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OvErBarrE LandsByOrdningEn

Landsbyfest i  
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
■ Af Line Woo Min Woo Pedersen, daglig leder

Efter et par år med Corona, var det 
den 7. april endelig tid til igen at 
holde Landsbyfest. Landsbyfesten er 
en tradition i Landsbyordningen hvor 
vuggestue-, børnehave- og skolebørn, 
forældre, medarbejdere og tidligere 
elever, samles til årets fest. I år havde 
der i ugen op til, været Lilleby-tema i 
skolen. Børnene havde lavet butikker, 
aktiviteter og boder, som forældrene 
kunne se resultatet af om aftenen. Alle 
børn havde desuden klippet, klistret 
og været med til at pynte flot op til 
festen. Hver familie medbragte mad 
til sammenskudsgilde, som blev spist 
rundt omkring i hele Landsbyordnin-
gen, mens snakken gik. 

I hallen var opstillet en stor scene, 
og her startede vuggestue og børne-
have med at synge. Derefter fremførte 
6. klasserne deres selv- og velskrevne 
skolekomedie. 

Efterfølgende var der fri leg med 
snak og aktiviteter, som kunne prøves: 
Ansigtsmaling, frisørsalon, fiskedam,  
minigolf mm. Der var diskofest i 
SFO’en, hvor der blev danset til den 
helt store guldmedalje.

Mange forældre havde bagt kage, 
som blev solgt i boden – og resten 
blev spist af trætte børn og voksne om 
fredagen.

Vi vil gerne sige tusind tak til alle 
for at støtte op om festen. Det var 

fantastisk at mærke så meget liv, og 
god energi på tværs af hele Lands-
byordningen. Næste år bliver Lands-
byfesten den 17. november, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen!  
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OvErBarrE LandsByOrdningEn

Ny skolestruktur i   
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
■ Af Per Krogh Jensen, Skoleleder og Kontraktholder 

Foråret er traditionelt set en travl tid 
rundt på skolerne, og det har vi også 
mærket på LBO i år.

Det er i denne tid næste skole-
år skal planlægges, og det betyder, 
at lokaleplaner skal falde på plads, 
fagfordelingen skal gå op, og alle 
væsentlige opgaver omkring f.eks. 
vejlederfunktioner, tilsyn med lokaler, 
faglige prioriteringer og skemalægning 
skal diskuteres og besluttes.

Vi har brugt rigtigt meget tid og 
energi på at vurdere, hvordan vi også 
fremadrettet tilbyder vores elever 

et godt skoletilbud. Udfordringen i 
forhold til dette er, at vi de næste 
fire – fem år ser ud til at have en skole 
med ca. 80 elever, hvilket giver flere 
udfordringer. 

Dels arbejder man i Skanderborg 
med en økonomisk tildelingsmodel, 
som vil gøre det umuligt at opretholde 
en traditionel skole med en klasse pr. 
årgang, der vil ganske enkelt ikke være 
midler til at betale lærernes løn for så 
mange undervisningstimer. 

Dels må man også sætte spørgs-
målstegn ved, om vi giver eleverne et 

godt læringsmiljø, og om eleverne får 
de bedste muligheder for at trives, når 
klasserne bliver for små. 

Vi mener, at eleverne har brug for 
større fællesskaber for bedre at kunne 
finde nogen at spejle sig i fagligt og 
socialt, og da økonomien samtidig 
tvinger os til at tænke kreativt, var 
det tydeligt for os, at foråret skulle 
bruges på at tænke ind i en ny struktur 
for undervisningen på LBO. Aldersinte-
greret undervisning er i forvejen noget 
skolen har gjort sig nogle erfaringer 
med, men vi besluttede, at vi ville ud 
og være nysgerrige på, hvordan andre 
skoler arbejder med det.

Præstemarksskolen, Hundslund sko-
le, Veng skole samt Voerladegård skole 
har alle haft besøg af nogle af vores 
lærere, og det har været meget inspi-
rerende at komme ud og se, hvordan 
andre skoler arbejder med aldersinte-
greret undervisning. 

Både Veng og Voerladegård er 
meget sammenlignelige med LBO, og 
begge steder har de solid erfaring på 
området, og vi har da også valgt en 
model, der på mange områder minder 
meget om deres. 

Vi har valgt at lade 0. klasse starte 
ud som sig selv næste år, og vi har da 
også en god klassestørrelse på 16 ele-
ver, der starter efter ferien, så det er 
uproblematisk. Vi vil næste skoleår se 
nærmere på, om rullende skolestart er 
noget vi skal begynde på til skoleåret 
23/24.

Ellers bliver det sådan, at 1. + 2. 
klasse skal være sammen, 3. + 4. klas-
se skal være sammen og endelig skal 5. 
+ 6. klasse være sammen. De skal have 
alle deres timer sammen, og de skal 
ses som en klasse.

Vi har også besluttet, at klasserne 
skal have nye navne. Elever og lærere 
har fået lov til at bestemme, hvad 
de nye klasser skal hedde, og valget 
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OvErBarrE LandsByOrdningEn

er faldet på, at 0. klasse skal hedde 
Pluto, 1. + 2. klasse skal hedde Mars, 
3. + 4, klasse skal hedde Saturn og en-
delig skal 5. + 6. klasse hedde Jupiter.

Dermed får vi færre klasser næste 
skoleår, og da vi samtidig har valgt at 
reducere skoledagens længde, betyder 
det, at vi har mulighed for at have to 
voksne med i rigtigt mange timer, og 
f.eks. har vi to voksne med i alle timer 
i Mars klassen.

Da skoledagen bliver reduceret 
næste skoleår, har vi samtidig meget 
fokus på, hvad det er for et fritidstil-
bud vi tilbyder børnene i vores SFO og 
Klub. Vi har talt med eleverne omkring 
deres ønsker og tanker, og vi har 
valgt at lytte til et af deres helt store 
ønsker, nemlig en opsplitning af SFO 

og Klub. Det er særligt de store elever, 
der ønsker et Klub tilbud, hvor de 
mindre elever ikke har adgang. 

Vi er spændte på, om et øget fokus 
på vores aktiviteter samt en opsplit-
ning kan ses på elevernes tilslutning 
særligt i Klubben, det håber vi natur-
ligvis meget på.

Onsdag den 18. maj havde jeg 
inviteret alle interesserede til informa-
tionsmøde omkring den nye struktur, 
og ca. 35 forældre havde valgt at 
benytte sig af den mulighed. Vi havde 
et rigtigt godt og konstruktivt møde, 
og der kom bl.a. nogle gode input og 
ønsker fra forældrene omkring, at vi 
skulle have fokus på afslutningsritu-
aler for de nuværende klasser samt et 
ønske om, at nuværende traditioner 

skulle videreføres og evt. tilrettes den 
nye struktur. 

Det er store forandringer vi står 
overfor i det kommende skoleår både i 
skolen og i fritidsdelen. Vi har an-
strengt os meget for at planlægge det 
bedst muligt, og i skrivende stund har 
vi heldigvis stadig nogle uger tilbage 
af skoleåret til at få det hele på plads 
og være på forkant. Der vil ganske 
givet fortsat være brug for justeringer 
og ændringer, når vi rammer en ny 
hverdag efter sommerferien, men det 
er jeg sikker på, at vi nok skal løse på 
bedste vis.

Jeg glæder mig til at komme i gang 
med den nye struktur og ser frem til et 
fortsat godt samarbejde omkring den 
nye hverdag her på LBO.   
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POrtrættEt

Noelia har danset siden hun var barn, og det har aldrig været på tale at beskæftige sig 
med andet end kunst. Som balletdanser har hun rejst verden rundt med sit arbejde, og da 
hun skulle ”pensioneres” som danser, tog hun billedkunstuddannelsen på Aarhus Kunst-
akademi. Efter en årrække i Århus flyttede hun og hendes mand Jeppe til Brørup, som nu 
er udgangspunkt for familiens verden.

■ Af Anna Christa Bjerg 

Kunst er en 
rejse i livet

Noelia er flyttet til Brørup fra Århus i 
foråret 2019. I hele sit voksne liv har 
hun ellers boet og arbejdet i byen, 
men hun er opvokset på landet i en 
lille landsby lidt uden for Barcelona i 
Catalonien. 

- Jeg er Catelaner, pointerer hun. 
Nu er hun, hendes mand Jeppe og 

deres søn Alex på 5 år efter tre år i 
Brørup ved at falde godt til og lære 
området og menneskene at kende. 

- At vi landede lige her, skyldes ud 
over at det er et dejligt sted også, at 
vi ikke ville bo alt for langt væk fra 
Jeppes to ældre børn, som bor i Ged-
ved, Fortæller Noelia.  

Her er mange muligheder
Da de skulle vælge et sted at bo, var 
et af kriterierne, at der skulle være 
mulighed for stort værksted.

- Mit arbejde kræver et stort rum, 
fortæller Noelia.

Hun og Jeppe så på mange steder 

i området, inden de i 2019 landede i 
Brørup. 

- Det er et område med mange 
muligheder, man bor ude på landet 
med natur og fuglesang, men alting er 
alligevel så tæt på, og kan nås på kort 
tid, siger Noelia.

Planen er at udvikle et kunststed, 
måske ligefrem et kunstcenter?

- Vi satser på at udvikle stedet 
og bruge de gode omgivelser til at 
skabe et sted, der er rart at komme. 
Det håber vi kan give anledning til at 
kunstnere udefra både fra indland og 
udland har lyst til at komme på besøg 
for at arbejde her, samarbejde, støtte 
hinanden og udvikle ideer, fortæller 
Noelia og fortsætter:

- Vi har mødt nogle dejlige menne- 
sker her. Der er mange initiativrige 
mennesker, og vi har allerede samar-
bejdet lidt med andre fra området. Det 
er også dejligt, hvordan man støtter 
hinanden og f.eks. er det dejligt, hvor-

dan menighedsrådet støtter kunstakti- 
viteter. 

Veganer og ejer af en El-bil
Noelia tænker ikke bare på klimakrisen, 
hun og familien forsøger også at gøre 
noget ved det. 

- Vi har levet vegansk i otte år, 
fortæller hun. 

Hun synes, det går for langsomt 
med, at vi alle sammen vågner op og 
begynder at gøre noget ved det. Det 
bekymrer hende meget.

- Det kan man ikke lade være med, 
når man har børn. Hvordan kommer 
deres fremtid til at se ud, spørger hun.

Da det jo ikke kan lade sig gøre at 
bo på landet uden en bil, blev familien 
derfor også nødt til at investere i en 
lille El-bil. 

Verden rundt med dans
Noelia er uddannet klassisk balletdan-
ser i Barcelona og senere i Madrid. 
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POrtrættEt

Mens hun levede af at danse, er hun 
flyttet ca. hvert andet år. Noelia har 
bl.a. boet i England i London, USA i 
Boston og New York, Spanien i Madrid, 
Sverige i Stochholm samt Tyskland og 
selvfølgelig Danmark, hvor hun har 
boet siden år 2000. 

Efter karrieren som balletdanser ud-
dannede hun sig til billedkunstner og 
i 2018 tog Noelia afgangseksamen fra 
Århus Kunstakademi. Samme år var hun 
så heldig at blive antaget til Spring- 
artist på Aarhus Kunsthal.

- Jeg udstillede videoinstallationen 
Birds, som Aros købte på åbnings-
dagen, og som stadig er udstillet på 
Aros. Det har åbnet mange døre for 
mig, og betydet rigtig meget, fortæl-
ler Noelia.

Arbejdet med kunsten 
- Min kunst er meget kropsbaseret, det 
kommer måske af min baggrund som 
danser, funderer Noelia.

Som billedkunstner laver hun pri-
mært videoer og videoinstallationer. 

- I mit arbejde stiller jeg spørgsmål 
og ser på samfundet, f.eks. spørgsmål 
som: Hvad er et godt fællesskab hen-
holdsvis et dårligt fællesskab?, Hvad er 
natur? eller Hvad betyder patriarkiet? 
Jeg stiller spørgsmålene frem til skue, 
og prøver at gøre det på en måde, så 
det får en humoristisk twist, fortæller 
hun.

Hendes kunst cirkler også om emner 
som køn, familierelationer, hvordan 
agerer vi som mennesker i vores sam-
fund, moderne sisyfosarbejde, perfekt-
hedskrav og meget mere. Hun bruger 
gerne metaforer og prøver at gøre det 
sjovt, så der er mulighed for at besku-
eren kan fascineres og kan lade sig 

inddrage i tankerne eller starte sine 
egne tanker om emnet.

- Jeg giver min fortolkning af hvem, 
vi mennesker er, og stiller det ud til 
skue for folk. Det er en nødvendighed 
for mig, en slags mentalt fittnesscen-
ter, og det må det også meget gerne 
være for andre, siger hun. 

På spørgsmålet hvad kunsten giver 
hende, svarer Noelia: 

- En masse hovedpine! Det er et 
meget svært miljø. Til gengæld giver 
det mulighed for at tænke, tænke og 
tænke. Det er det, jeg er, det er mit 
professionelle arbejde, og det giver 
anledning til at møde spændende men-
nesker og rejse spændende steder hen. 

Det anderledes inspirerer
- Jeg lader mig gerne inspirere af dem, 
der er kulturelt anderledes, det giver 
et perspektiv, som er lidt skævt, og 
derfor åbner op for lidt andre vinkler  
og måder at se tingene, siger Noelia. 

På samme måde er hun inspireret 
af og samarbejder med en lang række 
andre kunstnere og mennesker, der 
ser tingene lidt anderledes og som 
arbejder på en lidt anderledes måde 
end hende selv, det giver ofte et godt 
resultat. Hun er heldig at samarbejde 
med en lang række gode kunstnere, 
f.eks. filmfotograf Christoffer Brekne 
fra Norge, Andreas Constantinou fra 
Grækenland og nu en række af kunst-
nerne her i området. Hun er bl.a. 
inspireret af kunstnere som Pipilotti 
Rist, Tony Ousler og Bruce Neuman. 

- Jeg vil gerne fortsætte med at 
lave udstillinger rundt omkring i Dan-
mark og verden, fordi det er så utroligt 
spændende og professionelt udviklen-
de, siger Noelia.

Travl tid
Gennem foråret har Noelia arbejdet på 
en udstilling på Silkeborg Bad, der skal 
åbne om kort tid. Til efteråret skal hun 
åbne en udstilling i Janus Kunstbyg-
ningen i Vestjylland, og hun arbejder 
også på en udstilling i Finland, hvor 
hun skal udstille i 10 dage i en 500 m2 
stor bygning. 

- Mange ideer er længe undervejs, 
f.eks. har jeg haft en ide til et værk 
om relationer i et nogle år. Jeg lavede 
nogle skitser i 2016, fortæller Noelia. 

Så lagde hun det på hylden og tog 
en tænkepause, læste om emnet og 
talte med andre. I 2018 fik projektet 
penge fra Statens kunstfond – ideen 
var modnet og kunne realiseres.

- Mit bedste kunstværk indtil videre 
foregår i et badekar med en tåge- 
maskine og handler om kvindelig sek-
sualitet. Det blev vellykket og smukt, 
smiler hun. 

Hvad, der er originalt, og hvad der 
er en kopi eller en kopi af en kopi, er 
svært, for vi lader os jo alle sammen 
inspirere af hinanden, og arbejder vi-
dere på de tanker og ideer, vi møder i 
omgivelserne. Ikke desto mindre er det 
som kunstner vigtigt, at blive honore-
ret for sit arbejde og sine ideer. 

- Når jeg arbejder på en ide, foku-
serer jeg på ideen, jeg går ikke ud og 
tjekker en hel masse, om nogen har la-
vet noget lignende, for så er jeg bange 
for at dræber min ide, fortæller hun.

Engagement i området
- Alle skal komme til Tåning kirke den 
14. august, der medvirker superdygtige 
musikere, det bliver sjovt, kom forbi 
og vær med, opfordrer Noelia.

Arrangement er et lokalt kunstini- 
tiativ støttet af de tre kirkers menig- 
hedsråd, hvor områdets dygtige kunst-
nere samarbejder om at frembringe et 
værk, bringe mennesker sammen og 
give dem en oplevelse. Du kan læse 
invitationen til arrangementet på side 
13.

Noelia er også blevet et af seks 
medlemmer i Skanderborg kunstråd, og 
det ligger hende på sinde, at alle både 
borgere, der har spørgsmål om kunst, 
og kunstnere, der gerne vil have råd 
og hjælp, bruger rådet, som samarbej-
der med Skanderborg Museum. 

- Brug os, vi er til rådighed for alle, 
som har brug for et råd om kunst, eller 
en kommentar til en ide til et kunst-
værk, slutter Noelia. 

EjEr BjErgE 2 · 2022   9



OvstEd, tåning Og hyLkE sOgnE

Præstegårdsbakken 11 
- en udfordrende grund
■ Af Birgit Secher og arkitekt Sune Nielsen 

I mange år har menighedsrådet 
jævnligt haft præstens bolig på 
dagsordenen fra forskellige vinkler. 
Menighedsrådet har været på rund-
tur til præsteboliger i området og på 
besøg ved flere arkitekter - inden det 
blev besluttet, at Sune Nielsen fra 
CUBO arkitekter skulle tegne den nye 
præstebolig.  

Én af begrundelserne for dette valg 
var, at Sune beskrev byggegrunden 
som ”en spændende udfordring” - hvor 
andre mere havde den holdning, at 
det godt nok er en vanskelig grund at 
bygge på. Samtidig har det været en 
fordel, at vi i forbindelse med renove-
ring af den gamle præstebolig - som jo 
var på planlægningsbordet i et par år 
- har haft rigtig mange drøftelser af, 
hvordan præstelivet er, og hvad der er 
brug for i en præstebolig. Disse drøf-
telser var Sune en del af - og så er det 
jo ikke en dårlig idé at bygge videre 
på et godt samarbejde og få en lokal 
arbejdsplads med på byggepladsen. 

Jeg har bedt arkitekt Sune Nielsen 
om at fortælle lidt om, hvorfor huset 
er tegnet, som det er, med mange 

spændende detaljer, inspiration hentet 
fra den gamle præstebolig og endda 
fra kirken. Det skriver han om her:

Vi har været stolte over at få lov til 
at tegne præsteboligen for menigheds-
rådet. Huset fungerer som bolig til 
præsten og familien, for de tre sogne: 
Hylke, Ovsted og Tåning. Man kan 
virkelig mærke de lokale kræfter, der 
brænder for at udvikle og skabe nye 
tiltag i sognene, og det ville vi gerne 
være en del af.    

 Menighedsrådet havde allerede 
købt en fin grund, da vi blev involve-
ret i processen. En traditionel par-
celhusudstykning med otte grunde, 
hvor præsteboligen skulle placeres på 
den højst beliggende grund og uden 
naboer mod syd. Vejen hedder i øvrigt 
Præstegårdsbakken, da området ligger 
tæt på Hylke kirke.

Området er placeret i kanten af Hyl-
ke by med en meget landskabelig pla-
cering og med kig til omkringliggende 
marker, læbælter og beplantning. Det 
var derfor oplagt at placere huset mere 
på den nordlige del af grunden, så man 
fik den mest fordelagtige placering af 

haven ift. udsigt, indkig og sollys.          
Hos CUBO Arkitekter tager vi altid 

udgangspunkt i stedet. Det er stedet, 
der sammen med det funktionelle, 
skal forme bygningen. Vi ser på mange 
forskellige forhold, der kan præge 
bygningens udformning. Det kan være 
lokalplan, areal, bæredygtige tiltag, 
udsigt, stigning på grund, mv., men 
også det umiddelbare, der ikke kan 
måles og vejes. Vi prøver så at sige, at 
finde frem til en form for Genius Loci – 
”Stedets Ånd”.  

Grunden er ligeledes ret kuperet, 
og falder 3,5 m fra den højeste del af 
grunden til den laveste – ikke ret nor-
malt for danske forhold. Ved opførelse 
af traditionelle typehuse starter man 
som regel med at planere grunden helt 
flad som en pandekage, da et typehus 
jo som regel er en katalogvare, tegnet 
inden man har købt grunden. Vi syn-
tes, det var vigtigt, at huset tilpasse-
de sig grunden og ikke omvendt. 

Vi fandt ret hurtigt ud af at grun-
den ”kaldte” på et hus i to etager. En 
nedre del til garage, præstekontor og 
med soveværelse og bad i den private 
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ende af huset. På 1 salen er husets 
hjerte, stue og køkkenalrum med for-
nem udsigt over markerne. Her findes 
også børneværelser og bad.  

Vi udformede huset som et tradi-
tionelt længe hus med referencer til 
gårde, husmandssteder eller lader i 
det danske landskab. Vi har samlet alle 
funktioner i en samlet bygningskrop, 
så vi undgår en masse små tarvelige 
skure og en kedelig fritstående carport 
på grunden. 

Da præsteboligen er en embeds-
bolig, er der en række krav, der skal 
opfyldes. Blandt andet skal der være 
et offentligt tilgængeligt kontor, hvor 
præsten kan arbejde, afholde samta-
ler og menigheden efter aftale, kan 
opsøge præsten. Huset skal dog stadig 
danne ramme om præsten og dennes 
familie. Vi har således haft stor fokus 
på adskillelse af den private og den 
offentlige del. Kontoret med tilhø-
rende handicapvenligt toilet er derfor 
placeret i den nederste etage med en 
nordlig placering, så indkig i præstens 
private del undgås.     

Huset er disponeret med en integre-
ret carport, så familien kan parkere bi-
len i tørvejr og via den interne trappe 
bevæge sig op i huset. Den midterste 
zone af huset fremstår mere åben med 
store glaspartier der åbner sig op til 
indbyggede terrasser og landskabet 
mod syd og vest.

Den interne trappe danner sam-
men med en del af køkken, et rumligt 
element i træ, med refererer til orgel 
opbygninger i kirker. Plan disponerin-
gen giver kig på langs af huset, og det 
er muligt fra 1 salen at se Hylke kirke, 
der ligger i nærheden. 

Bæredygtigheden i projektet har 
ligget højt på dagsordenen, både for 
menighedsrådet og arkitekterne. Huset 
er primært opbygget i træ og lavener-
giblokke, og hele huset beklædes i 
ubehandlet træ, så CO2 udledningen 
reduceres samtidig med huset kan hol-
de på varmen. Beklædningen vil over 
tid patinere og fremstå med en sølvgrå 
overflade. 

Huset opvarmes med en klimavenlig 
jordbaseret varmepumpe, og der er 
fokus på indeklimaet med certificerede 
træbetonlofter, der eksempelvis skaber 
et behagelig akustisk miljø. Der er tale 
om ærlige og gedigne materialer og 
flere steder er trækonstruktionerne 
synlige.    

Haven fremstår som vildt bevokset 

med flere solitære træer og indpas-
ser sig i den eksisterende kontekst. 
Tilgængeligheden sikres via køre-
stolsvenlig rampe til den offentlige 
del af huset og en slynget sti i haven 

giver adgang for besøgende via 1 
salen.  

Præsteboligen er et eksempel på, 
hvordan man kan lave rammer for både 
det verdslige og det kirkelige. 

Ny præstetavle i Hylke Kirke
■ Af Inge Benfeldt 

Hylke kirkes smukke gamle præstetavle 
ophængt 31. oktober 1917 – 400 års-
dagen for reformationen med samt-
lige præsters navne og årstal fra ca. 
år 1500 indtil 1967 – så var der ikke 
plads til flere.

 Efterfølgende blev der fremstillet 
en ny tavle, meget ulig den gamle, og 
hængt op i våbenhuset. 

Efter kirkens store renovering 2011 
flyttede man den gamle tavle fra 
sin plads på kirkens nordvæg, hvor 
den halvvejs dækkede den tilmurede 
kvindeindgang – ikke en særlig god 
placering.

Den blev hængt op på våbenhusets 
østvæg – så kunne man i ro og mag 
stå og studere navnene på samtlige 
præster og fordybe sig yderligere – og 
hvis man åbner og læser i mappen om 
Hylke kirke, som ligger på bordet ved 
siden, finder man lidt oplysninger om 
hver enkelt præst.

Men de to præstetavler hang nu 
side om side og misklædte i den grad  
hinanden.

Menighedsrådet blev derfor enige 
om at søge om lov og midler til at få 

fremstillet en erstatning for den nye-
ste af tavlerne.

Vi kontaktede to meget dygtige  
snedkermestre  og modtog tilbud fra 
begge.

Vort valg faldt på snedkermester 
Gert Kjeldtoft – Brabrand – til at 
udføre præstetavlen så meget lig den 
gamle som muligt – dog kun ca. halvt 
så stor - på sortmalet træfiner med 
bred egetræs-ramme omkring. 

Til malerarbejdet udført med 
guld-bogstaver – samme skrifttyper 
som på den gamle fik vi anbefalet 
malermester og designer Heidi Zimmer 
– Odder. 

Den nye tavle blev færdig og leve-
ret for ca. 2 måneder siden og hænger 
nu smukt på våbenhusets østvendte 
væg – på modsatte side af vinduet 
som den gamle tavle. 

Det ser smukt og rigtigt ud – de to 
tavler klæder hinanden. 

Nu venter vi kun på at færdigbygge 
vor nye præstebolig – søge og få en 
præst i et fast embede – og kunne 
føje et nyt navn på vor smukke nye 
præstetavle.

OvstEd, tåning Og hyLkE sOgnE

EjEr BjErgE 2 · 2022   11



OvstEd, tåning Og hyLkE sOgnE

Følg udviklingen med en Bioblitz!
Hvad er en bioblitz tænker du måske, men så 
skal du bare læse videre i denne artikel, hvor 
det bliver forklaret, og hvor du også kan få 
indblik i skovgruppens arbejde med at udvikle 
biodiversiteten i præstegårdsskoven. 

■ Af Pernille Lethenborg 

Planer for mere biodiversitet
Skovgruppen, der har påtaget sig at hjælpe menighedsrådet 
med at forvalte præstegårdens jorde og skove, har arbejdet 
med at udvikle naturplaner for området. I bestræbelserne 
for at skabe mere biodiversitet i området opstod ideen om 
et vandhul eller en lille sø. Der er jo en fin bæk, der løber 
igennem området, men det er en helt anden flora og fauna, 
der knytter sig til en lavbundet sø. Det stillestående og 
varme vand, der opstår her, tiltrækker en lang række insek-
ter og padder. 

Vi har fået tilladelse til at grave, menighedsrådet og 
provstiet har bevilget pengene og vores lokale rende-
graverfører Thyge har skubbet jorden til side og stoppet 
drænene. Vi kan håbe på at få guldsmede, salamandere og 
måske frøer at se, når vandhullet er veletableret og vokset 
lidt til. Fisk henvises til bækken, for hvis der er fisk, er der 
ingen padder, og padderne er dem, der er mest truede af 
udryddelse.

Navnet har betydning
Et af det første ting vi gør, når et nyfødt barn kommer ind i 
familien, er at navngive det. Barnet går fra at blive omtalt 
som han, hun eller det til at være en personlighed med et 
navn. Fra at være et ”hvad” til at være ”hvem”. Vores rela-
tion til barnet ændres, når vi kender barnets navn. Sådan 
er det også med naboen. Kender du navnet på din nabo, så 
har du også straks en tættere relation til vedkommende, og 
et godt udgangspunkt for at lære vedkommende bedre at 
kende. Og sådan er det også med naturen omkring os. Det 
gamle træ, vi passerer på vores daglige gåtur. De smukke 
blomster som glæder vores hjerte i forårstiden eller de 
farvestrålende fugle på foderbrættet i vintertiden. 

Bioblitz 
Med en bioblitz sætter man sig for at finde ud af hvem 
(og ikke hvad), der bor i området. Hvilke blomster, træ-

er, insekter, svampe, fugle og dyr, der findes lige netop i 
vores ”baghave”, som i dette tilfælde er arealerne omkring 
Præstegårdsstien. Indenfor et bestemt tidsrum (nogle 
timer eller et døgn) og et bestemt område går man med sit 
kamera på jagt efter alt, hvad der lever her. Ved hjælp af 
opslagsværk, naturdatabaser og i samarbejde med kyndige 
naturfolk får man artsbestemt alle de organismer, man fin-
der. Og på den måde får man et overbliksbillede over, hvad 
der findes her lige nu. Ideen er så, at man gør det samme 
året (eller nogle år) senere, og på den måde kan man følge 
med i biodiversitetens udvikling og om de tiltag, man gør, 
også skaber mere biodiversitet. Får vi flere dyr, når vi gra-
ver et vandhul f.eks.?

Kom og vær med
Som man næsten kan fornemme, er det et meget stort 
arbejde, som kun kan lade sig gøre, hvis mange hjælper 
hinanden. Til gengæld kan alle uanset forudsætninger være 
med – børn og voksne. Skovgruppen er i skrivende stund i 
fuld gang med at planlægge en sådan bioblitz, der kommer 
til at foregå sidst i august eller begyndelsen af september. 
Så hold øje med opslag på Facebook siden ”Præstegårdssti-
en”, hvor vi fortæller mere om konceptet og annoncerer tid 
og sted.
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Tirsdag den 11. oktober kl. 19:30 
byder vi igen velkommen til en hyggelig Sangaften i 
Stalden. Aftenen står i fællessangens tegn, og vi synger 
fra de danske sangbøger - nyere og ældre sange, kendte 
og ukendte - eller lige hvad du ønsker.  

Vores organist og kirkesanger akkompagnerer og synger 
for. Undervejs serveres kaffe/the og kage. 

Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendig. 

Send gerne sangønsker i forvejen til:  
organist@othkirker.dk

Sangaften i stalden

Sommer- og menighedsmøde for fuld musik
Søndag den 21. august kl. 11-16

I år kobles sommermødet og menig-
hedsmødet til en festlig dag i Hylke 
Kirke og efterfølgende i Stalden v/ 
Sneptrup Præstegård.

I kirken er provst Laura Gylden-Dam-
gaard og præst Sara Kier Praëm 

fælles om gudstjenesten, som er fra 
kl. 11-12. 
Herefter er der frokost i Stalden. 
Husk tilmelding: othkirker.nemtil-
meld.dk/. 

Eftermiddagen byder på foredrag om, 

hvad der skal til for at vores pasto-
rat er attraktivt for en præst. Hvad 
kan menighedsrådet gøre? Hvad kan 
menigheden gøre? 

Bettina Nørkjær Franch, Århus Stift, 
som arbejder med rekruttering af 
præster vil berige os med sine erfa-
ringer.

Til kaffen underholder Skanderborg 
Brass Band med masser af god som-
mermusik. 

Desuden kan der dagen igennem 
findes information om, hvad menig-
hedsrådet arbejder med, projekter, 
økonomi og mulighed for at spørge 
ind til arbejdet. Dette vil blive tilret-
telagt som stande, der er bemandet 
i eftermiddagens pauser og i forlæn-
gelse af koncerten med Skanderborg 
Brass Band. 
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“BYENS LYS” - STUMFILM OG ORGELMAGI
Søndag den 21. august kl. 11-16

Onsdag den 26. oktober kl. 19:30 
slår vi dørene op i Tåning kirke til en 
spændende og helt unik koncert.  Ved 
orglet sidder Jakob Lorentzen, som 
til daglig er organist i Holmens Kirke 
i København.  Han vil improvisere 
musik til stumfilmen “Byens Lys” med 
Charlie Chaplin, som vises på et stort 
lærred i kirken.  

Den romantiske komedie ’Byens lys’, 
der også er kendt under sin originale 
titel ’City Lights’, er blandt Charlie 
Chaplins mest velkendte værker. 
Stumfilmen fortæller den rørende 
historie om Chaplins klassiske Vaga-
bond, der bliver forelsket i en blind 
Blomsterpige, som forveksler ham for 
en millionær. Chaplin tager forskelli-
ge stillinger på jobmarkedet i et for-
søg på at skaffe penge til en operati-
on, der vil give Blomsterpigen synet 
tilbage. Men til sidst må Vagabonden 
droppe sine mange forklædninger og 
lade Blomsterpigen acceptere ham 
som - eller afvise ham for - den, han 
virkelig er. 

Organisten Jakob Lorentzen, har spe-
cialiseret sig i at improvisere på orgel 
til Stumfilm, sådan som man også 
kunne opleve det i biograferne helt 
op til begyndelsen af 1960’erne. 

Jakob Lorentzen fejrer i år 25 års 
jubilæum som 1. organist i Holmens 

Kirke og Christiansborg Slotskirke. 
Jakob er efterspurgt både som solist, 
dirigent og akkompagnatør med utal-
lige koncerter i ind- og udland. Han 
underviser på musikkonservatoriet i 
improvisation, og er hyppigt tilknyt-
tet Det Kgl. Teater som korsyngeme-
ster for Operakoret. I 2018 modtog 
han Frobeniusfondens Store Pris, og i 
slutningen af 2019 blev han Ridder af 
Dannebrog.

Kom og oplev Jakob Lorentzens fan-
tastiske musik til Chaplin klassikeren 
‘Byens lys’. Tirsdag den 11. oktober 

kl. 19.30 
Traditionen tro holder vi festlig 
høst- og jagtgudstjeneste søndag 
den 9. oktober i Tåning kirke kl. 
9:30. 

Det er blevet efterår med gyldne 
farver, koldere temperaturer og 
fugle på træk, og det er tid til at 
sige tak for høsten og alt det, vi 
har fået og er blevet beriget med 
i årets løb. 

Vi synger de kendte høstsalmer 
og Koret På toppen medvirker 
med smukke årstidssange. 

Efterfølgende er der brunch i 
Stalden ved Sneptrup Præstegård. 

Tilmelding til brunch på:   
othkirker.nemtilmeld.dk

Høst- og jagt-
gudstjeneste
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I november afholdes den årlige “Spil Dansk Uge” - en 
landsdækkende begivenhed, hvor dansk produceret 
musik er i højsædet og fejres.  Helt fra starten af har 
det eneste krav været, at musikken skal være skabt og 
produceret af danske musikere, komponister og sangs-
krivere. Der kan ellers synges på alle verdens sprog og 
spilles alle slags genrer. 

I år markerer vi kirkens deltagelse ved at præsentere en 
helt særlig koncert: ”Et Kæmpe Nu” skabt af musikeren 
Johannes Smed, som her beretter om projektet:

At samle alle de forskellige kræfter i samme rum, 
samme sted og samme dag er en bedrift i sig selv, at 
få dem til at smelte sammen i musikken er meget mere 
end en bedrift, og det er det, vi forsøger på.

Forestil dig et kirkekor, der smukt synger en langsom 
korsats, der glider over i børnehavebørn, der synger en 
fælles børnesang, med lyd og fakter. Midt i lokalet står 
en mand og flagrer med armene for at dirigere flokken. 
Han sender opmærksomheden videre over til organisten, 
hvis dybe bastoner langsom indgår, og overtager børne-
nes sang. Organisten udvikler sig videre til en intro, til 
en popsang, fra Johannes Smed og hans computer, som 
akkompagneres af cello. Imod slutningen stemmer en 
tværfløjte i, ude fra våbenhuset langt bag publikum...
Og sådan bliver det ved i en lang række af musikalske 
udbrud, der limes sammen i ”ET KÆMPE NU”.

Kom og vær med i ”ET KÆMPE NU”
Torsdag d. 10. november kl. 16.30 i Hylke Kirke.

Johannes Smed har skrevet musikken til den aktuelt 
Reumert nominerede ungdomsforestilling ”Ping-Pong” 
og har i mange år skrevet musik til en lang 
række Reumert-
vindende sceno-
grafer, dramati-
kere, instruktører 
og skuespillere på 
bl.a. Aarhus Tea-
ter, Ålborg Teater, 
er fast underviser 
på Syddansk Mu-
sikkonservatorium, 
har lavet en række 
undervisningsfor-
løb for børn/unge 
igennem Huskunst-
ner ordningen ved 
Statens Kunstfond 
og har hele tiden 
sideløbende skrevet 
dansksprogede 
sange, direkte fra 
hjertet. 

”ET KÆMPE NU” 
- kan man det?

Søndag den 28. august inviteres til gudstjeneste og 
konfirmandindskrivning for det kommende års konfir-
mander 2023 fra Ovsted, Tåning og Hylke sogne med 
deres forældre. 

Vi begynder med gudstjeneste i Ovsted kirke kl. 11 og 
samles derefter i Stalden ved Sneptrup Præstegård, hvor 
der vil være indskrivning og en let forfriskning.

Årets konfirmander indskrives

Fredag, den 2. september går til det gamle grænseland 
mellem Danmark og Slesvig.

Det er tanken, at vi drikker formiddagskaffe ved den 
stolte gamle vandmølle, Tørning Mølle, der ligger smukt 
i sø- og bakkelandskabet lidt vest for Haderselv.

Derefter kører vi ind til domkirkebyen, der også en-
gang var sædet for Slesvigs fyrster. Vi går en tur i den 
centrale bydels gader, som er kranset af mange smukke 
og velbevarede huse, og vi besøger domkirken. Før vi 
forlader Haderslev, er det planen, at vi skal spise frokost 
et rart sted.

Efter frokosten kører vi nordpå – til Christiansfeld, hvor 
det er meningen, at vi på en guidet tur skal opleve den 
kønne nyrenoverede og fredede by og høre Brødreme-
nighedens mageløse flygtninge-/indvandrer-historie. 
Inden vi forlader Christiansfeld, skal vi have kaffe – 
naturligvis med honningkager!  

Tilmelding til Svend Møller på mail: lurve.gantrup@
mail.tele.dk eller telefon 2380 3250 senest den 26. 
august 2022. 

Sommerudflugten 2022
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Ansatte ved 
Ovsted, Tåning og 
Hylke kirker

Præstevikar 
Sara Kier Praëm
Kontor: Sneptrup Præstegård Snep-
trupvej 4
8660 Skanderborg
T: 2911 5932 / M: skp@km.dk

Kirkemusiker
Karoline Hausted
T: 7179 3310
M: organist@othkirker.dk

Kirkesanger og -tjener  
Sine K. Baggesen
T: 3032 8902
M: kirkesanger@othkirker.dk

Kirkegårdsleder og kontakt til  
Ovsted, Tåning og Hylke kirkegårde 
Peder Lund
T: 3043 1780
M: landsbykirkegaardene@outlook.dk

Graver Ovsted Kirke 
Liss Mikkonen

Graver Hylke og Tåning kirker Peder 
Lund

Kirkeværge Ovsted 
Inge Dose
Risvej 67, Ris, 8660 Skanderborg 
T: 6186 9780 
M: inge.dose@hotmail.com

Kirkeværge Tåning 
Svend Møller Sørensen 
Horndrupvej 1, Tåning, 
8600 Skanderborg
T: 2380 3250
M: lurve.gantrup@mail.tele.dk

Kirkeværge Hylke
Jette Christensen
Grumstrupvej 4, 8600 Skanderborg 
T: 4156 9158
M: jetteogkjeldchristensen@gmail. 
com

Tilmelding til nyhedsbreve om fore-
drag, koncerter, musikgudstjenester 
o.a. be-givenheder i Ovsted, Tåning 
og Hylke pastorat på: organist@
othkirker.dk

Sogn.dk og 
Kirkekalenderen

Oplysninger om Ovsted, Hylke og  
Tåning kirker, gudstjenester og andre 
aktiviteter kan også findes på www.
sogn.dk, på Facebook  
(Ovsted, Tåning og Hylke kirker) samt 
i appen Kirkekalenderen.

OvstEd, tåning Og hyLkE sOgnE

Søndag den 6. november holdes mindegudstjenester 
i Hylke kirke kl. 11.00, Ovsted kirke kl. 14.00 og 
Tåning kirke kl.16.00. 

Allehelgens søndag er en dag med sit eget særpræg, 
som den dag i kirkeåret, hvor vi samles i kirken for at 
mindes vores døde. 

Det vil den stemningsfulde gudstjeneste, hvor der 
veksles mellem salmer, musikalske indslag, læsninger og 
stilhed bære præg af. 

Navnene på afdøde fra det sidste år vil blive læst op. 
Alle, som bærer sorg og savner, kan finde trøst til disse 
gudstjenester. 

Fløjtenist Per Fabricius medvirker med smuk musik på 
tværfløjte. 

Efter gudstjenesten vil der blive tid til at gå på kirke-
gården og tænde lys.

Alle Helgen

I løbet af efteråret inviterer vi til familiegudstjenester 
i Ovsted-Tåning-Hylke sogne. Gudstjenesten er lidt 
kortere end den almindelige søndagsgudstjeneste, og 
indholdet er målrettet børn og deres familie. 

Vi synger børnevenlige salmer og prædikenen er i børne-
højde. 

Alle er velkomne. 

Det sker:

Søndag den 18. september 2022 kl. 11.00 
i Ovsted kirke og

Søndag den 30. oktober 2022 kl. 14.00
i Hylke kirke

Familiegudstjenester
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LOkaLrådEt EjEr BjErgE

Lokalrådet i Ejer Bjerge fylder 5 år
Lokalrådet Ejer Bjerge har siden det blev etableret i efteråret 2017 haft fokus på “at blive 
et specielt attraktivt område at bosætte sig i” og “at have et sundt foreningsmiljø“

■ Af Morten Rose Vilholm, Formand Lokalrådet Ejer Bjerge 

Aktiviteterne har i de første fem år 
være centreret omkring bosætning, 
synliggørelse, fællesskab og ejerskab. 
Tanken med denne artikel er at sætte 
fokus på, hvad vi har opnået, men 
også fortælle hvilket fokus, lokalrådet 
kommer til at have i årene fremover. 

 
Indsatsen, vi har leveret
Lokalrådet har genskabt det fælles-
skab, der var i lokalsamfundet, da 
hallen blev bygget, og når mange 
tager ejerskab, så spredes det positive 
budskab om vores område som ringe i 
vandet via de sociale medier, hjemme-
siden og i pressen. Vi har på den konto 
fået en masse nye tilflyttere, samt 
opnået at politikere og administration 
i Skanderborg Kommune er blevet klar 
over vores potentiale.

Skanderborg Kommune vokser de 
kommende år, da specielt unge familier 
ønsker at etablere sig uden for de stør-
re byer med tæt adgang til daginstitu-
tioner, indkøb, natur og kort afstand 
til de midtjyske arbejdspladser. Til at 
opfylde denne ønskeseddel passer Ejer 
Bjerge perfekt, da der udover naturen 
er ledig kapacitet i daginstitutionerne 
og i skolen. 

Med stor arbejdsomhed fra lokale 
aktører og fra en Ejer Bjerge arbejds-
gruppe er det lykkedes at få nogle 
områder til udstykning med i kommu-
neplanen ’21. udstykninger, der kom-
mer til at rumme både almennyttige 
boliger, lejeboliger og ejerboliger. De 
forventes at komme i høring drypvis 
over de kommende år. 

 
Fremtidens fokus
Det var og er borgerne gennem med-
lemsforeningerne og institutionerne, 
der definerer de arbejdsområder, som 
bestyrelsen for lokalrådet fokuserer 
på. 

I den kommende tid bliver der op-
rettet nye arbejdsgrupper og justeret 
på flere af vores aktiviteter for at 
optimere den fremtidige indsats. 

Følgende fokusområder vil blive 
prioriteret:

• Synlig fælles kalender
• Kommunikationen 
• Magasinet ”Ejer Bjerge”
• Eventgruppe - fundraising og sociale 

events
• Udendørs mødesteder i Ris, Tåning 

og Ejer
• Indendørs mødesteder - “På Toppen“
• Ejer Bjerge Crew - frivillige hænder
• Grøn omstilling
• Trafik og forskønnelse
• Erhvervslivet

 
Kommunikation 
Kommunikation i Ejer Bjerge internt, 
men også om Ejer Bjerge til resten af 
verden er fortsat vigtig, hvorfor denne 
gruppe opretholder deres fokus på at 
formidle vores aktiviteter og på at 
byde nye naboer velkommen med en 
gave fra lokale sponsorer. 

Nyt er, at en lokal kalender med 
alle de arrangementer, der henvender 
sig bredt til borgerne, er synlig på Ejer 
Bjerges hjemmeside. 

En justering af bladet “Ejer Bjerge” 
som I sidder med, er også i proces. 
Kvaliteten af papiret og trykket er 
allerede ændret, men det stopper ikke 
her, da der blandt andet arbejdes på at 
justere indholdet og hvordan/hvor vi 
bruger indholdet i forskellige sammen- 
hænge og på forskellige platforme 
(Facebook, hjemmeside, bladet, aviser 
mv.) – alt sammen baseret på den 
undersøgelse, vi lavede hos jer borgere 
i april og maj måned.

 
Økonomien
Ejer Bjerge som forening har indtil nu 
været finansieret af medlemsindtæg-
ter (kontingent 400,- kr./årlig) og et 
mindre overskud fra bladet samt div. 
fondsmidler og ikke mindst frivillig 
arbejdskraft. Men hvis lokalrådet skal 
kunne løfte de fremtidige projekter, 
så har foreningen behov for yderligere 
finansiering. Der er blevet etableret en 
gruppe, som har fokus på at identifice-
re og udvikle events, der har et socialt 
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og fællesskabsmæssigt aspekt, men 
som også vil kunne rejse nødvendig 
kapital.  

 
Mødestederne og de frivillige
Der vil fortsat blive arbejdet med 
nye indendørs og udendørs mødeste-
der. Udendørs er mødestederne i Ris, 
Tåning og Ejer godt undervejs med at 
blive planlagt, og formentlig går et 
eller flere af dem også snart i jorden. 

Bestyrelsen har i tæt samarbejde 
med Landsbyordningen Ejer Bavnehøj  
og idrætsforeningen RTI dannet en 
projektstyregruppe, der arbejder videre 
på det indendørs mødestedsprojekt ”På 
toppen”. Dette har fokus på udvidelse 
samt bedre udnyttelse af de eksiste-
rende lokaler omkring hallen og Lands-
byordningen. Projektet vil fortsat have 
stor fokus og forventes at tage mere 
og mere fart de kommende år.        

Mange frivillige har gennem de 
sidste år ydet en indsats i diverse 
grupper. Bestyrelsen ser specielt po-
tentialet i frivilliggruppen Ejer Bjerge 
Crew, der i dag består af cirka 30 fri-
villige mænd, som primært har været 

arbejdskraft ved etablering af Tebstrup 
midtby-projektet og enkelte andre 
praktiske projekter. Denne gruppe af 
frivillige, der sagtens kan rumme flere, 
kan udføre mangfoldige typer af prak-
tiske opgaver til gavn for alle borgere 
og foreninger i området. 

 
Grøn omstilling 
Grøn omstilling er også et tema i lokal-
rådet. Fokus indtil nu har været lagt i 
at guide jer borgere i spørgsmålet om 
skift til varmepumper. Der blev derfor i 
2020 udarbejdet et skriv, som findes på 
Ejer Bjerges hjemmeside – og det for-
ventes ikke at blive den sidste aktivi-
tet, vi ønsker at supportere i klimaets 
og dermed vores alles interesse.

Trafik og forskønnelse
Den sikre skolevej for alle vores børn 
samt en generel tryg oplevelse, når 
vi færdes i lokalområdet, har været i 
fokus og vil fortsat være det. En sikker 
vej kan samtidig også godt være en 
strækning, der pryder omgivelserne, 
både når den snor sig gennem landska-
bet eller gennem en af vores byer.  

Hvordan kan vi give noget tilbage
I forbindelse med velkomstpakkerne 
og med hjælp til forskellige aktiviteter 
bakker dele af Ejer Bjerges erhvervs-
drivende op med støtte. Bestyrelsen 
i Ejer Bjerge har derfor i en rum tid øn-
sket at inddrage og give noget tilbage 
til de erhvervsdrivende. 

Funktion, form og format på et 
erhvervsnetværk er endnu ikke på 
plads, men der er flere ideer i spil, som 
vi kunne tænke os en dialog med de 
erhvervsdrivende om. 

 
Lokalrådet har de første fem år 

opnået flere delmål, men vi har som 
beskrevet også sat nye. Skulle du som 
mange af din naboer også have lyst 
til at bidrage til fællesskabet, og det 
uanset hvilke kompetencer du har, så 
kan du altid henvende dig til et af 
bestyrelsesmedlemmerne (se hjemme-
siden) eller skrive en mail til info@
ejerbjerge.dk.

 
Vi ser frem til at høre fra dig! Fortsat 
god sensommer!

LOkaLrådEt EjEr BjErgE

TAK FOR AT DU HANDLER LOKALT, 
det gør det muligt at bevare og udvikle 
vores egen Dagli’Brugs i Tebstrup

Dagli’Brugsen Tebstrup tilbyder hver eneste dag 
året rundt, fast lav pris på rigtig mange dagligvarer.

Vi har ekstra fokus på at levere et godt udvalg 
af frisk frugt og grønt. Ud over god service og 
en opfyldt butik med de varer, du har brug for i 
hverdagen, tilbydes:

• Bestilling af frisk fisk fra Århus Fiskeeksport til 
levering tirsdag og torsdag

• Brød og kager fra Kagehuset i Hovedgaard, 
mulighed for bestilling

• Pakke shop for DAO, GLS og Post Nord

• Medicinsalg og udlevering fra Skanderborg 
Apotek

• Udlejning af fadølsanlæg med øl fra Vestfyn  
eller Skanderborg Bryghus

• Indlevering af tøj til rensning hos Toprens

Dagli’Brugsen Tebstrup · Åbent alle dage 7.30-20.00
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hyLkE FOrsamLingshus

OustEd tåning skyttEFOrEning

Nyt fra Ousted Tåning Skytteforening
■ Af Flemming Mikkelsen, Formand for Ousted Tåning Skytteforening 

Vi sluttede den indendørs vintersæson 
festligt af den 15. april ved at kåre 
diverse klubmestre. 

Udendørs skydning er startet den 
20. april og fortsætter hver onsdag  
kl. 18.30 til og med den 21. september

På generalforsamling den 20. april 
var der genvalg til alle.

50 meter banen er synet og god-
kendt af Skanderborg politi med ros.

I lighed med tidligere vil vi invitere 
den lokale 5. klasse. til at deltage i 
skole Danmarks Mesterskaber i skyd-
ning. Det bliver lige efter efterårsferi-
en, mere info senere.

Vi er meget spændt på om den kom-
ne udvidelse af motorvejen kommer til 
at påvirke vores skydebane, men vi må 
bare vente og se.

Klubmesterskab på indendørs  
15 meter bane i april

Dit kontingent kan betales via MobilePay 
til 90336. Skriv din adresse i tekstfeltet!
Læse mere på www.hylkeforsamlingshus.dk

HUSK: 
Hylke Forsamlingshus er den perfekte ramme om din fest!

- plads til 120 spisende gæster
– vis dine private film eller billeder på stort lærred

– velfungerende A/V-udstyr og bredbånd til dine foredrag

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk
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Anbi ligger i hjertet af
Skanderborg og vi sælger

kvalitetstøj, sko og brugskunst
til kvinder. 

 
Vores hjerte banker for

bæredygtighed og naturlige
materialer

Besøg vores hyggelige butik eller find dine
favoritter på vores webshop anbimode.dk  

Adelgade  67    86520752

M: 2082 8787
E: hms@nielsen.mail.dk

W: Hylke-maskinstation.dk

Hylke Maskinstation
ved Carsten Nielsen

Honning fra dit Nærområde.

Forhandles hos: 
Tebstrup Dagli´brugs

Hos Købmanden Hylke

www.min-honning.dk

Vroldvejs Auto
Vroldvej 59
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27
www.vroldvejsauto.dk

Professionel reparation 
og service af bilen!

S.P. FODER & ENERGI
• Brændsel
• Foder
• Storsækkeservice

Birkholmvej 2
8752 Østbirk

Tlf. 76 69 00 10
www.spfoderogenergi.dk

Hylke Tømrer- 
og Snedkerforretning

Hylkevej 92 
8660 Skanderborg 
Tlf. 86 53 80 70

Hylke Ridecenter
Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang 
til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

r.

Vi tilbyder rideundervisning 
på alle niveauer, ridefysiote-
rapi og handicapridning samt 
mulighed for part i en hest 
eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

S.P. FODER & ENERGI
• Brændsel
• Foder
• Storsækkeservice

Birkholmvej 2
8752 Østbirk

Tlf. 76 69 00 10
www.spfoderogenergi.dk

KLINIK NØR
v/Betina Nør-Jensen
www.kliniknør.dk

Horsensvej 129, Tebstrup
8660 Skanderborg

Avanceret hypnoterapi
Clairvoyance og Spirituel Healing

Tlf.: 29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com

Horndrup Smedeværksted ApS 
udfører ordreproduktion 

 af alt inden for stål. 

Ekspert i altaner, trapper, stålbroer, 
rækværker, siloer og m.m. 

Godkendt som Excl. 3 

Horndrup Smedeværksted ApS 
Horndrupvej 16, 8660 Skanderborg 

T: 8657 9411 -  M: 2726 1750 
CVR nr. 36446390
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TEBSTRUP VANDVÆRK 
– sikrer dit vand!

Tebstrup Vandværk sætter en ære i at levere:
• høj forsyningssikkerhed
• rent vand
• lavest mulig pris

Vandværket er et andelsselskab og drives primært af 
frivillige og folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket 
har sikret området et moderne vandværk med en god 
økonomi.

Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Hylkevej 3  
8660 Skanderborg 
T: 4072 9165
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kFum sPEjdErnE EjEr BaunEhøj gruPPEn

Spejdere fuld af sommer-gå-på-mod
■ Af Heidi Mølgaard, leder for ulvene 

Dalskovhytten emmer af aktivitet hver 
mandag. Bævere og ulve bygger gynge 
foran hytten, mad bliver lavet til både 
spejdermøder og bålgudstjeneste, og 
de grønne uniformer er at se rundt på 
deres pantindsamlingsture i Tebs-
trup-Hylke og omegn. Mange har nu 
opdaget, at spejderne indsamler pant. 
Og vi takker med et STORT smil for 
den pant, der bliver doneret! Faktisk 
betyder en pantdonation mere end 
blot pantværdien; for spejderne er det 
i lige så høj grad en påskønnelse fra 
lokalsamfundet af vores arbejde. At 
være spejder, er ikke en lukket hygge-
klub, men snarere et åbent fællesskab 
for alle.

I foråret har vi afholdt bålgudstje-
neste, hvor fyldte bålgryder har budt 
vores gæster på Pizzasuppe akkom-
pagneret af præstens historie, samt 
smukke sange fra kirkens musikere og 
juniorspejder Nils Christian Mølgaard 
på sin kornet. Desuden har bævere og 
ulve afprøvet det at sove uden mor 
og far på en weekendtur i hytten, 
der bl.a. bød på ”rund mad” i form af 
æbleskiver, runde boller og æg ved 
hvert måltid. Og så har de været på 
guidet tur rundt i den nyudsprungne 
folkeskov ved Sneptrup Præstegård og 
lært om træer, skovbundens blomster 
og smådyr.

Til de ugentlige spejdermøder har 
vi øvet os i forskellige byggeteknikker 
med rafter og reb foran hytten. Både 
store og små spejdere er blevet gode 
til at skabe nyt ud af få ting og klar 
til at opbygge vores egen lejrplads 
på sommerens spejderlejr: Spejdernes 
Lejr. Nu ser vi frem til spejderlejren 
tæt ved Roskilde, hvor vi i et stort 
spejderfællesskab med 40.000 andre 
spejdere skal grine, nørde, bygge, 
hygge, spise bålmad og bare nyde det 
skønne friluftsliv.

For os spejdere er det først rigtigt 
sjovt, når vi sammen med gode venner 
kan mærke naturens friske sus, og vi 
elsker at løse opgaverne i fællesskab 
– det skærper vores opmærksomhed på 
andre menneskers behov.

Situationen i Ukraine berører alle. 
Sara og Ronja Engeldrum, to af vores 
store spejdere, har med deres familie 
indsamlet 1.050 kr. via salg af hjem-

mebagte kager og kreative sysler, som 
de har doneret til ”Skanderborg hjæl-
per Ukraine”. Med deres indsats opnår 
de spejdermærket ”Spejder hjælper 
Ukraine”.

De to søstre har ligeledes sam-
men med deres søster, Laura (FDF’er), 
gennem et år taget et ugentligt dyp 
i en sø eller andet vand og dermed 
både kreeret et nyt spejdermærke; 
”Pingvin52”. De to piger har tidligere 

taget et spejdermærket ”Vandhund” 
– i vandet 12 uger i træk – og på den 
måde fået idéen til deres nye mær-
ke. Alle spejdermærker kan findes på 
mærkelex.dk. Stort tillykke med jeres 
mærker!

Vi har altid plads til flere friske 
spejdere i Dalskovhytten: Vi holder 
spejdermøder hver mandag – få mere 
information hos gruppeleder Vivi Jep-
sen på telefon 5019 2743.
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Tag home med på råd, når du skal videre
... vi kender køberne og ved præcis, hvad der skal til

SKANDERBORG • HØRNING
Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Adelgade 120, 8660 Skanderborg
skanderborg@home.dk
facebook.com/homeSkanderborgRy
Tlf. 86 52 28 11
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Kontakt dit lokale home-team på: 86522811 
SKANDERBORG • HØRNING
Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Adelgade 120, 8660 Skanderborg
skanderborg@home.dk
facebook.com/homeSkanderborgRy
Tlf. 86 52 28 11
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

SKANDERBORG • HØRNING
Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Adelgade 120, 8660 Skanderborg
skanderborg@home.dk
facebook.com/homeSkanderborgRy
Tlf. 86 52 28 11
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Skal din bedemand være en kvinde 
– vi gør en forskel

Adelgade 114, 8660 Skanderborg, tlf. 8652 0241

Bedemand Riising

Jane og Helle vil gerne gøre op med myten om, 
at en bedemand er en grå mand i en sort habit.

For at lette svære samtaler gør vi brug af vores 
kvindelige intuition, omsorg og empati. Vores 
evne til indlevelse i situationen omkring be-
gravelsessamtalen er vores styrke, og det er 
specielt her, vi kan gøre en forskel. 

Vi hjælper dig med at arrangere en 
smuk og værdig begravelse efter dine 
og afdødes ønsker og sørger for, at af-
skeden bliver et smukt og rart minde.

- Tømrer- & snedkeropgaver

- Murer- & fl isearbejde

-  Jord-, beton-
 & kloarkeringsarbejde

- Vognmandsforretning
  & containerudlejning

- Thermografi  & tætheds-
  test med certifi kat

- Nedsivning,
  minirensningsanlæg
  & brolægning

- TV inspektion af kloak mv.
 med certifi kat.

- Ejendomsvedligehold fra
 maler til snerydning

- Udlejning, lifte,
 gravemaskiner osv.
 

Vi bygger efter dine ønsker og drømme...
Horsensvej 79, Tebstrup - 8660 Skanderborg

Jesper 27 15 17 01 / John 40 59 14 25
www.ja-laursen.dk

www.hugomortensen.dk

• Barnedåb

• Fødselsdag
• Bryllup

 -dlug ,-vløs ,-rebboK •
og diamant bryllup

redehgilditjøhedniM •

,redøm ,renoitpeceR •

• Busselskaber
regnillitsdu go resseM •

• Vinsmagninger
go retrecnokmitnI •

underholdning

Restaurant 

www.mollebaek.dk
Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10 

info@mollebaek.dk

fi nd os på

Vi er beliggende lidt uden for Gedved og kan afholde 
selskaber op til 150 personer.

Vores nyrenoverede lokaler samt den store terrasse med 
udsigt over søen og parken danner de idylliske rammer 

omkring de forskellige arrangementer.

Vi leverer naturligvis også ud af huset 
– med eller uden personale.

Kontakt os næste gang du skal holde et arrangement 
og få et uforpligtende tilbud på netop dine ønsker.

Læs mere og lad dig inspirere på vores hjemmeside.

22   EjEr BjErgE 2 · 2022



tEBstruP FOrsamLingshus Og BOrgErFOrEning

Arbejdsdage med resultat

Medlemmer af Tebstrup Forsamlingshus 
og borgerforening har sammen med 
bestyrelsen taget godt fat om forbed-
ring og vedligehold af det gamle for-
samlingshus på Horsensvej 117.  Vi har 
brugt adskillige timer på at gøre huset 
rent fra gulv til loft, sat nye hylder op, 

flyttet skabe, sat ny opvaskemaskine 
ind, vaskemaskine og tørretumbler, 
nye lamper, ny knagerække og ikke 
mindst, fået rettet den ydre mur op 
med pænt puds, så den kan males i en 
ny og moderne farve. 

Gårdspladsen er blevet holdt pæn, 

og der er sat nye låger op, så vi sikrer 
os, at dagplejebørnene ikke går ud på 
vejen. Har du også lyst til at være med 
til at holde huset pænt, så er du altid 
meget velkommen til at henvende dig 
til bestyrelsen.
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AP SERVICE 
–

www.ap-s.dk 
v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29  42 

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg 

www.sobresol.dk

Horsensvej 135
8660 Skanderborg

72545262.flT
info@sobresol.dk

www.sobresol.dk

Horsensvej 135
8660 Skanderborg

   7254 5262  .flT
info@sobresol.dk

Mindre opgaver udføres

Udskiftning af vinduer og døre

Tagarbejde

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

top.nu 3 · 2011 31

GARANTI

TEBSTRUP VVS 
SERVICE ApS
Horsensvej 98

www.sobresol.dk

Horsensvej 135
8660 Skanderborg

72545262.flT
info@sobresol.dk

www.sobresol.dk

Horsensvej 135
8660 Skanderborg

72545262.flT
info@sobresol.dk

Mindre opgaver udføres

Udskiftning af vinduer og døre

Tagarbejde

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

janik consult

8660 Skanderborg 

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg
Telefon 86 52 53 44

www.butik-elle.dk

31

GARANTI

TEBSTRUP VVS 
SERVICE ApS
Horsensvej 98

Nørgaardbiler.dk 
Vognmandsforretning 

Containerudlejning 
Kran og Grab 

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf.: 4026 2990

Udgravning, kloakering samt 
støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Nedfældning af gylle 
i sortjord og græsmarker

Salg af wraphø

Hylke Tømrer- 
og Snedkerforretning

Hylkevej 92 
8660 Skanderborg 
Tlf. 86 53 80 70

VALEURHJ
PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

Tlf.  75 78 13 22  • www .hj-valeur .dkPC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK
EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

Tlf. 75 66 10 74  • www.nielsen-touboel.dk

VALEURHJ
PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

Tlf.  75 78 13 22  • www .hj-valeur .dk

www.hj-valeur.dk

Østbirk tlf. 75 78 13 22 - Hovedgård tlf. 75 66 10 74

Hylke Ridecenter
Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang 
til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.

Vi tilbyder rideundervisning 
på alle niveauer, ridefysiote-
rapi og handicapridning samt 
mulighed for part i en hest 
eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

janik consult 

8660 Skanderborg 

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg
Telefon 86 52 53 44

www.butik-elle.dk

Nørgaardbiler.dk 
Vognmandsforretning 

Containerudlejning 
Kran og Grab 

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf.: 4026 2990

Udgravning, kloakering samt 
støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Nedfældning af gylle 
i sortjord og græsmarker

Salg af wraphø

Friskbagt brød fra egen ovn
Blomster – vi binder også buketter

Lokale specialiteter
Stort udvalg af økologiske varer

Pakkeshop: Postnord, DAO og GLS
Vareudbringning. Find os på Facebook

Kontakt E: hoskobmandenhylke@gmail.com / T: 8653 8006

HYLKE
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tåning FOrsamLingshus

Høstfest
Lørdag den 24. september  

kl. 18.30 til den lyse morgen

Hvad siger du?
Bedre akustik I Tåning Forsamlingshus

Julebazar

Foredrag streamet fra AU

Fællesspisning i forsamlingshuset

Som en hyldest til de gode gamle 
dage og en plan om nye toner i 2023, 
afholdes Årets Høstfest ikke helt, som 
vi plejer. Vi har mixet jeres ønsker og 
gjort festen lidt mere hyggelig end 
vanligt. Derfor inviteres hele lokalom-
rådets beboere til høstfest i forsam-
lingshuset med sjov, hygge og lokale 
indslag.

Så pak madkurven til sammenskuds-
gilde!

Du medbringer en ret til fællesbor-
det. Bring en ret til det samme antal, 
som du selv møder op med. Temaet 
er høstfest, men du må medbringe 
lige den ret, du har lyst til. Baren vil 
være forsynet med god vin, drinks og 
fadølsanlæg fra Skanderborg Bryghus, 
mens Forsamlingshuset serverer små-
kager og kaffe efter maden.

Aftenens program vil være lokale 
indslag og musikken kommer fra egne 
højttalere. Altså ingen levende musik 
i år, men derimod en god playliste, 
så danseskoene skal pudses. Du er 
velkommen til at komme med en sang, 
en fortælling, komik eller noget helt 
fjerde.

Kontakt Kaj på 5170 4020 eller 
Birgitha på 6017 4041, hvis du skulle 
have lyst til at være med til at pynte 
huset til festen, vil tage en time i 
baren, har et indslag eller andre gode 
forslag.

Tilmelding senest 18.september 
2022 til Kaj eller Birgitha.
Pris: 100 kr.

Vi glæder os til at se jer!

Vær med til at forbedre akustikken og 
få fornyet taget. Vi har igangsat den 
helt store indsamling, der er nødven-
dig for at realisere projektet, der al-
lerede har fået flotte donationer, men 
vi er IKKE i mål endnu og har brug for 
fællesskabsånd, for at det lykkes.

Du kan gennem crowdfunding 
(donering i flok) give lige det beløb, 

du har lyst til. Du kan også kontakte 
Kaj 5170 4020, hvis du har spørgsmål 
til indkassering til ”Tag og akustik 
projektet”. Du kan læse mere om pro-
jektet og også donere her:
https://www.booomerang.dk/projects/
hvad-siger-du-bedre-akustik-i-ta-
aning-forsamlingshus/

27. november er 1. søndag i Advent. 
Tåning kirke afholder gudstjeneste 
kl. 9.30, og alle der har lyst til mere 
fællesskab, julehygge og fejring af 1. 
Søndag i advent, er velkommne til at 
gå videre til Tåning Forsamlingshus, 
der åbner dørene kl. 10.

Der vil være åbent for alle gæster 
i løbet af dagen fra 10-14. Også i år 
kan du købe en stand for 50,- hvis du 
er medlem af huset og 100,- for ikke 
medlemmer. Man må gerne deles om 
en stand. Husk selv duge til jeres bord. 
I kan sætte stand op lørdag den 26. 

november i tidsrummet 13-17 og ellers 
fra kl. 9.00 d.en 27. november. Der 
er gratis kaffe/the eller en sodavand 
til jer med stand. Vi har 7-8 stande, 
så skynd dig at booke en stand ved 
Birgitha på sms 6017 4041. Først til 
mølle.

Alle er velkomne til at kigge forbi. 
Der sælges mange fine ting, og du kan 
købe både pølser m/ brød, æbleskiver 
og gløgg. Der er også julehyggeborde, 
hvor du kan flette et julehjerte. Mon 
ikke sliknissen igen i år har været forbi 
med gratis slikposer til børnene?

Alle foredrag foregår fra kl. 19.00 til 21.00
Tirsdag den 27. september 2022: Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling  
Tirsdag den 4. oktober 2022: Kvantefysikken - atomernes vilde verden 
Tirsdag den 25. oktober 2022: Søvn og immunforsvaret 
Tirsdag den 1. november 2022: Vores urolige klode 
Tirsdag den 15. november 2022: Fagre nye genetiske verden 
Tirsdag den 22. november 2022: Datalogien i din lomme 
Se mere på ofn.au.dk

Tirsdag den 23. august kl. 17.30
Mandag den 12. september kl. 17.30
Onsdag den 5. oktober KL 17.30
Onsdag den 16. november kl. 17.30

Fællesspisning er båret af fælles lokale 
kræfter. Så skulle du have tid og lyst 
til en eller flere af følgende opgaver, 
så kontakt Birgitha på sms 6017 4041:

Borddækning - Madhold - Opvask - 
Sætte borde og stole på plads.

Bestyrelsen sørger for, at der er nok 
personer på de enkelte opgaver, så du 
kan trygt melde dig til. Måske lærer 
du nogle nye at kende, men du kan 
også tilmelde en gruppe. Madholdet 
bestemmer selv menu. Bare budgettet 
render rundt.
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Vroldvejs Auto
Vroldvej 59
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27
www.vroldvejsauto.dk

Professionel reparation 
og service af bilen!

S.P. FODER & ENERGI
• Brændsel
• Foder
• Storsækkeservice

Birkholmvej 2
8752 Østbirk

Tlf. 76 69 00 10
www.spfoderogenergi.dk

Hylke Tømrer- 
og Snedkerforretning

Hylkevej 92 
8660 Skanderborg 
Tlf. 86 53 80 70
 

Hylke Ridecenter
Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang 
til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

r.

Vi tilbyder rideundervisning 
på alle niveauer, ridefysiote-
rapi og handicapridning samt 
mulighed for part i en hest 
eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

S.P. FODER & ENERGI
• Brændsel
• Foder
• Storsækkeservice

Birkholmvej 2
8752 Østbirk

Tlf. 76 69 00 10
www.spfoderogenergi.dk

 

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg · hylkeforsamlingshus.dk

Husk hvad blomster 
kan gøre...

BlomsterVærkstedet
Adelgade 86   8660 Skanderborg

Granhøjen 6, Vrold, 8660 Skanderborg

Telefon 4040 8792 / 4016 4171

www.jjmurerjorgen-jorgensen.dk

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg · hylkeforsamlingshus.dk

Husk hvad blomster 
kan gøre...

BlomsterVærkstedet
Adelgade 86   8660 Skanderborg

Advokatfirma Adelgade 78 - Poul Lorenzen

Det er ikke det eneste vi kan – men det kan vi også

Rådgivning om privatlivets jura
Brug din lokale advokat, 

hvis du har behov for rådgivning om fx:

Kontakt advokat Poul Lorenzen

Mail: advokat@adelgade.info

Tlf.: 3841 8660

Adresse: Adelgade 78, 1. sal tv.
 8660 Skanderborg Poul Lorenzen

Advokat (L), partner

Ægtepagt

Køb og salg af fast ejendom

Gaver, familielån, arv og testamente

Generationsskifte af formuen og familiens værdier

Fremtidsfuldmagt

Dødsbo 
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EjEr BavnEhøjs vEnnEr

Kaffekoncept 
på toppen
Frit valg mellem americano, 
cappuccino, latte…
- og lækker italiensk is

Kiosken Ejer Bavnehøj har fået ny 
forpagter. Efter tre gode år i Møllehju-
let valgte Christine Bilde at søge nye 
udfordringer. Vi har været rigtig glade 
for samarbejdet og de events, vi har 
afviklet sammen.

Nu er der nye boller på suppen – el-
ler rettere nye bønner i kværnen. Kaffe 
er nemlig et centralt omdrejningspunkt 
for Lajmi. Med åbning i påsken lagde 
Lajmi hårdt ud med kaffe i forskellige 
afskygninger lige fra americano (sort 
kaffe), espresso, cortado, cappuccino, 
latte til varm kakao.

Om sin tid som restauratør i Victo-
ria i Jægergårdsgade i Aarhus gennem 
28 år fortæller Zouhair Lajmi:

- Det har været super spændende, 
givet mange oplevelser og et uvurder- 
ligt netværk. Men i det lange løb slider 
det på kroppen. Så da jeg fik et godt 
tilbud på restauranten, valgte jeg at 
stoppe, mens legen var god.

Sønnen Sofian har arbejdet med 
kaffe i en årrække. Da Victoria var 
solgt, sagde han til ”den gamle”:

- Skal vi ikke slå pjalterne sammen 
og starte et kafferisteri? Du gjorde vi 
så med base i Lading. Bare to måne-
der før Corona lukkede store dele af 
samfundet. Kaffesalget blev hårdt 
ramt, men nu har vi fået nogle gode 
faste kunder og åbnet en kaffebar på 
Trøjborg i Aarhus.    

Bønnerne kommer direkte fra 
kaffemarker i Costa Rica, Honduras og 
Nicaragua, hvorefter de bliver ristet 
i Lading. Her har Lajmi også kaffeud-
salg.

Men hvorfor så en filial på Ejer 
Bavnehøj?:

- Vi så det som en sjov udfordring. 
En chance for at byde på god kaffe, 
når folk opsøger toppen. Folk skal 
forkæles – de skal have den bedste 
kvalitet. Det smitter forhåbentlig også 

af som et levende udstillingsvindue for 
Lajmi Coffee Roasters.

 - Det er sjovt at tale med mange 
forskellige besøgende og kunder i Møl-
lehjulet. Men det har nu aldrig været 
meningen, at vi selv skulle bemande 
kiosken. Derfor er jeg glad for, at vi 
har ansat foreløbig to friske piger 
Marie og Josefine fra Ejer Bjerge, siger 
Zouhair.

 Foruden kaffe kan du i kiosken 
købe italiensk Geloto, hjemmelavet 
sandwich, kage, chips, sodavand og øl. 
Åbningstiderne er lige som de foregå-
ende år weekend og helligdage i forår 
og efterår. I skolernes sommerferie er 
der åben hver dag kl. 11-17 med start 
25. juni.

Møllehjulet er tegnet af arkitekt 
Kurt Kamp og åbnede i 2010 med støt-
te fra Realdania.
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riis tEBstruP idrætsFOrEning

Familiefræs

Findes der noget bedre end en lørdag 
formiddag med aktive og glade børne-
familier? Det synes vi ikke i RTI.

De seneste år har vi i vinterhalvåret 
haft familiefræset hver lørdag, og vi 
gør det igen. 

Efter efterårsferien er hallen igen åben 
for børn og deres forældre hver lørdag 
kl. 10.00-11.30. 
Der er mulighed for at spille badmin-
ton, lave en motorikbane, spille bold 
eller noget helt fjerde.

Det er gratis at være med, og der er 
kaffe på kanden og kiosken sælger en 
kold øl. Vi hjælper hinanden med at 
rydde op og skiftes også til at åbne 
hallen. Selvfølgelig får man først den 
tjans når man er grundig instrueret i 
hvordan.

Selvom det er gratis, skal man tilmelde 
sig på www.rti-if.dk 
Opstart lørdag den 29. oktober 2022.
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riis tEBstruP idrætsFOrEning

Styrk det lokale fællesskab 

Idræt om dagen
Skab liv i dagtimerne - med Idræt om dagen er der 
mange muligheder for at invitere en større målgruppe af 
seniorer ind i foreningen 

Hvad er Idræt om dagen?

Idræt om dagen er et koncept, 

hvor man typisk mødes et par 

timer i hallen en hverdags-

formiddag. Man starter med 

fælles opvarmning, og derefter 

er der en række forskellige 

aktiviteter, man deler sig ud på.

Efter aktiviteterne slutter man af

fælles med en kop kaffe, da den

sociale dimension er vigtig. 

Det kan være meget forskelligt

hvilke typer aktiviteter, tilbuddet

indeholder. Ofte er det 

aktiviteter, der kun kræver en 

tovholder, f.eks. badminton, 

ringo, skumtennis, floorball, 

pickleball, curling, gåfodbold, 

indendørs petanque mm.

Hvorfor er Idræt om dagen 

noget for os?

I får flere medlemmer

I får en bedre udnyttelse af 

jeres faciliteter i dagtimerne

Tilbuddet styrker det lokale 

fællesskab med aktiviteter og 

sociale sammenkomster for 

målgruppen 60+.

Hvordan kommer vi i gang?

Med en startpakke fra DGI får I

hjælp til at starte nye 

spændende aktiviteter for 

målgruppen 60+.

DGI kan tilbyde hjælp til:

Rådgivning i valg af 

aktiviteter

Hjælp på gulvet i op til         

tre uger

Udlån af udstyr/rekvisitter

PR/markedsføring

Støtte i rekuttering af frivillige

Rådgivning i 

tilskudsmuligheder

Sparring vedr. faciliteter, 

lokaler, udearealer mm.

DGI gør det nemt for dig og din

forening at starte Idræt om 

dagen op.

Hvad koster det?

Pris: 10.000,-

Afhængig af de aktiviteter, I 

vælger i jeres Idræt om dagen-

tilbud, må der påberegnes 

ekstra udgifter til evt. 

uddannelse af instruktører og 

indkøb af udstyr.

Kontakt Malene Bach

- og hjælpen er på vej!

 

Malene Bach tlf. 2494 1466 | malene.bach@dgi.dk 

 

Idræt om dagen
NYT FORMIDDAGSTILBUD I RTI

Har du tid i dagtimerne og kunne du 
tænke dig at være aktiv sammen med 
andre? RTI starter i samarbejde med DGI 
et nyt formiddagstilbud, og inviterer i den 
forbindelse til informationsmøde i uge 36 
i Ejer Bavnehøj Hallen, Risvej 28, 8660 
Skanderborg. 

Dato og tidspunkt er ikke fastlagt ved 
redaktions afslutning. Hold øje med 
opslag i Brugsen, RTIs facebookside og 
hjemmeside www.rti-if.dk for information 
om tidspunkt.

Til informationsmødet kan du komme og 
få en kop kaffe og en bid brød og høre 
mere om:
• Hvorfor det er godt at holde sig aktiv 

hele livet
• Hvad konceptet ”Idræt om dagen” 

indbyder til
• Hvilke aktiviteter du kan komme og 

prøve

Alle har mulighed for at være med uanset 
om formen måske ikke er, hvad den har 
været.  

Vi vil tilpasse indholdet så det passer til 
dem, der bruger tilbuddet, og derfor er 
det vigtigt, du kommer, hvis det er noget 
du kunne have lyst til.

Informationsmødet er gratis og uforplig-
tende at deltage i. De første tre trænings-
gange er også gratis, og her har du mu-
lighed for at prøve forskellige aktiviteter. 

Vi starter hver gang med en fælles 
opvarmning, herefter tilbydes forskellige 
aktiviteter. Det hele afsluttes med en kop 
kaffe og hyggelig snak.

Vi glæder os til at se dig.

For spørgsmål kan du kontakte
Bente Rode tlf. 22 24 49 95
Jytte Eriksen tlf. 20 13 8659
Henning Larsen tlf. 42 94 13 50
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OvstEd, tåning Og hyLkE sOgnE

Gudstjenester og arrangementer
Arrangementerne foregår i Hylke, Ovsted eller Tåning kirke samt i Stalden,  
Sneptrup præstegård, Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg. 
Kirkebil ved henvendelse til præsten på telefon 2911 5932 senest dagen før.

JULI

Søndag den den 3. juli 
3. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste
Tåning kirke kl. 11.00

Søndag den 10. juli
4. søndag efter trinitatis
Ingen gudstjenester i sog-
nene

Søndag den den 17. juli
5. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste
Hylke kirke kl. 11.00

Søndag den den 24. juli 
6. søndag efter trinitatis
Ingen gudstjenester i sog-
nene

Søndag den den 31. juli 
7. søndag efter trinitatis
Udendørs sommerguds-
tjeneste ved Sneptrup 
præstegårdssti kl. 11.00

Søndag den 7. august 
8.søndag efter trinitatis
Gudstjeneste
Hylke kirke kl. 9.30
Tåning kirke kl. 11.00

AUGUST

Søndag den 14. august 
9. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste
Ovsted kirke kl. 9.30
Koncert og Kunst
Tåning kirke kl.12.00 og 
efterfølgende i Tåning  
forsamlingshus frem til  
kl. 18.00

Søndag den 21. august 
10. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste og sommer-
møde
Hylke kirke kl. 11
Stalden kl. 12-16
med Skanderborg Brass band

Søndag den 28. august
11. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste
Tåning kirke kl. 9.30
Ovsted kirke kl. 11.00 med 
efterfølgende konfirmand-
indskrivning.

SEPTEMBER

Søndag den 4. september 
12. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste
Ovsted kirke kl. 11.00

Onsdag den 7. september
Bålgudstjeneste ved Hylke 
Strand kl. 17.00-19.00

Søndag den 11. september
13. søndag efter trinitatis
Tåning kirke kl. 11.00

Søndag den 18. september
14. søndag efter trinitatis
Familiegudstjeneste i  
Ovsted kirke kl. 11.00
Tirsdag den 20. september
Foredrag ved Jytte Abild-
strøm
Stalden kl. 19.30

Søndag den 25. september
15.søndag efter trinitatis
Gudstjeneste
Hylke kirke kl. 9.30

OKTOBER

Søndag den 2. oktober
16. søndag efter trinitatis
Ovsted kirke kl. 11.00

Søndag den 9. oktober
17. søndag efter trinitatis
Høst- og jagtgudstjeneste i 
Tåning kirke kl. 9.30
Koret medvirker
Brunch i stalden

Tirsdag den 11. oktober
Sangaften, fællessang
Stalden kl. 19.30

Søndag den 16. oktober
18. søndag efter trinitatis
Hylke kirke kl. 9.30

Søndag den 23. oktober
19. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste
Ovsted kirke kl. 11.00

Onsdag den 26. oktober
“Byens Lys” - Stumfilm 
og Orgelmusik ved Jakob 
Lorentzen
Tåning kirke kl. 19.30
Søndagden30. oktober
20.søndag efter trinitatis
Familiegudstjeneste i Hylke 
kirke kl. 14.00

NOVEMBER

Søndag den 6. november
Alle helgens dags gudstje-
neste
Hylke kirke kl. 11.00
Tåning kirke kl. 14.00
Ovsted kirke kl. 16.00

Torsdag den 10. november
“Et kæmpe nu”
Spil Dansk koncert ved 
Johannes Smed
Hylke kirke kl. 16.30

Søndag den 13. november
22. søndag efter trinitatis
Ovsted kirke kl. 11.00

Søndag den 20. november
Sidste søndag i kirkeåret.
Hylke kirke kl. 9.30
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Kalender 2022
AUGUST

Koncert og Kunst
Tåning kirke og Tåning forsamlingshus 
Søndag den 14. august  
kl. 12.00-18.00

90’er fest i Tebstrup Forsamlingshus
Et brag af en fest! Se side 23
Lørdag den 20. august kl. 19.00-02.00

Sommermøde Hylke kirke
gudstjeneste kl. 11.00
Møde i Stalden kl. 12.00-16.00
Søndag den 21. august
med Skanderborg Brass band

Fællesspisning i Tåning  
forsamlingshus
Årets første fællesspisning (se side 25)
Tirsdag den 23. august kl. 17.30

RTI inviterer til traktortræk ved 
Sneptrup Præstegård
lørdag den 27. august

SEPTEMBER

Bålgudstjeneste ved Hylke Strand
Onsdag den 7. september  
kl. 17.00-19.00

RTI ś sæsonstart indendørs  
aktiviteter
Uge 37, som starter mandag den 12. 
september

Foredrag med Jytte Abildstrøm
Tirsdag den 20. september
Stalden kl. 19.30

Høstfest i Tåning Forsamlingshus
Lørdag den 24. september
Kl. 18.30 - til den lyse morgen
- se side 25

Foredrag streamet fra AU i Tåning 
Forsamlingshus
Det første af en foredragsrække  
(se side 25)
Tirsdag den 27. september 19.00-21.00
Jorden og livet – 3.800 mio. års  
spejling

OKTOBER

Høst- og jagtgudstjeneste
Søndag den 9. oktober
Tåning kirke kl. 9.30
Koret medvirker
Brunch i Stalden

Sangaften, fællessang
Tirsag den 11. oktober
Stalden kl. 19.30

“Byens Lys”  
- Stumfilm og Orgelmusik
v/ Jakob Lorentzen
Onsdag den 26. oktober
Tåning kirke kl. 19.30

NOVEMBER

Alle Helgen
Søndag den 6. november
Hylke kirke kl. 11.00 
Ovsted kirke kl. 14.00 
Tåning kirke kl.16.00

“Et kæmpe nu”
Spil Dansk koncert v/ Johannes Smed
Torsdag den 10. november
Hylke kirke kl. 16.30

Julebazar i Tåning Forsamlingshus
Søndag den 27. november
- se side 25

DECEMBER

RTI inviterer til juletræsfest
Torsdag den 8. december


