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EjEr BjErgE
Borgmesteren er 
interesseret i Ejer Bjerge – 
er du?
Dette var overskriften for vores seneste borgermøde i Ejer Bjerge. Jeg kan 
konstatere, at interessen er stor! Ikke blot det overvældende fremmøde på bor-
germødet indikerede en stor lokal interesse, men som borgmesteren understre-
gede på mødet, så har administrationen og flere andre landsbyer i kommunen 
hentet inspiration fra os. Når flere af de politiske partier i Skanderborg Byråd 
indikerer interessen for udvikling i landsbyerne, så nævner de blandt andet 
vores område som et eksempel.

Landsbysamvirket, der bla. kommer til at administrere 2 x 2,5 millioner kr. til 
landsbyudvikling, har ønsket, at vi præsenterer vores ideer til fremtiden på de-
res kommende generalforsamling. Foreninger fra Hylke har meldt sige ind i den 
paraplyorganisation, som lokalrådet er for området, og det er vi utrolig glade 
for – for vi ser store muligheder i et styrket samarbejde henover Horsensvej. 
Ejendomsmæglere har de seneste måneder formået at sælger flere boliger her 
end tidligere, og senest har Søren Rye Pedersen (ja, ham Søren Rye) skrevet et 
indlæg om Ejer Bjerge på bagsiden af Politiken. Det seneste år har aktivitets-
niveauet i Ejer Bjerge og dets medlemsforeninger været stort, men interessen 
for vores skønne området er også meget stor. 

Med venlig hilsen
Morten Rose Vilholm, formand for Ejer Bjerge
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FORSIDE
De to ansatte i Letkøb i Hylke Dorte Daugaard og 
John Chrøis har mange bolde i luften. Ud over 
at være almindelige butiksansatte skal de også 
implementere Hylke Købmandsforenings mange 
udviklingsideer og samarbejde med og oplære de 
omkring 30 frivillige kollegaer.

Foto: Karin Majland
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KONTAKT: TLF. 4018 9357

4skolesamarbejdet

Af Carsten Bojsen, Leder af Lands-
byordningen

I Landsbyordningen har vi fokus på 
sammenhæng. Børnehavebørnene star-
ter i en SFO-klub-skole de kender, vug-
gestuens børn møder hver dag kam-
merater fra børnehaven og mange af 
Landsbyordningens børn dyrker sport i 
RTI, der også er en del af fælleskabet. 
Vi har fælles ledelse, administration og 
bygninger, så det er helt naturligt at 
også pædagogikken holdes sammen af 
en rød tråd, der strækker sig fra 0 til 
12 år.

Nye kammerater på Niels Ebbesen 
efter 6.klasse
Når børnene skal i 7.klasse, rykker de 
ind til Niels Ebbesen skolen (NES) i 
Skanderborg. Vi har længe arbejdet 

med overgangen. Gennem årene har 
vi løbende justeret på en model, hvor 
børnene har lært hinanden at kende 
gennem fælles idrætsdage, teaterfore-
stillinger og udflugter. 

Personalet har hvert år mødtes i 
juni måned, for at give NES det bedste 
grundlag for klassedannelsen, ved at 
sikre at børnenes styrker og udfor-
dringer er kendt stof for de kommende 
lærere. 7.klasserne på NES bliver sat 
sammen af elever fra fire skoler, Voer-
ladegaard, Veng, vores skole og NES. 
Alle børn får nye kammerater, kortene 
blandes og selv om det godt kan give 
lidt sommerfugle i maven, viser det sig 
at blive en rigtig god tid i et dynamisk 
ungdomsmiljø.

Begyndelsen på et nyt samarbejde
Vi startede i 2017-2018 med at un-

dersøge mulighederne for et tættere 
partnerskab og har nu døbt samarbej-
det 4skolesamarbejdet. Fælles læsepla-
ner er ikke fleksibelt nok for de lokale 
hensyn, så vi arbejder på at få en fæl-
les tilgang til læring. Når man sætter 
personale og ledelse sammen fra fire 
arbejdspladser, opstår der en masse 
muligheder. Inspiration og videndeling 
går hånd i hånd med udfordring af va-
netænkning. 

Vi har planlagt aktivitetsdage, 
afprøvet ideer fra et oplæg, ideudviklet 
sammen og er ved at få skabt en fæl-
les basis, der forhåbentligt gør at vi i 
fremtiden kan blive endnu bedre til, at 
lægge kræfterne sammen til glæde for 
børnene. 

I Landsbyordningen har vi fokus 
på sammenhæng, også med resten af 
Skanderborg kommune.
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Vi er helt på toppen her på toppen 
af Østjylland

Af Britta Madsen, daglig leder

Den mavefornemmelse jeg fik, da jeg 
første gang gik ind i Landsbyordningen 
var, at her er et rart og professionelt 
miljø, hvor samarbejde og relationen 

til såvel voksne som børn er et natur-
ligt omdrejningspunkt, er til fulde er 
blevet indfriet. 

Jeg kom fra en meget stor organisa-
tion, hvor mine opgaver i høj grad var 
flyttet ud fra den daglige kontakt med 

børn, forældre og personale. Det har 
jeg fået her, og det er jeg meget glad 
for. Jeg bliver dagligt mødt af positive 
og interesserede mennesker – såvel 
store som små. 

Opgaverne med at være daglig leder 

LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ



for dagtilbudsområdet er nyt for mig, 
og jeg stortrives i en organisation, 
hvor jeg selv lærer nyt hver dag. 

Alle børn lærer hele tiden 
– spørgsmålet er, hvordan vi sætter 
rammen for børns læring 
I dagtilbuddet står vi over for at skul-
le implementere ”Den nye styrkede 
læreplan”, som er den ny lovgivning 
på 0 til 6 års området. I Skanderborg 
kommune har man for flere år siden 
igangsat arbejdet ”At lære at lære,” 
som i al sin enkelthed går ud på, at 
vi hjælper børnene med at blive op-
mærksomme på egen læring, og at de 
kan evaluere på, hvad de har lært. Vi 
har fokus på, hvordan børnene giver 
feedback til hinanden for at lære end-
nu mere. At lære at lære er på denne 
måde en igangværende proces, hvor 
vi arbejder med læring i alle dagens 

rutiner og gøremål. Her er der mange 
ting, der går igen i lovteksten i ”Den 
nye styrkede læreplan”. 

Legen er et af de centrale elemen-
ter i ”Den nye styrkede læreplan”. De 
rammer for legen børnene sætter sam-
men og i samarbejde med de voksne. 
De voksne sikrer, at rammerne for leg 
giver anledning til læring. Vi leger, 
når vi arbejder med ”Fri for Mobberi”, 
og her er de voksne tydelige i rammen 
for legene. 

Vi er i gang med at lave en proces, 
som involverer bestyrelsen i Lands-
byordningen samt medarbejderne i 
dagtilbud. Vi skal arbejde os frem til 
en fælles forståelse af indholdet i det 
fælles pædagogiske grundlag, som 
omhandler: 

• Børnesyn
• Dannelse og børneperspektiv

• Leg
• Læring
• Børnefællesskaber
• Pædagogisk læringsmiljø 
• Samarbejde med forældre om børns 

læring 
• Børn i udsatte positioner 
• Pædagogisk læringsmiljø med sam-

menhæng til børnehaveklassen 

Vi glæder os til det spændende arbejde, 
som kommer til at løbe hen over 2019-
2020 

Uddannelse af medarbejdere og 
ledere 
Vi vil også have nogle medarbejdere 
sendt på kursus, for at blive dygtige til 
at arbejde med evaluering i børnehøj-
de. Skanderborg kommune har fundet 
midler til at sende en stor flok afsted, 
både personale og ledelse.

§FAKTA

HVAD SIGER LOVEN?
Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående 
del af et dagtilbud. Legen er også grundlæggende for børns 
sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer 
blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale 
kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal legen 
støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være 
med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.

Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2

HVAD SIGER LOVEN?
Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, rela-
tioner, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved 
at blive udfordret. Det pædagogiske læringsmiljø handler om 
at fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kogni-
tive udvikling og forståelse.

Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2.
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 Af Anna-Christa Bjerg

Ledelsen af Hos Købmanden Hylke ApS 
varetages i det daglige af købmand Bri-
an Mossalski Nielsen og arbejdende be-
styrelsesformand Irma Christensen, som 
jeg har sat stævne for at høre om ud-
viklingen af og ambitionerne for butik-
ken. Brian Mossalski Nielsen er ved at 
lægge varer på hylden, da jeg ankom-
mer, mens Irma Christensen sidder ved 
computeren og arbejder på kontoret. 
Det afspejler meget godt deres normale 
arbejdsfordeling.

– Jeg er gammel brugspige, ler Irma 
Christensen.

Hun er oprindelig udlært i Brugsen 
og har suppleret med merkonomkurser 
i regnskab og er derudover autodidakt 
indenfor regnskab. Hun har drevet selv-
stændig virksomhed som bogholder, og 
hun og hendes mand Anders har også 
drevet butikken i Hylke nogle år, efter 
de solgte deres gård i 2004. Hun har 
altså fulgt butikken, siden hun kom til 
området fra Ikast i 1994.

Brian Mossalski Nielsen derimod 
er ny i butikken og repræsenterer de 
professionelle nye øjne udefra.

– Jeg kom til Hylke den 1. december 
2018, fortæller Brian Mossalski Nielsen. 

Han har arbejdet i detailhandlen 
siden 17-års alderen og har en omfat-
tende erfaring at trække på, bl.a. har 

gruppe på omkring 30 frivillige og Irma 
Christensen som arbejdende bestyrel-
sesformand. 

– Det lykkedes at få driften og omsæt-
ningen stabiliseret, men der manglede 
det sidste skub for også at få omsætnin-
gen op, fortæller Irma Christensen.

Derfor kontaktede bestyrelsen sidste 
efterår Dagrofa for at få professionel 
hjælp til at udvikle butikken. Dagrofa 
henviste til rådgiver Finn Korsholm med 
en omfattende butikserfaring. 

Udvikling frem mod fremtidens butik 
Rådgiver Finn Korsholm gik straks i 
gang med at gennemgå og optimere va-
relageret samt forbedre butikkens udse-
ende, væk fra kiosk og hen mod butik 
med flere dagligvarer. 

– Bl.a. udskiftede vi på Finns anbe-
faling det gamle køleudstyr med nogle 
nyere gulvreoler til kølevarer, som vi 
kunne købe relativt billigt i Løkken, 
fortæller Irma Christensen. 

Finn kendte også Brian og anbefa-
lede ham, da Hylke Købmandsforening 
besluttede, at de skulle ansætte en 
købmand med fingeren på pulsen.

– Det hjalp os meget, at få faglig 
rådgivning udefra, pointerer Irma Chri-
stensen.

På sigt er det meningen at frigive de 
frivillige lidt mere, så de ikke skal yde 
et helt så stort arbejde som nu. 

han arbejdet for Carlsberg og Premier 
Is, været kørende sælger, bestyrer af 
tankstationer m.m. og som det, der 
kommer tættest på Letkøb i Hylke, har 
Brian bestyret en Min købmandsbutik 
i Sparkær, som på mange måder ligner 
butikken i Hylke. 

Hylke Købmandsforening gjorde det 
Andelsforeningen Hylke Købmandsfor-
ening overtog Hos Købmanden Hylke 
ApS for 1 kr. den 20. november 2017. 
De overtog både kreditorernes krav og 
Købmandens cvr-nummer, som havde 
vareudbringningen til omkring 100 bor-
gere i Skanderborg kommune. Banken 
accepterede sikkerhed i virksomheden, 
og andelskapitalen blev brugt på at 
købe bygningen, som butikken har til 
huse i, for at få styr på huslejen. 

– Folks risikovillige kapital er derfor 
investeret i mursten, dels for at sikre 
andelshavernes indskud, og dels for at 
sikre bygningen som et samlingssted 
i byen. Beliggenheden tæt ved skolen 
og multihuset er central, og selv hvis 
der ikke skulle være butik her, skulle 
en alternativ anvendelse være til byens 
fællesskab, forklarer Irma Christensen. 

Både Idrætsforeningen og Multihuset 
har købt andele. 

Andelsforeningen har derfor drevet 
butikken i noget, der nærmer sig halv-
andet år, med to ansatte på fuld tid, en 

De løfter professionelt  
og i fællesskab

Letkøb i Hylke, Vores Købmand eller Hos Købmanden Hylke ApS – kært barn har mange navne, og det har købmanden 
i Hylke også. Butikken er bygget i 1978 og blev drevet som en brugsforening under FDB efter en sammenlægning med 
Brugsen i Brørup. I Hylke fortsatte Brugsen med at dække begge områder frem til 2002, hvor FDB nedlagde Brugsen, 
fordi der ikke var omsætning nok. Siden er den blevet drevet af skiftende private købmænd, indtil den i 2017 blev 
overtaget af Hylke Købmandsforening, som er dannet af en kreds af borgere, med det formål at sikre butikken, den lokale 
indkøbsmulighed og det fælles samlingssted.
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Medarbejder Dorte Daugaard i bagerafdelingen, som har fået et nyt Bake Off sortiment.

At ændre folks vaner
– Vi kan se, at vi har flere ekspeditioner 
uge for uge, så vi kan se, at der kommer 
flere kunder, men vi skal have flere end-
nu, siger Brian Mossalski Nielsen.

Det er et langt sejt træk, at gøre sig 
fortjent til kundernes tillid.

– Brian har mange gode kontakter 
og er god til at lave nogle gode tilbud, 
der trækker kunder ind i butikken, 
fortæller Irma Christensen. 

Paletten af aktiviteter for at skabe 
en attraktiv butik udvikles hele tiden. 
Facebook og Instagram er taget i brug.

– Vi skal have gode tilbud for at 
lokke kunderne ind. Hvis folk ikke er 
vant til at komme her, er det nødven-
digt med et incitament, for at få dem 
til at komme ind første gang. Når de så 
er her, er det vigtigt, at de har en god 
oplevelse, så de kommer igen, siger 
Brian Mossalski Nielsen. 

– Alle er ude af byen hver dag og 
kører forbi fem supermarkeder på vej 
hjem, så vi skal matche standarden 
andre steder, tilføjer han.

Frivillige sammen med ansatte
De ansatte og de frivillige arbejder sam-
men. Der er altid en uddannet ansat i 
butikken sammen med de frivillige, og 
nye frivillige uddannes til opgaverne, 
før de f.eks. får lov at stå ved kassen. 
Typisk pakker frivillige kasser til den 
ugentlige udbringningstur, pakker varer 
ud, gør rent og kører varer ud. De frivil-
lige har ofte fast tilbagevendende opga-
ver efter lyst, tid og kompetencer. 

Frivilliggruppen repræsenter mange 
kompetencer. Der er f.eks. en gruppe 
mænd, der er ferme med værktøj. Der 
er bl.a. et par kølemontører, der har 
arbejdet i hele verden. For dem var 
det en smal sag at få pillet det gamle 
køleudstyr ned og sat de nye gulvreoler 

til kølevarer op. Det er guld værd for 
butikken, at have den hjælp. Udbring-
ningen hver uge til 120-150 husstande 
ville heller ikke være mulig uden de 
frivillig.

– De to ansatte har taget et kæmpe 
nap med for at dette kunne lade sig 
gøre, roser Brian Mossalski Nielsen og 
fortsætter:

– De skal implementere, de ting vi 
finder på, så de er meget involverede 
i udviklingen af forretningen. Det er 
dem, der skal få ideerne til at virke hver 
dag. Der er sket mange omvæltninger, 
farten er sat op, og arbejdsopgaverne er 
ændret, men de vil gerne, er positive og 
kan godt lide, at der sker noget.

Samarbejdet med de frivillige giver 
også de ansatte mere ansvar og måske 
også nogle udfordringer, men det giver 
dem også et større fællesskab og større 
faglige muligheder. 

Bestyrelsen er også frivillige
Bestyrelsen i andelsforeningen består 
af fem medlemmer plus tre arbejdende 
suppleanter, der er valgt på andelsfor-
eningens generalforsamling. Der er alt-
så 8 personer, der sammen trækker et 
stort læs. Bestyrelsen laver f.eks. også 
arrangementer i butikken. 

Derudover er det naturligvis også 
bestyrelsen, der beslutter de investe-
ringer, der koster penge. 

Gruppen af frivillige falder i høj grad 
sammen med medlemmer af foreningen 
Aktive Livsnydere, som blev stiftet i 
Hylke for 6-7 år siden. Medlemmerne 
har det til fælles, at de har god tid, 
gerne vil yde noget for fællesskabet og 
nyde livet. Nogle af de ting, de laver 
ud over at være frivillige, kan være 
kanoture, virksomhedsbesøg, foredrag 
og krolf, der er meget populært på 
krolfbanen i Hylke. 

– Krolf er Danmarks hurtigst voksende 
idræt, fortæller Irma Kristensen.

Hun er selv medlem af Aktive Livsny-
dere, dog uden så meget fri tid. De Ak-
tive Livsnydere har trukket et stort læs i 
hele arbejdet med at få andelsforeningen 
op at stå og få butikken til at køre. 

Der er også nogle helt unge, der 
lægger timer i butikken, bl.a. en 14-
årig, som kommer 2 timer hver uge, 
og en 18-årig, som også kommer hver 
uge og i sommerferien for at få noget 
praktisk arbejde på sit CV. Gruppen af 
frivillige er meget bred. 

Arrangementer er vigtige
Butikken engagerer sig også i byens ud-
vikling og har lige været medinitiativ-
tager til et velbesøgt stormøde i Hylke 
forsamlingshus med temaet Liv i landom-
råderne. Initiativer, der arbejdes med til 
at udvikle Hylke lige nu er bl.a. at sælge 
nye byggegrunde og forskønne byen. På 
stormødet bød butikken på specialiteter 
fra det nye sortiment af bake off og fik 
på den måde præsenteret sig selv. 

– Der var også et par nye tilflyttere 
repræsenteret, som fik et indtryk af 
byens fællesskab, og nu også er gode 
til at besøge butikken, siger Brian Mos-
salski Nielsen. 

– Det sociale ejerskab kan være 
hårdt, men når tingene lykkes, er det 
det hele værd, og man kan se, hvordan 
tingene griber ind i hinanden, supple-
rer Irma Christensen. 

De næste skridt
Først og fremmest vil Letkøb i Hylke 
vækste og blive en endnu stærkere selv-
stændig butik. Vi vil bibeholde og gerne 
udbygge status som mødestedet i byen. 
Vi skal fortsat tilbyde post, apotekerva-
rer, GLS og Dao m.m. Målet med at til-
passe og udvikle et større varesortiment 
er allerede realiseret til en vis grad, men 
det er en forsat løbende proces. 

– Jeg har planer om at køre nogle 
outletdage med isenkram, dyner og pu-
der, lysestager skåle, Lene Bjerre-produk-
ter, blomster med mere nogle gange hen 
over året. Når vejret bliver bedre, kan vi 
måske også bruge parkeringspladsen no-
get mere, siger Brian Mossalski Nielsen. 

Ideerne omfatter også vinarran-
gementer inden konfirmations- og 
festsæsonen. 

Det er ambitionen at vækste til 
næste trin i Dagrofakæden, sådan at 
Letkøb i Hylke bliver til en Min køb-
mand i Hylke. 
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KONTAKT: TLF. 2163 6033

MEDLEMSKAB
Medlemmerne er vores eksistensberettigelse, og du kan sta-
dig nå at betale kontingent for 2019. Det koster 300,- pr. år 
for en husstand. Dog kun 150,- hvis I er pensionister eller 
husstanden kun består af en person over 18. år. Medlemskab 
kan købes på vores hjemmeside under fanen ”billetter” eller 
klares med en indbetaling på kontonr. 6191 – 0006766099 
mærk overførslen ”kont19” og tilføj gerne navn/adresse.

LEJE AF HUSET
Se de aktuelle priser og ledige datoer på vores hjemmeside. 
Husk, at har du en idé til et arrangement af almen interesse, 
så kan du låne huset uden beregning mod at vi får retten til 
at sælge kaffe, øl, vand osv. 

Tebstrup Forsamlingshus og Borgerforening 
Horsensvej 117, Tebstrup, 8660 Skanderborg mail@tebstrupforsamlingshus.dk  
www.facebook.com/tebstrupforsamlingshus.dk/ www.tebstrupforsamlingshus.dk 

Søndag den 24. marts kl. 19.30 i Ovsted kirke 
(Obs! ny dato) præsenterer Dorthe Højland Group 
koncerten ’Nordic Stories’. Programmet byder på nor-
disk jazz til spektakulære islandske naturfotos i sam-
arbejde med fotografen Frederik Holm. Der spilles 
åben impro-jazz til billeder af f.eks. nordlys og vul-
kanudbrud som visuel baggrund og inspiration for 
musikken. Orkestret består af Dorthe Højland, saxo-
foner, Jacob Højland, piano, Andreas Dreier (Norge) 
kontrabas og Henrik Nielsen, trommer. 

Forvent en oplevelse ud over det sædvanlige, som 
sluttes af med servering af tørret islandsk fisk med 
smør, kiks, kaffe og en lille én. Hjertelig velkom-
men. 

NORDISK JAZZ

Foto: Frederik Holm.

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk
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Påskeugen begynder med Palmesøndag – den 14. 
april – hvor børne- og juniorkoret vil synge Hosian-
na-sange og svinge med palmegrene i Ovsted kirke. 
Hosianna er et hyldestråb til Jesus som lød ved hans 
indtog i Jerusalem, hvor han kom ridende på et æsel.

Efter gudstjenesten bydes på kaffe, the og kakao, 
mens børnene leder efter påskeæg i kirken … 

Påskeoptakt med  
børne- og juniorkoret

På en skærtorsdag for knap 2000 år siden blev 
nadveren indstiftet ved Jesus sidste måltid.

Men Skærtorsdag er ikke bare en gammel, støvet, 
historisk begivenhed. Nadverens historie trækker 
tråde til både fortid, nutid og fremtid. 

Skærtorsdag den 18. april kl. 18.00 hører og 
smager vi hvordan. Vi dækker fællesskabets bord i 
Tåning Kirke og serverer bibelske tapas. 

De små retter serveres mellem læs-
ninger salmer og bønner, så det hele 
går op i en højere enhed. Kom og hør 
– og smag. HOT-koret medvirker. 

Tilmelding til  
sognepræst Helene Hay på  
hvh@km.dk eller 2911 5932  
senest den 14. april.

Skærtorsdag i Tåning 
kirke

KONTAKT: TLF. 8653 8279

Kirkernes fremtid – en vision værd

Tirsdag den 2. april kl. 19.30 til 21.30

Her inviteres alle til det årlige visionsmøde på 
Sneptrup Præstegården. Kom og inspirer og lad dig 
inspirere i samtaler og oplæg, som vil handle om: 

• Ansættelse af en sognepræst
• Ombygning af Sneptrup Præstegård
• Tilgængelighedsprojekt og ny helhedsplan ved 

Hylke Kirke
• Renovering og kunstnerisk bearbejdning af Ovsted 

Kirke

Undervejs er Menighedsrådet vært ved en for-
friskning.

Vi glæder os til at se jer!
Ovsted, Tåning og Hylke Menighedsråd

Vandring, vabler og vidunderlige oplevelser

Historiens vingesus er en gammel og meget slidt kli-
ché, men ikke desto mindre præcis det udtryk der 
dækker den oplevelse, som den 847 km lange gåtur 
til Santiago de Compostella giver. 

– Min rejse gennem Spanien blev en rejsen gennem 
mig selv, hvor tankerne fik frit løb, vablerne blev en 
trofast følgesvend, og alle de problemer, der domine-
rede dagligdagen, pludselig slet ikke betød noget, siger 
Helene Hay.

Helene Hay fortæller om sine oplevelser på netop 
denne gåtur. I kan opleve et billedforedrag, der sætter 
fokus på, hvordan man gennem 34 dage kan lære sig 
selv bedre at kende, styrke parforholdet og få venner 
for livet.

Foredraget foregår i Stalden på Sneptrup 
Præstegård,den 10. april 2019 kl. 19.00.
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Langfredag den 19. april vil gudstjenesten i Hylke 
kirke forme sig som en liturgisk musikgudstjeneste 
med læsninger, musik for klarinet og cello og sang. 
Musikerparret Bue Skov Thomassen, klarinet, fra The 
Danish Sinfonietta/Randers Kammerorkester og Anan-
na Lützhøft, cello, fra Århus Symfoniorkester musi-
cerer over Jesu lidelseshistorie og de stemningsskift, 
der sker fra Jesus tages til fange i Getsemane have til 
korsfæstelsen på Golgatha og gravlæggelsen. De in-
strumentale indslag veksler med læsninger og fælles-
salmer.

Musikgudstjeneste langfredag FLØJTEMUSIK TIL 
PÅSKE 
Påskehøjtiden markeres med smukke påskesalmer 
og musik for tværfløjte og orgel, som kan høres ved 
gudstjenesterne påskedag den 21. april i Tåning og  
Ovsted kirker. Vi har inviteret Per Fabricius fra Vi-
borg til med let og luftigt fløjtespil at bidrage til 
at betone påskens løfterige budskab. 

I gamle dage blev Valborgaftenen fejret som en form 
for forårsfest. Der blev danset, og man brændte bål. 
På denne aften mente man også, at hekse og andet 
troldtøj kunne være særligt aktive. De rejste afsted 
til "Troms kirke" i Norge for at holde møde og lave 
ugerninger.

I vores tid er Valborgaften stort set gået i glem-
mebogen, men det gør vi noget ved. 

Derfor er alle der har tid og lyst inviteret til Fami-
liegudstjeneste og aftensmand: 

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 17.00 

Vi mødes ved Dalskovhytten til en lille kort gudstje-
neste om hekse, trolde, dæmoner og alt det andet, 
som rumsterer i skoven på denne Valborgs nat. 

Efter gudstjenesten er der aftensmad, tilberedt af 
de fantastiske spejdere, og alle er meget velkommen 
til at spise med. 

VALBORGSAFTEN – 
Bålgudstjeneste, spejdermad 
og en anelse uhygge

FORÅRSKONCERT
i Ovsted kirke
Torsdag den 9. maj kl. 19.00 indbydes alle til forårs-
koncert i Ovsted kirke med masser af herlig korsang på 
programmet, instrumentalmusik og fællessang. De optræ-
dende synger i spirekor, børnekor og juniorkor, HOT-kor 
og -kvartet og solo. Vi kan også glæde os til et genhør 
med duoen Jens Jensen, violin, og Flemming Alleslev, 
guitar. Duoen lægger stor vægt på inderligheden i ud-
formningen af sange og melodier.

Alle – familier, naboer, venner og musikglade mennesker 
– er velkomne i kirken, der vil være smukt pyntet op med 
forårsblomster. Efter koncerten bydes på en forfriskning i 
våbenhuset til store og små.
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HOT-koret er klar til at modtage nye, interesserede og sang-
glade voksne m/k’er i alle stemmekategorier: Høje sopraner 
og tenorer, dybe alter og basser – og alle dem midt i mel-
lem – fra Hylke, Ovsted og Tåning sogne. Bor du udensogns, 
er du også velkommen.

Korprøver holdes i Stalden, Sneptrupvej 4, Sneptrup 
præstegård ca. hver anden torsdag fra kl. 19.00 – 21.30 
med indbygget kaffepause med hjemmebag.

Det er praktisk at kunne læse noder, men ingen forud-
sætning. Man behøver heller ikke have flere års korerfa-
ring på bagen. Den vigtigste forudsætning er lyst til at 
synge sammen med andre. Vi optræder tre gange hver 

halvår i kirkerne og andre steder i lokalområdet. Repertoi-
ret er danske sange, salmer og viser nyere og ældre kor-
musik.

SKRIV TIL korleder Lene Gudnason på  
gudnason@os.dk for at få tilsendt en korplan.

HOT-koret søger flere sangere

FUGLETUR til Klostermølle
Lørdag den 18. maj tager vi til Klostermølle og studerer fug-
le i de tidlige morgentimer. Vores guide er fuglekender Svend 
Møller Sørensen; han skriver om området ved Klostermølle: 

– Klosterkær er et meget spændende område. Vores ho-
vedvægt vil være på spætter, isfugl og bjergvipstjert. 
Endvidere skal vi se dobbeltbekkasins parringsflugt ud 
over engene og mange andre ting.

Husk de gode vandresko. Menighedsrådet er på turen 
vært ved en kop kaffe og et rundstykke. 

Vi mødes ved p-pladsen på Klostermøllevej 48 kl. 6.30. 
Følg med på kirkens Facebook-side vedrørende samkørsel. 

I samarbejde med Østbirk og Yding Sogne fejrer vi gudstjeneste på Ejer Bavnehøj:  
Søndag den 26. maj kl. 14.00 

Lone Buhl prædiker og Helene Hay er liturg. Medbring gerne et tæppe og/eller en klapstol,  
og glæd dig til en skøn eftermiddag i Guds grønne natur. Børne- og juniorkoret medvirker.

Friluftsgudstjeneste på Ejer Bavnehøj

PINSEDAG
– kom til kirkens fødselsdag 
Pinse er fejring af Helligånden og kirkens fødselsdag. Vi 
markerer højtiden med korsang ved HOT-trioen ved guds-
tjenesterne pinsedag søndag den 9. juni, og beværter 
menigheden med rundstykker og kaffe i Tåning kirke  
kl. 9.00 før gudstjenesten, mens man i Ovsted kirke  
bliver budt på fødselsdagslagkage efter gudstjenesten  
kl. 11.00. HOT-trioen består af Hanne og Tom Wester-
mann og Laila Byskov.
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2. pinsedag rykker vi udenfor til gudstjeneste en lille kilometer 
fra Hylke kirke – til det naturskønne Fårbjerg. Vi glæder os til 
atter at samles i det grønne til gudstjeneste, musik, fællessang, 
kaffe med brød og avec. I år kan vi også glæde os til at høre 
duoen Jens Jensen og Flemming Alleslev på violin og guitar. På 
repertoiret er egne numre og folkemusik fra ind- og udland, des-
uden bruger de løs af den danske sangskat, bl.a. årstidssange, 
kærlighedssange m.m. 

Tid og mødested: Mandag den 10. juni kl. 11.00, P-pladsen 
ved Fårbjerg. Er vejret ikke med os, rykker vi indenfor i Hylke 
kirke.

Naturen holder pinsefest ved Fårbjerg

Festgudstjeneste i Hylke med  
ad-hoc-festkor og saxofon

Ad-hoc-festkoret 

Søndag den 16. juni kl. 19.00 - i Hylke festuge – inviteres 
alle til festgudstjeneste i Hylke med deltagelse af et til lejlighe-
den stiftet kor, et særligt ad-hoc-festkor fra Hylke-området. Alle 
voksne mænd og kvinder fra Hylke og omegn, der har lyst til at 
synge sammen og medvirke ved gudstjenesten denne ene aften, 
er velkomne, blot man er villig til at møde op til korprøve om 
torsdagen og søndag eftermiddag. Repertoiret vil være nutidigt. 
Koret ledes og akkompagneres af organist Lene Gudnason og  
saxofonist Lasse Damsgaard fra Hylke. Velkommen til alle – kom 
og hør ad-hoc-festkoret sætte festugen i gang. Efter gudstjene-
sten bydes på et lille glas i våbenhuset.

Vi mødes for at øve torsdag den 13. juni kl. 19-21.00 i Stal-
den i Sneptrup Præstegård, hvor Lene vil indøve de sange, der 
skal bruges om søndagen, og igen søndag eftermiddag fra  
kl. 15.30 i Hylke kirke, hvor vi genopfrisker sangene, øver sam-
men med Lasse Damsgaard Andersen på saxofon og spiser lidt 
mad sammen inden gudstjenesten.  

Tilmelding til ad-hoc-festkoret til Lene gudnason@os.dk eller 
send en sms til 4028 2051 senest den 11. juni.
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BIBEL OG BAJER
Bibel og bajer er ikke en titel man hører ret tit i kirkelige sam-
menhænge, men ikke desto mindre den perfekte titel, når det 
kommer til at beskrive arrangementet i 

Ovsted kirke søndag den 11. august kl. 16.00.

Dagen kommer til at byde på en let flydende tour de force 
gennem kristendommens- og øllets mysterier. Udgangs-
punktet er fælles øl-smagning, men det hele krydres med 
bibelske fortællinger, underlige anekdoter og pudsige iagt-
tagelser. 

Så kom og deltag i en eftermiddag, hvor det hele vil cen-
trere sig om noget, der for de fleste danskere er ligeså na-
turligt, som at den lokale sognekirke ligger, hvor den gør, 
nemlig øllet som fællesskabsbinder, kulturformidler og in-
spirationskilde. 

Tilmelding til 8039@gsogn.dk

Tilmeldingen sker efter først til mølle, og der er max 60 pladser 
til denne fantastiske rejse gennem spiritussens forunderlige ver-
den. 

SOMMERMØDE 
med biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller

Søndag den 18. august i Ovsted Kirke kl. 14.00

Derefter kaffe, foredrag og grill-mad i Stalden. Der 
kommer nærmere om Sommermødet på kirkens face-
book og ved opslag. 

Glæd jer til en inspirerende eftermiddag!

GUDSTJENESTE 
ved Hylke strand
Aftenen er lys, sommeren er varm, bålet knitrer, vandet 
skvulper stille og freden sænker sig. 

Torsdag den 29. august kl. 17.00 holder vi bålgudstje-
neste ved Hylke strand. Kom og vær med til en skøn som-
meraften i fællesskabets tegn. 

Efter gudstjenesten står menighedsrådet for let aftens-
mad. 

For mere information, se kirkens Facebook-side. 

Baby
salmesang

I denne sæson er der igen tilbud om 
babysalmesang ved organist Lene 
Gudnason. Vi stimulerer børnenes 

musiske sans og lydhørhed for sang og 
rytmik med salmer og børnesange, fagter 

og dans, rim og remser og forskellige 
instrumenter. Målgruppen 0 – 3-årige 
børn med dagplejere eller forældre på 

barsel.

Se tidspunkter i gudstjenestelisten.

HUSK
Tilmelding senest dagen før til mail 

gudnason@os.dk
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Søndag den 25. august kl. 11.00 er der igen gudstjeneste 
på Ejer Bavnehøj, denne gang i samarbejde med grænsefor-
eningen. Arrangementet er en del af Folkemødet, som også 
holdes på Ejer Bavnehøj denne dag. Provst Jacob Køhn An-
dersen har gudstjenesten. Se udvidet omtale i næste nummer 
af Ejer Bjerge.

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
på Ejer Bavnehøj

Menighedsrådet har valgt at indgå i et fælles kirkegårdssamar-
bejde med Voerladegård og Veng- Mesing menighedsråd for at 
skabe kvalitet i driften af de seks kirkegårde, fordi det har væ-
ret en stor opgave for menighedsrådene at løfte. Der er ansat 
en kirkegårdsleder, Peder Lund, som står for den daglige drift af 
de seks kirkegårde. Det drejer sig dels om det administrative og 
dels ansvaret for organisering af arbejdet på kirkegårdene samt 
arealer omkring kirker og præstegårde. 

 Kirkegårdssamarbejdet er en selvstændig juridisk enhed med 
selvstændig økonomi og arbejdsgiverfunktion. Samarbejdet or-
ganiseres af en bestyrelse med medlemmer fra menighedsrådene 
fra de deltagende sogne. Fra vores menighedsråd er det Kirsten 
Rasmussen, Knud Erik Jørgensen og Inge Dose. Vi ser, at der i 
højere grad er mulighed for at udnytte de personalemæssige, fi-
nansielle og materielle midler på tværs af kirkegårdene og med-
arbejderne får større mulighed for at indgå i kollegiale fælles-
skaber.

I det daglige vil vi ikke opleve store forandringer. Ved Ovsted 
kirke er det primært graver Liss Mikkonen, vi møder. Ved Hylke 
og Tåning kirker er det graver Christiane Hansen og gravermed-
hjælper Per Nielsen. Ved sygdom og ferie afløser graverne for 
hinanden. Ligeledes kommer graverne rundt på kirkegårdene og 
hjælper hinanden med forskellige opgaver.

Vi håber på stor tilfredshed med den nye organisering, og alle 
er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål om stort og 
småt.

Kontaktoplysninger:
Kontakt til Ovsted, Tåning eller Hylke kirkegårde: 

Peder Lund, kirkegårdsleder 
T: 30431780 mail landsbykirkegaardene@outlook.dk,  
som formidler kontakten videre til enten Liss eller Christiane ef-
ter behov.

Ny ledelse af Ovsted, Hylke- og Tåning kirkegård
 Af Inge Dose

Jeg er blevet bedt om at lave en kort præsentation i anlednin-
gen af, at jeg er tiltrådt som kirkegårdsleder for samarbejdet på 
de seks kirkegårde, som samlet hedder Landsbykirkegårdene. 

Jeg er 50 år, gift med Helle, som jeg har to børn med. Vi er bo-
siddende i Hylke, hvor jeg også er opvokset. Jeg er meget inte-
resseret i planter og anvendelsen af planter. Dels som pryd og 
nytte, men også til en mindre produktion til eget brug af kryd-
dersnapse og øl. 

I mange år har jeg undervist på diverse fagskoler i anlægsgart-
nerfag og -kurser. Desuden har jeg lavet en del havedesign, 
rådgivning om have og anlæg samt lidt foredrag om forskellige 
fagrelaterede emner.

Siden jeg startede i lære, som anlægsgartner, har jeg brugt me-
get tid på kirkegårde med diverse opgaver. I de seneste år har 
jeg undervist på kurser i plejen af kirkegårde. Nu glæder jeg mig 
til at lære de forskellige kirkegårde bedre at kende og få bygget 
det nye driftssamarbejde op.

Peder Lund – ny kirkegårdsleder
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DJURSLAND ÅRETS SOGNEUDFLUGT

Ansatte ved 
Ovsted, Tåning og 
Hylke kirker

Konstitueret sognepræst 
Helene Hay
Sneptrup Præstegård
Sneptrupvej 4
8660 Skanderborg
T: 29 11 59 32 / M: hvh@km.dk

Organist
Lene Gudnason
T: 40 28 20 51
M: gudnason@os.dk

Kirkeværge Hylke
Inge Benfeldt
Hylkevej 33, 8600 Skanderborg 
T: 86 53 80 54

 
Tilmelding til nyhedsbreve om foredrag, 
koncerter, musikgudstjenester o.a. be-
givenheder i Ovsted, Tåning og Hylke 
pastorat på: gudnason@os.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.

Kirkegårdsleder Ovsted, Tåning og 
Hylke kirkegårde
Peder Lund
T:  30431780
M: landsbykirkegaardene@outlook.dk

Graver Ovsted Kirke
Liss Mikkonen
Ewaldsvej 24, Østbirk
T: 30 32 84 60

Graver Hylke og Tåning kirker
Christiane Hansen
T: 24 86 13 11

Kirkeværge Ovsted 
Kirsten Friis Rasmussen
Tåningvej 51, Tåning, 
T: 75 66 52 51

Kirkeværge Tåning 
Elsebeth Hansen
Horndrupvej 4, Tåning, T: 28 38 92 92 
M: elsebethhorndrup@gmail.com

 Af Flemming Schreiber Pedersen

Vi skal på sommerudflugten besøge Jyllands eneste rundkirke, 
Thorsager Kirke. Udenfor Bornholm har vi i Danmark kun tre 
rundkirker – Thorsager i Jylland, Bjernede på Sjælland og Horne 
på Fyn, som vi jo oplevede forrige år. På grund af den særlige 
byggestil med fire midtersøjler i kirken, mener man, at disse tre 
kirker har samme bygherre – Absalon- eller Hvide-slægten. Da 
Thorsager Kirke blev bygget, var Kolindsund endnu vandfyldt, 
og man kunne sejle helt op til kirken.

Norddjurs rummer mange interessante steder, der er et besøg 
værd; vi kan helt sikkert ikke nå at komme om ved dem alle. 
Billederne ovenfor viser den smukke fredede præstegård i Rim-
sø, herregården Mejlgaard og stendysserne ved Tustrup fra Yngre 
Stenalder. Der er også et portræt af digteren Sten Stensen Bli-
cher, som har fortalt os historien om præsten Søren Quist fra 
Vejlby, som ligger på den sydlige kant af Kolindsund. 

Kronjuvelen blandt Norddjurs' seværdigheder er imidlertid Gam-
mel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum, som udover at være 
museum også er hjemsted for forskning i dansk herregårdshi-
storie. Kun to slægter har ejet og præget Gammel Estrup, før 
herregården midt i 1920'erne overgik til at blive museum – 
Brock'erne og Skeel'erne – eller Scheel'erne, som slægten senere 
ændrede navn til. Denne stoute 1600-tals-gård danner sammen 

med de jævnaldrende avlsbygninger et enestående ensemble. I 
avlsbygningerne finder man Det grønne Museum, det tidligere 
Dansk Landbrugsmuseum. Der er også restaurant i avlsbygnin-
gerne. Til Gammel Estrup hører en stor frodig park og en æble-
gård. I parken ligger to fine 1700-tals-bygninger – Orangerier-
ne, der egentlig er drivhuse for parkens sarte planter, men hvor 
man også kan spise sin medbragte mad under besøg. 

Det grønne Museum har sine egne haver og sit landbrug – med 
dyrehold. Et besøg på Gammel Estrup er en berusende oplevelse, 
og man vil komme tilbage – igen og igen.

Jeg vil ønske jer/os alle en god og indholdsrig tur til Norddjurs 
torsdag, den 15. august. 

Tirsdag, den 9. april ses vi måske til Sogneeftermiddag og en 
lille snak om turen, hvor jeg vil vise billeder fra Gammel Estrup, 
og hvor I kan spørge om alt, hvad I vil vide – om turen og om 
Norddjurs. 

På kirkernes facebook vil der blive bragt flere billeder fra steder, 
vi skal besøge – samt bussens afgangstider.

Tilmelding til sogneudflugten til 8039@gsogn.dk.  
Egenbetaling 200 kr.
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{-Y Tømrer, Murer & Kloakmester 

, J John A. Laursen1vs 

- Vognmandsforretning
& containerudlejning

- Thermografi & tætheds
test med certifi kat

- Nedsivning,
minirensningsanlæg
& brolægning

- Tømrer- & snedkeropgaver
- Murer- & fl isearbejde
- Jord-, beton-

& kloarkeringsarbejde

- TV inspektion af kloak mv.
med certifi kat.

- Ejendomsvedligehold fra
maler til snerydning

- Udlejning, lifte,
gravemaskiner osv.

Vedligeholdelse 
af grønne arealer 

Græsslåning • Havearbejde• Hækklipning 
Flishugning • Beskæring• Snerydning 

Salg af brænde 

Skov & Park Service ApS 

Nybro Skov & Park Service 
8660 Skanderborg 

Tlf.: 22 89 80 20 

m .,\ Murer og Entreprenør
._,::::Urik�Hegaard:Nielsen:i 
Risvej 110 Ejer 8660 Skanderborg 
Tlf. 8657 9112 mobil 2028 9990 

t11"egree11® 
Økologi bragt lige til din dør. 

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.
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KONTAKT: TLF. 2021 2638

KONTAKT: TLF. 2296 6001
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HYLKE FORSAMLINGSHUS

 Af Kirsten Hårvig

Hver onsdag året rundt er der skydning fra kl. 18.30 til ca. 
20. Fra oktober til april er det på vores indendørsbane på 15 
meter under skolen, og fra april til september er det på vores 
50 meterbane, som ligger ved klubhuset lige efter skolen.
 
Det kræver ingen særlige egenskaber, talenter eller udstyr. 
Der stilles udstyr til rådighed under skydning, og der er 
instruktører, som hjælper til. Det er helt op til én selv, hvor 
meget tid man ønsker at lægge i det – om det kun skal være 
træning onsdage. Ellers er der mulighed for at deltage i for-
skellige skydestævner, der arrangeres rundt omkring. Vi afta-
ler i klubben, hvem der ønsker at deltage i stævner, og der 
vil derefter være trænere, som tager med og hjælper samt 
medbringer udstyr. Nogle gange har vi lavet en familietur ud 
af det med hygge, kaffe og kage samt support selvfølgelig.

Vi har i skydeklubben gennem årene haft flere 
både børn og unge med udfordringer, hvor 
skydning har haft en positiv indflydelse både på 
koncentrationen, fordybelse og evnen til at finde ro i 
sig selv samt generel trivsel. Både under og efter selve 
skydningen ses gode resultater, og vi har oplevet tilbage-
melding fra skoler og familier, at det positive skydningen 
kan medvirke til kan overføres i både skolesammenhæng 
og trivsel generelt.

Lige for tiden er vi flere familier, hvor både børn og for-
ældre skyder. Det kan virkelig anbefales. Det styrker fami-
liefællesskabet og er faktisk ret sjovt. Der opstår mange 
gode samtaler og jokes. Vi har altid plads til flere, så kig 
forbi os onsdage. Skulle der være spørgsmål, er man altid 
velkommen til at kontakte vores formand Flemming Mik-
kelsen på f_mikkelsen@hotmail.com

Skydning for alle

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

Åbent Hus efter renovering i 
Hylke Forsamlingshus
Lørdag den 30. marts kl. 12.00. 
Vi glæder os til at vise forsamlings-
husets nye flotte køkkenområde 
frem og byde på lidt godt til ganen!

Det årlige loppemarked
Søndag den 7. april kl. 10-14

afholder vi det årlige loppemarked. 
Har du brugbare effekter, som du  
vil donere, henter vi dem gerne efter 
nærmere aftale.

OUSTED-TÅNING SKYTTEFORENING



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

Husk hvad blomster 
kan gøre...

BlomsterVærkstedet
Adelgade 86   8660 Skanderborg

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

22 top.nu 3 · 2017

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
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 Af Karina Düring Jæger
 
Den årlige Familiehyttetur fandt sted den 6. oktober 2018. Spej-
derne i Ejer Bavnehøj Gruppe havde deres forældre og søskende 
med på spejdertur for at give dem et indblik i, hvordan spejder-
livet er.

Kl. 12 ved flagstangen bydes alle velkommen, og der 
spises madpakker.

Derefter forvandles vi alle til seje vikinger, og der laves 
tre hold med både børn og voksne. Hvert hold har fået tildelt 
et råstof: Salt, hvedemel og grahamsmel. På kamppladsen 
skal der dystes i forskellige discipliner, og vinderen kan 
snuppe et råstof fra modstanderen, mens taberholdet kan 
udfordre det andet hold. Disciplinerne er ”Stik Odins øje ud”, 
”Sække løb”, ”Tovtrækning” og ”Ringridning”. 

Efter vikingedysten blev alle mand sendt ud på et løb, der 
udfordrede forskellige kompetencer. Post 1. Pusterør fremstil-
let af udhulede hyldegrene til at puste gløder op til ild. Post 
2. Fladbrødsbagning på bål. Lavet af de råstoffer, som vikin-
geholdet havde tilkæmpet sig. Post 3. Ringspil. Fremstilling 
af ringe af reb. Enderne skulle splejses sammen. Post 4. Quiz 
om nordisk mytologi.

Efter løbet tiltrængt kaffe og kage. 
Aftensmaden var så småt i gang ved et velpasset bål, 

hvor stege i saltdej blev tilberedt. Andre var i gang med 
tilbehør. Spejderbørnene producerede svær af liggeunderlag 
og gaffatape. De afholdt et kæmpe vikingeslag ude på mar-
ken ved hytten, og alle var vildt engagerede. Vi spiste skøn 
aftensmad, og traditionen tro havde vi derefter indendørs 
lejrbål med underholdning af de store spejderne.

Kl. 21 trak storspejderne og forældrene i det varme over-
tøj for at deltage i natløb. Jonas havde planlagt ”Den Store 
Lagkage Dyst”, og igen blev der lavet tre hold. Deltagerne fik 
bind for øjnene, mens én fra hvert hold kunne se, og skulle 
guide sine holdkammerater i at fremstille en lagkage. Under-
vejs var det muligt at skaffe sig flere ingredienser til kagen, 
ved at løse en ekstra morse-opgave. Efter et sjovt, men vådt 
natløb, var det tid til velfortjent forældrehygge.

Om søndagen stod vikingerne friske og veludhvilede op, 
og var klar til en ny dag med tvekampe. Der blev dystet i 
gamle discipliner som kålhoved-bowling, stridsvogne i rafter, 
samt bueskydning.

Tak for en skøn efterårsweekend i spejdernes tegn. Vi  
ses igen til næste år.

Vikingerne kommer

SPEJDERLEDERNE HAR BRUG FOR 
FRIVILLIGE AD HOC HJÆLPERE
Du behøver ikke at være spejder eller i familie 
med en spejder. Det kan også være dig, der bare 
har lyst til at hjælpe den lokale spejdergruppe. 
F.eks. en ekstra hånd til et spejdermøde eller 
en tur. – Eller arbejdsdag i hytten. Ønsker du at 
komme på ”Støttegruppe-listen, giver du besked 
til Anne-Sophie Riis: annesophie@privat.dk

Det er uforpligtende. 

Du bestemmer selv 

hvornår. Du kommer 

med i et dejligt 

spejderfællesskab.

OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS   OBS  OBS  OBS  OBS  OBS
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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

 

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

BESTÅELSES- 

GARANTI

HOS BAKKENS 

 KØRESKOLE

Kontakt Kim på +45 21 28 21 19 eller på  
info@bakkenskoreskole.dk  

og hør mere om næste holdstart.

Se mere på: 
BAKKENSKØRESKOLE.DK

BESTÅ MED GARANTI  
HOS BAKKENS KØRESKOLE

Se mere på: 
BAKKENSKØRESKOLE.DK

Bakkens Køreskole
Ladegårdsbakken 16H
8660 Skanderborg
+45 21282119
bakkenskoreskole.dk
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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

 

KONTAKT: TLF. 2895 4339
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LOKALRÅD EJER BJERGE

Rigtig mange mødte Borgmesteren, Slagteren, 
Brugsuddeleren og Formanden

 Af Johannes Flensted-Jensen og  
Karin Toftegaard Matthiesen

En kold og mørk tirsdag aften i februar holdt ikke de gode 
borgere i Ejer Bjerge hjemme i sofaen. Stemningen var høj, 
da formanden for lokalrådet Ejer Bjerge bød velkommen til 
alle og til aftenens første indlægsholder, borgmester Jørgen 
Gaarde – mens der blev sat ekstra stole frem.

Borgmesteren roste Ejer Bjerge
En veloplagt Jørgen Gaarde startede med at rose det arbejde, 
der er blevet udført her i Ejer Bjerge.
– Det har været brugt som inspiration for kommunen og for 

andre landsbyer, sagde han.
Også samarbejdet med kommunen fik ros:

– I har gang i det helt rigtige, og vi vil støtte jer så meget, 
vi kan, fortsatte han.

Arbejdet med Kommuneplanændringen går nu i gang, og her 
vil Ejer Bjerges kommentarer blive vurderet nøje, var beske-
den fra borgmesteren.

Slagtere med god smag på slap line
Danmarks Bedste Slagterforretning, Slagter-Riget i Aar-
hus, blev præsenteret af Bjarke Jensen og Mark Purkær. 
Mens vi sad og nød de lækre hjemmelavede smagsprøver, 
fortalte Bjarke og Mark levende og morsomt om, hvorfor 
og hvordan man bliver Danmarks Bedste Slagterforretning. 
De to kan ikke blot lave kød og pølser i verdensklasse, 
de kan også optræde på en hvilken som helst scene som 
stand-up’ere med anekdoter fra en slagterforretning anno 
2019.

Brugsuddeleren var fuld af optimisme
En energisk og optimistisk Bo Blynning præsenterede sig 
selv og sine ideer – og dem var der nok af. 
– Har nogen af jer forslag til nye varer eller andre ideer I 

kunne tænke jer gennemført, så kom til mig med dem, 
sagde Bo Blynning.

Han opfordrede til at holde op med at tænke tilbagegang – 
kig fremad og være med. Sådan!

 
Formanden fortalte om et hektisk år
Formanden for lokalrådet Ejer Bjerge, Morten Rose Vilholm, 
fortalte om lokalrådets arbejde i det første år. Det har været 
hektisk: Lige fra dialog med politikere, høringssvar om E45, 
visionsplan, ansøgning om almennyttige boliger - til face-
book, instagram, ambassadørfamilier, møde med ejendoms-
mæglere og meget mere.

Han løftede også sløret for det næste initiativ: Åben 
Landsby i Ejer Bjerge og officiel indvielse af den nye MTB-bane 
og -spor den 18. maj 2019. Husk at sætte kryds i kalenderen! 

Den dag vil vi sammen med blandt andet ejendomsmægler-
ne præsentere Ejer Bjerge for mulige tilflyttere fra fx Aarhus.

Formanden efterlyste flere, der har lyst til at deltage i arbej-
det. Specielt nævnte han to initiativer:
1. En gruppe i hver landsby, der vil gå en tur og kigge på 

byen og diskutere, hvordan den kan forskønnes (blomster, 
oprydning osv.).

2. En gruppe, der vil tage initiativ til stærkere fællesskab for 
ældre, for eksempel sammen med Livsnyderne i Hylke. 

Alle, der har lyst til at være med, kan henvende sig til Mor-
ten, mail: morten.rose@Vilholm.com

Fra deltagerne i mødet kom der også kommentarer og 
forslag til nye initiativer. Tak for de mange gode input! 

HOT-koret indrammede aftenen og hjalp os på fornemmeste 
vis med at synge de omdelte sange. Tak til HOT-koret!
Det var en rigtig god Ejer Bjerge-aften!



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.

T ø m r e r f i r m a e t
Magnus Pedersen ApS

Vild med vinduer, tosset med tag  
og vi udfører også DIN tømreropgave 

Tlf.: 21754991 
kontakt@toemrerfirmaet-magnus.dk

Tømrerfirmaet Magnus Pedersen ApS
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Efteråret i Tåning Forsamlingshus 
Stor tak til alle banko-sponsorerne, der igen støttede op 
om forsamlingshuset. Der var mange glade banko-vinde-
re dén aften

Også en stor tak til Vibeke, der lagde hus til fællesspisning 
i november og til Flemming og Jens for dejlig musik.

Julebazaren var velbesøgt. Der var skønne boder, jule-
knas og julehygge. 

Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk

Tåning Forsamlingshus

Tåning Forsamlingshus Struktur 
m. små arrangement grupper.

TF
Bestyrelse

5-8 prs.

Hus bestyrer 
/ udlejning

Vedligehold
2-3 prs

Fælles
Spisning

Reklame:
Ejer Bjerge  
facebook

skilte

Sct. Hans

Bog
Bytte
Dag

Jule
Bazar

Loppe
Marked

BordTennis
Dag / weekend

Mulige arrangementer/aktiviteter i Tåning Forsamlingshus
Yderligere ideforslag: 125 års jubilæumsfejring i 2020 (bogud-
givelse, historie, fest, taler ...), Liv i forsamlingshuset, Lokale 
kunsthåndværk-udstillinger, Foredrag, Hjertestarter-kursus, 
Gourmet mad ... med meget mere.

KONTAKT: TLF. 2035 1220

VANDENE STIGER
REVY 2019

HUSK NU VORES FOTO KONKURRENCE!

Forsamlingshuset trænger til nogle flotte nye  
motiver på de nymalede vægge, så send gerne dine 
flotteste fotos til Hjamabila@gmail.com inden Revy 2019.

Fredag den 12. april kl. 19.30 
Revy, kaffe & kage 50 kr.

Lørdag den 13. april 225 kr.
Spisning kl. 18.30 – Revy kl. 20.00

Menu:
Rosastegt kalvefilet, urtesprængt nakkekam, to slags 
salater og flødekartofler fra Yding slagteren 

Ønskes vegetar/andet kontakt Birgitha 6017 4041

Tilmelding: Kaj 5170 4020 SENEST mandag den 8. april

Et forsamlingshus for alle!
På generalforsamlingen i februar tog medlemmerne godt imod 
bestyrelsens idé til en fornyet arbejdsform. Bestyrelsen ønsker at 
gøre det nemt at bruge Tåning Forsamlingshus til en række for-
mål, der afspejler forskellige interesser blandt folk og grupper i 
lokalsamfundet.

Det primære i den nye arbejdsform er, at interesserede borge-
re tager initiativ, danner en arbejdsgruppe, planlægger og udfø-
rer aktiviteten/arrangementet. Dette koordineres i samråd med 
Tåning Forsamlingshus’ bestyrelse, hvoraf ét bestyrelsesmedlem 
bliver kontaktperson.

I praksis betyder det, at bestyrelsens opgaver fremadrettet 
bl.a. vil være at afholde bestyrelsesmøder, styre økonomi, ud-
lejning, vedligehold af huset, kontakt til kommunen, samarbej-
de med Ejer Bjerge og koble en kontaktperson på de initiativer 
til arrangementer/aktiviteter, de lokale sætter i værk.

Så hvis du ønsker at tage initiativ til et arrangement/aktivi-
tet i Tåning Forsamlingshus, så skal du finde andre interessere-
de, så I kan danne en arbejdsgruppe. Herefter kan I på Tåning 
Forsamlingshus’ hjemmeside under menupunktet Kalender finde 
en ledig dato og booke den hos Svenning på 4051 4575 . Der-
efter kontakter I én fra bestyrelsen (kontaktoplysninger ligele-
des på hjemmesiden) der vil udlevere en tjekliste og være be-
hjælpelig med evt. spørgsmål og lån af nøgle osv.

Almennyttige arrangementer betaler ikke leje, men evt. over-
skud tilfalder forsamlingshuset.

Alt i alt tilstræber vi at finde en balance mellem de akti-
viteter, der skaber liv i huset, og den energi og virkelyst, der 
er til rådighed i kredsen af folk omkring forsamlingshuset.
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TÅNING FORSAMLINGSHUS

Lever Kim Larsen stadig?
Har Britta det godt?

Er der styr på storpolitikken?

Dette og en masse andet får 
du svar på i Tåningrevyen 

2019
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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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KONTAKT: TLF. 2297 3181

Tag gerne din nabo og andet godtfolk med og gå ikke glip af den årlige 
gymnastikopvisning!

Søndag den 7. april 2019 kl. 10.00
Gymnastikafdelingen og vores “små soldater” byder velkommen 

til et par hyggelige timer i hallen

PROGRAM:
Kl. 10.00-10.30 Brunch buffet

Kl. 10.30 Indmarch og fællessang

Velkommen

Forældre/barn holdet

Børnehaveholdet

Springholdet

og så håber vi senior- og yogaholdet bliver klar med et lille smagsprøve på, hvad de 
laver på deres hold som en appetitvækker til den kommende sæson.

ENTRÉ (gymnaster undtaget) 30 kr.

BRUNCH BUFFET: voksne 50 kr., børn 25 kr.

KONTAKT: TLF. 2163 6033

Gå ikke glip 
af den årlige gymnastikopvisning!
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Søndag den 4. august kl. 12-18
KL. 12.00:

Michael Carøe med band

KL. 15.00:
Sct. Pauls Big Band (fra Aarhus)

Sted: ”Møddingen” (i tilfælde af regn i telt)
 tåningvej 6, 8660 Skanderborg

Mad: Hårby Slagteren (sandwich og pølser).
Øl, vin, kaffe og drinks (Gin & Tåning) kan købes.

tilMelding og info:
www.taaningjazzfestival.dk
PriS: 200,- for medlemmer /

300,- for ikke medlemmer
Billetten udleveres v/indgangen.

Overskuddet går udelukkende til at dække underskuddet.

azz 

Tåning

FESTIVAL

NYT FRA GYMNASTIKAFDELINGEN 
TIL NÆSTE SÆSON 2019/20

Spring udvider og tilbyder i næste sæson to hold!

SPRING1: Indskolingen 0. – 2. Klasse
SPRING2: 3. Klasse til 15 år

Seniorgymnastik skifter navn til voksen 40+ Gym.
I kan dog forvente de samme oplagte instruktører og øvelser

OBS!
Body Power starter op sidst 

i januar om tirsdagen, 
så hold øje med

RTI’s hjemmeside www.rti-if.dk

Body Power er intens træning, 
hvor du får arbejdet hele 

kroppen igennem. Tempoet og 
intensiteten er høj, men timen 
kræver ingen forudsætninger 
udover, at du gerne må kunne 
presse dig selv lidt ud over 

normalen.

Instruktør: 
RITA ERIKSEN
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Nyt fra pigeklubben
KONTAKT: TLF. 2987 8015

2018 blev afsluttet med en hyggelig julefrokost, mens 
det nye år også blev startet med maner ved en festlig 
Nytårskur.

Forårsblomsterne pibler op, så er det tid til klipning af 
gækkebreve.

Datoerne for vores arrangementer er i skrivende stund 
ikke klar, de udsendes pr. mail.

Planerne er: En Tur ud i det blå – Grill – Tapas hos Almas 
Gårdbutik – Og hvad vi ellers finder på. 

Efter den søde juletid med knas, kommer her en opskrift 
på.

SUNDE SMÅKAGER
75 g. smør (smeltes)
1 ½ dl. sukker (rørsukker er godt)
1 dl. havregryn
1 dl. sesamfrø
1 dl. hørfrø
1 dl. solsikkekerner (eller græskarkerner)
1 spsk. mel
1 tsk. bagepulver
1 æg

Det hele blandes sammen og sættes på plader i små-små 
toppe m/stor afstand

Bages ved 180/200 grader ca. 10 min. Portionen giver 
ca. 40 stk.

Vend ikke ryggen til, så bliver de hurtigt for mørke.
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HÅNDBOLDENS DAG

TEBSTRUP PIGEKLUB

Lørdag den 5. januar afholdte RTI for første gang håndbol-
dens dag. Det var en super dag med masser af bold, lege, 
forhindringsbane og bevægelse for både store og små, og 
hvor alle fik sved på panden. Der var forskellige konkurren-
cer, hvor RTI havde fået sponsoreret sjove præmier både til 
store og små. Der var blandt andet konkurrence i at væl-
te flest dåser med bold, om hvem der kunne skydes hårdest 
på mål, samt hvem der kunne ramme flest forhindringer i et 
mål. Desuden var der tatoveringer til alle, som havde lyst, og 
sidst men ikke mindst var der mulighed at vinde billetter til 
VM-håndbold ved at uploade det skønneste billede fra hånd-
boldens dag.

Dagen sluttede af med at prøve det nyeste inden for hånd-
bold ”Five-a-side” – første kamp blev spillet forældre og fri-
villige imellem, og derefter fik børnene lov at prøve denne 
form.

RTI vil gerne sige TUSIND TAK til alle de mange fremmødte 
– håndboldspillere, legekammerater, familier, nysgerrige og 
måske nye kommende spillere. Vi er SÅ glade for, at I kom og 
gjorde dagen til en kæmpe succes.



KONTAKT: TLF. 4018 9357

Hvorfor mange motor-
vejsuheld – lige her?

 Af Viggo Rasmussen

Antallet af trafikuheld på E45 ud for 
Ejer Bavnehøj er ekstremt højt. Der går 
ikke en uge, uden at P4 Trafik beretter 
om ulykker med kilometerlange motor-
vejskøer til følge. Men hvordan kan det 
egentlig være, at strækningen omkring 
frakørsel 54 er særlig hårdt ramt?

Mange lokale vil straks udråbe Ma 
Ram som den hovedmistænkte – altså 
årsag nr. 1. Andre vil hævde, at der er 
flere tekniske og menneskelige forkla-
ringer. Århus Stiftstidende bragte 21. 
januar tre artikler med forklaringer på 
uheldslavinen. Med tak for inspiration 
og Stiften som kilde kan jeg oplyse:

Flere og flere biler kører dagligt på 
det danske motorvejsnet. Den største 
stigning i trafiktætheden på motorveje-
ne i Danmark er netop sket på Østjyske 
Motorvej, hvor 27 procent flere biler er 
kommet til siden 2008. Årsdøgntrafik-
ken er nu oppe på knap 60.000 køre-
tøjer. Når trafikken er tættere, sker der 
flere uheld, forklarer Vejdirektoratet. 
Mange trafikforskere peger også på, at 
farten er skurken. Hastigheden er øget, 
selv om trafikken er blevet tættere.

En tredje forklaring er træthed. Ejer 
Bavnehøj-strækningen ligger midt på 
E45. Mange bilister har taget turen i 
ét stræk fra det nordlige eller sydlige 
Jylland, hvorfor en naturlig træthed 
melder sig netop ved Ejer Bavnehøj. 

Det kan give koncentrationssvigt, som 
kan blive fatal, når det kuperede terræn 
eller bilkøer sætter ind på de trafik-
tætte spor.

En fjerde forklaring er vejens 
udformning i landskabet. Sporene på 
E45 ved Ejer Bavnehøj snor sig i et 
kuperet terræn, hvor der flere steder 
er en hældning på vejen, som ellers 
ikke opleves på de danske motorveje. 
Det kuperede terræn betyder også, at 
vindfølsomme køretøjer let kommer i 
slinger ved hårdere vindstød, hvilket 
kan give farlige situationer. Ved kørsel 
opad bakke mister mange biler fart. 
Det giver flere overhalinger og dermed 
risiko for uheld.

Ifølge trafikforsker fra Aalborg 
Universitet, Harry Lahrmann, kan der 
være en helt femte forklaring på de 
mange uheld. Vejens forløb omkring 
Ejer Bavnehøj er nemlig designet af 
landskabsarkitekt Ib Møller til at være 
smuk for bilisterne. Da motorvejen blev 
etableret, havde man fokus på at skabe 
en oplevelse, så vejen skulle svinge 
sig og give noget at kigge på. Når 
man kommer fra syd, venter der derfor 
et flot view over mod Ejer Bavnehøj, 
naturen og Ovsted Kirke. 

– Det kan være, at udsigten er for 
flot, så bilisterne glemmer at kigge på 
vejen, lyder det fra Harry Lahrmann
 

 
Han indrømmer, at teorien ikke er me-
get mere realistisk end hekse-forban-
delsen. Så er vi tilbage ved Ma-Ram, 
hvor jeg til Stiften sagde:

– Man skal holde sig på god fod 
med den afdøde heks Ma Ram. Bliver 
hun sur, kan en kalv blive født med to 
hoveder, der kan ske uheld i familien, 
spande kan flyve rundt. Det er et sagn, 
som ikke bare er taget ud af den blå 
luft, men som går mange hundrede år 
tilbage fra før, der var biler på vejene. 
Men nu siges det, at hun også har 
andel i de mange uheld på vejen, fordi 
hun blev manet i jorden tæt på motor-
vejen ved Ovsted Kirke. Sagnet lever i 
bedste velgående.

Over fem år er der registreret 255 
uheld og tre dødsfald på strækningen. 
Der er forslag om at udvide E45 med 
et ekstra spor fra Skanderborg Syd til 
Vejle. En såkaldt VVM-undersøgelse 
kommer i høring i 2020.
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Gudstjenester og arrangementer
Arrangementerne foregår i Hylke, Ousted eller Tåning kirke samt i Stalden, som er sognenes  
menighedshus i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning, Sneptrup præstegård,  
Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg.
Kirkebil ved henvendelse til præsten på telefon 8653 8279 senest dagen før.

MARTS
Søndag den 17. marts 
2. søndag i fasten
Juniorkoret medvirker 
Hylke kirke kl. 11.00
 
Søndag den 24. marts 
3. søndag i fasten 
Ovsted kirke kl. 11.00  

Søndag den 24. marts
Koncert – Nordic Stories
Ovsted kirke kl. 16.00

Søndag den 31. marts 
Midfaste  
Hylke kirke kl. 11.00  

APRIL
Tirsdag den 2. april
Visionsionsmøde
Stalden kl. 19.30

Søndag den 7. april 
Maria bebudelse  
Tåning kirke kl. 11.00 

Tirsdag den 9. april
Babysalmesang for 0-3-årige
Hylke kirke kl. 10.00
NB! Tilmelding til  
gudnason@os.dk

Onsdag den 10. april
Pilgrimsvandring på Caminoen
Foredrag ved Helene Vinther Hay
Stalden kl. 19.00

Søndag den 14. april 
Palmesøndag 
Børne- og juniorkoret medvirker
Ovsted kirke Kl. 11.00  

Søndag den 18. april 
Skærtorsdag 
Måltidsgudstjeneste
Tåning kirke kl. 18.00 

Fredag den 19. april 
Langfredag 
Liturgisk musisk med klarinet  
og cello
Hylke kirke kl. 11.00 
  
Søndag den 21. april 
Påskedag med tværfløjte
Tåning kirke kl. 9.30 
Ovsted kirke kl. 11.00 
  
Søndag den 28. april 
1. søndag efter Påske 
Hylke kirke kl. 11.00 
  
Tirsdag den 30. april 
Valborgsaften 
Bålgudstjeneste
Dalskovhytten kl. 17.00

MAJ
Torsdag den 9. maj
Forårskoncert
Ovsted kirke kl. 19.00
  
Søndag den 12. maj 
3. søndag efter Påske 
Hylke kirke kl. 9.30

Tirsdag den 14. maj
Babysalmesang for 0-3-årige
Hylke kirke kl. 10.00
NB! Tilmelding til  
gudnason@os.dk
  
Fredag den 17. maj  
Store bededag 
Konfirmation 
Hylke kirke kl. 11.00 

Søndag den 19. maj 
4. søndag efter påske 
Tåning kirke kl. 11.00 
 
Søndag den 26. maj 
5. søndag efter påske
Friluftsgudstjeneste med kor 
Ejer Bavnehøj kl. 14.00 

Torsdag den 30. maj 
Kristi Himmelfarts dag 
Konfirmation   
Ovsted kirke kl. 11.00 

JUNI
Søndag den 2. juni 
6. søndag efter Påske
Præsteindsættelse 
Hylke kirke kl. 11.00 
  
Søndag den 9. juni 
Pinsedag med kor 
Tåning kl. 9.30 
Ovsted kirke kl. 11.00 

Mandag den 10. juni  
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste med  
violin og guitar
Fårbjerg kl. 11.00 
  
Søndag den 16. juni 
Trinitatis søndag 
Festuge-gudstjeneste 
med ad-hoc-festkor og 
saxofon 
Hylke kirke kl. 19.00 

Tirsdag den 18. juni
Babysalmesang for 0-3-årige
Hylke kirke kl. 10.00
NB! Tilmelding til  
gudnason@os.dk

Søndag den 23. juni 
1. søndag efter Trinitatis 
Ovsted kirke kl. 9.30
Tåning kirke kl.11.00  

Søndag den 30. juni 
2. søndag efter Trinitatis  
Ovsted kirke kl. 11.00   

JULI 
Søndag den 7. juli 
3. søndag efter Trinitatis 
Hylke kirke kl. 09.30 

Søndag den 14. juli  
Tåning kirke kl. 9.30
 
Søndag den 21. juli 
5. søndag efter Trinitatis 
Ovsted kirke kl. 11.00  

AUGUST 
Søndag den 4. august 
7. søndag efter Trinitatis 
Hylke kirke kl. 11.00 
  
Søndag den 11. august  
8. søndag efter Trinitatis
Bibel og bajer
Ovsted kirke kl. 16.00  

Søndag den 18. august 
9. søndag efter Trinitatis
Sommermøde med  
biskop Peter Fischer-Møller 
Tåning kirke kl. 14.00 
  
Søndag den 25. august  
Friluftsgudstjeneste ved 
Folkemødet med  
provst Jacob Køhn-Andersen
Ejer Bavnehøj kl. 11.00  

Torsdag den 29. august 
Bålgudstjeneste
Sine Baggesen og Bjarke Knudsen 
akkompagnerer 
Hylke Strand kl. 17.00  

SEPTEMBER
Søndag den 8. september 
12. søndag efter Trinitatis 
Tåning kirke kl. 11.00 

Søndag den 15. september 
13. søndag efter Trinitatis 
Konfirmandindskrivning 
Ovsted kirke 9.30 
Hylke kirke kl. 11.00
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Kalender  
2019
MARTS

Generalforsamling i Tebstrup 
Brugsforening
Lørdag den 23. marts
Festsalen i Landsbyordningen kl. 10.00

Nordic Stories – Dorthe Højland Group
Koncert med islandske naturfotos 
Søndag den 24. marts kl. 19.30  
(NB! Ny dato!)
Ovsted kirke, se side 10. 

Åbent Hus efter renovering i Hylke 
Forsamlingshus
Lørdag den 30. marts kl. 12.00,  
se side 19.

APRIL

Gymnastikopvisning i RTI
Søndag den 7. april 2019 kl. 10.00 

Det årlige loppemarked i Hylke 
Forsamlingshus
Søndag den 7. april kl. 10-14.

Vandring, vabler og vidunderlige
oplevelser 
Onsdag den 10. april, kl.19.00, Stalden
Foredrag ved Helene Hay, se side 11

Revy i Tåning Forsamlingshus: 
Vandene stiger
Fredag den 12. april kl. 19.30 eller
Lørdag den 13. april kl. 18.30 eller 
20.00, se side 25

Påskeoptakt for hele familien med 
børne- og juniorkoret
Find påskeæg i kirken
Søndag den 14. april kl. 11.00
Ovsted kirke, se side 11

Valborgsaften – Bålgudstjeneste                                 
med børnekor og spisning ved spejderne 
Tirsdag den 30. april ved Spejderhytten 
kl. 17.00, se side 12 

MAJ

Maj-marked 2019
Lørdag den 4. maj
Dagli´Brugsen Tebstrup kl. 10.00 

Forårskoncert med kor 
og instrumentalmusik
Torsdag den 9. maj kl. 19.00
Ovsted kirke, se side 12

St. Bededag med Konfirmation                                            
Fredag den 17. maj:
Hylke kirke kl. 11.00  

Fugletur 
Lørdag den 18. maj fra kl. 6.30
Klostermølle, se side 13

Friluftsgudstjeneste på Ejer Bavnehøj 
Søndag den 26. maj kl. 14.00
med børnekor, juniorkor og kaffebord 
Lone Buhl og Helene Hay, se side 13

Kr. Himmelfartsdag med Konfirmation    
Torsdag den 30. maj
Ovsted kirke kl. 11.00  

JUNI

Pinsedag – 
kom til kirkens fødselsdag
Søndag den 9. juni kl. 9.30 og 11.00
Tåning og Ovsted kirker, se side 13

”Naturen holder pinsefest”
Udendørs gudstjeneste ved Fårbjerg
Duoen Jens Jensen, violin og 
Flemming Alleslev, guitar
Mandag den 10. juni kl. 11.00
Fårbjerg, se side 14

Festgudstjeneste – ad-hoc-festkor og 
saxofon
Søndag den 16. juni kl. 19.00
Tilmelding til ad-hoc-festkor  
senest den 11. juni
Hylke kirke, se side 14

AUGUST

Bibel og Bajer
Søndag den 11. august kl. 16
Ovsted kirke, se side 15 

Sogneudflugt til Djursland og  
Gl. Estrup Museum
Torsdag den 15. august, se side 17  

Sommermøde med biskop over 
Roskilde Stift Peter Fischer-Møller 
Søndag den 18. august Tåning Kirke  
kl. 14.00, se side 14

Folkemøde på Ejer Baunehøj
Søndag den 25. august fra kl. 11.00 


