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Samarbejde gi’r
sammenhæng og
succesfuldt samspil
Af Jens Huusmann og Viggo
Rasmussen
Det lyder måske som en kliche, men
det er ikke desto mindre, hvad vi ser:
Samarbejde på tværs af organisationer – hvor det gi’r mening – medfører
en stærk sammenhængskraft.
Sådan er det f.eks. med Landsbyordningens børnehave, hvor forældre har valgt at give en hånd med.
Børnene møder hverdagens helte,
de rører ved en brandmand og taler
med en rigtig soldat. Læringen går
så at sige som en leg, og legen
bliver lærerig. Fordi børnene oplever
nærheden ved en verden, der også
er en del deres virkelighed uden for
børnehaven. Det er med til at give
gode samfundsborgere.
Og sådan er det med kirken, som
er med på den grønne bølge. Nøgleordet er bæredygtighed på en bred
front. Ikke bare energiforbrug, men
også indkøb, transport, affald og
selvfølgelig kommunikation m.m.
Hylke, Ovsted og Tåning Kirke er tre
ud af i alt 159 Grønne Kirker, som går
foran. Et lysende eksempel, vi alle
kan lære af. Det er med til at ændre
vores forbrugsadfærd.

Samarbejde i rendyrket form ser
vi også i det grønne partnerskab
omkring Præstegårdsstien ved
Sneptrup. Ikke bare Sneptrup bliver
snart ’landfast’ med Tebstrup via en
sti. Folk kan få nye sunde oplevelser
i naturen, møde unikke træfigurer og
nyde madpakker eller mad over bål.
Ved skolen og hallen slår man pjalterne sammen om crossgym for alle.
Det bliver en af flere aktive steder
på naturstien, som binder skolens 45
minutters bevægelse og RTIs outdoor
idræt sammen med den frie natur.
En nyudviklet samarbejdsform
foregår i landsbyklynger. Også her er
vi fremme i skoen. Hele Top.nu-området er nemlig udpeget af DGI til at
medvirke i projekt ’Luft under lokaler
vinger’. Ud fra devisen: Hver landsby
er for lille til at byde på alle former
for motion i naturen, men nu rykker
vi sammen i klynger om aktiviteter
på tværs af landsbyer. Prøv dig selv
af den 9. og 10. april, se side 30.
Alt sammen dugfriske eksempler
på succesfulde samspil, som Top.nu
hilser velkommen!

LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Nyt fra Landsbyordningen
Ejer Bavnehøj
Af Carsten Bojsen, Leder af Landsbyordningen
I dette nummer har vi valgt at sætte fokus på børnehaven. Vi har nogle forældre, der har valgt at give en hånd
med, så læringen går som en leg, og legen bliver lærerig.
Børnene har haft mulighed for at møde nogle af hverdagens helte, røre ved en brandmand og tale med en rigtig
soldat.
Liv i gryderne
I marts forventer vi at ansætte en økonoma i Landsbyordningens køkken. Vi har et moderne tip-top udstyret produktionskøkken, hvor vi vil producere sund og velsmagende mad til
alle interesserede i Landsbyordningen.
Det har været en rigtig god proces, hvor vi har fået en
masse hjælp af en flok forældre, der har været med til at
afdække behov, tak for indsatsen. Vi glæder os meget til at
få liv i gryderne og forventer at kunne starte op inden sommerferien med et tilbud i børnehaven og skolen.

klasse, hvor der foregår inkluderende musikundervisning på
et højt niveau.
Vi har derfor indgået en aftale med forskerholdet om, at
de samler data på vores skole. Ideen med hele projektet er at
komme til bunds i, hvad der gør at undervisningen fungerer
ekstra godt, for på den måde at kunne dele ud af erfaringerne til landets skoler. Projektet er igangsat i et samarbejde
mellem Deloitte og Undervisningsministeriet, og vi glæder os
til se resultatet.
Næste etape på skolens legeplads
I forbindelse med budget 2016, har vi fundet plads til at
forbedre legepladsen i skole-SFO-klub.
For tre år siden anlagde vi multibanen og udskiftede en
del af legeredskaberne. Nu skal personale og elever igen
på banen for at finde den bedste løsning, der understøtter
bevægelse i undervisningen og sjov leg i frikvarterene.

Inklusion i fagundervisningen
I forbindelse med en undersøgelse af god fagundervisning
i folkeskolen, er der blevet peget på vores 4. klasse som en
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Hverdagshelte
i børnehøjde
Af Mette Reinhardt Jakobsen, journalist
En brandmand, en sygeplejerske og to politifolk med
blå blink og hunde. Børnehaven i Landsbyordningen Ejer
Bavnehøj har i øjeblikket besøg af hverdagshelte på
stribe. Børnene får både ny viden og nye lege, fortæller
personalet.
”En helt redder folk fra et højt hus.” ”En helt kan flyve hen
over et højt bjerg og redde folk, der fryser.” ”En, der redder
fisk.” Spørger man børnene i Børnehaven i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, hvad en helt er, kommer der mange
gode bud. Og lige nu er helte det helt hotte, for hele børnehaven kører her i januar og februar et særligt heltetema
med besøg ude fra.
Ideen opstod, da pædagogerne kunne konstatere, hvor
meget superhelte fylder i børnenes hverdag og lege:
”Superhelte som for eksempel Spiderman er jo virkelig
spændende for børnene. Vi ville så gerne vise dem, at der
også er helte i vores hverdag. Altså nogle ganske almindelige
mennesker, der gør en forskel for os andre,” fortæller pædagog Helle Hoe, der sammen med sin kollega Tina Hansen står
for forløbet.
Også plads til læring
Temaet er blevet omhyggeligt tilrettelagt. De to pædagoger
har støvsuget det lokale bibliotek for billedbøger om brandmænd, læger og andre hverdagshelte, som efterfølgende er
blevet læst sammen med børnene. Via forældrekredsen er der
blevet skabt de nødvendige kontakter, så børnehaven får i
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alt fem gange heltebesøg. Og tegninger og plancher fylder
børnehavens vægge med børnenes egne ord, tegninger og
observationer om heltetemaet.
”Vi har kunnet lægge flere læreplanstemaer ind i forløbet,” siger Helle Hoe:
”Der er både sprog, motorik, kreativitet og alsidig udvikling involveret i forløbet. For eksempel udvider det børnenes ordforråd med alle de nye ord, som de tilegner sig.
Eller da vi havde brandmanden på besøg, lavede vi nogle
motoriske lege, hvor vi skulle krybe rundt på gulvet for at
undgå røgen.”
Plaster på bamserne
Børnene får i det hele taget masser af ny inspiration fra
besøgene.
”Da vi havde en læge og sygeplejerske på besøg, havde
de både kitler og operationshatte på. Børnene fik også lov
til at prøve hattene, og så fik vi indrettet et helt bamsehospital, hvor børnenes egne bamser fik plaster og små
forbindinger på, ligesom der var et stetoskop at lytte med.
Og den leg er børnene fortsat med, også efter de voksne
helte er draget hjemme igen. Det er jo det allersjoveste at
se,” siger pædagog Helle Hoe, der ser børnenes nye ideer gå
igen mange steder i hverdagen:
”Lige pludselig kan der bare gå brandmand i den ude på
legepladsen,” som pædagogen udtrykker det.
Også børnehavens leder, Anne Rosenmeyer glæder sig
over hverdagsheltenes indtog i Landsbyordningen:
”Det giver så mange nye ideer og muligheder, og vi får
også mange beretninger fra forældrene om, hvordan der
pludselig bliver leget helt nye lege derhjemme. Det er så
sjovt, når vi får mulighed for og plads til at prøve nye ting
af på den her måde,” siger hun.

Gæsteliste
Børnehavens gæsteliste
I alt får børnehaven fem besøg– blandt
andet takket være et solidt forældrenetværk, der har skaffet kontakter eller
selv stiller op. De besøgende er:
• To politimænd - med både politibil,
walkie-talkies og hunde
• En læge og en sygeplejerske - i kitler, med stetoskop og alskens plastre
• En militærmand – i fuld kampuniform, med udstyr og en jeep
• To brandmænd - med brandbil, hjelm
og sprøjte
• En Falck-redder - med ambulance,
blå blink og båre.
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Grønne Kirker

- til glæde og inspiration
Af Anna-Christa Bjerg
Ousted, Hylke og Tåning kirke er de
tre nyeste ud af i alt 159 Grønne
Kirker i Danmark. De Grønne Kirker
er et kirkenetværk, hvor man
aktivt tænker bæredygtighed ind i
det kirkelige arbejde. For at blive
godkendt som Grøn Kirke, skal
man opfylde mindst 25 ud af 48
definerede krav og forpligte sig til
hele tiden at arbejde for at blive
bedre og mere bæredygtig. Kravene
udspringer og er inspireret af FN’s
17 verdensmål.
Arbejdet frem mod godkendelse som
Grøn Kirke startede for ca. 1 år siden.
Birgit Høst Secher var på et efteruddannelseskursus i bæredygtig samskabelse, og da hun også er medlem
af menighedsrådet i Hylke, blev hun
inspireret til arbejdet med Grøn Kirke.
Ideen appellerede også til præst
Benedikte Baggesgaard og menighedsrådsmedlem i Tåning Pernille
Lethenborg. De tre har udgjort det
grønne udvalg, der har arbejdet med
at realisere ideen over det sidste års
tid, og efterfølgende har de tre menighedsråd tiltrådt udvalgets arbejde
og anbefaling.
Eksempler på det konkrete arbejde i
de tre kirker fordelt på syv overordnede emner:
• Kirkens liv – et foredrag om bæredygtighed og robusthed hos mennesker, pilgrimsture, meditation,
temagudstjeneste med skaberværket, klima, miljø, natur og retfærdighed som tema m.m.
• Information og forankring af det
grønne arbejde – denne artikel,
samarbejde med eksterne aktører
om grønne tiltag og en handlingsplan for arbejdet som Grøn Kirke.

8 top.nu 1 · 2016

• Indkøb – begrænse kirkernes
indkøb og eventuelt købe genbrug,
købe madvarer, som har mindst
mulig miljøpåvirkning, og så vidt
muligt købe miljømærkede produkter til rengøring, vedligeholdelse,
kontor og udearealer samt begrænse brugen af kemikalier.
• Energiforbrug – har foretaget en
energiøkonomisk gennemgang af
kirkerne og følger dens anvisninger,
prioriterer lavt energiforbrug ved
indkøb, printer mere bæredygtigt
m.m.
• Transport og udearealer – mere
brug af cykel, bus, tog og samkørsel, mindre brug af bil og fly samt
miljøvenlige og økologiske aktiviteter og forbedringer på kirkernes
udearealer og kirkegårde.
• Affald – reparerer og afleverer til
genbrug, reducerer madspild, og
komposterer affald forsvarligt m.m.
• Kirkens egne tiltag – undersøge
lys på kirkerne i vintermånederne,
affaldssortering i Staldens køkken,
og undersøge om, der findes mere
miljø- og brugervenlige alternativer
til printer.

har udtrykt undren eller manglende
forståelse for, hvad bæredygtighed
har med kirken at gøre, men det er
ikke mange, og de forstår det som
regel, når det forklares. Vi skal have
fælles accept og vil ikke støde nogen.
Kirkerne prædiker og arbejder ikke
mod noget, men for håb og mod på
fremtiden og tilværelsen for mennesker i alle aldre. Kirken er en del af
samfundet og virkeligheden og skal,
som sådan, også møde menneskers
udfordringer.

Der bliver nedsat et Grønt råd, som
arbejder videre med bæredygtigheden
i de tre kirker. Det er f.eks. oplagt at
samarbejde om indkøb, store maskiner
og kirkegårdene m.m. Samarbejde og
helhedstænkning skal styrkes, så vi
får en øget bevidsthed om det fælles
ansvar for den fælles arbejdsplads,
også på tværs af kirkerne. Som Grøn
Kirke forpligter man sig til hvert år, at
sætte sig nye mål. De Grønne Kirker
skal kontinuerligt arbejde videre med
bæredygtighed.
Det er sjovt så hurtigt, det er gået.
Efter at Birgit første gang nævnte
Grøn Kirke, piblede det frem med
gode ideer alle sider fra. Nogle få

vores hverdag – i tanker og

Det er vores opgave at gøre
bæredygtighed håndterligt
og vedkommende fremfor
abstrakt, eksklusivt og vanskeligt. Det handler om at
implementere det grønne i
handlinger" siger Benedikte.

Vi har kontakt til mange forskellige
mennesker, og folk er nok vant til
lidt af hvert i vore sogne. Måske har
vi også gode forudsætninger her ude
på landet med god jordforbindelse og
naturen lige omkring os. Landmænd
og mennesker, der bor på landet,
har et umiddelbart og nært forhold
til landskabet, jorden og naturen
omkring dem, og det er ikke nyt at

PORTRÆTTET
tænke på bæredygtighed. Der foregår
allerede mange ting i området, f.eks.
er det utroligt, hvad de laver i Hylke
af samskabende aktiviteter, de er
et pragteksempel på grøn og social
bevidsthed.
Vi vil gerne samarbejde med
samfundet omkring os og andre
organisationer om bæredygtighed.
På den måde kan vi opnå synergi,
udbrede ideerne eller selv få nye ideer
og måske også få større effekt. Vores
projekt har indflydelse ud af kirken
og bliver også påvirket af omverdenen. Hvis vi f.eks. vil købe lokalt og
økologisk, og købmanden i Hylke ikke
har varerne økologisk, så bliver vores
arbejde påvirket af hans udvalg, eller
hans udvalg bliver påvirket af vores
efterspørgsel.
Kirkens arbejde med bæredygtighed gælder både det åndelige og
det jorddiske. Det har egentlig været
kirkens opgave fra de ældste tider,
men det kommer til udtryk på en ny
måde i dag. ”Det er egentlig lige til,
det ligger i kirkens opgave og DNA
helt tilbage til urkirken, hvor kirkens
fællesskab var langt mere konkret, og
f.eks. nadveren var et rigtigt måltid,
hvor enhver medbragte efter evne
og overskud til det fælles bord. Det
hed agape-måltidet – næstekærlighedsmåltidet. Den dimension, hele
fællesskabstanken, er i nogen grad
gået tabt i den vestlige kirke, hvor
nadverens fokus ligger på syndsforladelsen. Grøn Kirke er sådan set ikke
en ny opfindelse – men en besindelse på noget helt grundlæggende i
kirken: at livet er noget, vi er fælles
om” fortæller Benedikte. ”Vi låner
kloden af vores børn og giver den tilbage i god stand” supplerer Birgit og
fortsætter: ”Et bæredygtigt fællesskab
er, når flere mennesker har et bedre
liv og er en del af fællesskabet”
Det er vigtigt for kirken også at
arbejde med mental bæredygtighed.
Samfundet er ikke indrettet grønt –
stress er et stigende problem, antallet
af folk, der vælger livet som single
frem for i forpligtende fællesskaber
stiger år for år. Hvordan får jeg som
menneske ro på, selverkendelse og
mulighed for at leve et liv i balance

med mig selv og min omverden. Livet
i kirken må gerne bidrage til dannelse,
udvikling og indsigt.
Men arbejdet kan også gå på noget
så konkret, som de fysiske rammer. Er
mulighederne for løbeture og gåture i
naturen f.eks. befordrende i Tebstrup,
kunne man gøre noget for at forbedre
dem?
”Der er meget kirken kan tage fat
i og arbejde med, og vi vil meget
gerne gøre det i samarbejde med det
omgivende samfund.” siger Benedikte,
Birgit og Pernille.
Det grønne udvalg
Birgit Høst Secher – medlem af menighedsrådet i Hylke. Ideen blev til som
en del af et efteruddannelsesprojekt,
hvor temaet var bæredygtig ledelse.
Udviklingskonsulent på handicapområdet i Horsens kommune i sit
arbejdsliv.
Pernille Lethenborg – Medlem af
Tåning menighedsråd, agronom,
landmand og biomimicry specialist
(innovation inspireret af naturen). Er
optaget af vores kontakt til naturen
(eller manglen på samme), og hvad
en tæt kontakt kan gøre for mennesket, samfundet og vores fælles jord.
Benedikte Vejlby Baggensgaard – præst
i Ousted, Tåning og Hylke. Har det
som sit ansvarsområde og er interesseret i at udvikle kirken. Birgits
initiativ har givet grobund for tanker
om vores plads som mennesker – vi er
borgere, forbrugere, samfundsborgere,
medmennesker, aktører – hvordan kan
vi forvalte alle de mange roller og
forblive robuste mennesker, der har
lov bare at være mennesker.
Særligt interesserede kan se mere:
• på grønnekirker.dk eller
• i bogen Klimaklar kristendom af
Martin Ishøj

Bøn
Ny bøn til at styrke opmærksomheden på bæredygtig
adfærd
Treenige gud
Led vore fødder, så vore fodaftryk på denne jord bliver
skånsomme.
Lad os opdage dit hellige nærvær overalt.
Lad os lære at værdsætte dine
gaver uden spild og destruktion.
Lad os lære at berige det, som
vi gør og bruger, så det blomstrer og bærer frugt.
Amen
© Robin Morrison 2006
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Grøn påskeoptakt med børne- og juniorkoret
Palmesøndag den 20. marts kl.19.30 i Hylke kirke markerer vi, at vores kirker er blevet grønne. Vi sætter grønt lys på
kirken – både ude og inde; og der bliver svinget med grønne palmegrene ved gudstjenesten. Børne- og juniorkoret
synger sig igennem hele påsken med satser om palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag. Før gudstjenesten bydes på kaffe, the, cacao og små påskeæg til alle.

Liturgisk langfredag
med Duos Caligae
Langfredag den 25. marts kl. 11.00 holdes liturgisk musikgudstjeneste i Tåning kirke ved Duos Caligae og personaletrioen,
hvor musikalske indslag og salmer veksler med læsninger om
Jesu Kristi lidelseshistorie. Duos Caligae består af violinisterne
Neel Sonne Westerberg og Keike Maria Ørrild, konservatorieuddannede fra henholdsvis Det Jyske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium; begge underviser på Rudolf Steiner
Skolen i violin.

Skærtorsdag –
nadverens indstiftelse
Skærtorsdag indstiftedes nadveren – ved Jesu sidste
måltid. Men nadverens historie rækker meget længere bagud, og dens betydning rækker ind i nutid og
fremtid.
Skærtorsdag hører og smager vi hvordan. Vi dækker
op i Ovsted kirke, og Kirsten Jensen serverer bibelske
tapas for os. De små retter serveres mellem læsninger, salmer og bønner, så det hele går op i en højere
énhed. Kom og hør – og smag. Det er i Ovsted kirke,
Skærtorsdag den 24. marts kl. 17.30

Saxofonist Søren Bruun spiller skærtorsdag
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Koncert med Impuls Trio
Torsdag den 14. april kan man glæde sig til flot, festlig folkemusik i Hylke kirke kl. 19.30 med Impuls Trio. Ensemblet
Kristian Bugge (violin), Jesper Vinther (harmonika) og John
Bæk (guitar, mandolin og sang) har markeret sig fornemt
på den danske folkscene bl.a. med nomineringen som Årets
Danske Folk Album i 2011. "Som tilskuer er man ikke i tvivl,
Impuls Trio løfter folkemusikken op på et nyt niveau, og
de tre musikeres tilgang til musikken og deres behandling
af instrumenterne vidner om stor seriøsitet og virtuositet."

Kristian Bugge – én af Danmarks

ypperste yngre fortolkere af den danske traditionelle balmusik. Uddannet
på Folkemusiklinjen. ved Det Fynske
Musikkonservatorium og modtager af
flere Danish Music Awards. Spiller desuden med Baltic Crossing, Habadekuk
og Jensen/Bugge.

Repertoiret er et mix af traditionelle dansemelodier fra gamle
danske nodebøger (polkaer, valse, schottisher m.fl.), folkeviser, melodier fra det almene danske spillemandsrepertoire og
egne kompositioner. Ved koncerten i Hylke bliver der en lille
afdeling, hvor Impuls Trio spiller sammen med HOT-koret.
Alle er velkomne til koncerten. Efter koncerten bydes på
et lille glas i våbenhuset.

Jesper Vinther – én af Danmarks

absolut bedste harmonikaspillere
indenfor folkgenren. Uddannet på
Folkemusiklinien ved Det Fynske
Musikkonservatorium, spiller desuden
i bl.a. Phønix, Baltinget, og Jydsk på
Næsen, hvor han har modtaget flere
Danish Music Awards.

John Bæk – bl.a. kendt som én

af frontfigurerne i det legendariske
folkband Kætter Kvartet. Uddannet i
musikvidenskab ved Århus Universitet,
specialiseret i dansk traditionel musik,
komponist og deltager i internationale
projekter som Playing for Integration
og Melodica Festival.

Pinselig fødselsdag
Til pinse fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Det er her, vi synger
de skønneste, brusende salmer. Højtiden markeres med korsang ved HOT-kvartetten og lidt til ganen før og efter gudstjenesterne. Søndag den 15. maj i Tåning
kirke indbydes til morgenkaffe og rundstykker fra kl. 9.00 – før gudstjenesten kl.
9.30. I Ovsted kirke bydes på fødselsdagslagkage og kaffe efter gudstjenesten,
som starter kl. 11.00.
top.nu 1 · 2016
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Gudstjeneste ved
Fårbjerg - 2. pinsedag
Mandag den 16. maj kl. 11.00 spilles atter op til udendørs pinsegudstjeneste på det naturskønne Fårbjerg ved
Hylke. I år medvirker Bruun Meyer duoen med blæsermusik for trombone og trompet. De to brødre Jonathan
og Hannibal, på 21 og 18 år, er til daglig elever på
henholdsvis MGK på konservatoriet og Katedralskolen
i Århus. Der vil som altid være fællessalmer om natur
og Helligånd. Efter gudstjenesten bydes på kaffe med
brød og avec. Vel mødt i det grønne ved p-pladsen ved
Fårbjerg.

Festgudstjeneste i
Hylke Festuge

Forårskoncert med kor og
instrumentalmusik
Ved årets forårskoncert i Ovsted kirke tirsdag den 24. maj
kl. 19.00 synges en mangfoldighed af dejlige korsange,
instrumentalmusik og fællessalmer. De optrædende er lokale
korsangere i Børnekoret, Juniorkoret fra Ejer Baunehøjskolen
og i voksenkategorien: HOT-koret, -kvartetten og kirkepersonaletrioen.
Imellem korindslagene spiller duoen Jens Jensen og Flemming Alleslev violin og guitar. Duoen forsøger altid at finde
inderligheden i udformningen af sange og melodier. Repertoiret er egne numre og folkemusik fra ind- og udland. Og så
bruger de løs af især den danske sangskat, bl.a. fra højskolesangbogens righoldige udvalg af årstidssange, kærlighedssange m.fl.
Efter koncerten bydes på en forfriskning i våbenhuset.
Alle er velkomne i kirken, som vil være smukt pyntet med
forårsblomster.

12 top.nu 1 · 2016

Årets festgudstjeneste i Hylke festuge holdes
søndag den 12. Juni kl. 15.00. Der indledes med
kaffe- og kagebord i kirken/våbenhuset fra kl.
14.30. Man er også velkommen til at tage kaffen
med ind til gudstjenesten kl. 15.00, hvor HOTkvartetten vil forsøde gudstjenesten med liflige
sommersange.
HOT-kvartetten består af Hanne Westermann,
sopran, Laila Byskov, alt, Jens Ulrik Østergaard,
tenor, og Tom Westermann, bas. De fire sangere
er, som navnet antyder, udsprunget fra HOTkoret, og har sunget sammen i 4½ år.

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Pilgrimsvandringer
Kristeligt talt er menneskelivet en pilgrimsvandring. Vi er på vej – og vejen er livets mål og mening. Vi har hver sin vej at gå
– og indimellem finder vi fælles fodslag. F.eks. på pilgrimsvandringen fra Hylke kirke den 8. maj kl. 14.

Sommermøde, jubilæum
og biskop Kjeld Holm
m.m.
Søndag den 19. juni inviterer vi til sommermøde i Sneptrup Præstegård. Vi begynder med
gudstjeneste i haven kl. 15. Hotkoret synger
og sognepræst i Hørning og præstemand i
Sneptrup, Jacob Køhn Andersen, prædiker. Efter
gudstjenesten er der kaffebord i stalden og
kl. 16 taler biskop emeritus Kjeld Holm under
overskriften: ”Engagement og Glæde.” Med baggrund i sine bøger fra 2010 og 2013, Åbne døre
og Man lever af det, man får skænket, fortæller han om sit møde med en række mennesker,
som gjorde hans og andres liv større. Det var
bl.a. de store teologer, Løgstrup og Johannes
Sløk. Men også Desmond Tutu, forfatteren og
vennen,Tage Skou-Hansen og en politiker som
Svend Auken. Det var mennesker, der gjorde
en forskel. Det var mennesker, der gav ham en
dybere forståelse af historie, kristendom, kunst
og politik.
Efter foredraget serverer fællesmenighedsrådet grillmad. Og vi skåler på, at det i år er 20
år siden Kjeld Holm ordinerede Benedikte til
at varetage embedet som sognepræst i Ovsted,
Tåning og Hylke sogne. Alle er velkomne.

Fugletur
”Nu vågne alle Guds fugle små”, synger vi med salmedigteren B.S. Ingemann. Søndag den 22. maj går vi en tur i
Horndrup enge og lytter til fuglekoret. Svend Møller fortæller om de forskellige fugle undervejs. Til sidst holder vi en
lille fuglegudstjeneste derude og får en kop morgenkaffe og
et rundstykke.

top.nu 1 · 2016
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Kirkestafet
Sidste år begyndte Skanderborg
Provsti en stafet, hvor vi i løbet
af 3 år får mulighed for at besøge
alle provstiets 27 kirker – 9 kirker
hvert år.
Præsentationerne annonceres
i Ugebladet, og der ligger foldere
om projektet i alle vores kirker.
Det er altid onsdag aften kl 19-20.
Onsdag den 29. juni kommer
stafetten til Tåning kirke. Vi hører
om kirkens historie, om de hemmelige kalkmalerier og det gamle røgelseskar. Vi synger en salme og får
en forfriskning i sommeraftenen.

Baby

salmesang
Vi synger med de mindste, fra 0-3 år,
fordi sangen har vinger – og er sundt
for sjælen. Og den musiske sans kan
ikke stimuleres for tidligt.

Se i Gudstjenestelisten
hvor og hvornår.
Og husk:
Tilmelding til bvb@km.dk
tlf. 86 53 82 79
14 top.nu 1 · 2016

OVSTED KIRKE
Døbte:
Viktor André Bang Jørgensen
Kajsa Freiesleben Søsted
Oskar Følle Holt Jensen
Begravede:
Anders Kristian Høy Overgaard
Henning Møller
Preben Kjærsgaard Jensen
Folmer Ivan Nielsen

Ansatte ved
Ovsted, Tåning
og Hylke
kirker
Sognepræst
Benedikte Vejlby Baggesgaard
Sneptrup Præstegård
Sneptrupvej 4
8660 Skanderborg
T: 86 53 82 79
M: bvb@km.dk

Konfirmander:
Lørdag den 5. maj kl. 10.30
Mathilde Damsgaard Hansen
Natasja Hviid Korsgaard
Sofie Nyberg Reher
Rasmus Clausen
Matias Anton Henriksen
Lau Skovhus Jørgensen

Organist
Lene Gudnason
T: 86 99 44 16 / 40 28 20 51
M: gudnason@os.dk

TÅNING KIRKE
Døbte:
Christian Ulsøe Hedelund

Graver ved Ovsted Kirke
Liss Mikkonen
Ewaldsvej 24, Østbirk
T: 75 78 18 97 / 30 32 84 60

Begravede:
Gudrun Bjerregaard Thomsen
HYLKE KIRKE
Døbte:
Johan Braad Teglgaard
Begravede:
Ole Frank Petersen
Regnar Knudsen
Jakob Rod
Konfirmander:
Store bededag den 22. april kl.
Sara Elsborg Christensen
Frederikke Stenholt Krogh
Clara Møller Nielsen
Rasmus Damsgaard Andersen
Nicklas Berwald Christensen
Kasper Reinhardt Fagård
Søren Rosenberg Hansen
Søren Lynnerup Kragh
Esben Majland
Frederik Bock Sørensen

Kirkesanger og kirketjener
Tom Westerman
T: 40 11 42 69
M: tom@w-mann.dk

Graver ved 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
Ane Birgitte Klostergaard
Pederslundvej 15,
8660 Skanderborg,
T: 2732 5979
M: anebirgitte@yahoo.dk
Kirkeværge Hylke
Inge Benfeldt
Hylkevej 33, 8600 Skanderborg
T: 86 53 80 54

FÆLLES PROJEKT

Præstegårdsstien nærmer sig
Godt en million kroner er nu indsamlet til Præstegårdsstien ved Sneptrup. Det betyder, at det grønne partnerskab omkring naturstien arbejder med de sidste detaljer,
før spaden sættes i jorden.
Vi udskrev sidste forår en navnekonkurrence for at være på
forkant med et velklingende godt navn. Det gav 42 kreative navneforslag. En navnekomite udpegede de syv bedste
forslag, som alle kunne stemme på. Resultatet blev, at Liss
Mikkonen vandt med Præstegårdsstien.
Siden beskrivelsen i Top.nu nr. 1/2015 er tiden gået med
at afklare stiforløbet, placering af opholdsfaciliteter og
hvilke konkrete historier fra Det Gamle Testamente, der egner
sig til visualisering. I den forbindelse samarbejder vi med
Palle Wisbech, der er vores lokale ekspert i byggeri i naturen
og den anerkendte træskulptør Allan Bo Jensen fra Søndersø.
Her er nogle af de ting, der kommer, afhængig af hvor langt
pengene rækker:
• Madpakkehuse med bålplads
• Shelter der danner ’Noahs ark’
• Legearealer
• Hundeskov
• Borde-bænke
• Oplysningstavler
• Digital formidling
Tingene bliver udført i træ på en unik måde. De integreres i
en historiefortælling bestemte steder i naturen.

Bidragydere
Skønpuljen, Skanderborg Kommune
Landdistriktspuljen, Skanderborg Kommune
Den Folkekirkelige Udviklingsfond, Kirkeministeriet
Forkyndelsespuljen, Skanderborg Provsti
Lokale Grønne Partnerskaber, Naturstyrelsen
Friluftsrådet

Sti mellem Sneptrup og Tebstrup
Et stisystem skal forbinde Landsbyordningen Ejer Bavnehøj,
RTI, rastepladserne med stier rundt om Sneptrup Præstegård
og op til Granhøjen med en pragtfuld udsigt 102 meter over
havet. Langs Risvej giver en del af den nye sti mulighed for
at etablere nogle simple faciliteter til outdoor-fitness åbent
for alle.
En af de interessante mål er stadig at gøre Sneptrup
’landfast’ med Tebstrup via en sti langs Bredmose takket være
tilsagn fra fem lodsejere. Vi er i den heldige situation, at Alex
Korsbakke forærer sit moselod til Præstegården. Det indebærer, at en gammel ubrugt vejadgang kan ophæves, og at der
kommer en hævet træsti ind i den øverste del af Bredmose.
Skanderborg Kommune har godkendt, at der må anlægges
en ca. 100 meter lang knæksti i det naturbeskyttede moseområde. Stiens naboer på Bredmosevej har accepteret stiforløbet, således at det generer dem mindst muligt. Desuden
har Fællesmenighedsrådet for Hylke, Ovsted og Tåning Kirke
godkendt, at Præstegårdens arealer indgår i projektet.
Partnerskabet er meget glade for den interesse og velvilje,
projektet møder. Hold øje med hjemmesider, Facebook og
opslag, når der bliver mulighed for at give en hånd med som
led i det frivillige arbejde, der indgår i projektet.
Partnerskabets Styregruppe:
Formand Jens Huusmann, Benedikte Baggesgaard, Rene Toustrup, Viggo Rasmussen og landskabsarkitekt Bendt Nielsen
som konsulent.

Deltagere i det grønne partnerskab Præstegårdstien ved
Sneptrup:
Sneptrup Præstegård, KFUM-Spejderne Ejer Bavnehøj Gruppen, Ejer Bavnehøjs Venner, Landsbyordningen Ejer Bavnehøj,
Riis-Tebstrup Idrætsforening, Skanderborg Kommune, Natur &
Miljø og Kultur & Fritid, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Danmarks
Naturfredningsforening Skanderborg, Friluftsrådet Søhøjlandet,
Museum Skanderborg, VisitSkanderborg, Tebstrup Forsamlingshus og Borgerforening, Dagli’Brugsen i Tebstrup samt Hylke,
Ovsted og Tåning Menighedsråd og Top.nu.
top.nu 1 · 2016
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26 boligbutikker og 1 salær!
Aalborg

Klarup

Aars
Hadsund
Mariager

Hobro

Auning

Langå
Karup

Glesborg

Randers

Viborg

Bjerringbro
Hammel

Herning

Hos John Frandsen bliver din
bolig sat til salg i 26 afdelinger.
Dette medfører en helt unik
kontakt med boligkøberne.

Hadsten

Kolind

Grenaa

Rønde
Hinnerup
Aarhus

Ebeltoft

Kontakt os allerede
i dag for en GRATIS
salgsvurdeing.

Skanderborg
Horsens

Fredericia

SKANDERBORG

HORSENS

Mindet 1, 8660 Skanderborg
86 52 52 86
skanderborg@johnfrandsen.dk

Nørretorv 13, 8700 Horsens
88 53 55 00
horsens@johnfrandsen.dk
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TÅNING FORSAMLINGSHUS

Tåning Forsamlingshus
HUSK!
Forårsfesten i Tåning forsamlingshus:
Lørdag den 2. april 2016 kl. 19.00
Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk

TEBSTRUP PIGEKLUB

Nyt fra pigeklubben
Møde i pigeklubben i Stalden, Sneptrupvej 4, tirsdag
den 12. april kl. 18.30 med lidt medbragt mad. Tag din
veninde eller nabo med, alle er velkomne.
Tilmelding
Husk tilmelding til mail mogp.aagaard@gmail.com eller
tlf. 86 53 80 15

Grillaften i pigeklubben
Når vejr og vind tillader, nærmere besked følger på mail.
PS: Der savnes indsamlere til Kræftens Bekæmpelses
Landsindsamling søndag den 3. april. Nærmere oplysninger hos Margit, tlf. 8653 8015 eller mail
mogp.aagaard@gmail.com

OUSTED-TÅNING SKYTTEFORENING

Nyt ventilationsanlæg giver tidssvarende forhold
Af Flemming Mikkelsen, formand
Vores vinterskydning foregår jo indendørs, så derfor har vi
altid haft et ventilationsanlæg.
I 2014 fik vi lavet en måling af vores gamle udsugning,
som viste, at det slet ikke levede op til de nuværende
krav. Vi startede straks med at undersøge de forskellige
muligheder for at opgradere anlægget og prisen for dette.

I løbet af det følgende halve år fik vi strikket en løsning
sammen, som betyder, at anlægget opfylder de nuværende krav og samtidig er meget mere miljøvenligt.
Det har kostet vores lille klub over 50.000 kr., men så kan
vi igen tilbyde tidssvarende forhold for vores skytter.
Husk der er altid mulighed for at prøve skydning som
sport, det kræver blot at man kommer på besøg på skydebanen, som er åben om onsdagen fra kl. 18.30.
top.nu 1 · 2016
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Den Lokale Bedemand
Mobil: 60445512 – svarer hele døgnet.
Fast pris:
Uden ceremoni kr. 7.995,Begravelse kr. 10.995,Bisættelse kr. 12.995,Inkluderet i prisen:
Klassisk hvid kiste
Polstring af kiste/sengelinned
Ilægning i kiste. Rustvognskørsel.
Alt papirarbejde.
Samtale i hjemmet.
Også aften og weekend.

Hos Den Lokale Bedemand er
vi uddannede og certificerede
bedemænd.
Vi har øje for de
vigtige detaljer i
det sidste farvel; i
afskeden er det ofte de
små ting, der betyder
noget.
Vi hjælper naturligvis med alt det
praktiske omkring en
begravelse/bisættelse, samt med at gøre
afskeden personlig, så
den afspejler det liv, der
er levet.
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Kirsten Cato
Elo Andersen

TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING

Sponsorbanko
Torsdag den 26. maj kl. 19.00
Egnens og Skanderborgs erhvervsdrivende giver flotte gaver, der kan vindes af bankospillerne. Al overskud går til Forsamlingshusets
drift. Dørene åbner kl. 18.30.

Torsdagsbar
Hver den første torsdag i måneden fra
kl. 19.00-23.00. Ofte med gæstebartendere med et tema.
Det kan være vinaften, ølaften, whisky,
rom eller gin.

Fællesspisning
Oftest den 3. torsdag i måneden. Byens borgere er
velkomne til at komme og tage en tørn med maden.
Søg sammen med naboerne på din vej, og indbyd til
fællesspisning i forsamlingshuset.
Huset køber den mad ind, I beder om.
Prisen er ca. 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Baren er åben.

Bliv medlem af Tebstrup Forsamlingshus
Medlemmerne er forsamlingshusets rygrad, og utroligt
vigtige i alle bestræbelserne på at opretholde og forbedre
byens samlingssted. Det er derfor på alle måder vigtigt, at
du, der holder af sammenholdet i landsbyen, både deltager
i de arrangementer der afholdes og betaler kontingent.
Huset har plads til 120 personer
(dog kun 100 til spisning)
For medlemmer:
Udlejning: 2.900 kr. for første døgn og 700 kr. for efterfølgende døgn. Depositum 500 kr. Man skal have været
medlem i de tre seneste år.
For ikke-medlemmer:
Udlejning af huset: 3.900,- kr. for første døgn og 1.700 kr.

for efterfølgende døgn. Depositum 1.000 kr. Prisen inkluderer forbrug af varme, gas og el, samt slutrengøring.Man
skal selv rydde op, vaske op og ellers aflevere
huset i samme stand, som da man overtog det.
Gamle borde og stole kan lejes ud af huset til medlemmer
Borde pr. stk. 10,- kr. / stole pr. stk. 2,- kr.
Nye borgere på egnen bydes velkommen med et års gratis
medlemskab af forsamlingshuset og borgerforeningen.
Husstandsmedlemskab 300 kr./år
Medlemskab – enlige og pensionister 150

kr./år

Betaling via netbank:
reg. nr. 6191 Konto nr. 0006 766 099

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk
top.nu 1 · 2016
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HYLKE FORSAMLINGSHUS

I november 2015 slog Hylke Forsamlingshus dørene op til
Fredagscafé, og når dette blad udkommer, har vi afholdt
tre Fredagscaféer, hvor det primære formål er, at have en
hyggelig aften med bræt- og kortspil af forskellige slags,
med bordtennis og en aften med ølsmagning. Vi modtager gerne idéer til aktiviteter.
Er du på Facebook, kan du blive medlem af gruppen
Fredagscafe Hylke Forsamlingshus og her blive
opdateret med, hvad der sker og hvornår.
Spiller du på et instrument, og har du
lyst til at give en gratis koncert, kan
du henvende dig til os via kontaktformularen på vores hjemmeside.

Hver tirsdag er der Banko fra kl. 19 til ca. 21.45, og der
er masser af gode præmier.
I vinterhalvåret spiller vi Præmiewhist mandage i lige
uger fra kl. 18.30.
Følg os på vores hjemmeside og se, hvad vi har gang i.
www.hylkeforsamlingshus.dk

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

Din bedemand
er en kvinde
Den kvindelige intuition er med til at lette
svære samtaler. Jeg hjælper dig med at arrangere en begravelse/bisættelse efter dit
og afdødes ønske, som sikrer, at dit sidste
farvel bliver et rart minde.
www.broholtbegravelse.dk
Broholt Begravelse
v. Edith Broholt
Dækker hele Skanderborg
og omegn.

Husk hvad blomster
kan gøre...

BlomsterVærkstedet
Adelgade 86 8660 Skanderborg
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KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN

Gamle traditioner
og nye vinde

Sommerlejr fo
r
alle uge 28
I Centerlejr
Houens Odde

Af Inge Dose
Spejderlivet er forbundet med traditioner, men der blæser
også nye vinde. Gamle spejdere forlader gruppen og nye
kommer til, og det er med til at holde udviklingen i gang
Spejderne begynder altid det nye år med nytårsparade.
Søndag den 17. januar mødte alle spejderne op i uniform
og deltog i gudstjenesten. I år startede denne begivenhed
med fælles morgenmad i Dalskovhytten, hvor også familien
var inviteret med. Efter morgenmaden gik alle i samlet flok
til Ousted kirke. Alle var enige i, at det var hyggeligt at
begynde med morgenmad, og det kunne godt være starten
på en ny tradition. En dejlig formiddag, hvor hele familien
kunne være med.
Der er lavet nye fordelinger af arbejdsopgaverne i gruppen. Grupperådets nye formand efter Niels Marius er Bjarke
Knudsen. Bjarke har en fortid som spejder, inden familien
flyttede her til egnen, og spejderarbejdet betyder meget for
ham. Spejderlivet smittede desuden af på de 3 børn, men
nu er det kun den yngste, der er aktiv spejder. I det daglige
spejderarbejde, er det Peter Riis Mågård (gruppeassistent),
der er kontakt- og informationsansvarlig for gruppen.
Desuden tager Peter sig af lederne og opgaver på tværs af
grenene.
Lederne og grupperåd har genoptaget Nytårskuren,
som er en gammel tradition, der har ligget i dvale nogle
år. Lørdag den 23. januar mødtes man ved Dalskovhytten,
og starten på kuren var et lille spejderløb. Derefter var
der god mad og hygge i hytten. Nytårskuren var også for
spejdernes ledsagere. Det er bestemt en god måde at styrke
sammenholdet på og vedligeholde og udvikle spejderlivet i
gruppen.
De unge spejderledere har vi kun på lånt tid. Efter endt
skoletid fører eventyrrejser og uddannelse dem videre i livet.
Men i de fleste tilfælde, er der nye ledere klar til at overtage

– håber vi! Lederne for spejderne Kasper, Helene, Jonas og
Johanne har været trofaste i mange år, og deres engagement
smitter af på børnene. De giver børnene sjove oplevelser og
en indføring i spejderlivet.
Gruppen samt specielt bævere og ulve har behov for, at
lederne får en hjælpende hånd. Vi er rigtigt glade for alle de
børn, der kommer, men det er svært, at have hænder nok.
Derfor beder vi om, at man melder sig til en aften. Det kræver ikke andet end, at man møder op. Lederne uddelegerer
opgaver, og man er med til at gennemføre aftenens program.
På denne måde kan lederne fokusere på det spejdermæssige
indhold, og du kan hjælpe med at holde ro og fokus.
Er man ikke forældre, men bare synes at spejderarbejdet er
en god ide, er du også hjertelig velkommen. Det kunne blive
starten på en tid som spejderleder og en del af fællesskabet i
Ejer Baunehøj gruppe.

Spejdermøder
I DALSKOVHYTTEN
Mandag kl. 18.00-20.00 Juniorer, spejdere og seniorer
Spejder ledere: Kasper Buhr tlf. 6096 2422, Helene Dose
Huusmann og Jonas Dose Huusmann på nedsat tid.
Torsdag kl. 17.30-19.00 Bævere og Ulve
Spejderleder: Vivi Jepsen tlf. 5019 2743, og Carsten
Engeldrum tlf. 2874 6126.
Kontakt til Ejerbaunehøj gruppe: Peter Riis Mågård,
tlf. 6171 8006/8616 9606
top.nu 1 · 2016
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Professionel reparation
og service af bilen!
Hylke Tømrerog Snedkerforretning
Vroldvejs Auto
Vroldvej 59
8660 Skanderborg
Hylkevej 92
Tlf.
86 52 15 27
8660
Skanderborg
Tlf. 86 53 80 70
www.vroldvejsauto.dk

KLINIK
NØR
S.P.
FODER
& ENERGI
v/Betina Nør-Jensen
www.kliniknør.dk
• Brændsel
• Foder
Horsensvej 129, Tebstrup
• Storsækkeservice
8660 Skanderborg

Birkholmvej
Avanceret2hypnoterapi
8752
Østbirk og Spirituel Healing
Clairvoyance

Tlf.Tlf.:76
69 00 10
29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com
www.spfoderogenergi.dk

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

Jordvarme & solvarme

r.

Vi tilbyder rideundervisning
på alle niveauer, ridefysioterapi og handicapridning samt
mulighed for part i en hest
eller pony.
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ved Carsten Nielsen

M: 2082 8787
E: hms@nielsen.mail.dk
W: Hylke-maskinstation.dk

HJ VALEUR
HJ VALEUR

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

Stokerfyr & VVS

Stævner, ridelejr, kurser mm.

Hylke Maskinstation

Tlf.78
78
22• -www.nielsen-touboel.dk
• Hovedgård
www .hj-valeur tlf.
.dk 75 66 10 74
Tlf.
75756613
1013
74
Østbirk tlf. 75
22
www.hj-valeur.dk

Tlf. 23 43 66 85

S.P

• Br
• Fo
• Sto

Birkh
8752

Tlf

www

VUGGESTUEN EVIGGLAD

Marte Meo giver gyldne
øjeblikke i Evigglad
Af Pædagogisk leder og Marte Meo terapeut
Helle Laxby
Marte Meo kunne godt være navnet på et nyt
barn i Evigglad - Det er det sådan set også. Det
er dog ikke et barn, men en metode, hvor der
arbejdes ud fra det, der lykkes og understøtter
barnets udvikling i modsætning til at fokusere
på det, der er problematisk eller uhensigtsmæssig/uønsket adfærd. I Marte Meo starter
processen lige der, hvor barnets nærmeste
udviklingszone er.

Da al udvikling sker i SAMSPILSRUMMET er Marte
Meo et godt redskab, hvis man som forældre eller
personale bekymrer eller undrer sig, eksempelvis
i forhold til barnets sociale udvikling, koncentration, opmærksomhed, sproglige udfordringer,
udstråling, vitalitet, selvværdsproblematikker eller
selvregistrering.
Marte Meo kan give de voksne en ny forståelse
af, hvad barnet helt præcist skal styrkes i, for at
kunne udvikle sig i positiv retning. Gang på gang
viser det sig, at når de voksne omkring barnet ændre adfærd og samspillet styrkes, så øges barnets
trivsel og udvikling.
Det specielle ved metodikken i Marte Meo er,
at det bygger på videooptagelser og interaktionsanalyser lavet af Marte Meo terapeuten. Via små
videoklip får forældrene eller personalet arbejdspunkter på, hvad der lykkes, og hvad der præcist
skal arbejdes med til næste optagelse. Den voksne
får et ”arbejdspunkt”.
Som Marte Meo terapeut har jeg 10 års erfaring
med metoden og har ofte set, hvordan ganske få
ændringer giver et bedre og mere udviklingsstøttende samspil, så jeg ser, som pædagogisk leder
i Evigglad, frem til og glædes over den parathed,
der er i personalegruppen i EVIGGLAD for øget
faglig udvikling.
rændsel
Børn og voksne udvikler sig kun i positive
stemninger,
og Vuggestuen EVIGGLAD er et dejligt
oder
sted
at
være,
både for børn og voksne, så sikke
orsækkeservice
et dejlig år vi går i møde. Vi har en tilgang, hvor
vi ved, at det er vores største ansvar at skabe de
holmvej 2
gyldne øjeblikke, så vi oplever stjernestunder, som
2 Østbirk
vi alle vokser af.

P. FODER & ENERGI

f. 76 69 00 10

w.spfoderogenergi.dk
top.nu 1 · 2016
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Restaurant
• Barnedåb

• Receptioner, møder,

• Fødselsdag
• Bryllup
• Kobber-, sølv-, guldog diamant bryllup
• Mindehøjtidligheder

•
•
•
•

Busselskaber
Messer og udstillinger
Vinsmagninger
Intimkoncerter og
underholdning

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.

www.mollebaek.dk

find os på

Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10
www.hugomortensen.dk
info@mollebaek.dk
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DAGLI' BRUGSEN TEBSTRUP

Tebstrup Brugsforening
120 år (1896 – 2016)

1896

Det fejrer vi i Dagli'Brugsen lørdag den 2. april,
med super gode tilbud og smagsprøver.
1896: Startede den første brugs ved smedemester Andreas Madsen, som også var den
første uddeler.

1907-1

2007-1: Brugsen ca. 1907 med fattighuset i baggrunden
2007: Brugsen ca. 1907 på den nuværende placering

1907

1971: Brugsen som den så ud ved 75 års jubilæet
1995: Brugsen efter endt ombygning med indgangen mod syd
2007: Brugsen efter ombygning og udvidelse med indgang mod nord
2010: Brugsen med Danmarks første elektroniske pylon i en dagligvare butik

1971
Formænd i Tebstrup Brugsforening:

Uddelere i Tebstrup Brugsforening

1896 - 1899 Peder Bech
1899 - 1901 Niels Mortensen
1901 - 1902 Jørgen Rasmussen*
1902 - 1902 Niels Mortensen
1902 - 1904 Hans Peter Jakobsen
1904 - 1905 Peder Bech*
1905 - 1906 Peter Rasmussen
1906 - 1908 Anders Hansen
1908 - 1909 Jørgen Rasmussen*
1909 - 1911 Søren Hansen
1911 - 1913 Peter Rasmussen*
1913 - 1917 Søren Vinther
1917 - 1921 Nikolaj Augustinus
1921 - 1921 Niels Nielsen
1921 - 1927 Søren Vinther*
1927 - 1937 Rasmus Bech
1937 - 1946 Alfred Bach
1946 - 1953 Julius Laursen
1953 - 1957 Kaj Brøgger Jensen
1957 - 1969 Steffen Damkier
1969 - 1973 Ernst Husballe
1976 - 1982 Bent Alleslev
1982 - 1988 Steen Eriksen
1988 - 2001 Lisbeth Jakobsen
2001 - 2004 Steen Eriksen*
2004 - 2005 Jens Peder Baggesgaard
2005 - 2001 N. Christoffer Pedersen
2011 - 2013 Jens Huusmann
2011 - N. Christoffer Pedersen*

1896 - 1902 Andreas Madsen

1902 - 1919 Anders Madsen

1995

1919 - 1955 Magnus Rasmussen

2007
1955 - 1959 Johannes Norlyk
1959 - 1994 Verner Nielsen

1994 - Allan Jakobsen

2010

*Flere formænd har haft 2 perioder, dog endnu ingen uddelere.

Horsensvej 101, Tebstrup,
T: 8653 8210 M: 02743@coop.dk
top.nu 1 · 2016
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Mindre opgaver udføres
Udskiftning af vinduer og døre
Tagarbejde
www.sobresol.dk
Alm. Tømrer-snedkerarbejde
Adelgade 113 • 8660 Skanderborg
Horsensvej 135
Telefon 86 52 53 44
8660 Skanderborg
Tlf. 2625 4527
www.butik-elle.dk
info@sobresol.dk

janik
consult
Hylke
Tømrerog Snedkerforretning
8660 Skanderborg

TEBSTRUP
VVS
AP SERVICE
SERVICE ApS
–

Horsensvej 98
www.ap-s.dk
v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29 42
Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg

GARANTI
top.nu 3 · 2011
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Udgravning, kloakering samt
støbning af grunde og stalde
Markarbejde af enhver art
NYHED! Nedfældning af gylle
i sortjord og græsmarker
Salg af wraphø

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg
Hylkevej 92 Telefon 86 52 53 44
8660 Skanderborg
Tlf. 86 53 80 70

www.butik-elle.dk

janik consult
HJ VALEUR
HJ VALEUR

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

8660 Skanderborg

Tlf.78
78
22• -www.nielsen-touboel.dk
• Hovedgård
www .hj-valeur tlf.
.dk 75 66 10 74
Tlf.
75756613
1013
74
Østbirk tlf. 75
22
www.hj-valeur.dk

S.P. FODER & ENERGI
Nørgaardbiler.dk
Udgravning, kloakering samt
støbning af grunde og stalde
Markarbejde af enhver art

• Brændsel
NYHED!Vognmandsforretning
Nedfældning af gylle
i sortjordContainerudlejning
og græsmarker
• Foder
Kran og Grab
• Storsækkeservice
Salg af wraphø
Birkholmvej
2
Lille Tåningvej
24, 8660 Skanderborg
8752 Østbirk
E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf. 76 69 00 10

www.spfoderogenergi.dk

Tlf.: 4026 2990

Mindre opgaver udføres

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

Tagarbejde
www.sobresol.dk

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

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

Stævner, ridelejr, kurser mm.
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Nørgaardbiler.dk
TEBSTRUP
VVS
SERVICE ApS
Vognmandsforretning
Containerudlejning
Kran og Grab

Horsensvej 98

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

Tlf.

Horsensvej 135
8660 Skanderborg
Tlf. 2625 4527
23
43 66 85
info@sobresol.dk

E-mail: info@norgaardbiler.dk
GARANTI
Tlf.: 4026 2990
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EJER BAVNEHØJS VENNER

FireWalks i Ejer Bjerge
Nu leger vi med ilden igen. Glæd dig
til en unik folkeskabt ildskulptur kombineret med en kulturel aha-oplevelse
i det fri med god mad i Ejer Bjerge
fredag 3. juni med start kl. 19.00.
Baseret på succesfulde erfaringer med
ildskålen til Burning Bavn vil vi i år
afvikle et selvstændigt forsommerarrangement, der fokuserer på involverende ildkunst i naturen.
Vi har forskellige nationale traditioner for at samles omkring ild og
lys – herunder Valborgsaften, Danmarks
befrielse og Sankthansaften. Hensigten
er ikke at udfordre disse fastforankrede
folkelige traditioner. Relateret til Ejer
Bavnehøjs mangeårige funktion som
landets højeste bavnehøj vil vi dyrke
nogle af de mest betydningsfulde effekter – dvs. samvær, kommunikation og
forståelse på tværs af generationer og
sociale lag – forbundet med ild. Denne
historiske sammenhæng vil vi tilføje en
enestående kunstnerisk dimension.
Gjøde & Povlsgaard Arkitekter skaber
en kunstinstallation, der strækker
sig ud i det kuperede landskab i Ejer

Bjerge. Med reference til, at bavneblus
i århundrede var datidens kommunikationsmiddel, når der var budskab om krig
og fred, vil vi opnå en nutidig effekt
ved at signalere langstrakt mellemmenneskelig sammenhængskraft og fællesskab. Alle deltagere involveres derfor
i at skabe og antænde kunstværket
bestående af hundredvis af lanterner,
som placeres i et planlagt forløb. Først
når den sidste del af kunstværket er
tændt, vil den udgøre en spektakulær
ildskulptur på Danmarks tag. Deraf
navnet FireWalks.
Desuden satser vi på at opføre et
midlertidigt tårn på Møllehøj og Møgelhøj. Hensigten er at få to ”hotspots” i
Ejer Bjerge, som publikum kan beskue
under hele opførelsen i maj måned,
og som man kan bestige som led i
FireWalks. Ideen er, at disse to tårne
oplyses, hvis pengene rækker. Og på Ejer
Bavnehøj er det tanken, at der etableres
et sejl, der går gennem genforeningstårnet og danner overdækning til ophold.
Fællessang og musik bliver en del af
programmet, koblet med det midlertidige kunstværk. Det kulturelle højdepunkt

bliver omkring solnedgang kl. 21.45,
hvor FireWalks antændes, når ’borgerligt
tusmørke’ indtræder. Der bliver mulighed for at købe drikkevarer, og kiosken
er åben hele aftenen.
Også i år bliver der mulighed for
at nyde en særlig menu på toppen,
mens mørket sænker sig. Vi har fået en
særaftale med Fru Møllers Restaurant i
Odder. Bestil mad i god tid på:
www.ejer-bavnehoj.dk

Kiosken åbner...
... skærtorsdag! Møllehjulet er
forpagtet af Tina Henriksen, som
er fra lokalområdet. Hun vil sælge
Ejer Bjerge isvafler, Frisko Is, hjemmebagt kage, Frellsen Kaffe, the,
kakao, øl og vand.
Nyt i år bliver franske hotdogs
og sandwiches. Kiosken er fra påske til uge 23 åben hver weekend
plus helligdage fra kl. 11 - 18. Fra
uge 23 til 33 er den åben hver dag
fra kl. 11 – 18.
Velmødt til en fantastisk sommer!
Ring til Tina om særaftaler på
tlf. 2498 6966

Visualisering af FireWalks den 3. juni af Gjøde & Povlsgaard
Arkitekter. Arrangementet er støttet af Kultursamvirket Skanderborg.
Gjøde & Povlsgaard Arkitekter nød i 2015 stor anerkendelse
for ’Den Uendelige Bro’ ved Scuplture by the Sea og fik en
særlig pris af Aarhus Kommune for at koble arkitektur med
kunst i naturen.

top.nu 1 · 2016
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Fotos: Per Damsgaard Hansen

Nyt fra gymnastikafdelingen

Gymnastikopvisning lørdag den 13. marts 2016 kl. 1113 løber den årlige gymnastikopvisning af stabelen.
Vi håber at se en masse forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede. Vores gymnaster er i hvert
tilfælde klar til at vise jer, hvad årets sæson har lært dem.
På gensyn!
Instruktører - tusind tak for jeres indsats
Gymnastikafdelingen består af en flok meget kompetente og
iderige instruktører, der år efter år tryller nye spændende ting
ud af ærmet til glæde for vores børn og voksne.
I de to sidste sæsoner har vi også været så heldige at have en
flok hjælpeinstruktører, der brænder for at være sammen med
jeres børn og lære dem nye lege, sanglege og flik flak mm.

Det er skønt at se vores unge bidrage og
udvikle gymnasterne i jer. Det er jer instruktører, der er med
til at sikre vores forening!
Der skal lyde en stor tak til både instruktører og hjælpeinstruktører! Uden jer er vi ikke et hold, og det bedste hold
er sammenhold.

Bjergløb med nye udfordringer
Danmarks Højeste Bjergløb bliver
gentaget med justerede ruter og flere
distancer. Mange positive tilmeldinger
fra løbere og mountainbikere, som
deltog i løbet sidste år, har givet arrangørerne blod på tanden. Så hvad
enten du løber, cykler, hjælper eller er
interesseret tilskuer til det hårde løb,
kan du roligt sætte kryds i kalenderen:

4. september
op og ned i Ejer Bjerge
Løbet bliver på opfordring udvidet
med en ¾ marathon. For variationens
skyld bliver der to forskellige løberu-
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ter. Ligeledes bliver MTB-løbet udvidet
med en distance på 30 km.
Der er tidtagning på alle ruter, der
kommer gode depoter, og der bliver
mere service ved start/mål på Ejer
Bavnehøj.
Tilmeldingen er åben via blandt
andet RTI’s hjemmeside.
Arrangør: RTI, Team Ris og Ejer
Bavnehøjs Venner i samarbejde med
DGI Østjylland.

Deltagere i 2015
Foto: Lars Andersen

RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

Petanque med succes
Så er DGI Sydøstjyllands kvartet-turnering afsluttet.
RTI hold 1 blev nr. 2 i deres pulje.
RTI hold 2 & 3 vandt deres puljer.
Ved det afsluttende stævne i Give forsvarede RTI hold 3
deres første plads og rykker dermed op i B-rækken.
STORT TILLYKKE TIL DEM!
Vi spiller stadig petanque udendørs.
Petanque udvalget

RTI’s pigehold U10/11
Piger efter en kamp på Djursland, hvor de vandt
9-0. Utrolig stolte piger og træner Lau Skovhus.

RTI Volley oplever fremgang
Hver mandag mødes en flok tosseglade motionister
kl. 18.15 og spiller volleyball i RTI Hallen.
Efter en lang periode, hvor individuel træning som løb
og fitness, har været de foretrukne måder at motionerer
på, er holdsport som Volleyball igen en attraktiv måde at
mødes og dyrke motion og socialt samvær. Volleyball har
i denne sæson oplevet fremgang i medlemstallet, både
blandt ungdomsspillerne, men også flere voksne har fundet vejen til Hallen om mandagen. Vi arbejder på at få
mere tid i hallen i den næste sæson. Det bliver der behov
for, hvis tilgangen af nye forhåbentligt fortsætter.
Der arbejdes aktivt på at få ungdomsspillerne ud
og møde andre klubber i kampe, hvor de kan få prøvet
kræfter med deres store talenter. Det er vores oplevelse,
at der er ret få ungdomshold i det østjyske, som tilbyder
turnering med mixhold i ungdomsrækkerne. Vi håber, at
det lykkes at finde nogle sparringshold til vores unge.
Vi deltager i en turnering i Horsens for motionshold,
hvor vi møder andre hold fra området omkring Horsens.
Alle kan deltage, og vi får nogle gode kampe ud af det.
Vi spiller ca. 3-4 søndage i efteråret og ligeledes 3-4

søndage i foråret. Vi spiller frem til ca. 1.maj, hvor vi
forbereder os på en sæson ude på Beachvolleyball banen,
der pt. er ved at blive flyttet væk fra ”hullet” bag ved
skolen. Vi havde håbet, at vi allerede i sommeren 2015
havde været klar til at spille ude, men selvom det ikke
lykkedes, var vejret vist heller ikke med os.
Vores faste træningsaften er som nævnt mandage
fra 18.15 – 19.30, og vi har derudover muligheden for
at bruge hallen i weekenderne, hvis der ikke lige er
håndboldkampe eller lign. Tænker du, at det kunne du
godt tænke dig, men at tidspunktet ikke passer, så kom
alligevel og sig det, det jo være, at vi kunne flytte eller
udvide træningstiderne til et tidspunkt, hvor du også kan
komme afsted.
Har du lyst til at prøve om det er noget for dig, ja så
er du velkommen den kommende mandag, og vi glæder
os til at møde dig. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det.
Kontakt formanden for volleyball på T: 2920 1850, hvis
du vil vide mere om Volleyball i RTI.
Venlig hilsen Allan Kühnau
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Brug weekenden i naturen den 9.-10. april
Af Thomas Hviid Andersen
Lokale foreninger og DGI Østjylland inviterer til NATUREVENT i Ris,
Tebstrup og Hylke, hvor der vil være
aktiviteter for hele familien.
Området er særligt udvalgt på
grund af den skønne natur.

Hele familien kan være med i NATUREVENTEN, hvor både mountainbike,
smartsport og vandretur er på programmet.
NATUREVENT vil starte med fælles
velkomst og opvarmning, inden aktiviteterne går løs.
Mountainbike er for dem, der
ønsker sved på panden og naturoplevelser kombineret med tekniktræning.
Smartsport byder på spøgelsesjagt og
orienteringsløb, når moderne teknologi
i form af smartphones møder naturoplevelser. For dem, der ønsker en travetur
i forårslandskabet, vil en naturvejleder
guide gennem lokalområdet.
For de lækkersultne bliver der også
mulighed for at lave sin egen pandekage over bål.
Til både mountainbike og smartsport
er der mulighed for at låne sig til enten
cykel eller telefon, men man kan også
bruge sin egen.
Efter aktiviteterne i den friske luft
er der fælles afslutning med varm kakao
og information om projektet ’Luft under
lokale vinger’, som NATUREVENT er en
del af.
Alle er velkomne
NATUREVENT er opvarmning til et
fælles aktivitetsmøde, som afholdes
i slutningen af april. Her vil der være
mulighed for at få bredere information
om projektet, og der skal nedsættes
arbejdsgrupper, som har lyst til at
arbejde videre med at udvikle aktiviteter i naturen i lokalområdet på tværs
af landsbyerne. Både de to udgaver af
NATUREVENT og aktivitetsmødet er for
alle, der har interesse i at lave aktiviteter i naturen.
Nogle bruger naturen til ekstrem
konkurrence og udholdenhed, mens
andre stresser af, når de bevæger sig i
den. Målet med Luft under lokale vinger
– og de aktiviteter, der er en del af
projektet – er netop, at der skal være
plads til alle.
Mulighederne er mange
Landsbyklyngen Hylke, Ris og Tebstrup
er særligt udvalgt af DGI Østjylland og
Skanderborg Kommune, som en del af
Luft under lokale vinger. Sø, fjord, skov,
bakker og åbent landskab giver mulighed for at bruge naturen til mange
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forskellige aktiviteter. Fra vandring og
løb over mountainbike til vinterbadning
og kanosejlads.
Aktiviteterne i ’Luft under lokale
vinger’ er ikke forudbestemt, da det
er et landdistriktsudviklingsprojekt.
Lokale ildsjæle med lyst og motivation
til at drive aktiviteterne skal findes.
Et nøgleord i projektet er fællesskab.
Det er i fællesskab, at borgerne skal
inspirere hinanden, så et landsbysamarbejde og –sammenhold opstår. I sidste
ende skulle det gerne være med til at
inspirere andre klynger rundt i landet.
Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter finansierer ’Luft under lokale vinger’, der også afvikles i landsbyklynger
i Syddjurs og Odder Kommune frem til
efteråret 2017, som en del af DGI Østjyllands samarbejde med Rethink 2017.

NaturEvents
KOM OG PRØV OUTDOOR FITNESS
- TRÆNING I DET FRI!
Træningen er for alle, da øvelserne
tilpasses til lige præcis dit niveau.
Vi træner kroppen funktionelt
ved hjælp af de ting omgivelserne
tilbyder os.
Kroppen er vores naturlige
vægtmodstand i øvelserne, så kom
og se, hvad din egen krop formår.
Oplev glæden ved at træne i det
fri sammen med andre og samtidig
få forbedret både din styrke og
kondition.
RIS/TEBSTRUP NATUREVENT
Lørdag den 9. april 2016
kl. 10.00-13.00
Ejer Bavnehøj Hallen, Risvej 28,
Tebstrup, 8660 Skanderborg
Kontaktperson: René Toustrup,
tlf.: 6171 5173
HYLKE NATUREVENT
Søndag den 10. april 2016
kl. 10.00-13.00
Hylke Multihus, Fårbjergvej 10,
8660 Skanderborg
Kontaktperson: Lone Haugaard
Sørensen, tlf.: 6166 5371

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Gudstjenester og arrangementer
Stalden er sognets menighedshus i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning:
Sneptrup præstegård, Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg
MARTS

17. marts:
”Stormfulde Højder”
Foredrag ved meteorolog
Jesper Theilgaard
Ovsted kirke kl. 19.30
20. marts
Palmesøndag
”Grøn kirke”
Hylke kirke kl. 19.30
24. marts
Skærtorsdag
Bespisningsgudstjeneste
Ovsted kirke kl. 17.30
25. marts
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Tåning kirke kl. 11.00
27. marts
Påskedag
Tåning kirke kl. 9.30
Ovsted kirke kl. 11.00
28. marts
2. påskedag
Hylke kirke kl. 11.00
29. marts
Bibelmarathon
Stalden kl. 19.30

APRIL

3. april
1. søndag efter påske
Ovsted kirke kl. 9.30
Tåning kirke kl. 11.00
10. april
2. søndag efter påske
Hylke kirke kl. 9.30
Ovsted kirke kl 11.00
14. april
Koncert
Hylke kirke kl. 19.30

17. april
3. søndag efter påske
Tåning kirke kl. 9.30
ved Line Rudbech
19. April
Babysalmesang
Hylke kirke kl 10.00
Bibelmarathon
Stalden kl. 19.30
20. april
Babysalmesang
Ovsted kirke kl. 10.00
22. april
St. bededag
Konfirmation
Hylke kirke kl. 10.30
24. april
4. søndag efter trinitatis
Hylke kirke kl. 9.30

MAJ

5. maj
Kristi Himmelfartsdag
Konfirmation
Ovsted kirke kl. 10.30
8. maj
6. søndag efter påske
Pilgrimsvandring
fra Hylke kirke kl. 14.00
10. maj
Babysalmesang
Hylke kirke kl. 10.00
11. maj
Babysalmesang
Ovsted kirke kl. 10.00
15. maj
pinsedag
Tåning kirke 9.30
Ovsted kirke kl.11.00
16. maj
2. pinsedag
Udendørs ved
Fårbjerg i Hylke kl. 11.00

21. maj
Dåbsgudstjeneste
Ovsted kirke kl. 11.00

26. juni
5. Søndag efter trinitatis
Hylke kirke kl. 9.30

22. maj
Trínitatis
Fugletur i Horndrup enge
fra Horndrupvej 16
kl. 05.00

29. juni
Kirkestafet
Tåning kirke kl. 19.00

24. maj
Forårskoncert
Ovsted kirke kl. 19.00
Med Hotkor, juniorkor og
børnekor. Og duoen Jens
Jensen og Flemming Alleslev på violin og guitar
29. maj
1. søndag efter trinitatis
Hylke kl. 9.30
Ovsted kl. 11.00
Yding Skovhøj kl. 14.00
31. maj
Bibelmarathon
Stalden kl 19.30

JUNI

5. juni
2. søndag efter trinitatis
Ovsted kirke kl. 9.30
Tåning kirke kl. 11.00
7. juni
Babysalmesang
Hylke kirke kl. 10.00
8. juni
Babysalmesang
Ovsted kirke kl. 10.00
12. juni
3. Søndag efter trinitatis
Ovsted kirke kl. 11.00
Hylke kirke kl. 15.00
19. juni
4. Søndag efter trinitatis
Sommermøde i Sneptrup
Gudstjeneste i Haven kl. 15
Foredrag med Kjeld Holm
Grill buffet

JULI

3. juli
6. Søndag efter trinitatis
Ovsted kirke 9.30
Tåning kirke 11.00
10. juli
7. søndag efter trinitatis
Hylke kirke
kl. 9.30 ved Line Rudbeck
17. juli
8. søndag efter trinitatis
Tåning kirke
kl. 11.00 ved Peter Tast
31. juli
10. søndag efter
trinitatis
Ovsted kirke 9.30

AUGUST

7. august
11. søndag efter
trinitatis
Hylke kirke kl 11.00
14. august
12. søndag efter
trinitatis
Tåning kirke 9.30
Ovsted kirke kl. 11
21. august
13. Søndag efter
trinitatis
Hylke kl. 11.00
25. august
Bålgudstjeneste
Hylke strand kl. 17
konfirmand-indskrivning
Hylke
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Kalender
MARTS

Liturgisk langfredag med Duos Caligae
Fredag den 25. marts kl. 11.00
Tåning kirke, se side 10.

APRIL

120 års jubilæum i Dagli' Brugsen
Lørdag den 2. april
Forårsfest i Tåning forsamlingshus
Lørdag den 2. april 2016 kl. 19.00
Naturevent den 9. april
Ejer Bavnehøj hallen, kl. 10 -13
Naturevent 10. april
Hylke Multihus kl. 10 – 13
Weekenden 9. og 10. april kl. 10.00,
se side 30.

MAJ

Grillaften i Tebstrup pigeklub
Nærmere besked per mail.
Tebstrup Maj marked
Lørdag den 7. maj
Porsche Rally Porsche Classic Club Denmark
Lørdag den 7. maj
Pitstop på Ejer Bavnehøj
Udendørs gudstjeneste ved Fårbjerg
Bruun-Meyer duoen medvirker
Mandag den 16. maj kl. 11.00
Fårbjerg v. p-pladsen, se side 12.
Forårskoncert med kor og musik
Tirsdag den 24. maj kl. 19.00
Ovsted kirke, se side 12.

Møde i Tebstrup pigeklub
Tirsdag den 12. april kl. 18.30
Stalden, Sneptrup 4, 8660 Skanderborg

Sponsorbanko
Torsdag den 26. maj kl. 19.00
Tebstrup Forsamlingshus

Koncert med Impuls Trio
Torsdag den 14. april kl. 19.30
Hylke kirke, se side 11.

Cirkus Krone - billetter på
www.cirkuskrone.dk
Søndag den 29. maj kl. 15.00
Ejer Bavnehøj

JUNI

FireWalksog mad fra
Fru Møllers Restaurant
Fredag den 3. juni kl. 19.00
Ejer Bavnehøj
Grundlovsmøde - Venstre i Skanderborg
Søndag den 5. juni kl. 14.00
Ejer Bavnehøj
Mossø Open - Ny Veteranknallert Klub
Lørdag den 11. juni kl. 10-11
Pitstop på Ejer Bavnehøj

