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2 2017 9. årgang
Med sommerens 
kræfter.      .      .
Vi samler kræfter om sommeren, så vi kan få et frugtbart ef-
terår og en god vinter.

Når vi flyver på dampene og har brugt næsten al strøm-
men på batterierne, så kan det være svært at se de mulighe-
der, der altid er der et sted.

Vi bor på en dejlig egn, lige midt i det østjyske bånd 
med kort vej til både byliv og flot natur. Vi har et aktivt 
foreningsliv for både unge og gamle, vi har institutioner, 
indkøbsmuligheder og skole, og vi har et dejligt blad.

I skrivende stund, lige før sommerpausen, kan det godt 
ind imellem se lidt svært ud.

Børnetallet er faldende, og foreningerne mangler ind 
imellem frivillige, og Brugsen kæmper ligesom forsamlings-
husene, for at få enderne til at mødes.

Vi har brug for tilflyttere, gerne børnefamilier, der kan gi’ 
luft til vores institutioner og skolen, tilflyttere der melder 
sig ind i egnen og bliver en del af fælleskabet.

Lad os bruge de kræfter, vi har samlet i sommerferien til 
at få øje på de muligheder, der altid er til stede, lad os tro 
på, at opsvinget også lægger vejen forbi Tebstrup og omegn.

De bedste hilsner

Carsten Bojsen
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FORSIDE
Erik Trier Mortensen bruger meget af sin fritid som 
detektorfører. Det har givet ham mange spændende 
oplevelser.

Foto: Karin Majland
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KONTAKT: TLF. 2116 6276

 Af Carsten Bojsen, skoleleder

Læring er vores kerneydelse i Landsbyordningen. Børnene 
skal være i en konstant udvikling, så de bliver så dygtige, 
som de kan, både i fagene og som kammerater i fælleskabet.

I dette nummer af top.nu har vi fokus på arbejdet i 
fagene musik og billedkunst, to fag der også er med til at 
styrke den røde tråd, der går fra børnehaven til 6. klasse.

Traditionen der kom for at blive

Bag kreativitet ligger en masse viden, kunnen og faglighed. 
Vores to dygtige lærere er gået foran sammen med kollegerne 
fra børnehaven og har løftet de kreative fag, så alle, der var 
til forårskoncert den 10. maj, kunne se og høre, hvor langt vi 
er kommet. 
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Børn på tværs, kunst og Vivaldis toner i Lands-
byordningen Ejer Bavnehøj

fortrolige med skolen, når de engang selv skal starte, og 
skolebørnene vokser, når de får mulighed for at lære noget 
fra sig og tage sig godt af de yngre børn på vores sted. 

Rent praktisk gik projektet ud på, at børnene fra skole 
og børnehave blev sat sammen på kryds og tværs, hvor alle 
børnene skulle male et forårsbillede ved hjælp af farverne 
blå, gul og hvid. 

I mens der blev malet lyttede børn og voksne til et mu-
sikstykke af Vivaldi, der hedder ”De fire årstider”. 

Afrunding på de mange fine malerier var, at alle børnene 
fik til opgave at give deres maleri liv med 10 små pletter 
med orange maling. 

Tanken er, at alle billederne inden længe bliver samlet til 
et stort fællesmaleri, der skal hænges op på torvet udenfor 
børnehave og indskoling, hvor børn, personale og forældre 
dagligt færdes.

 Af Anne Rosenmeyer, daglig leder i børnehave, SFO og 
klub

I arbejdet med ”den røde tråd” i landsbyordningen har en 
masse skønne børn i alderen 3-10 år sammen med skolens 
billedkunstlærer Signe Botfeldt og pædagogerne Helle Hel-
strup Hoe og Tina Hansen fra børnehaven i april arbejdet 
sammen om et kunstprojekt, der skulle vises frem ved den 
flotte forårsudstilling i maj. 

Grundtanken bag projektet var ud over muligheden for 
at arbejde med ”den røde tråd” også at give børnene en 
oplevelse af ejerskab ved, at de selv bidrager aktivt med at 
lave og udsmykke vores vægge med flotte kunstværker. 
En af de bedste gevinster ved de mange aktiviteter er, 
at det giver børnene i Landsbyordningen mulighed for at 
mødes på tværs i hverdagen, hvor børnehavebørnene bliver 
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Foråret bød på koncert og kunstudstilling

 Af Marie-Louise Møller Dahl, musiklærer og Signe 
Botfeldt, billedkunstlærer

Musikken
Alle skolens klasser deltager i koncerten med et nummer. 
De yngste klasser synger og illustrerer deres sange med teg-
ninger eller noget andet kreativt. De ældste klasser spiller 
sammen og giver deres bud på, hvordan kendte musikeres 
numre lyder, når de spilles af skoleelever, og koret synger 
for, når vi har fællessang. En dejlig tradition, der er kommet 
for at blive!

Man siger, at traditioner bliver skabt, når de er blevet 
gentaget minimum tre gange. I år havde vi for tredje år i 
træk Forårskoncert og kan jo derfor konkludere, at det er 
blevet en fast tradition her på stedet. 

På selve aftenen hjælper vores dygtige KulturCrew med 
afvikling. De står for velkomst, præsentation af de enkelte 
numre, at sælge lidt godt i pausen osv. Det er dejligt, og de 
hjælper i det hele taget med at gøre aftenen til en succes 
for både børn, forældre og bedsteforældre m.fl.

Vi starter så småt arbejdet med koncerten op allerede 
lige efter jul, vi kigger på teorien i musikken, på opbyg-
ning, teksten osv., på den måde bliver Forårskoncerten 

kulminationen på en lang periodes målrettet arbejde i 
musikfaget. 

Kunstudstillingen
Udstillingen er produkt af flere temadage og projekter, der 
alle har stået i kunstens tegn, som vi har haft i løbet af 
skoleåret. I starten af året havde vi en kunstuge med en 
kunstner ude fra, hvor vi lavede naturkunst, der stadig kan 
ses rundt omkring på legepladsen.

På billedkunstens dag var alle klasser i sving med pensler 
og spraydåser. De store skrev positive slogans i skolegården 
med brug af stencils. Indskolingen arbejdede med ”den 
gode leg”. Der hænger nu store vægbilleder ude i skolegår-
den samt i hallen, der viser børn i leg. 

Klasserne udstiller desuden noget af det, de arbejder 
med, når udstillingen står for døren. Det kan være digte i 
dansk eller hvaler i natur og teknologi, bare for at nævne et 
par eksempler.

Alle børnehavebørn og billedkunsthold fra 2., 3. og 4. 
klasse har lavet et projekt sammen, hvor de har malet på 
lærreder til tonerne af Vivaldis ”Fire årstider”. Der er en 
masse børnenes kunst at se på rundt omkring på skolen, 
hvis man vil gå på opdagelse i børnenes fine værker.
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Erik Trier Mortensen fra Ousted har ar-
bejdet med metaldetektor i sin fritid 
de sidste to år, og er allerede en erfa-
ren detektorfører med mange spænden-
de oplevelser og fund bag sig. At være 
detektorfører er en god afveksling fra 
arbejdet på Danish Crown i Horsens, og 
de mange arbejdstimer giver mulighed 
for at afspadsere, hvis et museum kal-
der med en spændende udgravning.

- Heldigvis har jeg en god kone, 
som lader mig tage af sted, smiler Erik 
Mortensen.

En anden form for jagt
Tidligere gik Erik Mortensen meget på 
jagt, måske trængte han til at prøve 
noget nyt, i hvert fald har afsøgningen 
med metaldetektor næsten helt afløst 
jagten med gevær. Til et forældremøde 
på skolen for fire år siden mødte han 
Allan Faurskov, som er en ivrig detek-
torfører, der også blogger om sine ople-
velser og erfaringer. 

- Da jeg viste interesse, inviterede 
Allan mig med ud på en prøvetur med 
detektor, og jeg blev hurtigt bidt af 
det, fortæller Erik Mortensen.

Man kan selv gå med detektor i ens 
lokalområde, og der er et hav af forums 
for detektorførere på facebook og andre 

steder, som man kan melde sig ind i, 
hvis man gerne vil dyrke interessen 
sammen med andre. Alle kan købe en 
metaldetektor, begrænsningen ligger i, 
at man skal have tilladelse hos ejeren, 
før man afsøger et areal, ligesom man 
naturligvis skal overholde lovgivningen. 
Man må heller ikke afsøge offentlige 
arealer som strande og lignende uden 
tilladelse.

Arkæologernes skepsis overvundet
Som barn syntes Erik Mortensen, det 
var fascinerende at høre Erik Kjærsgaard 
eller Palle Lauring fortælle om histo-
rie i fjernsynet, og interessen er blevet 
fornyet, efter at han er blevet detektor-
fører. I løbet af de sidste 10 år er det 
blevet almindeligt at gå med detektor, 
og den skepsis arkæologer og museer 
havde i starten overfor amatørdetektor-
førerne er blevet vendt til et frugtbart 
samarbejde. 

- Man var bange for, at mange ting 
ville forsvinde og ikke blive afleveret. 
Det er gået helt anderledes med stor 
gensidig respekt og et udbygget samar-
bejde, fortæller Erik Mortensen. 

I dag deltager amatørdetektorførere 
i mange af de store udgravninger, og 
på grund af samarbejdet kan museerne 

afsøge større områder, og de kan gøre 
det hurtigere. 

Spændende udgravninger
Erik Mortensen er medlem af Midtjysk 
detektorforening og deres gruppe Midt-
detekt, hvor museer jævnligt invite-
rer medlemmerne til at assistere med 
udgravninger. Midtdetekt arrangerer en 
gang om året træf for alle medlemmer.

- Jeg har været med til afsøgning 
af markerne omkring vikingegraven i 
Fregerslev ved Skanderborg. Den er vur-
deret til at være en af de rigeste grave 
fra vikingetiden, der endnu er fundet i 
Danmark, fortæller Erik Mortensen. 

Et andet spændende træf han har 
været med til er på Anholt, hvor han 
sammen med Casper Clemmensen søgte 
efter spor af et gammelt fort ude i 
Anholts ørken og rester efter slaget 
mellem englænderne og danskerne 
der, som var en del af englandskrigene 
1809-1814. 

- En gang om året inviterer de lokale 
museer til et træf over en weekend, 
så er vi 20-40 personer i alle aldre, 
erfarne og uerfarne mellem hinanden, 
der møder op og afsøger et område med 
sporlock slået til, så man kan registrere 
nøjagtigt, hvor et fund findes. Man 

Kald mig detektorfører 
eller skraldemand!
- Du må ikke kalde mig for skattejæger, vi er detektorførere eller skraldemænd, 
siger Erik Trier Mortensen. Ind i mellem de gode fund, finder han rigtig meget skrammel. 
- I gamle dage smed man alt muligt ud på møddingen, skeer, knapper, ja selv staniol reagerer 
detektoren på, og man ved jo ikke, hvad det er, før man har gravet det frem, fortæller han. 
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afleverer, hvad man finder, deler erfa-
ringer og dyrker fællesskabet, både det 
faglige og det sociale. 

Kirkestien må gemme på noget!
Erik Mortensen mener ikke, at området 
omkring Ousted og Tebstrup er specielt 
rigt på fund. 

– Nej, der er noget at finde alle 
steder, men du skal grave mange huller, 
før du finder det, siger han. 

Folk har gået på kirkestien i århund-
reder, så der ville han forvente, at der 
er fund, der venter på at blive fundet. 
Det man finder oftest er mønter, som 
folk har tabt ud af lommen, når de 
går. I gamle dage blev alt sølv og guld 
af værdi gravet ned i krigstid, det er 
mærkeligt, at der ikke er fundet mere 
omkring Ousted kirke. 

For at vurdere, hvor der er størst 
chance for at finde gode fund, taler han 
bl.a. med de lodsejere, der har boet i 
området i længst og derfor ved mest 
om områdets historie. Bl.a. fortælles 
det, at der er en kongelig jagthytte 
i området ved Ejer fra Christian den 
fjerdes tid, den kunne han godt tænke 
sig at finde. Et andet spændende sted 
i området med en lang historie er 
Ellinge.

- Ellinge er en af de ældste bosæt-
telser i området, der har de også været 
besat af polske soldater, de har en 
historie, der går langt tilbage. Bosæt-
telsen er i hvert fald beskrevet i år 
1234, fortæller Erik Mortensen.

Danefæ er gevinsten
- Når man finder et værdifuldt fund, har 
man håneretten, indtil man bliver over-
gået af en anden. Når man går sammen 
og afsøger et område eller en udgravning 
både samarbejder og konkurrerer, man, 
fortæller Erik Mortensen og tilføjer:

- Mit største fund er en fibel, jeg 
fandt ved udgravningerne i Fregerslev. 

DANEFÆ
Danefæ er genstande fra for-
tiden, der kommer til veje 
som jordfund i Danmark, og 
som er forarbejdet af ædelt 
metal eller i øvrigt er af kul-
turhistorisk værdi, herunder 
mønter. Den, der finder da-
nefæ eller får danefæ i sin 
besiddelse, skal aflevere det, 
idet danefæ tilhører staten. 

Loven om danefæ kan 
spores tilbage til middelal-
deren. 

Relevante hjemmesider:
Om udgravningerne ved Fre-
gerslev: 
www.vikingfregerslev.dk

Allan Faurskovs detektorside: 
www.bondejern.dk

Køb og oplysninger om de-
tektorer: 
www.detektorshop.dk

Årets fund af danefæ: 
http://natmus.dk/museer-
ne/nationalmuseet/udstil-
linger/aarets-danefae/

Den er fra Vikingetiden og har været 
belagt med sølv, efter så mange år var 
noget af det faldet af. 

En fibel er betegnelsen for et dragt-
spænde eller en broche. Ting, der ofte 
findes, er mønter og ringe, både nye og 
gamle. 

Forhindringer slører signalet
- Når jeg får hovedtelefonerne på, går 
jeg i min egen lille verden og tolker 
alle lydene, fortæller Erik Mortensen. 

Hvis en landmand f.eks. har fået 
muld fra forbrændingsanlægget, kan 
det nogle gange indeholde bittesmå 
stykker aluminium, som slører signalet, 
fordi det så knitrer hele tiden pga. de 
små stykker aluminium. 

- Det er noget af det værste, man 
kan blive udsat for, fortæller han.

På samme måde er der mange andre 
ting i jorden, der kan påvirke signalet. 
Med tiden og øvelsen bliver man skrap 
til at læse signalet.

Rensning af græsmarker
- Jeg har en aftale med nogen af sog-
nets landmænd om at afsøge deres 
græsmarker og grøftekanter for metal-
genstande. I vores område er der tør-
stige sjæle, som efterlader dåseøl og –
sodavand. Dåserne bliver nogen gange 
kørt i stumper og stykker, og de me-
talstykker kan være meget farlige for 
køerne at få ned i deres mange maver, 
fortæller Erik Mortensen. 

Det er en af skraldemandsfunktioner-
ne, man også kan have som detektorfører. 

På spørgsmålet om hvad han drøm-
mer om at finde, siger han:

- at finde en ting, der ændrer noget 
i Danmakshistorien, det vil være det 
ultimative. For eksempel er der, de 
senere år fundet mange mønter, og 
man har fundet ud af, at der i gamle 
dage var flere mønter i omløb, end man 
før troede. 

En tryknøgle og en ten fra middelal-
deren (ca. år 1000-1536), som Erik 
Mortensen har fundet. 
Foto: Erik Mortensen
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KONTAKT: TLF. 8653 8279

Bål-gudstjenester i Hylke 
og Ovsted
Vand, jord, luft og ild: Det er de fire elementer – og 
de er alle i spil, når vi holder bålgudstjenester. 

Først på Hylke strand: 
Torsdag den 24. august kl. 17.00

Siden i Annas have, nedenfor Ovsted kirke: 
Torsdag den 21. september kl. 17.00  

Efter en kort gudstjeneste vil der være lidt mad.

Sommerudflugt til Vesthimmerland
Torsdag den 31. august

” ... Det begyndte for mit Vedkommende med en Aa, en 
meget almindelig Aa, som Vandløbene er i Danmark, og for 
resten ikke i noget andet Land jeg ved af, den typiske Lav-
vands-Aa, som næsten uden Fald bevæger sig med mange 
Bugtninger og stillestående ”Höller”, opfyldt af Grøde og 
kranset med Flæg, gennem milevide Engdrag, til den omsi-
der løber ud i en eller anden lav Fjordarm...”

Sådan beskriver Johannes V. Jensen i én af sine Himmer-
lands-myter, ”Ved livets bred”, det lille vandløb, Guldager 
Bæk, mellem Nørager og Simested. Man fornemmer af tek-
sten, at det ydmyge vandløb har spillet en afgørende rolle 
for hans forhold til naturen, til slægtens historie og til 
hjemstavnen – til Himmerland.

En digter, der skriver ud af sit hjerte, er det meget 
bedre at lytte til end aldrig så dygtige turist-agitatorer, 
så vi har besluttet, at sommerudflugten i år skal gå til 
Johannes V. Jensens – og hans søster, Thit Jensens barn-
domsland, Vesthimmerland.

Der er i sandhed meget at se i Vesthimmerland: Lovns 
halvøen og Hessel Herregårdsmuseum ved Hvalpsund, 
Johannes V. Jensen-museet og Thit Jensens mindestuer 
i Farsø, Stenaldermuseet i Ertebølle, Vitskøl Kloster med 
kirkeruiner og urtehaver, Ranum Kirke med Larsen Stevns' 
altertavle, Løgstør med museum og Frederik VII's Kanal 
– og på den anden side af broen – Aggersborg med vold, 

museum og kirke, Skarpsalling Kirke, de vesthimmerlandske 
heder, Borremose-fæstningen, Per Kirkebys murstenskunst 
i Aars – for blot at nævne nogle af herlighederne blandt 
Vesthimmerlands mange seværdigheder.

Vi glæder os meget til at opleve Vesthimmerland sam-
men med jer. Flemming og Herluf havde naturligvis gerne 
vist jer rundt i deres barndomsland, Østvendsyssel; det 
kan jo måske, om der er stemning for det, lade sig gøre 
en anden gang.

Egenbetaling: 200 kr. inklusive bus, formiddagskaffe, 
frokost og eftermiddagskaffe. 

Tilmelding til Benedikte: bvb@km.dk – eller tlf: 8653 
8279 – senest den 24. august

Bussen kører fra Hylke kl. 8.15 – Tåning kl. 8.25 – Ejer 
kl. 8.30 – Riis kl. 8.35 – Tebstrup kl. 8.40-45.
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Kom til et traditionsrigt folkemøde for alle!
Grænseforeningens Folkemøde 
på Ejer Bavnehøj søndag den 27. 
august 2017

Af Anna Margrete Andersen

Grænseforeningens Folkemøde på Ejer 
Bavnehøj søndag den 27. august ind-
ledes med en gudstjeneste kl. 11.00 
og efterfølges af et spændende pro-
gram med musik og taler.

Folkemøder kan være mange ting; 
de hedengangne Skamlingsbanke-mø-
der, de fortsat velfungerende danske 
årsmøder i Sydslesvig, det relativt 
nye Folkemøde på Bornholm og det 
ret nye Folkekulturmøde på Mors. 
Hver har deres form og formål.

Grænseforeningens Folkemøde 
på Ejer Bavnehøj kendetegnes ved 

traditionerne og sammenhængen 
med Sydslesvig. En af traditionerne 
er, at det finder sted den 4. søndag i 
august i det smukke danske som-
merlandskab på Ejer Bavnehøj ved 
Danmarks største Genforeningsmonu-
ment.

Der er gratis adgang og dagen 
indledes med en friluftsgudstjeneste 
kl. 11 ved sognepræst Benedikte 
Baggesgaard under medvirken af 
HOT-koret, ledet af Lene Gudnasson. 
Hjemmeværnets Musikkorps giver fro-
kostkoncert, medens der er mulighed 
for at nyde sin medbragte mad eller 
Tinas mad fra kiosken og samværet 
med hinanden.

Klokken 13 holder Grænsefor-
eningens formand Jens Andresen en 
velkomsttale, hvorefter der er taler af 

kultur- og kirkeminister Mette Bock 
og projektleder fra Sydslesvig Katrine 
Hoop. Katrine Hoop er leder af det 
sydslesvigske fællesprojekt ”Oplev 
Sydslesvig” og er kendt i Sydslesvig 
som en ung ildsjæl, der med afsæt 
i Nordfriesland har ydet væsentlige 
bidrag til det danske mindretals kul-
tur- og foreningsarbejde.

Dagen byder yderligere på sang 
ved sopran Anja Rossau, gymnastik 
ved Mumieholdet fra Vejle, folke-
dans ved dansere fra Skanderborg 
og Sydslesvig, fællessang og fæl-
lesskab.

Mødet arrangeres af Grænsefor-
eningen for Skanderborg og Omegn 
og støttes af Grænseforeningen, 
Kulturpuljen, Skanderborg Kommune 
og foreningen PlanDanmark.

PROGRAM
 
11:00 - Friluftsgudstjeneste: Sog-
nepræst Benedikte Baggesgaard. 
Hot-koret under ledelse af Lene 
Gudnason.

12:00 - Koncert ved Hjemmevær-
nets Musikkorps

13:00 - Velkomst: Grænseforenin-
gens formand Jens Andresen. Taler: 
Kultur- og kirkeminister Mette Bock 
og projektleder Katrine Hoop, Syd-
slesvig. Sang: Sopran Anja Rossau. 
Gymnastik: Mumieholdet fra Vejle. 
Folkedans: Dansere fra Sydslesvig 
og Skanderborg.

Støttet af Grænseforeningen; Kulturpuljen, Skanderborg Kommune; Foreningen PlanDanmark. 
Arr.: Grænseforeningen for Skanderborg og Omegn.

Alle er velkomne. Fri entré.

HUSK: Medbring madkurv, tæppe/stol og paraply
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Koncert med Solstrejfer og kor
Lørdag den 7. oktober kl. 17.00 inviteres til koncert i Ov-
sted kirke med trioen Solstrejfer  - samt dagens korworkshop, 
som lægger korstemmer på Solstrejfers fængende musik. Sol-
strejfer består af musikerne Stefan Brask, Anders Graae og 
Kristian Enevoldsen, som fortolker egne sange i en slags an-
delsband – et musikkollektiv, hvor man byder ind med hvert 
sit, sætter gryden i kog og ser, hvad der opstår. Resulta-

tet er dansksproget musik fra hjertet. Musik i øjenhøjde, der 
handler om det levede livs op- og nedture. Trioen kalder med 
et glimt i øjet deres musikalske stil for midtjysk indie-folk 
og placerer sig et sted mellem Poul Krebs og Klondyke samt 
amerikanske navne som Midlake og Willie Nelson.  Alle er vel-
komne til koncerten, der både appellerer til gamle, unge og 
dem, midt i mellem.

Dåbsklude
Når vi døber børn i vores kirker – så tørrer vi deres små ho-
veder med en papir-serviet. En af de finere – men en parpir-
serviet. I mange sogne omkring os, er der dygtige strikkere, 
der er gået sammen om at strikke dåbsklude til formålet – 
små strikkede klude, den døbte så får med hjem.

Hvis man kan tænke sig at være med til at strikke sådan 
nogen klude, så kan man mødes og få garn og opskrifter 
hernede i Stalden, tirsdag den 22. august kl. 19.30.

Hvis man er forhindret i at komme den aften, kan man 
ringe til Kirsten Clausen, Tebstrup, der er iværksætteren bag 
projektet her hos os, og allerede er gået i gang: tlf. 4052 
2456.
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Du skal plante et træ 
Du skal gøre en gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting som skal vare
og være til lykke og læ.

Sådan digter Piet Hein over Martin Luthers kendte citat. Det 
siges Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis 
han fik at vide, jorden gik under i morgen – og han skulle 
have svaret: jeg ville plante et træ. 

Over hele landet – og overalt, hvor protestantiske kirker 
fejrer 500 året for reformationen, har man gjort det ved at 
plante træer. 

Vi planter også: 
En Lutherlund af forskellige æbletræer i Annas have ved 
bålgudstjenesten den 21. september kl. 17.00.

Et træ på Hylke kirkegård i forbindelse med høstguds-
tjeneste den 24. september kl. 11.00 og efter gudstjene-
sten den 12. november kl. 11, tæt på Luthers fødselsdag, 
planter vi et egetræ ved Tåning Kirke, der kan stå de 
næste 500 år. 

Sammenlægning af de tre menighedsråd
Vi har fælles præst, fælles organist, fælles kirkesanger; vi 
har HOT-koret og fælles præste- og sognegård samt fælles 
projekt om præstegårdsstien. Fælles Fugleture, sogneud-
flugter og sommermøder. 

Mange arbejdsprocesser kunne forenkles og måske 
også forbedres, hvis vi også lagde de tre menighedsråd 
sammen. Og det kunne måske blive sjovere at være kirke  
og menighedsråd her, i vores pastorat. 

Vi holder møder i de enkelte sogne – kom og hør om 
tankerne, og giv din mening til kende: 
Ovsted den 12. september kl. 19.30 i Stalden
Tåning den 13. september kl. 19.30 i Forsamlingshuset
Hylke den 14. september kl. 19.30 i Multihuset

Høst og jagt i Ovsted 
kirke
Søndag den 15. oktober kl. 9.00 (bemærk: kl. 9) 
fejrer vi høst og jagt med en gudstjeneste i Ov-
sted kirke. Vi får besøg af et lille jagthornorkester, 
der blæser jagten ind med forskellige fanfarer. Ef-
ter gudstjenesten er der kaffe og morgenbrød i 
Stalden.

top.nu 2 · 2017 13

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE



Rytmisk KOR-workshop 
for voksne ved Kristian 
Enevoldsen 
Det er både sundt og sjovt at synge i kor. Kom og vær med 
lørdag den 7. oktober, hvor korinstruktør Kristian Enevoldsen 
står i spidsen for en åben korworkshop for alle voksne m/k, 
som har lyst til at synge rytmisk korsang og medvirke ved 
koncert senere på dagen med bandet Solstrejfer. Alle er vel-
komne, men af hensyn til planlægning af dagen, indkøb 
m.m. kræves tilmelding senest den 1. oktober. Tilmelding til 
rytmisk KOR-workshop til gudnason@os.dk

Program for dagen:
9.30: Rundstykker og kaffe i Stalden
10-12: Korworkshop 
12-13: Frokost 
13-15: Korworkshop
15.30: Generalprøve med band i Ovsted kirke
17.00: Koncert i kirken

Instruktør Kristian Enevoldsen er uddannet pianist og kor-
leder fra det jyske musikkonservatorium. Til dagligt arbejder 
han som sanger, pianist/organist og korleder med børn og 
voksne i mange forskellige sammenhænge. Som akkompagna-
tør har han spillet med Etta Cameron, Marie Carmen Koppel 
og mange flere. Kristian brænder for gospel og korarbejde, og 
hans store musikalitet har givet genklang i det danske land.

Spil Dansk-aften i Stalden
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 holder vi igen ‘Spil Dansk-
aften’ i Stalden.
Vi skal synge en masse kendte og mindre kendte danske fæl-
lessange, som præsenteres og akkompagneres af Lene Gudna-
son. Traditionen tro vil der også være solosang og korsang på 
programmet. Har man et særligt ønske til en sang, er man vel-
kommen til at kontakte Lene senest den 23. oktober. I pausen 
serveres Kirsten Jensens dejlige kaffebord. Velkommen til alle 
sang- og kaffeglade i pastoratet

Familie- og Børnekoncert 
med Megabody
Søndag den 29. oktober kl. 16 inviterer vi til den popu-
lære entertainer og musiker Frank Megabodys børne- og 
familiekoncert om Findus. 

Efter koncerten er der fællesspisning i forsamlinghuset 
– tilmelding til bvb@km.dk eller 8653 8279.
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Koncert med Zenobia i 
Hylke kirke
Onsdag den 15. november indbydes til koncert i Hylke 
kirke med trioen Zenobia kl. 19.00. 

Zenobia består af søstrene Louise Støjberg (vokal og guitar) 
og Charlotte Støjberg (klaver og keyboard) samt Mette Kathri-
ne Jensen Stærk på harmonika. Sammen har de indtaget den 
danske musikscene med forførende og stemningsfyldte fortolk-
ninger af den danske sangskat. Trods et traditionelt musikalsk 
udgangspunkt med danske viser og salmer, gør kvinderne mu-
sikken til deres egen ved tilsætning af argentinsk tango og 
dansk folkemusik. Trioen er forrygende til at skabe et intenst 
musikalsk rum mellem sig selv og publikum, og de formår at 
gøre deres optrædener både nærværende og underholdende. 

Siden 2007 har Zenobia turneret i Danmark, på Færøerne, 
Grønland og i Tyskland, og har dermed opnået en internatio-
nal profil, der har styrket bandet i vigtigheden i bevarelsen 
af den danske sangskat. 

De tre musikere er født i området omkring Egtved i Jyl-
land. De har kendt hinanden fra barnsben, og er vokset op 
med den danske visetradition.  Deres opvækst, rejser og 
uddannelser har givet dem et professionelt musikalsk funda-
ment, der er drevet af en udforskende lyst til at forny, skabe 
og fortolke den danske sangskat.

Ved koncerten i Hylke vil Zenobia spille et dejligt pro-
gram, 2 x 45 minutter, med numre sammensat fra deres fire 
albums med kendte danske sange, egne fængende folkemu-
sikalske numre m.m. Midtvejs i koncerten er der pause med 
forfriskninger til alle. 

Gruppen har udgivet fire albums:
-  Midnat (2008), Danish Music (Award-nomineret CD)
-  I vintermørkets hal (2010)
-  Zenobia spiller Carl Nielsen (2013) fra Fynske Kyster 

og jubilæumsalbummet:
-  Blot en ild (2017), præsentation af Zenobias egne 

melodier til både velkendte og nye tekster med Mette 
Kathrines instrumentale folkemusikkompositioner.

I 2013 var Zenobia nomineret til Årets traditionspris ved 
Danish Music Awards Folk.

Allehelgens søndag
Ved gudstjenesterne Allehelgens søndag den 5. novem-
ber mindes vi de mennesker fra vore sogne, der i årets 
løb er gået bort. Navnene på de afdøde vil blive læst 
op efter prædikenen, hvor vi synger ”Dejlig er jorden”. 
For at forskønne dagen har vi inviteret violinisten Kei-
ke Maria Ørrild til at spille i alle tre kirker. Keike spiller 
violin i særklasse. Efter at have studeret violin på Syd-
dansk Musikkonservatorium blev hun i 2014 færdig med 
sin kandidat. Keike er pt. freelance musiker, hvor hun 
både spiller klassisk og rytmisk musik i flere orkestre 
og kammermusikalske ensembler. Til daglig underviser 
hun i violin på Rudolf Steiner skolen i Århus. 
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Kirkeværge Ovsted 
Kirsten Friis Rasmussen
Tåningvej 51, Tåning, 
T: 75 66 52 51

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

Sogn.dk og 
Kirkekalenderen
Oplysninger om Ovsted, Hylke og 
Tåning kirker, gudstjenester og an-
dre aktiviteter kan også findes på 
www.sogn.dk samt i appen Kirke-
kalenderen.

Bisatte : 
Berta Marie Ditlevsen
Anne Lise Iversen
Keld Palmgren

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

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

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

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

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

Døbte, viede og 
begravede
OVSTED KIRKE
Døbte:  
Laura Høgild Nyborg
David Richardt Nør-Jensen
Hjalte Bak Pedersen
Johannes Husted Holmgaard
Ellen Skammeritz Græm
Frederik Skovgaard Stær

Viede: 
Louise Richardt Nør-Jensen og Ni-
colai Sebastian Richardt Nør-Jensen
Line Skammeritz Græm og Jesper 
Ladegaard Græm

Bisatte: 
Inge Kærsgaard Nielsen
Jens Peter Heilmann

TÅNING KIRKE 
Bisat: 
Preben Østergaard Fonslet Jør-
gensen

HYLKE KIRKE
Døbte: 
Daniel Lund Vigen
Bertha Bek Ditlevsen
Ludvig O´Donnell Petersen
Thorbjørn O´Donnell Petersen
Agnethe Veilgaard Christensen

Filmaften i Stalden
Tirsdag den 21. november kl. 19.00 viser vi filmen: 
Amazing grace

Amazing Grace er et historisk drama om William Wilberforce, 
der efter mødet med en tidligere slave blev fortaler for af-
skaffelse af slaveriet og fik en stor karriere i britisk politik.

Ioan Grufford spiller den unge politiker, som samlede 
en imponerende koalition af allierede, der inkluderer den 
tidligere slavehandler John Newton (Oscarvinderen Albert 
Finney) – manden bag den tidløse hymne Amazing Grace.

Instruktøren Michael Apted står bag denne film baseret 
på virkelige begivenheder om racisme og politik. Og der er 
lagt op til en debat om etik og menneskesyn efter filmen.
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Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk

Tåning Forsamlingshus

Nyt fra pigeklubben
TEBSTRUP PIGEKLUB

KONTAKT: TLF. 2035 1220

KONTAKT: TLF. 2987 8015

Årets 
hyggeligste 
julefrokost
Afholdes torsdag den 
30. november kl. 18.00
Nærmere om sted og mad på mail.

Alle er 
velkomne

Nytårskur
Januar 2018 – start året med 
pigeklubbens nytårskur
Den traditionelle nytårskur afholdes i 
Stalden, Sneptrup 4, 8660 Skanderborg
Dato senere på mail.

Vores kære formand Preben Fonslet, 
er desværre gået bort!
 
Tak for dine mange år som formand og 
dit væsen. Du er savnet! På billedet ses 
Preben Fonslet sammen med Lasse Kjær 
Bak til banko 1. marts. 

Ny formand er Birgitha Kure Chri-
stensen og næstformand er Birger 
Timmermann.

Årets banko var igen velbesøgt og vi 
vil gerne takke dette års sponsorer 
for helt fantastiske præmier.  

Kæmpe tak til: 
Vroldvejs Auto, Horndrup smedeværk-
sted ApS, Almas gårdbutik, Min honning 
Tåningvej 39, Reguvent, Lspedy, Henrik 
Henriksen, Ejerbaunehøj kiosken, Smuk-
fest, Thyge Rasmussen, John A Laursen, 
Engeldrums tømrerservice, Steen Møl-
ler Rasmussen, Nørgaards biler, Dalstrup 
hegn, Herluf Møller ApS, A P Service

Revy

Dette års revy trak fulde huse. I år slog 
vi dørene op med en forpremiere fre-
dag. Lørdag med spisning og revy. Med 
sketches om bl.a. værdiparken, poke-
mon go, Med Prins Henrik og alterna-
tive dansenumre blev gæsterne under-
holdt i topklasse og lattermusklerne 
rørt. Tak til revyholdet for en skøn revy.

Høstfest 2017
Nu UDEN smørrebrød :)

Du kan godt begynde at glæde dig!
Sæt kryds i kalenderen den 23. septem-
ber kl. 18.30 og gør dig klar til en af-
ten med nyt på menuen og "Lars Clau-
sen & makker" der spiller op til dans. 
Baren er åben.

Liv i forsamlings-
huset
Med "Mzungu Kichaa"
Tåning forsamlingshus har været så 
heldige at blive udtrukket til endnu et 
Liv i forsamlingshuset-arrangement. 
Lørdag den 7. oktober 2017 præsente-
rer forsamlingshuset helt extraordinært:

Mzungu Kichaa 
Espen Sørensen er frontfigur i dette 
band med rødder i Tanzania.
Tjek dem ud på https://youtu.be/YKIo-
J3l1TcE
Spisning kl. 18.30, musik kl. 20, entré: 
225 kr. Tilmelding til høstfest og Mzun-
gu Kichaa til Kaj: tlf. 5170 4020 eller 
Birgitha tlf. 6017 4041.
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Hadsund

Aalborg

Viborg

Karup

Langå

Bjerringbro

Randers
Auning

Aarhus

HinnerupHammel
Ebeltoft

Grenaa

Glesborg

Kolind

Rønde

Herning

Hadsten

MariagerHobro

Horsens

Klarup

Fredericia

Aars

Skanderborg

26 boligbutikker og 1 salær!

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

SKANDERBORG

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

HORSENS

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

Fredericia

Kontakt os allerede 
i dag for en GRATIS 
salgsvurdeing.
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Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2021 2638

KONTAKT: TLF. 2296 6001

HUSK: Hylke Forsamlingshus er den 
perfekte ramme om din fest!
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Af Flemming Mikkelsen, formand

Vi er i skrivende stund i fuld gang med sommer skyd-
ning på vores 50 meter skydebane ved vendepladsen 
efter skolen.

Der er ikke så stor tilslutning til træningen om sommeren, 
som der er om vinteren.

Sidste skydedag på 50 meter banen i år er den 27. sep-
tember, og derefter skyder vi i kælderen hver onsdag fra 
kl. 18.30.

Igen i år vil 5. klasse få tilbudt at deltage i en landsdæk-
kende skoleturnering (der er jo noget at leve op til efter 
sidste års 1. plads). Nærmere info vil tilgå 5. klasse i 
september måned.

Kontaktperson til skytteforeningen er: 
Flemming Mikkelsen tlf. 2296 6001
f_mikkelsen@hotmail.com

Sommerskydning

OUSTED-TÅNING SKYTTEFORENING

- plads til 120 spisende gæster
   - vis dine private film eller billeder på stort lærred
      - velfungerende A/V-udstyr og bredbånd til dine foredrag



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

Husk hvad blomster 
kan gøre...

BlomsterVærkstedet
Adelgade 86   8660 Skanderborg

Din bedemander en kvinde
Den kvindelige intuition er med til at lette 
svære samtaler. Jeg hjælper dig med at ar-
rangere 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.

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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KONTAKT: TLF. 5019 2743

I N F O

Familiespejder – et nyt tilbud

Bæver/Ulve 
(0.-3. klasse)
Torsdag kl.17.30-19.00
Vivi Jepsen (mobil: 5019 2743), 
Sine Andersen, Mads Lund og 
Caroline Maagaard.

Junior/spejder 
(4. klasse og opefter)
Mandag kl. 18-20
Ida S. Nielsen (mobil: 6139 
9393), Christoffer Kobberø og 
Carsten Engeldrum, (Jonas Dose 
Huusmann).

Familiespejder (3-6 år)
Sidste lørdag i hver måned 
kl. 10-12
Karina Dühring Jæger (mobil: 
5122 7631) og Maria Einfeldt.

Alle spejdermøder afholdes 
i Dalskovhytten i Ris, 
Dalskovvej 12 
Nye spejdere er altid velkomne.

Kontakt:
Vivi Jepsen, Gruppeleder. 
Alt angående ind- og udmeldel-
ser og spørgsmål om spejderar-
bejdet. Mobil: 5019 2743

 Af Inge Dose

Familiespejder hos KFUM Spejderne i Dalskoven er 
et nyt tilbud, der henvender sig til familier med 
børn mellem 3-6 år. Børnene deltager sammen 
med en forældre, bedstemor/-far eller bare en god 
voksen ven. 

Det er slut med at gå og vente på at blive gammel 
nok til at starte som Bæver, for nu kan også de min-
dre børn have det sjovt nede i Dalskoven. Familie-
spejderne er en enhed i Ejer Bavnehøjgruppen, og 
aktiviteterne tager udgangspunkt i emnerne natur, 
leg og oplevelse.

Initiativtageren til familiespejder er Karina 
Dühring Jæger, der har en fortid som spejder. Karina 
syntes, der manglede et tilbud til familien, hvor børn 
og voksne sammen kunne lave noget aktivt i naturen. 
Desuden kunne det give en glidende overgang til at 
fortsætte som Bæver, når barnet begyndte i 0. klasse.

Familiespejderne havde deres debut i februar 
måned, hvor 16 interesserede spejderbørn mødte op. 
Der er knap så mange nu. Mulighederne i årstiderne 
bliver udnyttet, så der blev kælket på skrænterne ved 
Dalskovhytten i februar måned. De følgende lørdage 
var der blandt andet Krible Krable tema. Der blev 
ledt efter små krible krable dyr i skovbunden. Snegle, 
regnorme, biller mm. blev nærstuderet på en flot dug 

med oversigt over danske skovbundsdyr. En anden 
lørdag lavede familiespejderne navneskilte i træ. 
Spejderbevægelsens grundlægger Lord Baden Powells 
fødselsdag blev fejret med et Lagkageløb. På hver 
post skulle man finde en ingrediens til lagkagen, der 
til sidst blev guffet med stor vellyst. Møderne er en 
god kombination af små udfordringer og fælles lege. 
Desuden er der også tid til at tumle på skrænten.

Dette er blot nogle eksempler på de aktiviteter 
familiespejderne laver, og det kan stærkt anbefales 
at komme og være med. Mød op i Dalskovhytten 
den sidste lørdag i hver måned kl. 10-12. Der er et 
indmeldelsgebyr på 50 kr. og barnet får et spejdertør-
klæde og en mug med KFUM logo. Derefter koster det 
70 kr. pr kvartal.

Familiehyttetur den 7.-8. oktober i Daneborg ved 
Juelsminde
En tur med overnatning for alle spejdergrene, foræl-
dre og søskende. Turen starter om lørdagen med at 
spise medbragte madpakker. Derefter er der spejder-
aktiviteter hele eftermiddagen. Fælles madlavning, 
lejrbål og sjove sketchs. Natløb for de yngste og et 
mere krævende for de største. Søndag formiddag igen 
nogle aktiviteter. Rengøring af hytten og biksemad/
tøm køleskabet inden alle 
tager hjem. Husk sæt kryds 
i kalenderen! Det plejer at 
være en rigtig god ople-
velse.
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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

 

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

Horsensvej 129, Tebstrup
8660 Skanderborg

Avanceret hypnoterapi
Clairvoyance og Spirituel Healing

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

Horndrup Smedeværksted ApS 
udfører ordreproduktion 

 af alt inden for stål. 

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

Godkendt som Excl. 3 

Horndrup Smedeværksted ApS 
Horndrupvej 16, 8660 Skanderborg 

T: 8657 9411 -  M: 2726 1750 
CVR nr. 36446390
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Vuggestueplads til dagplejepris!
 Af Vinni Jakobsen

KONTAKT: TLF. 2297 3181

Vi vil tiltrække børnefamilier til Tebstrup og omegn, 
så derfor tilbyder vi vuggestuepladser til dagplejepris. 

Igennem de seneste år, har der været fald i børnetallet i 
Tebstrup og omegn. Men i Evigglad har vi indmeldt børn 
både fra Skanderborg og Horsens kommune og derved 
altid haft alle pladser besat. Vi er naturligvis glade og 
stolte over, at vi kan tiltrække børnefamilier, hvoraf nog-
le af dem prioriterer at køre over 30 kilometer om dagen, 
for at få deres børn passet. Vi er dog alligevel bekymret 
over det faldende børnetal.

Hvorfor er det mon, at børnefamilierne ikke bosæt-
ter sig i Tebstrup og omegn! Det er et skønt område 
med storslået natur, gode indkøbsmuligheder, idrætsfor-

ening, daginstitutioner, skole og 
så er det endda tæt på en tilkørsel 
til motorvejen, så det er nemt at 
komme på job. 

Der har i forskellige sammen-
hænge været diskuteret, hvordan vi 
kan vende den negative udvikling 
omkring bosætning i Tebstrup og 
omegn, så vi igen kan tiltrække 
børnefamilier til området.

I Evigglad vil vi gerne bidrage 

og sætter derfor prisen ned, så en vuggestueplads pr. 1 
august kommer til at koste det samme som en dagpleje-
plads, og håber bl.a. derved at nye familier vil bosætte 
sig i byen, da vi ved at gode institutionsforhold er vig-
tige, når familierne vælger deres nye bopæl.

Selv om vi sætter prisen ned, vil den pædagogiske 
kvalitet og gode personalenormering i Evigglad bliver 
den samme. Vi har mulighed for at sætte prisen ned, 
da vi bl.a. har indgået en rigtig god indkøbsaftale med 
Allan fra Brugsen i Tebstrup. Vi får en rigtig god rabat på 
alle vores dagligvarer, og til gengæld køber vi alle vores 
varer hos ham, også til vores tre andre institutioner i 
Horsens, som Allan nu bringer varer ud til. 

Vi har også sammen med Allan i Dagli’Brugsen in-
viteret Borgmester Jørgen Gaarde til et dialogmøde, så 
vi sammen med kommunen, kan lægge en strategi for, 
hvordan vi tiltrækker nye familier til vores dejlige egn og 
område. 

Skanderborg kommune er i vækst, så spørgsmålet er 
bare, hvordan vi også får vækst i Tebstrup og omegn - 
det håber vi at et godt samarbejde med kommunen kan 
bidrage med. 

Vi glæder os til at byde nye familier velkommen i vo-
res fantastisk dejlige fællesskab både i Evigglad og vores 
skønne lokal område :)
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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.
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HeartBeat i Tebstrup 
Forsamlingshus for alle 
elever på Ejer Bavnehøj 
Skolen

I samarbejde med SMUKFEST og Tåning-Ousted-Hyl-
ke sogn præsenterer Tebstrup Forsamlingshus stomp-
gruppen HeartBeat torsdag den 31. august 2017 efter 
skoletid. 

Alle skolens elever er inviterede, og der er gratis 
entré.

Efterfølgende byder vi i forsamlingshuset på fælles-
spisning for eleverne og deres familier kl. 17.30. 

Pris: 
•  Voksne kr. 50
•  Børn (3-15 år) kr. 25

Tilmelding til fællesspisning senest mandag den 28. 
august 2017 på mail@tebstrupforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2163 6033

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk

Johnny Cash 
koncertforedrag
Dennis Lydom fortæller historien og synger sangene, 
der gjorde Johnny Cash til "The man in Black". Som 
publikum kan man se frem til en berigende aften, 
hvor omdrejningspunktet er Johnny Cash’ liv og musik 
fra 1955 frem til efter hans død i 2003. Det sker den 
19. september kl. 19.30.

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 frivil-
lige og folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket har sik-
ret området et moderne vandværk med en god økonomi. 

Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 
Hylkevej 3 
8660 Skanderborg
T: 4072 9165
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AP SERVICE 
–

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

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg 

www.sobresol.dk

Horsensvej 135
8660 Skanderborg

   7254 5262  .flT
info@sobresol.dk

www.sobresol.dk

Horsensvej 135
8660 Skanderborg

   7254 5262  .flT
info@sobresol.dk

Mindre opgaver udføres

Udskiftning af vinduer og døre

Tagarbejde

Alm. Tømrer-snedkerarbejde
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janik consult 
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Adelgade 113 • 8660 Skanderborg
Telefon 86 52 53 44

www.butik-elle.dk
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TEBSTRUP VVS 
SERVICE ApS
Horsensvej 98

Nørgaardbiler.dk 
Vognmandsforretning 

Containerudlejning 
Kran og Grab 

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf.: 4026 2990

Udgravning, kloakering samt 
støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Nedfældning af gylle 
i sortjord og græsmarker

Salg af wraphø

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
 

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
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KONTAKT: TLF. 2163 6033

 Af Viggo Rasmussen, Ejer Bavnehøjs Venner

Turisterne skal ledes på rette vej. Store brune turistinforma-
tionstavler er med til at brande og synliggøre Himmelbjerget, 
Søhøjlandet og Ejer Bjerge langs Østjyske Motorvej

”Danmark er et dejligt land med mange smukke sevær-
digheder og spændende turistattraktioner – ikke mindst her 
i det midtjyske. Hvorfor ikke benytte alle muligheder for 
at gøre såvel indenlandske turister som vores udenlandske 
gæster opmærksom på dem? Derfor styrker vi nu den danske 
turistindustri,” sagde fhv. transportminister Hans Christian 
Schmidt, da han i efteråret åbnede op for at søge om brune 
skilte ved motorvejsfrakørsler.

Ordningen har været brugt i bl.a. Tyskland i mange år. 
Herhjemme startede det i 2011 som en forsøgsordning, der 
nu er gjort permanent.

Skanderborg Kommune har i samarbejde med VisitSkander-
borg og Museum Skanderborg ansøgt om at skilte til følgende 
seværdigheder ved den Østjyske Motorvej:

• Himmelbjerget ved frakørsel 55 (nordgående retning) 
flyttes til frakørsel 52

• Søhøjlandet som særligt oplevelseslandskab ved frakørsel 53
• Ejer Bjerge som national seværdighed ved frakørsel 54

Skiltning til disse tre seværdigheder blev i foråret god-
kendt af Vejdirektoratet efter indstilling fra et regionalt 
skilteudvalg. 

Betingelsen for brune skilte er, at der er tale om en 
betydningsfuld seværdighed eller turistattraktion. Der må hø-
jest være 15 km fra pågældende frakørsel til seværdigheden, 
der opstilles højst to skilte (ét i hver retning) pr. seværdig-
hed, og der skiltes kun til én seværdig ved hver frakørsel.

National seværdighed
Navnet Ejer Bjerge blev i 2011 autoriseret af Kulturministeri-
ets Stednavneudvalg. Det blev markeret med en stor navne-
fest på Møllehøj. Her sagde professor Henrik Breuning-Mad-
sen, der i 2005 målte højdepunkterne på centimeter nær, 
blandt andet:

”Som geograf har jeg altid være tiltrukket af Ejer Bjerge. 
Ikke alene fordi der er en god udsigt men mere fordi, det er 
det højeste parti i DK. Det er Danmarks tag om end et lidt 
lavt tag, da det kun er omkring 170 meter højt, og dermed 
er vi det land i Europa, der har det laveste højeste punkt. 
Jeg vil håbe, at man i fremtiden kan finde sammen og brande 
hele område.” 

Overbevisende argumenter betød, at Naturstyrelsen til-
sammen med Kulturstyrelsen og VisitDenmark udpegede om-
rådet som national seværdig i 2013. Deres begrundelse lød:

”Ejer Bjerge er et højdedrag på 5-600 ha mindst 140 
meter over havet. Det rejser sig som en vældig knold over 
det omgivende terræn. Yding Skovhøj er højest, men højen 
indbefatter en gravhøj, ligesom Ejer Bavnehøj, så Møllehøj 
tæt ved Ejer Bavnehøj er derfor med sine 170,86 m Danmarks 
højeste jordfaste punkt. Fra højdedraget, og især fra Ejer 
Bavnehøjs tårn, er der en fantastisk udsigt over hele Østjyl-
land helt til Himmelbjerget, Lillebælt og Samsø.” 

Det giver adgang til at bruge et brunt Johannes-kors i 
skiltningen langs kommunevejene. Og det har nu været ud-
slagsgivende for, at Vejdirektoratet har konfirmeret opsæt-
ningen af brune motorvejsskilte til Ejer Bjerge.

Ifølge Vejdirektoratets trafikmålinger kører der til hverdag 
godt 60.000 køretøjer i gennemsnit på strækningen mellem 
frakørsel 52 og 54.

Skilte leder til Ejer Bjerge

Vejdirektoratets nye brune skilte ved frakørsel 54 på Østjyske 
Motorvej måler 2,5 x 3,5 meter og er betalt af Skanderborg 
Kommune.
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Hjælp RTI !
RTI vil gerne bede om lokalsamfundets hjælp.

Vi har gentagende gange været ramt af hærværk, 
specielt oppe ved Petanquehytten. Det ligner meget 
drengestreger. Forældrene bedes være opmærksomme 
og ikke mindst tage en snak med deres unge men-
nesker om, hvad der rører sig. Vi vil gerne bede alle 
være opmærksomme, og hvis de ser 
eller hører noget, give besked til 
Bestyrelsen i RTI.

Med venlig hilsen 
Jakob, RTI, tlf. 2336 2074

KONTAKT: TLF. 2163 6033

Klik ind på vores hjemmeside for at se mere 
information om holdstart www.rti-if-dk

Aktiviteter
Vinter-sæsonen står for 
døren, og RTI er klar til 
at tage imod alle børn 
og voksne, der har lyst 
til at deltage i vores 
mange aktiviteter. 

RTI, som holder til 
i Ejer Baunehøj Hallen, 
er et sted for alle, hvor 
vi giver plads til hinan-
den uanset alder, køn, 
niveau eller ambitioner. 
Vi har fokus på trivsel 
og godt humør, og arbejder målrettet for at involvere både 
spillere, trænere, forældre, udvalg og skole i aktiviteterne i 
klubben. Således hjælper vi med at motivere vores unge til 
at dyrke idræt på et socialt og sportsligt plan, for derigen-
nem at styrke hele klubben og lokalsamfundet. 
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Højeste bjergløb med fornyelser
Af Viggo Rasmussen

Succesen med løb og gang kombineret med mountain-
bike (MTB) fortsætter i Ejer Bjerge. Det foregår i år 
søndag 3. september med tre løb i ét.

Alle tre løb har fælles start og mål på Ejer Bavnehøj. Lø-
beruterne er konkretiseret til tre distancer på henholds-
vis 5 km, 11 km og en halvmarathon. Kun åben denne 
ene dag efter særlig aftale med lokale lodsejere byder 
MTB-ruten på 10 unikke kilometer, der kan ganges med 
2, 3 og 4.

”En af nyhederne er, at vi lejer en særlig MTB-bane 
egnet til børn,” siger medarrangør Bjarne Møller fra 
cykelklubben Team Ris og tilføjer: ”Banen bliver opstillet 
på parkeringsarealet, hvor der er opsyn af voksne. Ganske 
gratis kan børn, der vil prøve kræfter med MTB, boltre sig 
– uden tilmelding.”

MTB-deltagerne bliver garanteret fysiske udfordringer 
og krævende passager i det kupererede terræn i Ejer 
Bjerge. Arrangørerne er bevidste om, at der skal nye 
udfordringer til for at trække folk til. Derfor sker der også 
ændringer for løberne. 

”På opfordring indfører vi en løbedistance på 5 km. 
Samme rute bliver family-walk, hvor folk kan gå i det 
tempo, der passer dem. Eller de kan rulle på rulleskøjter, 
køre med rollator/kørestol, eller skubbe en barnevogn,” 
fortæller Dorte Jensen fra RTI.

Denne nye family-walk er uden tidtagning og koster 
kun 25 kr. Børn under 12 år er gratis. De øvrige løb har 
tidtagning med personlig chip. Og hver løberute slutter 
med en tur op/ned i det 12,5 høje udsigtstårn.

Ingen løb uden sponsorer 
Igen i år har Danmarks Højeste Bjergløb været begun-
stiget af seks stabile sponsorer: Malerfirmaet Dueholm, 
Marselis Tømrer & Snedker, POLARIS, SPEEDLINE, STARK 
i Skanderborg og Yding Smedie. 
Hovedsponsor er Tømrer, Murer & Kloakmester John A. 
Laursen, hvor han som medindehaver selv fremhæver:

”Det er super flot, at engagerede folk bruger dyre-
bar fritid på at lave events som bjergløbet. I en travl 
hverdag har de fleste ikke tid til den slags. Det er en 
skam, synes jeg. For netop den slags arrangementer 
binder lokalbefolkningen sammen.”

”Løbets variationer åbner folks øjne for, hvor 

fantastisk et landskab vi har omkring Ejer Bavnehøj. Jeg 
mener, det øger interessen for at flytte til området, og 
det styrker handlen i vores lokale butikker. Med tiden 
giver det flere børn i børnehaven og på skolen.”

På spørgsmålet om John A. selv cykler/løber med, 
siger han med et glimt i øjet: ”Arh – som selvstændig er 
min undskyldning, at jeg har dårlig tid. Så med et spon-
sorat letter det lidt på den dårlige samvittighed. Men jeg 
satser da på, at firmaet tilmelder et MTB-hold.”

Bag Danmarks Højeste Bjergløb står Team Ris, RTI og 
Ejer Bavnehøjs Venner i samarbejde med DGI Østjylland.
Tilmelding senest 27. august: www.rti-if.dk

FAKTA
Om unikke ruter i Danmarks højeste luftlag:
• MTB-løb på 10 km, 20 km, 30 km eller 40 km
• Løb 5 km, 11 km eller 1/2 marathon
• 5 km family-walk
• Stort depot på Ejer Bavnehøj, speaker og tidtagning 

med chip
• Gratis MTB-bane for børn
• Flotte præmier

KONTAKT: TLF. 2163 6033

En af nyhederne er, at vi lejer en 
særlig MTB-bane egnet til børn.

Søndag 3. september
1. søndag i september

Kør MTB-bjergløb 10, 20, 30, 40 kmLøb 5, 11 km eller 1/2 marathonFamily-walk 5 km
MTB-bane for børn

Tilmelding:
www.rti-if.dk
Følg bjergløbet på...

SKANDERBORG

- for hele familien

Hovedsponsor:

Arrangør: Ris-Tebstrup Idrætsforening, Ejer Bavnehøjs Venner og Team Ris
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Frivillige starter Præstegårdsstien
 Af Jens Huusmann & Viggo Rasmussen

Lørdag den 20. maj var der varslet den første arbejdsdag på 
Præstegårdsstien. Omtrent 15 voksne og 5 børn mødte op 
iført Kansas-tøj. Opgaven lød på at få ryddet til den trampe-
sti, der skal gå omkring Sneptrup Præstegård. 

Efter kort status orientering over en kop kaffe, kom der 
hurtigt gang i diverse motorsave, buskryddere, hækklippere 
og andre håndredskaber. Allerede til frokost var der ryddet 
en trampesti igennem ’Granhøjen’, der er en lille skov i 102 
meters højde sydøst for præstegården. Stien er nu markeret, 
og må meget gerne betrædes. 

Efter frokost og en pølse eller to blev stien rundt om præ-
stegården gjort trampeparat. Stien er mærket med hvidma-

lede sten. Der blev også ryddet gennem krattet i Bredmosen, 
hvor der skal etableres en ca. 100 m sti i træ.

Næste opgave er at få den befæstede vandresti og en 
ridesti ført fra Tebstrup til præstegården. Det skal gerne ske 
her først på efteråret. Det indbefatter også at få etableret 
træstien gennem mosen.

Det er en stor fornøjelse at mærke den lokale opbakning 
og energi, der er omkring Præstegårdsstien. Bliv endelig ved 
med det, og hold dig ikke tilbage. For der bliver rigtig meget 
brug for dine hænder. Både til at få etableret stien, men 
også til at få opsat diverse installationer i form at borde/
bænke, madpakkehytte, informationsstandere og træskulp-
turer. Hold øje med opslag i Dagli’Brugsen i Tebstrup, i 
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj og på Facebook. 

Fotos: Mads Højbjerg



Gudstjenester og arrangementer
Arrangementerne foregår i Hylke, Ousted eller Tåning kirke samt i Stalden, som er sognets me-
nighedshus i Sneptrup præstegårds  ombyggede staldbygning, Sneptrup præstegård, Sneptrupvej 
4, 8660 Skanderborg.

AUGUST

Søndag den 20. august
10. søndag efter trinitatis
Tåning kirke kl. 9.30 
Hylke kirke kl. 11.00

Tirsdag den 22. august
Dåbsklude-strikkeklub
Stalden kl. 19.30

Torsdag den 24. august
Bål-gudstjeneste + lidt mad
Hylke strand kl. 17.00  
NB: Konfirmand-indskrivning

Lørdag den 26. august
Dåbsgudstjeneste
Ovsted kirke kl. 12.00

Søndag den 27. august
11. søndag efter trinitatis
Ejer Baunehøj kl. 11.00

Torsdag den 31. august
Sogneudflugt
læs inde i bladet s. 12
Tilmelding til bvb@km.dk 
86 53 82 79 – senest den 25. august

SEPTEMBER

Søndag den 3. september
12. søndag efter trinitatis
Tåning kirke kl. 9.00 – NB: 9.00

Søndag den 10. september
13. søndag efter trinitatis
Hylke kirke kl. 9.30
Ovsted kirke kl. 11.00 
Menighedsmøder om 
eventuel sammenlægning 
af de tre menighedsråd
Ovsted: 12. september kl. 19.30 i Stalden
Tåning: 13. september kl. 19.30 i For-
samlingshuset
Hylke: 14. september kl. 19.30 i Mul-
tihuset

Torsdag den 21. september
Bålgudstjeneste + let måltid 
+ plante en Luther-lund
Annas have (nedenfor Ovsted kirke) kl. 
17.00

Søndag den 24. september
15. søndag efter trinitatis
Tåning kirke kl. 9.30 - høst
Hylke kirke kl. 11.00– høst + plante 
et træ

OKTOBER

Søndag den 1. oktober
16. søndag efter trinitatis
Hylke kirke kl. 9.30 
Ovsted kirke kl. 11.00

Lørdag den 7. oktober
Rytmisk kor-workshop for voksne 
ved korinstruktør Kristian Enevoldsen
Stalden fra kl. 9.30 
Husk tilmelding senest den 1. oktober

Søndag den 8. oktober
17. søndag efter trinitatis
Tåning kirke kl. 11. 00

Søndag den 15. oktober
18. søndag efter trinitatis
Høst og jagt
Ovsted kirke kl. 9.00 NB: 9.00 + 
brunch i stalden

Torsdag den 26. oktober
Koncert med bandet "Sol-
strejfer" m. korworkshop                                   
Ovsted kirke kl. 17.00 
Spil-dansk-aften
Stalden kl. 19.30

Søndag den 29. oktober
20. søndag efter trinitatis
Ovsted kirke k. 9.30 
Hylke kirke kl. 11.00

Søndag den 29. oktober
Familie- og børne-koncert med Frank 
Megabody
Tåning kirke kl. 16
Derefter mad i forsamlingshuset. NB: 
Tilmelding til bvb@km.dk, tlf. 86 53 
82 79 

NOVEMBER

Søndag den 5. november 
Alle Helgens dag
Tåning kirke kl. 11.00
Hylke kirke kl. 14.00
Ovsted kirke kl. 16.00

Søndag den 12. november
22. søndag efter trinitatis
Tåning kirke kl. 11.00 
+ plante et træ 

Onsdag 15. november
Koncert med Zenobia                             
Hylke kirke kl. 19.00

Søndag den 19. november
23. søndag efter trinitatis
Hylke kirke kl. 9.30 

Ovsted kirke kl. 11.00
Tirsdag den 21. november
Filmaften i Stalden kl. 19.00
”Amazing Grace”
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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

 

GRØN ENERGI
HJEMME HOS JER

Jordvarme & solvarme

Stokerfyr & VVS

Kalender 2017

AUGUST

Friluftsgudstjeneste og Folkemøde
Søndag den 27. august fra kl. 11.00
Ejer Baunehøj, se side 11

Børnearrangement med HeartBeat 
og fællesspisning for skolens elever og 
deres familier.
Torsdag den 31. august, se side 25

SEPTEMBER

Fredagsbar i Tebstrup Forsamlingshus
Fredag den 15. september

Johnny Cash koncertforedrag
Tirsdag den 19. september, se side 25

Høstfest i Tåning forsamlingshus
den 23. september kl. 18.30, se side 17

OKTOBER

Rytmisk kor-workshop for voksne
Lørdag den 7. oktober fra kl. 9.30
Instruktør: Kristian Enevoldsen
Husk tilmelding senest den 1. okt.
’Stalden’, Sneptrupvej 4, se side 14

Koncert med Solstrejfer og kor
Lørdag den 7. oktober kl.  17.00
Ovsted kirke, se side 12

Liv i Tåning forsamlingshus
med "Mzungu Kichaa"band, se side 17
Lørdag den 7. oktober kl. 18.30 og 
20.00

Spil-dansk-aften
Danske sange, viser m.m.
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30
Stalden, Sneptrupvej 4, se side 14

Koncert med Slåbrock Band
Tebstrup Forsamlingshus
Fredag den 27. oktober, se hjemmesi-
den

NOVEMBER

Allehelgens søndag med violinist
Søndag den 5. november
Se gudstjenestelisten, omtale side 15

Liv i Tebstrup Forsamlingshus 
Middag og koncert, Navn offentliggø-
res senere.
Lørdag den 11. november, se hjemme-
siden

Koncert med Zenobia
Onsdag den 15. november kl. 19.00
Hylke kirke, se side 15

Pigeklubbens julefrokost
Lørdag den 30. november kl. 18.00, 
se side 17

DECEMBER

Julefrokost i Tebstrup Forsamlingshus
Lørdag den 2. december
- for de lokale virksomheder, klubber og 
grupper, se hjemmesiden

Fredagsbar i Tebstrup Forsamlingshus
Fredag den 15. december, se hjemme-
siden

2018
JANUAR

Pigeklubbens Nytårskur 
Tid og sted pr. mail, se side 17


