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Ejer Bjerge – Et aktivt landsbyliv

Den gode ramme

Centralt beliggende i Jylland midt imellem Aarhus og Vejle ligger Ejer
Bjerge i et kuperet terræn omgivet af søer, marker og skove – og tæt
ved motorvej E45. Geografisk set dækker Ejer Bjerge over den lokale
Landsbyordnings skoledistrikt, som tæller de fem landsbyer Tebstrup,
Ris, Ejer, Tåning og Horndrup.

I Ejer Bjerge er der et stærkt sammenhold. Vi har fokus på at gøre området til et endnu mere
attraktivt område at bosætte sig i. Og vi har fokus på at sikre et sundt foreningsmiljø. Det gør
vi ved at samarbejde på tværs mellem både de lokale foreninger, institutioner, borgere og med
Skanderborg Kommune for netop at styrke Ejer Bjerges nuværende tilbud og samtidig udvikle
nye. Af nye tilbud kan vi for eksempel nævne muligheden for at kunne bosætte sig i et varieret
udbud af boligformer i indbydende rammer – og til en attraktiv pris.
Ejer Bjerges naturlige og solide samlingspunkt er ”Landsbyordningen Ejer Bavnehøj”, som
er den røde tråd i de første 12 år af børnenes liv. Landsbyordningen rummer vuggestue,
børnehave, skole, SFO og Klub og danner en sund ramme for børnene i området og en tryg start
gemmen livets første år. Lokale kræfter har i foråret arbejdet på en helt ny hjemmeside til
Landsbyordningen – se mere på www.ebskolen.dk. Desuden findes der både en privat vuggestue
og kommunal dagpleje i området.

Det aktive liv
I Ejer Bjerge findes der alle muligheder for at leve et aktivt liv med et væld af foreninger, hvor
gamle og unge kan deltage i aktiviteter både udendørs og indendørs - sommer og vinter. For
udemennesket kan den lokale jagtforening, spejderne eller cykelklubben give dig gode oplevelser
og fællesskab i vores smukke natur. Et unikt område, der rummer de højeste punkter i Danmark.

Få minutter til arbejdet

Horndrup

Det aktive liv i Ejer Bjerge kan let kombineres med jobbet i en stor eller mellemstor by. Aarhus
og Vejle kan nås på under 30 min., og Skanderborg og Horsens er mindre end 20 min. væk. Og for
dem der har verden som arbejdsplads, kan Billund Lufthavn nås på 45 min.

Nem og bekvem hverdag
Den lokale Dagli’ Brugs har frisk bagerbrød, posthus, apotekterudsalg, kaffe på kanden og faste
lave priser på dagligvarer – og gør hverdagen nem og bekvem. Samtidig gør Landsbyordningens
gode placering i Tebstrup tæt ved E45, at turen til og fra arbejde naturligt kombineres med
at hente og bringe børnene fra vuggestue, børnehave, skole, SFO, Klub eller en af de mange
Signaturforklaring fritidsaktiviteter. Alternativt kan børnene køre med den lokale, trygge skolebus til skolen eller
Bakkeskolen
med Midttrafiks rutebusser, når de skal videre til en af ungdomsuddannelserne i nabobyerne.
Bjedstrup Skole og Børnehus
Gammel Rye Skole
Gyvelhøjskolen
Herskind Skole og Børnehus
Højboskolen
LANDSBYORDNINGEN

Knudsøskolen

Med venlig hilsen

Landsbyordningen
Ejer Bavnehøj
Morten
Rose
Låsby skole

Vilholm
Formand Lokalrådet Ejer Bjerge

Morten Børup Skolen
Mølleskolen

Niels Ebbesen Skolen
Skovbyskolen
Stilling Skole

Materialet er udarbejdet af Lokalrådet i Ejer Bjerge i samarbejde med:

Stjærskolen
Veng Skole og Børnehus

Skoledistriktet
© Skanderborg
Kommune

Virring Skole
Voerladegård Skole
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Et fælles udtryk
Vandpost

I Ejer Bjerge er visionen at bygge videre på den fællesskabs-følelse,
der kendetegner vores område og give den et fælles, visuelt udtryk
– så man aldrig er i tvivl om, at man befinder sig i området ”Ejer
Bjerge”.

Bænk / hegn der
strækker sig ud i
landskabet

Ejer Bjerge er Danmarks højest beliggende område, og det giver i sig selv en naturlig, fysisk
genkendelighed, når man kører ind i området, der er præget af det meget kuperede terræn
med Ejer Bavnehøj-tårnet på toppen. Vores vision er at understøtte denne genkendelighed med
et fælles, visuelt udtryk, som styrker områdets identitet og knytter de fem byer Tebstup, Ris,
Ejer, Horndrup og Tåning endnu tættere sammen. Genkendeligheden kan for eksempel komme
til udtryk gennem udformningen af fælles byporte ved indgangen til områdets byer, fælles
beplantning ved indfaldsvejene og i byerne samt borde-bænke-sæt, busskure og små pusterum
og oaser, som placeres på centrale steder som en del af det naturlige bybillede.

Bord-bænkesæt

Det visuelle udtryk i Ejer Bjerge vil ikke blot styrke fællesskabsfølelsen lokalt men også give
området et kulturelt særpræg og turistmæssig markedsværdi som Danmarks højst beliggende
område.
Set med de arkitektoniske briller vil et sådant fælles visuelt udtryk naturligt tage udgangspunkt i
den arkitektur, der i forvejen bruges på Ejer Bavnehøj for netop at manifestere, at vores unikke
område er en del af Ejer Bjerge.

Ventested
- busstop
Affald

(illustrationer. Pluskontoret Arkitekter)

Slutteligt vil det fælles, visuelle udtryk skulle tænkes ind i fremtidige løsninger i området, når
bybilledet renoveres, når der arbejdes med sikre trafikløsninger og når der udstykkes nye grunde.

Ikon for Ejer Bjerge

Moderne og genkendelig arkitektur i Ejer Bjerge: Møllehjulet ved Ejer Bavnehøj
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Hjertet i lokalsamfundet
I Ejer Bjerge har vi et bredt udbud af pasningsmuligheder for børn fra
0-12 år. Landsbyordningen Ejer Bavnehøj er hjertet i lokalsamfundet
med tilbud til børn fra 0 til 12 år, og desuden har vi både en
velfungerende dagpleje og en privat vuggestue som alternative tilbud
til de 0-3-årige børn.
For de mindste børn tilbydes enten pasning i den velfungerende, kommunale dagpleje, som har
fokus på den tætte relation i trygge hjemlige rammer – eller den private vuggestue ”Evigglad”,
som er en lille og hyggelig vuggestue med god personalenormering og egen bus til udflugter.
Landsbyordningen, som holder til i flotte og moderne rammer med egen hal og med masser af
plads både inde og ude, tilbyder ligeledes vuggestuepladser i forbindelse med den nybyggede
børnehave. Landsbyordningens skole har ét spor på hver årgang med fokus på børnenes faglighed
og trivsel i et nært og varmt miljø med overskuelige rammer. Undervisningen foregår både i de
fine faglokaler og ude i vores skønne natur, hvor vores engagerede lærere flytter undervisningen
ud og kigger nærmere på de ting, der rører sig på den aktuelle årstid. Der arbejdes sammen
og på tværs af klasser og fag, og både i det daglige og i løbet af året afholdes der planlagte
fællesdage med et bestemt tema.

IDÈ
Motorikbane

Ankomsten omdannes til en aktiv bevægelsesgade for hele landsbyordningen.
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Landsbyordningen i Ejer Bjerge

Hovedindgang
Landsbyordningen
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Vision for idræt i landsbyordningen (illustration Pluskontoret Arkitekter)
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Vision for idræt i landsbyordningen (illustration: Pluskontoret Arkitekter)

Bevægelsesgaden vision
18. Oktober 2012
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Senest er Landsbyordningen moderniseret med en helt ny børnehave, produktionskøkken og
landsbytorv i 2013. Køkkenet laver hver dag mad til store og små i både vuggestue, børnehave,
skole, SFO og Klub, hvor børnene kan købe maden på frivillig basis.
Landsbyordningen er dybt forankret i vores egn og vores opland. Vi er tæt forbundet af den
samme røde tråd i et tæt samarbejde med forældre og lokalsamfund. Der er mange, som kalder
Landsbyordningen for ”nerven i lokalsamfundet”, og det er vi stolte af.
I Landsbyordningen sætter vi pris på, at folk mødes her – både når de afleverer og henter deres
børn i vuggestue, børnehave, skole, SFO eller Klub. Men også når de går til et af de mange tilbud
i foreningerne9, når der skal stemmes til kommunal- eller folketingsvalg eller når lokalrådet i
Ejer Bjerge holder borgermøde.
Og Landsbyordningen stiller hellere end gerne lokaler til rådighed, når Brugsen holder årsmøde,
den lokale bygmester afholder kursus i finere madlavning eller når jagtforeningen afholder
knivkursus.
Landsbyordningens vision er fortsat at være egnens fortrukne skole og institution, et sted med
gode traditioner i konstant udvikling, der kombinerer nærhed og professionalisme og fortsat
udvikler sig og tilpasser sig til forældre og børns behov, som det for nyligt har været tilfældet
med åbningen af en vuggestue og etableringen af en madordning.
Et involverende kunstprojekt koblet med Præstegårdsstien kaldet ”Kunst i børnehøjde” er i
støbeskeen.

Aktiviteter i Landsbyordningen

Naturen i Ejer Bjerge
I Ejer Bjerge er vi rige på natur. Landskabet bugter sig mere end noget
andet sted med bakker og dale, søer og skove – og rejser sig mod
det der betegnes som Danmarks tag med Ejer Bavnehøj-tårnet som
monument. Med højt til loftet kan øjet få frit løb, og på de klareste
dage skimtes Lillebæltsbroen i det fjerne.
Ved hjælp fra lokale kræfter er der netop etableret en natursti med navnet ”Præstegårdsstien”,
der som en sluttet ring forbinder Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, Sneptrup Præstegård
og Tebstrup by, og hvor man undervejs passerer Tammestrup Skov og krydser den gamle
tørvemose Bredmose. Flere steder på ruten lægges der op til at prøve kræfter med de naturlige
træningsstationer.
Med en vision om at få oprettet flere løbe-, vandre- og ridestier i området ønsker vi at lette
adgangen til naturen i Ejer Bjerge.
Konkrete visioner for Ejer Bjerges natur:
• En stiforbindelse mellem Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj over Møllehøj som en
sammenkædning af de højeste toppe i Danmark og med historiefortælling undervejs
• Vandre-/løberute omkring mosen i Ris med plads til at gøre rast/hvil for natten og med
overnatning i shelters

Tåning Å shelter
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•
•
•
•

Offroad/cross løberute i området ved Dalskoven ved Ris, hvor de markante højdeforskelle i
bøgeskoven kan udnyttes til strabadserende fysisk aktivitet
Mountainbike-rute i det kuperede skovstykke sydøst for Tebstrup, der grænser ned til
Tebstrup sø
Ridesti i Tammestrup-skoven og videre forbi Sneptrup Præstegård over det åbne land og til
Tåning
At få adgang til Tebstrup sø, for eksempel med etableringen af et rekreativt område
grænsende til søen med en lille bådebro

På engen ved Horndrup mod Tåning Å findes i dag shelters til fri afbenyttelse, hvor en
overnatning i det fri med dens dufte og lyde bringer naturmennesket tæt på naturen. Vores
vision i Ejer Bjerge er en videreudvikling af tilbuddet med kanoudlejning ved Tåning Å, da det
desuden vil gøre det muligt for friluftsmennesker at sætte båden i vandet ved Skanderborg Sø og
padle hele vejen til Mossø med overbæring ved Fuldbro Mølle.
Dalskoven, som ligger ved Ris, er en naturlig gryde med høje bøgetræer på de stejle skrænter,
og her vil etableringen af trætop-vandring åbne for at unge som gamle kan blive udfordret både
fysisk såvel som på det personlige plan hvor frygten overvindes og grænser flyttes.
Ejer Bjerges smukke vidder

Skovbæk ved Præstegårdsstien

Naturen rummer mange muligheder
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(illustration: Pluskontoret Arkitekter)

Eksempel på udformning af mødested i naturen

Mødested for motionister

Legested til børn på vej hjem fra skole

Inspiration fra Møllehjulet på Ejer Bavnehøj
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Byudvikling

Dagli´ Brugsen Tebstrup

Ejer Bjerge omfatter som tidligere nævnt Landsbyordningens
skoledistrikt, som dækker over landsbyerne Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning
og Horndrup.

Når der skal handles dagligvarer i Ejer Bjerge, er Dagli´ Brugsen
Tebstrup det naturlige sted. Brugsen har ligget i Tebstrup i 122 år
og er også stedet, hvor man kan hente og sende pakker, købe friskt
bagerbrød, hente medicinen fra apoteket, sende sin post, indlevere tøj
til rensning, drikke en kop frisk kaffe og spille Tips & Lotto.

Alle landsbyerne har deres eget særpræg med Tebstrup som den største. Vi har visioner om at
udvikle og forskønne landsbyerne i samarbejde med kommunen og ejerne - og gøre dem mere
trafiksikre, åbne og venlige.
I Ejer Bjerge er der mulighed for at bo helt ude i naturen, i en mindre landsby eller i den største
landsby, Tebstrup.
Der er allerede et varieret boligudbud, lige fra landejendomme til lejeboliger. Det er vores
vision at sikre en fortsat mulighed for at kunne bo i alle typer boliger: lejeboliger, andelsboliger,
rækkehuse og enfamiliehuse.
Der er for tiden ikke muligheder nok for at kunne vælge mellem de forskellige boligformer,
da ikke alle typer er ledige eller til salg. Men der er en række muligheder for yderligere
boligudbygning, og det er netop et af de punkter, som det er nødvendigt, at vi får på plads i
vores samarbejde med Skanderborg Kommune.
Visionen er derfor - indenfor en kort årrække - at sikre et bredt udbud af de boliger, der
efterspørges af både unge familier, etablerede familier, ældre, pensionister og folk, der gerne vil
have mulighed for at drive erhvervsvirksomhed.

Det er også i Brugsen, folk mødes og får sig en snak om vejr og vind – ikke mindst fredag
eftermiddag, når børnene er hentet, og der skal handles til weekenden og købes fredagsslik.
Flere gange om året er Brugsen vært for hyggelige arrangementer, der styrker det lokale
fællesskab – for eksempel det årlige Majmarked med kræmmermarked, hoppeborg, bordfodbold,
veteranbiler og fællesspisning.
Forretningen er senest ombygget i 2006 hvor naboejendommen blev opkøbt og butiksarealet blev
udvidet fra 270 m2 til 520 m2.
Dagli’ Brugsen i Tebstrup er ”aldrig lukket” – for med åbningstider alle ugens dage fra 7:30-20.00
er der ”altid åbent”, ligesom det er en naturlig del af Brugsens arbejde at bringe varer ud,
skaffe specielle varer hjem efter ønske og være behjælpelig med fleksible leveringer af varer
til fællesarrangementer i for eksempel skolen og børnehaven. Brugsen er et meget inkluderende
element i lokalsamfundet, og den fleksible tilgang til det at være en Brugs ses også hvert år i
ugerne omkring Smukfest, hvor vareudvalget justeres til de mange festivalgæster, der passerer
igennem Ejer Bjerge på vej mod festivalen.
Tebstrup Brugsforening er en A-forening, dvs. at foreningen er ejet af de ca. 550 medlemmer.

Mangfoldigheden og variationen blandt borgerne i Ejer Bjerge er med til at fastholde og styrke
det naturlige fællesskab, der allerede eksisterer.

Marked ved Dagli’ Brugsen
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(illustration: Pluskontoret Arkitekter)

Åbne udsigt mod Voldstedet bag ved Brugsen

Nye muligheder for Majmarked

Eksempler på udformning af mødestedet
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Infrastruktur og offentlig trafik
Ejer Bjerge ligger centralt placeret i Østjylland med let adgang til E45,
der løber parallelt med hovedvej 170, som forbinder Skanderborg og
Horsens.
Vi har i Ejer Bjerge og Skanderborg Kommune et godt vedligeholdt kommunalt vejnet. Omkring
Landsbyordningen er der desuden et stiforløb til Ris og Tebstrup, som i Tebstrup fordeler sig rundt i
byen, og som sikrer en sikker skolevej på cykel for områdets børn.

Motorvejen
Med motorvej E45’s til- og afkørsel nr. 54 er det let og hurtigt at komme til og fra Aarhusområdet i nord og Trekantsområdet i syd. Risvej i Tebstrup er ret trafikeret, da den fungerer som
tilkørselsvej til motorvejen.
Vi har en vision om at få anlagt en samkørselsplads, som vil være til stor fordel for de mange
pendlere, der dagligt kører på arbejde via motorvejen.
Derudover tilbyder Midttrafik en Flexbus-ordning, som er gratis i aftentimer og weekender for
unge under uddannelse.

Sikker trafik: Horsensvej - Tebstrup
På Horsensvej i Tebstrup er der blevet etableret små chikaner samt indsnævringer af vejbanen
med afstribninger, og det har reduceret hastigheden. Det er dog vores vision fortsat at nedsætte
hastigheden på denne strækning, specielt i den sydlige del og ved den nordlige indkørsel.
I krydset ved Brugsen i Tebstrup er fodgængerovergangen blevet flyttet til den sydlige del af
krydset, og det er ikke optimalt. Markeringen af den røde belægning bliver betragtet som
fodgængerovergang. Vi er i dialog med Skanderborg Kommune om problematikken, og det er
derfor fortsat en vision sammen med kommunen at sikre krydset yderligere med en trafiksikker
og visuel god løsning.

Sikker trafik: Svinget i Ris
Kollektiv trafik
Den regionale busrute 107 betjener strækningen Skanderborg/Horsens med ca. 1 afgang i timen
i hver retning. Ruten er livsnerven i områdets kollektive trafik med tilslutninger til tog/bus i
Skanderborg og Horsens.

Risvej er meget smal ved indkørslen i byen fra øst. Desuden drejer vejen, og oversigtsforholdene
er meget dårlige. Indtil nu er det ikke lykkedes at få løst udfordringer for de bløde trafikanter. Vi
er i løbende dialog med Skanderborg Kommune om en langsigtet løsning for denne problematik.

Der kører en lokal skolebus, rute 413, til og fra skolen hver dag samt skolebus rute 412 til
Skanderborg og Campus-området på Højvangen. Begge ruter har en morgenafgang som er
tilpasset mødetiden på skolen/Campus-området og tre afgange om eftermiddagen. Skolebusserne
er et rart og trygt sted for alle børn – ”som i de gode gamle dage”, hvor buschaufføren deler
reflekser ud til børnene og tjekker, om børnene får deres idrætstaske med ud af bussen, når de
står af. Det er gratis for børn og voksne at køre med skolebussen, og man hopper bare på – det
udstedes nemlig ikke buskort.
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Vision for mødested i Ejer
- Natur og udsigt
- Pausested for motionister og
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- Busstop
- Fælles identitet for Ejer Bjerge
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Mødested for motionister

Eksempel på udforming af mødested

Detalje

Iscenesættelse af naturudsigt
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Foreningslivet
I Ejer Bjerge har vi et væld af foreninger og klubber med aktiviteter til
glæde for både områdets beboer og udefrakommende. Foreningslivet
dækker bredt fra spejder, skytteforening, idrætsforening til
jagtforening og whiskyklub.
Vi arbejder målrettet med foreningernes samarbejde, så flest muligt kan få glæde af dem. Vi har
derfor sat følgende tiltag i søen:
•
•
•
•
•
•
Af
•
•
•

Fælleskalender for aktiviteter hvor alle foreninger og klubber i området har adgang, så vi
undgår overlap af aktiviteter
Mere synlighed om områdets foreninger
Større samarbejde på tværs af de eksisterende foreninger
Koordinering af de enkelte arrangementer i foreningerne, så der skabes større tilslutning til
de enkelte arrangementer
Opslag via Facebook, www.ejerbjerge.dk samt husstandsomdelte flyers
Tilbud om en gratis sæson til tilflyttere i den forening, de måtte ønske
gode eksempler på allerede iværksatte samarbejder i forenings-regi kan nævnes:
Danmarks Højeste Bjergløb: RTI, Ejer Bavnehøjs Venner og Cykelklubben
Traktortræk: Ris-Tebstrup Idrætsforening, Spejderne og Veteranklubben i Hylke
Træplantning: Kirken og Jagtforeningen

Fælles aktiviteter for borgere i Ejer Bjerge

Fremadrettet samarbejde
Fremadrettet vil vi udbygge samarbejdet med en række tiltag, for eksempel med iværksættelsen
af ”Foreningernes Dag” i Ejer Bjerge. Det er tænkt som en dag, hvor foreningerne får mulighed
for at profilere sig over for områdets (nye) borgere og foreningsinteresserede. Dagen kan
ligeledes være med til at styrke og udvikle relationerne på tværs af foreningerne.
Fælles for foreningslivet i Ejer Bjerge kan det siges, at foreningerne er gode til at samarbejde og
drives af en lang række lokale ildsjæle, som gør det muligt for borgerne i Ejer Bjerge at deltage i
et væld af aktiviteter.
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(illustration: Pluskontoret Arkitekter)

Underbyggelse af foreningslivet - Jazzfestival i Tåning

Stop på Magueritruten

Inspiration fra Møllehjulet

Mødested for motionister
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Kirken og stalden
Ejer Bjerges har to kirker, Ovsted og Tåning Kirke, og midt imellem kirkerne ligger Sneptrup
Præstegård, hvor præsten bor i det historiske stuehus sammen med sin familie.
Præstegården har siden opførelsen i 1747 været et samling¬spunkt i lokalsamfundet, og den dag i
dag gør de mange gode vejforbindelser og stier til de omkring¬liggende landsbyer, at befolkningen
let kunne komme til og fra præstegården – eller tage sig en cykel- eller løbetur i den smukke natur.
Præstgårdsstien, som snart indvies, bliver både en fortælle-, motions- og oplevelsessti, som på
lange stræk følger de historiske kirkestier omkring Landsbyordningen og præstegården.
Sele præstegården står foran en gennemgribende renovering, hvor præsteboligen moderniseres og
gentænkes. Der laves også en helhedsplan for, hvordan de tidligere staldlænger kan konverteres
til kulturelle formål. Sognehuset, som også kaldes ”Stalden”, er et eksempel på hvordan denne
transformation allerede er sket, og Stalden står til rådighed for afholdelse af foredrag, møder,
sangaftener og meget andet. Resten af præstegården rummer som helhed ligeledes et stort
potentiale som et lokalt kulturcenter.
Kirken arrangerer igennem året en lang række åbne arrangementer i Stalden, og igennem mange
år er der ligeledes afholdt særlige gudstjenester i kirkerne sammen med de lokale foreninger og
institutioner. Eksempelvis med deltagelse af spejderne, jagtforeningen og koret fra Brøruphus
Efterskole.

Ovsted Kirke

Stalden
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Fællesskab frem for alt
Det gode fællesskab i Ejer Bjerge er noget af det, der knytter store og
små fra alle områdets fem byer sammen.
Hvad enten du handler i Brugsen, spiller petanque på sportspladsen, går en tur i skoven
eller henter dine børn i skolen, er det den samme gruppe lokale mennesker, du møder i Ejer
Bjerge. I vores lille, hyggelige samfund hilser man altid på hinanden og kommer hinanden ved.
Fællesskabet og sammenholdet er noget af det, som blev nævnt som ”det gode ved at bo i Ejer
Bjerge” på borgermødet i januar.
Det emmer af aktiviteter i hele området; både i de mange foreninger og klubber, i
Landsbyordningen, Brugsen og i de velfungerende og hyggelige forsamlingshuse i Tåning og
Tebstrup.
På den lokale præstegård, Sneptrup Præstegård, ligger ”Stalden”, som er et offentligt
tilgængeligt sted, der kan bookes til foredrag, møder og lignende – og som også er med til at
danne rammen om det hyggelige fællesskab i Ejer Bjerge.
Ligeledes har det lokale blad ”Ejer Bjerge” i en lang årrække været husstandsomdelt flere
gange årligt med reportager fra aktiviteter og nye tiltag i området, annoncering af kommende
arrangementer og meget andet. Som en naturlig del af Ejer Bjerges udvikling, er bladet nu
smeltet sammen med Ejer Bjerge, men fortsætter med samme, gode indhold.

Fællesskab på skolen ved Landbyordningen Ejer Baunehøj

Aktivteter i naturen - Spejderne

www.ejerbjerge.dk - Facebook: Ejer Bjerge - Et aktivt landsbyliv
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