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JULEKORT 2008

af Birgitte Skallgård
www.birgitteskallgaard.dk

Den anden fortælling, der gjorde et særligt indtryk var juleevangeliet, hvor hovedpersonerne også var på en vigtig rejse. - hvor måtte
den lange rejse på æselryg have været udmarvende for højgravide
Maria - og hvorfor var det nu egentlig hun og Josef, skulle af stedog så midt om vinteren?
Jeg undrede mig også over Josefs ret umulige situation - som far
og alligevel - til en andens barn - og ville de andre nu tro på den
historie eller ville han blive til grin i landsbyen?

Da jeg var barn var der særligt to af bibelens billedskabende fortællinger, der gjorde indtryk på mig. Den ene var fortællingen om
Noahs ark - hvor jeg gruede ved tanken om, hvordan det ville være
at skulle forlade mange af sine nærmeste og give sig en rejse mod
ukendt mål - i vold – i håbet om at redde livet. Jeg undrede mig over
alle de praktiske vanskeligheder Noah måtte have stået overfor
ved udførelsen af Guds ordre f.eks. om et dyr af hvert køn - hvad
nu med myggene? Hvordan ville han kende dem fra hinanden og så
midt i rejseforvirringen?
Alle disse tanker stillet overfor genlæsningen som voksen og tankerne om at livet for os alle sammen kan sammenlignes med Noahs
rejse. Vi ved ikke, hvordan livet vil forme sig for os, men er nødsagede til at stole på det gode i tilværelsen - og at vi når sikre frem.
Dette førte til udarbejdelsen af en serie mindre oliemalerier, som
jeg kaldte ”Arkbilleder”, og som alle omhandler forskellige temaer
i relation hertil.
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Og endeligt det, at skulle føde mellem alle dyrene en iskold vinterdag.
I maleriet har jeg ønsket at varme stalden for dem med blodets
varme hede farver- symboler på kærlighed og livets beståen.
Centralt i billedet ses familien , den nyfødte i lys silkeskjorte med
hjertebort - på begge sider Josef og Maria-, Josef , med den blå - og
hvidstribede kjortel, trukket lidt frem ,- han bøjer kærligt hovedet
lidt ned mod barnet, og ved siden af ham Maria med stjernestukket
kjole og barnet på skødet.
Æslet og den lille fantasifugl på taget symboliserer naturens medleven og i modsatte hjørne ses på et stillads opbevaringspotter
i forskellige udgaver - de potter, som vi finder i jorden i skår- og
ivrigt forsøger at sætte sammen til en mosaik af fortællinger fra
datidens mennesker.
Maleriet måler 30 x 40 cm og er udført i olie på lærred.
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JULEKORTET 2008

købes igen i år hos
DJURSLANDS BANK
Ndr. Strandvej
fra 24. nov.
Du får 15 kort
+ kuverter for
kr. 100,00
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FORTE - FATAMORGANA
af lokalhistoriker Arne Christiansen

Fortevej kender mange – også selv om
den i dag er delt i 4 fraktioner hvoraf
de 3 dog har beholdt forstavelserne
”Forte”, Fortebakken, Forteleddet og
Fortevej.
Sammen med en lille stump knækket Dybbølvej udgør de den gamle
Fortevej, som strakte sig let krummende fra Landsbyen på bakken til
bagkanten af strandbreddens sande.
Sandt er det, at denne Fortevej er
meget gammel. Landsbyens lokale
dialekt siger ”Fuetvejen”, men ellers
forsvinder den også ind i en lokalhistorisk tåge.
Andre skribenter har noteret at
Vejlby er en landsbytype, som henhører under begrebet ”Forteby”, og
det er et græsklædt centralt område i
landsbyen, en fælled hvor livet udfoldede sig, og her lod man også byens
kreaturer opholde sig, når de om sommeren ikke var ude på overdrevets
græsninger.
”Forte” betegnede man også både
fægangen og overdrevet, og derved
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er navnet knyttet til denne bestemte funktion med kreaturer. Indtil nu var Forten
regnet som et indhegnet system med sommergræsning, korridor og vintergræsning.
Men der er nylig opstået en overraskende
formodning om noget større – en funktion,
der vil føre Fedet op fra en simpel udørken
til en sværgodseksport-passage sydpå fra
Djursland med Mols.
Vi starter med et gammelt landkort, som
fremkom i sidste halvdel af 18. århundrede. Udgiveren var ”Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab”, og det var efter
den tids forhold et udmærket kort – det bedste man hidtil havde præsteret. Danmark i
målforholdet 1:6o.ooo.
Som grundlag var foretaget en opmåling
med hovedvægten lagt på sigtelinier fra
indmålte højdepunkter i terrænet. Et så
gammelt kort vil trods korttegnerens ambitioner næppe virke alt for troværdig, det
vil i dag nok ofte skulle udsættes for en
overbærende vurdering.
Men en vejsignatur, som afslører helt
ukendte vejstrækninger må man ikke bare
se bort fra. Her må i stedet afprøves alle

muligheder ud fra en generel historisk
viden og kobling til andre kilder.
Det gav mig den ide, at der skulle være tale
om en større studedriftrute mellem Mols og
Nordtyskland – det kræver lidt fantasi – og
en forklaring følger.
Vores gamle kendte Fortevej er angivet
med signatur • • • , men læg mærke
til at der er en fortsættelse hen over
Fedet diagonalt fra bakkefoden og til den
gamle EgåBro og ligeledes en forlængelse
vesterud efter Landsbyen i retning mod
det sydvestlige sognehjørne og videre over
Brendstrup.
Den passerer således langt sønden om
Skejby. Begge disse forlængelser af
Fortevejen var aldeles ukendt for os i
lokalarkivet, men vakte hos mig en mulig
løsning fordi den karakteristisk holdt sig
nær vandskel og at mange kildetekster
o.lign. pegede på at vi har med en studetransportrute at gøre, muligvis stammer
vejsporet helt tilbage fra vikingetiden, men
denne antagelse er dog for uklar, men i
hvert fald er der flere indikationer på studedrifter.

En del literatur omhandler selve begrebet
studedrifter, men uden præcise antydninger om hvor de gik.
En tysk kilde viser et danmarkskort i kontur
med en kraftig retlinet pil fra Djursland mod
Århus, og herfra en grov tilfældig markeret
linie der strækker sig som en hærvej ned til
Hamborgområdet.
I en anden kilde ”Landmandsbogen” (1895)
af D.Westermann angives i krøllet tekst
at der var studedrifter fra Mols over
Skanderborg og videre, men en væsentlig
ting er, at der var et vadested over en bredere udgave af den senere Egåen, og som i
markbogen 1683 blev kaldt ”Langevad”
Lokalhistorikeren, nu afdøde Sigrid Bak fra
Ugelbølle, har berørt en vejhistorie omkring
Rønde, og snublede her over en indikation
uden at slå sig yderlig på den.
Min fornemmelse peger mod en indhegnet bred Forte, som vores nu sønderdelte
Fortevej er en rest af. Denne indhegnede
Forte søgte over Fedet (ca. som Enebærvej),
og dertil et vadested ”Langevad”over vandløbet i sogneskellet.
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FORMANDSSKIFTE:
Grundejerforeningen har fået
ny formand. Advokat Klaus
Gad har overtaget formandsstolen efter Mona Krog, som
ønskede at udtræde på grund
af nyt krævende job og en del sygdom – en
uheldig kombination.
Klaus Gad er aktiv i lokalområdets foreningsliv bl.a. som formand for Risskov Tennis
Klub, bestyrelsesmedlem i Digelaget Vejlby
Fed samt aktiv i VRI og Skovbakken Tennis.
Privat bor Klaus Gad på Fortevej med ægtefællen Tina og 3 børn. Arbejdsmæssigt er
Klaus Gad advokat og partner i advokatfirmaet Delacour i Århus.
NYT BESTYRELSESMEDLEM
Jesper Vedsø Krogh, 46 år, har
erstattet ingeniør Henning
Møller, der ønskede at udtræde efter mange års arbejde i
bestyrelsen. Jesper Krogh er
også ingeniør og har også en post i Digelaget
Vejlby Fed. Jesper Krogh er medindehaver af
ejendoms-selskabet Tang + Krogh. Privat
bor Jesper Krogh på Syrenvej med ægtefællen Anne Maarup Krogh og 4 børn.
Vi, øvrige bestyrelsesmedlemmer, byder
dem velkommen.
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SMÅ VEDTÆGTSÆNDRINGER I ÅR 2008
På generalforsamlingen i år blev vedtaget et par ændringer. De gældende vedtægter i fuld
udstrækning læses herunder. De vedtagne ændringer er trykt med fede typer.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED
Paragraf l
Foreningens navn er Grundejerforeningen
VEJLBY FED, og foreningens område
begrænses af jernbanen, Grenåvej,
Brovej, Egåen og Århus Bugt.
Paragraf 2
Foreningens formål er at varetage medlemmers interesser bl.a. gennem:
1. forhandling med offentlige myndigheder og andre om spørgsmål af interesse
for medlemmerne
2. samarbejde med andre grundejerforeninger eller organisationer om spørgsmål af fælles interesse
3. samarbejde med områdets øvrige foreninger med henblik på at støtte de
lokale kultur- og fritidsinteresser
4. oplysende virksomhed ved afholdelse
af møder eller ved udsendelse af meddelelser og information
5. råd og vejledning til enkeltmedlemmer
i sager, der ligger inden for foreningens
virkeområde.

Paragraf 3
Enhver der lejer, ejer eller er næringsdrivende i foreningens område, har adgang til
medlemskab af foreningen. Vejforeninger,
lejerforeninger og ejerforeninger kan tegne
fælles medlemskab for deres medlemmer, dog således at medlemskab stadig
er individuelt for de enkelte medlemmer.
Medlemskab tegnes for et år ved indbetaling af kontingent.
Paragraf 4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert gyldigt medlemskab har én stemme. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indvarsles skriftligt
mindst 14 dage før med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen. Endvidere skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være tilgængelige på hjemmesiden www.fedet-risskov.dk senest 4
dage før generalforsamlingen
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Paragraf 5
Dagsorden til den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og
kontingentfastsættelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.
Paragraf 6
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet
anmodning herom.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, når bestyrelsen mener,
der er behov herfor. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel
med angivelse af dagsorden.
Paragraf 7
Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver, at
mindst 2/3 af de fremmødte tilslutter sig
forslaget. Skriftlig afstemning skal finde
sted, når 1/4 af forsamlingen eller bestyrelsen ønsker det.

Paragraf 8
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens
midler og påser, at disse anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
Paragraf 9
Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 2 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Der vælges 2
suppleanter til bestyrelsen. Der vælges
2 revisorer og l revisorsuppleant. Alle valg
gælder for 2 år.
Paragraf 10
Formanden leder foreningens arbejde, og
har pligt til at indkalde bestyrelsen, når der
foreligger sager til behandling, eller når
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder
herom. Formanden leder møderne og drager
sammen med den øvrige bestyrelse omsorg
for, at foreningens vedtægter overholdes,
og at trufne beslutninger gennemføres.
Paragraf 11
Alle sager i bestyrelsen afgøres ved almindeligt stemmeflertal under forudsætning
af, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er
til stede.
Paragraf 12
Næstformanden varetager under formandens fravær foreningens forretninger.
Sekretæren fører referat af møderne.

Arbejdsudvalg kan suppleres med medlemmer udenfor bestyrelsen.
Paragraf 13
Kassereren fører foreningens indtægter
og udgifter og er ansvarlig for at regnskabet føres på betryggende vis. Foreningens
regnskabsår er kalenderåret. Der foretages
revision mindst én gang årligt.
Paragraf 14
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves ved tilsendelse
af giroindbetalingskort. Kontingentet er
forfaldent til betaling pr. l. marts.
Paragraf 15
Foreningen kan nedlægges, når 4/5 af
foreningens medlemmer har besluttet
det på generalforsamlingen. Er 4/5 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal
der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om nedlæggelse kan træffes, såfremt 2/3 af de
fremmødte tilslutter sig forslaget. Ved
opløsning anvendes foreningens midler
efter generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtaget på generalforsamlingen den 01.
april 2008.
Mona Krog, Formand
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Har du lyst til at blive medlem af Grundejerforeningen Vejlby Fed - i daglig
tale GVF - har du her 2 muligheder for tilmelding.
Udfyld kuponen her fra bagsiden eller tilmeld dig på e-mail.
Prisen er kr. 80 pr. år for en husstand eller kr. 60 gennem din vejforening.
GVF dækker området fra vandet til banen, Grenåvej, Brovej og Egåen i bredden
og fra Badevej til Åkrogen i længden.
Næsten alle husstande i området er medlemmer, og vi er med ca. 1.500 medlemmer formentlig landets største. Gennem Jeres medlemsskab giver I GVF den nødvendige styrke til at have indflydelse på udviklingen i vort nærområde.
Den årlige generalforsamling finder sted i sidste halvdel af marts, hvor vi meget
gerne vil byde nye medlemmer velkommen.

Undertegnede tilmelder sig Grundejerforeningen Vejlby Fed
Navn:
Adresse:
Send kuponen til
Asker Bentsen - Strandvænget 4 - 8240 Risskov
E-mail tilmelding til
ab@prinfo.dk
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BESTYRELSEN
Klaus Gad, formand
Fortevej 84A - 8240 Risskov
Tlf. 2298 3534
Mail: kg@delacour.dk
Vibeke Dahl, næstformand
Humlevej 24, 8240 Risskov
Tlf. 8617 3750
Mail: vibeke-dahl@oncable.dk
Jesper Vedsø Krogh
Syrenvej 2, 8240 Risskov
Tlf. 4128 5531
Mail: jvk@tangkrogh.dk
Lene Kok, sekretær
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 3242
Mail: syren@paradis.dk
Asker Bentsen, kasserer
Strandvænget 4, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 8182
Mail: ab@prinfo.dk
Grundejerforeningens
hjemmeside:
www.fedet-risskov.dk

Bladets forside er malet af
Poul Stenbøg, Risskov.
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