BORGERPLAN
FOR
LANDSBYEN HØJBJERG
Udarbejdet jan 2007

Højbjerg en Landsby ved A 26.
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Den nye rundkørsel – Rødkærsbro – Højbjerg
– og A 26 ramperne.

Der findes stadigvæk køer i Højbjerg området

Historie – Højbjerg.
Navnet Højbjerg kommer af ” hø ” og ” bjerg ”
Idet Højbjerg ligger højt i landskabet.
Landsbyens alder er usikker – men den kan
sikkert dateres længere tilbage end 1200 f kr.
Kirken blev bygget omkring år 1200.
Kirken har et romansk skib og kor. Tårnet er
sengotisk. Den romanske del af kirken består
af granitkvadre på skråkantsokkel.
I 1723 blev et gravkapel tilbygget i østenden af
koret. Dette var beregnet til Friedenreich
slægten. Men en anden slægts kister fylder nu
rummet. Under koret findes Carisius slægtens
gravkapel.
Før selvejet var der 13 gårde og 2 huse i
Højbjerg, der alle var ejet af godset Palstrup.
Udskiftningen skete i 1793 – og det var en
stjerne udskiftning.
Der er en gravhøj i Vodskov. 18 gravhøje er
sløjfet eller ødelagt.
Der findes ingen helligkilder i Højbjerg sogn.

Nutid – Højbjerg.
Højbjerg ligger 3 km sydøst for Rødkærsbro –
tæt på A 26.
Højbjerg er en typisk landsby med en sognekirke og en præstegaard.
Der er ca 65 husstande i i Højbjerg - ca.150
beboere.
Højbjerg består af gårde – af nedlagte landbrug –enfamiliehuse og en Smedevirksomhed,
der producerer stålspær og stålkonstruktioner
– en El installatør – et Busselskab – Køreskole
Der er ingen Dagligvarebutik – og Busruten
Viborg – Århus og Bjerringbro – Kjellerup går
igennem Højbjerg.
Fælles er der Beboerforening – og Vandværk
Der er en udstykning – hvor der er bygget
mindre enfamiliehuse – og primo 2007 er der 3
grunde tilbage i udstykningen Lerskrænten.
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Højbjerg Kirke

Kirkegårdsdiget med indgangslåge ved
Højbjerg Kirke

Et blik mod den nye bebyggelse i Højbjerg

Boligvejen i Udstykningen Lerskrænten
Kort over Højbjerg

Side 3
Opgaver og ønsker fra Højbjerg:

Borgerforeningen i Højbjerg finder ikke, at man p.t. har resourcer til en større frivillig
aktivitet, men man kunne bl.a. ønske:
- Bedre belysning i Landsbyen –
- De sidste grunde bliver solgt –
- Der kommer mere aktivitet
Prioritering og planlægning af ønsker skal diskuteres med Højbjerg borgere, og
Højbjerg Borgerforening.
En del af Højbjerg var også området med Højbjerg – Elsborg Skole og Børnehave-delen
– samt Sognegården.
Sognegården var samlingsstedet for Tange og Højbjerg. Sognegården var bygget
sammen med Skolen.
Da skolen blev nedlagt for 6 – 7 år siden, og eleverne flyttet til Rødkærsbro – forsøgte
Kommunen at sælge skolebygningerne – det lykkedes ikke. Derfor blev klasseafsnittet
revet ned – og Bygningen med ” Sognegården og Aulaen ” blev solgt til forpagteren af
Sognegaarden.
Forpagteren – og nu ejeren, viderefører dette som forsamlingssted med festlokaler.
Denne Borgerplan er tænkt anvendt som et oplæg for Højbjerg til planlægning fremover.

Præsentation for borgerne:
Oplægget blive præsenteret for Borgere – idet oplysning om oplægget hænges op på
Info stander – eller Borgerplanen uddeles i landsbyen – evt info om Planen.
Eventuelle indsigelser eller ændringer til oplægget skal være skriftlige og med
underskrift og skal fremsendes til:
Arne E. Jørgensen, Nørrehedevej 27, Tange, 8850 Bjerringbro. – Tlf 8665 8270
Mail: dic-aej@post6.tele.dk

Oplægget fremsendes til kommunen primo febr. måned 2007
Efterskrift:
Efter modtagelse i Bjerringbro Kommune fremsendes planen til Viborg Ny StorKommune.

Landsbyen Højbjerg - og Landsbykæden i Bjerringbro Kommune
På vegne af ovennævnte og indhentede oplysninger om Højbjerg
Udarbejdet af Landsbykæden
Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden
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