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NR. 3 2021

Årets Hornsyld-borger 2020
Anna Lise Eskerod blev årets Hornsyld-borger 2020. Hun blev hædret ved 
Sankt Hans-festen, hvor der for første gang i mere end et år var Hornsyld-

borgere samlet. Her modtager hun pokalen og blomster af Else Madsen. 
Foto: Henrik Akselbo.
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1.000 TAK
til SPAR HORNSYLD og KFI for de

40.000,- kr. i corona-støtte
Hornsyld IF
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Hornsyld IF præsenterer: 
 
 

 
Lørdag den 19. marts 2022 

  

Efter 2 års pause håber vi at kunne afholde BIERFEST i 
Hornsyld for 10. gang!!! 
 
Pris inkl. entré, mad og musik er uændret kun kr. 345,-. 
 
NB! Kun billetter til hele aftenen!  
 
Mange af vores trofaste deltagere har overført deres billetter til Bierfest 2022. 
Derfor vil der være lidt færre ledige billetter til næste års fest, så I skal reagere hurtigt 
hvis I vil have en af de eftertragtede billetter. 
 
Vi håber naturligvis alle restriktioner er ophævet inden næste års Bierfest i Hornsyld. 
 
 
Billetter sælges hos vores festambassadører fra primo september 2021! 
Oversigt over festambassadører og deres kontaktoplysninger fremgår i Hornsyld Bladet samt på Facebook 
 
 
Bierfesten starter ved at dørene og baren åbnes kl. 14.30  
– Kom derfor i god tid sammen med jeres familie, venner eller nabo. 
 
- Selve Bierfesten starter kl. 16.00 og lukkes kl. 23.00 
 
 
Det festlige toporkester ”TOPSEVEN” sørger igen for den rigtige stemning – og spiller NON STOP i 7 timer. 
 
Vi opfordrer fortsat ALLE vore gæster til at møde op iklædt festlige oktoberfest dragter. 
 

Vi har fortsat plads til 725 deltagere  
 
 
P.v.a. festudvalget  
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hfas@hfas.dk

 Stillads og 
 Totalinddækninger

 Strålevarme gas/vand
 Luftvarme gas/vand
  

Sponsorer på serie 3

 1.  Dan Hill Plast A/S

 2.  Murerfirmaet Brdr. Madsen ApS

 3.  Murerfirmaet KampBrodersen ApS

 4.  Morten Friis A/S

 5.  Hylles`s Murerforretning

 6.  Murermester Erik Madsen ApS

 7.  SPAR Hornsyld

 8. Murer og Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S

 9.  Hedensted VVS & Energi Service A/S

 10.  ITL Webbureau

 11.  Bjerre Kød

 12.  Hornsyld/Barrit El ApS

 13.  Dan Hill Plast A/S

 14.  Dan Hill Plast A/S

På ryggen over nr. HK Olie A/S
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KOM OG
PRØV:
Løbehjul, Skate,
Basket og Breakdance
under kyndig instruktion

SE SMÅ SHOWS VED:
AJ Scooters
Ung Event og lokale
StreetAssists

HORNSYLD

mødestedet I MIDTEN

HORNSYLD STREETPARK
ER STØTTET AF:
LAG-puljen
LUP-puljen
NRGi-værdipulje
Horsens Folkeblads Fond
Sparekassen Kronjylland
Sydbank
Borgerbudgettering
Folkeaktier

LØRDAG D. 14.                       
AUGUST 2021
KL. 1300 - 1600

Vi byder på en
lille forfriskning

INVITATION
Kom til indvielse af

HORNSYLD STREETPARK
                      Nørremarksvej 1
                         8783 Hornsyld  
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Zinzino
BALANCE-OLIE

Arrangement
FOREDRAG

Sense
LIVSSTIL

MANDAG:
Hold 1: Vejning kl. 13.00 til 14.00.
Undervisning kl. 14.00 til 14.45.

Hold 2: Vejning kl. 17.00 til 18.00.
Undervisning kl. 18.00 til 18.45.

ONSDAG:
Hold 1: Vejning kl. 10.00 til 11.00.
Undervisning kl. 11.00 til 11.45.

Hold 2: Vejning kl. 17.00 til 18.00.
Undervisning kl. 18.00 til 18.45.

ÅBENT FOR ALLE:
Mandag fra 13.00 til 19.00
Onsdag  fra 10.00 til 19.00
Efter aftale 
- mobil 40 81 89 94

Frit valg hver uge
på alle hold.

”Hvis jeg kan, kan alle”
Birgit Therkildsen
Sense-konsulent

MENTOR i Mad&Psyke

NY LIVSSTIL:
Spis dig sund og glad 
med Sense, lækker mad 
med hjerte og fornuft

Søndergade 53C · 8783 Hornsyld

Sense: 
Vægttab på en 
effektiv og sund måde...
”Almindelig mad 
uden hokus-pokus. Nemt og ligetil”...

 

Følg med på 
www.hos-birgit.dk 
Find link til Zinzino Balance-Olie,  
Sense video/downloads m.m.
(Delfinen: Varmtvandsbassin i Sundhedshuset)

Mobil: 40 81 89 94 
www.hos-birgit.dk 

hosbirgit@hos-birgit.dk

Kom på gratis besøg, gerne i vejetiden,
og vær med til undervisningen,

og se selv, hvad Sense er.
INTRO FOR NYE DELTAGERE HVER UGE:

Opstart af nye foregår 
efter holdundervisningen på alle hold.

Får du nok 
omega-3?
Meld dig til et foredrag 
om BalanceOil eller 
snak med Birgit
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Hornsyld IF Volleyball  
Hornsyld IF volleyball har i den forgangne sæson været præget af 
Covid-19 pandemien, hvilket desværre har betydet begrænset træ-
ningsmulighed og kampe/stævner, der er blevet aflyst for alle hold. 
 
Oprykning hos damerne! 

Vi oplever fortsat stor opbakning fra trænere og spillere til en ny sæson 2021-
2022, hvor vi kan glæde os over at vores ene damehold er rykket op i 2. divisi-
on. 

Stort tillykke til dem! Vi ser frem til endnu flere divisionskampe i Hornsyld 
Idrætscenter i den kommende sæson, hvor vi kan byde pa  følgende hold:  
Herrer: 

1. division herrer og Jyllandsserie herrer 

Kontaktperson: John Skriver Nielsen – mobil nr. 61 70 04 44 

Damer: 

2. division damer og Jyllandsserie damer 

Kontaktperson: Linnea Ingemann Riber – mobil nr. 28 77 44 33 

 

Træning for ba de herrer og damer starter i uge 34, 2021. Træningstiderne, kon-
tingent mv. vil snarest muligt blive offentliggjort pa  hjemmesiden.  

Vi ha ber at se mange nye som kendte ansigter i den kommende sæson. 

Vel mødt i hallen til en ny sæson!  

www.Hornsyldif.dk/volleyball   Hornsyld If Volleyball 
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JØRGEN BOJSEN
TØMRERFORRETNING ApS

Alt i tØmRER- OG SNEdkERARBEJdE SAmt GlAS OG låSESyStEmER

kasper 20 14 48 85
Jørgen 20 29 58 85

Etableret i 1906
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Enghøjs Autoværksted
Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

• Online booking
• Privat- og erhvervsbiler

• Lav timepris
• Højt serviceniveau

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Enghøjs
Autoværksted

Bjørnkærvej 3 - 8783 Hornsyld - Tlf. 88 20 71 00 - www.elogic.dk

Bjørnkærvej 3 - 8783 Hornsyld - Tlf. 77 30 20 20 - www.triarca.dk

Bjørnkærvej 3 - 8783 Hornsyld - Tlf. 88 20 71 00 - www.elogic.dk

Bjørnkærvej 3 - 8783 Hornsyld - Tlf. 77 30 20 20 - www.triarca.dk
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Hornsyld Bridgeklub 

Efter en meget lang pause ”siden oktober måned 2020”, går vi nu forhåbentlig lysere 
tider i møde med hensyn til vor hyggelige samvær i klubben. 

Derfor afholdes sommerbridge dog kun for klubbens medlemmer i august 2021. 

Der spilles følgende dage: 
tirsdag den   3. august kl. 18.30 
tirsdag den 10. august kl. 18.30 
tirsdag den 17. august kl. 18.30 
Tilmelding: 
Senest dagen før til turneringslederen Ole Jensen tlf. 41578784 eller SMS.  

Spillested som sædvanlig: 
Multihuset i Stouby, Idrætsvej 10-12, 7140 Stouby 

Vi forventer derudover, at holde vor generalforsamling tirsdag den 31. august 
2021 kl. 17.30 i Multihuset. 
Vi starter vor nye sæson for mandagsholdet den 6. september 2021 kl. 13.00 og 
tirsdags holdet den 7. september 2021 kl. 18.30, på tirsdagsholdet er der stadig ledige 
pladser. Undervisningsholdet starter op igen tirsdag den 7. september 2021 kl. 18.30. 
Nye og elever fra sidste sæson til undervisningsholdet, kan henvende sig til Lena 
Mortensen på tlf. nr. 22 58 99 00 for yderligere oplysninger samt tilmelding. 

I øvrigt henvises til vor hjemmeside www.hornsyldbridgeklub.dk for yderligere 
information. 

Bestyrelsen 

Hornsyld Bridgeklub 
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Sammen når
vi nye mål...

Nørremarksvej 3 • 8783 Hornsyld • Tlf. 7568 7211

Følg os på
facebook
eller
hicenter.dk

• Svømmehal • Dampbad 
• Sauna •  Motionscenter
• Idrætshal • Aktivitetssal
• Indoor Cycling • Sund Café

- masser af nye spænden-
  de hold og tiltag...
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KKLLUUBB  HHOORRNNSSYYLLDD  ((UUNNGGDDOOMMSSKKLLUUBBBBEENN))  
En lille hilsen fra Klub Hornsyld.  

Det har været et anderledes år med COVID19, og intet har været som det 
plejer at være. Men vi er nu ved at begyndt at vise os i gadebilledet.  

Vi har haft succes med Virtuel Klub sammen med 7. og 8. klasserne, og alle har 
nydt, at vi har set hinanden hver tirsdag og torsdag, og vi har haft mange sjove 
timer sammen. Da det gode vejr begyndte at vise sig, valgte vi at sige tak for 
denne gang, og derefter gå på SIM om tirsdagen og torsdagen. Det har været 

udfordrende, da vi ikke måtte blande årgangene/de unge, og dette måtte vi 
opgive, da efterhånden rigtig mange unge mødes omkring SIM.  

Derfor ændrede vi konceptet, og kalder det nu rullende klub indtil skolernes 
sommerferie. Så vi flytter os rundt i området, og møder de unge på gaden.  
Nu glæder vi os til at starte den almindelige klub op igen i begyndelsen af 
september – Det tror vi på, at det kan lade sig gøre. GGOODD  SSOOMMMMEERR  ""##$$%% 
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Årets Hornsyld-borger 2020 Anna Lise Eskerod havde taget hele sin familie med til 
festlighederne. Foto: Henrik Akselbo.

Miki Jensen, årets borger 2019, fik en erindringspokal af Else Madsen. Foto: Henrik Akselbo. 
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Årets Hornsyld-borger
 
Anna Lise Eskerod blev hædret som "Årets Hornsyld-borger" ved Sankt 
Hans festen i Hornsyld.

På grund af coronaen har det ikke været muligt at hædre Årets Hornsyld-
borger 2020 på noget tidspunkt, men komitéen og Hornsyld Borgerforenin-
gen fandt anledning ved Sankt Hans festen perfekt, da der for første gang 
i lang tid var samlet en større skare i Hornsyld.

Formanden for komitéen Else Madsen hædrede Anna Lise Eskerod og 
sagde: 'Anna Lise Eskerod er en ildsjæl og besidder stor omsorg for sine 
medmennesker. Hun er altid parat til at hjælpe borgere med at handle, 
køre i lægehuset eller på besøg i sundhedssystemet, og hun er personlig 
hjælper for ældre medborgere i svømmehallen. 

Hun hjælper indvandrere i Krohaven med hjælp og med at læse og forstå 
dokumenter og gøremål, der kan være svære at håndtere, og børnene går 
aldrig forhæves til hendes dør.

Hun er frivillig hjælper på Kildevældet, og hun lægger stort arbejde i 
strikkeklubben, hvor der er 12 deltagere.

Hun lægger gerne bil og tid til et projekt med at give de ensomme ældre 
en køretur i omegnen.

Anna Lise Eskerod sætter sine egne behov til side for at hjælpe andre, der 
har brug for omsorg.

Hun er en af hverdagens helte, som fortjener anerkendelse.' slutter Else 
Madsen. Hun overrakte også en erindringspokalen til "Årets Hornsyld-
borger 2019", Miki Jensen.

Anna Lise Ekserod 
fik hænderne fulde 
ved overrækkelsen. 
Foto: Henrik Akselbo
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Butikker, detail og service 

 
Ann Worm’s Blomster og 
Brugskunst 

Bredmadevej 1 
Hornsyld 

Tlf 20 68 81 91 

Boje Gardiner Bjerrevej 332 
Hornsyld 

Tlf 75 68 13 22 

Kajakforalle.dk Bråskovvej 56 
Hornsyld 

Tlf 23 96 34 30 

Hornsyld Apotek Apotekerbakken 23 
Hornsyld 

Tlf 75 68 73 44 

Hornsyld 
Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28 
Hornsyld 

Tlf 75 68 73 00 

Hornsyld 
Slagterforretning 

Apotekerbakken 24 
Hornsyld 

Tlf 75 68 70 17 

Bjerre Kød  Bjerrevej 346 
Hornsyld 

Tlf 75 68 15 11 

Sydbank Odelsgade 11 A, 
Juelsminde 

Tlf 74 37 75 70 

Spar Hornsyld Apotekerbakken 4 
Hornsyld 

Tlf 75 68 75 51 

Laasby A/S  
Hornum  

Bråskovvej 63 
Hornsyld 

Tlf 75 68 74 55 

LR- Hille Eliselunden 16 
Hornsyld 

Tlf 24 66 31 24 

LET Kommunikation L´hombrevej 4 
Hornsyld 

Tlf 20 23 58 15 
 

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 
Hornsyld 

Tlf 75 68 72 11 
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Detail og service 
 

Bonefeld og  Bystrup A/S 
 

Søndergade 25 
Hornsyld 

Tlf 76 28 60 60 

Sense hos Birgit Søndergade 53 C 
Hornsyld 

Tlf 40 81 89 94 

Enghøjs Autoværksted  Industrivænget 7 
Hornsyld 

Tlf 75 68 73 18 

Hornsyld Bilcenter  Hornsyld Industrivej 
1, Hornsyld 

Tlf 75 68 76 11 

Nybolig Hornsyld Møllevej 18 
Hornsyld 

Tlf 75 68 76 55 

RTK Auto Hornsyld Industrivej 
29, Hornsyld 

Tlf 40 18 86 31 

Tandlægehuset i 
Hornsyld  

Apotekerbakken 6 
Hornsyld 

Tlf 75 68 76 23 

Mika Græs Nebsager Kirkevej 
12,  Hornsyld 

Tlf 22 12 89 89 

XL Byg Breinholt 
Hornsyld A/S 

Nørregade 28, 
Hornsyld 

Tlf 72 18 69 00 

Dovi Media Engparken 8 
Hornsyld 

Tlf 23 32 00 22 

Lægerne Egevej 
 

Egevej 7 A 
Hornsyld 

Tlf 75 68 74 33 

Forkaele.dk  
massør Solveig Udbjørg 

Birkevej 7, 
Hornsyld 

Tlf  

Hornsyld Foder 
 

Nørregade 18, 
Hornsyld 

Tlf 26 14 88 20 

Lægeklinikken 
Apotekerbakken 

Apotekerbakken 22, 
Hornsyld 

Tlf 75 68 77 66 

Psykoterapeuten 
v. Karen Hessel 

Dalvej 9, Bjerre Tlf 20 73 46 91 

Spahan Massage Overvej 22 
Vrigsted 

Tlf 20 89 35 52 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 Håndværkere og service m.m. 
 

Hornsyld 
Entreprenørforretning 

Bjerrevej 383,Hornsyld Tlf 75 68 72 70 
 

Murer og Betonfirmaet 
Erling Jørgensen A/S 

Industrivænget 2 
Hornsyld 

Tlf 75 68 77 44 

Eslund Husreparation Industrivænget 1 
Hornsyld 

Tlf 75 68 51 29 

Murerfirmaet   
Morten Friis A/S 

Hornsyld Industrivej 
17, Hornsyld 

Tlf 75 68 71 55 

Hans Ikjær  
Entreprenør-forretning 

Industrivænget 7 
Hornsyld 

Tlf 75 68 50 58 

Hornsyld Dyrlæger Bjerrevej 375, Hornsyld Tlf. 75 68 77 00 
Helge Frandsen A/S Hornsyld Industrivej 5, 

Hornsyld 
Tlf 75 68 80 33 

Hornsyld – Barrit El Møllevej 1, Hornsyld Tlf 75 68 77 55 
Aktivslivern.dk Bøgeskovvejen 11, 

Hornsyld 
Tlf 75 82 41 11 

Automatik Service 
Hornsyld 

Søndergade 23, 
Hornsyld 

Tlf 75 68 71 66 

Dammanns El-Service 
ApS 

Skerrildgårdvej 21, 
Hornsyld 

Tlf 22 13 73 15 

Lindstrøm Hyllerødvej 8, 
Hornsyld 

Tlf 52 39 65 00 

Roesgaard & Partners 
 

Sønderbrogade 16 
Horsens 

Tlf 75 62 99 99 

Hyrup Kro Lysegårdsvej 2, Stouby Tlf 75 89 74 44 
ArtTart.dk Bråskovevej 

35,Hornsyld 
Tlf 27 35 72 70 
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Håndværkere 
 

Runtek Søndergade 23 
Hornsyld 

Tlf 20 16 30 08 
 

Jørgen Bojsen Jensen 
Tømrerforretning 

Kildevangen 16 
Hornsyld 

Tlf 20 29 58 85 

Entreprenør K. P. Marsh 
Aps 

Bjerrevej 352 
Hornsyld 

Tlf 40 27 13 87 

TS Maskiner Hornsyld 
ApS 

Bredmadevej 12 
Hornsyld 

Tlf 75 68 77 47 

Murerfirmaet Brdr. 
Madsen 

Bjerrevej 347 
Hornsyld 

Tlf 21 47 49 61 

Murerfirmaet Erik 
Madsen  

Bjerrevej 347 
Hornsyld 

Tlf 75 68 15 85 

KR VVS Teknik Hornsyld Industrivej 
3 B, Hornsyld 

Tlf 75 68 35 04 

Agerskovs Efterfølgere 
ApS 

Grønningen 48 
Hornsyld 

Tlf 21 70 15 55 

Breth 
Entreprenørforretning  

Skerrildgårdvej 10 
Barrit 

Tlf 22 70 05 67 

Hornsyld Malerfirma Bøgeskovvejen 10 
Juelsminde 

Tlf 75 68 89 89 

Murerfirmaet Hillestrøm Vestergårdsmarken 
48,  Hornsyld 

Tlf 25 38 35 76 

Bjerre El ApS 
 

Bjerrevej 338 
Hornsyld 

Tlf 75 68 10 53 

L.C. Gulve 
 

Søndergade 24 
Hornsyld 

Tlf 75 68 72 22 

Sonny Olesen Smede & 
Maskinteknik 

Urlevvej 8 
Hornsyld 

Tlf 22 86 36 46 

Hornsyld 
Vinduespolering 

Bøgeskovvejen 13 
Hornsyld 

Tlf 20 16 19 33 
 

Fragtmand Erik Larsen 
 

Hornsyld Industrivej 
27, Hornsyld 

Tlf 75 68 71 96 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Virksomheder m.m. 

 
Dan-Hill-Plast A/S Hornsyld Industrivej 

37, Hornsyld 
Tlf 75 68 72 00 

EM Fiberglas A/S Hornsyld Industrivej 
20, Hornsyld 

Tlf 75 68 73 11 

Flexa4dreams A/S Hornsyld Industrivej 
4, Hornsyld 

Tlf 76 68 80 55 

Hanja Plast ApS Hornsyld Industrivej 
3, Hornsyld 

Tlf 75 68 83 14 

Barrit Mejeri 
 

Brølbæk 5, 7150 
Barrit 

Tlf 75 69 10 23 

Ejendoms- og 
Handelsselskabet ApS 

Vestergårdsmarken 
54, Hornsyld 

Tlf 75 68 71 99 

Triax DK Bjørnkærvej 3, 
Hornsyld 

Tlf 76 82 22 00 

BGI Akademiet Gramvej 3, 
Hornsyld 

75 68 10 22 
 

Hornsyld Recycling 
 

Industrivænget 11, 
Hornsyld 

Tlf 40 35 04 03 

HEVI Sugaring Nørregade 44, 
Hornsyld 

Tlf 60 15 25 75 

   
Tobee, have, service, 
skrædderarbejde 

Søren Nielsens vej 
5,Bjerre 

Tlf. 40 28 99 24 

Tirsbæklund Hyllerødvej 2, 
Hornsyld 

Tlf 24 64 41 12 

Triarca A/S Bjørnkærvej 3, 
Hornsyld 

Tlf 88 20 71 00 
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Lidt flere billeder af Hornsyld Erhverv: 
Øverst: Kirkens Korshær, Grethe Schou 
Nederst: Hornsyld Dyrlægerne i aktion 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Travlhed i HK Totalbyg 

Opfører alle former for haller og ansætter nye medarbejdere 

Det går stærkt lige nu i HK Totalbyg, der er leveringsdygtig i alle 
former for haller både til industribyggeri, lagerhaller, kontordomiciler 
samt landbrugshaller og  ridehuse. 

- Vi har rigtigt travlt og har mange opgaver, og vi forventer en kraftig 
stigning i omsætningen. På den baggrund ansætter vi nu en salgschef, 
siger direktør Mogens Andersen. 
Lige nu er der fire ansatte, og forventningerne er, at der vil blive 
ansatte yderligere medarbejdere i den kommende tid. 

- Vi har mange trofaste kunder, og mange nye kommer til, siger 
Mogens Andersen, der har oplevet markant vækst uden at bruge mange 
ressourcer på markedsføring. 
- Der er basis for øget fremgang, og vi skal være klar til at 
imødekomme de mange henvendelser, vi får, siger han. 

HK Totalbyg blev oprindeligt etableret som en underafdeling af 
Hornsyld Købmandsgaards trælastforretning. I forbindelse med 
frasalget af aktiemajoriteten i trælasten i 2018 blev byggeafdelingen 
udskilt i et selvstændigt selskab, som i dag hører under 
Købmandsgaarden. 
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- I de første år gjaldt det primært landbrugshaller og stalde, men siden 
har vi udviklet os til at opføre alle former for haller, og vi har stor 
ekspertise indenfor industribyggerier. 

Mogens Andersen understreger, at der er stor fokus på ordentlighed og 
på at et ord er et ord, så alle parter er tilfredse. 

- Folk skal kunne regne med dét, der er aftalt, og vi lægger meget vægt 
på langsigtede relationer med både kunder og samarbejdspartnere. 

HK Totalbyg, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld 
Tlf. 7568 7300, www.hk-totalbyg.dk 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Kåret til månedens Nybolig Butik 

Nybolig i Hornsyld har fået diplom for flotte resultater 

Flaget var hejst og den røde løber rullet ud, da Nybolig i Hornsyld for 
nylig havde besøg af distriktschef hos Nykredit Mægler, Carl Wiese, i 
anledning af, at butikken er kåret til månedens Nybolig-forretning i det 
østjyske. 

- Vi er meget taknemmelige, beærede og stolte over at have modtaget 
diplomet, siger daglig leder Lone Engelbrecht Hybel. 

Markedsandelene er de senest tre måneder steget kraftigt på salget, så 
det i perioden er over 42 procent, og indtaget af nye boliger til salg er 
hele oppe på over 54 procent. 

- Det her har kun været muligt, fordi vi har dygtige medarbejdere, og 
fordi vi har et rigtigt godt teamwork med vores kollegaer i Nybolig 
Juelsminde med Peter ÅG Danielsen i spidsen. Uden dem var det 
aldrig lykkes, så de skal også have stor tak for indsatsen, siger Lone 
Engelbrecht Hybel. 

Lone Engelbrecht Hybel startede den 1. september 2020 som ny daglig 
leder i Hornsyld. Hun er født og opvokset i området, og har gennem en 
del år været ansat i daværende BG Bank i Hornsyld, lokalkendskabet 
er derfor stort og meget gavnligt i hverdagen. 
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- Den lokale forankring betyder meget, og ellers satser vi på tillid og 
ordentlighed i vores måde at arbejde på.  

- Jeg er glad for, at vi kan være med til at skabe udvikling i Hornsyld 
og få nye mennesker her til lokalområdet, siger Lone Engelbrecht 
Hybel, der er klar til at byde kunderne indenfor i nyistandsatte og 
indbydende lokaler på Møllevej. 

 Nybolig Hornsyld 
Daglig leder Lone Engelbrecht Hybel 
Møllevej 18, 8783 Hornsyld,  
Tlf. 2093 016 
 fty@nybolig.dk 
www.nybolig.dk 

 

 



26

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

 
Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Vellykket generationsskifte hos Hornsyld Dyrlæger 

Hornsyld Dyrlæger har fået nye ejere, som kører stedet videre i samme 
ånd  

For et år siden fik Hornsyld Dyrlæger på Bjerrevej nye ejere. Praksis 
fortsætter med samme personale, og den tidligere ejer siden 1989, 
dyrlæge Henrik Meyer, 64 år, nu er ansat. 

- Indkøringen er gået fint, og vi er kommet godt i gang og er rigtig 
glade for at være her, siger dyrlæge Svend Erik Garbus. 

Han overtog pr. 1. juli 2020 praksis sammen med dyrlæge Thomas 
Binger Jensen. Ud over dem er dyrlægerne Christina Henneke og 
Henrik Meyer ansat, og på klinikken er der i alt 10 medarbejdere. 

Svend Erik Garbus har en dyrlægeklinik i Randers med ca. 20 ansatte, 
og Thomas Binger Jensen har en klinik i Aarhus med ca. 10 ansatte. De 
har nu købt hver sin halvdel af klinikken i Hornsyld, hvor de af og til 
vil være at træffe, men dog ikke hver dag. 

Henrik Meyer har lejet bygningen med klinikken ud til de to nye ejere, 
som kører praksis videre i samme ånd som hidtil. Der kan tilbydes lidt 
mere end før på grund af sammenlægningen, men umiddelbart mærker 
kunderne ikke den store forskel. 
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De nye ejere er glade for den nye klinik, og de opnår administrative 
fordele ved at køre de tre klinikker sammen.  

Henrik Meyer, der gennem mange år har drevet forretningen sammen 
med sin kone, Eva Jørgensen, er glad for at have fået hul på 
generationsskiftet og for at kunne geare lidt ned i forhold til før – og 
samtidig have kontakten til kunderne. 

Hornsyld Dyrlæger, Bjerrevej 375, 8783 Hornsyld 

Tlf. 7568 7700 

www.dyrlaeger-hornsyld.dk 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Succes med ny genbrugsbutik 

Kirkens Korshær har mange kunder i butikken på Møllevej 

Interessen og opbakningen har været stor for Kirkens Korshærs butik 
på Møllevej 2 i Hornsyld, som åbnede den 1.mars 2021.  

- Folk har taget rigtigt godt imod den nye butik, og vi er meget glade 
for den store interesse, som byen og omegnen har vist. Vi oplever, at 
tiden er med os, og vi kan mærke, at der er en stor interesse for 
genbrug, siger Grethe Schou, der er formand for butiksudvalget. 

Hun står i spidsen for de ca. 20 frivillige, der driver butikken og som 
udøver et stort og ulønnet arbejde til fordel for det sociale arbejde i 
Kirkens Korshær. Der er også folk i arbejdsprøvning. 

- Overskuddet går til en organisation, der tager sig af socialt udsatte i 
vores samfund. Vi støtter dem, der er længst ude og som har et stort 
behov for hjælp.  Pengene, vi får ind, går til familiearbejde, varmestuer 
og herberg, siger Grethe Schou. 

Der kan købes møbler, tøj, bøger og alle mulige forskellige 
genbrugsgenstande og nips i butikken, som før var hjemsted for 
Dagli’Brugsen gennem mange år. Der lægges vægt på, at tingene er 
pæne og i orden.  
Genbrugsbutikken havde før hjemsted på Apotekerbakken, men har nu 
fået mere plads samt lagerfaciliteter, sorteringsrum, værksted og 
opholdsrum til de frivillige. 
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- Det har været rigtigt godt, for vi får rigtigt mange ting ind, og vi har 
brug for plads til sortering, opbevaring og butik, siger Grethe Schou, 
der er glad for, at mange mennesker kommer med deres ting til 
genbrugsbutikken.  
- Det har vi stor respekt for, og vi er taknemmelige for de mange ting, 
som folk kommer med til gavn for et godt formål. 
Kirkens Korshærs genbrugsbutik vil gerne have flere frivillige, både til 
butik samt kørsel og afhentning, og er man interesseret, kan man 
henvende sig. Der lægges vægt på, at de frivillige har et godt 
sammenhold og har det godt sammen, men der er tale om en ulønnet 
indsats. 
Der er åbent hver dag fra 10.00 til 17.00 samt lørdag fra 10.00 til 
13.00. 

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Møllevej 2, 8783 Hornsyld 
Tlf. 2384 7975 
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DET RETTE TEAM TIL AT LØSE DIT BOLIGSALG

Nybolig Hornsyld er en del af Danmarks største Nybolig mægler. 
Vi er en stærk lokal forankret mæglerbutik. Vi har et stort 

lokalkendskab  i og omkring Hornsyld. 

Sammen med et stærk brand, stor markedsandel og god 
kundetilfredshed, er vi klar til at hjælpe dig hele vejen med at sælge 

din bolig.

KONTAKT OS PÅ TLF: 7568 7655

Peter ”ÅG” Danielsen

Lone Engelbrecht Hybel

Sarah Fynbo

Flemming Thykjær
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Søndagshavevandring til 3 åbne haver. 
 

Søndag den 1. august kl. 10 – 16. 
 

”Den amerikanske stue”, Vejlevej 111, 7140 
Stouby.  
Annette Simoni og Arne Koch ejer et frimærke af en 
have på 976 m2. Men tag ikke fejl, små haver har 
dobbelt detaljerigdom, med masser til øjet. Arne er 
dygtig til at klippe både græs og stedsegrønne, 
næsten hver dag.  
Det særlige ved denne have er parrets interesse for 
souvenirs fra deres U.S.A. rejser 
hvert år. Der er westernstil og stemning i “skuret”. 

Haven er uden blomster, så Annette mangler tit stauder til en buket. Men det er der 
ikke plads til. 
 
 
 
Ellens Elkærsminde, Ellen Kristine K. Jørgensen, 
Nedervej 13, 7140 Stouby.  
Elkærsmindes have er kun 1 år gammel, men det er alle 
Ellens 30 år gamle stauder der er flyttet med hertil.  
Der er mulighed for at følge udviklingen, som haven og 
huset tager form i Ellens kyndige hænder.  
Grunden er 7.360 m2 og haveplanen er tegnet af Ellen 
Lærke Jørgensen, Vinding. Der er fældet 85 træer, og det 
ligger åbent i landskabet. Mod nord giver staudebede en 
parkagtig fornemmelse sammen med det 200 år gamle 
Bøgetræ. Mod syd danner pigsten og roser rammer om et 
kommende gårdhavemiljø. 
 
 

 Have-idyllen v/Hanne og Leon Brauner, 
Stevnsvej 1b, Vrigsted, 7140 Stouby. 
Haven er 1950 m2 og rummer bl.a. cypresser 
som kan fortælle deres egne historier om en 
aktiv og kreativ graver der fik dem til at gro, de 
blev plantet og endte i Hanne og Leons have 
hvor de får kærlig pleje med at blive 
formklippet. 
Der er også en flot havedam med rigtige flotte 
Karper. Flotte højbede, buede græsarealer, 

havepavillon, drivhus og grillhytten er også med til at skabe det dejlige havemiljø. 
Der er mange spændende ting som krukker, stativer og beton rundt i haven.  
Der er også plantesalg. Se mere på deres hjemmeside Have-idyllen.dk. Entre 30,-. 
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ERIK MADSEN ApS
Alt murerarbejde udføres
Tilbud gives

Bjerrevej 347, Bjerre, 8783 Hornsyld

Tlf. 75 68 15 85
Biltlf. 40 18 55 85

Sporten direkte i postkassenSporten direkte i postkassen

Karen Hansen Lyse og  
Anette Dam Jacobsen 
 

Godkendte revisorer 
 

Erhvervsvej 2 
8721 Daugård 
 

Tlf.: 7589 6066 

 
 
 

Ungdomsskolen Hedensted • Valenciavej 6A • 8722 Hedensted 
Tlf. 7975 5545 • ungdomsskolen@hedensted.dk 

www.hed-ungdom.dk 
 

SSP runderinger i Hornsyld 
 
 
Forår og sommer betyder flere unge på offentlige arealer, og her får vi brug for 
jer forældres hjælp.   
 
Fra SSP’s side runderer vi i Hornsyld hele sommeren, og tager en fornuftig 
snak med de unge, når vi møder dem. Vi bestræber os på at komme så meget 
rundt som muligt, men vores medarbejdere er blot ”almindelige mennesker”, 
som også skal både arbejde og holde ferie i den periode, og ikke kan stå til 
rådighed på alle tidspunkter. 
 
Vi appellerer igen i år til alle om at være en aktiv del i dette.  
Alle kan henvende sig til de unge, og tage en velmenende og fornuftig snak 
med dem om, f.eks. hvordan man tager hensyn til naboer, efterlader stedet 
osv. Eller efterfølgende henvende sig til forældrene med info om at ens 
søn/datter har været en del af en sammenkomst, hvor der mangler at blive 
ryddet op el. lign.  
Med venlighed når man langt. J 
Og vi appellerer også til, at forældre tjekker op på, hvor ens datter/søn har 
opholdt sig, og om området er efterladt på en ordentlig måde.  
 
Heldigvis er rigtig mange af vores unge meget ansvarlige og sørger for f.eks. 
at rydde op efter sig, når de har opholdt sig på offentlige steder. 
Men der vil altid være nogen, der skal have lidt hjælp. 
 

Vi arbejder på at få oprettet en afdeling af 
Natteravnene i Hornsyld, og har allerede nogle 
tilmeldinger, hvilket vi er rigtig glade for. Men vi skal 
have flere med på vognen, hvis det skal være 
holdbart, både til gåture, men også til lidt 

administrativt arbejde. Så hvis du har interesse/kender nogen, som kunne 
have interesse, så kontakt SSP, Lone Toft for mere info.  
 
Husk nu - ”Der skal en hel landsby til at opdrage en ung”. J 
 
 
På vegne af 
SSP område Øst, Ungdomsskolen Hedensted  
 
Sanne Nygaard, daglig leder i Klub Hornsyld 
Lone Toft, Klub- og ssp koordinator  
               tlf. 30535325,  
               mail: lone.toft@hedensted.dk 
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Agerskovs Eftf. 
v/Klaus og Jesper Kraul

& TØMRERFIRMA
Tlf. 7589 1555 - 2170 1555

 Nybyggeri

 Ombygning

 Tilbygning

 Tag-opgaver

 Reparationer

 Vedligeholdelser

 Moderniseringer

 Støbearbejde

 Bygningsrenoveringer

 Salg og montage
 af vinduer og døre

 Montagearbejde
 herunder køkkener,
 inventar m.m.
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Bogen om Tommy Poulsen
KUGLEPEN

Erik Nielsen

FÅS i spar hornsyld

læs historier om tommy fra blandt andre
Alex Pedersen, Flemming Povlsen, Kurt Ross, Henrik Ravn, Peter Piil

... og mange flere

200,-
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Industrivej 17 - 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 71 55

v/Cathrine & Dennis Ladegaard - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld - mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk
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OLIE A/S

Ring 7568 7300
 eller bestil på hk-hornsyld-shop.dk

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
Nørregade 28 • 8783 Hornsyld

Vi leverer i hele Danmark
til lave nettopriser...

Diesel og
fyringsolie

Grill-aften og havehygge.  
 

Fredag den 6. august fra kl. 17 hos 
Kirsten & Henning Mortensen, Kingos Alle 32, 8723 Løsning. 

 
 
I foråret 2020 midt i coronaens begyndelse flyttede vi fra Bjerre til Løsning. Jeg fik 

gravet en del stauder op og plantet dem i den nye have. 
Heldigvis havde dem, vi købte huset af, holdt haven rigtig 
fint. Der var en køkkenhave hvor mine planter røg i. Jeg 
havde endda, til stor undren af de unge, et par spande 
kompost orm med, så der er godt liv i komposten "#$. 
I juni havde vi Laila Sølager, til at lave en haveplan for 
os. Det er godt givet ud, hun havde nogle rigtige gode 
forslag om, hvordan vi kunne gribe tingene an, og hvad 
der kunne være godt at plante. 
Vi har fået ordnet noget, men er stadigvæk på vej, men 
det er man vel altid i haven. 
I skal selv medbringe noget til grillen, samt tilbehør dertil. 
Havekredsen giver drikkevarer, kaffe og kage. 
 

Entré: En plante eller andet haverelateret som vi bruger til amerikansk lotteri, det 
plejer jo at være et hit. 
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Fra arkivet: 
Jan Knudsen, cheftræner i 
Hornsyld i 1992 og 1993, var 
blandt de seks cheftrænere, 
som Hornsyld IF hentede til 
klubben fra VB, der deltog i 
Tommy Poulsens 50 års jubi-
læum på Horsens Folkeblad 
fredag 18. juni.

Steen Thychosen, træner i Hornsyld i 1994, 95 og 96, hyggede sig sammen 
med Tommy Hansen, træner i Hornsyld i 1982, 83, 84 og 85.  

Foto: Lars Juul
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Jørgen Bach Andersen, træner i Hornsyld i 1997, 98 og 99, fik en god snak 
med Steen Thychosen. De var danske mestre sammen i 1984. 

Foto: Lars Juul.

Steen Thychosen og Tommy Poulsen genopfriskede gamle minder. 
Foto: Lars Juul
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Per Madsen (th), træner i Hornsyld i 1978, 79, 80 og 81, var den syvende 
Hornsyld-træner ved 50 års jubilæet. Han hygger sig med den gamle fod-

bolddommer Leif Madsen. Foto: Lars Juul.

Knud Herbert Sørensen, Tommy Hansen og Peter Hansen var tre succes-
trænere i 10 sæsoner fra 1982.
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De gode gamle dage 
 
Af Tommy Poulsen

Hornsyld var kendt for at hente store  
profiler som trænere til Hornsyld i en  
lang periode. 

1961-69: Thorkild Pedersen

1969: Svend Larsen

1970: Leif Mouritsen

1972: Kristian Vestergaard,  
 stoppede efter få måneder

1972 og 73: Jørgen Harfeld

1973: Niels P. Sørensen

1974 og 75: Jens Kurt Cnota

1976 og 77: Per Harfeld, stoppede 1. maj

1977: Kaj Topp

1978, 79, 80 og 81: Per Madsen

1982, 83, 84 og 85: Tommy Hansen

1986, 87, 88 og 89: Knud Herbert Sørensen

1990 og 91: Peter Hansen

1992 og 93: Jan Knudsen

1994, 95 og 96: Steen Thychosen

1997, 98 og 99: Jørgen Bach Andersen

2000, 2001 og 2002: Helge Petersen

2003 og 2004: Flemming Hansen

2004, efterår: Flemming Lauridsen

2005 og 2006: Lennart Jensen

2007: Flemming Lauritsen

2008 og 2009: Helge Petersen

2010 og 2011: Per Christensen

2012: Brian Rützou

2023, 2014, 2015, 2016 og 2017: Johan Byrial Hansen

Cheftræner i dag: Allan Rützou
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Årsberetning 
Hornsyld Idrætsforening 2020.
 
Året 2020 startede helt almindeligt, men midt i marts måned blev Dan-
mark og HIF Corona ramt, og det satte så sit helt alvorlige præg på resten 
af 2020, primært marts, april, maj og december måned var specielle da al 
foreningsaktivitet var sat på standby, hallerne var lukket ned, forbud mod 
forsamling osv. – aflyst Bierfest og gymnastik opvisning mv. til følge.

Sport Award blev også aflyst, ærgerligt da vi havde 2 indstillinger der vandt 
deres kategorier, de blev først hædret og afsløret i december måned, så et 
stort tillykke til volleyball afdelingen, med damerne der blev kåret til årets 
hold og Poul Anker Frederiksen der vandt Nyboligs pris – du gør en forskel, 
så der har dog også været positive oplevelser i foreningen i 2020, dejligt.

Generalforsamlingen i marts blev udsat, det lykkedes os at få den afviklet i 
vores eget klublokalet den 25.05., da HIC stadig var lukket ned.

Robert Grønne holdt 90 års fødselsdag, Ole Simonsen og jeg besøgte Robert, 
det var en hyggelig time, som jeg ved Robert satte stor pris på.

Desværre har vi 2020 også taget afsked med 4 personer med ”blå blod” i årer-
ne, Joan Harfeld, Ingolf Mølgaard Pedersen, Jørgen Jepsen, Jørn Hansen. 

Æret være deres minde.

De enkelte afdelinger kommer selv ind på deres aktiviteter i 2020, så det 
bliver kun et kort resume, 

Volleyballafdelingen:  

Har godt gang i både dame og herresiden i afdelingen.

De var ”motoren” i at vi fik en ny og mere moderne og bruger venlig hjem-
meside i HIF i 2020 – tak for det, samt en stor tak til John og Tina for at 
være ”tovholder” på processen. 
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Gymnastikafdelingen:

Har bla. afholdt den årlige fastelavnsfest 
måske for sidste gang, og gymnastikop-
visning blev desværre aflyst.   

Seniorfodbold:

Spiller i serie 3 med førsteholdet.    

 

Ungdomsfodbold:

Der har vi i eget regi de helt unge hold 
– når de bliver lidt ældre overgår de til 
samarbejdet HSSR – der dækker over by-
erne Hornsyld, Stouby, Stenderup og Rå-
rup. Der er blevet arbejdet på at få bedre 
”struktur” på samarbejdet, spændende at 
følge udviklingen i HSSR - samarbejdet.

 

Sport på tværs for seniorer:

Styret af Betty og Preben Maltesen ”spiller” også bare rigtig godt, der er 
trængsel på badminton banerne i HIC hver tirsdag formiddag, i 2020 er de 
blevet digitale via Conventus tilmelding og betaling.

Badminton:

Blev startet op igen i HIF regi, dejligt. Tak til HIC og Lars Gyberg for at få 
”proces” i det hen over vinteren 2019/2020 med gratis badminton. Bane ti-
derne fra 20,00 til 21,00 har været udlejet, hvorimod det har været sværere 
at udleje banerne fra kl. 21,00 til 22,00.

Petanque:

De har været på ”banen” siden ca. 1 september, der er ca. 20 aktive. De er 
også blevet tilmeldt og registreret i Conventus – tak til Tina Buhl for det 
tekniske i den forbindelse. Ove Hylleborg er kontaktperson.

 

Hornsyld Bladet, har Birgit Terkildsen fra Sense på Søndergade i Hornsyld 
distribueret i 2020, en stor tak til Birgit for at påtage sig den opgave med 
godt humør og positiv energi.
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Der skal også lyde en stor tak til bladudvalget.

Annoncørerne i bladet, der trofast har bakket op i mange år skal også have en 
stor tak for loyaliteten over for bladet, uden annoncører intet Hornsyld Blad.   

Vi kan alle være stolte af at have et præsentabelt og professionelt Hornsyld 
blad, det er god branding af Hornsyld – Bjerre – Bråskov området.

Den verdensberømte Hornsyld Bier fest blev ikke afviklet i 2020, desværre. 

Derfor var vi heller ikke kaldt til oprydning søndag eftermiddag/aften ifm. 
Havne Festen i Juelsminde – den var også aflyst.

HIF har fået en fantastisk støtte fra lokalområdet i denne så usikre Coronatid.

Insero fonden har ydet støtte til Volleyball der bla. har haft øget udgifter ef-
ter oprykning til 1. division, samt den manglende indtægt fra Beerfest – der 
blev ansøgt om kr.  33.500 – som også blev bevilget.

Spar Hornsyld skal også have en stor tak, de har bevilget kr. 40.000,00 til 
HIF pga.  Corona situationen, det var ”kompensation” for manglende ind-
tægter fra den aflyst beerfest og gymnastikopvisning.

Nordea fonden har skænket kr. 5.000 til bolde i Volleyball afdelingen.

Hedensted Kommunes, udviklingspulje har bevilget kr. 20.000 til gymna-
stikafdelingen til nye rekvisitter, de penge aktiveres nok først i 2021.

I 2020 var vi 504 aktive medlemmer – hvoraf 277 under 25 år.   

2020 blev 1. sæson med digital registrering af antal aktive på hal gulvet, for 
at ”tjekke” om der reelt er aktive i hallerne i de timer som kommunen udbe-
taler driftstilskud til, så er der er ikke konkrete resultater på banen endnu.

Vi skal huske at det er et fælles mål for alle at - de frivillige skal have 
”bedre” betingelser for at drive og udvikle foreningslivet i hverdagen frem-
adrettet.
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Kommunen og foreningerne bør holde fælles fokus på ”Next generation” 
som frivillige i fremtiden – for at holde de flotte faciliteter i kommunen ak-
tive i fremtiden. Det er et punkt vi har på dagsordenen i Top 10 netværket, 
men det må gerne blive lidt mere konkret i løbet af 2021. 

Understøtning af de enkelte afdelinger har altid været et af vores fokusom-
råder i hovedbestyrelsen, i 2020 har vi ydet støtte til bla. senior fodbolds 
forplejning til træningsstart mv. 

Alt i alt har vi uddelt kr. 7.400,00 i 2020.

2020 blev år 3 med en ansøgning ved Hedensted Kommune om etablering af 
en kunstgræsbane på Hornsyld Stadion, den var planlagt som en udvikling 
af træningsbanen ud mod Bråskov, da der i forvejen er etableret lysanlæg, 
hegn mv., men den tanke er blevet udviklet igennem 2019.

Med HIC bestyrelsen som tovholder tog vi i 2019 hul på en visionsproces 
for de udvendige arealer omkring HIC, alle brugere, skolen osv. Satte sig og 
”tænkte” stort og derved er kunstgræs banen blevet ”flyttet” fra trænings-
banen om til bane 2 som vi kalder den, for det er der ”man vil være”, også 
rent praktisk mht. omklædningsrum, diverse rekvisitter mv.

Der var stadigvæk lidt politik i ”processen” i løbet af 2020, meldingerne lød 
på at der var nok kunstgræsbane kapacitet i Hedensted kommune.

Derfor har vi holdt os lidt passive i processen, men vi må se om vi ikke kan 
”presse” lidt mere på i 2021.  

Vi mener stadig at behovet er der, da BGI-banen som vi lejer i dag, er meget 
booket til deres eget brug, og det er jo positivt for BGI.

I 2021 vil vi i hovedbestyrelsen bla. have fokus på:

Visions processen for de grønne arealer ude omkring Hornsyld Idrætscenter 
samt de indvendige faciliteter i Hornsyld Idrætscenter, understøtning til 
de enkelte afdelinger, de sportslige resultater, medlemsfastholdelse, leder 
– træner og hjælper rekruttering, Hornsyld Bladet, ny kunstgræsbane,  op-
stramning af interne procedurer i foreningen for at tilpasse de øgede krav 
der stilles til en hovedbestyrelse og Top 10 samarbejdet, hvor 10 foreninger 
fra kommunen, Hedensted Kommune og DGI mødes i et forum og udveksler 
erfaringer uden filter, en spændende proces, der startede den 19. februar 
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2020 i Hornsyld Idrætscenter med HIF som værter.

Genstart af HIF i bred forstand efter Corona situationen vil også kræve en 
del ressourcer i 2021 og 2022.  

Årets leder 2020 – Hanne Rutzou. 

Hanne har været aktiv for Hornsyld IF i ca. 30 år, hun har været engage-
ret og loyal frivillig til mange byfester i Hornsyld, stort set alle koncerter 
i Hornsyld, har været involveret i volleyball afdelingen både i den ”gamle” 
og den nye version, også helt tilbage til det store Beach volley stævne i 
Juelsminde på stranden tilbage i 1995. I den nye version har Hanne stor 
andel i den positive udvikling der stadig pågår i afdelingen, mange tak for. 
Familien er også altid blevet involveret i opgaverne, det er meget sundt at 
prøve, de har lige været på rundtur i Hornsyld med affaldsposer til de nye 
affaldsbeholdere vi har fået.

Hanne har været både træner – leder – sekretær og formand, så det er en 
kompetent ildsjæl vi hædrer i dag. Hanne har valgt at holde pause fra vol-
leyball lige pt. og det er hende velfortjent.

Sort tillykke til Hanne og 1000 tak for indsatsen. 

Endnu engang tak til alle for deres indsats i 2020.

Husk det er jer som ildsjæle der gør den store forskel. 

HIF Hovedbestyrelse 

V/Formand

Henrik Jørgensen
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Nebsager sogns lokalhistorisk  
Forening.
 
Nebsager Lokalarkiv bliver til Nebsager sogns lokalhistorisk  
Forening. 

Nebsager Lokalarkiv.

Som en konsekvens af kommunalreformen i 1970 blev der opfordret til at 
nedsætte et udvalg med det formål at oprette lokalarkiver i de gamle sogne

I 1976 blev der afleveret rigtig mange billeder, som gav materiale til et par 
udstillinger på skolen.

I 1990 gik man for alvor i gang med registrering af billeder, protokoller 
m.m. En halv snes interesserede samledes i Hornsyld skoles bibliotek et 
par gange om måneden. Alle arkivalier opbevaredes hos private, hvilket var 
uholdbart i længden.

I 1996 fik man så et lokale i svømmehallen på ca. 26 m2, hvor der var hyl-
deplads, arbejdsborde og vægplads til udstilling af billeder.

Her holder man åbent hver anden onsdag aften (i de lige uger) kl.19.00-
21.30 og den 1. mandag i hver måned kl.10.00-12.00

I 2009 flyttede man til et andet lokale i Hornsyld Idrætscenter, hvor der 
er dobbelt så meget plads fordelt på to lokaler, hvoraf det ene benyttes til 
opbevaring.

Da vi håber på at nå ud til flere og gøre flere interesserede i sognets historie 
og være med til at bevare vores fælles kulturarv har vi i lokalarkivet dannet 
en lokalhistorisk forening.

Vi skal stadig indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder og lyd-
optagelser, og gennem udstillinger, foredrag o.l. formidle denne viden om 
sognets historie.
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Hvis man gerne vil medvirke til alt dette, kan man blive medlem af forenin-
gen for 100 kr. om året for en husstand og 50 kr. for enkeltpersoner

Vil du vide mere se www.nebsager-lokalarkiv.dk

Nebsager sogns lokalhistorisk Forening har afholdt stiftende gene-
ralforsamling onsdag d.14.oktober 2020.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden        Aage Brixen Niel-
sen valgt og dagsorden godkendt

2. Valg af referent  Helle Hansen valgt

3. Valg af revisor   Ellen Margrethe Meineche valgt

4. Valg af revisorsuppleant Bodil Jepsen valgt

5. Vedtagelse af vedtægter Vedtaget

6. Valg til bestyrelse ifølge vedtægter

 Til bestyrelsen valgtes  

  Aase Jørgensen Formand

  Else Lykke  Kasserer

  Helle Hansen  Sekretær

  Gerda Brixen Nielsen Arkivleder

  Poul Brodersen 

  Inge Marie Jensen

  Frank Andersen

7. Kontingent. Man enedes om 100 kr. pr. husstand eller 50 kr. for  
enkeltpersoner.

8. Evt.

Hvis man gerne vil støtte dette arbejde, kan man opnå medlemskab ved at 
indsætte beløbet på: Reg. Nummer 3409 kontonummer 0013145717
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Hornsylds storhedstid
 
Af Tommy Poulsen

15 sæsoner i jyllandsserien og 10 sæsoner i serie 1. Det var vores storheds-
tid i Hornsyld IF. 

Det hele startede i serie 5 i 1978. Vi blev jysk mester med Per Madsen som 
træner. På fire sæsoner førte Per Madsen os til tre oprykninger, og han af-
leverede os i serie 2 i 1982. Tommy Hansen kom til og førte holdet videre 
med oprykning til jyllandsserien i 1984. Året efter kunne vi ikke fastholde 
pladsen i JS, men rykkede ned.

I 1986 kom Knud Herbert Sørensen til. Han førte os tilbage i jyllandsserien 
i sin anden sæson og afleverede et JS-hold til sin gamle holdkammerat og 
nære ven Peter Hansen i 1990. Peter Hansen leverede klubbens bedste re-
sultater – en 4. og en 6. plads – på sine to sæsoner i 1990 og 1991. 

Jørgen Bach Andersen, Steen Thychosen og Jan Knudsen førte klubben vi-
dere, og det var en storhedstid, der varede mange år. Det var sjovt og festligt 
på Hornsyld Stadion. 

Hvordan kunne en bette by med 1500 indbyggere klare sig i JS? Det skyl-
des, at hele byen bidrog til at være sponsorer. Triax, HK og Dan Hill Plast 
gik i spidsen, og mange fulgte efter. Hvis man i dag vil skabe et JS-hold, 
skal der mange penge til. Vi havde også økonomiske kvaler, fordi det var 
dyrt med alle de løbende udgifter, men vi skar ned på udgifterne overalt og 
overlevede på, at vi kun brugte et minimum af penge.

Hvis Hornsyld skal op i jyllandsserien igen, skal der bruges langt flere mid-
ler i dag. Konkurrencen er blevet hårdere.

Dengang startede opturen i serie 5, men vi havde en masse talentfulde 
ungdomsspillere, der kunne gå direkte ind på førsteholdet, og det kræver 
mange års forberedelser. Dengang var der 15-20 ungkarle, som gik i spidsen 
for arbejdet.

Hvis nogen skulle få lyst til at gentage, hvor vi startede, er der mulighed for 
det, men det kræver både en god økonomi og masser af manpower.
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HVORDAN HJÆLPER DU MED LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP SAMT INFO OM 
HJERTESTARTERE. 
Selvom det var en voldsom rystende oplevelse i Parken da Christian Eriksen faldt om med Hjertestop, har 
dette sat meget større fokus på hvordan man kan hjælpe med at REDDE LIV ved HJERTESTOP. Hvilket er 
positivt Det er både meget vigtigt at der er TILGÆNGELIGE hjertestartere, og HJERTELØBERE. Jeg har 
endvidere et meget stort ønske om at få etableret mange GIV LIV Kurser, hvilket er et kort, gratis kursus, 
hvor man lærer de vigtigste funktioner i førstehjælp og brug af hjertestarter. 
Jeg har været formand for Hjerteforeningen i Høje Taastrup i ca. 8 år, og er nu bestyrelsesmedlem i 
Hjerteforeningen i Hedensted, har endvidere selv oplevet et hjertestop, i 2001, med efterfølgende 4 
dobbelt bypassoperation hvorfor i dag jeg er glad for, at Falck den gang var hurtige, Den gang var ikke 
Hjertestartere og Hjerteløbere. Jeg var dog en af de heldige der overlevede, hvorfor disse ting er blevet en 

HJERTESAG for mig. 
Jeg vil samtidig opfordre firmaer til at få etableret hjerteredderkurser for personale, Der findes det store 
kursus) LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP, som omhandler alt indenfor førstehjælp, og det korte 
GIV LIV KURSUS af ca. ½ times varighed, som fortæller hvad du skal gøre, og i hvilken rækkefølge, 
hvis du oplever en borger falde ommer hjertestop, også inden ud får hjælp med en hjertestarter. Det 
gælder MINUTTER når der er tale om hjerteredning. GIV LIV UNDERVISES AF INSTRUKTØRER DER GØR 
DETTE GRATIS, MAN SKAL DOG FINDE LOKALER HVOR DETTE KAN FOREGÅ. 
Samtidig viljen gerne opfordre til at ALLE HJERTESTARTERE BLIVER PLACERET UDENDØRS SÅ DI ER 
TILGÆNGELIGE I DØGNDRIFT. (DER ER INGEN REGLER FOR AT MAN KUN FÅR HJERTESTOP I 
DAGTIMERNE). 
Yderligere har jeg et meget stort ønske om at alle der har en hjertestarter, sikrer sig, at den også bliver 
tjekket 1 GANG ÅRLIGT AF ET PROFESSIONELT FIRMA. Det vil være en katastrofe hvis en HJERTELØBER 
henter en hjertestarter, og når den så skal i brug, finder man ud af, at den slet ikke virker.  
Jeg Vil samtidig anmode om, at alle hjertestartere bliver registreret hos Trygfonden, da der findes en 
APP: Find Hjertestarter, her kan man finde alle registrerede hjertestarteres placeringer.  
Samtidig har vi brug for flere der bliver uddannet til instruktører i Giv liv kurser.  
Jeg vil gerne være behjælpelig med henvisning til hvor disse kurser findes, samt øvrige informationer. 
Kontakt mig gerne pr. Mail floradanika@gmail.com, eller Tlf. 20 71 09 65. Det er også muligt at henvende 
sig på Hjerteforningen.dk. Eller tlf. 70 25 00 00. Mail. Post@hjerteforeningen.dk. 
Download Hjerteforeningens APP: GIV LIV. 
Trygfondens APP HJERTESTART. Og trygfondens HJERTELØBER. 
 
Link til viden om tjek af hjertestartere og hjertestier, Hjertemotion og lær førstehjælp. Hjertestarterdagen: 
https://frivillignet.hjerteforeningen.dk/overvaagning-af-hjertestartere/ 
 
https://frivillignet.hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/hjertestier/ 
 
https://frivillignet.hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/hjertemotion/ 

https://frivillignet.hjerteforeningen.dk/laer-foerstehjaelp-det-skylder-du-din-naermeste-moed-henning-til-
hjertestarterdagen/ 
 
Tilmelding til Giv liv kurser: 
https://hjerteredder.dk/?_gl=1%2A19nqmql%2A_gcl_aw%2AR0NMLjE2MTY2Njg3OTMuQ2p3S0NBanc2ZkN
DQmhCTkVpd0FlbTVTT3pyeC1zWGlJNkh5Qll1WUUxbExDY3lnWk03UXp3N3Y5eHVlYUk3NGRaZTNMLTVHO
GZ2eTVSb0NUU 
 
ServicePlus-aftale 
Som noget nyt tilbyder Hjerteforeningen ét års ServicePlus-aftale, så man 
ikke skal bekymre sig om overvågning af hjertestarteren, service og 
eventuelle reparationer. ServicePlus-aftalen indbefatter døgnovervågning af 
hjertestarterne, så eventuelle fejl opdages og udbedres med det samme. 

Meld dig som gruppestarter og få en gratis hjertestarter sat op et sted, du har valgt, 
på gådigtilenhjertestarter.dk 

Hjerteforeningen Hedensted har 3 hjertestier som kan findes ved at søge på 
Hjertestier Hedensted. Hjf. Hedensted har også mange sundhedsarrangementer, 
guidede ture, Hjertecafeer m.m. som bl. a. bliver annonceret på Hjerteforeningen 
Hedensteds Facebookside. Alle er velkomne til disse arrangementer. Bl. a. har vi 
aftalt Kystvandring fra Juelsminde til Snaptun den 15. 8. med naturvejleder Jan 
Tideman som guide. Nærmere annoncering følger.  
 
Har du lyst til at hjælpe ved enkelte, eller flere arrangementer er du meget 
velkommen til at kontakte, enten mig, eller gå ind på Hjerteforeningen 
Hedensteds Facebookside og send en besked.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Lene Gall  
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