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Årets Hornsyld-Borger
Hanne Sørensen, bestyrelsesmedlem i Hornsyld Borgerforening siden 

2008, bkev hædret som Årets Hornsyld-Borger 2021. Det skete ved jule-
festlighederne på Falck i Hornsyld. 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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Tre lokale i byrådet 

Hornsyld har tre personer i Hedensted byråd i lighed med sidste valgperiode.
Lene Tingleff og Lise Lotte Hillestrøm blev genvalgt, mens Søren Vanting er det 
nye medlem.
Torsten Pedersen stillede ikke op tril genvalg.
Ole Vind (Venstre) blev borgmester i stedet for Kasper Glyngø.

Svømmehal renoveres
Svømmehallen i Hornsyld skal renoveres for 24,5 millioner kroner.
Svømmehallen er 43 år gammel, og der er brug for renovationen.

To nye boligområder
To nye boligområder er på vej i det østlige Hornsyld.
Det drejer sig om et grønt område mellem Lindevej, Skovparken og Nebsager 
Kirke samt et markområde mellem Skovparken og Nebsager Kirkevej.
Det er led i kommuneplanen for 2021-2033.
Claus Tingleff ejer sidstnævnte areal, hvor der skal bygges 50 parcelhuse.

Farvel til skoleleder
Tina Grønborg Hansen, 50, stopper som leder af Hornsyld Skole efter otte år.
Hun har fået job på Øster Nykirke Skole i Vonge.
Skolen tæller 122 elever.

De tre lokale byrådsmedlemmer 
i Hedensted kommune, Liselotte 
Hillestrøm, Søren Vanting og 
Lene Tingleff.
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Tlf. 7568 8033
hfas@hfas.dk

 Stillads og 
 Totalinddækninger

 Strålevarme gas/vand
 Luftvarme gas/vand
  

Sponsorer på serie 4

 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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Dødsfald 

Anne Lise Kirkegaard, der var lærer i Stenderup og en meget aktiv person i Bjerre 
herreds Amatør Scenes revyer, døde 4. oktober i Skanderborg.

Hun boede i Juelsminde i mange år, da hun arbejdede for Juelsminde kommune, 
men ved sin død var hun flyttet tilbage til Skanderborg, hvor også hendes mand 
Ole Lund Kirkegaard kom fra.

Hun brugte sine sidste år på at holde foredrag om Ole Lund Kirkegaards 
forfattervirksomhed på de danske skoler rundt omkring.

Ole Lund Kirkegaard døde i marts 1979. Han gik i skole sammen med Ulf Pilgaard 
på gymnasiet.

Hun bidrog meget til bogen om sin mand, skrevet af Jens Andersen, og medvirkede 
også til tv-programmet om ”Store danskere” om Ole Lund Kirkegaard.

Anne Lise var en meget inspirerende medspiller i BAS, hvor hun var i stand til at 
påtage sig de største hovedroller, både i revyerne og i teaterforestillingerne.

Hun efterlader pigerne Nana og Maya. (Tommy.)

Anne Lise Kirkegaard var med i flere forestillinger i Bjerre herreds Amatør Scene. Hun ses 
som nummer fem fra venstre i bageste række.
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Efter 1 år tænkte jeg, nu kan jeg klare mig selv. Alt 
gik godt i starten, men en skade i mit ben skulle 
så vise sig at sætte en stopper for mit vægttab og 
uden egentligt at tænke over det, sneg kiloene sig 
på. 

Så derfor er jeg nu tilbage ved Sense Hos Birgit og 
de andre i gruppen og jeg må sige, havde jeg dog 
blot fortsat, så havde jeg ikke skulle starte forfra. 
Jeg kan varmt anbefale til jer der kæmper mod de 
dumme kg at tjekke Sense Hos Birgit ud, det kan 
noget særligt at have en støtte gruppe samt en 
meget dygtig kostvejleder i ryggen når man er be-
sluttet på, at ville smide kg og få en sundere livsstil 
uden at være på kur. Mit forløb er nu startet og 
man kan, hvis man har lyst, gå på Facebook siden 
Sense Hos Birgit - Hornsyld og følge med i mit og 
andres forløb i vores vej til en bedre livsstil. Der er 
plads til alle ved Birgit. Der er 4 blandede hold for 
både kvinder og mænd og et hold Kun for mænd.

Hos Birgit Sund fornuft
med Fokus på

dig

Søndergade 53C - 8783 Hornsyld

ÅBENT FOR ALLE:
Mandag fra 13.00 til 20.30
Onsdag fra 10.00 til 19.00

Efter aftale
Mobil: 40 81 89 94

Ny Livsstil: Spis dig sund og glad med Sense. Lækker mad - med hjerte og fornuft

NYHED
MANDEHOLD

HVER MANDAG 
KL. 17.30 - 20.30

Jeg hedder Tina er 49 år bor i Daugård med min 
familie. Jeg vil her fortælle hvad Sense Hos Birgit i 
Hornsyld betyder for mig og mine mange års kamp 
med elevator vægt. Jeg har siden jeg fik mit første 
barn (21år siden) haft en meget ustabil vægt. Tog 
30 kg på under graviditeten. Har prøvet utallige 
slankekure, kalorie tælling osv. kom aldrig i mål 
med nogen af dem. De var upersonlige og jeg var 
på egen hånd hele tiden, ingen at få råd ved ingen 
at dele det med som havde det på samme måde.

I 2020 blev jeg præsenteret for Sense Hos Birgit og 
dette skulle vise sig at være den helt rigtige løsning 
for mig, og mine mange års kamp mod de kg der 
gjorde min hverdag mere besværlig. Jeg startede 
d. 5 januar 2020 hos Birgit og da vi nåede frem 
til sommerferien, havde jeg tabt 23 kg, min fedt 
procent i kroppen var faldet drastisk og jeg havde 
sågar taget 4 kg på i muskelmasse, hvilket betød 
at min hvileforbrænding steg, alt dette blot ved at 
ændre lidt på de mængder af mad jeg spiste. 

At spise efter Sense er ikke kun nok for mig, jeg 
har brug for en mentor og dette fik jeg ved Birgit 
og det hold jeg kom og blev undervist med. Uden 
dem var det aldrig lykkes. 

Jeg fik ikke blot ændret mit indtag af mad, jeg fik 
også en personlig kostvejleder, tæt på, som altid 
var klar til at vejlede og hjælpe og en gruppe der 
støttede mig når det var hårdt og roste mig når 
der var succes.

KONTAKT MIG 
PÅ  MOBIL

40 81 89 94
hosbirgit@hos-birgit.dk - www.hos-birgit.dk 

Sense Hos Birgit - Hornsyld

Ny 
Facebook 

side

Vi ses 
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Dødsfald 

Niels Them Andersen er død efter læn-
gere tids sygdom, 79 år.

I en lang årrække spillede han på 
førsteholdet i Bjerre IF, hvor han var en 
arbejdsivrig innerwing.

Han var med på succesholdet i 1966, 
da Bjerre IF nåede semifinalen om det 
jyske mesterskab i serie 5, og han var 
på førsteholdet sammen med afdøde 
Jens Kurt Cnota og Ingolf Petersen. 
De udgjorde angrebet sammen med to 
hurtige fløje John Rasmussen og Frede 
Sørensen.

Niels Them Andersen var fra Stenderup, men flyttede senere til Hedensted, hvor 
han boede ved sin død. (Tommy.)
 

Fusion i Hornsyld
To lokale bilfirmaer i Hornsyld har besluttet at fusionere fra 1. januar.
Der er tale om Mads Hansen, Hornsyld Bilcenter, og RTK Auto.
Mads Hansen overtog Hornsyld Bilcenter i 2018. Det havde eksisteret i 30 år.
Der bliver udstilling af biler ved indkørslen til Hornsyld.
Begge firmaer har eksisteret på Industrivej.

Gravemaskiner i Hornsyld
Projektet med fjernvarme er nået til Hornsyld. Der graves og graves. Det hele 
startede i oktober på Hornsyld Industrivej og er nu nået til bl.a. Skovparken, der 
kæmper med svineriet på de lokale gader.

Niels Them Andersen var en driblestærk midt-
banespiller på førsteholdet i Bjerre IF i 60’erne 
og 70’erne.
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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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Nyt fra Hornsyld Klimavarme 

Etableringen af ledningsnettet skrider planmæssigt frem og at der arbejdes 
aktivet med gravearbejdet er synligt, 
når man bevæger sig rundt i Hornsyld.
 
Man kan løbende følge mere med i hvad der sker på  www.klimavarme.dk 
under Nyt fra dit værk og det er også muligt på hjemmesiden at tilmelde sig 
nyhedsbrevet.
 
Årets generalforsamling er ved at blive planlagt. Datoen er allerede fastsat og 
bliver torsdag den 31. marts 2022 i Hornsyld Idrætscenter kl. 19.00
Dagsorden efter vedtægterne.

Jonas Buhl, tidligere træner i Hornsyld IF, var spillende træner for Horsens KFUM i premiere-
kampen i Hornsyld. Foto: Henrik Akselbo

Ny seniortræner
Bjerre herreds fodbolden, der har hjemmebane i Hornsyld og Stouby, har fået ny 
cheftræner. Han har tidligere været træner i seniorafdelingen. Nu vender han 
tilbage: Jonas Buhl. Han kommer fra Horsens KFUM. Foto: Henrik Akselbo.
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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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Lokal Hornsylddreng vinder Dan-
marksmesterskab 

Dobbelt danmarksmester i standard og latin i november 2021 i Køge.
Noah Alexander Christiansen på 10 år bosat i Hornsyld og som går i 4. Klasse på 
Hornsyld skole.
Noah’s dansepartner Mathilde Lange på 9 år fra Brande som går i 3. Klasse
De går på elitehold hos VM dans i Århus 2-4 gange om ugen.

Og de går efter at forsvare deres titel til DM i Marts og Maj 2022.
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Årets Hornsyld-borger
 
Af Tommy Poulsen 

 
Corona-epidemien har været en hård modstander for vore hædringer af Årets 
Hornsyld-Borger.

Der har ikke været arrangementer, hvor det har været muligt at hylde dem, der 
havde fortjent det.

Det lykkedes dog med en del forsinkelse at hædre Anna Lise Eskerod i forbindelse 
med sankt hans-festen som Årets Hornsyld-Borger 2020, og vi nåede at hædre 
Årets Hornsyld-Borger 2021 i forbindelse med julens festligheder på Falck i decem-
ber 2021, så nu er listen komplet, siden Einar Madsen blev valgt som den første i 
1989.

Alle 33 er blevet hædret efter fortjeneste, og vi har aldrig manglet kandidater. Der 
har været 3-4 emner, der kunne have fortjent at blive hyldet.

Sådan var det også i år.

Valget faldt på Hanne Sørensen, der har været med i arbejdet i Hornsyld Borger-
forening siden 2008.

De seneste to år har hun været kasserer, og det fortsætter hun med, indtil hun 
stopper på generalforsamlingen i februar.

Else Madsen, formand for komitéen, hyldede Hanne Sørensen ved julefesten.

Ud over at have været ambassadør til Bier-festen har hun også været med til at 
dække bordene, og hun er aldrig gået af vejen for den sure del af arbejdet. Hun har 
altid taget sin store del af arbejdet.

Hanne Sørensen har også været med i byfestudvalget.

I 31 år har hun haft sit faste arbejde på Bråskov Efterskole. Hun er mor til Mads 
og Niklas, der også har taget en tørn som ledere i Hornsyld-Bjerre IF.

Hanne Sørensen fik sin ilddåb som Årets Hornsyld-Borger ved at tænde Hornsylds 
store juletræ.
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Årets Hornsyld-borger: Hanne Sørensen.
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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 
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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 

BP Autoværksted 
 

Bråvej 24, Hornsyld Tlf 25 66 60 37  

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 

 
 

  

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 
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Projekter udført af  
Murer- & Betonfirmaet  
Erling Jørgensen A/S 
Øverst ses tankfundament ved 
Palsgaard. 
Til venstre ses Nordhuset i 
Vejle. 

 



22

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

 
Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Ny medejer af Bjerre El 

Kirsten og Gregers Hjerrild har indledt generationsskifte med Viktor 
Gyberg som medejer 

Fra årsskiftet er der taget hul på et generationsskifte i Bjerre El, som 
Kirsten og Gregers Hjerrild har drevet i mere end 30 år. 

Ny medejer er 27-årige Viktor Gyberg, der er udlært på stedet og nu 
har overtaget en andel på 30 procent. 
- Jeg har altid drømt om at blive selvstændig, og jeg glæder mig til at 
være med til at føre Bjerre El videre i samme gode ånd som hidtil med 
fokus på kvalitet, tillid og tilfredse kunder, siger han. 

For Kirsten og Gregers Hjerrild er det ligeledes en stor glæde, at deres 
virksomhed nu kan køre videre med de samme værdier, og at de kan 
begynde at planlægge, hvad der skal ske efter deres arbejdsliv. Men 
foreløbig fortsætter de begge i firmaet, hvor der udover ejerne er to 
svende og en lærling. 
- Kunderne vil i første omgang ikke mærke forskel, og vi vil fortsat 
udføre elinstallationsarbejde for private, industri, landbrug, både små 
og store kunder, siger Gregers Hjerrild, der netop er fyldt 60 år.  

Han tilføjer, at det er godt at få nye kræfter ind, der kan medvirke til 
nytænkning og udvikling, da det går stærkt inden for det teknologiske 
område. 
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Viktor Gyberg stammer fra Hornsyld og blev udlært fra Bjerre El i 
2015. Han læste videre til maskinmester, og blev i den forbindelse også 
uddannet til installatør. Efter at have arbejdet for et generatorfirma i 
Aarhus i en periode vendte han sidste år tilbage til Bjerre El. 
Kirsten og Gregers Hjerrild har planer om at flytte til Neder Bjerrevej, 
hvor de har en grund, som de skal have opført et hus på. Viktor Gyberg 
overtager i sommeren 2023 firmabasen og huset på Bjerrevej. 
Dermed indledes en ny epoke for det 101 år gamle firma, som blev 
stiftet af Aksel Rasmussen og i 1955 overtaget af Bent Hjerrild. I 1991 
overtog Gregers og Kirsten Hjerrild firmaet, som således kun har haft 
tre ejere indtil nu. 

Bjerre El ApS, Bjerrevej 338, 8783 Hornsyld, Tlf. 7568 1053,  
Bjerre-el@mail.tele.dk 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Bilreklamer og print til ethvert formål 

Liljan Gram Petterson har etableret virksomhed på Apotekerbakken 
ved OK Tanken 
Storformatprint, bilreklamer samt skilte, bannere, plakater og 
messeudstyr er noget af dét, Liljan Gram Petersson kan levere fra sin 
virksomhed MegaSkilte i Hornsyld. 
Hun har over 20 års erfaring og ekspertise inden for den grafiske 
branche, og har gennem de senere år specialiseret sig i storformatprint 
og bilreklamer.  
Fra årsskiftet driver hun sin virksomhed fra Apotekerbakken 1, hvor 
hun har lejet den forhenværende tankstationsbutik og værksted af 
Søren Smidstrup, som ejer bygningerne og driver OK Tanken med 
vaskehal.  
- Det er en helt ideel beliggenhed for mig. Dels fordi jeg har mange 
bilkunder, og dels fordi det ligger centralt lige midt i Hornsyld på et 
sted, hvor der hver eneste dag kommer rigtigt mange mennesker, siger 
Liljan Gram Petersson, der også leverer alle former for tryksager, 
foldere og reproklart materiale til annoncer og yder grafisk hjælp til 
design og opsætning. 
Hun er mediegrafiker og har arbejdet i branchen siden 1997. Først på 
Schur Pack Danmark og siden som selvstændig med alle former for 
tryksager. I de senere år med de større trykopgaver samt bilreklamer 
som speciale, bl.a. med nedbrydningsfirmaet P. Olesen og Sønner som 
fast kunde.  
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Hun har det nødvendige udstyr og grafiske programmer til formålet, og 
hun har eget værksted og hal med autolift. 

Det forhenværende tankstationslokale er nu indrettet til showroom, 
kontor og mødelokale. Der er desuden særskilt fotostudie til 
produktfotos til webshop og diasshow. 

- Jeg ser et marked inden for dette felt, som jeg nu koncentrerer mig 
100 procent om, og jeg er glad for nye rammer til formålet, siger Liljan 
Gram Petersson. 

MegaSkilte v. Liljan Gram Petersson, Apotekerbakken 1, 8783 
Hornsyld 

Tlf. 2464 4112, kontakt@megaskilte.dk  
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
50 år med mursten og beton 

Murer- og betonfirmaet Erling Jørgensen A/S markerer sit 50 års 
jubilæum her i foråret 

Den 28. marts 1972 fik den 28-årige Erling Jørgensen sit næringsbrev 
som murermester. Det blev starten på en af Hornsylds markante 
håndværksvirksomheder, der gennem årene har opført utallige 
byggerier og været arbejdsplads for mange mennesker. 
- Et godt og tillidsfuldt samarbejde med kunden er vigtigt, og vi kører 
efter de gode gamle dyder, hvor en aftale er en aftale, og hvor kvalitet 
altid er i højsædet, siger Henrik Jørgensen, der har stået i spidsen for 
firmaet siden 1996. 
Han overtog firmaet sammen med sin mor, Ruth Jørgensen, da hans 
far, Erling Jørgensen, omkom ved en trafikulykke. Dengang var Henrik 
29 år. 
- Det lod sig gøre på grund af dygtige og trofaste medarbejdere, siger 
Henrik Jørgensen.  
Firmaet blev etableret som et traditionelt murerfirma af Erling 
Jørgensen. Der var nok at se til, og antallet af ansatte voksede støt og 
roligt til et halvt hundrede ansatte, hvilket er det nuværende niveau. 
Firmaet udfører alt inden for murer- og betonområdet. Der arbejdes for 
private, virksomheder og det offentlige, og der udføres erhvervs- og 
industribygninger, skoler, institutioner, sportshaller, boliger og meget 
andet. Firmaet er klar til både små og store opgaver. Arbejdet er 
primært i lokalområdet, men også i de større omegnsbyer samt på 
Sjælland. 
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Virksomheden har mange medarbejdere, som har været i firmaet i 
mange år. I forbindelse med jubilæet markeres der en rækker jubilæer 
blandt de ansatte, både 35, 25, 20, 15 og 10 års ansættelser. 
 
I 2014 indtrådte Bjarne Møller Hansen og Nikolaj Laursen som 
medejere, og i 2019 blev Mikkel Christensen medejer. 

Uddannelse af unge har høj prioritet i firmaet, som har fire 
murerlærlinge og to struktørlærlinge.  
 
Jubilæet fejres for alle ansatte ved et arrangement den 26. marts og 
markeres ved en reception på virksomheden den 20. maj. 

Murer- og betonfirmaet Erling Jørgensen A/S, Industrivænget 2,  
8783 Hornsyld, 7568 7744, kontor@ej-as.dk 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
To bilfirmaer i Hornsyld bliver til ét 

Hornsyld Bilcenter og RTK Auto har fra årsskiftet slået sig sammen 

Større volumen på både bilsalg og værkstedsdelen samt 
synergieffekten i at stå stærkere sammen og kunne aflaste hinanden er 
årsag til, at Hornsyld Bilcenter og RTK Auto fra årsskiftet er fusioneret 
og nu kører videre med navnet Hornsyld Bilcenter. 
 
Det understreger Mads Hansen fra Hornsyld Bilcenter og René Theill 
Kristensen fra RTK Auto. De kører sammen videre på to adresser. Og 
de har forventninger om, at de som partnere kan aflaste hinanden og 
måske få mulighed for at holde lidt mere fri. 
RTK Auto er mest kendt for salg af biler, og en del af deres biler 
kommer nu til at stå på Hornsyld Industrivej 1, hvor Hornsyld 
Bilcenter har en meget synlig placering. 
 
RTK har en høj værkstedsbygning, som passer godt til 
erhvervskundernes biler, og det kommer Hornsyld Bilcenter til nytte. 
- Der er mange fordele for begge parter ved at vi slår os sammen, og vi 
ser frem til at stå stærkere ved at forene kræfterne, lyder det fra de to 
indehavere, der kører videre som én virksomhed med to adresser.  
De understreger begge, at kunderne ikke kommer til at mærke den 
store forskel. De vil møde de samme ansatte, og man kan stadig kan 
ringe på de samme telefonnumre. 
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Samlet set vil der ud over de to direktører være fire mekanikere, en 
lærling, en klargøringsmand og en kontoransat på de to adresser. Som 
udgangspunkt er der ikke lagt op til hverken flere eller færre ansatte, 
og heller ikke til de helt store ændringer i dagligdagen. 

Rene Theill Kristensen har drevet sin virksomhed siden 1999, først i 
Hedensted og siden 2006 fra Hornsyld Industrivej. Mads Hansen 
overtog det over 30 år gamle Hornsyld Bilcenter i 2018. 
 
Hornsyld Bilcenter v. Mads Hansen og René Theill Kristensen, 
Hornsyld Industrivej 1 og 29, 8783 Hornsyld 

Hornsyld Industrivej 1, 8783 Hornsyld, tlf. 7658 7611, 
info@75687611.dk 

 Hornsyld Industrivej 29, 8783 Hornsyld, tlf. 4018 8631, 
salg@75687611.dk 
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NØRREGADE 31
Matr. nr. 1 s

 
Johanne og Chr. Christoffersen købte en grund fra pastor Brøndum i 1899 og byg-
gede huset. Der var 2 lejligheder - i den anden ende boede snedker August Tind-
bæk, gift med Thora.

Christian Christoffersen arbejdede flere steder, dels på trævarefabrikken "Her-
kules" (der, hvor nu Triax ligger), dels hos murermester Bøttcher og senest hos 
købmand Delholm, Nørregade 28. 
Hans kone, Johanne, havde i en snes år fransk vaskeri, dvs. hun vaskede de 
stivede skjortebryster, fine duge m.m., som blev indleveret fra de større gårde, 
samt vaskede skjorter for tjenestekarlene rundt omkring. Desuden udlejede hun 
dåbskjoler, som hun naturligvis også "gjorde i stand" bagefter. Hun havde tidligere 
været mejerske på Skjerrildgård. 
Johanne  f. 1862  d. 1917 Chr. Christoffersen f. 1867 d. 1923. 
Da Chr. Christoffersen døde , kom sønnen Ragnvald, der 10 år forinden var udvan-
dret til Amerika, hjem og overtog huset i 1923. Om han rejste tilbage til Amerika, 
vides ikke, men han lejede i hvert fald halvdelen af huset ud til

 
Kirstine og Niels Kjeldsen, der netop havde overdraget deres ejendom, Skjerrild-
gårdvej 19,  til deres søn. De døde i hhv. 1935 og 1936.

 
I den anden halvdel boede Nielsine Juhl Sørensen , der var flyttet hertil fra "Sind-
kær", Nørregade 4oa.  Hun var sidst i 8o-erne - gamle Sine, som Tinne Didricksen 
kaldte hende.

I 1936 købte murer Christian Jørgensen huset - hans kone hed Laura Kathrine. 
Hun syede for folk foruden hun passede hjemmet og de 4 børn. Laura boede i huset 
indtil hun i 1995 flyttede på plejehjemmet "Møllevang", hvor hun opnåede at fejre 
sin 100 års fødselsdag. Chr. Jørgensen var en habil violinist, der bl.a. spillede til 
private fester sammen med Agnethe Jensen, "Fredenshjem" på Bråskovvej, samt 
til folkedans i Barrit sognegård sammen med Gunni Pedersen fra Barrit. 
Laura f. 1899  d. 2000 Christian Jørgensen f. 1900 d. 1974. 

I 1997 blev huset solgt til Sofie og Adam Odison, der havde et tolkefirma. 
I 2006 købte de Miniteriet, Søndergade 28 og flyttede dertil. 

 
2006 købte den nuværende ejer, Ole Hansen, huset. 

 
I 2015 solgte han huset til Klavs Løkke Larsen.
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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
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Hornsyld
Onsdag, den 15. juni - Lørdag, den 18. juni

B Y F E S T
Sæt allerede NU                i kalenderen

Onsdag  15.
Torsdag  16.
Fredag  17.
Lørdag  18.

En bred vi�e af nye �ltag kombineret med de stolte 
og etablerede tradi�oner.

Hornsyld Byfestudvalg.

JUNI 2022
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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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Bråskovgård Efterskole - Bråskovvej 59 - 8783 Hornsyld - Tlf. 7568 7322 - E-mail. 

kontor@bge.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gårdbutikken på Bråskovgård 
 
Vil du nyde kvalitetsvarer, så er du velkommen i 
vores Gårdbutik. Kom og mød eleverne fra 
Gastronomilinjen og vores dygtige personale, 
der vil give gode råd med på vejen. 
Gårdbutikkens udvalg varierer fra uge til uge.  
 
Det faste sortiment er sæsonens grøntsager fra 
egen avl, vores populære rugbrød og 
fredagskage. Derudover kan der være forskellige 
delikatesser, jordbærdrik, jordbærmarmelade, 
aioli, pesto mm. og i perioder kød fra egen avl.  
 
Mange af vores produkter er økologiske. 
 
Åbningstiden er normalt hver fredag fra kl. 14.00 
til kl. 16.30. 
 
Følg os på Facebook Bråskovgård Efterskoles 
Gårdbutik og bliv ajour med lækkerier og 
åbningstider. 
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Gårdbutikken på Bråskovgård 
 
Vil du nyde kvalitetsvarer, så er du velkommen i 
vores Gårdbutik. Kom og mød eleverne fra 
Gastronomilinjen og vores dygtige personale, 
der vil give gode råd med på vejen. 
Gårdbutikkens udvalg varierer fra uge til uge.  
 
Det faste sortiment er sæsonens grøntsager fra 
egen avl, vores populære rugbrød og 
fredagskage. Derudover kan der være forskellige 
delikatesser, jordbærdrik, jordbærmarmelade, 
aioli, pesto mm. og i perioder kød fra egen avl.  
 
Mange af vores produkter er økologiske. 
 
Åbningstiden er normalt hver fredag fra kl. 14.00 
til kl. 16.30. 
 
Følg os på Facebook Bråskovgård Efterskoles 
Gårdbutik og bliv ajour med lækkerier og 
åbningstider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bråskovgård Efterskole - Bråskovvej 59 - 8783 Hornsyld - Tlf. 7568 7322 - E-mail. 
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Gårdbutikken på Bråskovgård 
 
Vil du nyde kvalitetsvarer, så er du velkommen i 
vores Gårdbutik. Kom og mød eleverne fra 
Gastronomilinjen og vores dygtige personale, 
der vil give gode råd med på vejen. 
Gårdbutikkens udvalg varierer fra uge til uge.  
 
Det faste sortiment er sæsonens grøntsager fra 
egen avl, vores populære rugbrød og 
fredagskage. Derudover kan der være forskellige 
delikatesser, jordbærdrik, jordbærmarmelade, 
aioli, pesto mm. og i perioder kød fra egen avl.  
 
Mange af vores produkter er økologiske. 
 
Åbningstiden er normalt hver fredag fra kl. 14.00 
til kl. 16.30. 
 
Følg os på Facebook Bråskovgård Efterskoles 
Gårdbutik og bliv ajour med lækkerier og 
åbningstider. 
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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

Fælles generalforsamling i Hornsyld 
Borgerforening og Koordinationsud-
valget for Hornsyld og Omegn 

Torsdag den 24. februar 2022 i Hornsyld Idrætscenter
Program
Kl. 18 fælles spisning. Menu fra HiC
Kl. 19 Oplæg ved borgmester Ole Vind
          Generalforsamling i Borgerforeningen. Dagsorden iflg. vedtægter.
          Oplæg om energi ved Alfred Olesen
          Generalforsamling Koordinationsudvalget. Dagsorden iflg. vedtægter.
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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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Endnu et rekordår for boligsalget på 
Juelsmindehalvøen
2020 var et historisk år på boligmarkedet, og hvis vi syntes det gik stærkt i 2020, 
ja så er det faktisk ingenting sammenlignet med 2021, hvor der også blev solgt 
historisk mange boliger - også på Juelsmindehalvøen. 
Tilsammen solgte Nybolig Hornsyld og Juelsminde 125 boliger i 2020 og 2021 stak 
gevaldigt af med hele 161 solgte boliger for både Nybolig Hornsyld og Juelsminde. 
Ikke nok med at antallet af boliger steg, men også salgstiden faldt og m2 prisen 
oversteg året før. Denne udvikling har medført et faldende udbud af boliger til salg 
og dermed er det sælgers marked. 

Nybolig sikrede sig førstepladsen
2021 blev også året hvor Nybolig Hornsyld og Juelsminde sikrede sig førstepladsen 
i Nybolig interne konkurrence for den bedst sælgende Nybolig butik i distrikt 
Midtjylland. En titel man ikke kommer sovende til, og som vi er enormt stolte af 
udtaler daglig leder af Nybolig Hornsyld Lone Hybel.
Som mægler på Juelsmindehalvøen mærker vi i den grad, hvordan interessen for 
vores skønne område er taget til. Faktisk mangler vi i den grad boliger at sælge 
til vores mange seriøse købere. Både Hornsyld, Juelsminde samt resten af Bjerre 
Herred er et attraktivt område at bosætte sig i. Vi har den skønne natur, en god 
infrastruktur, gode pasningsmuligheder, et rigt kulturliv, ja man kunne blive ved 
udtaler Lone Hybel.

2022 – hvad sker der så?
Det er altid svært at spå om fremtiden, men intensiteten i markedet er aftaget 
især i andet halvår, hvor vaccineudrulning og genåbningen af Danmark har bragt 
mere normalitet tilbage i hverdagen og dermed også på boligmarkedet. 
-Meget tyder på, at når vi ser ind i et 2022 med gradvist aftagende prisvækst, så 
vi skal nok også forvente, at salgstiderne vil blive lidt længere. Men det vil dog 
stadig være fra et godt niveau, og vi har derfor udsigt til et boligmarked med 
lave salgstider i en god rum tid endnu. Derfor kigger vi også ind i et 2022, hvor vi 
imødeser året med et positivt og fortrøstningsfuldt approach og vi glæder os til et 
nyt år med mange skønne købere og sælgere, siger Lone Hybel 

Med ønsket om endnu et godt år.
Lone Hybel, Peter ÅG Danielsen og Flemming Thykjær
Nybolig Hornsyld/Juelsminde
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Hornsyld giver smart træning til 
hjernen
Få udfordret din hukommelse og balance med den nye træningsform 
SMART training
Nu har du muligheden for at holde hjernen skarp og udnytte dens potentiale. 
DGI’s koncept SMART training er kommet til Hornsyld og her får du trænet flere 
forskellige dele af din hjerne, så den bliver udfordret, som den skal.
Foreningen har haft Marianne Andersen på uddannelse hos DGI, så hun nu er 
helt klar til at give dig den bedste oplevelse med SMART training. Træningen er 
for alle, og det henvender sig især til mennesker, der gerne vil holde deres hjerne 
skarp og bl.a. skabe mere overskud i deres hverdag.
SMART training er bygget op om øvelser, der træner forskellige dele af hjernen. 
For eksempel kan du få en øvelse, hvor du skal huske om du skal kaste en stor 
eller en lille bold, eller om det er dem begge, mens du samtidig svinger den ene 
arm til en bestemt rytme. 

SMART training for alle 

Træningen tager en time, og i den periode bliver holdet præsenteret for masser af 
forskellige typer øvelser, så I når hele vejen rundt om hjernen.
Øvelserne er ikke fysisk hårde, men hjernen kommer på hårdt arbejde. Træningen 
indeholder elementer, der skal hjælpe dig til at være mere fokuseret, effektiv og 
åben over for ny læring i din hverdag. 
 
Træningstid: Mandag kl. 16-17 i Hallen i Hornsyld Idrætscenter
Første træningsgang mandag d. 31. Januar til og med mandag d. 2. maj 
Der er 1 gratis prøvetime. Pris 300 kr. 
 
Tilmelding via http://hornsyldif.dk/gymnastik/tilmelding/ holdet hedder 
SMARTtræning



41

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

OPVISNING
GYMNASTIK-

LØRDAG D. 12. MARTS 2022 KL. 10.00I HORNSYLD IDRÆTSCENTER
Kom og se alle vores gymnastikhold lave 
opvisning og vise hvad de har lært i løbet 
af sæsonen.

Derudover får vi i år besøg af 
BGI akademiet og et hold fra DGI 
Sydøstjylland.

Pris 40 kr. Børn under 4 år gratis adgang.
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OBS  -  2022  -  OBS 
 

Berg`s Fairytale Garden + 
Generalforsamling.  

 
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 18.30 

 
Hornsyld skole i gymnastiksalen, 

Nørregade 4, 8783 Hornsyld 
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager 

Kirkevej) 
 
Til generalforsamlingen 2022 kommer to unge mænd - Kåre og Janus - fra 
Haslev, og fortæller om deres fantastiske prisbelønnede have. 
I foredraget kommer de ind på, hvordan de er havnet i Haslev 
og hvordan Berg`s Fairytale Garden opstod. Fra alvorlig 
sygdom i en lejlighed på Nørrebro til den selvforsynende 
have i Haslev. 
De kommer ind på havedesign og hvordan de arbejder med 
det i haven. De snakker om farvede afgrøder og sundheden 
ved dem, selvforsyning og hvordan de er blevet det.  

De taler også om, det der ikke lykkedes 
og hvilke udfordringer man kan løbe ind i 
Til sidst runder de af med farvede æg og 
avl af høns, der lægger farvede æg samt vagtler i haven. 
Der vil være mulighed for, at stille spørgsmål under vejs. 
De har åben have i 2021 – se mere 
https://haveselskabet.dk/aaben-have/bergs-fairytale-
garden 
 
I pausen er der generalforsamling i henhold til 

vedtægterne, vanen tro med noget godt til kaffen.  
Entre incl. forplejning kr. 50,- (ikke medlemmer 70,-)  
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 ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus.  
 

Lørdag den 5. februar og/eller  
5. marts samt 9. april 2022 

 kl. 9 – 16  
 

Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3, 

8752 Østbirk 
Sæt allerede nu X i kalenderen "#$%. 

 
Tilmelding: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon 2343 8759. 

 
Pris: 1 lørdag kr. 380,- (ikke medlemmer kr. 430,-). 2 lørdage = kr. 700,- (ikke 

medlemmer 750,-) 
Alle priser er excl. materialer. (Der skal påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 

150,00) 
 

Yderligere info se nedenfor – eller tjek 
www.raahaugegaardpil.dk 

 
 

ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus.  
 

 

Så arrangerer vi igen pileflet 
kursus hos Ulla Misser i Raahaugegaard`s hyggelige og 
inspirerende lokaler hele 3 lørdage. Kurset henvender sig til 
både nybegyndere og let øvede, med max. 8 på hvert hold. 

Man er velkommen til, at flette hvad man 
vil, med kun 8 på holdet, kan der tages 
hensyn til alle. 
Der lægges op til, at vi lærer at flette en 
Zarzo kurv, som er en rigtig god 
”begynderkurv”. Ulla har aldrig oplevet, nogen der ikke kunne 
finde ud af den. Man kan ca. nå en flot Zarzo kurv på 7 timer dvs. 
en lørdag.  
På kurset i marts/april vil det også være muligt at arbejde med 

levende pil. Det betyder, at du får et træ med hjem som du kan have stående i en 
krukke eller plante ud i bedet. 
 

Tilmelding: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon 2343 8759. 
 

Pris: 1 lørdag kr. 380,- (ikke medlemmer kr. 430,-).     2 lørdage = kr. 700,- (ikke 
medlemmer 750,-)  
Alle priser er excl. materialer. (Der skal påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 
150,00) 
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HAVESELSKABET BJERRE HERRED

D E N  H O T T E S T E  K R E A T I V E  T R E N D  N E T O P  N U !

TRYL MED DIT HAVEAFFALD

T I R S D A G  D .  2 2 .  M A R T S  K L .  1 8 . 0 0 - 2 1 . 0 0

KURSUS I LIMTEKNIK - botanisk kunst

B R U G  N A T U R E N  P Å  H E L T  N Y E  M Å D E R

Marianna Nielsen
23438759

marianna.n@hotmail.com

R E S E R V E R  B I L L E T   H O S
 

495 kr

Lær at forvandle afblomstrede stauder og frøstande, visne

prydgræsser eller materialer fundet på en gåtur i skoven til

fade, skåle og dekorative elementer. 

Denne aften åbner blomsterdesigner Jette Vrængmose op

for sine snirklede ideer til med lim at bruge alskens oversete

naturmaterialer. Du lærer  limteknikkens grundtrin, får eks-

pertens tips og tricks og bliver guidet gennem dine første

2 ting, så du selv kan genbruge dit haveaffald og skabe

forårs- og påskepynt hjemme hos dig selv

Du medbringer selv naturmaterialer og får tilsendt en

materialeliste før kurset.

Jette Vrængmose er Danmarks førende ekspert i limteknik

og har bl.a. udgivet bogen 'Limteknik - fra natur til uniqa'. afholdes på
HORNSYLD

SKOLE

blomsterdesigner

Jette
Vrængmose

læs mere om limteknik på
www.uniqablomster.dk

 ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus.  
 

Lørdag den 5. februar og/eller  
5. marts samt 9. april 2022 

 kl. 9 – 16  
 

Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3, 

8752 Østbirk 
Sæt allerede nu X i kalenderen "#$%. 

 
Tilmelding: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon 2343 8759. 

 
Pris: 1 lørdag kr. 380,- (ikke medlemmer kr. 430,-). 2 lørdage = kr. 700,- (ikke 

medlemmer 750,-) 
Alle priser er excl. materialer. (Der skal påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 

150,00) 
 

Yderligere info se nedenfor – eller tjek 
www.raahaugegaardpil.dk 

 
 

ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus.  
 

 

Så arrangerer vi igen pileflet 
kursus hos Ulla Misser i Raahaugegaard`s hyggelige og 
inspirerende lokaler hele 3 lørdage. Kurset henvender sig til 
både nybegyndere og let øvede, med max. 8 på hvert hold. 

Man er velkommen til, at flette hvad man 
vil, med kun 8 på holdet, kan der tages 
hensyn til alle. 
Der lægges op til, at vi lærer at flette en 
Zarzo kurv, som er en rigtig god 
”begynderkurv”. Ulla har aldrig oplevet, nogen der ikke kunne 
finde ud af den. Man kan ca. nå en flot Zarzo kurv på 7 timer dvs. 
en lørdag.  
På kurset i marts/april vil det også være muligt at arbejde med 

levende pil. Det betyder, at du får et træ med hjem som du kan have stående i en 
krukke eller plante ud i bedet. 
 

Tilmelding: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon 2343 8759. 
 

Pris: 1 lørdag kr. 380,- (ikke medlemmer kr. 430,-).     2 lørdage = kr. 700,- (ikke 
medlemmer 750,-)  
Alle priser er excl. materialer. (Der skal påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 
150,00) 
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Rosen Knud 
 

 
 

Tid: Onsdag d. 27. april 2022, kl. 19.00. 
Sted: Hornsyld Skole,Nebsager Kirkevej 9,8783 Hornsyld 

Pris: Entre inkl. kaffe og Rabarberkager 50.-(medlem) 70.-(ikke medlem)  
(Parkering og indgang overfor kirken ) 

 
“ Knud Pedersen, Harlev, kommer fra en gammeldags planteskole, som i flere generationer 
ikke har haft stort udsalg og butik, men sådan en rigtig planteskole, hvor man lavede planter. 
Knud er meget rar og ufattelig klog. Med en speciel sindig, jysk, melodisk og overbevisende 
stemme som kunne have bragt ham vidt i sekteriske kredse - hvilket han har undgået fordi 
han bruger al sin passion og kærlighed på roserne og Anne Marie. Hvis man spørger efter 
en bestemt sort har han altid en kommentar: “Den er god. Ej, den er et skravl. Ja, den er 
smuk. Den er ikke særlig hårdfør”. Han ved, hvad sorterne kan og ikke kan, han har ikke 
læst sig til det, men selv erfaret sig ved at dyrke dem i mange år. Knud er rosen ekspert. Det 
er ikke en kunst at finde personer, der elsker roser og har haven fyldt med dem. Men at finde 
én, der besidder den nødvendige, praktiske viden om deres egenskaber og pasning baseret 
på et helt liv, dét er sjældent!” 
Sådan skriver  Søren Ryge, i anledningen af Knuds 70 års fødselsdag i 2014, hvordan han 
blindt stoler på Knuds expertice. 
Kom og hør Knud fortælle, og se hvilke nyheder han har med.. Han kan også spare dig for, 
kørselsudgifter; og tager gerne en pakket ordre med herned. 
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Rosen Knud 
 

 
 

Tid: Onsdag d. 27. april 2022, kl. 19.00. 
Sted: Hornsyld Skole,Nebsager Kirkevej 9,8783 Hornsyld 

Pris: Entre inkl. kaffe og Rabarberkager 50.-(medlem) 70.-(ikke medlem)  
(Parkering og indgang overfor kirken ) 

 
“ Knud Pedersen, Harlev, kommer fra en gammeldags planteskole, som i flere generationer 
ikke har haft stort udsalg og butik, men sådan en rigtig planteskole, hvor man lavede planter. 
Knud er meget rar og ufattelig klog. Med en speciel sindig, jysk, melodisk og overbevisende 
stemme som kunne have bragt ham vidt i sekteriske kredse - hvilket han har undgået fordi 
han bruger al sin passion og kærlighed på roserne og Anne Marie. Hvis man spørger efter 
en bestemt sort har han altid en kommentar: “Den er god. Ej, den er et skravl. Ja, den er 
smuk. Den er ikke særlig hårdfør”. Han ved, hvad sorterne kan og ikke kan, han har ikke 
læst sig til det, men selv erfaret sig ved at dyrke dem i mange år. Knud er rosen ekspert. Det 
er ikke en kunst at finde personer, der elsker roser og har haven fyldt med dem. Men at finde 
én, der besidder den nødvendige, praktiske viden om deres egenskaber og pasning baseret 
på et helt liv, dét er sjældent!” 
Sådan skriver  Søren Ryge, i anledningen af Knuds 70 års fødselsdag i 2014, hvordan han 
blindt stoler på Knuds expertice. 
Kom og hør Knud fortælle, og se hvilke nyheder han har med.. Han kan også spare dig for, 
kørselsudgifter; og tager gerne en pakket ordre med herned. 

 

 
 

 



Nul bøvl
og ballade

Vand • Varme • Sanitet • Fjernvarme • Solvarme • Naturgas
Stokeranlæg • Varmepumper • Blik • Rørskader • Døgnvagt

DET’ BARE GAS!
- OG SÅ ALLIGEVEL IKKE...
Få din serviceaftale hos os.
Vi hjælper dig med at 
holde varmen og forlænge 
levetiden på dit gasfyr, 
fjernvarmeanlæg eller din 
varmepumpe. Det gør dig 
både varmere og rigere på 
den lange bane.

RING TIL OS 7589 0730

Lovpligtigt
varmepumpe- 

service fra

950,-
incl.moms


