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VI RYKKER OP
Vort bedste fodboldhold satte ind med en flot slutspurt og sikrede  

oprykning til serie 3 på absolut sidste spilledag.
Bagest fra venstre: Træner Jonas Buhl, Anders Gaardmann, Thomas Fisker 

Henriksen, Søren Høgh, Magnus Valentin, Daniel Helstrup, Patrick Jensen, 
Christian Hartmann og holdleder Bo Rathje.

Foran fra venstre: Marcus Brigsted, Hjalte Lund, Rasmus Lage Jørgensen,  
Anton Gaardmann, Andreas Frimodt Pedersen, Nicolai Løth Andersen og  

Halfdan Krogh Lund. Foto: Jimmy Sørensen.
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ÅBEN

i din lokale

1.000 TAK
til SPAR HORNSYLD og KFI for de

25.000,- kr. i støtte til
Hornsyld IF - Volleyball

DK 8783 HORNSYLD . TLF. 75 68 73 11
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Ny skoleleder i Hornsyld
Af Tommy Poulsen
 
Jesper Karkov er den nye skoleleder i Hornsyld. Han blev valgt blandt 14 
ansøgere.
Han tiltrådte 1. maj og kommer fra et job som afdelingsleder for Løsning Skoles 
udskoling.
Jesper Karkov bor i Bryrup i en gammel købmandsbutik sammen med sin søn på 
10 år, sin datter på 12 år og sit musikstudie. Han spiller i bandet Ekkolys.
Han stammer fra Silkeborg, hvor han tog sin læreruddannelse fra 2000 til 2004.
Han har arbejdet 15 år på Lystruphave Efterskole.
Jesper Karkov afløser Tina Grønborg Hansen.

Jesper Karkov er den nye skoleleder i Hornsyld. Foto: Lene Tingleff.
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Sense Hos Birgit
Søndergade 53C - 8783 Hornsyld

NYHED
MANDEHOLD

HVER MANDAG 
KL. 17.30 - 20.30

Mit navn er Michael, jeg er 40 år og 
bor i Hornsyld med min kone Rikke og 
min datter Liva.
Som så mange andre, har jeg i man-
ge år været overvægtig, men uden at 
tænke over det eller gøre noget ved 
det. Da min far dør i 2010, begynder 
noget at rumstere i mig, men jeg kan 
jo også godt lide god mad, junk og 
søde sager, og gerne meget af det.
I 2012 møder jeg Rikke og da vi bliver 
kærester i 2013, bliver der for alvor 
skruet op for hyggen. Hun er, ligesom 
mig, også overvægtig og siger heller 
ikke nej til hygge mad. I løbet af de 
næste par år sniger sig endnu 30kg 
på, for os begge.
Vi gør flere forsøg på at blive slanke-
re, prøver alverdens kure og metoder, 
og det går virkelig godt de første 3 
måneder. Jeg kan snart ikke tælle på 
en hånd hvor mange gange jeg har
smidt +30 kg, for så at tage dem på 
igen bagefter igen. Jeg er altid virkelig 
standhaftig de første 3 måneder, siger 
nej til alt og er meget fokuseret. Det 
ender altid med, at når jeg endelig gi-
ver lidt slip, så tænker min hjerne “nu 
kan det sgu også være lige meget” og 
så starter ædegildet forfra.

hosbirgit@hos-birgit.dk - www.hos-birgit.dk 

I 2019 prøvede vi en ny vinkel. Vi 
meldte os til et TV program “Fede 
Forhold”, hvor man skal filme sig selv, 
samt bliver fulgt af et produktions-
hold i 8 mdr. Man får tilknyttet en 
kostvejleder og psykolog. Det var vir-
kelig godt, ihvertfald mens vi filmede. 
Jeg tabte igen +30kg og tænkte, nu er 
vi på rette vej.
Vi havde alle forudsætningerne for at 
lykkedes denne gang, men som altid 
tabte vi bolden og da programmet 
var færdig sendt, ja så sneg kg sig på 
igen. Jeg var igen oppe på en kamp-
vægt på over 160kg. Noget skulle gø-
res! Kunne mærke det på min krop, 
mit helbred, at nu skulle der virkelig 
ske noget, ellers ville jeg ikke blive 
50år.
Jeg fandt ud af, at i vores by, er der 
en fantastisk dame, som kunne hol-
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Sund fornuft
med Fokus på

dig

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

Kontakt mig på mobil: 40 81 89 94
Sense Hos Birgit - Hornsyld

Vi ses 

de os i hånden, det har vi brug for. Til 
trods for at vores dåbsattest siger, at 
vi er voksne, så har vi brug for at bli-
ve holdt i hånden. Vi købte begge et 
Sense forløb hos Birgit og det skulle 
blive starten på noget godt. 
Corona gjorde desværre opstarten 
lang, men da jeg endelig kom i gang, 
var det som om, at koden blev knæk-
ket. At få den hjælp og vejledning, 
som man får på Birgits hold, var lige 
hvad jeg og fruen havde brug for. 
Nu får vi rigtig mad, som holder os 
mætte og holder os fra søde sager og 

junk. Bevares, vi får da også søde sa-
ger og junk af og til, men så skal det 
helst være 10’er mad, ellers er det 
ikke en måltidskasse værd.
Nu siger vægten -20 kg. Forholdet 
til mad er mere afslappet, for det er 
aldrig spildt, selvom du “pisser ved 
siden af” - du kan altid starte ved 
næste måltid. Og kan du ikke finde 
motivationen, så er Birgit altid klar 
med en kærlig opsang, så du igen kan 
blive boostet.
Vi er nu fast inventar hos Birgit, og 
det er vi for livet.

Nye er velkomne på alle hold så 
kom og vær med GRATIS første 
gang og se hvad vi laver.
Se evt. holdtider på hos-birgit.dk

Vi glæder os til at 
se dig!

VI HAR 5 

HO
LD
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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

Tlf. 7568 8033
hfas@hfas.dk

 Stillads og 
 Totalinddækninger

 Strålevarme gas/vand
 Luftvarme gas/vand
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 

Bestyrelsen for Hornsyld Erhverv 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen sammensat således: 

Formand Dorte Skou Vinther, næstformand Sonny Olesen, kasserer 
Birgitte Jeppesen, sekretær Lene Tingleff samt Kasper Christiansen, 
Keld Christensen og Vivi Henningsen. 

Foreningens logo symboliserer, at der er mange i fællesskabet, og 
matcher samtidig Hedensted Kommunes logo for ”Hedenstederne”. 
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Bjørnkærvej 3 - 8783 Hornsyld - Tlf. 88 20 71 00 - www.elogic.dk

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

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

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
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Ny formand for Hornsyld Erhverv 
45-årige Dorte Skou Vinther har overtaget formandsposten efter 
Søren Eslund 

Hornsyld Erhvervsforening har efter seneste generalforsamling fået ny 
formand.  

Journalist og kommunikationsrådgiver Dorte Skou Vinther har 
overtaget posten efter Søren Eslund, der valgte at takke af efter ti år i 
foreningen. 

Den nye formand er selvstændig journalist og 
kommunikationsrådgiver, og har siden 2016 drevet DOVI MEDIA 
ApS, der primært beskæftiger sig med virksomhedskommunikation, 
sociale medier, markedsføring, medietræning, videoproduktion og 
livestreaming. 

Privat bor Dorte Skou Vinther i Hornsyld, er gift og mor til tre, og 
glæder sig til at tage fat på arbejdet i erhvervsforeningen sammen med 
den øvrige nyvalgte bestyrelse. 

- Vi er nu i bestyrelsen i gang med at lægge en ny strategi for, hvordan 
vi kan give medlemmerne mere værdi samt øge samarbejdet mellem de 
lokale virksomheder, der hvor det giver mening.  

- Jeg har også en ambition om, at vi skal være mere synlige, og ikke 
mindst bidrage aktivt i samarbejdet med byens Koordinationsudvalg og 
øvrige foreninger, så vi i fællesskab løfter Hornsyld”, siger Dorte Skou 
Vinther.  
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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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mindst bidrage aktivt i samarbejdet med byens Koordinationsudvalg og 
øvrige foreninger, så vi i fællesskab løfter Hornsyld, siger Dorthe Skou 
Winther. 

Hornsyld Erhverv har ca. 65 medlemmer, der spænder lige fra 
enkeltmandsvirksomheder, detailhandel til store virksomheder med 
over 100 ansatte. 

- Det er ret imponerende, hvor mange erhvervsdrivende og 
arbejdspladser vi har i så lille en by som Hornsyld, og vi har et ønske 
om, at vi skal blive endnu bedre til at understøtte hinanden i vores 
lokale erhvervsliv, siger Dorte Skou Vinther, der ser frem til arbejdet i 
bestyrelsen. 

Foreningens logo symboliserer, at der er mange i fællesskabet, og 
matcher samtidig Hedensted Kommunes logo for ”Hedenstederne”. 
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Henriette blev Årets Hornsyldborger
Af Tommy Poulsen 

Henriette Storm blev hædret for anden 
gang, da hun blev  Årets Hornsyld-
borger 2022.

Hun var også årets leder i Hornsyld-
Bjerre IF.

Formanden for komitéen Else Madsen 
pegede på de mange initiativer, hun har 
taget som fodboldleder i Hornsyld, det 
enorme arbejde, hun overkommer og 
det smittende humør, vi altid møder fra 
Henriette.

Hun er et forbillede for alle fodboldlede-
re med alt det, hun overkommer, og det 
er uden betydning, om det er de små 

eller de store børn, hun tager sig af.

Hun startede i Rårup og flyttede til 
Hornsyld i 2008.

Det startede med, at hun kom i besty-
relsen for Hornsyld Børnehave.

Da hendes børn blev større, kom hun i 
skolebestyrelsen.

Som ung spillede hun volleyball, men 
det blev i fodbold, hun slog sine folder.

Hun har trænet både drenge- og 
pigehold, og hun er utrættelig i vores 
ungdomsafdeling, sagde Else Madsen.

Else Madsen overrækker prisen som årets borger til Henriette Storm. Foto: Laura Christensen.
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Årets Hornsyld-
Borger siden 1989 
Af Tommy Poulsen 

 
Med Henriette Storm har vi 34 gange 
valgt Årets Borger i Hornsyld. 
Listen er lang og prominent. 
29 af de 34 lever heldigvis endnu. 

1989: Einar Madsen

1990: Leif Kousgaard

1991: Margit Henriksen

1992: Erling Jørgensen

1993: Claus Pedersen

1994: Anne Marie Madsen

1995: Axel Lauritsen

1996: Henrik Jørgensen

1997: Solveig Kjeldgaard

1998: Jens Jørgen Hansen

1999: Else Madsen

2000: Gudmund Jørgensen

2001: Alfred Olesen

2002: Jørn Hansen

2003: Else Lykke

2004: Jørn Sørensen

2005: Niels O. Nielsen

2006: Heidi Torp

2007: Ole Simonsen

2008: Henrik Akselbo

2009: Peter Jacob Jensen

2010: Torsten Sonne Petersen

2011: Majbrit Sørensen

2012: Michael Jonasen

2013: Tina Buhl

2014: Ernst Henriksen

2015: Gerda Nielsen

2016: Poul Anker Frederiksen

2017: Pia Juhl

2018: Torben Sørensen

2019: Miki Jensen

2020: Anna-Lise Eskerod

2021: Hanne Sørensen

2022: Henriette Storm

Einar Madsen var den første, der blev valgt som 
Årets Hornsyld-borger i 1989.
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Sporten direkte i postkassenSporten direkte i postkassen

HORNSYLD BLADET

ERIK MADSEN ApS
Alt murerarbejde udføres
Tilbud gives

Bjerrevej 347, Bjerre, 8783 Hornsyld

Tlf. 75 68 15 85
Biltlf. 40 18 55 85
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110 til foredrag
Der var samlet 110 deltagere til et foredrag i teltet ved Nebsager Kirke med Lene 
Hjerrild som arrangør.
Tommy Poulsen, tidligere sportsredaktør på Horsens Folkeblad, fortalte om 50 
år som medarbejder på Horsens Folkeblad, først om sin elevtid på Juelsminde-
redaktionen, dernæst om sit arbejde på sportsredaktionen og til sidst om 
udviklingen for papiraviserne.
Horsens Folkeblad oplevede at sælge 25.000 aviser i 1986. I dag sælger man under 
en fjerdedel.

Nyt medlem
 
Ole Simonsen er udpeget som nyt medlem af Årets Hornsyld-borger-komitéen 
i stedet for afdøde Henrik Akselbo. De to øvrige i komitéen er Else Madsen og 
Tommy Poulsen.

En sund sjæl i et sølle skrog
 
Det var titlen på Leif Fabricius fra Esbjerg i konfirmandstuen, hvor der var samlet 
45 deltagere. Han fortalte om humoren med festlige vitamintilskud. Han var årets 
revyforfatter i 2001 og skriver stadig tekster til de professionelle revyer.
 

Spillemand på en tagryg
 
Palsgård Sommerspil er tilbage med ”Spillemand på en tagryg” fra 28. juli til 7. 
august.
Jens Frausing er instruktør.
 

Dødsfald
Poul Erik Jeppesen, Rårup, er død, 79 år. Han var formand for Rårup GIF, da vi 
lavede samarbejdsaftalen om ungdomsfodbold for Bjerre-Rårup Ungdomsfodbold i 
1981.
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Farvel Henrik
Af Tommy Poulsen 

Hornsyld har mistet en af sine største 
ildsjæle, og vi har mistet en nær ven og 
kollega i Hornsyld-Bjerre IF.

I en alder af bare 53 år har Henrik 
Alselbo sagt farvel til denne verden 
efter nogen tids sygdom.

Trods hans sygdom kom hans død som 
et chok.

Han var aktiv omkring udgivelsen af 
Hornsyld-bladet gennem en lang år-
række, og vi havde et tæt samarbejde 
omkring bladet.

Henriik Akselbo var født ved Vissen-
bjerg og voksede op i Skallebølle, indtil 
han flyttede til Odense.

I januar 1997 flyttede en højgravid 
Wivi og Henrik til Hornsyld.

Da Camilla blev større, blev han valgt 
ind i skolebestyrelsen, og det var op-

takten til en stor indsats for de lokale 
foreninger.

Han blev involveret overalt i Hornsyld.

I håndboldklubben var han et stort 
aktiv og arrangerede flere store kampe 
i Hornsyld med Viborgs danske mestre.

I 1998 overtog han hjemmesiden Horn-
syld.dk og sørgede for en bred oriente-
ring, samtidig med at han passede sit 
job som sælger i autobranchen.

Hans tekniske kunnen var et stort 
aktiv på alle fronter, og han var en stor 
hjælp for sine venner.

Han kom med i koordinationsudvalget, 
hvor han skabte en stor fornyelse.

Senere kom han med i Hornsyld-bladet, 
og det var hans initiativ at ændre det 
sort-hvide medlemsblad til en smukt 
farvelagt magasin. Han sørgede også 

Henrik Akselbo var Årets Hornsyld-borger i 2008. Foto: Laura Christensen.
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for at lave siderne klar til trykkeriet, så 
det blev en god indtægt for foreningen.

I mange år var han vores udfarende 
kanon-fotograf.

Henrik Akselbo havde en veludviklet 
humor, og han havde en kontant facon, 
så man ikke spildte tiden på ligegyldige 
diskussioner.

I 2008 blev han valgt som Årets 
Hornsyld-borger, og han blev indvalgt i 
komitéen, der derefter udpegede årets 
borger i Hornsyld.

Henrik Akselbo havde altid fart på. 
Hans energi var imponerende, og han 
elskede at tage på ture til Tyskland. 
Berlin var hans yndlingsby. og under-
tegnede har været på ture til Dort-
mund, Hamburg og vores fælles ven 
den gamle toptræner Jürgen Wähling 

i Norderstedt sammen med sønnen 
Nicolej og til håndboldture til Flens-
burg, hvor han i en periode var  en af 
sponsorerne via sit firma.

Henrik Akselbo var vild med at se 
håndbold og fulgte datteren Camilla i 
Stjernen Odense, hvor hun er divisions-
spiller.

Sønnen Nicolej var også en ihærdig 
sportsmand, altid med sin far på side-
linjen.

Henrik Akselbo efterlader sin kone 
Wivi, som han har fejret sølvbryllup 
med, børnene Camilla og Nicolej og sin 
mor, der stadig bor på Fyn.

Vi savner dig hver eneste dag, Henrik, 
også fordi du lavede et kæmpearbejde, 
som vi andre nu forsøger at overtage 
efter bedste evne.

Henrik og Wivi Akselbo ved Hornsyld IF's 80 års jubilæum
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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.



21

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

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

Hornsylds  
nye købmand
Af Tommy Poulsen

 
Søren Sandberg er Hornsylds nye køb-
mand. Han har afløst Torben Jensen 
som chef for byens supermarked, Spar-
butikken,

Men hvem er han?

Han er 48 år og kommer fra Middelfart 
sammen med sin kone og deres 13-årige 
datter.

I de seneste 10 år har han arbejdet i tu-
ristbranchen for virksomheden Langdal 
Green Parks.

Før den tid var han købmand, og han 
har længe været på udkig efter et job i 
sin gamle branche.

På grund af datterens skole venter 
Søren Sandberg med at flytte fra Mid-
delfart til Hornsyld.

Søren Sandber er Hornsylds nye købmand.
Foto: Lene Tingleff.
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Bjerre herred rykker op  
i andet forsøg
Af Tommy Poulsen 

Hornsylds nedrykning fra serie 3 i 
sidste sæson var stærkt medvirkende 
til, at vi fusionerede med Stouby op til 
den nye sæson, og det førte til, at vore 
fodboldknægte sikrede oprykning til 
serie 3 i andet forsøg.

Det så ellers sort ud, da vi startede med 
to nederlag, og to kampe før afslutnin-
gen var vi fire points efter FC Interna-
tional fra Nørremarken i Vejle.

I den næstsidste kamp skulle vi spille 
på Nørremarken Stadion i Vejle, og 
kravet var en sejr.

Hornsyld-bladet sendte hele reporta-
geholdet til Vejle, og det var ikke spildt 
arbejde. Tværtimod.

Hornsyld-Stouby-drengene tog sig sam-
men og slog topholdet med 3-1.

Det var ikke nok for os, men i den 
sidste kamp spillede FC International 
0-0 mod rækkens nummer tre, og så 
susede Bjerre herred forbi og snuppede 
førstepladsen og den direkte oprykning, 
Vi var sikre på mindst en play-off-kamp 
om oprykning før den sidste kamp.

 

Det var en dejlig oplevelse at følge vore 
lokale gutter i topkampen.

Søren Høgh diskede op med et indkast i 
Mikkel Qvist-klasse helt ind til bageste 
stolpe, og et af disse indkast førte til, at 
returbolden trillede ud til Thomas Fi-

Hjalte Lund fyrer venstrebenet af og skyder på stolpen. Foto: Jimmy Sørensen.
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sker, der fra 22 meter hamrede bolden 
op i trekanten uden skygge af chance 
for Vejles målmand.

Fem minutter senere skød Søren Høgh 
på stolpen med et brag.

Thomas Fisker måtte udgå, da han fik 
problemer med vejrtrækningen, men 
han kom på banen igen senere.

Vejle var bedst efter en halv time, men 
Bjerre herred-målmand Anton Gaard-
mann havde en flot redning efter en 
halv time.

 

Fem minutter ind i anden halvleg sco-
rede Søren Høgh til 2-0 på flot forar-
bejde af Anders Gaardmann.

FC International kom på 2-1 efter 10 
minutter, og kampen var lidt for spæn-
dende.

Hjalte Lund skød på stolpen efter 20 
minutter, og tre minutter senere slog 
Søren Høgh sejren fast til 3-1.

Derefter var der en del dages ventetid, 
før oprykningen blev afgjort, men nu 
er vi tilbage i serie 3, og det minder på 
mange måder om 1978, da Hornsyld 
vandt det jyske mesterskab i serie 5 og 
tændte lunten til 15 år i jyllandsserien 
og 10 år i serie 1.

Bjerre herreds målscorere Thomas Fisker og Søren Høgh. Foto: Jimmy Sørensen.
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TROFASTE LEDERE – Tre trofaste ledere i seniorafdelingen Jesper Hylle, Peter Høgh og  
Niels Groth var på plads til topkampen i Vejle. Foto: Jimmy Sørensen.

Manden bag sejren var Søren Høgh, der her ses i aktion. Foto: Jimmy Sørensen.
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Derfor skal du vælge 
Nybolig Hornsyld 

Vi er en stærk lokal forankret mæglerbutik. Vi har et stort lokal-
kendskab  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

Flemming Thykjær

Peter ”ÅG” Danielsen

Sarah Fynbo
Lone Hybel

Julie Lund Sørensen
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De ældste Hornsyld-borgere hyggede sig sammen til byfesten i kæmpeteltet. 
Fotos: Laura Christensen.
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HSR er tilbage i 3. division
Af Tommy Poulsen 

I 1983-84 skrev Stouby GIF historie 
ved at spille i landets bedste række, 1. 
division.

Claus Møllers tropper startede med en 
udekamp mod Helsingør, der senere 
endte som danske mestre.

Stouby sluttede næstsidst og rykkede 
ud med seks points. Efterslægten ryk-
kede ned med to points fra to uafgjorte 
kampe mod Stouby.

Stouby havde landsholdsspillere i 
Mette Hjortshøj og Annette Mogen-
sen og fik senere Vibeke Andersen 
og Yvette Schandorff, men skader til 
Karen Stærk og Mette Hjortshøjs skifte 
til AIA-Tranbjerg var hårde slag for 
Stouby.

Det var umuligt at fastholde holdets 
status i toppen.

Ejstrupholm fik også kun en enkelt 
sæson i den bedste række, i 1979-80.

Stouby fostrede mange talentfulde 
håndboldspillere, ikke mindst Christina 
Roslyng, der nåede 129 A-landskampe 
og var med til at vinde OL.

En fusion med MK 81 førte til HSR, og 
klubben fostrede mange talenter, men 
alt for mange rejste fra egnen for at 
studere, og i flere år var HSR jyllands-
seriehold og også en tur nede i serie 1.

Nu oplever håndbolden i Bjerre her-
red endnu en fusion, denne gang med 
Klakring, der selv var med i kvalifikati-
onsrækken, da Oda Sørensen, Lis Hede 
og Lis Roslyng var holdets bærende 
kræfter.

Fusionen til HSR Klakring 2020 har 
nu givet bonus med en oprykning til 3. 
division.

Endelig skal vi se divisionshåndbold i 
Bjerre herred igen.

HSR Klakring vandt 27-22 i hjemme-
kampen mod Mejby-Haverslev KFUM, 
og aldrig har pigerne jublet så meget 
over et nederlag som i returkampen i 
Haverslev.

HSR Klakring tabte med tre mål, men 
den samlede sejr var aldrig for alvor 
i fare, og spillerne jublede højlydt, og 
oprykningen blev fejret.

Nu er holdet klar til 3. division med 
Christian Vinther fra Hellebjerg og 
Anita Vilhelmsen som trænere.

HSR Klakring stiller med et meget 
ungt hold, men som i de gode gamle 
dage er holdet spækket med talenter, 
og vi glæder os til at følge dem i 3. 
division.

 Herreholdet klarede sig også fint i 
den forløbne sæson, men endte med at 
tabe begge play-off-kampe mod fynske 
Tarup-Pårup, der er tidligere 1. divisi-
onshold.

Tarup havde en rutineret målmand 
med stor erfaring fra højere rækker, 
men indsatsen lover godt for den nye 
sæson i HSR.
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HSR Klakrings nye 3. divisionsdamer efter sejren over Haverslev.

HSR Klakring-damerne danser jubeldans efter sejren.
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Lars Christiansen optrådte som en skuespiller, da han præsenterede sit populære foredrag.
Foto: Jimmy Sørensen.
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Lars Christiansen: Forfølg drømmen
Af Tommy Poulsen 

"Det er vigtigt at have drømme - og 
forfølge dem!"

Det var et af mange budskaber fra den 
danske rekordholder Lars Christian-
sen, der med 338 landskampe og 1504 
mål for Danmark er det største hånd-
boldnavn i Danmark. Han sidder på 
rekorderne.

80 tilhørere havde meldt deres ankomst 
til Lars Christiansens foredrag i det 
store telt ved byfesten på Hornsyld Sta-
dion, og de kunne opleve, hvorfor Lars 
Christiansen er en af landets populære-
ste foredragsholdere.

Som topspiller i Flensburg-Handewitt 
har han kørt i bus i et antal kilometer, 
der svarer til 20 gange rundt om jorden 
– og han har slidt 150 par sko og fem 
landstrænere op.

Han var ikke tilfreds med at blive vra-
get til OL i London i 2012 af landstræ-
ner Ulrik Wilbek.

 

Hans største sorg var, at hans kone 
Christina Roslyng kom hjem og med-
delte, at hun ville skilles, og hun tog 
sønnen Frederik med.

Lars Christiansen var netop færdig 
med sin 13. sæson i Flensburg og ville 
opfylde sin kontrakt med sæson nr. 14 – 
hans sidste.

Sideløbende var han blevet færdig med 
en bog, og han havde åbnet en modebu-
tik i Hamburg.

"Jeg var en stor egoist og glemte at pas-
se på det mest dyrebare, jeg havde, min 
familie" indrømmede han. "Jeg havde 
masser af dårlige undskyldninger, men 
kunne ikke lave det om."

For knap 10 år siden havde han fået 
styr på sin tilværelse, efter at han var 
stoppet som håndboldspiller, og så fik 
han opfyldt sit største ønske – en gen-
forening med Christina og Frederik, og 
kort efter kom endnu en søn, August, til.

Lars Christiansen er i dag sportschef 
i Flensburg, og han er i klubben to-tre 
gange om ugen, men passer sin familie 
og følger børnenes sport, på samme 
måde som hans egen far gjort, da Lars 
fik kontrakt i Ribe som 17-årig.

Christina er teamleader for kvinde-
landsholdet – ikke kun holdleder, men 
også mental træner for spillerne.

"Jeg er stolt af Christina. Hun gør et 
flot stykke arbejde for landsholdet sam-
men med min gamle holdkammerat 
Jesper Jensen" siger Lars Christiansen.

De blev europamestre sammen første 
gang i 2008.
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Teltet var fyldt til randen for at lytte til den danske rekordholder. Fotos: Jimmy Sørensen.
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Lars Christiansen sammen med dem, der havde hentet ham til Hornsyld for at holde foredrag.
Foto: Jimmy Sørensen.

Mor og søn
Hornsyld Borgerforenings formand Christian Mortensen har fundet en ny kasserer.  

Valget faldt på hans mor, Kirsten Mortensen. Foto: Jimmy Sørensen.
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Årets Fulgekonge:  
Christian Bøttcher
Foto: Laura Christensen.

Christian Mortensen og 
Christian Bøttcher har begge 

været årets fuglekonge tre 
gang.

Foto: Laura Christensen
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Ny bestyrelse i  
Hornsyld Borgerforening
Hornsyld Borgerforening har valgt ny bestyrelse.

Her finder du dem:

 

Formand Christian Mortensen, tlf.2368 9661

Næstformand Flemming Rindom tlf. 27580324

Sekretær Lene Gall tlf. 20710965

Martin Fibiger tlf. 31722565

Rasmus O. Hansen tlf. 22173671

Thomas Hansen tlf. 2625 3677

Kasserer uden for bestyrelsen Kirsten Mortensen tlf. 23689658

Suppleant Ulrich Krogh tlf. 60134115

Suppleant Tommy Bech tlf. 20923565



36

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

To åbne nabo haver i Løsning. 
 

Tirsdag den 5. juli kl. 16 – 21. 
 

På turen rundt, med vores lille lokale haveblad, i februar. 
Kom jeg igen, hen til to rigtig fine haver, på Chr. Winthersvej i 
Løsning.  
 
Denne gang ringede jeg på dørene og spurgte om, de kunne 
have lyst, til at vise deres haver frem i næste sæson, de 
sagde ja, så den 5-7-22 er der åben have hos Bente og 
Poul Sørensen, Chr. Winthersvej 7, og hos Henning og 
Estrid Kristensen Chr. Winthersvej 9. 
 

Begge haver er passet med stor omhu og plante 
glæde. Der er roser (som jo blomstrer til åben 
have). Form klippede buske og træer, rododen-
dron, azaleaer, og en del løgplanter. I haverne er 
der fine stier, der fører en rundt. I den ene have er 
der en lille køkkenhave, i den anden er der 
adskillige fine arrangementer med krukker og 
planter, samt et lysthus, så man kan sidde inde og 
nyde haven. 
 

Fri entre i begge haver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grill-aften og havehygge. 
 

Fredag den 5. august fra kl. 17 hos 
Ove & Sine Frost, Munkhøj 15, Hansted, 8700 Horsens. 

 
 
Fredag den 5-8-22 fra kl.17, har Ove og Sine tilbudt, 
at vi kan hold grill-aften hos dem, i deres dejlige 
have ”Rodkjær landbohave”. 
Det er en dejlig alsidig, kreativ have, som er blevet 
opbygget over mange år. 
I haven er der, skovhave, surbundsbed, en fan-
tastisk gårdhave der oser af hygge. Der er en 
næsten ny staudehave, hvor der også er georginer. 
På den tid hvor vi kommer, blomster roserne også i 
fuldt flor. Ove og Sine har for få år siden bygget et 
kæmpestort drivhus, hvor der er varme i fra halm-
fyret, og hvor der i stor stil bliver formeret planter. 
Hvis vejrguderne svigter, er der mulighed for at 
sidde inde. 
Medbring selv det du ønsker at grille samt tilbehør. 
Havekredsen sørger for kaffe og kage. 

 
Entré: En plante eller andet haverelateret, som vi kan bruge til amerikansk lotteri. 
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To åbne haver i Daugård og Hedensted. 
 

Søndag den 24. juli, fra kl. 13 - 18. 
 
Selv i februar kan det lade sig gøre, at få øje på nogle fine haver, når vores lille 
lokale haveblad skal deles ud. To af dem, er gået med til at holde åben have. Det er 
så dejligt, når folk vil være med til, at vi må kikke ind og lade os inspirere og nyde en 
dejlig dag. 

 
Den ene have ligger i et nybyggerkvarter 
i Hedensted, hvor det er helt usædvanligt, 
at der er andet end hække og græs-
plæner. 
Ejerne beskriver haven, som en 
nybygger have, med plads til familieliv og 
natur. Da haven skulle indrettes, ville 
ejerne have plads til leg, urtehave, frugt- 
buske, høns og ikke mindst natur. De har 
derfor indrettet dele af haven med vilde 
blomster, kvasbunker og eng. De har 

desuden været en af deltagerne i Danmarks Vilde Haver i 2020, som WWF og 
Haveselskabet stod bag, hvor de sammen med 59 andre haver i Danmark skulle 
lave forskellige tiltag og projekter, for at give mere plads til naturen. Alt dette gør de 
stadig. 
 
Den anden have ligger i et naturskønt område, på 
vej mod Daugård Strand med et fantastisk kik ud 
over Vejle Fjord. Haven er over tid blevet udvidet og 
forvandlet fra ingenting til en dejlig beplantet have. 
Det er på en skrånende grund, så det har været et 
kæmpe arbejde at få lavet terrasser, kantet med 
enten sten eller træ. Alle terrasser er tæt beplantet 
med alle mulige skønne planter. Det er ikke en have 
der har kostet meget at anlægge, da stort set alle 
planter er nogle andre har kasseret, og som Kirsten 
har fået til at vokse igen og som hun har formeret fra. 
Der er en lille sø i haven samt en køkkenhave. 
 
Havernes adresser er: 
 
Kirsten Andersen & Bjarne Christiansen 
Strandvejen 11 
8721 Daugård 
 
Fam. Lundsgaard 
Gåskjærholm 18 
Hedensted 



38

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

Industrivej 17 - 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 71 55

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

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
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          Hornsyld Bridgeklub Hvem Er Vi ? 
 
Ja hvem er Hornsyld Bridgeklub? Vi er en klub, der har eksisteret siden 1986. 
Klubben har siden opstarten for 36 år siden udviklet sig meget, vi er blandt andet 
blevet ca.100 flere medlemmer. Vi vil i den kommende sæson 2022/23 være 115 
medlemmer der laver hjernegymnastik med kortspil mandag eftermiddag kl.13.00 og 
igen tirsdag aften kl. 18.30. 
Spillestedet er Stouby Multihus. 
Kortspillet er en ting, noget andet er det sociale som vi i klubben vægter meget højt. 
Det skal være hyggeligt og trygt at spille hos os.  
En Bridge sæson i Hornsyld Bridgeklub løber fra september til maj. Udover at spille 
fast hver mandag og tirsdag, afholder vi også flere turneringer i bl.a. fødselsdags- & 
klubmester turnering, samt jule- & sæsonafslutning. Til disse arrangementer hygges 
der med spisning og et hygge kortspil, hvor der er lodtrækning til hvem man spiller 
med. I løbet af sæsonen på de faste spilledage har man en fast makker.  
 
De sidste 3 år har vi været på weekend ophold med kortspil, gå tur, dans, god mad 
og masser af social snak/samvær. 
 
Hvis man har lyst til at prøve kræfter med kortspillet og være med i vores hyggelige 
klub, har vi få ledige pladser mandag og flere pladser tirsdag. Det kræver dog at du 
er øvet i bridge, da vi ikke har mulighed for undervisning for nuværende. 
 
For mere information, se evt. vores hjemmeside hornsyldbridgeklub.dk eller kontakt 
abloch59@hotmail.com tlf.40530715 
 
God sommer. 

Anders Bloch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kontor@bge.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gårdbutikken på Bråskovgård 
 
Vi holder sommerferie. 
 
Næste gang butikken har åben er fredag den 2. 
september fra kl. 14.00 til kl. 16.30. 
Og derefter den 1. fredag i måneden.  
 
Følg os på Facebook Bråskovgård Efterskoles 
Gårdbutik  
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Efterårs-sæsonens 
arrangementer 
Bibliotekerne har en 
masse interessante, 
lærerige og sjove 
arrangementer på 
programmet.  
I kan hente 
arrangementsfolderen på 
biblioteket, så kan I se alle 
arrangementer.  

Her kommer et lille udpluk: 

Mandeklubben 
5 tirsdage i september, 

oktober og november, hvor man kan deltage i en 
række spændende aktiviteter: Besøg på Ferguson 
Museet, besøg hos Østjysk Våbenhandel, motion til 
både hjerne og krop, foredraget ”2 års tjeneste med 
Sirius-patruljen i Grønland” og romsmagning. 
 

Mød en politiker: tre sange, to bøger og en kop 
kaffe 
Lokale politikere deler ud af deres egne 
kulturoplevelser, når de vælger tre fællessange de kan 
lide, bliver interviewet om to bøger, som har gjort 
indtryk og svarer på spørgsmål fra tilhørerne med en 
kop kaffe i hånden. 
På Hornsyld Bibliotek kan du møde: Jakob Toftebjerg, 
som er kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre og 
med i Udvalget for Fællesskab i Hedensted 
Kommune.  

Tag med til Bogforum 
Der er foredrag, interviews, debatter, bogsigneringer 
og masser af stande.  
Bussen kører fra p-pladsen foran Hedensted Bibliotek 
kl. 7.30. 
På turen til København serverer vi et rundstykke og 
kaffe/the – samt en sandwich + en vand på hjemturen. 
Du har godt 5 timer på egen hånd på BogForum. 

Badass broderi der virkelig kan noget 
Trine Runge Jessen - kendt som Broderisten, der 
broderer bandeord og Jaka-bov - underholder på 
Juelsminde Bibliotek. 
Det er ikke kun snak – der skal sgu også broderes lidt! 
Trine gennemgår de mest elementære trin og alle får 
et begynderkit at øve sig på. 

 

Åbent for selvbetjening 
Mandag   6-17  
Tirsdag    6-21 
Onsdag   6-17 
Torsdag  6-21 
Fredag    6-17  
Weekend   6-17 
 
Åbent med betjening 
Mandag   10-16 
Torsdag   13-17 
 
OBS ingen betjening i juli  
 
Tlf. 79741388 
 
hornsyld@hedenstedbib.dk 
www.hedenstedbib.dk 
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BØGESKOVVEJEN  4 

Gården er udstykket fra Skjerrildgård i 1846 og er på 12 tdr. land. 

Ejere indtil 1884 var Maren Madsdatter og Jørgen Jensen med deres 4 børn. 

De overdrog gården til deres datter og svigersøn, Karen Marie og Hans Juhl Jensen. – 
de fik med tiden 8 børn. I 1912 emigrerede Karen Marie og Hans til Amerika og 
bosatte sig i Jewell i Iowa – iflg. et brev, arkivet er i besiddelse af, rejste de over til 
deres ældste søn. 

Herefter overgik gården til familien Rasmussen, Karoline og Stephan Rasmussen.  

 

 

1952 

Karoline og Stephan fik 5 børn:                                                                                                                                                         
Hylleborg, der blev gift med Jens Jørgen Pedersen, Lindevej 5,                                               
søskendeparret Søren og Martha, der drev gården videre efter faderens død i 1937    
Sigrid (ved vi ikke noget om)                                                                                                                                         
og Rasmus, der ejede cementstøberiet ”Højbo” i Rårup og gik under navnet ”Rasmus 
Højbo”. 

 

 

Karoline blev 90 år og var aktiv til det sidste.                                                                                               
”Horsens Folkeblad” skriver i 1964:                                                                                                        
”Nebsager kirke har fået skænket et nyt, usædvanlig smukt brudetæppe. Giveren er 
den 84-årige fru Karoline Rasmussen, Nebsager Bøgeskov, der har præsteret det 
kunststykke selv at sy tæppet, der er 125 cm langt og 75 cm bredt. Fru Rasmussen 
tog fat på arbejdet midt i januar og allerede til marts var tæppet færdigt. 
Brudetæppet er fremstillet som korsstingsbroderi, bundfarven er en smuk blå farve.  

Som motiv har fru Rasmussen valgt sandfarvede stjerner. Karoline Rasmussen er 
trods sin alder usædvanlig flittig og har udført mange smukke korsstingsbroderier.” 

Søskendeparret Martha og Søren drev gården fra 1937 til 1993. 

I 1993 overtog Marthas søn, Henning Bendt Rasmussen gården. Han solgte den i 
2003 til de nuværende ejere,  

 Joan og Jesper Hylle, der har bygget nyt stuehus. 

 

        

2008 
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BØGESKOVVEJEN  4 

Gården er udstykket fra Skjerrildgård i 1846 og er på 12 tdr. land. 

Ejere indtil 1884 var Maren Madsdatter og Jørgen Jensen med deres 4 børn. 
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de fik med tiden 8 børn. I 1912 emigrerede Karen Marie og Hans til Amerika og 
bosatte sig i Jewell i Iowa – iflg. et brev, arkivet er i besiddelse af, rejste de over til 
deres ældste søn. 

Herefter overgik gården til familien Rasmussen, Karoline og Stephan Rasmussen.  

 

 

1952 
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og Rasmus, der ejede cementstøberiet ”Højbo” i Rårup og gik under navnet ”Rasmus 
Højbo”. 
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”Nebsager kirke har fået skænket et nyt, usædvanlig smukt brudetæppe. Giveren er 
den 84-årige fru Karoline Rasmussen, Nebsager Bøgeskov, der har præsteret det 
kunststykke selv at sy tæppet, der er 125 cm langt og 75 cm bredt. Fru Rasmussen 
tog fat på arbejdet midt i januar og allerede til marts var tæppet færdigt. 
Brudetæppet er fremstillet som korsstingsbroderi, bundfarven er en smuk blå farve.  

Som motiv har fru Rasmussen valgt sandfarvede stjerner. Karoline Rasmussen er 
trods sin alder usædvanlig flittig og har udført mange smukke korsstingsbroderier.” 

Søskendeparret Martha og Søren drev gården fra 1937 til 1993. 

I 1993 overtog Marthas søn, Henning Bendt Rasmussen gården. Han solgte den i 
2003 til de nuværende ejere,  

 Joan og Jesper Hylle, der har bygget nyt stuehus. 

 

        

2008 
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Sammenholdets U13/14 drenge (fra venstre: William, Malthe, Albert, August, Piotr,  
Benjamin E, Mathias, Kasper, Sophus, Tobias, Thomas, Jeppe H.  

Forrest: Benjamin D, Daniel)

Sammenholdets U10 piger (fra venstre: Anna V, Victoria, Freja, Anna C, Andrea, Marie, Cecilie)
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Hornsylds U8 drenge ses her i kamp.

Byfest og fodboldstævne
Efter et par års ufrivillige pause pga. Corona kom vores foldstævne på Hornsyld 
Stadion endelig tilbage, og sikke en succes. Lørdag den 18. juni havde vi besøg af 
ikke mindre end 37 hold fra 15 forskellige klubber med ca. 250 glade fodboldspil-
lere. Som mødte op med forældre, søskende, bedsteforældre og trænere, så banerne 
var stopfyldte med glade mennesker. Vi kunne heller ikke have ønsket os et bedre 
vejr, så det blev en perfekt fodbolddag.

I år havde vi inviteret spillere, både piger og drenge, fra 6-14 år til at deltage, og i 
år var der et nyt koncept på tapetet, for at prøve noget nyt og anderledes. Dansk 
Boldspils Union (DBU) havde for nogle år siden et koncept, der hed Golden Lea-
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gue, hvor man spiller kamp på en 5-mands bane, men i stedet for de vanlige små 
5-mandsmål, så får banen 8-mands mål. Det giver masser af mål og hurtigt spil, så 
det besluttede vi at prøve af til dette års fodboldstævne for de ældste årgange U11-
U14. Og må vi sige, at det også blev en succes.

Fra kl. 08.30-15.30 fik vi afviklet 80 kampe, hvor vi havde gang i ca. 20 frivillige 
hjælpere. Uden dem kunne vi ikke gennemføre dette fodboldstævne, så vi er meget 
taknemmelige for, at I gad give en hånd med. Det betyder mere end I aner. 

Sammenholdets U10 piger coaches i pausen.
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Samtlige fodboldspillere fik en pokal og personlige præmier med hjem.

Vi er samtidig også nødt til at takke vores mange sponsorer. Uden jer kunne vi 
ikke kåre alle som vindere. I år var det Spar Nord, som lagde navn til fodboldstæv-
net – Spar Nord Cup. Men alle sponsorerne har del af vores succes, så der lyder en 
stor tak til Spar Nord, Hornsyld IF hovedforening, Rema 1000, AC Horsens, Dine-
sen Byg, NP Truck og Soprema. Med jeres sponsorat kunne vi give alle spillere en 
flot pokal og personlige præmier med hjem.
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Sammenholdets U10 drenge (Alexander, Hjalte, Vitus, Victor J, Mikkel, Elias, Philip)

Tak til alle dem som kiggede forbi på banerne. Tak til alle de hold som deltog. Der 
gav en god stemning på banerne, og mere kan vi ikke forlange. 

Vi vender stærkt tilbage til næste år med endnu et fodboldstævne. Vi ses i 2023.

/Hornsyld IF Ungdomsfodbold
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U11-12 drengene fra Sammenholdet samlet. Foto: Kenneth Rasmussen

Taktikmøde med træner Miki Stein Jensen før kampen for holdet med de 13-14-årige.  
Foto: Kenneth Rasmussen
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Hornsyld Byfestløb
Af Henriette Storm 

Onsdag d. 15/6 blev årets Byfest bog-
staveligt talt løbet i gang.

Ikke mindre end 250 løber, som talte 
alle aldersgrupper, fra de helt små 
i klapvogn til de modne på +60 var 
mødt op. Vi havde fået støtte til løbet 
af Nordeafonden med 10.000,- og 250 
løbetrøjer. 

Børneløbet blev skudt i gang første, 
og der var masser af ventende løbere 
og tilskuer til at klappe dem ind over 
målstregen. Derefter blev de andre 

ruter skudt i gang, og det var faktisk et 
betagende syn med de mange sølvgrå 
Nordea trøjer der bølgede forbi byfest-
teltet og ud på Nørregade.

Vi siger tak for en fantastisk aften, der 
var en super stemning både på stadi-
onpladsen og ude på ruterne. Tak til 
alle jer der deltog og var med til at gøre 
løbet til en succes.

Vi ses i 2023. 

Onsdag d. 15/6 blev årets Byfest bogstaveligt talt løbet i gang. 
Ikke mindre end 250 løber, som talte alle aldersgrupper, fra de helt små i klapvogn til de modne på 
+60 var mødt op. Vi havde fået støtte til løbet af Nordeafonden med 10.000,- og 250 løbetrøjer.  
Børneløbet blev skudt i gang første, og der var masser af ventende løbere og tilskuer til at klappe 
dem ind over målstregen. Derefter blev de andre ruter skudt i gang, og det var faktisk et 
betagende syn med de mange sølvgrå Nordea trøjer der bølgede forbi byfestteltet og ud på 
Nørregade. 
Vi siger tak for en fantastisk aften, der var en super stemning både på stadionpladsen og ude på 
ruterne. Tak til alle jer der deltog og var med til at gøre løbet til en succes. 
Vi ses i 2023.  
 

 

Henriette Storm glædede sig over den store tilslutning på 250 løbere. Foto: Laura Christensen.
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De 250 løbere sendes afsted. Foto: Kenneth Rasmussen.
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Velbesøgt kirkegårdsvandring
Tilslutningen var stor, da Nebsager-
Bjerre-Stenderup Menighedsråd og 
Nebsager Lokalarkiv inviterede til 
kirkegårdsvandring på Nebsager Kir-
kegård den 2. juni. Trods regn, blæst og 
en kølig aften var der ca. 90 deltagere i 
arrangementet.

Formanden for menighedsrådet, Sonja 
Hill Christiansen, bød velkommen i den 
næsten fyldte kirke, og herefter fortalte 
Lene Tingleff lidt om relationen mel-
lem Skerrildgaard og Nebsager Kirke i 
tidligere tider. 

Hun tog udgangspunkt i Hoffmann-
slægten, som havde Skerrildgaard fra 
1712 til 1761, og som bl.a. fornyede 
kirkens inventar og oprettede legater til 
fordel for fattige i Nebsager, Rårup og 
Barrit sogne. Hans de Hoffmann sørgede 
også for en skole, hvor egnens børn blev 
undervist. Han blev præsident i Frede-
ricia og amtmand over Koldinghus Amt, 
og han fik stor betydning for landbore-
formerne og var ivrig med at få jorden 
udskiftet til fordel for bønderne.

De gamle gravsteder

Herefter var der kirkegårdsvandring, 
hvor der var lejlighed til at se og høre 
om nogle af de gamle gravsteder og 
gravsten, som har en særlig historie.

Her var det formanden for Nebsager 
Sogns Lokalhistorisk Forening, Aase 
Jørgensen, samt arkivleder Gerda 
Brixen Nielsen, der tog deltagerne med 
rundt på kirkegården og fortalte om 
nogle af de skæbner, der ligger til grund 
for gravstederne.

Der blev gjort holdt ved den ældste 
gravsten på kirkegården over Rasmus 
Sørensen, der døde i Nebsager Skovgård 

i 1760 samt ved gravstenen for Else 
Gyrithe Van Wylich-Muxoll, der døde på 
Hornsyld Sygehus kun 22 år gammel.

Der blev også fortalt om tre tyske 
soldater, der døde på Hornsyld Sygehus 
kort efter at 2. verdenskrig var slut og 
som der blev sat trækors op for ved kir-
kediget. Disse kors er der ikke længere.

Der blev ligeledes gjort holdt ved 
Abelone Ellings gravsten. Hun boede 
på ”Ellingsminde” på Nørregade, og 
der blev fortalt om gravsten for Anders 
Pedersen og Bodil Marie, hvis søn, Pe-
der, var med til at oprette den danske 
koloni, Solvang, i Californien.

Skovkirkegård 

Til sidst gik forsamlingen til skovkirke-
gården, der netop er blevet anlagt i tilslut-
ning til den eksisterende kirkegård og lige 
nu er ved at tage form. Man vil til sin tid 
kunne komme til området fra kirkegården 
og ad stier gennem låger i bøgehækken, 
der vil afgrænse skovkirkegården.

Der er etableret en hævet naturbro, der 
går i en linje fra kirkens hovedindgang 
og har samme retning som kirkegår-
dens struktur. Der er anlagt en minde-
plads til venstre, når man træder ind 
på skovkirkegården gennem diget.

For enden af stien er der anlagt en 
såkaldt eftertænksomhedsplads, som 
består af en rund sidde-ring. Herfra 
kan man opleve søen, skoven, trækro-
nerne og skovbunden.

Graver Peter Jakob Jensen og Sonja Hill 
Christiansen fortalte om skovkirkegården, 
tankerne, visioner og arbejdet med at få 
den etableret, og mange stillede spørgsmål 
og spurgte ind til det store projekt, som 
har krævet mange godkendelser.
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Kirkegårdsvandringen blev afsluttet 
med kaffe og hyggeligt samvær i menig-
hedshuset.

Fakta - Nebsager Lokalarkiv

Vil du være med til at bevare og huske 
fortiden? Støt arbejdet ved at blive 
medlem af den nystiftede forening.

Årligt kontingent 100 kr. pr. husstand 
eller 50 kr. pr. person.

Indbetales på 3409-0013145717.

Har du lyst til at være med i arkivets 
arbejde, er du velkommen. Vi mødes i 
Hornsyld Idrætscenter kl. 19.00 hver 
anden onsdag i lige uger i perioden 1. 
september til 1. jun

Fotos: Lene Tingleff.
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Mange tak til Gadelysfonden i Hornsyld og Hedensted Kommunes udviklingspulje for opbak-
ningen til projektet. Ligeledes skal der lyde en stor tak til Hornsyld Entreprenørforretning A/S 

for godt arbejde og positiv tilgang til prisstigninger på råvarer til opgaven.

Erling Jørgensen og Bent Mikkelsen modtog samtidig JBU's sølvnål.
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Henrik Jørgensen fejrede 25 års jubilæum i sin store murervirksomhed, og samtidig fejrede 
man 50 år jubilæum for Erling Jørgensen. Foto: Henrik Akselbo.

Hornsyld IF's gamle kæmper, bagest: Robert Grønne, Børge Petersen, Per Jepsen,  
Jørgen Jepsen, Jens Pedersen og Jørgen Bojsen. Forrest: Jørn Jacobsen, Carsten Pedersen, 

Holger Sørensen, Henning Christensen og Jørgen Henningsen.



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


