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NR. 4 2022

NY PONYSKOLE 
En ny ponyskole lidt uden for Hornsyld er netop blevet åbnet. Interessen 
er stor. Her ses Freja og Anna, der var blandt de første, der meldte sig. 

Foto: Lene Tingleff.
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Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
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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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Vi er hårdt ramt
Af Tommy Poulsen
 
Jeg synes, vi er urimeligt hårdt ramt i Hornsyld-Bjerre IF.
Vi mister vore ildsjæle alt for tidligt.
Da jeg spillede fodbold, var Jens Kurt Cnota vores farligste angriber.
Han blev ramt af leukæmi og døde bare 29 år gammel.
 
Kjeld Schmidt var en anden førsteholdsspiller, der døde af kræft i en ung 
alder. Han tog også en tørn i hovedbestyrelsen.
 
Mandag den 26. marts 1996 var en sorgens dag. Vi havde haft et par 
møder i dagene op til mandagen. Erling Jørgensen mødte tidligt på 
arbejde og kørte galt i Ørting. Hans bil tørnede ind i et hus. Det var et 
uheld, der ikke kunne ske, men det skete, og Erling Jørgensen blev dræbt. 
Vi måtte læse om det i avisen. Vores formand fra 1982 til 86 og fra 1991 til 
96 døde, mens han var formand for foreningen. Han blev kun 51 år.
 
Hans evige makker Jørgen Harfeld blev kun 59 år. Han var formand fra 
1964 til 1975 og fortsatte som leder i HSR, inden han blev borgmester i 
Juelsminde Kommune. Han blev kun 59 år. Kræften tog ham efter et år 
som borgmester.
 
Jørn Sørensen skaffede old boys landsholdet til Hornsyld i 2014 og tog 
en masse initiativer, ikke kun omkring ungdomsafdelingen. Han var 
uundværlig for foreningen og mange af os, men bare 54 år faldt han om i 
hjemmet, og hans liv stod ikke til at redde.
 
Jeg har haft mange lange samtaler med Henrik Akselbo. Aldrig har 
jeg oplevet en mand med en sådan energi og vilje til at hjælpe andre 
mennesker. Han havde kræfter til at leve et langt liv, men i en alder af 53 
år forlod han denne verden. Han tabte kampen mod kræften. Vi lavede 
Hornsyld-bladet sammen i mange år. Han lavede en stort arbejde og var 
fantastisk, når det handlede om teknik. Pludselig var han væk.
 
Hvad har vi dog gjort for at møde denne ublide skæbne med den ene unge 
leder efter den anden?
Jeg tænker tilbage på den alle sammen.
Jeg glemmer ikke en eneste af dem.
Tænk, hvad de kunne have udrettet, hvis de havde fået lov at gå tiden ud.
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Sense Hos Birgit
Søndergade 53C - 8783 Hornsyld

NYHED
MANDEHOLD

HVER MANDAG 
KL. 17.30 - 20.30

Midt mellem byerne Vejle, Heden-
sted, Juelsminde og Horsens ligger 
det lille bysamfund Hornsyld. Her fin-
der du intet mindre end et kraftcen-
trum - eller et bankende hjerte, om 
man vil - når det gælder vægttab på 
en både effektiv og sund måde, lige-
som konceptet bag Sense, giver Hos 
Birgit i det hele taget dig en øget livs-
kvalitet både fysisk og mentalt med 
livsstilen Sense. 

Hos Birgit tages der hånd om både 
dine fysiske og dine psykiske behov. 
Bag Sense i Hornsyld står nemlig Bir-
git Therkildsen, der har en Mentor i 
mad og psyke og er Sense Premium 
Konsulent. Det hele startede i sep-
tember 2008, hvor hun var Vægtkon-
sulent i Krohaven i Hornsyld. I 2015 
gik hun over til Sense Hos Birgit med 
hjemsted på adressen Søndergade 
53C i Hornsyld. - Og hvad gemmer der 
sig så bag navnet? Ja, det kan Birgit 
selv gøre os alle sammen meget klo-
gere på. Hør blot her, hvad hun bl.a. 
fortæller om sit virke: 

Firmalogoet Hos Birgit er to hjerter. 
Det signalerer, fortæller Birgit, at jeg 
har hjertet med i mit arbejde, samt 

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

at arbejdet foregår fra mit hjerte til 
andres hjerter. Mens vores hektiske 
moderne samfund har en tendens 
til at glemme mennesket, så bliver 
der taget hånd om dig og dine fysi-
ske og psykiske behov Hos Birgit. Vi 
koncentrerer os om at finde årsager-
ne til mistrivslen, så det handler om 
både kost og om psykologi. - Jeg har 
således arbejdet med vægttab som 
vægtkonsulent i mange år, men den-
ne faglige baggrund er kun en del af 
Sense, forklarer Birgit. For at opnå et 
varigt vægttab skal der udover at æn-
dre kostvaner også tænkes på hele 
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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 

mennesket, så man oplever såvel en 
fysisk sundhed og velvære som en 
dyb og varig livsglæde, der gør hver-
dagen lysere i form af god trivsel over 
en bred front. Hvis du lige har fyldt 
tanken på din bil op med benzin, er 
det så en god idé at holde ind til den 
næste servicestation og fylde på en i 
forvejen fyldt tank? Nej vel! - På nøj-
agtig samme måde er det en dårlig 
idé at fylde flere kalorier i sig, hvis 
man i forvejen er mæt (!) - det er en 
simpel og enkel logik, som alle forstår 
og kan identificere sig med.

Tankegangen bag Sense virker
Tankegangen bag Sense virker. Sense 
Hos Birgit kan således fremvise mas-
ser af flotte og imponerende resul-
tater, hvor brugere af konceptet dels 
har tabt sig, dels har fået det generelt 
bedre og nu oplever en langt højere 
livskvalitet. Når vægttabet er opnået, 
er den næste udfordring at holde det 
opnåede, det kan Sense også hjælpe 
med på en både effektiv måde og vel 
at mærke helt uden forbud af no-
gen art. Der er plads til at være det 
menneske, man nu engang er. Man 
fortsætter bare den nye livsstil, som 

nu er blevet en ny god vane, at Sense 
sine måltider. Sense er et fantastisk 
koncept, som et voksende antal men-
nesker har fået øjnene op for - ikke 
mindst via de selvoplevede positive 
historier, som brugerne af Sense Hos 
Birgit kan fortælle. Mange bliver ved 
at komme - også når vægten er sta-
biliseret, fortæller Birgit videre. Det 
er selvfølgelig billigere, når man kom-
mer som stabiliseret og holder væg-
ten. I øvrigt er det sociale samvær en 
ikke uvæsentlig del af den gode op-
levelse ved at følge. Sense Hos Birgit, 
som har 5 ugentlige hold, hvor et af 
dem er et mandehold.

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 3
 1.  Dan Hill Plast A/S
 2.  Murerfirmaet Brdr. Madsen ApS
 3.  Murerfirmaet KampBrodersen ApS
 4.  Morten Friis A/S
 5.  Hylles`s Murerforretning
 6.  Murermester Erik Madsen ApS
 7.  SPAR Hornsyld
 8. Murer og Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S
 9.  Hedensted VVS & Energi Service A/S
 10.  ITL Webbureau
 11.  Bjerre Kød
 12.  Hornsyld/Barrit El ApS
 13.  Dan Hill Plast A/S
 14.  Dan Hill Plast A/S

På ryggen over nr. HK Olie A/S

Tlf. 7568 8033
hfas@hfas.dk

 Stillads og 
 Totalinddækninger

 Strålevarme gas/vand
 Luftvarme gas/vand
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BJERRE HERRED FODBOLD //
Herrer Serie 3 - Efterår 2022, Pulje 42

Kampnr Dato/Tid Hjemme Ude Spillested Resultat

lø
13-08 2022
Kl. 13:30

-

ti
16-08 2022
Kl. 19:15

-

lø
20-08 2022
Kl. 13:30

to
25-08 2022
Kl. 18:30

ti
30-08 2022
Kl. 19:00

lø
03-09 2022
Kl. 13:30

sø
11-09 2022
Kl. 14:00

lø
17-09 2022
Kl. 13:00

lø
24-09 2022
Kl. 13:30

sø
02-10 2022
Kl. 13:00

lø
08-10 2022
Kl. 13:30

lø
15-10 2022
Kl. 13:30

sø
23-10 2022
Kl. 12:00

lø
29-10 2022
Kl. 13:30

767799
Øster Nykirke IF

Bjerre Herred Fod-
bold

Vonge Stadion 1 2

767804 Bjerre Herred Fod-
bold

Hedensted IF
Hornsyld Idræts-
center

0 1

767837
Bjerre Herred Fod-
bold

EIF/NSG
Hornsyld Idræts-
center

767810 Juelsminde IF
Bjerre Herred Fod-
bold

Juelsminde Stadion

767796
Bjerre Herred Fod-
bold

FC Horsens
Hornsyld Idræts-
center

767815
Bjerre Herred Fod-
bold

Viby IF (1)
Hornsyld Idræts-
center

767820
Hovedgård/Søvind
(2)

Bjerre Herred Fod-
bold

Søvind Stadion

767824 FC Horsens
Bjerre Herred Fod-
bold

Designa Arena

767827
Bjerre Herred Fod-
bold

Øster Nykirke IF
Hornsyld Idræts-
center

767833 Hedensted IF
Bjerre Herred Fod-
bold

Hedensted Stadion

767808 EIF/NSG
Bjerre Herred Fod-
bold

Ejstrupholm Sta-
dion

767839
Bjerre Herred Fod-
bold

Juelsminde IF
Hornsyld Idræts-
center

767844 Viby IF (1)
Bjerre Herred Fod-
bold

Viby Idrætspark

767849
Bjerre Herred Fod-
bold

Hovedgård/Søvind
(2)

Hornsyld Idræts-
center
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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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BJERRE HERRED FODBOLD //
Herrer Serie 4 - Efterår 2022, Pulje 85

Kampnr Dato/Tid Hjemme Ude Spillested Resultat

sø
07-08 2022
Kl. 15:00

to
11-08 2022
Kl. 18:30

-

to
18-08 2022
Kl. 19:00

lø
20-08 2022
Kl. 11:00

sø
28-08 2022
Kl. 14:00

lø
03-09 2022
Kl. 12:00

ti
06-09 2022
Kl. 18:30

fr
16-09 2022
Kl. 18:30

lø
24-09 2022
Kl. 13:30

lø
01-10 2022
Kl. 11:00

to
06-10 2022
Kl. 19:00

lø
15-10 2022
Kl. 11:00

lø
22-10 2022
Kl. 11:00

sø
30-10 2022
Kl. 13:00

417342
FC Horsens

Bjerre Herred
Fodbold

Designa Are-
na

Hjemmehold
taberdømt

417345 Bjerre Herred
Fodbold

As IF
Stouby Sta-
dion

1 4

417350 Løsning IF
Bjerre Herred
Fodbold

Løsning Sta-
dion

417354
Bjerre Herred
Fodbold

Grejs-Dalen IK
Stouby Sta-
dion

417370 Hover IF
Bjerre Herred
Fodbold

Hover Sta-
dion

417374 Horsens KFUM
Bjerre Herred
Fodbold

Bankager-
hallen

417378
Bjerre Herred
Fodbold

Skjold SS
Stouby Sta-
dion

417382
Bjerre Herred
Fodbold

FC Horsens
Stouby Sta-
dion

417391 As IF
Bjerre Herred
Fodbold

As Stadion

417399
Bjerre Herred
Fodbold

Løsning IF
Stouby Sta-
dion

417403 Grejs-Dalen IK
Bjerre Herred
Fodbold

Grejsdal Sta-
dion

417410
Bjerre Herred
Fodbold

Hover IF
Stouby Sta-
dion

417414
Bjerre Herred
Fodbold

Horsens KFUM
Stouby Sta-
dion

417418 Skjold SS
Bjerre Herred
Fodbold

Glud Stadion
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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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Alle gode gange tre
Af Tommy Poulsen 

Christian Bøttcher blev årets fuglekonge i Hornsyld for tredje gang. Han vandt 
også i 1992 og 1996.
Han er barnefødt på Apotekerbakken i Hornsyld, men er flyttet til Malling. Det af-
holdt ham dog ikke fra at tage hjem og gøre det alle gode gange tre som fuglekonge.
Dermed topper han listen sammen med Christian Mortensen.
 

Christian Mortensen og Christian Bøttcher topper listen med hver tre sejre i fugleskydningen i 
Hornsyld. Foto: Laura Christensen.
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1938: Frederik Jensen

1939: Rasmus E. Stenkjær

1941: Peder Pedersen

1942: Asger Nielsen

1943: Otto Pedersen

1944: E. Rasmussen

1945: M. Christensen

1946: H. Nielsen

1947: Aage Hansen

1950: Martinus Jacobsen

1951: Godtfred Nielsen

1952: A. Nielsen

1953: J. Nielsen

1955: Johs Rasmussen

1956: Arnold Marcussen

1965: Else Madsen

1966: Jørn Jacobsen

1967: Egon Christensen

1968: Erik Lysdahl

1969: Ove Pedersen

1970: Broder Vodder

1971: Karl Juhl Madsen

1972: Morten Friis

1973: Frede Hjerrild

1974: Preben Maltesen

1975: Erik Møller Andersen

1976: Børge Pedersen

1977: Henning Christensen

1978: Bent Knudsen

1979: Egon Vibholm

1980: Jens Pedersen

1981: Jørgen Eriksen

1982: Erling Pedersen

1983: Aage Jacobsen

1984: Flemming Kautbach

1985: Aage Jacobsen

1986: John Vilhelmsen

1987: Carl Christian Sørensen

1988: Erik Larsen

1989: Finn Hauge Christensen

1990: Ulrich Schreiber

1991: Carl Emil Jensen

1992: Christian Bøttcher

1993: Jonna Pedersen

1994: John Jacobsen

1995: Peter Mortensen

1996: Christian Bøttcher

1997: Svend Larsen

1998: Niels Nielsen

1999: Jan Brix Svendsen

2000: Merete Sørensen

2001: Svend Larsen

2002: Brian Brixen

2003: Lone Madsen

2004: Henning Christensen

2005: Karsten Jensen

2006: Anita Hansen

2007: Jan Brix Svendsen

2009: Peter Larsen

2010: Niels O. Nielsen

2013: Brian Brixen

2014: Henrik Sørensen

2015: Martin Skov

2016: Christian Mortensen

2017: Christian Mortensen

2018: Henrik Hvilsted

2019: Christian Mortensen

2022: Christian Bøttcher

Fugleskydningen startede i 1938. Der har været aflysninger undervejs, bl.a. de to 
år med corona, men det er en flot liste, som vi fik lov at låne fra Gerda Nielsen,  
Hornsylds byarkiv i Bjerre herreds Svømmehal.
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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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Fin start i serie 3
Af Tommy Poulsen 

Bjerre herred fik en lovende start i debutsæsonen i serie 3.

På udebane vandt Bjerre herred med 2-1 over Øster Nykirke.
Hjalte Krog Lund åbnede scoringen efter 15 minutter, og efter en halv 
time scorede samme spiller til 2-0 på et oplæg fra Marcus Brigsted.
Øster Nykirke reducerede til 2-1 i kampens sidste minut.

Bjerre herred stillede med følgende hold:
Anders Gaardmand, Nikolaj Løth Andersen, Patrick Jensen, Alexander 
Kraul, Andreas Frimodt Pedersen, Simon Henriksen, Marcus Brigsted, 
Jonas Buhl Sørensen, Halfdan Krogh Lund, Magnus Valentin Petersen, 
Christian Hartmann, Anton Gaardmand Christensen og Hjalte Krogh 
Lund.

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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Åbner ponyskole ved Hornsyld
Af Lene Tingleff

”Pony Balance” har fokus på samarbejdet mellem heste og mennesker 

Et nyt tilbud for børn og voksne 
med interesse for heste og ponyer 
er etableret lidt uden for Hornsyld.  
Stedet hedder ”Pony Balance”, og 
her kan man lære om dyrets ad-
færd og få forståelse for samarbej-
det mellem hest/pony og menneske.
Mette Lykke Milde står bag pony-
skolen, som startede i juli 2022 på 
Skerrildgårdvej 21 ved Hornsyld. 
Her bor hun sammen med sin 
kæreste, Morten Dammann, der 
driver Dammanns El-Service. De 
har sammen opbygget ”Stald Kær-
minde”, som er udgangspunkt for 
ponyskolen.
- Vi er meget bevidste om, at det 
ikke er en rideskole, for det er lige 

så meget et sted, hvor man lærer at 
få et godt forhold til ponyen og en 
forståelse for dyrets behov. Det hele 
bygger på en hestevenlig tilgang og 
går ud på at undervise i, hvordan 
man omgås heste og ponyer på en 
respektfuld måde. Eleverne lærer 
at aflæse dyrets signaler og krops-
sprog, så der skabes tillid og en god 
relation, forklarer hun.

Har ansat underviser
Foreløbig er der syv ponyer og to 
heste på ponyskolen, og der er ca. 
20 tilmeldte elever. Der er maks. 
tre på hvert hold, og de møder ind 
kl. 15.00 og har lektioner af 45 mi-
nutters varighed. Først skal ponyen 

strigles, have tjekket 
hove og gøres klar. 
Herefter er der under-
visning på banen, hvor 
man lærer at gå med po-
nyen og omgås den gen-
nem forskellige øvelser, 
f.eks. agility. Når barn 
og pony har opbygget et 
tillidsforhold og er klar, 
begynder ridningen. 
Lektionen sluttes af 
med at sadle af og fodre.
Mette Lykke Milde kan 
ikke være på ponysko-
len hver eneste dag på 
grund af andet arbejde. 
Hun har derfor ansat 

Mette Lykke Milde står bag ”Pony Balance”, hvor børnene 
lærer at få et tillidsfuldt forhold til ponyer og heste. Her ses 
hun sammen med en af de små elever, My.
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Emma Siv Bang som underviser. 
Planen er at Emma skal have 
en hestetræner-uddannelse, der 
bygger på principperne med den 
hestevenlige tilgang.
- Vi kører ikke efter, at man skal 
sættes sig i respekt og på en hård 
måde vise, hvem der bestemmer. 
Her foregår det hele på hestens 
præmisser, og det er vigtigt, at 
både pony og barn er glade og 
har det godt. Det skal give glæde 
for begge parter, siger Emma Siv 
Bang, der brænder for sagen og ser 
frem til at tage imod børnene.

Stor interesse 
Mette Lykke Milde siger, at mange 
efterspørger ponyskoler med fokus 
på den hestevenlige tilgang, og hun 
oplever en stor interesse.
- De fleste ryttere er opflasket med, 
at man skal sætte sig i respekt og 
vise, hvem der bestemmer. Vi har 

en lidt anden tilgang, men det bety-
der selvfølgelig ikke, at hesten skal 
løbe om hjørner med én. Vi sætter 
os i respekt på en høflig måde. Hvis 
vi har en vildbasse, bruger vi tid på 
at skabe ro og tillid. Nogen heste/
ponyer har noget med i bagagen 
og er bange for pisk. Her kræver 
måske et langt forløb. Her er ingen 
råben og skrigen, og vi tvinger den 
ikke til noget, men bygger langsomt 
tilliden op.
- Jeg har haft med heste at gøre, 
siden jeg var lille, og jeg har altid 
redet. Heste og ponyer er en del af 
min tilværelse, som jeg ikke kan 
undvære. Jeg håber, at jeg kan med-
virke til, at eleverne lærer at omgås 
ponyer og heste på en god måde til 
gavn for alle parter, siger hun.

Interesserede kan få mere at 
vide om Pony Balance ved Mette 
Lykke Milde på tlf. 4242 7277.

Emma Siv Bang er ansat som underviser i ponyskolen.
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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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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

DØDSFALD – Gustav Bruun, der har trykt langt de fleste Hornsyld-blade, siden vi startede i 
1969, er død efter kort tids sygdom. Foto: H. Thuesen.
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Deltagerne har en fælles interesse. De er alle vilde med dans.

 

 

Er du Vild med dans, så er dette lige noget for dig: 
            

        Seniordans! 
    
VVii  sskkaall  hhaavvee  ggaanngg  ii  bbeenneennee  oogg  hhuummøørreett,,  ssåå  ddeerrffoorr  sskkaall  vvii  
ddaannssee..  KKaann  dduu  lliiddee  aatt  bbeevvææggee  ddiigg  oogg  kkaann  dduu  lliiddee  ggooddtt  mmuussiikk,,  
eerr  ddeett  lliiggee  nnooggeett  ffoorr  ddiigg..  
  
VVii  ssttaarrtteerr:: tirsdag den 13. september 2022 kl. 15 – 17 på 
Hornsyld Skole 
 

KKoomm  oogg  pprrøøvv  ddeett.. 
 
Alle er velkommen – både enlige og par, nybegyndere og 
øvede. Alle kan være med. 
 
Tag naboen under den ene arm og kaffen i den anden. 
 
Der danses med skiftende partnere til livsglad musik. 
Dansene er tilpasset seniorer.  

   
Seniordans er godt for: Hjerne, Hjerte, Helbred og Humør, så 
derfor  PPÅÅ  GGEENNSSYYNN..  
 
Venlig hilsen 
Birte Stisen 
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TJEK OGSÅ VORES FACEBOOKSIDE

HORNSYLD IF GYMNASTIKAFDELINGEN#HORNSYLDIFGYMNASTIKAFDELINGEN

GYMNASTIK, SPRING OG RYTME 
I HORNSYLD IF GYMNASTIK 

2022-2023
Med i prisen er smart opvisningstøj (som du må beholde), deltagelse i 
1-2 opvisninger, lang sæson, gode instruktører, sjov og kammeratskab
Hold Tid Sted Pris

Drengefræs (3-6 år) Mandag 17.00-18.00 Hornsyld Idrætcenter – Lille sal 450 kr.
Spring 0.-1. klasse Tirsdag 16.00-17.10 Hornsyld Idrætcenter 575 kr.
Spring 2.-4. klasse Tirsdag 17.15-18.25 Hornsyld Idrætcenter 575 kr.
Juniorspring fra 5. klasse Tirsdag 18.30-20.00 Hornsyld Idrætcenter 650 kr.
Juniorrytme fra 5. klasse Tirsdag 18.30-20.00 Hornsyld Idrætcenter 650 kr.
Motion/bold og afspænding Tirsdag 20.00-21.00 (Start uge 37) Hornsyld Idrætcenter – Lille sal 500 kr.
Filurpigerne (3-6 år) Onsdag 16.30-17.30 Hornsyld Idrætcenter – Lille sal 450 kr.
Yoga Onsdag 20.00-21.00 Hornsyld Idrætcenter – Lille sal 500 kr.

SMART-træning Mandag 15.00-16.00 Hornsyld Idrætcenter 300 kr.

Forældre/barn (0-3 år) Torsdag 16.30-17.30 Hornsyld Idrætcenter – Lille sal 450 kr. (1 barn/1 voksen)

Sæsonstart: Uge 36

Tilmelding og betaling
www.hornsyldif.dk – vælg gymnastik i menuen øverst

Kontakt evt. Sanne Tilsted på tlf. 23 47 85 57 med spørgsmål
Ret til ændringer forbeholdes
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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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Niela O. Nielsen er en af de mange formænd i Hornsyld Borgerforening.

Borgerforeningens formænd
Af Tommy Poulsen

Hornsyld Borgerforening har eksisteret siden 1929 med vekslende aktivi-
tet med 26 formænd.Formandslisten ser således ud:
1929: Apoteker A. Marschall
1939: Sigurd Pedersen
1938: Rasmus Stenkjær
1944: G. Houmøller Thomsen
1945: Otto Pedersen
1948: Asger Nielsen
1951: Peder A. Pedersen
1953: Martinus Jacobsen
1954: Herluf Jensen
1955: Svend Faustrup
1958: Knud Jeppesen
1959: Aage Hansen
1964: Vagn Elkjær

1970: Egon Vibholm Nielsen
1973: Aage Brixen Nielsen
1977: Henning Christensen
1979: Henry Nielsen
1981: Aage Jacobsen
1983: Jonna Matzen
1992: Solvejg Kjeldgaard
1997: Jonna Matzen
2000: Niels O. Nielsen
2005: Joan Harfeld
2008: Finn Lykke
2012: Jan Brix Svendsen
2016: Christian Mortensen



28

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

 
Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Markedsdage i Hornsyld

Kom og gør en god handel, både køb og salg, mød folk, få en hyggelig 
snak og slut af med lidt godt at spise. Måske vil der også være lidt 
musik eller underholdning.

Det er tanken og visionen med markedsdage i Hornsyld, som er under 
planlægning og forhåbentlig bliver en realitet fra foråret 2023.

Det er Hornsyld Erhverv, der nu prøver at skubbe markedsdagene i 
gang, og bestyrelsen håber på opbakning fra byen – både 
privatpersoner, foreninger, forretninger og virksomheder.

- Markedsdagene kan være med til at skabe liv og aktivitet i byen, og 
de kan også medvirke til at understøtte det fællesskab, som jo 
kendetegner vores by og som har så stor betydning for os alle, siger 
Dorte Skou Vinther, der er formand for Hornsyld Erhverv.

Alle kan være med

Hornsyld Erhverv lægger i første omgang op til tre markedsdage om 
lørdagen i forsommeren 2023. Herefter evalueres på, hvor stor 
tilslutningen er og hvordan det er gået.

- Vores tanke er, at alle kan få en bod, både private, foreninger, 
forretninger og virksomheder. Her kan man præsentere sit produkt, 
fortælle om sin virksomhed, sælge ting og sager og måske have et lille 
loppemarked eller en sjov aktivitet.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor arrangementet skal holdes, men der 
arbejdes med forskellige muligheder. Hornsyld Erhverv vil gerne i dialog med 
både privatpersoner og foreninger om markedsdagene.  
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 Det er endnu ikke fastlagt, hvor arrangementet skal holdes, men der 
arbejdes med forskellige muligheder. Hornsyld Erhverv vil gerne i 
dialog med både privatpersoner og foreninger om markedsdagene. 

- Vi er endnu kun i idéfasen, og vi vil gerne høre, hvad folk mener om 
idéen og hvad de måske kan bidrage med. Udgangspunktet for os er, at 
det her kan bidrage til fællesskabet, og at det vil være en aktivitet, som 
kan være en gevinst for Hornsyld og skubbe til en positiv udvikling. 
Det er godt for os, der bor i byen og området, og det kan måske også få 
flere til at få øjnene op for, at Hornsyld er et godt og aktivt sted at 
bosætte sig, siger Dorte Skou Vinther.

Bestyrelsen for Hornsyld Erhverv arbejder nu videre med projektet og 
opfordrer folk til at komme med deres idéer og forslag.

- Vi vil arbejde videre med det her i løbet af 2022, og senere på året 
kan vi forhåbentlig fortælle mere og melde tid og sted samt andre 
praktiske informationer ud, siger Dorte Skou Vinther, der håber, at folk 
vil tage positivt imod initiativet og spille konstruktivt med.

Kom gerne med forslag og idéer til markedsdage i Hornsyld – skriv til 
Dorte Skou Vinther på: kontakt@dovi.dk
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Skal vi have koncerterne tilbage til Hornsyld?

Engang var Hornsyld vært for en årlig koncert med Lars Lilholt. Vi er 
flere, der gerne vil have koncerter i Hornsyld igen, men det kræver, at 
vi er en gruppe frivillige, der kan være med til at løfte opgaven.

I første omgang skal vi undersøge, hvad der er muligt.

Er du interesseret i at være med i en sådan en opstartsgruppe, så 
kontakt Vivi Henningsen på: vt@hevi-sugaring.dk

Tip os om de gode historier fra din virksomhed

Hos Hornsyld Erhverv vil vi gerne sætte endnu større fokus på 
erhvervslivet i Hornsyld med flere artikler og portrætter i hhv. 
Hornsyld Bladet og på erhvervsforeningens Facebook-side.

Så starter du ny virksomhed, lancerer du nye produkter, får nye ansatte, 
er der jubilæum, mm., så send en linje eller to til os i Hornsyld 
Erhverv, så kontakter vi dig.

Mail:

kontakt@dovi.dk                                                           
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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, saft, marmelade, aioli, pesto mm. 
og i perioder kød fra egen avl.  
 
Mange af vores produkter er økologiske. 
 
ÅBNINGSTIDER: Åbningstiden er normalt 1. 
fredag i måneden fra kl. 14.00 til kl. 16.30. 
Resten af året: 2. september, 7. oktober, 11. 
november (bemærk at det er 2. fredag) og 2. 
december.  
 
Følg os på Facebook Bråskovgård Efterskoles 
Gårdbutik og bliv ajour med lækkerier og 
åbningstider. 
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Nyt fra Kildevældets Venner
Så kom vi godt i gang igen efter en lang 
periode, hvor Coronaen bestemte vores 
aktivitetsniveau!

Torsdag d. 2. juni var alle beboerne på 
Kildevældet inviteret til et hyggeligt 
sommerarrangement med kaffe og 
lækre lagkager i Eventen på Kildevæl-
det, ledsaget af hyggemusik fra Ole Pe-
ter. Bagefter sang vi udvalgte sange og 
sluttede af med en lille ønskekoncert! 
Der var så mange bud på hvilken sang, 
der skulle være den næste! Rørende! 
Den danske sangskat, fællessangen, 
hyggen blev eftermiddagens tema.

Og derfor har vi i bestyrelsen besluttet, 
at en sådan eftermiddag afholder vi 
også til næste år!

Men inden da har vi flere store som 
små arrangementer på kalenderen. Bl. 
a. afholder vi generalforsamling tirsdag 

d. 4. oktober. I slutningen af november 
er der en hyggelig tradition med, at 
de frivillige kommer og pynter Kilde-
vældet op til jul. Ole Peter kommer og 
spiller december ind og så er der over-
raskelser i julemåneden!

I årets løb bakker vi også -med de 
penge vi bl.a. får ind i medlemskontin-
genter på 75kr/ år - op om ønsker fra 
Eventen på Kildevældet! 

Jo flere medlemmer vi har, jo flere ak-
tiviteter og jo flere glæder kan det blive 
til for beboerne!   

Så har du lyst til at støtte vores arbejde 
ved at blive medlem af Kildevældets 
Venner, er du velkommen til at kontak-
te formanden, Lis Aakjær, på 28447546. 

Du er også velkommen til at møde op til 
vores Generalforsamling d. 4.10. og høre 
mere om, hvad Kildevældets Venner er.
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Hornsyld-Bjerre IF’s formænd
Af Tommy Poulsen 

15 forskellige formænd har beklædt formandsposten i Hornsyld-Bjerre IF, siden 
foreningen blev stiftet 12. april 1939.

De 11 første formænd var alle samlet til 40 års jubilæet i 1979.

I dag er 10 af de 15 formænd afgået ved døden.

Kongerækken i Hornsyld-Bjerre IF ser således ud:

 

1939-1941: Rasmus Enemærke

1941-1943: Gudrun Nielsen

1943-1946: Sigurd Nielsen

1946-1952: Frede Thomsen

1952-1953: Aage Hyldborg

1953-1956: Kristen Jensen

1956-1962: Thorkild Pedersen

1962-1964: Harfeld Petersen

1964-1975: Jørgen Harfeld

1975-1982: Per Harfeld

1982-1986: Erling Jørgensen

1986-1991: Hans Carl Madsen

1991-1996: Erling Jørgensen

1996-1997: Laust Lauridsen

1997-2010: Ole Simonsen

Siden 2010: Henrik Jørgensen

De 11 første formand i Hornsynd-Bjerre IF samlet ved jubilæet i 1979. Foto H.Thuesen.
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BJØRNKJÆRVEJ  7 

 

Omkring 1900 lå der en trævarefabrik, kaldet ”Herkules”, på Bjørnkjærvej.             
Som billedet viser var det en stor virksomhed, som sikkert var opført i forbindelse 
med jernbanens anlæggelse i  1884. 

 

Direktøren for ”Herkules” hed Marius Rasmussen.  Han købte i 1902 en tilstødende 
grund og byggede en direktørbolig. Her boede han sammen med sin kone Elisabeth 
og deres 6 børn.                                                                                                                      
”Herkules nedbrændte omkring 191o og familien flyttede fra Hornsyld. 

Fra 1912 til 1923 var huset ejet af Anders Jacobsen, en bror til Georg Jacobsen, 
Nebsagergård. 

I 1923 købte Knud Juul Schmidt huset. Han var ungkarl og boede sammen med sine 
forældre. Han står i folketællingerne som savskærer, musiker og radioforhandler,  så 
det var en mand med mange talenter.  

Han solgte i 1935 til Otilie og Karl Poulsen.                                                                              
Karl var i mange år chauffør hos Hornsyld Ægexport.  Han var i sognerådet i for 
Nebsager-Bjerre kommune i flere perioder, samt medlem af menighedsrådet.                     
Karl Poulsen var i mange år kasserer i Arbejdsmændenes Fagforening.                                                                                        
I huset var der en lejlighed ovenpå, der bl.a. var beboet af postbud Karlo Justesen 
med familie.                                                                                                                                                    
Efter Karls død flyttede Otilie til en lejlighed på Apotekerbakken.   
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Ca. 1960                    Direktørboligen                      Bagved ses gartner Boysens gartneri 

 

I 1979 købte ”Triax” ejendommen, der kort efter blev nedrevet og arealet udlagt til 
fabriksformål. I dag kan man stadig se de store træer, der markerede indkørslen til 
huset 

 

 

 

 

 

 

 

 



36

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

Jens Jørgen Hansen var den første formand i Hornsyld Erhvervsforening fra 1976 til 1984.

Hornsyld Erhvervsforenings formænd 
siden foreningen blev stiftet 10. marts 
1976:
 

Jens Jørgen Hansen. 1976-1984.

Ulla Buxbom. 1984-1985.

Morten Friis. 1985-1990.

Peter Mortensen. 1990-1997.

Gudmund Jørgensen.

Søren Schmidt.

Peter Sven Sørensen.

Lone Madsen.

Mogens Andersen.

Søren Eslund. 2014--2022.

Dorte Skou Vinther. 2022-
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Hornsylds stærke kvindefodboldhold, der vandt rækken med en målscore på 83-1 i 1974. 
Bagest: Kirsten Kjærsfeldt, Vibeke Juhl Madsen, Anne Mette Poulsen, Ruth Jensen, Karna 
Knudsen og Else Marie Johansen. Foran: Lee Brodersen, Lis Eriksen, Gitte Randlev, Ann 

Henriksen, Bodil Nielsen og Janne Poulsen.

Bjerre herreds udvalgte drengehold, anno 1979: Bagest: Jan Mortensen, Henrik Cramer, Claus 
Schjødt, Morten Freese, Anders Meyer, Anders Agger og Morten Hansen. Foran: Karsten Middel-
hede, Karsten Rasmussen, Jeppe Christensen, Mogens Rasmussen, Jan Jensen og Lars Kofoed.
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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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Kristian Bjerremand har deltaget trofast i fugleskydningerne i Hornsyld.

Jørgen Nørbæk Larsen var en elegant indefodboldspiller i Hornsyld-Bjerre i sin ungdoms vår.
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Seks er væk
Af Tommy Poulsen 

I 1966 fik Bjerre IF sit store gennembrud som fodboldklub. Vi blev omtalt i 
medierne, og vi havde et seniorhold, der gav genlyd med sine resultater.
Førsteholdet vandt den ene kredskamp efter den anden, og først i 
semifinalen mod Esbjerg B47 gik det galt, så vi ikke blev jysk mester i 
serie 5 – men det var festlige og målrige kampe, som jeg aldrig glemmer. 
Jeg så kampene og tog også med til udekampene.
Derfor er det trist at læse, at nu er endnu en af spillerne afgået ved døden.
Bjarne Frostholm Jensen var en elegant centerhalf. Han boede i Bråskov, 
ikke langt fra mig, og flyttede til Hedensted, hvor han døde 1. maj i år.
 
Dermed er seks spillere væk.
Jens Kurt Cnota, Erling Jørgensen og Jørgen Richard Pedersen har været 
døde i mange år.
Ingolf Mølgaard Petersen, Niels Them Andersen og Bjarne Frostholm 
Jensen har sagt farvel i det seneste års tid.
 
Jens Kurt Cnota var en farlig centerforward. Han var også et smut i HFS 
i 1971, 72 og 73, hvor han nåede andetholdet. I 1974 og frem til sommeren 
1975 var han seniortræner i Bjerre IF.
Han havde sagt ja til at være ynglingetræner, men endte som 
seniortræner, da vi stod uden træner efter Niels P. Sørensens skifte til 
Brande.

Jens Kurt Cnota var slagter hos Kofoed i Bråskov, og i midddagspausen 
gik vi op på Bråskovgård og lagede Bent Schmidt og Hardy Jensen. 
Jens Kurt elskede at score på saksespark og helflugtere. Han scorede 
sejrsmålet på saksespark to minutter før tid, da vi slog Laurbjerg med 7-6 
i en kredskamp.
Jens Kurt Cnota var ene rigtig centerforward-type, frygtløs, målfarlig 
og med næse for at score. Han voksede op i Stenderup sammen med sine 
brødre Mogens og Otto. Hvis han havde haft Mogens’ teknik, var han 
blevet divisionsspiller.
 
Erling Jørgensen blev dræbt ved et trafikuheld 26. marts 1996 i Ørting, og 
kort efter døde Jørgen Pedersen, der var bror til Henning Pedersen.
 
Per Harfeld laver stadig i Bindslev og har guldbryllup 2. september.
Børge Jørgensen bor stadig i Vrønding og nyder et luksusliv som 
pensionist efter årene som advokat og formand for Sport Horsens og Team 
Horsens.
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Jens Rasmussen og Henning Pedersen bor også i Horsens-området, hvor 
Henning i nogle år var en dygtig dartspiller.
Frede Sørensen bor stadig i udkanten af Stenderup.
 
Jørgen Harfeld, der var skadet i slutkampene i 1966 med en knæskade, 
døde 2. januar 2003 som regerende borgmester i Juelsminde kommune. 
Han blev ramt af en uhelbredelig sygdom.
Finn Hansen var den sidste af de 13 spillere på holdet dengang.
 
Thorkild Pedersen var en succesrig træner i 1966 og fik skabt et 
slagkraftigt hold i god form -som han altid selv var som jysk mester i 
fjervægtsboksning og med tilnavnet ”Den blonde bomber”.
Det var et hold, vi kunne være stolte af, og de fortjener at blive husket for 
et fantastisk år i 1966.

Bjerre IF’s seniorer nåede semifinalen om det jyske mesterskab i 1966, inden de tabte til 
Esbjerg B47. Her ses holdet. Foran fra venstre: Per Harfeld, Erling Jørgensen, Børge Jørgen-
sen. I midten: Jens Rasmussen, Bjarne Frostholm Jensen, Henning Pedersen. Bagest: Jørgen 
Richard Pedersen, Ingolf Mølgaard Petersen, Niels Them Andersen, Jens Kurt Cnota, Frede 

Sørensen og træner Thorkild Pedersen. Foto: Henry Thuesen.
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Georgintur 

Sommerudflugt 28. august 2022 
Endelig kan vi tilbyde turen med den sene afgang og den tidlige hjemkomst. Det vil sige færre besøg, som giver rig 
mulighed for at fordybe sig, og i ro og mag lade sig imponere af de overvældende mange indtryk. Sug ideer til dig 

Burlund Skovhave er 3-4 Ha stor, og her eksperimenteres. En have til nytte og 
pynt. En have med 100 bede. En have med kollektiv køkkenhave, hvor ca. 20 
husstande gør hvad de har energi til og bare kan spise af afgrøderne. En have 
hvor man kan fornemme, at det er lysten, der driver værket. En have, hvor 
man får lyst til at møde ejerne Karen og Sven Erik, og høre om, hvordan i 
alverden det kan lade sig gøre. 

Vi får en guidet rundtur på Lønbæk Planteskole ved Anne Marie Pedersen. 
Naturhave med meget sjældne træer og buske. Se minde-lunden for afdøde 
planteskolemand Erik Kristensen, Lønå. Se også det nye aboret på 2 tdl., en 
træsamling med så sjældne planter, at de ikke kan sælges. Tag et blad med 
eller et foto, hvis du skal hjælp til at bestemme navn – Anne Marie er ekspert. 
Plantesalg. Vi nyder det sønderjyske kaffebord i pavillonen.  

Lene og Leif har Kræmmerhuset Brande, 
en idyllisk have med udsigt til Skjern Å, 
på 7500 m2 og en højdeforskel på 8 
meter. Haven er renoveret og består 
også af ældre vækster. Mange 
Rhododendron, 90 forsk. Liljer, 150 forsk. Hosta, 250 Geoginer heraf flere hj. 
lavede, 3 forsk. Gunnera. Haven har 11 hyggesiddepladser, med plads til 55. Ca. 

250 krukker pynter op mellem keramik, rust blomster og skulpturer. Gør en god handel: salg af rust blomster mm, 
salg af stauder og træsko. Se foto på FB Leif Voigt. 

Aftensmad på Korning Kro – 2 retters menu  
steg og hjemmelavet is med frugtsovs 

Dahliamarken Knolderiet har fordoblet arealet i 2022. Kom og se mere 
end 7.500 Dahlia fordelt på over 700 forskellige Dahlia. Erik viser rundt i 
Knolderiets egen forædlingsafdeling, her er flere tusind nye frøplanter. 
Knolderiet har Pluk selv blomster 20 stk.  for 50 kr. Den 28/8, vil der 
være et specialtilbud. Knolderiet sælger Dahlia knolde til efteråret, det 
kalder vi ”Grav selv”. Følg Knolderiet på Facebook. 
 

Prisen inkluderer: 
Bus, entreer, morgenkaffe m. rundstykker, bitter, 
Dagmartærte, eftermiddagskaffe m. lagkage, 2 retters 
aftensmad samt tipskupon m. præmie  

Praktiske oplysninger: 
Bussen kører kl. 8.30 fra Korning Nørremark 37, 8700 
Horsens. Parkering på stubmark. Let at finde, vi sætter 
skilte op. 
Tak for i dag: kl. 20 

Tilmeld senest 12.august 
Tlf:  23438759  eller bjerreherred@haveselskabet.dk 

Pris: kr. 450.- 
Pris for ikke medlemmer : kr. 550.- 

Bjerre Herred 
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Det var tider dengang, Hornsyld havde sit 
eget damehold i håndbold med æresmedlem 

Anne Harfeld i spidsen.

Niels P. Sørensen var vores seniortræner i 1974. 
Han havde dog væsentlig større succes som træner 
i sin barndomsklub Brande.
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Et af de største talenter i vores kvindefodboldafdeling, Mona Jensen.
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Vibeke Juhl Madsen var en 
løbestærk højre innerwing på 
vort stærke damehold.

De sejrsvante piger i indefodbold, Karen Jensen, Anne Marie Nielsen og Jytte Christiansen, 
foran Jette Hansen, Lone Madsen og Mona Jensen.
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GULDBRYLLUP

Per Harfeld, æresmedlem af  
Hornsyld-Bjerre IF, og hans  
kone Inge kan fejre guldbryllup  
2. september.
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FANEBÆRER . Bjerre IF’s trofaste fanebærer gennem mange år Verner Sønderskov Nielsen.



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


