
HORNSYLD 
BLADET 

NR. 1 2023

HSR Klakrings nyoprykkede 3. divisions damer. 
Foran fra venstre: holdleder Hanne Rosenmaj, Annasofie Juhl Kokholm, 
Anne Sofie le Fevre, Marianne Vittendorf Iversen, Sanne Bay Rasmussen 

og træner Kristian Winther.
Bagest fra venstre: holdleder Pia Laursen, Rikke Biltoft Dolleris,  

Julie Lading, Cecilie Roslyng Glyngø, Julie Bjørk Hansen,  
Julie Lund Sørensen og Charlotte Møller.

(Foto: Jimmy Sørensen).
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ÅBEN

i din lokale

FOTOGRAF SØGES 
TIL HORNSYLD-BLADET

Henvendelse: Tommy Poulsen 

40 29 32 57 - mail:tophornsyld@outlook.dk

DK 8783 HORNSYLD . TLF. 75 68 73 11
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Det er en ommer, borgmester
Af Tommy Poulsen 
 

Mage til uvidende politikere skal man lede længe efter, når man ser det 
resultat, som Hedensteds kommunalpolitikere er nået frem til.

Det er drønsvært at drive foreninger og få økonomien til at hænge 
sammen, når man ønsker så mange aktiviteter som muligt.

Bankospil var en mulighed for at tjene penge, men den har mange mistet, 
og sådan er det gået med en række andre af de gamle indtægter. Der er 
stort set kun sponsoraterne tilbage.

Jeg har været med til at drive idrætsforening siden 1969, og jeg mindes 
ikke, at vi har haft overskud ud over småpenge.

Derfor virker det hele grotesk, at kommunen påfører idrætten en byrde på 
4,4 millioner kroner. Det er som at skyde gråspurve med kanoner.

4,4 millioner kroner er måske småting i et kommunalt budget, men det 
er en svimlende sum hos idrætten og langt over, hvad de omsætter i årets 
løb.

 

De aner ikke, hvad de gør ved idrætten og de tilbud om sundhed, som 
frivillige og ulønnede ledere giver ungdommen i området.

Det siger kun noget om, hvor uduelige og håbløse politikere, vi har i 
Hedensted kommune.

De aner ikke en døjt om, hvad de har med at gøre.

Løsning Bokseklub er den første, der smider håndklædet, men andre 
følger efter. Hvor skulle de dog skaffe så mange penge fra? Idrætslederne 
burde strejke og true med at nedlægge foreningerne i protest mod 
politikernes uduelighed.

 

Klubbernes korte modtræk er at flytte turneringskampe til 
træningstimerne, så de sparer udgifterne til halleje ved kampene.

Tror kommunen, at JHF og DGI vil leje haller i Hedensted kommune, når 
de skal betale 170 kr. pr. time. De kan jo leje de samme timer i Horsens og 
Vejle til nul kroner. Hvad er det for en kommune, vi bor i? De aner intet 
om sport og kultur. Det havde vi aldrig oplevet, dengang Jørgen Harfeld og 
Peter Schmidt Hansen var de lokale borgmestre.
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Mindeord – Birgit Therkildsen
Af Lene Tingleff 
 

Birgit Therkildsen, Brå, afgik ved 
døden den 2. december 2022 uden 
forudgående sygdom.

Med Birgits pludselige bortgang har 
Hornsyld-området mistet en ildsjæl, 
der brændte for dét, hun beskæftigede 
sig med og altid arbejdede for at skabe 
aktivitet og bakke op om det lokale.

Birgit blev 58 år. Hun stammede 
fra Vinten, hvor hun voksede 
op på en gård. Hun uddannede 
sig som køkkenassistent og blev 
hjemmehjælper i Horsens, hvor hun 
boede i en årrække. Hun har også 
arbejdet for daværende Vejle Amt.

Sidst i 80’erne flyttede hun til Brå 
sammen med Per Sørensen.

Sundhed, trivsel og omsorg for andre 
har altid haft hendes store interesse. Hun var svømmelærer gennem flere 
år, og hun startede sin egen svømmeklub, Delfinen. Hun fattede samtidig 
interesse for kostvejledning og blev vægtkonsulent.

I 2015 startede hun som selvstændig og stiftede ”Sense Hos Birgit” i 
Hornsyld, som hun drev til det sidste. Her rådgav hun om vægttab, kost og 
sund livsstil. Hendes hovedbudskab var, at det er vigtigt at ændre vaner, 
hvis man vil tabe sig – og at det gælder om at spise det rigtige. ”Spis 
lækkert med hjerte og fornuft”, var hendes vinkel.

Mange mennesker er kommet hos Birgit på Søndergade i Hornsyld, hvor 
hun havde kurser, undervisning og samtaler. Hun brændte for at hjælpe 
andre mennesker, og hun havde et stort hjerte for at få det til at lykkes. 
Altid med varme, smil og medmenneskelighed.

Forretningen fyldte meget og var omdrejningspunkt for hende. Hun drev 
sig selv hårdt og satte altid andre i første række i bestræbelserne på at 
hjælpe folk til en sundere livsstil. 

Birgit Therkildsen efterlader sig sin mand, Per Sørensen.

Æret være Birgits minde.
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OPVISNING
GYMNASTIK-

LØRDAG D. 11. MARTS 2023 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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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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Hornsyld IF præsenterer: 
 

 
 

Lørdag den 18. marts 2023 
 

For 12. gang afholdes BIERFEST i Hornsyld!! 
 
Pris inkl. entré, mad og musik er uændret kun kr. 345,-. 
 
NB! Kun billetter til hele aftenen!  
 
Billetter sælges hos vores festambassadører fra primo september 2022! 
Oversigt over festambassadører og deres kontaktoplysninger fremgår i Hornsyld Bladet samt på Facebook 
 
Dørene og baren åbnes kl. 14.30 – Kom derfor i god tid 
Festen starter op kl. 16.00 og lukker kl. 23.00 
 
Stemningsbilleder fra tidligere udgaver af Bierfesterne 
 

  
 
Det festlige toporkester ”TOPSEVEN” sørger igen for den rigtige stemning – og spiller NON STOP i 7 timer. 
 
Vi opfordrer atter ALLE vore gæster til at møde op iklædt festlige oktoberfest dragter. 
 

Vi har plads til 725 deltagere JJ 
 
P.v.a. festudvalget  
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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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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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Erhvervsvej 2  /  8721 Daugård  
Tlf. 75 89 60 66  /  www.Statusrevision.dk

Skal vi hjælpe med at skabe 
balance i jeres forretning? 

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

FOTOGRAF SØGES 
TIL HORNSYLD-BLADET

Henvendelse: Tommy Poulsen 

40 29 32 57 - mail:tophornsyld@outlook.dk
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Pensionisthøjskolen, er et tilbud til alle seniorer i Hedensted 
kommune. Vi har et bredt udvalg af aktiviteter i nærheden af dig, 
eftermiddage med foredrag og i sommerhalvåret er vi på udflugter og 
rejser. Er du interesseret i at vide mere, så besøg vores hjemmeside 
phs.hedensted.dk eller scan QR-koden. 

Vil du være med? 
 

  

 

 

 

Syng sammen i Juelsminde-
hallen 6. feb.- 20. feb. – 6. 
marts -20. marts kl 9.30 til 
11.00 150 kr. inkl. Kaffe. 

Syng sammen på Kastaniehøj, 
Hedensted. 9. feb. – 23. feb. – 
9. marts – 23. marts kl. 9.30 til 
11.30 150 kr.

i samarbejde med Ældre Sagen 

Vandreholdet over stok og 
sten. Vi vandrer onsdag i lige 
uger fra 10 til ca 12. vi går ca 5 
km. For mere info kontakt 
Pensionisthøjskolen 

Der er små vandrehold 
lokalt, vil du vide mere; 
kontakt 
Pensionisthøjskolen for 
nærmere informationer.

 På vore Volley 60+, gymnastik- og 
dansehold er der altid plads til flere 
deltagere. Kontakt Pensionisthøjskolen 
for at vide hvor der er et hold i 
nærheden af dig.  

  

”Højskolemøder” er eftermiddage med foredrag, fællesskab, kaffe og 
kage. Vi mødes onsdag kl 14.00 til 16.00 i lige uger i Lindved Sognegård og 
i ulige uger i Hedensted Kirkecenter. Pris: 80kr. pr gang. Vil du vide hvem 
der er på plakaten i næste uge? Kig ind på hjemmesiden 
phs.hedensted.dk eller kontakt Pensionisthøjskolen. 

 

  

For yderligere information:  
Annabel Hillestrøm Tlf. 2380 9837   

Er din kalender fyldt i 
vinterhalvåret? Så kan det være 
du skal med på en af vore rejser 
eller udflugter? I år skal vi bl.a. til  

• Nepal 
• Lolland og Falster med revy 
• Vraa højskole 
• Thy 
• Kend din kommune i vest 
• Lille Vildmose 
• Sommersang i Mariehaven 
• …Og mange flere 

Se alle rejser på hjemmesiden 
eller ring J  

I Pensionisthøjskolen udbyder 
vi over 12 forskellige former 
for idræt eller fritidsaktiviteter.  

Hvis du kunne tænke dig at 
deltage i en aktivitet, så tøv 
ikke og kontakt 
Pensionisthøjskolen for 
nærmere information. 

 



15

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

Pensionisthøjskolen, er et tilbud til alle seniorer i Hedensted 
kommune. Vi har et bredt udvalg af aktiviteter i nærheden af dig, 
eftermiddage med foredrag og i sommerhalvåret er vi på udflugter og 
rejser. Er du interesseret i at vide mere, så besøg vores hjemmeside 
phs.hedensted.dk eller scan QR-koden. 

Vil du være med? 
 

  

 

 

 

Syng sammen i Juelsminde-
hallen 6. feb.- 20. feb. – 6. 
marts -20. marts kl 9.30 til 
11.00 150 kr. inkl. Kaffe. 

Syng sammen på Kastaniehøj, 
Hedensted. 9. feb. – 23. feb. – 
9. marts – 23. marts kl. 9.30 til 
11.30 150 kr.

i samarbejde med Ældre Sagen 

Vandreholdet over stok og 
sten. Vi vandrer onsdag i lige 
uger fra 10 til ca 12. vi går ca 5 
km. For mere info kontakt 
Pensionisthøjskolen 

Der er små vandrehold 
lokalt, vil du vide mere; 
kontakt 
Pensionisthøjskolen for 
nærmere informationer.

 På vore Volley 60+, gymnastik- og 
dansehold er der altid plads til flere 
deltagere. Kontakt Pensionisthøjskolen 
for at vide hvor der er et hold i 
nærheden af dig.  

  

”Højskolemøder” er eftermiddage med foredrag, fællesskab, kaffe og 
kage. Vi mødes onsdag kl 14.00 til 16.00 i lige uger i Lindved Sognegård og 
i ulige uger i Hedensted Kirkecenter. Pris: 80kr. pr gang. Vil du vide hvem 
der er på plakaten i næste uge? Kig ind på hjemmesiden 
phs.hedensted.dk eller kontakt Pensionisthøjskolen. 

 

  

For yderligere information:  
Annabel Hillestrøm Tlf. 2380 9837   

Er din kalender fyldt i 
vinterhalvåret? Så kan det være 
du skal med på en af vore rejser 
eller udflugter? I år skal vi bl.a. til  

• Nepal 
• Lolland og Falster med revy 
• Vraa højskole 
• Thy 
• Kend din kommune i vest 
• Lille Vildmose 
• Sommersang i Mariehaven 
• …Og mange flere 

Se alle rejser på hjemmesiden 
eller ring J  

I Pensionisthøjskolen udbyder 
vi over 12 forskellige former 
for idræt eller fritidsaktiviteter.  

Hvis du kunne tænke dig at 
deltage i en aktivitet, så tøv 
ikke og kontakt 
Pensionisthøjskolen for 
nærmere information. 

 



16

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

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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Generalforsamling i 
Nebsager Sogns Lokalhistorisk Forening

Onsdag 22/3 2023 kl.19.00 
afholdes ordinær generalforsamling

 i Lokalarkivets lokale på Nørremarksvej 3, Hornsyld. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være  
mulighed for en rundvisning på arkivet, hvor vi vil finde  

nogle enkelte specielle ting frem.

Bestyrelsen

Fodboldungdommen samlet til træning.
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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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 indtil sommerferien: 
Åbningstiden er fra kl. 14.00 til kl. 16.30 på 
følgende dage: 3. februar, 3. marts, 31. marts, 4. 
maj og 2. juni.  
 
Følg os på vores hjemmeside www.bge.dk og 
Facebook Bråskovgård Efterskoles Gårdbutik og 
bliv ajour med lækkerier og åbningstider. 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Hornsyld Købmandsgaard gennem 90 år 

Det gælder om at se muligheder og skabe nye forretningsområder. Om 
at tænke stort og sætte projekter i værk. Hvis man tror på idéen, 
arbejder hårdt og knytter dygtige medarbejdere til sin virksomhed, 
skaber man vækst.  

Sådan tænkte den 24-årige vendelbo, Jørgen Jepsen, da han kom til 
Hornsyld i 1932. Trods svære tider med høj arbejdsløshed satte han sig 
for, at han ville drive købmandsgård i Hornsyld, og det lykkedes for 
ham at bygge en virksomhed op fra bunden. Han skabte Hornsyld 
Købmandsgaard A/S, der sidste år havde 90 års jubilæum. 

Det gode købmandskab og skabertrangen er fortsat i højsædet i den 
privatejede virksomhed, der i dag har ca. 190 medarbejdere og en årlig 
omsætning på godt to mia. kr. 

Den blandede landhandel, der blev etableret under beskedne former, er 
blevet til en milliardforretning, som løbende udvikler sig. I dag under 
ledelse af adm. direktør Henrik Hedegaard og økonomidirektør Henrik 
Holm. Koncernen omfatter Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare), 
HK Olie A/S, Triple A A/S og HK Totalbyg (haller og boligbyg). 

På grovvareområdet sker der løbende en udvikling, og der er et højt 
aktivitetsniveau på omsætning af korn, foder og råvarer. Sidste år 
opkøbtes virksomheden Dangro Nordic A/S, der producerer og  
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forhandler hestefoder og forskellige produkter til haven. 

I HK Totalbyg mærkes byggeaktiviteten i samfundet, og det går 
ligeledes godt i olieafdelingen. Proteinfabrikken Triple A kører stabilt 
produktionsmæssigt, og får gode tilbagemeldinger fra kunder på 
produkterne. 

Lige nu ruller Hornsyld Klimavarme ud, hvor HK stiller 
overskudsvarme fra Triple A til rådighed for byen og dermed 
medvirker til den grønne omstilling. I stedet for at varmen fordamper 
op i atmosfæren til ingen nytte, kommer den nu til at forsyne byen med 
bæredygtig varme. Som en virksomhed der fylder meget i 
lokalområdet, er man nu glad for at kunne bidrage med noget positivt 
til byen og områdets beboere og på den måde ”give noget tilbage”. 

HK har alle årene været en vigtig del af lokalområdet og også en 
virksomhed, der påtager sig et socialt ansvar for sine ansatte. 
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at tænke stort og sætte projekter i værk. Hvis man tror på idéen, 
arbejder hårdt og knytter dygtige medarbejdere til sin virksomhed, 
skaber man vækst.  

Sådan tænkte den 24-årige vendelbo, Jørgen Jepsen, da han kom til 
Hornsyld i 1932. Trods svære tider med høj arbejdsløshed satte han sig 
for, at han ville drive købmandsgård i Hornsyld, og det lykkedes for 
ham at bygge en virksomhed op fra bunden. Han skabte Hornsyld 
Købmandsgaard A/S, der sidste år havde 90 års jubilæum. 

Det gode købmandskab og skabertrangen er fortsat i højsædet i den 
privatejede virksomhed, der i dag har ca. 190 medarbejdere og en årlig 
omsætning på godt to mia. kr. 

Den blandede landhandel, der blev etableret under beskedne former, er 
blevet til en milliardforretning, som løbende udvikler sig. I dag under 
ledelse af adm. direktør Henrik Hedegaard og økonomidirektør Henrik 
Holm. Koncernen omfatter Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare), 
HK Olie A/S, Triple A A/S og HK Totalbyg (haller og boligbyg). 

På grovvareområdet sker der løbende en udvikling, og der er et højt 
aktivitetsniveau på omsætning af korn, foder og råvarer. Sidste år 
opkøbtes virksomheden Dangro Nordic A/S, der producerer og  
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HSR Klakring kan kun vinde i  
Hornsyld-hallen
Af Tommy Poulsen
 
Vort nyoprykkede 3. divisionshold for kvinder har et problem. De kan 
åbenbart kun vinde i Hornsyld-hallen.
Det er blevet til tre sejre, alle i Hornsyld: 22-14 over Kolding, 20-17 over 
Hammel og 25-15 over Rækker Mølle – samt uafgjort i udekampen mod 
Hørning, 16-16.
Syv points er det blevet til inden slutspurten, hvor der to kampe tilbage i 
Hornsyldhallen.
I skrivende stund er HSR Klakring tredjesidst, og kan vi fastholde den pla-
cering, er det nok til at blive i 3. division – i hård kamp med Rækker Mølle.
 
Hornsyld-bladet tog pulsen på HSR-kvinderne i hjemmekampen mod 
Gødvad, der er nummer fire i 3. division, og vi kunne konstatere, at træner 
Kristian Winther har et ungt lovende mandskab med enkelte mangler.
Holdets største problem er, at vi mangler fysisk stærke langskytter til at 
supplere Julie Lund.
Til gengæld har HSR Klakring et homogent hold med en god målmand 
Marianne Vittendorf Iversen og et godt forsvar rundt om Charlotte Møller, 
der dækker op på midten og styrer tropperne suverænt.
 
Den unge Annesofie Juhl Kokholm er holdets hurtigløber og elegante 
spiller, der behersker smarte detaljer, bl.a. afleveringer, som ingen 
forudser – bag om ryggen og lignende. Hun er også den hurtigste på 
kontraerne. Det gjorde hende til topscorer med seks mål mod Gødvad.
Julie Lund med det hårdeste skud bidrog med fem mål, dels på langskud, 
dels på straffekast. En lovende skydende playmaker.
Anne Sofie Le Fevre, Sanne Bay Rasmussen, Cecilie Roslyng Glyngø og 
Julie Lading bidrog med hver et enkelt mål.
Julie Lading tog slagsmålet på stregen og fik flere straffekast. Hun var 
rap til at opsnappe frispilningerne fra Annesofie Juhl Kokholm.
 
HSR Klakring spillede en glimrende første halvleg og gik til pausen med 
9-9, men anden halvleg startede skævt. Der gik 12 minutter, før HSR fik 
scoret, og her havde Gødvad afgjort kampen ved at bringe sig foran 14-9.
Det dramatiske højdepunkt var, at dommerbordet måtte give en ældre 
dame besked om at holde mund over for den kvindelige dommer. Ellers 
ville kampen blive stoppet øjeblikkeligt. Det ville den unge dommer ikke 
finde sig i at høre på, og hun fik sin vilje i resten af kampen.
Gæsternes nr. 33 Stine Pedersen blev kampens topscorer med ni mål, og 
hun var forskellen på de to hold denne herlige søndag i Juelsminde-hallen.
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HSR Klakring have et solidt forsvar, her med Anne Sofie le Fevre i front. 
Foto: Jimmy Sørensen.

Julie Lund i duel med den erfarne playmaker fra Gødvad. 
Foto: Jimmy Sørensen.
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Charlotte Møller var en effektiv forsvarsgeneral for HSR Klakring. Her stopper hun  
kampens topscorer Stine Pedersen. Foto: Jimmy Sørensen.
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Julie Lund og Charlotte Møller tager sig kærligt af Gødvads stregspiller. 
Foto: Jimmy Sørensen.

Marianne Vittendorf Iversen var en stærk keeper hos HSR Klakring. 
Foto: Jimmy Sørensen.
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En god historie fra fodboldens verden!
 

Vi bliver nødt til at dele denne gode historie med alle. 

I august var fodboldholdet for U14/15, som er drengene fra 7. og 8. klasse, 
tæt på at smide håndklædet i ringen, da man ikke kunne finde en træner.

Men efter en ihærdig indsats med at finde en forælder til at træne 
drengene, valgte man at tænke anderledes, og i stedet lede efter nogle 
unge mennesker, som kunne gøre en forskel. 

Vi blev meget glade for, at vi dagen før sidste frist, så kunne lave en aftale 
med to af byens unge knægte, som begge har spillet på ACs Talenthold – 
Aksel Kjerkegaard og Anders Gaardmann.

Der skulle ikke mange minutter betænkningstid til, før at de begge 
meldte sig mere end klar til at løfte opgaven. De har fra dag 1 inspireret 
og motiveret de unge mennesker, og det har medført, at der er kommet 
mange nye spillere til, så vi nu kan spille 11-mands til foråret. 

Det viser bare, at man nogle gange skal tænke ud af boksen !

Der er nærmest altid fuld opbakning til træning, og så har vi gjort rigtig 
meget omkring det sociale, da kammeratskab er et vigtigt fundament. 

Vi fik bla. set Vejle-AC fodboldkampen sammen efter træning, og en fredag 
aften i Rårup Hallen med mange aktiviteter.

Det administrative omkring holdet, tager Henrik Vestergaard og Sanne 
Nygaard sig af, så Aksel og Anders kan koncentrere sig om træningen og 
kampene. 

Så stor tak til ungdommen for at træde til !

Vi glæder os til at betræde græsset igen som Bjerre Herred Fodbold.

Vi starter op onsdag d. 1. februar kl. 17:30 til kl. 19:00. 
Så mød endelig op, hvis du har lyst til at blive inspireret og 
lege med den runde bold, og vægter godt kammeratskab højt.
Så står vi klar til at tage godt imod dig på Hornsyld Stadion. 

Ved spørgsmål så kan Henrik Vestergaard træffes på tlf. 40685679.
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Efter 50 år er kærligheden til ”rhodo`erne” stadig intakt 
og ”generalforsamling” 

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 18.30 
 

Stouby skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby 
Indgang foran skolen mod Vejlevej 

 
I anledning af jubilæerne – 50 år for 
parken og 40 år for Claus Jørgensen som 
selvstændig planteskoleejer ønsker 
havekredsen at sætte fokus på 
den eksklusive rhododendron 
plante.  

Rhododendron ses for lidt i folks haver, 
selvom man får det stedsegrønne med i 

prisen, og undgår nedklipning og beskæring. Planten skal heller ikke bindes op 
eller have støttestativ. Dertil kommer, at man ud over de 3 ugers blomstring får 
varieret løv- og ny vækstfarve. Hvad mere kan man ønske sig? Claus fortæller alt 
om pasning og pleje. Er det nødvendigt med læ og vand? Hvordan med snegle og 
rådyr? Kan man klippe og hvornår?    

Der bliver vist billeder af de mange muligheder der findes med rhododendron, 
både til den nye have og den kystnære, hvor klimaet er mildere.  

 
 
 
 

Vi holder generalforsamling i pausen i henhold til vedtægterne. Mens vi har 
generalforsamling, får vi osteplanke fra Barrit Mejeri, et glas vin, kaffe og 
småkager. 

Entre: 60 kr. (ikke medl.: 80 kr.) 
Dagsorden: 

a) Valg af dirigent & referent 
b) Bestyrelsens beretning 
c) Fremlæggelse af regnskab 
d) Aktivitetsplan/budget 
e) Indkomne forslag 
f) Valg: 

1. Bestyrelsesmedlemmer på valg er: 
Hanne Olesen, Ellen Kristine Kyed Jørgensen og Kirsten Mortensen 

2. Bestyrelsessuppleanter på valg er: 
Connie Almind Hockerup og Anna Andersen 

3. Revisor på valg er: 
Eigild Skjærris 

4. Revisorsuppleant på valg er: 
Jonna Møller 

g) Eventuelt 
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Ikebana - japansk blomsterdekoration 

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 

Hornsyld Skole, Nebsager Kirkevej 9, 8783 Hornsyld 

 

Du har måske hørt ordet Ikebana og tænkt 
hvad dækker det egentligt over? Det er 
japansk og betyder at få blomster til at 
leve, hvem af os haveelskere, vil ikke 
gerne kunne tage flotte blomster ind og 
arrangere dem på en ny og anderledes 
måde, hvor form og farve på vasen også 

har en stor betydning? 

Birgitte Hinnerskov kommer og fortæller om japansk 
blomsterdekoration og viser nogle eksempler på dette. 
Birgitte er en meget spændende personlighed, hun er 
oprindeligt uddannet lærer og har boet i Japan i flere år.  

Hun elsker at lave dekorationer 
med få blomster og lade 
blomsterne være i fokus på en let og elegant 
måde. Birgitte er uddannet på Sogetsu School 
of Ikebana i Tokyo og bor nu i København og 
vi er meget glade for at det lykkedes at få 

hende herover og vise os Ikebana – japansk blomsterdekoration. Se 
mere på www.ikebana.dk  

Der vil være kaffe og kage i løbet af aftenen. 

Tilmelding: mail bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon 23438759 

Pris kr. 80,- (ikke medlemmer kr. 100,-) 

Hilsen 
Haveselskabet – Bjerre Herred 
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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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BJERRE HERRED FODBOLD //
Herrer Serie 3 - Forår 2023, Pulje 42

Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Jylland på  eller på tlf: 

Kampnr Dato/Tid Hjemme Ude Spillested Resultat

sø
26-03 2023
Kl.

sø
02-04 2023
Kl. 11:00

ti
11-04 2023
Kl. 19:15

sø
16-04 2023
Kl.

fr
21-04 2023
Kl. 19:00

sø
30-04 2023
Kl.

sø
07-05 2023
Kl.

sø
14-05 2023
Kl.

to
18-05 2023
Kl.

sø
21-05 2023
Kl.

ma
29-05 2023
Kl.

sø
04-06 2023
Kl.

sø
11-06 2023
Kl. 15:00

lø
17-06 2023
Kl. 14:30

378337
Bjerre Herred
Fodbold

Sole IF Hornsyld Idrætscenter

959504 FC Hornstrup
Bjerre Herred
Fodbold

Hornstrup Stadion

959507 Horsens fS
Bjerre Herred
Fodbold

Jacobsen Plus - Kunst
Arena 4

959509
Bjerre Herred
Fodbold

FC International Hornsyld Idrætscenter

962808 FC Horsens
Bjerre Herred
Fodbold

Designa Arena

963885
Bjerre Herred
Fodbold

Løsning IF Hornsyld Idrætscenter

963940 Juelsminde IF
Bjerre Herred
Fodbold

Juelsminde Stadion

378683 Sole IF
Bjerre Herred
Fodbold

Øster Snede Stadion

378986
Bjerre Herred
Fodbold

FC Hornstrup Hornsyld Idrætscenter

378990
Bjerre Herred
Fodbold

Horsens fS Hornsyld Idrætscenter

378996 FC International
Bjerre Herred
Fodbold

Novaskolen (tidl. Nørre-
mark)

379007
Bjerre Herred
Fodbold

FC Horsens Hornsyld Idrætscenter

379025 Løsning IF
Bjerre Herred
Fodbold

Løsning Stadion

379162
Bjerre Herred
Fodbold

Juelsminde IF Hornsyld Idrætscenter

mail 8939 9999
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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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Årets borger i Hornsyld 2023
Vær med i afstemningen, kom med dit forslag!

1. Du foreslår den person, som efter din mening har gjort sig fortjent til prædi-
katet »Årets Hornsyld-borger 2023«. 

2. Den pågældende borger skal bo i Hornsyld eller have ydet en særlig indsats 
til gavn for Hornsyld eller aktiviteterne i Hornsyld i det forløbne år. 

3. Der er nedsat en komité, som foretager det endelige valg af »Årets Hornsyld-
borger« ud fra de personer, der vil blive bragt i forslag. Komitéen består af 
Tommy Poulsen og Else Madsen (formand) samt Ole Simonsen 

4. Ingen kan modtage prisen mere end én gang. Årets borger de foregående år.

1989: Einar Madsen  2001: Alfred Olesen 2013: Tina Buhl

1990: Leif Kousgaard 2002: Jørn Hansen  2014: Ernst Henriksen

1991: Margit Henriksen 2003: Else Lykke  2015: Gerda Nielsen

1992: Erling Jørgensen 2004: Jørn Sørensen 2016: Poul Anker Frederiksen

1993: Claus Pedersen  2005: Niels O. Nielsen 2017: Pia Juhl

1994: Anne Marie Madsen 2006: Heidi Torp 2018: Torben Sørensen

1995: Axel Lauritzen 2007: Ole Simonsen 2019: Miki Jensen

1996: Henrik Jørgensen 2008: Henrik Akselbo   2020: Anne-Lise Eskerod

1997: Solveig Kjeldgaard 2009: Peter Jacob Jensen 2021: Hanne Sørensen

1998: Jens Jørgen Hansen 2010: Torsten Sonne Petersen 2022: Henriette Storm

1999: Else Madsen 2011: Majbrit Sørensen 2023:

2000: Gudmund Jørgensen 2012: Michael Jonasen

5. Forslag kan gives via post@hornsyld.dk eller sendes til Tommy Poulsen, Skov-
parken 16, 8783 Hornsyld, senest 1. april »Årets Hornsyld-borger 2023.

6. På forhånd tak for, at du ville være med til at finde den rette til »Årets 
Hornsyld-borger 2023«. 

Jeg foreslår følgende person som »Årets Hornsyld-borger 2023«:

Jeg begrunder min indstilling således:

Indstillet af: 
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KKLLUUBB  HHOORRNNSSYYLLDD  ((UUNNGGDDOOMMSSKKLLUUBBBBEENN))  
NNØØRRRREEMMAARRKKSSVVEEJJ  33,,  TTLLFF..  2233  6600  3388  0022  
  NNYY  HHJJEEMMMMEESSIIDDEE::  uunngghheeddeennsstteedd..ddkk  

ÅÅBBNNIINNGGSSTTIIDDEERR::  TTIIRRSSDDAAGG  OOGG  TTOORRSSDDAAGG  
FFRRAA  KKLL..  1188::3300  TTIILL  KKLL..  2211::0000  

OOBBSS  !!  MMiiddlleerrttiiddlliigg  aaddrreessssee  ppåå  HHoorrnnssyylldd  SSkkoollee  
  

Ungdomsklubben kører derud af med fuld power. 
Vi har rigtig mange 7. og 8. klasser, og en god gruppe 9. klasser,  

som udgør den faste skare hver klubaften.  
Vi har bla. afholdt en (u)hyggelig Halloweenfest i klubben, men  

før julefesten skete der desværre en større vandskade   
- som vi ikke var skyld i - så der skulle tænkes hurtigt.  

Så midlertidig er vi på Hornsyld Skole, som straks var flinke  
at åbne et stort lokale til os – Det sætter vi stor pris på – TAK.  

Håndværkerne laver et stort, godt og hurtigt stykke arbejde, så vi håber,  
at være tilbage på den vante adresse i marts/medio april.  

Vi har heldigvis formået at få de fleste unge mennesker med os.  
Vi har udtrukket gaver hver klubaften, og fået alt for meget kakao/boller  

og kage hele december, og vi har hygget os med spil.  
Vi har især nydt at have haft en gymnastiksal og boltre os i.  

 
Vi glæder os til foråret, og flere sjove timer med de unge ! 

  
VVii  sseess  ii  KKlluubb  HHoorrnnssyylldd  ––  SStteeddeett  hhvvoorr  ddee  uunnggee  mmøøddeess  !!  
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Apotekerbakken 15 

Matr. nr. 9 h 

Huset er bygget i 1913 af overlæge Holger Thorborg på en grund, købt af 
Ditlev Ravn, Lindevej 3.                                                                                            
Holger Thorborg  f. 15.o2.1883 var praktiserende læge i Hornsyld fra 1911 
til 1915. Herefter efterfulgte han sin far. Jens Christensen Thorborg, som 
overlæge ved amtssygehuset i Hornsyld.     Som sådan virkede han til sin 
død 29.04.1945                                                                                                 
Holger Thorborg var gift med Anna Boeck, også født i 1883.  

I 1945 købte Vejle Amtsråd huset til benyttelse for fremtidige overlæger. 
Beboet af overlæge Erik Dalsgaard fra 1945 til 1962.                                        

1959 

Derefter boede Lone og Flemming Pallesen, ligeledes overlæge, i huset 
fra 1964 til 1975 
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Apotekerbakken 15 

Matr. nr. 9 h 

Huset er bygget i 1913 af overlæge Holger Thorborg på en grund, købt af 
Ditlev Ravn, Lindevej 3.                                                                                            
Holger Thorborg  f. 15.o2.1883 var praktiserende læge i Hornsyld fra 1911 
til 1915. Herefter efterfulgte han sin far. Jens Christensen Thorborg, som 
overlæge ved amtssygehuset i Hornsyld.     Som sådan virkede han til sin 
død 29.04.1945                                                                                                 
Holger Thorborg var gift med Anna Boeck, også født i 1883.  

I 1945 købte Vejle Amtsråd huset til benyttelse for fremtidige overlæger. 
Beboet af overlæge Erik Dalsgaard fra 1945 til 1962.                                        

1959 

Derefter boede Lone og Flemming Pallesen, ligeledes overlæge, i huset 
fra 1964 til 1975 

I 1975 solgte Vejle Amt huset til Annegrete og arkitekt Bent Schreiber. 
Kort tid efter åbnede Annegrete forretningen "Peberkværnen" med 
brugskunst og gaveartikler. Forretningen eksisterede et par år.                                   
Bent Schreiber har bl.a. tegnet de 6 private andelsboliger på Lindevej og  
andelsboligerne  ”Søndervænget”. 

I 1991 blev huset solgt til Helle og Søren Schmidt, arkiteket.                                         
Søren Schmidt har bl.a. tegnet  de 7 andelsboliger på Skovalle, samt 
husene i Krohaven.                                                                                                      
Søren Schmidt var formand for Erhvervsforeningen fra år 2000 til 2010. 

                    

1995 

 

I begyndelsen af 2019 blev huset solgt igen – til Katrine Mørk Jensen og 
Tobias Vindbjerg.  

I 2021 blev  der bygget 4 huse i den nederste del af haven. 
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Blixen i Hornsyld
Af Tommy Poulsen
 
Karen Blixen var det tredje og sidste store navn i konfirmandstuen i 
Hornsyld efter H.C. Andersen og Storm P., og det blev en berigende aften 
med Lene Kirkegaard (fra Esbjerg), der tegnede et portræt af Tanne – Isak 
Dinesen – Karen Blixen -kært barn har mange navne.
Den berømte digter, forfatter og storyteller har gjort sig berømt på sine 
mange bøger, der er udgivet i utallige lande.
- Jeg tror, at Karen Blixen vil være lige så interessant og berømt om 20 år, 
svarede Lene Kirkegaard på et af de begavede spørgsmål.
 
Karen Blixen var født i 1885, rejste til Kenya i 1914, vendte hjem i 1931 og 
døde på Rungstedlund i 1962.
Det var især årene i Kenya, der gjorde hende berømt. Hun drev en 
kaffefarm uden for Nairobi og havde mange afrikanske arbejdere ansat. 
Det skildres allerbedst i filmen ”Out of Africa”.
 
Lene Kirkegaard fortalte også om Karen Blixens venskab med Tove 
Ditlevsen og om Karen Blixens forhold til forfatteren Thorkild Bjørnvig, 
der førte til filmen ”Pagten” med Birthe Neumann i hovedrollen.

Lene Kirkegaard
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Gymnastikafdelingen varmer op til opvisningen 11. marts.
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JUL I HORNSYLD: Nete Franck Mortensen tog sig kærligt af salget af æbleskiver.
Foto: Laura Christensen.

JUL I HORNSYLD: Skal vi snart have slik?
Foto: Laura Christensen.
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JUL I HORNSYLD: 
Jul er også for bedstemødre, her er 
Maibritt Fynbo forventningsfuld.
Foto: Laura Christensen

JUL I HORNSYLD: 
Drillenissen Karin underholdt

Foto: Laura Christensen
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Bjerre Mølle
 

Først lidt fakta/historie: Bjerre Mølle er en ottekantet hollandsk vindmølle, hvis 
træskelet er tækket med røde teglsten. Møllen er opført i årstallet 1860, og den 20. 
oktober var møllen klar til at male korn på en grubbe-/pille og skallekværn og på to 
almindelige kværne, men den blev først takseret til brandforsikringen i 1865.

Hatten og de 13,5 meter lange vinger blev oprindeligt krøjet med svans (manuelt 
krøjeværk), og vingerne var sejlførende. Vest for møllen står et nu tomt motorhus. 
Her installeredes i 1908 en petroleumsmotor til hjælp på vindstille dage. Fire 
år senere blev møllen moderniseret med krøjevindrose og jalousi- og klapvinger, 
hvilket betød, at vingerne nu automatisk drejede op mod vinden, og at vingernes 
areal reguleredes af vindens styrke. Desuden ombyggedes møllen, så beklædningen 
på kroppen blev tagpap, idet understrygningen af teglstenene faldt af, når møllens 
maskiner arbejdede. Samtidig blev der isat vinduer.

Møllen var i drift til 1955 og var da en del forfalden. Forfaldet skred yderligere 
frem, men i 1974 dannedes Bjerre Møllefond, hvis medlemmer over en fireårig 
periode restaurerede møllen. Møllen blev igen beklædt med teglsten, hvoraf flere 
var de oprindelige. Krøjevindrosen er der stadig, og møllen fik igen hvidmalede 
vinger til sejl. Møllens vinger blevet udskiftet i 2010.

I 2018 blev vingerne malet, og i 2019 blev undertag og lægter udskiftet, samtidig 
med, at der blev lagt nyt tegl.

Møllen er den eneste bevarede teglhængte mølle i Danmark.

Møllen er en af de mange kulturoplevelserne, som tilbydes gennem gennem 
turistsammenslutningen Kystlandet (Odder, Horsens og Juelsminde), og er derfor 
velbesøgt af turister fra nær og fjern. 

I hele december har der været lys på møllen, og julemanden har været tilstede, 
men nu er det igen blevet mørkt, og julemanden har pakket sammen, så nu er der 
tid for at læne sig tilbage tænke på forår og sommer.

Det betyder så også, at der igen er noget arbejde på møllen. Bl.a. er der noget gulv 
der trænger til udskiftning, vinger der trænger til maling, mm., så hvis du vil være 
med til at bevare det unikke vartegn for egnen, som Bjerre Mølle jo er, kan vi altid 
bruge en hjælpende hånd og nogle kontanter, da det kræver både sved og penge, 
såfremt møllen også fremover skal holdes i en forsvarlig og præsentabel stand.

Et husstandsmedlemskab fås for kun 100,- kr./år, men ellers er alle beløb særdeles 
velkomne – store, såvel som små.

Beløb kan enten overføres til Nordea Bank, reg. nr. 2500, konto nr. 0754 873 752, 
eller via MobilePay til tlf. 23 93 19 63 (Lene Pedersen). 

Men husk i begge tilfælde, at opgive dit navn og din adresse.

På forhånd tak!

Bjerre Møllefond
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Tak for i dag – næste arrangement i Hornsyld Borgerforening er generalforsamlingen torsdag 
den 23, februar i Hornsyld Idrætscenter. Skriv datoen bag øret. Foto: Laura Christensen.
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Navne

BENTE JACOBSEN
Benyttede sin fødselsdag i december til at samle Bjerre IF’s ældste 
håndboldhold, bagest fra venstre Jutta Jespersen, Ulla Buxbom, Ruth 
Jørgensen og Bente Jacobsen, foran Lis Høgh, Linda Aslak og Kirsten 
Schmidt. (Foto: Elsebeth Poulsen).
 
JØRGEN LUNDGAARD
Tidligere førsteholdsspiller i Hornsyld IF, er død i en alder af 57 år efter 
længere tids sygdom. Han var bror til den tidligere europamester i rally, 
Henrik Lundgaard i Hedensted.
 
RASMUS BEHRENS MORTENSEN
Er flyttet til Søndergade 15 i Hornsyld. Han har købt huset af Ib 
Thagaard. Vi byder ham velkommen. 
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ELSE MADSEN
Fejrede sin 85 års fødselsdag på en fyldt Bjerre Kro, hvor hun blev hyldet af 
sine venner gennem et langt liv. Med var hendes to børn Lone og Peter, der 
nu er stoppet på Dan Hill Plast og er flyttet fra Hornsyld. Peter er flyttet til 
Grædstrup, mens Lone bliver inden for rimelig afstand på Brund-egnen.
 
HENNING STEENBJERG
Sluttede et langt liv i Hornsyld som 90-årig. Han døde 8. december.
 
JULIE KJÆR
Bare 24 år, er blevet nyvalgt som formand for As Idrætsforening. Hun har 
spillet fodbold, siden hun var seks år.
 
ANETTE STENFELDT
Lærer på Stouby Skole i 15 år, bliver ny skoleleder i Rårup.
 
MARIANNE GULDAGER SCHOU
Og hendes mand Lasse Guldager Schou er flyttet til Hornsyld i 
Skovparken 62. Vi byder parret velkommen.



         Fjernvarme?           
-Vi kan hjælpe dig!

mail@hornsyld-vvs.dk 

Tlf. 7568 7199

                         Vi kan også hjælpe dig med

Vand             Varme                  Sanitet              Varmepumper 

Blik               Rørskader           Døgnvagt           Webshop   
 

At få skiftet sin gamle varmekilde til et nyt fjernvarmeanlæg,
er en stor beslutning, der kræver professionel rådgivning,

-Vi står klar til at hjælpe dig, når du skal have fjernvarme

 

   Fjernvarme og service
               

  Nørregade 44 
 

 8783 Hornsyld
 

 -Dit lokale valg 

-En del af Hedensted VVS & Energiservice A/S 


