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Miki Jensen, dynamisk ungdomstræner i fodbold, blev kåretsom Årets 
Hornsyld-Borger.
Foto. Henrik Akselbo
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Horsens: Roskilde:
T. 7564 7500    T. 4675 7600

A/S N.P. Trucks

•	 Kvalitets	palløfter
•	 Nylon	hjul
•	 Manøvredygtig
•	 Robust	konstruktion

1795,-
			kr.	ex.	moms

DK’s billigste

Køb	den	på	vores	

webSHoP
shopnptrucks.dk
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MIKI JENSEN - ÅRETS BORGER 2019
 
Miki Jensen er søn af Mona Jensen og har arvet hendes enorme 
energi omkring frivilligt arbejde.
Han er et energibundt, og det har han overført til fodboldens ung-
domsafdeling, hvor han har samlet det gamle Hornsyld-Stouby-
Rårup, der startede samarbejdet i 1982.
Samarbejdet gik i stå, men det har Miki fået til at fungere igen til 
alles tilfredshed, så vi har et tilbud til drenge/piger om fodbold i 
området.
Han har fået mange flere til at spille fodbold, og han har genskabt 
et fint samarbejde med forældrene.
Miki er et godt eksempel for andre unge mennesker til at gå i spid-
sen for foreningen og lave et stykke arbejde, så idrætten kan videre-
føre de traditioner, vi har haft i Hornsyld/Bjerre IF gennem 80 år.

Else Madsen, formand for Årets Borger-komitéen i Hornsyld, overrakte 
pokal og blomster til Miki Jensen, Årets Hornsyld-Borger

Foto. Henrik Akselbo
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ÅBEN

i din lokale

DK 8783 HORNSYLD . TLF. 75 68 73 11
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Oprykning 
 

Efter en fantastisk sæson for vores jyllandsseriedamer sikrede 
de sig direkte oprykning til Danmarksserien. 
 
Stort tillykke til træner Lars Andersen og damerne. 
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Tlf. 7568 8033
hfas@hfas.dk

 Stillads og 
 Totalinddækninger

 Strålevarme gas/vand
 Luftvarme gas/vand
  

Sponsorer på serie 3

 1. Hornsyld Købmandsgaard  A/S

 2. Murerfirmaet Brdr. Madsen 

 3. Murerfirmaet KampBrodersen 

 4. Morten Friis A/S

 5. Hylle`s Murerforretning

 6. Murermester Erik Madsen ApS

 7. SPAR Hornsyld 

 8. Murer & Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S

 9. Hornsyld VVS & Blik A/S

 10. Dan Hill Plast A/S

 11. ITL Webbureau 

 12. Hornsyld/Barrit El ApS

 13. Dan Hill Plast A/S

 14. Dan Hill Plast A/S

På ryggen over nr: HK Olie
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Mikkel Østergaard Petersen fra Hornsyld og Katrine Klitgaard 
Petersen fra Silkeborg, har indenfor 2 måneder vundet titlen som 
Danmarksmester to gange. De danser i DDD i gruppen ynglinge 
konkurrence.
16. marts dansede de DM i standarddans i Forum Horsens og i før-
ste runde dansede de godt og var blandt de tre par, som gik direkte 
i finalen. Finalen blev danset med stort overskud og de vandt alle 
5 danse.
11. Maj tog de turen til Køge for at danse DM i 10 dans og de lagde 
stærkt fra start. I finalen viste de stor overskud og super god dans 
på højt niveau, og de var glade og tilfredse da de gik af gulvet, også 
denne gang gjorde de rent bord og vandt alle 10 danse.
De træner og stiller op for Loft Jensen Dans i Silkeborg.
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Festambassadører - Kontaktoplysninger! 

 Navn:  Telefon: Mailadresse: 

 1. Jan Rathje 3081 3813 formand85@hotmail.com 

 2. Lone Madsen 2190 5998 LM@dhp.dk 

 3. Erik Steen 7020 4699 ec@ec-sikring.dk 

 4. Eigil Rindom Madsen 4023 4554 e.madsen@os.dk 

 5. Louise Christensen 4141 7389 lcc@lisologistics.dk 

 6. Bodil Kamp 7568 8585 glenn_bodil@hotmail.com 

 7. Hanne Sørensen 2078 7016 skovalle12@gmail.com 

 8. Karen Vittrup Simonsen 2811 4607 karen-vittrup@jubii.dk 

 9. Torben Rasmussen 2233 8037 torbenrr66@gmail.com 

 10. Miki Stein Jensen 2448 0775 miki@steinjensen.dk 

 11. Helle Holm 3029 8178 helle.holm15@gmail.com 

 12. Hanne Rützou 4086 0312 famrytter5@hotmail.com 

 13. Bjørn Sommer 2172 9077 bsrolighed@gmail.com 

 14. Annie Albrecht 2782 8076 annieaa33@hotmail.com 

 15. Søren Madsen 2991 0245 sorenholmmadsen@hotmail.com 

 16. Patrick Lindby 4028 4077 patrick.lindby@gmail.com 

 17. Poul Anker Frederiksen 2876 5133 charlotte.poul@privat.dk 
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Hornsyld IF præsenterer: 
 

 
Lørdag den 21. marts 2020 

 

For 10. sæson i træk 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 2019! 
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 Bierfesten 
 

  
 
Det festlige toporkester ”TOPSEVEN” sørger 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  
 
P.v.a. festudvalget  
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Hos Birgit
Søndergade 53 C · 8783 Hornsyld

Ny livsstil:
Spis dig sund og glad
med Sense, lækker mad
med hjerte og fornuft!

Åbent for alle
Mandag  fra 13.00 til 15.00
Mandag  fra 17.00 til 19,00
Onsdag  fra 10.00 til 14.00
Onsdag  fra 16.00 til 19.00
Eller efter aftale 
Mobil: 40 81 89 94

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

hosbirgit@hos-birgit.dk

Forhandler af Aronia
fra Elkærholm:

Du er velkommen
til at komme og hente
Aronia i åbningstiden

eller efter aftale!

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

MENTOR i Mad&psyke

Aronia shot
- både 
med
og uden
sukker

Aronia
 drys
- både fin
og grov

Aronia
Glace

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

og se selv, hvad Sense er.
Nye kan starte op hver uge.

Undervisningen for nye foregår efter 
holdundervisningen er forbi på alle hold.

Følg med på vores hjemmeside: www.hos-birgit.dk
eller QR-koden. Se f.eks. nyheder, ferier, foredrag.
Mød os til høst- & markedsdagene på Glud Museum.
(Delfinen: Varmtvandsbassin i Sundhedshuset),
Balanceolie, downloads m.m.

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

 

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

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

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

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

Frit valg hver uge
på alle hold.

 

NYHED!
Nu er vores nye bog UDKOMMET.
Spis dig uden om type 2-diabetes 

med Sense, som er blevet til 
i samarbejde med

DIABETESFORENINGEN.
Køb bogen ved Sense Hos Birgit

    eller i Diabetesforeningen.
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NYT FRA KILDEVÆLDET
 
Plejecentret ønsker sig en Cykel, som kan transportere kørestols-
brugere. Cyklen er med batteri og har et lad foran, hvor kørestolen 
kan skubbes op på og efterfølgende fastspændes. Cyklen skal betje-
nes/Cykles af en frivillig.
 Det vil give borgerne mulighed for at opleve frisk luft, naturens 
dufte, fuglesang,
Det kan også give mulighed for cykeltur sammen med deres pårø-
rende.
Eller bare en brud i hverdagens andre aktiviteter.

Foreningen ”DET GODE LIV PÅ KILDEVÆLDET” er en for-
ening der søger fonde, hvis formål er at bidrage til, at give borger-
ne på Kildevældet en berigende og oplevelsesrig hverdag, og give 
dem mulighed for, at fortsætte deres vanlige hverdags liv.
Cyklen koster 69.500kr, og på nuværende tidspunkt har vi indsam-
let 43.000kr.
Hvis nogen har lyst til at give et bidrag til projektet vil det blive 
modtaget med stor taknemlighed EVT: bidrag kan indbetales på 
Kirsten Madsens MobilePay 29682290. Mærk indbetalingen med 
”CYKEL”  

                                                                                                             
DET GODE LIV PÅ KILDEVÆLDET

                                                                                                                       
Formand Kirsten Madsen
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Nyt fra Hornsyld gymnastikforening 
 

 
 
 
 
Gymnastiksæsonen 18/19 er nu slut. Igen i år har vi haft en fantastisk sæson, 
med en masse super dygtige gymnaster og instruktører. 
 
Vi starter sæson 19/20 op i uge 36. Vi tilbyder følgende gymnastikhold 
 
 
Forældre/barn 0-3 år - vi regner med de træner torsdag fra kl. 16.45 - 17.45 
 
 
Filurpiger 3-6 år (til dette hold mangler vi 1 voksenhjælper) - de træner 
onsdag fra kl. 16.30-17.30 
 
 
Drengefræs 3-6 år Vi håber at kunne oprette dette hold, men vi mangler 
både en træner og voksne hjælpere. Det kan blive nødvendigt at 
sammenlægge Filurpiger og drengefræs men vi håber på, at der melder sig 
trænere på banen. 
 
 
Spring 0-1 klasse - træner tirsdag kl. 16-17.10 
 
Spring 2-4 klasse - træner tirsdag kl. 17.15 - 18.25 
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Nyt nyt nyt 
Vi opretter et juniorrytme hold 5. klasse og opefter. Vi har fundet 2 dygtige 
rytmetrænere. Holdet vil træne på samme tid som juniorspring og skal 
ligeledes lave opvisning sammen med dem. - træner tirsdag kl. 18.30-20 
 
Juniorspring 5. Klasse og op - træner tirsdag kl. 18.30-20.00 
 
 
Nyt nyt nyt 
Vi arbejder også på at få oprettet et rytmehold for 2-4 klasse men de sidste 
brikker mangler lige at falde på plads.  
 
Motion for sjov - træner tirsdag kl. 20-21 
 
Hvis der er nogle der kunne tænke sig at være trænere eller 
hjælpetrænere kan der tages kontakt til Sanne Tilsted på tlf. 
23478557.  
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Ole Simonsen blev kåret som nyt æresmedlem i Hornsyld/Bjerre IF. Her modtager 
han hæderen af formand Henrik Jørgensen. 

Foto: Henrik Akselbo.

Marianne Andersen blev det andet nye æresmedlem ved Hornsyld/Bjerre IF’s 80 
års jubilæum.

Foto: Henrik Akselbo.
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Fem formænd var samlet ved 80 års jubilæet, fra venstre Ole Simonsen, Per Har-
feld, Henrik Jørgensen, Hans Carl Madsen og Laust Lauridsen.

Foto: Henrik Akselbo.

Seks æresmedlemmer var med til jubilæet, foran Aase Harfeld, bagest fra venstre Jør-
gen Nørbæk Larsen, Per Harfeld, Marianne Andersen, Tommy Poulsen og Ole Simonsen.

Foto: Henrik Akselbo.
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JUBILÆUMSTALEN 
Tommy Poulsen holdt jubilæumstalen ved Hornsyld/Bjerre IF’s 80 års 
jubilæum og gennemgik foreningens historie i store træk:
 
I midten af 70'erne fik vi den idé, at vi ville have styr på Bjerre IF's stiftelsesdato. 
Vi løb rundt til jubilæer, men vi vidste ikke, hvor gammel vores egen forening var.
Vi lavede en efterlysning efter de gamle protokoller. Folk fortalte os, at de havde 
skrevet i de gamle protokoller, og de var sikre på, at de ikke var smidt væk.
Pludselig fik vi en henvendelse fra Agda Harfeld, mor til Åse, Jørgen og Per Har-
feld. Hun havde fundet protokollerne hjemme på loftet på Bjerre Mark.
 
Vi fandt ud af, at foreningen var stiftet 12. april 1939, og der havde været 11 
formænd. For en reporter som mig gik der sport i at finde de 11 formænd, for jeg så 
for mig et holdbillede som et fodboldhold.
Vi fandt 10 af de 11 uden større problemer, men hvem var Rasmus Jensen - den 
første formand, som var rejst fra Bjerre i 1941?
Han havde otte søskende, og til sidst lykkedes det at finde ham. Han havde skiftet 
navn til Rasmus Enemærke og var flyttet til Ans ved Silkeborg, hvor han var høj-
skoleforstander Frisenborgegens Ungdomsskole i Hammel, en post han beklædte i 
16 år.

I 1979 var der typografstrejke, så avisen udkom ikke i 11 uger. Det gav mig mu-
lighed for at tage rundt til alle 11 formænd og interviewe dem, og på baggrund af 
disse interviews kunne vi vælge fire æresmedlemmer.
Vi havde et fantastisk jubilæum i 1979, alle 11 formænd var med, de 10 var kom-
met, da fotograferne, en af dem, der havde udrettet mindst som formand kom me-
get sent, så de første fotos var med 10 mand, men til sidst kom han i fint jakkesæt, 
og vi fik vort historiske foto.
 
Rasmus Enemærke fortalte, at han havde været formand for en dilettantforening, 
som hed Bjerre-Hatting Ungdomsforening. Foredrag, oplæsning og dilettant, stiftet 
12. november 1937, men der var stor interesse for gymnastik og boldspil, så 12. 
april 1939 startede Bjerre IF.
Rasmus var gymnast, Otto Nielsen, far til Alf Juul Nielsen, var boldspiller, og han 
styrede boldspillet for drengene.
De lejede Th. Bruuns mark for 400 kr. om året, men de skulle først skovle koka-
gerne væk, når de kom til træning og kampe.
 
Vi har gamle fodboldbilleder af Bjerre Boldklub, et holdbillede fra 1932 med 
Richard Pedersen, fortalte Werner Sønderskov Nielsen, første fanebærer, men 
foreningen døde i starten af 30'erne.
Fra 1979, halvdelen af foreningens levetid, begyndte det at gå stærkt. Vi var en 
masse ungkarle, der så det som en sport at tage initiativer.

fortsætter side 20
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Tommy Poulsen holdt jubilæumstalen: 80 års Hornsyld/Bjerre IF på en halv time.
Foto: Henrik Akselbo.

Ole Simonsen – her med fru Karen – er topscorer med 13 år som formand for 
Hornsyld/Bjerre IF.

Foto: Henrik Akselbo.
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Per Harfeld var en meget aktiv formand, og vi fik gang i en masse. Han styrede 
selv forårsmesser.
 
I 1977 fik vi den idé, at vi ville have trænere udefra. 
Per var selv træner frem til 1. maj 1977, jeg var formand for fodboldafdelingen, og 
vi havde en masse unge talenter Karsten Jensen, Anders Bruun og den årgang.
Per og jeg blev enige – og så blev Per ;adsen træner fra 1.1. 1978, Kaj Topp fra 1. 
maj 1977, og de fik vendt bøtten.
 
Betingelsen var, at fodboldafdelingen selv skulle skaffe pengene, så 1977 blev det 
første år med en stor sportuge med sommervandring, vi startede Triaxløbet osv. for 
at skaffe penge, og det første konkrete resultat blev jysk mester i 1978 i Give, 4-2 
over Herning.

Det gav blod på tanden.
Der blev taget masser af nye initiativer. De vigtigste: 
I 1980 - OL-holdets 20 års jubilæum og OL-guldvinder Kjeld Rasmussen.

· Koncerter i BHU-hallen, De Gyldne Løver, Bjarne Liller, Kristen Poulsgaard, 
Snoopyfester, der gav gode penge til ungdomsafdelingen.
 
· Der kom rally, torvedag, samarbejde med erhvervsforening og borgerforeningen, 
så sportsugen blev opgraderet til en byfest.
· Triax-løbet hvert år i 26 år, men pludselig gav hjælperne ikke feje gaden fri for 
skidt længere, og så døde det.
· Bilordning med 27 sponsorbiler skæppede godt i foreningens kasse, og til 50 års 
jubilæet i 1989 havde vi Hornsyld på tipskuponen, VB-Hannover 5-4.
· Old boys landsholdet 2014 – på initiativ af Jørn Sørensen.
· Gymnastikfester med Margit Kousgaard og Jette Pape, rep-hold, badminton, 
bordtennus, volleyball i divisionerne.
· Årets leder siden 1979
· Kvindefodbold - vandt dansk mesterskab.
· Koncerter med Lars Lilholt, Shu-bi-dua, Olsen Brødrene, Bjørn Tidmann, Hen-
ning Stærk, Johnny Madsen.
 
Der var fint med arrangementer, for det gav penge, og Einar Madsen, Triax og HK 
var store støtter.
 
Vi fandt på årets borger i 1989, det kører stadig hvert år.
Vi fik samarbejde med Rårup og Stouby, og Miki  fortalte til generalforsamlingen, 
at det kører fantastisk i dag.
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Fodboldens opblussen.
I 70'erne så jeg Hornsyld vinde 3-1 over Uldum, der havde Gert Eg på holdet, og jeg 
kunne ikke forstå, at vi var elevatorhold, når Uldum spillede i serie 3, så min plan var 
at vi skulle op og være fast i serie 3. Målet var at måle sig med Uldum.Det kom dog 
ikke til at gå helt, so m vi havde drømt om.

Sådan gik det:
1978 - serie 5, jysk mester med Per Madsen som træner.
1979 - serie 4, oprykning.
1980 - serie 3
1981 - op i serie 2 for første gang.
1982 - Tommy Hansen ny træner, op i serie 1 og jyllandsserien.
1984 – rykkede op i jyllandsserien.
1985 – rykkede ud af jyllandsserien.
1986 – Knud Herbert Sørensen ny træner i serie 1
1988 – rykkede op i jyllandsserien
1989 – nummer 7 i jyllandsserien i Herberts sidste sæson
1990 - Peter Hansen ny træner – nummer 6 i jyllandsserien
1991 – rekord: Nummer 4 i jyllandsserien
1992 - Jan Knudsen ny træner js nr. 7 og 8 i 92 og 93.
1994 - Steen Thychosen ny træner, startede med nedrykning.
1995 – rykkede op i jyllandsserien
1996 – nr. 7 i jyllandsserien
1997 - Jørgen Bach Andersen ny træner
1999 - rykkede ud af jyllandsserien
2000 – Helge Petersen ny træner, rykkede op i jyllandsserien.
2003 - Flemming Hansen ny træner, nr, 5 i jyllandsserien.
2004: Flemming Lauritsen ny træner.
2005: Lennart Jensen ny træner, rykkede ud af jyllandsserien.
I 2008 rykkede vi ud af serie 1, 25 år, 10 år i serie 1 og 15 år i js – Det  var lidt 
større end Uldum og serie 3.

Nu er det volleyball, der er divisionshold i Bjerre IF.
I 2009 og 2012 rykkede ned i serie 3 - dermed kan man sige, at vi nåede det mål, vi 
satte os i 1978... Bjerre IF er en anden forening. Vi fylder ikke så meget i spalterne 
i aviserne, men der er en stor skare frivillige, der laver et fint stykke arbejde.
Det er nye tider i Danmark, hvor folk ikke får samme glæde ved at være med i for-
eningsarbejdet som Karsten Jensen, der med 338 kampe på førsteholdet oplevede 
et enestående klubliv.mJeg vil bare ønske, at vi ikke kommer ud for at nedlægge 
seniorfodbolden, som det sker i mange andre byer af Hornsylds størrelse.

Vi sloges for at få bedre faciliteter.
Efter 80 år har Hornsyld/Bjerre IF bedre faciliteter end nogensinde.
Vi kæmpede for dem. For jer er det en selvfølge. Nyd dem og brug dem.
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Kongerækken i hornsyld-Bjerre if
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 - 1985 : Erling Jørgensen
1986 - 1991 : Hans Carl Madsen
1991 - 1996 : Erling Jørgensen
1996 - 1997 : Laust Lauridsen
1997 - 2010 : Ole Simonsen
2010 - : Henrik Jørgensen

Æresmedlemmer
1979 :  Harfeld Petersen
  Frede Thomsen
  Thorkild Pedersen
  Gudrun Nielsen

1989 :  Rasmus Enemærke
  Jørgen Harfeld
  Sigurd Nielsen

1999 :  Per Harfeld
 Aase harfeld
  Leif Kousgaard
  Bent Mikkelsen

2014 :  Anne Harfeld
  Tommy Poulsen
  Jørgen Nørbæk Larsen
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Per Harfeld og fru Inge tog turen fra Bindslev og hjem til Hornsyld til jubilæet.
Foto: Henrik Akselbo.

Miki Jensen, Årets Hornsyld-Borger, hyggede sig med sin kone ved jubilæet.
Foto: Henrik Akselbo.
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Enghøjs AutoværkstedEnghøjs Autoværksted

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

 Online booking
 Privat- og erhvervsbiler

 Lav timepris
 Højt serviceniveau

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

Bjørnkærvej 3 - 8783 Hornsyld - Tlf. 77 30 20 20 - www.triarca.dk
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Henrik Jørgensen styrede jubilæumsfesten.
Foto: Henrik Akselbo.

Liselotte Hillestrøm tog fusen på Henrik Jørgensen og overrakte en gave til for-
manden for hans store indsats.

Foto: Henrik Akselbo.
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Sammen når
vi nye mål...

Nørremarksvej 3 • 8783 Hornsyld • Tlf. 7568 7211

Følg os på
facebook
eller
hicenter.dk

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

- masser af nye spænden-
  de hold og tiltag...
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Håndboldklubben HSR Klakring 
indsamler aviser  

lørdag den 7.september samt  
lørdag den 14.december.  

Husk aviserne skal stå klar kl. 9:00. 
😊😊"#$% 

Bandesponsorer på  
Hornsyld Stadion 2019:
Murer & Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S TS Maskiner, Hornsyld
Hornsyld El ApS     Entreprenørfirmaet K P Marsh ApS
Hans Ikjær Entreprenørforretning ApS Eslunds Husreparation
RTK Auto  Autoplus, Hornsyld  Laasby Radio & TV  
Tømrermester Jørgen Bojsen ApS  XL Byg Brejnholt Hornsyld
Helge Frandsen A/S   Bjerre El ApS
Murermester Erik Madsen ApS  Boje Gardiner ApS
US Køleteknik A/S    Hornsyld Smede og Maskinværksted
Hornsyld Slagter     Flexa4Dreams A/S
K. Westergaard A/S, Horsens   SPAR Hornsyld
Hylle`s Murerforretning   Horsens Folkeblad A/S
Stark, Horsens     Salon Louise 
Hornsyld & Trekantens VVS, Blik  Agerskov Eftf. ApS
L.C. Tæpper, Hornsyld   DK Bus
Dansk Halentreprise A/S   Bjerre Kød 
Roesgaard & Partners   Vognmand Jørgen List A/S
Rotovent A/S     Morten Friis A/S
Grafisk Horsens A/S   Nybolig, Hornsyld
Frisørværkstedet, Hornsyld   Sydbank
Hornsyld Entreprenørforretning A/S  Triax A/S 
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HORNSYLD EL ApS
Møllevej 1 - 8783 Hornsyld - Tlf. 75 68 77 55

BARRIT EL
Tlf. 75 69 13 77

Se også internet:
www.hornsyldel.dk

Industrivej 17 - 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 71 55

v/Cathrine & Dennis Ladegaard - Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld - mail@hornsyldslagter.dk - www.hornsyldslagter.dk
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TRÆNERE - 2019/2020 

 
2. division herrer:  
Ny træner for vores 2. division herrer er John Skriver Nielsen. 
John har godt 20 års erfaring med volleyball og fik for ca. 15 
år siden sit første trænerjob. Siden da har han været træner for både 
herrer og damer og niveauet har været op til 1. division. 
John har spillet i Hornsyld de sidste par år og glæder sig nu til  
rollen som spillende træner for Hornsyld IF. 
 
Danmarks- og jyllandsseriedamer: 
Lars Andersen fortsætter succes’en som dametræner i Hornsyld. Med 
ham som træner i sidste sæson fik vi tilgang af mange nye som  
tidligere spillere; og han sikrede sammen med pigerne en  
oprykning til danmarksserien. Lars har selv spillet volleyball i  
flere år med et DM-guld hos Middelfart i 2012, som det  
sportslige højdepunkt. De seneste sæsoner har Lars været  
centerspiller på vores herrehold. 
 
Jyllandsserie- / U18-herrer 
Simon Rützou fortsætter som træner for vores jyllandsserie- 
herrer. Simon har selv spillet volleyball i Hornsyld siden han  
startede som U16-spiller og nu som en stærk kantspiller hos  
vores 2. divisions herrer.  
 
 
 
Ungdom – U16/U18-piger 
Berit Jespersen har sagt ja til at træne vores U16 / U18 piger  
efter en kort pause pga. arbejde. Hun debuterede som  
ungdomstræner i Hornsyld i forrige sæson med stor succes. 
Hun har selv spillet volleyball gennem mange år og de seneste  
par sæsoner har hun spillet damevolleyball i Hornsyld, hvor hun 
medvirkede til at sikre oprykning til danmarksserien. 
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Bøgeskovvejen 10, Nebsager, 7130 Juelsminde

Tlf. 75 68 89 89 - Bil 21 60 11 44

v/Søren Lund

Alt malerarbejde udføres:
• Nybyggeri • Facader • Gulve
• Store og små private opgaver

Din lokale
malermester

HORNSYLD
MALERFIRMA

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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TRÆNINGSTIDER – 2019/2020 
 

Træningsstart: Mandag den 12. august 2019 (uge 33) 
 
2. division herrer: 
 Hornsyld Idrætscenter Mandag kl. 19.00 – 20.45 
 Rårup hallen:  Torsdag kl. 20.00 – 22.00 
 
Jyllandsserie- / U18-herrer: 
 Hornsyld Idrætscenter Mandag kl. 20.45 – 22.30 
    Onsdag kl. 20.00 – 22.00 
 
Danmarks- og lyllandsseriedamer: 
 Hornsyld Idrætscenter Mandag kl. 20.45 – 22.30 
 Rårup hallen  Torsdag kl. 18.00 – 20.00 
 
Mix-hold mv.: 
 Hornsyld Idrætscenter Tirsdag kl. 20.00 – 22.00 
 
Ungdom – U16 / U18-piger + U16-herrer: 
 Hornsyld Idrætscenter Mandag kl. 19.00 – 20.45 
 
 
Adresser: 
Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld 
 
Rårup hallen, Kirkedalsvej 53, 7130 Juelsminde 
 
 
Yderligere henvendelse til Hornsyld volleyball: 
 
Hanne Hansen, formand Poul Anker Frederiksen 
Tlf.: 4086 0312 Tlf.: 2876 5133 
 
Flere oplysninger kan ses på www.hornsyldif.dk/volleyball 
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KLUB HORNSYLD (UNGDOMSKLUBBEN) 
NØRREMARKSVEJ 3, TLF. 23 60 38 02 

HJEMMESIDE: www.hed-ungdom.dk / FACEBOOK: Klub Hornsyld 
ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG 

FRA KL. 18:30 TIL KL. 21:00 
 

Sommeren er forhåbentlig snart på vej, og vi kan se tilbage på  
en rigtig god sæson i Klub Hornsyld, med mange unge hver aften. 

 
I forbindelse med den årlige byfest holdte vi åbent i klubben, hvor vi sagde  

tak til alle de fremmødte unge for at bakke os så godt op.  
Der var flot pyntet, og vi holdte nogle sjove konkurrencer og hyggede os  

med god musik og snack, og de traditionelle taler og kåringer. 
 

Så længe at der er unge mennesker holder vi åbent tirsdag og torsdag,  
og går så på sommerferie samtidig med SIM-skolen. 

Vi forventer at starte op sidst i august - en uge efter SIM er startet op. 
Her ser vi frem til at sige velkommen til en flok nye 7. klasser, og selvfølgelig 

alle dem, som vi har haft så meget glæde af i denne sæson. 
Vi får også nogle rum renoveret, så der er endnu flere siddepladser i klubben. 

 
Alle medarbejdere i Klub Hornsyld vil gerne have lov til at sige tak  
for denne sæson til alle de unge mennesker i Hornsyld og omegn. 

I er alle en stor fornøjelse at være sammen med, og håber vi ses igen til august.  
 

Pas på Jer selv og hinanden. 
God Sommer til alle! 

 
J Vi ses i Klub Hornsyld J 

 

 

 

 



33

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

 
 

KLUB HORNSYLD (UNGDOMSKLUBBEN) 
NØRREMARKSVEJ 3, TLF. 23 60 38 02 

HJEMMESIDE: www.hed-ungdom.dk / FACEBOOK: Klub Hornsyld 
ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG 

FRA KL. 18:30 TIL KL. 21:00 
 

Sommeren er forhåbentlig snart på vej, og vi kan se tilbage på  
en rigtig god sæson i Klub Hornsyld, med mange unge hver aften. 

 
I forbindelse med den årlige byfest holdte vi åbent i klubben, hvor vi sagde  

tak til alle de fremmødte unge for at bakke os så godt op.  
Der var flot pyntet, og vi holdte nogle sjove konkurrencer og hyggede os  

med god musik og snack, og de traditionelle taler og kåringer. 
 

Så længe at der er unge mennesker holder vi åbent tirsdag og torsdag,  
og går så på sommerferie samtidig med SIM-skolen. 

Vi forventer at starte op sidst i august - en uge efter SIM er startet op. 
Her ser vi frem til at sige velkommen til en flok nye 7. klasser, og selvfølgelig 

alle dem, som vi har haft så meget glæde af i denne sæson. 
Vi får også nogle rum renoveret, så der er endnu flere siddepladser i klubben. 

 
Alle medarbejdere i Klub Hornsyld vil gerne have lov til at sige tak  
for denne sæson til alle de unge mennesker i Hornsyld og omegn. 

I er alle en stor fornøjelse at være sammen med, og håber vi ses igen til august.  
 

Pas på Jer selv og hinanden. 
God Sommer til alle! 

 
J Vi ses i Klub Hornsyld J 
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Kære forældre 

 
Information er vigtig! Specielt i en instans, hvor flere parter er involverede. Det gælder i den grad også på Hornsyld 
Skole, hvor skole, skolebestyrelse og forældre har et fæles ansvar for at vores børn får en god skolegang, både fagligt 
og trivselsmæssigt. Derfor har de forældrevalgte i skolebestyrelsen også valgt, at vi gerne vil forsøge at informere 
endnu mere om vores arbejde i bestyrelsen, og det sker bl.a. med dette skriv. 

For lige at give et kort indblik i hvordan en skolebestyrelse fungerer, så kommer her lige en hurtig introduktion hertil. 
Bestyrelsen består at skolelederen, som i bestyrelses sammenhæng er ’sekretær’ for bestyrelsen. Skolens SFO leder 
er også en del af gruppen samt to medarbejderrepræsentanter fra skolens ansatte. Skolens repræsentanter er 
naturligvis afgørende for, at der kommer professionelle og faglige input i bestyrelsen, som er med til at sikre, at vi i 
forbindelse med beslutningstagning også forholder os til dagligdagen og undervisningen på skolen – og det giver jo 
rigtig god mening.  
 
Ud over skolens repræsentanter, så består bestyrelsen af 5 forældrevalgte, og det er også blandt de forældrevalgte 
at både Formand og Næstformand findes. Jf. folkeskoleloven har de forældrevalgte altså et flertal, som skal sikre, at 
forældrene har en væsentlig og styrket stemme i bestyrelsen. Men som alle andre steder, så handler det i vores 
bestyrelse om et godt samarbejde mellem skole og forældre, for i fællesskab når vi altid de bedste resultater. 
Derudover, har vi også den enorme glæde af at have deltagelse af elever fra elevrådet, ved næsten hvert møde, 
ligesom jeg selv har deltaget på et af deres møder (elevrådet). Det er en glædelig fornøjelse samt en stor kilde til 
inspiration at have disse børn med på vores møder, og deres input tages meget seriøs i bestyrelsen. Slutteligt i denne 
korte introduktion til skolebestyrelsens opbygning, kan det tilføjes, at bestyrelsen er en selvstændig 
forvaltningsenhed! Det betyder, at skolebestyrelsens arbejde alene er underlagt folkeskolelovens bestemmelser 
samt de kommunale rammer, der er skrevet i styrelsesvedtægten. Og så længe vi holder os inden for rammer og 
lovgivning, kan ingen omgøre vores beslutninger – vores arbejde i skolebestyrelse har altså en vis form for tyngde. 

I Skolebestyrelsen på Hornsyld Skole har vi to ting som altid tænker ind i vores diskussioner og beslutninger – nemlig 
børnenes trivsel og læring. For uden trivsel, så kan læringen kompromitteres. Derfor tager vi det også meget 
alvorligt, når vi hører om mistrivsel, som evt. kan føre til at forældre vælger en anden skole til deres børn, eller når 
forældre bliver utrygge i forhold til klassesammensætninger og læring! 
Vores børn skal have en god skolegang, og vi som forældrevalgte i bestyrelsen, ligger stor vægt på at disse emner 
behandles i bestyrelsen, og vi foreslår i den sammenhæng forskellige initiativer og handlingspunkter. Vi kan i 
skolebestyrelsen ikke lave beslutninger i enkeltsager – det er skoleledelsens ansvar. Men vi kan arbejde med 
”overordnede rammer”, som kan give retningslinjer for skolens arbejde, med trivsel og læring for øje. Og vi står 
ligeledes til rådighed som sparringspartner for skoleledelsen. 
 
Hornsyld Skole har nogle punkter som der skal arbejdes med, men skolen har bestemt også mange positive aspekter 
at slå på! Læring der ligger over landsgennemsnittet, arbejdet med de 7 kompetencer (Klar til læring), en god og 
social SFO, opbakning og deltagelse fra børn og forældre i bl.a. skolefest og ’Rock i Gryden’, et øget samarbejde med 
SIM (Skolen i midten) og de tre andre fødeskoler og meget mere. Vi mener det har stor værdi for skolen, og det er 
ting som vi naturligvis skal være glade for. Men selvom læringen ligger over landsgennemsnittet, så vil vi som de 
forældrevalgte repræsentanter stadig arbejde for at vores børn bliver endnu dygtigere – børnene skal ikke ’kun’ ligge 
over et gennemsnit, men derimod blive så dygtige som de kan.  

Det er et arbejde som skolen selvsagt har det største ansvar for, men ansvaret ligger i stor grad også hos os forældre! 
Ja, det står faktisk som de første linjer i folkeskolelovens kapitel 1 der handler om folkeskolens formål: ”Folkeskolen 
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skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der; forbereder dem til videre 
uddannelse og giver dem lyst til at lære mere”. Samarbejdet mellem skole og forældre er derfor en meget vigtig del 
af skolens arbejde, og dermed børnenes læring. Der bør derfor altid være et meget forpligtigende samarbejde 
mellem forældrene og skolens ledelse og medarbejdere. Det er af stor betydning for elevernes trivsel, at dette 
samarbejde er konstruktivt og meningsfyldt.  

Vi har den forgange periode behandlet mange emner i bestyrelsen, som vi også har fremlagt via vores årsberetning i 
forbindelse med ’Rock i Gryden’. Og næste periode bliver også super interessant med vores øjne, da vi her har flere 
ting på tapetet. Hornsyld Skole skal have et værdiregelsæt, hvor der i tillæg hertil også bliver udarbejdet 
ordensregler. Dette er et stort arbejde, da både de 7 kompetencer, antimobbestrategi, læringsmål m.v. også vil have 
indflydelse på udarbejdelsen heraf. Både forældre og elevråd bliver inddraget i processen, ligesom vi vil søge input 
og idéer fra andre skoler samt fagfolk. Det bliver helt sikkert en spændende proces, og et vigtigt redskab for både 
skole, børn og forældre. 
 
Dertil regner vi med at der udarbejdes nye principper, eks. for skolens SFO. Der laves tilsyn med eksisterende 
rammer og målsætninger samt skolens budgetter. Kommunikationen fra både bestyrelsen og skolen til forældrene 
bliver der ligeledes sat fokus på. Vi skal også fortsætte vores gode og givende samarbejde med eleverne via 
elevrådet og vi skal have fokus på at vores børn bliver så dygtige de kan hver især. Vi håber at I som forældre vil 
støtte op om skolen, hjælpe og støtte jeres børn i deres skolegang, så vil vi som de forældrevalgte i bestyrelsen igen 
gøre hvad vi kan, for en skole med fremgang og en skole hvor vores børn trives. 
 
Slutteligt vil jeg gerne byde nye elever og forældre velkommen på Hornsyld Skole, ligesom jeg på de forældrevalgtes 
vegne, gerne vil takke alle ansatte på skolen, for deres daglige arbejde med og for vores børn. Jeg ved, at I alle 
lægger en stor ære i jeres arbejde og jeg kender personligt til mange som sætter stor pris på den indsats I dagligt 
leverer. Sidst men ikke mindst, vil vi også gerne takke de forældre som kommer med input og idéer til bestyrelsen – 
vi er altid lydhør og interesseret i forslag og feedback, så kom endelig til én af os, såfremt I har noget på hjertet. 
 
På vegne af de forældrevalgte i skolebestyrelsen 
 
Alex Lassen 
Formand for skolebestyrelsen 
Hornsyld Skole 
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Lokalarkivet for Nebsager Sogn. 
Fortælling om personer og bygninger i sognet. 

 

Apotekerbakken  18. 
Matr. Nr. 11l. 
Netop i år har huset 100-års jubilæum, idet det er bygget i 1919 af sadelmager 
Frederich Marquard, oprindelig naver fra Hannover.  
 
I huset har der gennem årene været mange forskellige virksomheder.  
Marquard var som sagt sadelmager og hans kone, Marie, havde lidt 
manufakturhandel.                     
 
I 1930 blev ejendommen solgt til søstrene Marie og Ane Knudsen, der drev et lille 
hjemmebageri, udelukkende med kager. 
Seks år efter solgt de til Karen Pedersen, der fortsatte bageriet. 
 
I 1947 blev huset købt af Sigurd Bernhard Jensen. Hans kone åbnede en Tatol-
forretning, der indtil da var drevet fra Apotekerbakken 20.  
 
I 1961 blev hus og forretning solgt til Inger og Peder Pedersen, der flyttede hertil fra 
Lindved. 
 

B. 1214. Tatolforretningen som den så ud i 1983. 
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I 1965 købte Inger og Poul Bjerregaard ejendommen.  
Poul var tømrer og Inger stod for Tatolforretningen, der i 1978 blev udvidet, så den 
blev på 62 kvm.  
Her i Tatol kunne man købe alt, lige fra undertøj, kosmetik, legetøj og diverse 
gaveartikler til tips- og lottokuponer.  
 
En hyggelig butik at komme ind i, og hvor man altid kunne finde en gave. 
 
I 1998 overtog Marianne Jørgensen forretningen. Den blev nedlagt i 2005. 
 
Huset blev nu solgt til den nuværende indehaver, frisør Anette Sønderskov, der 
indrettede frisørsalon – åbnede i november 2006.                                  
 
I salonen har man også et pænt udvalg af smykker og tørklæder.   
 

B 1311. Frisørværkstedet i 2006. 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Butikker og detail 

 
Ann Worm’s Blomster og 
Brugskunst 

Bredmadevej 1 
Hornsyld 

Tlf 20 68 81 91 

Boje Gardiner Bjerrevej 332 
Hornsyld 

Tlf 75 68 13 22 

Kajakforalle.dk Bråskovvej 56 
Hornsyld 

Tlf 23 96 34 30 

   
Frisørværkstedet Apotekerbakken 18 

Hornsyld 
Tlf 75 68 88 00 

Hornsyld Apotek Apotekerbakken 23 
Hornsyld 

Tlf 75 68 73 44 

Hornsyld 
Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28 
Hornsyld 

Tlf 75 68 73 00 

Hornsyld 
Slagterforretning 

Apotekerbakken 24 
Hornsyld 

Tlf 75 68 70 17 

Bjerre Kød  Bjerrevej 346 
Hornsyld 

Tlf 75 68 15 11 

Sydbank Odelsgade 11 A, 
Juelsminde 

Tlf 74 37 75 70 

Spar Hornsyld Apotekerbakken 4 
Hornsyld 

Tlf 75 68 75 51 

Laasby A/S  
Hornum  

Bråskovvej 63 
Hornsyld 

Tlf 75 68 74 55 

LR- Hille Eliselunden 16 
Hornsyld 

Tlf 24 66 31 24 
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Detail og service 
 

Bonefeld og  Bystrup A/S 
 

Søndergade 25 
Hornsyld 

Tlf 76 28 60 60 

Sense hos Birgit Søndergade 53 C 
Hornsyld 

Tlf 40 81 89 94 

Enghøjs Autoværksted  Industrivænget 7 
Hornsyld 

Tlf 75 68 73 18 

Hornsyld Bilcenter  Hornsyld Industrivej 
1, Hornsyld 

Tlf 75 68 76 11 

Nybolig Hornsyld Møllevej 18 
Hornsyld 

Tlf 75 68 76 55 

RTK Auto Hornsyld Industrivej 
29, Hornsyld 

Tlf 40 18 86 31 

Tandlægehuset i 
Hornsyld  

Apotekerbakken 6 
Hornsyld 

Tlf 75 68 76 23 

Mika Græs Nebsager Kirkevej 
12,  Hornsyld 

Tlf 22 12 89 89 

Klip og Fræs Hornsyld Industrivej 
7, Hornsyld 

Tlf 51 23 65 32 

   
Lægerne Egevej 
 

Egevej 7 A 
Hornsyld 

Tlf 75 68 74 33 

Roesgaard & Partners 
 

Sønderbrogade 16 
Horsens 

Tlf 75 62 99 99 

Lars’ Køreskole Overvej 22, 
Vrigsted 

Tlf 20 81 08 35 
 

Lindstrøm Hyllerødvej 8, 
Hornsyld 

Tlf 52 39 65 00 

   
Spahan Massage Overvej 22 

Vrigsted 
Tlf 20 89 35 52 
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Håndværkere 

 
Hornsyld 
Entreprenørforretning 

Bjerrevej 383 
Hornsyld 

Tlf 75 68 72 70 
 

Murer og Betonfirmaet 
Erling Jørgensen A/S 

Industrivænget 2 
Hornsyld 

Tlf 75 68 77 44 

Eslund Husreparation Industrivænget 1 
Hornsyld 

Tlf 75 68 51 29 

Murerfirmaet   
Morten Friis A/S 

Hornsyld Industrivej 
17, Hornsyld 

Tlf 75 68 71 55 

Hans Ikjær Entreprenør- 
forretning  ApS 

Industrivænget 7 
Hornsyld 

Tlf 75 68 50 58 

   
Helge Frandsen A/S Hornsyld Industrivej 

5, Hornsyld 
Tlf 75 68 80 33 

Hornsyld – Barrit El Møllevej 1  
Hornsyld 

Tlf 75 68 77 55 

Hornsyld Smede- og 
Maskinværksted ApS 

Søndergade 62 
Hornsyld 

Tlf 75 68 76 99 

   
Aktivslivern.dk Bøgeskovvejen 11, 

Hornsyld 
Tlf 75 82 41 11 

Murerfirmaet  
Henning Larsen ApS 

Hornsyld Industrivej 
31, Hornsyld 

Tlf 75 68 77 90 

Automatik Service 
Hornsyld 
 

Søndergade 23, 
Hornsyld 

Tlf 75 68 71 66 
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Håndværkere 
 

Runtek Søndergade 23 
Hornsyld 

Tlf 20 16 30 08 
 

Jørgen Bojsen Jensen 
Tømrerforretning 

Kildevangen 16 
Hornsyld 

Tlf 20 29 58 85 

Entreprenør K. P. Marsh 
Aps 

Bjerrevej 352 
Hornsyld 

Tlf 40 27 13 87 

TS Maskiner Hornsyld 
ApS 

Bredmadevej 12 
Hornsyld 

Tlf 75 68 77 47 

Murerfirmaet Brdr. 
Madsen 

Bjerrevej 347 
Hornsyld 

Tlf 21 47 49 61 

Murerfirmaet Erik 
Madsen  

Bjerrevej 347 
Hornsyld 

Tlf 75 68 15 85 

KR VVS Teknik Hornsyld Industrivej 
3 B, Hornsyld 

Tlf 75 68 35 04 

Agerskovs Efterfølgere 
ApS 

Grønningen 48 
Hornsyld 

Tlf 21 70 15 55 

Breth 
Entreprenørforretning  

Skerrildgårdvej 10 
Barrit 

Tlf 22 70 05 67 

Hornsyld Malerfirma Bøgeskovvejen 10 
Juelsminde 

Tlf 75 68 89 89 

Murerfirmaet Hillestrøm Søndergade 27 
Hornsyld 

Tlf 25 38 35 76 

Bjerre El ApS 
 

Bjerrevej 338 
Hornsyld 

Tlf 75 68 10 53 

L.C. Gulve 
 

Søndergade 24 
Hornsyld 

Tlf 75 68 72 22 

Sonny Olesen Smede & 
Maskinteknik 

Urlevvej 8 
Hornsyld 

Tlf 22 86 36 46 

Hornsyld 
Vinduespolering 

Bøgeskovvejen 13 
Hornsyld 

Tlf 75 68 80 91 

Fragtmand Erik Larsen 
 

Hornsyld Industrivej 
27, Hornsyld 

Tlf 75 68 71 96 
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Virksomheder m.m. 

 
Dan-Hill-Plast A/S Hornsyld Industrivej 

37, Hornsyld 
Tlf 75 68 72 00 

EM Fiberglas A/S Hornsyld Industrivej 
20, Hornsyld 

Tlf 75 68 73 11 

Flexa4dreams A/S Hornsyld Industrivej 
4, Hornsyld 

Tlf 76 68 80 55 

Hanja Plast ApS Hornsyld Industrivej 
3, Hornsyld 

Tlf 75 68 83 14 

Hoyos og Søn Bakkevej 3 
Hornsyld 

Tlf 75 68 81 55 

Ejendoms- og 
Handelsselskabet ApS 

Vestergårdsmarken 
54, Hornsyld 

Tlf 75 68 71 99 

Triax DK Bjørnkærvej 3, 
Hornsyld 

Tlf 76 82 22 00 

BGI Akademiet Gramvej 3, 
Hornsyld 

75 68 10 22 
 

Bakkevejens 
Zoneterapeut 

Bakkevej 19, 
Hornsyld 

Tlf 28 14 63 69 

HEVI Sugaring Bøgeskovvejen 5, 
Juelsminde 

Tlf 60 15 25 75 

Hornsyld Dyrlæger Bjerrevej 375,  
Hornsyld 

Tlf 75 68 77 00 

Tobee Søren Nielsens vej 
5,Bjerre 

Tlf. 40 28 99 24 

Tirsbæklund Hyllerødvej 2, 
Hornsyld 

Tlf 24 64 41 12 

Elogic Systems 
 

Bjørnkærvej 3, 
Hornsyld 

Tlf 88 20 71 00 
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Virksomheder m.m. 
 

LET Kommunikation L´hombrevej 4 
Hornsyld 

Tlf 20 23 58 15 
 

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 
Hornsyld 

Tlf 75 68 72 11 

   
Streethogs Søndergade 55 

Hornsyld 
Tlf 40 59 06 09 

Dovi Media Engparken 8 
Hornsyld 

Tlf 23 32 00 22 

   
 
 
 
Liljan Gram – indehaver af firmaet Tirsbæklund 
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God service og veludført arbejde 

TS Maskiner holder entreprenørmaskinerne kørende  

God service og veludført arbejde til fornuftig pris. Det er udgangspunkt for 
TS Maskiner Hornsyld ApS. 

- Vi udfører alle opgaver, store som små, når det drejer sig om service af 
entreprenørmaskiner og udstyr, siger indehaver Tommy Sørensen, der har 
mange faste kunder lokalt - men også opgaver rundt i landet, hvor kunderne 
er i gang med deres projekter. 

Han etablerede firmaet i 2003 og kører det i dag med én ansat. 

Tommy Sørensen har altid været interesseret i maskiner. Han er udlært som 
mekaniker ved TM Center i Hornsyld. Efter at have arbejdet forskellige 
steder over en årrække, startede han for sig selv. 

- Jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne have min egen forretning, og jeg købte 
en brugt servicevogn. I de første år havde jeg rigtigt meget arbejde med at 
servicere gravemaskiner og andet entreprenørmateriel i forbindelse med 
anlæg af Vestvejen. Det var en god start, og jeg kom godt i gang. Jeg har 
aldrig fortrudt, at jeg blev selvstændig. Heller ikke selv om det er fast 
arbejde, hvor man er på stort set altid, lyder det. 

I dag har han to rullende værksteder, som han og hans svend, Emil Pedersen, 
er klar til at rykke ud med, når der skal ydes service. De kan fremstille 
hydraulikslanger i bilen og klare de fleste serviceopgaver herfra. 

 



45

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

 

- Jeg har aldrig manglet kunder, det er gået fint og mange er trofaste og 
kommer igen. Jeg har altid vægtet højt, at mine kunder skal plejes godt. 
Arbejdet skal være i orden, og vi tilstræber hurtig udrykning. Der er dog 
nogle gange tryk på, men vi gør, hvad vi kan. 
 
- Den gode service er vigtig. Vi laver ikke noget, vi ikke er sikre på, og jeg 
vil hellere henvise til andre, hvis der er ren opgave, som andre kan klare 
bedre end mig. 

Tommy Sørensen har tidligere været oppe på at have tre ansatte, men han er i 
dag glad for at køre sin virksomhed med én ansat, hvilket er et niveau, der 
passer ham fint. 

Virksomheden fylder meget hver eneste dag, men der bliver dog også tid til at 
pleje interessen for gamle traktorer, hvor det især er Ford, der spiller en stor 
rolle. 

TS Maskiner Hornsyld ApS v. Tommy Sørensen, Bredmadevej 12, 8783 
Hornsyld, Tlf. 2512 7040, e-mail: tsmaskiner@mail.dk 
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Triarca – ny virksomhed i Hornsyld 

Blev pr. 1. maj 2019 en selvstændig virksomhed ejet af kapitalfonden 
VIA equity A/S 

Triarca A/S er blandt Skandinaviens største producenter af 
metalkapslinger. Virksomheden har specialiseret sig i at producere 
udendørs skabsløsninger til netværksejere inden for el-distribution, 
kommunikation, gas, styringer og lignende. 

Pr. 1. maj 2019 blev Triarca A/S en selvstændig virksomhed ejet af 
kapitalfonden ViA equity A/S. En nordeuropæisk kapitalfond med 
fokus på investeringer i små og mellemstore virksomheder.  

Kapitalfonden, som er ejet af PFA og ATP, opkøbte majoriteten af 
aktierne i virksomheden Elogic Systems A/S, som hermed blev delt i to 
selskaber, Elogic A/S og Triarca A/S. 

Lars Prisak er direktør i virksomheden, som har ca. 75 medarbejdere. 
Virksomheden har kunder i hele Skandinavien. 

Triarca har mere end 40 års erfaring i udvikling og produktion af 
højkvalitets metalkapslinger til el, kommunikation og fibernetværk. 
Selskabet var fra starten ejet af Micro Matic og oprindeligt benævnt 
Triax Systems A/S. 
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- Vi er kendt for kundetilpassede løsninger, og vores 
udviklingsafdeling laver mange specielle løsninger. Vi har et komplet 
setup, som gør, at vi kan lave alle vores produkter in-house, hvilket 
giver en stor fleksibilitet og leveringssikkerhed for vores kunder, siger 
marketings-koordinator Mette Guldborg Gabel. 

- Vi vil være den foretrukne leverandør af løsninger til professionelle 
kunder inden for el- og signaldistribution, og vi fremstiller produkter, 
der er sikre at arbejde med, lette at montere og som virker logiske at 
betjene.  Vores forventninger til fremtiden er en lokal virksomhed i 
vækst, siger Mette Guldborg Gabel. 

Triarca A/S,  
Bjørnkærvej 3,  
8783 Hornsyld 
info@triarca.dk 

www.triarca.dk 
tlf. 7730 2020 

 

tlf. 7730 2020 
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Kajak for alle i den gamle købmandsbutik 

Kenneth Madsen driver virksomheden KajakForAlle i Bråskov og 
oplever en stor interesse 

Interessen er stor og salget går godt for Kenneth Madsen, der siden 
2008 har drevet virksomheden KajakForAlle i Hornsyld og fra sidste år 
med udstillingslokaler i Bråskovs gamle købmandsbutik. 

- Vores kajakker er blandt de mest solgte i Europa og sætter nye 
standarder for sport og aktiviteter, man kan foretage sig på havet. Det 
gælder almindelige kajakroning, kajakfiskeri, motion og 
intervaltræning i pedalkajakker samt havsurfing med sejlkajakker, 
siger indehaver Kenneth Madsen. 

Han er den eneste udbyder i Danmark af kajakker med CE-
godkendelse og bådkatergori-godkendelser og sætter dermed nye 
standarder for kvalitet og sikkerhed til søs. Samarbejdet mellem seks 
lande i Europa gør desuden kajakkerne til landets billigste. 

Historien om virksomheden er, at Kenneth Madsen i 2008 skulle købe 
en havkajak, som han også kunne bruge til jagt og fiskeri.  

- De etablerede kajakforhandlere kunne på det tidspunkt ikke 
identificere sig med behovet for fiskeri og jagt fra kajak, og generelt 
var markedet i hele Danmark gennemsyret af en konservativ tankegang 
omkring hvad en kajak er og hvordan man skulle bruge den.  

- Derfor tog jeg sagen i egen hånd og købte et parti nydesignede 
kajakker hjem med ekstra god stabilitet, som alle, også dem uden 
erfaring, kunne ro uden forudgående erfaring, eller behov for at være 
med i en kajakklub. Dermed var KajakForAlle etableret og en succes 
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- Derfor tog jeg sagen i egen hånd og købte et parti nydesignede 
kajakker hjem med ekstra god stabilitet, som alle, også dem uden 
erfaring, kunne ro uden forudgående erfaring, eller behov for at være 
med i en kajakklub. Dermed var KajakForAlle etableret og en succes 
allerede fra start, siger Kenneth Madsen. 
- Som indehaver af en Galaxy kajak har man mulighed for at deltage i 
store fiskekonkurrencer rundt om i Europa. Nogle for hyggens skyld, 
men andre steder store kommercielle events med præmier for flere 
hundrede tusinde kroner. 
Galaxy Kayaks er en del af verdens miljø organisationen ”1% For The 
Planet”, som bidrager til store miljøprojekter som udsætning af truede 
fiskearter, nedbringelse af forurening samt genopretning af 
naturområder. 
- I fremtiden vil vi fortsætte vores strategi om at udvikle produkter, 
som gør det lettere, sjovere og mindre miljøbelastende at lave 
aktiviteter på vandet i Danmark, Grønland, Island, Norge, Sverige og 
Finland, siger Kenneth Madsen. 
 
KajakForAlle v. Kenneth Madsen, Grønningen 2, 8783 Hornsyld. 
Telefon 5126 7063, info@kajakforalle.dk 
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Én virksomhed – to afdelinger 
Tirsbæklund har to forretningsområder  
Liljan Gram Petersson driver og er indehaver af virksomheden 
”Tirsbæklund” i Hyllerød ved Hornsyld. Den består af to afdelinger: 
”Tirsbæklund Grafisk” og ”Tirsbæklund Hjælpemidler”. 
”Tirsbæklund Grafisk” fremstiller alt inden for skilte, bannere, 
bilreklamer og forskellige storformatprint samt alle former for 
tryksager og hjemmesider.  
”Tirsbæklund Hjælpemidler” er et rådgivende konsulentfirma, der 
forhandler kvalitetshjælpemidler til gangbesværede i form af 
gangvogne, rollatorstole, 2 og 4 hjulede løbehjul og meget mere. 

Tirsbæklund Grafisk 
Mange års ekspertise og erfaring ligger bag Tirsbæklund Grafisk. 
Liljan Gram Petersson har fulgt udviklingen i den grafiske branche og 
kan håndværket fra bunden.  
Hun er mediegrafiker og har arbejdet i branchen siden 1997, først på 
Schur Pack Danmark og siden som selvstændig med alle former for 
tryksager samt design og vedligehold af hjemmesider. 
Tirsbæklund Grafisk har specialiseret sig i storformatprint, og kan 
levere alt inden for skilte, bannere, plakater, messeudstyr, roll-up´s og 
beachflag.  
Liljan Gram Petersson har ligeledes specialiseret sig i bilreklamer, og 
hun har specialudstyr og skæremaskiner, der kræves når en bil skal 
påmonteres tekst eller pakkes ind i folie.   

Firmaet har stor fokus på kvalitet samt på at holde indgåede aftaler og 
levere til tiden. 
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Hun har eget værksted og hal med autolift. Der leveres også tryksager, 
og der udarbejdes repro-klare annoncer til aviser og blade.  

Firmaet har stor fokus på kvalitet samt på at holde indgåede aftaler og 
levere til tiden. 

Tirsbæklund – Hjælpemidler 

Liljan Gram Petersson er konsulent for ”Meyland-Smith”, der leverer 
hjælpemidler til mennesker med handicap samt til ældreplejen. Firmaet 
har kunder i både ind- og udland og forhandlere i mange lande. 

Hendes baggrund er Social- og Sundhedsskolen samt arbejde på 
forskellige plejehjem. Hun har arbejdet i hjemmeplejen, arbejdet som 
handicaphjælper og været mentor for unge med vanskeligheder. 

Liljan Gram Petersson har showroom på ”Tirsbæklund” med en række 
produkter fra ”Meyland-Smith”. Det er gangvogne, special rollatorer, 
madrasser, stole og andre produkter, som kan gøre en forskel, når det 
gælder om at opnå en god livskvalitet trods handicap og 
funktionsnedsættelse.  

Du kan bl.a. afprøve en Meywalk gangvogn i 14 dage gratis og helt 
uden forpligtelser. Liljan Gram Petersson kommer og justerer 
gangvognen så den passer til brugeren. 

Tirsbæklund v. Liljan Gram Petersson, Hyllerødvej 2, 8783 Hornsyld 

Tlf. 2464 4112. kontakt@tirsbaeklund.dk, www.tirsbaeklund.dk 
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Besøg på væddeløbsbanen  
Der var fart over feltet, da Hornsyld Erhvervsforening den 3. juni 
havde arrangeret tur til Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus. 
Anne-Marie Kjær, der selv er avler og opdrætter af travheste, var 
guide og viste rundt på banen.  Hun sørgede for, at deltagerne 
oplevede den helt særlige stemning, der er i staldene forud for et løb.  
Her var der lejlighed til at overvære den sidste klargøring af hestene 
inden løbene og få en snak med hesteejere og trænere. 
Der blev fortalt om travsporten generelt og om hvordan træningen 
foregår og hvilket udstyr, der anvendes. Med lyden af hestevrinsk i 
baggrunden hørte deltagerne om banens historie, om den daglige drift 
af Jydsk Væddeløbsbane og fik et indblik i en spændende verden. 
Der blev også givet en introduktion til spillet, hvilket mange benyttede 
sig af, og deltagerne kom en tur med op i dommertårnet. Løbene blev 
overværet fra restauranten, hvorfor man kan se ud over banen og følge 
løbene. 
Et spændende og utraditionel virksomhedsbesøg og socialt 
arrangement i perfekte rammer for at hygge sig med kolleger og andre 
fra foreningen. 

Ann Worm fra ”Ann Worms Blomster og Brugskunst” var det helt 
naturlige valg til blomsterpige i et af løbene. Hun overrakte blomster 
til travkusk Birger Jørgensen, der kørte ”Enson” ejet af Lone 
Rasmussen til sejr.   
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NYT FRA HORNSYLD BRIDGEKLUB 

Efter en rigtig god sæson med mange spændene spil, holder spil-
lerne i Hornsyld Bridgeklub en velfortjent sommerferie. 
I den forgangne sæson har vi prøvet noget nyt, nemlig et weekend-
ophold, for både spiller og påhæng. 

Der blevet spillet kort, gode social snakke, danset og spist god mad, 
og det blev en så stor succes at vi er ved at planlægge en ny week-
end. 

Derud over har vi også haft fødselsdags og klubmester turneringer, 
og i den forbindelse vil gerne sige rigtig mange tak til vores sponso-
rer i gennem året. 

Hornsyld Bridgeklub vil gerne udvikle sig, og det vil vi forsøge med 
at vi tilbyder en ny spilledag nemlig torsdag eftermiddag. 
Så er du øvet spiller og har du /i lyst til at spille bridge og have 
noget social samvær hører vi meget gerne fra jer. 

I er meget velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 
40530715 eller en anden fra klubben oplysninger findes på vores 
hjemmeside hornsyldbridgeklub.dk 

Vi spiller også mandag eftermiddag og tirsdag aften, men det er 
kun tirsdag aften vi har få ledige pladser.

Har du lyst til at lære at spille bridge, så er der også mulighed for 
det i Hornsyld Bridgeklub.

Undervisningen tager Gert Friis sig af, og han får god hjælp af 
Bente Cassøe, og de er rigtig gode til at lære fra sig, så har du lyst 
til at spille kort så ring gerne.
Gert kan træffes på tlf. 40161031 

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle nuværende medlemmer og 
alle andre en rigtig god sommer, og jeg glæder mig til vi ses til en 
ny Bridgesæson.
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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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Rock i Gryden – Hornsyld skole. 

Elever, medarbejdere og ledelse takker for den store opbakning til 
vores tilbagevendende tradition ”Rock i Gryden”. Vi er glade for, at I 
trodsede regnen, som desværre plagede starten af koncerten. Ele-
verne fremførte flotte musiknumre og der var mulighed for at grille 
den medbragte mad. Grillen var godt besøgt, så den vil helt sikkert 
også være en del af næste ”Rock i gryden” – regnen må gerne blive 
væk

Vi håber I, som ikke deltog i koncerten kunne følge musikken 
hjemme fra haverne. Alle borgere i Hornsyld er selvfølgelig altid 
velkomne til vores ”Rock i gryden”. Vi har sat os for at minde jer 
om dette – til næste år. Vi vil gerne fylde på den gode måde i lokal-
samfundet, derfor skal I også have muligheden for at opleve vores 
elevers optræden.

Tak for hjælpen til telt og scene – og tak til Rårup skole, for lån af 
mikrofoner. 

Tak til skolebestyrelsen for deres årsberetning for årets arbejde i 
skolebestyrelsen.

Alle i og omkring Hornsyld ønskes en skøn sommer.
Med bedste hilsen

Elever, medarbejdere og ledelse
Hornsyld skole.
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Derfor skal du vælge 
Nybolig Hornsyld 
Nybolig Hornsyld er en del af Dan-
marks største Nybolig mægler. 
Vi er en stærk lokal forankret 
mæglerbutik. Vi har et stort lokal-
kendskab  i og omkring Hornsyld. 
Sammen med et stærk brand, stor 
markedsandel, flotte materialer og 
god kundetilfredshed, er vi klar til at 
hjælpe dig hele vejen med at sælge 
din bolig

Kontakt os på 7568 7655
Hanne Rohde
Mobil: 2152 2280

Derfor skal du vælge 
Nybolig Hornsyld 
Nybolig Hornsyld er en del af Dan-
marks største Nybolig mægler. 
Vi er en stærk lokal forankret 
mæglerbutik. Vi har et stort lokal-
kendskab  i og omkring Hornsyld. 
Sammen med et stærk brand, stor 
markedsandel, flotte materialer og 
god kundetilfredshed, er vi klar til at 
hjælpe dig hele vejen med at sælge 
din bolig

Kontakt os på 7568 7655
Hanne Rohde
Mobil: 2152 2280
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Strikkeklubben på Kildevældet. 

 

Strikkeklubben på Kildevældet vil gerne have nogle flere strikkeglade seniorer til at 
komme med i strikkeklubben, og være med til at strikke til velgørende formål. 

Lige nu strikker vi små baby huer til nyfødte babyer på Kolding sygehus, tæpper til 
hjemløse, sokker til Julemærkehjemmet i Kollund, små trøstemus til børn, som 
kommer på sygehuset og har brug for lidt trøst. Lommevenner, som ambulancerne 
har med til børn som har brug for støtte. Der bliver også strikket andre små 
projekter, som vi har med til marked på Rårup sognegård i oktober måned. 

Garn til projekterne er blevet doneret til klubben. 

Kom og vær med, vi hygger os med strikketøj, kaffe og en hyggesnak 

Henvendelse til Kirsten Madsen tlf.: 29682290 

  

HERRER SERIE 3 - FORÅR 2019, PULJE 42 //

1 Lund IF 14 11 0 3  32 - 17  33

2 Juelsminde IF/SS Skjold 14 10 2 2  37 - 16  32

3 Stensballe IK 14 10 1 3  46 - 14  31

4 Hornsyld IF 14 6 1 7  20 - 34  19

5 FC Horsens 14 5 2 7  17 - 24  17

6 Hatting-Torsted Fodbold 14 5 1 8  27 - 31  16

7 Engum UI 14 2 2 10  13 - 35  8

8 Lindved GF 14 2 1 11  13 - 34  7
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ERIK MADSEN ApS
Alt murerarbejde udføres
Tilbud gives

Bjerrevej 347, Bjerre, 8783 Hornsyld

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

Sporten direkte i postkassenSporten direkte i postkassen

Karen Hansen Lyse og  
Anette Dam Jacobsen 
 

Godkendte revisorer 
 

Erhvervsvej 2 
8721 Daugård 
 

Tlf.: 7589 6066 
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Tre cheftrænere fra VB samlet til Hornsyld/Bjerre IF’s 80 års jubilæet, Knud Her-
bert Sørensen, Tommy Hansen og Peter Hansen

Foto: Henrik Akselbo.
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Hornsyld IF volleyball har i den forgangne sæson oplevet stor spillertilgang med 
succes på volleybanerne samt en større organisatorisk ændring. 
 
Herrer: 
Vores 2. divisionsherrer sikrede sig en plads i oprykningsspillet til 1. division, hvor 
de vandt over 2. divisionskollegerne fra Ålborg 1900 og 1. divisionsholdet ASV 
Århus; men tabte til 1. divisionsholdet Bedsted fra Thy. Det betød at Hornsyld ville 
rykke op, såfremt Bedsted kunne vinde over ASV Århus. Desværre ville / kunne 
Bedsted ikke stille op i stærkeste opstilling, hvorfor ASV vandt kampen og dermed 
forblev begge hold i 1. division. 
En ærgerlig situation; men det viser trods alt vi har berettigelse til at spille med i 
toppen af dansk volleyball. 
Næste sæson bliver John Skriver Nielsen nye træner for herrerne og erstatter 
dermed den mangeårige træner Flemming Bjerregaard. 
Vi glæder os til samarbejdet med John og heldigvis fortsætter Flemming i klubben 
som spiller. 
Vores jyllandsseriehold trænes af Simon Rützou og de deltog i flere stævner; og 
som viste at de sagtens kan spille op med de bedste hold, når de stiller i 
stærkeste opstilling. Simon fortsætter som træner i næste sæson. 
 
Damer: 
Vores damer trænes af Lars Andersen og de har oplevet stor tilgang på 
spillersiden i sidste sæson; og det resulterede i en direkte oprykning til 
Danmarksserien. De var i tæt konkurrence med 2 andre hold; men løb heldigvis af 
med oprykningen til sidst. 
I sidste spillerunde i jyllandsserien kunne vi endda stille 2 hold, hvilket bare viser 
at damerne virkelig stor tilgang og opbakning til træner og klub. 
Næste år fortsætter Lars som træner med vores tidligere, mangeårige formand 
Claus Ørnsholt som hjælpetræner. 
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Ungdom: 
På ungdomssiden har Claus Ørnsholt og Poul Anker Frederiksen været træner for 
en stor gruppe unge mennesker (både piger og drenge). På et tidspunkt var der 
over 20 spillere, der deltog til træning. Det er vi super glade og stolte over kan 
lade sig gøre i en – trods alt – lille landsbyklub. 
Vi har været ude og spille nogle få stævner, hvor spillerne fik prøvet deres talent 
af. Og selv om vi ikke altid vandt alle kampene har spillerne fået megen læring 
med hjem og ikke mindst forstærket sammenholdet. 
Nogle af vores ungdomsspillere har et stort talent og vi håber derfor de fortsætter, 
så de kan presse på til en plads på vores seniorhold. 
Berit Jespersen bliver træner for vores pigespillere i den kommende sæson. 
Pt. søger vi efter en træner til vores drengespillere. 
 
Organisation: 
Vores mangeårige formand og spiller har valgt at trække sig tilbage som formand 
for Hornsyld Volleyball. Han har været en utrættelig inspiration for trænere og 
ledere siden 1979, hvor han blev formand for 
klubben som dengang hed Bjerre IF. Dvs. han 
igennem 40 år (kun afbrudt af en kort årrække, 
hvor volleyballafdelingen var lukket ned) har 
været drivkraften bag Hornsyld IF volleyball. En 
fantastisk arbejdsindsats som vi naturlig vil sige 
ham stor tak for. Og Claus forlader heldigvis ikke 
klubben helt, da han har sagt ja til at være 
hjælpetræner for vores damespillere. 
Til erstatning for Claus Ørnsholt har Hanne Rützou 
sagt ja til at overtage formandsposten. Hanne har 
ligesom Claus været i klubben gennem mange år – 
først som spiller, træner og holdleder – og 
sidenhen som bestyrelsesmedlem gennem de 
seneste par år. Vi har stor tiltro til at Hanne 
sammen med hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen samt trænere og ledere vil 
kunne videreføre den positive udvikling, som Hornsyld IF Volleyball har set de 
senere år. 
 
Afdelingsbestyrelsen er blevet udvidet i den forgangne periode og består nu af 
følgende: 
 
Formand: Hanne Rützou 
Medlem: Poul Anker Frederiksen (kasserer) 
Medlem: John Skriver Nielsen (DVBF-kontakt) 
Medlem: Berit Jespersen (MJVB-kontakt) 
Medlem: Steffen Hviid (web-redaktør mv.) 
Medlem: Flemming Bjerregård (skolekontakt mv.)  
 

     
 Flemming Bjerregård  Steffen Hviid John Skriver Nielsen Poul A. Frederiksen Berit Jespersen  
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Haveselskabet – Bjerre Herred 

 

 Kære allesammen 
 

I weekenden den 24.-25. august holder medlemmerne 
af Haveselskabet Havefestival, hvilket betyder, at rigtig 
mange haveejere åbner havelågen for besøg på 
samme tid, så interesserede kan kigge forbi til en 
omgang haveinspiration – og sikkert også en hyggelige 
havesnak. 
 

Er du ramt af haveglædens pil og elsker at dyrke din 
havejord, tænker du sikkert på at indrette, 
sammensætte og planlægge. Tager du på 
havefestival og besøger andre haver, er du landet de 
rette steder for at samle ideer, da vi hver især gør det 
på forskellige måder. Én ting er sikkert, ligegyldigt 
hvordan en anden haveejer har gjort det, er der altid 
mindst en, to eller flere idéer at tage med hjem fra 
besøget. Jeg ved det af erfaring. 
 

Når så mange holder åbent på samme tid, bliver det 
anledning til en fælles fejring af haveglæden. Som 
besøgende kan du planlægge en hel dag, hvor du 
drager ud for at se haver. Vælg dig et område og tjek 
op på www.haveselskabet.dk/festivalhaver 
Her finder du alle de haver, som er åbne den 24.-25. 
august, og de findes ud over hele landet. 
 

Tag en ægtefælle, kæreste, nabo eller ven 
under armen og drag afsted. Vi ses derud, 
for jeg skal bestemt også afsted for at se 
haver. Det bliver endnu en weekend i 
haveglædens tegn. 
 

På gensyn 
 

Mange hilsner  
Charlotte Garby, direktør  
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Haveselskabet – Bjerre Herred 
 

GRILL- AFTEN og havehygge. 
 

Fredag den 16. august fra kl. 16.30 hos 
Ellen Margrethe Jacobsen, Frederikslystvej 51, Eriknauer, 8723 Løsning 
 
I år har Ellen Margrethe og Kaj været så venlige, at tilbyde, vi kan holde vores 

grill-aften, i deres (nok mest Ellen 
Margrethes) pragtfulde landbohave. 
De bor på den gamle Frederikslyst Kro 
- som tidligere har været ramme om alt 
fra kongelig elskov (deraf navnet) til 
Speedway - inde i en lille skov. 
Ellen Margrethe bruger stort set alt sin 
tid i haven, bortset fra på 
børnebørnene, som har et rent 
slaraffenland hos hende, de har 
en ”bilpark” med alt muligt, dejlig 
legeplads og hver især et træ, der er 

blevet plantet, da de blev født. 
Haven er kæmpe stor, og delt op i flere afdelinger, der er georginer, roser, 
stauder, en sø, rhododendron og et stort stykke hvor Ellen Margrethe har 
opstammet træer og ryddet skovbunden.  Det er en have, hvor der er rigtig 
meget at se, så kom i god tid, gerne kl. 17. 
Bestyrelsen har grillen klar ca. 17.30 og sørger for kaffe og kage dertil. 
Medbring selv det du vil grille + tilbehør samt drikkevarer. Entré denne aften er 
som sædvanlig en plante eller andet haverelateret til vores Amrk.lotteri. 
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Byfest Hornsyld og Bråskov 2019 

Nu er byfesten godt overstået, og vi i udvalget kan kun være tilfredse. Alle 
dage var velbesøgte, og trods en dårlig vejrudsigt først på ugen, blev det 
heldigvis ikke som lovet, så vejret var med os. Alle dage blev afviklet i tørvejr 
og sol. 

For byfestudvalget, Borgerforeningen og andre frivillige startede byfesten 
allerede om tirsdagen med teltopsætning, opstilling af borde og stole m.m. 
Her mødte 25 arbejdsomme folk op, så der var gang i den. Og fast 
strømforsyning til pladsen lavet af Hornsyld El/Elogic var klar til brug. 

Så var der klar til om onsdagen, hvor byfesten startede op – en dag tidligere 
end de andre år med noget nyt – byfestløbet. Her var der mulighed for at gå 
eller løbe 5 forskellige ruter: børneløb, 3 km. løb/walk, 5,5 km. løb/walk, 7,5 
løb og 10 km. løb. Der kom ca. 100 heraf ca. 15 til børneløbet, hvor 
bedsteforældre og forældre stillede op som medløbere. Det kan kun kaldes 
en succes, så arrangementet er kommet for at blive. En stor tak til Niels O. 
Nielsen for planlægning og afvikling af løbet. 

Traditionen tro var der gratis fællesspisning torsdag aften med helstegt 
pattegris sponsoreret af Bjerre Kød. Som sædvanlig var det først til mølle, og 
der blev ”udsolgt” 100 voksne til gris og 35 børn til pølser og brød. Efter 
spisning fortalte Preben Brunsgaard – forstander på Bråskovgård Efterskole – 
om skolens historie. Et interessant foredrag. 

Fredagen bød på familieaften, som startede med hip hop og disco show ved 
de internationale dansere Caroline og Soffie. De viste et flot show. Bagefter 
var der mulighed for de andre børn at prøve kræfter med dansen. For de 
små, som havde lyst til at danse mere, var der børnedisco ved Filip. Der var 
god musik, lysshow og røg – der var nogen, der rigtig hyggede sig på 
dansegulvet.  

For de voksne var der ølsmagning sponsoreret af Haahrs Vingalleri. Der blev 
smagt på specialøl fra Ribe Bryghus. Øllene var ”Forårs Ale”, ”Vadehavsbryg” 
og ”Vikingebryg”.  

Ungdomsklubben holdt åbent hus og gallaaften for 7. til 9. klasse, så der var 
noget for alle aldre. 

Så blev det lørdag og den ”store” byfestdag gik i gang med gratis 
morgenkaffe sponsoreret af SPAR og HIC. Under morgenkaffen blev Årets 
Hornsyldborger kåret – og det blev Miki Stein Jensen for hans frivillige 

arbejde i fodboldklubben. En anden tradition er amerikansk lotteri, hvor der 
var 70 flotte præmier sponsoreret af lokale og nærtliggende firmaer.  

Efter morgenkaffen så kom der gang i den ude på fodboldbanerne til ”N.P 
Trucks Cup” – et fodboldstævne for årgangene U6-U10. I alt 140 børn deltog i 
stævnet. 

Imens fodboldkampene blev afviklet, var der træværksted for børn samt 
ansigtsmaling. 
Vi beklager meget, at vi måtte skuffe børnene, da Sørens Safari Show 
desværre ”brændte os af”. Han havde åbenbart glemt vores aftale, så han var 
i Ålborg til et andet arrangement. Han var meget ked af det, og han har lovet 
at komme til næste år. 
 
Dagens musikalske indslag var ”Dem igen” og musik med elever fra Hornsyld 
Skole sammen med lærer Christian. 

Ude på parkeringspladsen var Gadeidrættens dag i gang. Et landsdækkende 
arrangement, som vi var så heldige at få til byen. Der var mange, der prøvede 
de forskellige aktiviteter. 

Efter fodboldstævnet var der på boldbanerne arrangeret beachvolley 
turnering og samtidig opvisning af DGI Junior Nord med deres flotte rytme og 
spring gymnastik. 

Borgerforeningen havde om eftermiddagen deres hoved- og serieskydning, 
som blev vundet af:  

Hovedskydning: 

Damer: Maja Lindstrøm 

Mænd: Torben Sørensen 

Serieskydning: 

Damer: Maja Lindstrøm 

Mænd: Torben Sørensen 

Så gik fugleskydningen i gang med 21 deltagere. Følgende fik ram på: 

Højre vinge: Peder Dam 

Venstre vinge: Ole Christensen 
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Halen: Bent Lindstrøm 

Hovedet: Ole Christensen 

Kroppen: Christian Mortensen, som så igen blev fuglekonge – han var det 
også i 2016 og 2017. 

Som afslutningen på byfesten var der teltfest med spisning, hvor maden blev 
leveret af HIC og der var levende musik med bandet ”Take Off”. Her deltog 
136 feststemte Hornsyld borgere, som hyggede og dansede til den gode 
musik. Volleyball-afdelingen passede baren. 

Søndagen stod på oprydning – nogen var mere friske end andre. Heldigvis 
kom der også her en del, så inden middag var der ryddet op igen. En 
kæmpestor tak til alle frivillige og følgende sponsorerne – uden jeres hjælp og 
støtte kunne det ikke lade sig gøre: 

Spar Hornsyld 
Bjerre Kød  
Hornsyld El/Elogic 
 
Metalsponsorer: 
XL Brejnholt Hornsyld – guld 
LC Gulve – sølv 
Jurbyg ApS – bronze  
 
Billet- og byfestsponsor: 
Klip og Fræs 
Estate Horsens 
A/S N.P. Trucks Horsens 
Ek-Eltech ApS 
Jørgen Bojsen Tømrerforretning ApS 
Bjerre El 
Murerfirmaet Hillestrøm 
Murer- og Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S 
Automatik Service 
Ejendoms- og Handelsselskabet ApS v/Torben Sørensen 
KR-VVS Teknik ApS 
Hornsyld Malerfirma 
Hornsyld Købmandsgaard 
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Årets fuglekonge hædres.

En stor stab af hjælpere hjalp med at afvikle byfesten.
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Andre sponsorer: 
HIC 
Hornsyld Slagter 
Breth Entreprenørforretning ApS 
Sparekasse Kronjylland 
Hornsyld Bilcenter 
Form & Farver 
Borgerforeningen 
Centrum Serviceudlejning 
Let Kommunikation 
Haahrs Vingalleri 
 
Amerikansk lotteri: 
Hornsyld Købmandsgaard 
Agerskovs Efterf.  
Helge Frandsen 
Eslund Husreparation 
Hedensted VVS v/Jens Palmelund 
Landinspektør Bonefeldt og Lystrup 
Frisørværkstedet 
Runtek 
Danhill Plast 
Enghøjs Auto 
Murerfirmaet Morten Friis 
Breth Entreprenørforretning ApS 
Ejendoms- og Handelsselskabet ApS v/Torben Sørensen 
Hornsyld Smede- og Maskinværksted 
Mika – Peter Jakob 
Hans Ikær Entreprenørforretning ApS 
Hornsyld Bilcenter 
GSV Horsens 
Dansk Hal 
A/S N.P. Trucks Horsens 
Sparekassen Kronjylland 
Roesgaard og Partners 
EDC Ejendomsmægler Horsens 
Jual 
Hevi Sugaring 
Daily Lab/Grafisk Design 
 

Byfesten har egen facebookside – følg med der. 
I 2020 afholdes byfesten fra den 3. til 6. juni – så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen.  



71

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

Gymnasterne imponerede ved byfesten i Hornsyld.



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


