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/ VI SÆTTER IDÉ, 
DESIGN OG TRYK PÅ 
DIT UNIVERS
Giv os et ring på telefon 75 62 88 88 eller se 
mere på www.grafiskhorsens.dk

/ VI SÆTTER IDÉ, 
DESIGN OG TRYK PÅ 
DIT UNIVERS
Giv os et ring på telefon 75 62 88 88 eller se 
mere på www.grafiskhorsens.dk

Hornsyld Industrivej 37 - 8783 Hornsyld
www.dhp.dk - Tlf. 75 68 72 00
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Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat

 Industri

 Erhverv

Tlf. 75 68 35 04
mail@kr-vvs.dk

Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat

 Industri

 Erhverv

Tlf. 75 68 35 04
mail@kr-vvs.dk

Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat

 Industri

 Erhverv

Tlf. 75 68 35 04
mail@kr-vvs.dk

Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat

 Industri

 Erhverv

Tlf. 75 68 35 04
mail@kr-vvs.dk

Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat

 Industri

 Erhverv

Tlf. 75 68 35 04
mail@kr-vvs.dk

Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat

 Industri

 Erhverv

Tlf. 75 68 35 04
mail@kr-vvs.dk

Hornsyld Industrivej 3B 
8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat

 Industri

 Erhverv

Tlf. 75 68 35 04
mail@kr-vvs.dkHornsyld Industrivej 3B 

8783 Hornsyld

Vi udfører alt inden for VVS
 Privat

 Industri

 Erhverv

Tlf. 75 68 35 04
mail@kr-vvs.dk

   
Nr. 5 2019 51. årgang

 SPORTEN medlemsblad for Hornsyld IF
Redaktør (ansv.): Tommy Poulsen, Skovparken 16, 8783 Hornsyld, Tlf. 75 68 77 07

Indlæg sendes til: post@hornsyld.dk

Distribution: Hornsyld IF’s  Venner:
 Helene Nielsen, Bakkedraget 4, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 71 22

Fotograf: Laura Christensen, Søndergade 13, 8783 Hornsyld, Tlf. 51 52 73 20
 Henrik Akselbo, Birkevej 18, 8783 Hornsyld, Tlf. 75 68 75 09 og 20 22 64 66

Regnskabsfører: Aase Harfeld, Honorévej 34, 8700 Horsens, Tlf. 20 63 61 50

Sats & Tryk: Grafisk Horsens A/S, Sandøvej 14 A, 8700 Horsens,
 Tlf. 75 62 88 88 - www.grafiskhorsens.dk

Bladet udkommer i et oplag på 1.650 stk.

DEADLINE:
28. januar - 15. marts - 15. juni - 15. august - 1. november.



4

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

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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Søndag den 1. dec. 2019 

fra kl. 14.00 på  
BrandStationen 

 

  

 

 

 

Kom og se Sørens Safari Show 

Kl. 14.30 
Der vil også være mulighed for at se en brandbil 
indefra. 

Derudover er der: 
Lions Club med tombola. 

Salg af æbleskiver, ris a la mande, 
kage, gløgg, kakao, øl og vand, 

og Julemanden kommer. 
 

Kl. ca. 16.30 går vi hen ad Søndergade,  
hvor gymnastikforeningen står med fakler. 

 

Ved Kildevældet tændes juletræet af årets 

 Hornsyld Borger Miki Stein Jensen 

Når juletræet er tændt uddeler Julemanden slikposer til 
børnene. 

  

BEMÆRK: For at få en gratis slikpose skal børnene have 

 en talon, som udleveres på brandstationen. 
 

Herefter går vi til Nebsager kirke for at synge julen ind. 

Menighedsrådet vil derefter være vært ved en ”mini” 
julefrokost i konfirmandstuen. (Pris kr. 30,00 - børn 

under 12 år gratis – øl og vand kr. 10,00) 

Alle er velkomne! 

 

MMeedd  jjuulleehhiillSSeenn  
hhoorrnnSSyylldd  BBoorrggeerrffoorreenniinngg 

  

 

jul i hornSyld  
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ÅBEN

i din lokale

DK 8783 HORNSYLD . TLF. 75 68 73 11

Håndboldklubben HSR Klakring 
indsamler aviser  

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

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

Håndboldklubben HSR Klakring 
indsamler aviser  

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

Husk aviserne skal stå klar kl. 9:00. 
😊😊"#$% 
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Julemarked 
Ann Worm’s Blomster  

Lør 23/11 og søn 24/11 

Kl. 10-16 

Butikken bugner af juledekorationer, 
adventskranse, lys, julepynt og meget mere jul… 

Kunsthåndværkerne er på besøg og sælger deres 
unikke ting… 
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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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Bandesponsorer 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 A/S     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 Horsens, Hornsyld, Juelsminde
Frisørværkstedet, Hornsyld   Sydbank
Hornsyld Entreprenørforretning A/S  Triax A/S 

HIF Fodbold Årgang 2012/2013
Bagerst fra v.: Malthe, Hjalte, Mukhammed, Ruben, Mikkel, Vitus, Elias R

Forest fra venstre: Marvin, Elias B, Frederik, Liam
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Zinzino
BALANCE-OLIE

Kannaway
CANNABIS
CBD-OLIE

Sense
LIVSSTIL

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.

ÅBENT FOR ALLE:
Mandag fra 13.00 til 19.00
Onsdag  fra 10.00 til 19.00
Efter aftale 
- mobil 40 81 89 94

Du er velkommen
til at komme og hente
Aronia i åbningstiden

eller efter aftale!

Frit valg hver uge
på alle hold.

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

MENTOR i Mad&Psyke

NY LIVSSTIL:
Spis dig sund og glad 
med Sense, lækker mad 
med hjerte og fornuft

Søndergade 53C · 8783 Hornsyld

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

 

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, Cannabis, downloads m.m.

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

hosbirgit@hos-birgit.dk

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

og se selv, hvad Sense er.
INTRO FOR NYE DELTAGERE HVER UGE:

Opstart af nye foregår 
efter holdundervisningen på alle hold.

NYHED!
Nu er de tilbage

Forhandler af Aronia
fra Elkærholm:
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DU KAN BESØGE GENBRUGS- 
STATIONEN DØGNET RUNDT
 

Siden 1. marts i år har det været muligt at besøge Hornsyld Gen-
brugsstation døgnet rundt. 
24/7-ordningen på Hornsyld Genbrugsstation er blevet benyttet 
6400 gange indtil videre. Brugerne af den døgnåbne genbrugsstati-
on tilmelder én gang på kommunens hjemmeside, www.hedensted.
dk, og får derefter adgang til pladsen ved at ringe op til genbrugs-
stationens port. 
Ordningen kom som en udvidelse af Remmerslund 24/7. Remmers-
lund Genbrugsstation blev døgnåben i september 2017 og var en 
stor succes hos både borgere og erhverv, der nu kunne komme af 
med deres affald døgnet rundt, med undtagelse af farligt affald og 
asbest. På den baggrund valgte Hedensted Kommune at udvide 
ordningen til også at omfatte Hornsyld. 
Rent miljømæssigt er ordningen også en succes, da en analyse af 
affaldsmængderne viser, at affaldet ikke sorteres dårligere uden for 
den bemandede åbningstid. Det betyder, at brugerne af ordningen 
ikke fristes til at smide deres genanvendelige affald til forbrænding 
i ”resten småt”-containeren. 
Er man i tvivl om sorteringen af affaldet, er man selvfølgelig altid 
meget velkommen til at besøge genbrugsstationerne i åbningstiden 
og spørge pladspersonalet. 

Tilmeld dig Hornsyld og Remmerslund 24/7 her: www.hedensted.dk

 

Du kan besøge genbrugsstationen døgnet rundt 
 
Siden 1. marts i år har det været muligt at besøge Hornsyld Genbrugsstation døgnet 
rundt.  
24/7-ordningen på Hornsyld Genbrugsstation er blevet benyttet 6400 gange indtil videre. 
Brugerne af den døgnåbne genbrugsstation tilmelder én gang på kommunens 
hjemmeside, www.hedensted.dk, og får derefter adgang til pladsen ved at ringe op til 
genbrugsstationens port.  
Ordningen kom som en udvidelse af Remmerslund 24/7. Remmerslund Genbrugsstation 
blev døgnåben i september 2017 og var en stor succes hos både borgere og erhverv, der 
nu kunne komme af med deres affald døgnet rundt, med undtagelse af farligt affald og 
asbest. På den baggrund valgte Hedensted Kommune at udvide ordningen til også at 
omfatte Hornsyld.  
Rent miljømæssigt er ordningen også en succes, da en analyse af affaldsmængderne 
viser, at affaldet ikke sorteres dårligere uden for den bemandede åbningstid. Det 
betyder, at brugerne af ordningen ikke fristes til at smide deres genanvendelige affald til 
forbrænding i ”resten småt”-containeren.  
Er man i tvivl om sorteringen af affaldet, er man selvfølgelig altid meget velkommen til at 
besøge genbrugsstationerne i åbningstiden og spørge pladspersonalet.  
 
Tilmeld dig Hornsyld og Remmerslund 24/7 her: www.hedensted.dk 
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JØRGEN BOJSEN
TØMRERFORRETNING ApS

Alt i tØmRER- OG SNEdkERARBEJdE SAmt GlAS OG låSESyStEmER

kasper 20 14 48 85
Jørgen 20 29 58 85

Etableret i 1906

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



13

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

HIF Fodbold Sandkassehold
Bagerst fra venstre: Malou (hjælpetræner), Marcus (hjælpetræner), Jonas

Forest fra venstre: Thor, Anton, Viktor, Lukas
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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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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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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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Derfor skal du vælge Nybolig Hornsyld 
Nybolig Hornsyld er en del af Danmarks største Nybolig 
mægler. 

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

Jimmi Potempa
Mobil: 4021 6941

Flemming Thykjær
Mobil: 2340 2914

Peter Bojsen
Mobil: 2334 2914

Anders Meyer
Mobil: 2340 2916

Nybolig Hornsyld
Møllevej 18, Hornsyld
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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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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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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

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

Psykoterapeuten
v. Karen Hessel

Dalvej 9, Bjerre Tlf 20 73 46 91

Spahan Massage Overvej 22
Vrigsted

Tlf 20 89 35 52
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Håndværkere

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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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Virksomheder m.m.

Dan-Hill-Plast A/S Hornsyld Industrivej 
37, Hornsyld

Tlf 75 68 72 00

EM Fiberglas A/S Hornsyld Industrivej 
20, Hornsyld

Tlf 75 68 73 11

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 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 Nørregade 44,
Hornsyld

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

 

Ledige lokaler på 
Apotekerbakken, 
kontakt 
Anette Sønderskov 
på tlf. 2836 3043
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 

Besøg på virksomhed i vækst

Medlemmer af Hornsyld Erhvervsforening kom højt til vejrs, da de den 
19. september var på virksomhedsbesøg på Palsgaard. 

Her blev de vist rundt af HR manager Maiken Bøtker Lorensen, og de 
fik bl.a. lejlighed til nyde den flotte udsigt fra toppen af det såkaldte 
spraytårn.

Virksomheden, som blev stiftet i 1919 af Einar Viggo Schou, har 550 
ansatte, heraf 330 i Danmark. Der udvikles og produceres emulgatorer, 
stabilisatorer og andre ingredienser til fødevareindustrien.
Der er fabrikker i Danmark, Mexico, Holland, Brasilien, Kina og 
Malaysia.

Der blev orienteret om Palsgaards aktuelle udvidelsesprojekt med nyt 
højlager til 14.000 tons varer, et byggeri til ca. 100 mill. kr. Deltagerne 
hørte også om andre projekter i støbeskeen, og om den forskning og 
udvikling, der sker på stedet.

Der var også stor fokus på virksomhedens arbejde med CSR og 
medarbejdertilfredshed. 
Et element der understreges af, at rigtigt mange medarbejdere bliver på 
Palsgaard i mange år, og at der fejres særdeles mange jubilæer.
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Endelig blev der fortalt om Schou-Fondet, der har ejet virksomheden 
siden 1957 og netop har ”den gode arbejdsplads” i sin formålsparagraf. 

Et andet element er, at de kulturelle værdier skal bevares og udvikles.

Med til virksomheden hører også Palsgaard Gods, der omfatter 
landbrug på 650 hektar og skovbrug på et tilsvarende areal. 

En rigtig spændende aften på en af områdets traditionsrige
virksomheder, der fortsat vækster og udvikler sig.
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
XL Byg Brejnholt Hornsyld godt fra start

Trælast og byggemarked oplever god opbakning fra både private og 
håndværkere

XL Byg Brejnholt Hornsyld (tidligere HK Trælast) er den lokalt 
forankrede trælast på Juelsminde-halvøen, hvor kunden er i centrum 
med et højt serviceniveau. Det skal være nemt, bekvemt og kompetent.

Det fastslår direktør Martin Stiil Frederiksen, der står i spidsen for de 
18 ansatte. 

Forretningen tilbyder et bredt sortiment af byggematerialer og varer til 
byggeri, hus og have til både professionelle og private brugere. 

Brejnholt Hornsyld udspringer af Hornsyld Købmandsgaard A/S, og 
har siden 2018 været en del af selskabet Brejnholt Horsens-Hornsyld 
A/S. Virksomheden ejes af Brejnholt Gruppen og Hornsyld 
Købmandsgaard.

Martin Stiil Frederiksen fremhæver, at der er tale om en let tilgængelig 
trælast med drive-in under tag og et stort og let tilgængeligt 
byggemarked med gode parkeringsmuligheder.

- Vi har et kompetent medarbejderteam, der ved noget om de mange 
forskellige materialer og produktgrupper. Vi henvender os til en bred 
skare af kunder med produkter lige fra træpiller og brændeovne til 
maling, beklædning, have/fritid, fliser, gulve, havemøbler og grill –
samt alt inden for støbe-, murer- og tømreropgaver.
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samt alt inden for støbe-, murer- og tømreropgaver.

Salg af foder er desuden en stor artikel – om det er heste, høns, hunde 
eller katte, så er der et stort udvalg inden for mærkerne Carnivor eller 
Møllerens.

- Vores forventninger til fremtiden er at være en stærk 
samarbejdspartner for lokale håndværkere, landbrug og private, og vi 
vil gerne medvirke til at gøre det lokale samfund endnu stærkere.
- Lige nu arbejder vi på at forene to sunde kulturer, og vi er kommet 
rigtigt godt fra start og har haft kundetilgang. Her i vinter går vi i gang 
med en ombygning af trælast og byggemarked, så vi er klar til hvad 
fremtiden bringer.

XL Byg Breinholt Hornsyld, Nørregade 28, 8783 Hornsyld
Tlf. 7218 6900, msf@brejnholt.dk
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Iværksætter i nye lokaler

HEVI Sugaring vækster stærkt i Danmark og arbejder på at få 
produkterne til udlandet

Det er gået stærkt for Vivi Truelsen, der i 2011 etablerede sit eget 
firma, Hevi Sugaring ApS, i forbindelse med privatboligen på 
Bøgeskovvejen ved Gramrode. Hun har netop flyttet virksomheden til
større lokaler på Nørregade 44 i Hornsyld, hvor hun har fået bedre 
lagerplads.

Hjertet i firmaet er sugaring (hårfjerningsprodukt), som udgør 80 
procent af omsætningen. Et produkt, hun selv har skabt. Der er tre 
ansatte samt tætte samarbejdspartnere. 

- Efter jeg har investeret i markedsføring, vækster vi helt vildt i 
Danmark, og vi arbejder på at få produkterne til Holland, hvor 
hårfjerningsmidlet vandt en pris til Hollandsk Beauty Award i foråret 
2019, siger Vivi Truelsen, der i 2018 blev kåret til Årets Iværksætter af 
Hedensted Kommune.

Hun oplever også en større interesse for produkterne, efter hun er 
flyttet til Hornsyld.

Kunderne kommer af sig selv og vil gerne købe produkter. Der er dog 
ikke en fysisk forretning, men man kan komme forbi efter sine 
produkter. Butikslokalet er indrettet som showroom samt 
undervisnings- og mødelokale.
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- Vi underviser klinikker i at bruge vores produkter, og vi har planer 
om at åbne op for kunde-aftener, hvor private, kan komme til en demo-
aften, hvor vi får lidt godt til ganen, viser produkterne frem og får 
mulighed for at købe. 

Vivi Truelsen understreger, at produktet er super effektivt og skånsomt 
mod huden, og at det er det første og eneste hårfjerningsmiddel, der er 
certificeret med Svanemærket, Astma- og Allergimærket og Ecocert 
Cosmos.

HEVI Sugaring ApS 
v. Vivi Truelsen, 
Nørregade 44, 8783 Hornsyld
Tlf. 6015 2575
Hevi@hevi-sugaring.dk
www.hevi-sugaring.dk
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Tak for 18 gode år i Hornsyld

Anette Sønderskov har lukket sin salon – hun håber, der kommer en 
efterfølger

Efter 18 år som frisør i Hornsyld har Anette Sønderskov lukket sin 
salon, Frisør Værkstedet på Apotekerbakken, og er nu klar til nye 
udfordringer.

- Det har været en svær beslutning, for jeg har været utroligt glad for 
salonen med fantastiske kunder og gode ansatte, og jeg har nydt hver 
eneste dag, jeg er gået på arbejde.

- Men nu er tiden kommet til nye udfordringer. En skulderoperation
for tre år siden satte mine tanker i gang, da jeg på det tidspunkt 
tvivlede stærkt på, at jeg kunne holde til at være frisør 25 år ud i 
fremtiden.

- Heldigvis er skulderen fuldstændig i orden igen, men jeg blev 
alligevel bevidst om, at det var nu, jeg skulle prøve noget nyt i mit 
arbejdsliv, lyder det fra Anette Sønderskov, der satser på beskæftigelse 
f.eks. inden for kontor og er meget åben for et alsidigt ”blæksprutte-
arbejde”.
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Hun havde afskedsreception den 26. oktober, og her mødte mange af 
de trofaste kunder op.

- Mit store håb er, at jeg kan leje salonen ud til en anden frisør, for det 
vil da være trist, hvis der slet ikke er en frisør i en by som Hornsyld. 
Det så jeg allerhelst, men det kunne jo også være en mulighed, at en 
eventuel køber vil drive en anden form for butik.

- Mulighederne er mange, det kunne f.eks. være en forretning, en 
virksomhed, et kontor-hotel eller noget helt andet, siger Anette 
Sønderskov, der har siddet i bestyrelsen for Hornsyld Erhvervsforening 
i seks år og altid har bakket op om det lokale.

Anette Sønderskov kan træffes på 2836 3043
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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 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 
P.v.a. festudvalget 

 

 

 

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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NYT FRA HORNSYLD-BRÅSKOV  
ANTENNEFORENING
Hornsyld-Bråskov antenneforening er din lokale leverandør af internet, tv og streaming. 
Vi er en forening, som arbejder for medlemmerne. Vi ønsker, at gøre valget af produkter så 
frit, at medlemmerne selv kan sammensætte deres eget sortiment af digitale ydelser til de 
bedste priser. Ligeledes er vi på forkant med udviklingen og med gigaspeed opgradering 
klar til at konkurrere med andre udbydere.
Vi har forsat en målsætning om at være den foretrukne og lokale leverandør af TV og in-
ternet i et lokalsamfund, hvor foreningsliv vil være en vigtig del for os alle mange år frem.

Har du sammensat din egen TV pakke? 
Som medlem af Hornsyld-Bråskov antenneforening har du muligheden for at sammen-
sætte din egen TV pakke med programmer efter eget ønske, til konkurrencedygtige priser.

Din lokale antenneforening har gennemgået en opgradering, og vi kan nu levere bred-
bånd til konkurrencedygtige priser igennem vores leverandør YouSee, som er blevet 
kåret af NETFLIX som det bedste til levering af streaming (via kabel-tv-stikket). 
Ligeledes er de modems, der følger når du bestiller bredbånd hos, et modem af høj 
kvalitet. De er for nyligt kåret bedst i WiFi tests og efter den nye opgradering af for-
enings net er der nu mulighed for at få gigaspeed hastigheder på op til 1000 Mbit

Du kan nu også blande streaming tjenester ind i din TV-pakke og derved spare penge, 
da du ikke længere skal abonnere på eks. NETFLIX, men det er derimod nu muligt at 
få det som del af bland selv pakkerne (point som kan bruges på valgfri kanaler).

Kender du YouSee TV boksen?
Med en TV boks, får du frihed til at se TV, når det passer dig, pause eller starte 
udsendelser forfra, optage yndlingsprogrammer samt se nogle af de mange film og 
serier, som findes i Arkiv.

Alternativet kunne være ”bredbånd only”
Er der ikke behov for almindelig TV pakke, og et ønske om streaming af TV så 
kunne vores bredbånd only være en løsning for dig. Her kan du som medlem af 
antenneforeningen få bredbånd inkl. modem til meget konkurrence dygtige priser.

Interesseret i at spare penge?
Der er også foreningsfordelene, ikke kun at vi er din lokale antenneforening, men 
samler du internet, TV og streamning, så kan du blive del af fordelsprogrammet 
YouSee More – det koster ikke ekstra!
Dette fordelsprogram giver mulighed for at vælge mellem en masse fordele, som 
kan skiftes ud, når det passer dig. Måske har du online bog app i dag (eks Mofibo) 
til et månedligt abonnement på ca. 150,- men BookMate er en del af YouSee More, 
og kan så tilvælges uden merpris som del af fordelsprogrammet.
Det kunne også være at PlingLite er lige noget for dig, her har du mulighed for 
at få dit digitale ugeblad som del af fordelsprogrammet, eller er du til masser af 
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musik og i dag har Spotify, så kan man i stedet bruge YouSee musik som også er 
del af fordelsprogrammet.

Det kræver minimum 2 YouSee produkter for at få adgang til fordelsprogrammet.

TV og streaming:
En grundpakke med 25 kanaler + 10 kanaler bland selv koster hos os 360,83 kr. pr mdr. 
Her er der så mulighed for at bytte sine kanaler rundt og tilvælge ekstra eller 
streaming tjenester som eks. NETFLIX. 

NETFLIX Standard koster 99,- pr mdr. og dette kan eventuelt tilvælges som Bland 
Selv og dermed kan det eventuelle NETFLIX abonnement spares.

Bor du i Hornsyld/Bråskov by og er du ikke allerede medlem, så kontakt os og bliv 
medlem af vores fælles net – så sparer du penge og støtter lokalt. 

Læs mere på vores hjemmeside:  http://www.hornsyld-antenneforening.dk/ 

Status vedr. samarbejde YouSee og fremtiden
YouSee bebeskriver situationen vedr. Discovery Networks således:
- Der er fortsat mange kunder, der foretrækker faste TV-pakker, og vores for-

nemmeste opgave er sammen med jer at sikre en rimelig pris til vores og jeres 
kunder. TV-kanaler bliver fortsat dyrere for os distributører, og derfor skal vi 
sammensætte de faste pakker, så de indeholder godt indhold til priser, der af-
spejler den reelle værdi. Jeres medlemmer bør grundlæggende betale for det TV, 
de ser – og nu bevæger TV-markedet sig i retning af mere og mere valgfrihed for 
den enkelte.

 
- Vi bliver ofte mødt med krav om, at hvis vi vil have kanaler med vigtige sports-

rettigheder i pakkerne, så skal vi også tage en række andre kanaler med i købet. 
Samtidig bliver sportsrettigheder ofte fordelt på en række forskellige tv-kanaler, 
så behovet for store pakker stiger. Det er ikke i TV-kundernes interesse, når de 
vigtigste sportsrettigheder bruges til at sælge kanaler med aftagende seertal.

- Vi vil meget gerne tilbyde Discovery Networks indhold i vores TV-løsning, ikke 
mindst pga. landsholdets kvalifikationskampe. Derfor har vi arbejdet på flere 
forskellige modeller i forhandlingerne. Både med Discoverys indhold som en del 
af Bland Selv og modeller, hvor f.eks. landsholdets kvalifikationskampe fortsat 
er en del af de faste pakker.

Med udgangs punkt i ovenstående tekst fra You See håber bestyrelsen at begge 
parter finder tilfredsstillende løsning for fremtidig programudvalg i vores dæk-
nings område. Det er også helt klart at bestyrelsen har ved dialog møder med You 
See ønsket priserne på tv pakker skal holdes i mere acceptable niveau uden større 
årlig prisstigninger.

Bestyrelsen for Hornsyld-Bråskov antenneforening
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KLUB HORNSYLD (UNGDOMSKLUBBEN) 
NØRREMARKSVEJ 3, TLF. 23 60 38 02 

HJEMMESIDE: www.hed-ungdom.dk 
ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG 

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

MASSER AF UNGE MENNESKER I KLUB HORNSYLD!  
Der er fuld knald på aftenerne i Klub Hornsyld ! 

Der har været masser af unge glade mennesker fra start af, og lige nu ligger vi 
på et besøgsantal omkring de 80 unge pr. aften, hvilket vi er super glade for. 

 
Igen masser af nye 7. klasser, som giver masser af liv i alle rum,  

men heldigvis kommer der også mange 8-9. klasser. Så der er en god blanding – 
som mødes på kryds og tværs, og snakker fint sammen. 

De unge, vi har i år, vil bare rigtig gerne snakke og grine sammen i store 
grupper, men multibanen og pool-bordet bliver stadig godt brugt. 

Biografen er nærmest også altid fyldt op, så vi ser frem til nogle kolde 
vinteraftener med hygge og gode film indendørs. 

 
Den 4. oktober havde vi Lang Klubaften, hvor ca. 50 unge mennesker  

hyggede sig med musik, snack og en hotdog til natmad, så det var en god aften. 
 

D. 6. december holder vi Julefest, hvor der vil blive holdt sjove konkurrencer,  
musik og dans, og selvfølgelig skal vi alle danse om juletræet! 

Mon ikke der kommer billeder fra dette i næste Hornsyld Blad J 

 
Da det desværre bliver koldere og koldere, vil vi lige gøre opmærksom  
på til alle forældrene, at Klubben lukker kl. 21, så gerne kom 5 min. før,  

så vi alle ikke skal stå udenfor for længe og fryse.     
 

Vi ses i Klub Hornsyld - Stedet, hvor de unge mødes ! 

 

 



39

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

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

HJEMMESIDE: www.hed-ungdom.dk 
ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG 

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

MASSER AF UNGE MENNESKER I KLUB HORNSYLD!  
Der er fuld knald på aftenerne i Klub Hornsyld ! 

Der har været masser af unge glade mennesker fra start af, og lige nu ligger vi 
på et besøgsantal omkring de 80 unge pr. aften, hvilket vi er super glade for. 

 
Igen masser af nye 7. klasser, som giver masser af liv i alle rum,  

men heldigvis kommer der også mange 8-9. klasser. Så der er en god blanding – 
som mødes på kryds og tværs, og snakker fint sammen. 

De unge, vi har i år, vil bare rigtig gerne snakke og grine sammen i store 
grupper, men multibanen og pool-bordet bliver stadig godt brugt. 

Biografen er nærmest også altid fyldt op, så vi ser frem til nogle kolde 
vinteraftener med hygge og gode film indendørs. 

 
Den 4. oktober havde vi Lang Klubaften, hvor ca. 50 unge mennesker  

hyggede sig med musik, snack og en hotdog til natmad, så det var en god aften. 
 

D. 6. december holder vi Julefest, hvor der vil blive holdt sjove konkurrencer,  
musik og dans, og selvfølgelig skal vi alle danse om juletræet! 

Mon ikke der kommer billeder fra dette i næste Hornsyld Blad J 

 
Da det desværre bliver koldere og koldere, vil vi lige gøre opmærksom  
på til alle forældrene, at Klubben lukker kl. 21, så gerne kom 5 min. før,  

så vi alle ikke skal stå udenfor for længe og fryse.     
 

Vi ses i Klub Hornsyld - Stedet, hvor de unge mødes ! 

 

 



40

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

 
 
 
 

 
  

 
  

 

Hornsyld Volleyball  
Her i Hornsyld går det godt - og med volleyball går det bedre.  

Vi har denne sæson hele 6 hold, så der er noget for alle, både nye som rutinerede spillere, unge som 
gamle. 

Mix Volleyball  
Mix volleyballholdet er bestående af en god blanding af nye spillere og ældre rutinerede spillere, 
der ”bare” spiller volley for at hygge sig. Kampmæssigt har holdet udfordringer, da DGI stævnerne 
er blevet nedlagt grundet for få tilmeldte hold. Det efterlader dem indtil videre uden 
turneringsstævner at stille op til, men der er blevet lagt jern i ilden til muligvis at oprette egne 
stævner og ellers melde sig til forskellige andre stævner. Mix volleyball træner hver tirsdag klokken 
20:00 i Hornsyld Idrætscenter. For mere information kontakt Hanne Rützou på tlf. 40830312. 

Ungdomsvolley 
Er holdet for U16 drenge og piger samt U18 piger. Her ses rivende udvikling fra træning til træning. 
Dette er holdet for unge spillere, der ikke tidligere har spillet og gerne vil lære teknikken eller som 
tidligere har spillet fx på efterskolen og gerne vil mere. Holdet håber på i løbet af sæsonen at kunne 
deltage i forskellige ungdomsstævner. Holdet træner mandag kl 19:00 i Hornsyld idrætscenter. For 
mere information kan ungdomstræner Berit Jespersen kontaktes på tlf 41970112 

2. Divisions Herrer 
Herrernes førstehold har startet sæsonen godt, som også kan ses på stillingen. Herrerne har ikke tabt 
en kamp endnu og forventer heller ikke at tabe lige foreløbigt. Sæsonen ser altså lys ud for 
herreholdet, som træner hver mandag klokken 19:00 og hver torsdag klokken 20:00 i henholdsvis 
Hornsyld Idrætscenter og Rårup hallen. For mere information kontakt John Skriver Nielsen, 
cheftræner, på tlf. 61700444 

Jyllandsserie Herrer 
Jyllandsserie herrerne er et hold opbygget af meget ungt talent, og derfor er det vigtigere at være 
opmærksom på holdets vækst end på holdets nuværende stilling. Der er masser af plads til nye 
spillere på Jyllandsserie herreholdet, som træner hver mandag klokken 20:45 og hver onsdag 
klokken 20:00. Begge gange foregår i Hornsyld Idrætscenter. For mere information kontakt Simon 
Rützou på 61798348. 

 

Danmarksserie Damer 
Damernes førstehold blev sidste sæson nr. 2 i jyllandsserien og vandt derved retten til oprykning. 
Holdet består af unge talentfulde spillere, en god kerne af rutinerede spillere samt en flok tidligere 
divisionsspillere, der nu har både volley og familie at jonglere. Damerne træner mandag 20:45 i 
Hornsyld og torsdag kl 18:00 i Rårup hallen. For mere information kan dametræner Lars Andersen 
kontaktes på tlf 40839801. 

Jyllandsserie Damer 
Med den store tilgang af damespillere sidste sæson og denne sæson er det nu lykkes at have to 
damehold. Jyllandsseriedamerne består hovedsageligt af nye spillere, der endnu ikke har den store 
erfaring med volley. Her er plads til alle. Begge damehold træner sammen.    
 
Simon Rützou 
Berit Jespersen 
Hornsyld IF Volleyafdelingen 
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Simon Rützou 
Berit Jespersen 
Hornsyld IF Volleyafdelingen 

HIF Fodbold Årgang 2010/2011
Bagerst fra venstre: Mathias H.B., August, Sigfred, William, Philip

Midt fra venstre: Dagur, Jakob, Mathias F, Mikkel
Forest fra venstre: Silas, Nicklas
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Lokalarkivet for Nebsager Sogn. 
Fortælling om personer og bygninger i sognet. 

 
Søndergade 47. 
Matr.nr. 13 e.               
 
I 1890 købte urmager Jørgen Nielsen en grund fra Chr. Christoffersen, 
Søndergade 55. Her byggede han hus og åbnede sin urmagerforretning og 
guldsmedebutik.                                                                                    
Forretningen var indenfor det store vindue til venstre for indgangen. 
 
Den 17.marts 1896 oprettedes "Bjerre Herreds Telefonselskab" på 
foranledning af kancelliråd Sander Larsen, Elisedal, samt købmand. 
Hestbæk og købmand. P. Petersen, begge Nørregade.                                                                           
 
Centralen blev indrettet i Jørgen Nielsens hus med ham som bestyrer. Det 
var han indtil 1941.  
 
Jørgen Nielsen født 1862 – afgået ved døden 1944, gift med Inger Marie 
født 1851 – afgået ved døden 1906 og senere med Ane Kirstine født 1877 
– Afgået ved døden 1953. 
 
 

 
B2767. Dengang var der luftledninger der ville noget. 
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B2767. Dengang var der luftledninger der ville noget. 

 
I 1941 købte Dagny og Martinus Jacobsen huset.                                        
 
Dagny var centralbestyrer fra 1941 til 1966, da blev centralen overgivet til 
Jysk Telefon og nedlagt 3 år efter, da centralen blev automatiseret.                                      
I 1966 var der et personale på 8, og abonnementstallet var 305. 
 

 

 
B1534. Optaget ca. 1994. 

 
Lidt mere om centralen:                                                                                                      
I begyndelsen havde man også abonnenter fra Juelsminde, Barrit, Rårup og 
Staksrode.  
 
Hornsyld var hovedcentral, der viderestillede samtaler fra f.eks. Staksrode 
til Horsens.                                                                                                   
På et tidspunkt overgik centralen til bycentral, hvilket indebar, at der var 
åbent døgnet rundt.                                                                                                       
 
Der var flere, der havde fælles linjer - de benævntes med bogstaverne X og 
Y.                                                                                                                           
 
Centralen var placeret var på højre side af indgangen.  
I entreen var der en telefonboks, der kunne benyttes af de, der ikke selv 
havde telefon - mod betaling, naturligvis. 
                                                                                                                                      



44

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

I et hæfte fra 1907, "Regler for telefonering", kan man få mange gode råd. 
 
F.eks.: "Ved telefonering tales med sædvanlig stemme, langsomt og med 
tydelig udtale af ordene og munden tæt til apparatets tragt - dette gælder 
særlig for taler på lange afstande. 
 
Ingen samtaler, som føres på Centralledninger, må overskride 3 minutters 
varighed - ønskes 3 minutter til, må der betales takst for ny samtale." 
I hæftet er der også en oversigt over abonnenter pr. 1. januar 1907. 
 
I 1986 solgte Martinus Jacobsen huset til Henny og Børge Kokborg. 
Solgt videre i 1995 til Dorte og Lars Madsen.                                                  
De foretog en omfattende renovering af huset. 
 
I 2015 købte Line og Flemming Rindom huset.                                                                 
Ved en udskiftning af taget i 2019, fandt man en flaskepost med navnene 
på de håndværkere, der havde bygget huset i 1890. 

 

 

B394. Der er travlhed ved bordet. 
I midten telefonbestyrer Dagny Jacobsen. 1955. 
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Foredrag v/Claus Dalby & Generalforsamling 

 
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 

Hornsyld skole i gymnastiksalen 
(Parkering og indgang overfor kirken, Nebsager kirkevej, 8783 Hornsyld  

 
I forbindelse med vores generalforsamling i 2020 har 
forfatteren, forlæggeren, TV-kendissen og ikke mindst 
haveejeren Claus Dalby lovet at vise/fortælle om sig selv 
samt foredraget ”Små haver. Store Drømme”. 
Det er en kendt sag, at nutidens haver er mindre end før i 
tiden, men det betyder ikke, at der ikke er mulighed for at 

indrette sig med planter og lave hyggelige grønne oaser. Tvært imod er det nemmere 
at skabe stemning i et intimt rum. Claus Dalby præsenterer en række små haver, der 
alle har det til fælles, at de er under 400 kvadratmeter; og i mange tilfælde noget 
mindre. Der er eksempler fra rækkehushaver, byhaver, parcelhushaver og 
kolonihaver, og Claus Dalby viser, hvordan haveejerne har indrettet sig. Således er 
der mange gode råd og tips til dem, som kun har en begrænset grund til rådighed. 
Men for folk med større haver, vil der bestemt også være noget hente. 
’Små haver. Store Drømme’ kan købes signeret til kr. 200,- (normalpris: kr. 300,-). 
 
I pausen er der generalforsamling i henhold til vedtægterne, vanen tro med noget godt 
til kaffen. 
Entré, incl. forplejning kr. 100,- (ikke medlemmer 125,-) 
 
 
 

Claus Dalby (født 23. marts 1963 på Frederiksberg) er dansk forlægger, forfatter og 
tv-personlighed med interesse for havedyrkning. Han mener selv han lever et 
privilegeret liv –”Min ’havekarriere’ begyndte i 1995, hvor jeg mødte blomstermaleren 
Anne Just fra Hune, der – som de fleste ved – døde i det tidlige forår 2009. Det var 
nemlig via hende, jeg blev ført ind i havelivets magiske univers, og hen ad vejen blev 
min livsbane ledt i en retning, jeg slet ikke havde drømt om. At man kunne blive så 
fascineret og ydmyg over at se et frø spire, et løg udvikle sig eller en plante gro, vidste 
jeg ganske enkelt ikke. Men snart fandt jeg ud af det. At man tilmed kunne ’male’ med 
blomsterne gjorde, at haven og hele det liv, den førte med sig, blev en lidenskab. 
Kimen til en passioneret tilværelse var lagt, og 
min glæde og fascination bliver større og større 
dag for dag” 
Udover at have sine egne haveprogrammer 
på DR1 og DR2, har Dalby siden 2002 lavet 
adskillige bøger om haven, ligesom han 
sammen med sin partner Jaume Ferrer 
Servera i 1987 etablerede Forlaget Klematis, 
som er en af Danmarks største udgivere af 
danske børnebøger.  
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OBS – 2020 – OBS 
 

PODEKURSUS. 
 

Mandag den 27. januar 2020 kl. 18.00 
 

Stouby skole Vejlevej 93, 7140 Stouby 
(parkering og indgang foran skolen ud mod Vejlevej) 

 
 

Vi har fået den dygtige podemester Boi 
Jensen, til at lære os at pode. Boi har 
podet siden 1986, og fra 2003 har 
podningen været fuldtidsbeskæftigelse i 
en lille planteskole på en tønde land øst 
for Holstebro. Han producerer mest 
gamle frugtsorter fra vores 
bedsteforældres tid, der kan klare sig 
uden sprøjtning. Boi har alt med, der er 
nødvendigt til podning, men du er også 
velkommen til at tage egen beskærersaks 
og podekniv med.  

 
Alle hjælpe materialer til podning: knive, sakse, podevoks, bast, 
elastikker, okulertape kan købes på kurset, og det er muligt at købe 
ekstra materiale, hvis du kan nå, at lave flere træer, eller har lyst til at lave 
nogen derhjemme. Større mængder kan bestilles hos  

podemesteren@de-gamle-sorter.dk. 
 

 

Pris: 150,- kr (175,- for ikke medlemmer) 
for det får man materiale til 2 træer, kaffe og brød 
 
 
Tilmelding senest den 17.01.2020:  
mail bjerreherred@haveselskabet.dk  
eller tlf 2368 9658.    
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OBS – 2020 - OBS 
 

ZARZO KURVE eller ? – pileflettekursus.  
 

Lørdag den 18. januar  
og/eller 8. februar  

og/eller 7. marts, kl. 9 – 16  
 
 

Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3, 
8752 Østbirk 

 
 

 

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

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

 
På kurset i marts vil det også være muligt 
at arbejde med levende pil. Det betyder, at 
du får et træ med hjem som du kan have 
stående i en krukke eller plante ud i bedet. 
 
 
 
 
 

 
Tilmelding: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon 23689658.  
 
Pris:  kr. 350,- (ikke medlemmer kr. 400,-) for 1 lørdag. 2 lørdage = kr. 
650,- (ikke medlemmer 700,-) excl. materialer. (Der skal påregnes en 
materialepris på kr. 80,00 - 150,00). 
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Julehygge og inspiration til årets juledekorationer. 
 

Torsdag d. 21. november kl. 18.30 – 21.30. 
Hornsyld skole i gymnastiksalen 

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

 

I år får vi besøg af Line Minea 
Ramdal, som tidligere har lavet 
påske/forårs inspiration for os. Line 
har blomsterhuset Ramdal i Tørring, 
som hun nu har haft i 6 år, men 
har arbejdet inden for branchen 
igennem 19 år. Yderlig er Line en 
rigtig dygtig konkurrence binder, 
og har flere medaljer i bagagen 

bl.a. fra 
DM. Hun elsker 
at gøre brug af 

naturen og de lidt mere "skæve" ting i sine binderier.  
 
Line vil komme og give os en masse ideer og 
inspiration til julens dekorationer.  
 
Vi bortlodder de færdige dekorationer, og der vil være 
gode chancer for at vinde. Som øvrige år vil der 
serveres ny kogte klejner, rød- og hvid gløgg, 

æbleskiver, kaffe/te, 
hjemmebagte brunkager og mandariner. Vi 
synger julesange og hygger os.  
 
Tilmelding er nødvendig da der max. er plads 
til 90 deltagere. 
Entre: 100 kr. (Ikke medlemmer 125 kr.)   
 
Tilmelding:  
Mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller 
telefon: 23689658 
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Gode omgangsformer… 
 

Hvad er gode omgangsformer? Hvordan bør vi alle tale til og om hinanden? På Hornsyld Skole (ja, i hele 
kommunen) arbejdes der med gode omgangsformer som er en del af ”klar til læring” konceptet. Læring 
foregår hele tiden. I familien, daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne. Forskning 
viser, at de kompetencer, som vores børn lærer tidligt, har stor betydning resten af livet. Det betyder at 
grundlaget for børnenes uddannelse og dannelse starter fra barnets fødsel.  

Tænker vi nok over hvordan vi i dagligdagen taler om og til andre mennesker? Taler vi med vores børn 
om det? Vores børn påvirkes mange steder fra, bl.a. har sociale medier en større og større indvirkning 
på dem og på hvordan man også kan kommunikere med og om hinanden. Jeg tror vi alle kender det, at 
tonen på nogle af disse medier hurtigt kan blive mindre flatterende. Set i lyset at dette, så er vores 
forældreansvar med tiden bestemt ikke blevet mindre.  
 
På Horsyld Skole arbejdes der med forskellige elementer af gode omgangsformer. Barnet hjælpes til en 
forståelse af at der skal være plads til at alle kan være med, fx række hånden op, vente på tur, stå i kø, 
mv. At børnene deltager aktivt og selvstændigt i fællesskabet, bl.a. ved at have ansvarsområder. Der 
arbejdes også med samarbejde i grupper, at barnet får en forståelse for, samt en accept af forskellighed, 
forskellige behov, og at andre børn har brug for at lære på en anden måde end en selv, og mange flere 
ting. Det er en proces. En proces der virker, og hvor der er resultater, men også hvor der stadig er 
muligheder for vores børn til at blive endnu bedre i disciplinen ”takt og tone”. 

Skolen fortsætter derfor arbejdet med de gode omgangsformer i dette skoleår, og forældrene bliver 
også løbende involveret, ligesom der også i dette skoleår bl.a. vil blive udfærdiget ordensregler for 
skolen. Men vi kan jo alle skænke det en tanke – de gode omgangsformer. Hvordan vi taler om og til 
hinanden. Hvordan vi ytrer os på sociale medier og i forsamlinger. Og hvad et ”Hej” og et smil egentlig 
kan gøre i vores omverden. Det handler om respekt for hinanden – sådan helt grundlæggende. 

 
På vegne af Skolebestyrelsen 

Alex Lassen 
Formand 
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”Kildevældets Venner” fejrer 10 års fødselsdag! 
 
I år er det 10 år siden at ”Kildevældets Venner” blev grundlagt! 
Det hele startede således: 
”Vi kunne godt tænke os, at der var en venneforening tilknyttet Kildevældet plejecenter” stod der bl. a. i 
indbydelsen til en informationsaften, onsdag d. 18. februar 2009, hvor engagerede og energiske mennesker 
indkaldte til møde. 
Som inspirationskilde havde man inviteret formændene fra to eksisterende venneforeninger. 
Senere på året, torsdag d. 19. november, blev der indkaldt til stiftende generalforsamling og det viste sig her, 
at idéen kunne bære, idet 22 personer mødte op til generalforsamlingen!  
Her i 10-året er vi en venneforening på ca. 175 medlemmer, hvoraf de 40 er aktive frivillige.  
Ud af medlemskontingenter (pt. 75 kr./år) og de penge vi i tidens løb har fået fra forskellige fonde, har vi 
forsøgt at tilgodese så mange ønsker fra Aktiviteten, nu Eventen, som muligt! 
I årenes løb er det først og fremmest blevet til Kildevældets egen bus, ”Den Blå”, dernæst, duo-cykler, 
sommerhusture, besøg af pølsevogn, spejder-weekend, ture i hestevogn, jule- og påskepynt, masser af 
musikarrangementer, ja alt, hvad der, som der står i vores formålsparagraf, kan være med til at give beboerne 
en afvekslende og beriget hverdag! 
Fødselsdagen blev fejret med beboerne og de aktive frivillige i maj måned, hvor Juelsminde Kirkes Kor og Ole 
Peter underholdt og i oktober blev den fejret sammen med Kildevældets Venner, hvor vi også havde været 
heldige at få Ole Peter til at underholde inden det traditionelle efterårs-bankospil! 
 
Skulle dette indlæg have givet interesse for at høre mere om ”Kildevældets Venner” eller blive medlem af 
venneforeningen, er man velkommen til at kontakte formanden, Lis Aakjær Andreasen på mobil 4087 4278. 
 
 

      Med venlig hilsen 
              Bestyrelsen i ”Kildevældets Venner” 
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AMBULANCE I HORNSYLD

I oktober fik vi i regionsrådet forelagt et forslag om at lukke ambu-
lancestationen i Hornsyld. I stedet skulle den flyttes til Klakring 
som i dag har en fremskudt base der bruges når der er travlhed, 
eller mange mennesker om sommeren i Juelsmindeområdet.

Efter forslaget skulle vi så have en fast base for en ambulance i 
Klakring og ikke andet på Juelsmindehalvøen.

Heldigvis endte den politiske debat med at regionsrådet ikke ved-
tog den ændring.

Resultatet blev at ambulancen bliver i Hornsyld så den står pla-
ceret midt i området og ikke ved kysten. Til gengæld blev den 
fremskudte base i Juelsminde opgraderet til at være en base hvor 
redderne kan sove. Dermed giver det mulighed for at en ambulance 
i højsæson kan være placeret også i Juelsmindeområdet.

Mange har bemærket overfor mig at de ofte ser og hører ambulance 
helikopteren i vores området. Det er korrekt, helikopteren fungerer 
helt efter planen i beredskabet.

Da vi købte den havde vi tal på hvor meget den ca. ville blive kaldt 
ud, disse tal er for længst overskredet, så den har hjulpet rigtigt 
mange mennesker også i vores område. Især Hjarnø og Endelave og 
Samsø er glade for den, men også på fastlandet i Hedensted kom-
mune er den ofte på besøg.

Flere har også spurgt mig om hvorfor Ambulancen ofte holder 
længe hos en borger eller ved et uheld inden den kører, det er fordi 
at behandlingen af den syge starter så snart denne er på båren. 
Ofte er der en udrykningslæge til stede der påbegynder behandlin-
gen straks. Så en ambulance er ikke kun et transportmiddel som 
før, men et sted hvor livsvigtig behandling forgår.

Mvh

Erik Vinther



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


