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er fyldt 90 år i fin form
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ÅBEN

i din lokale

DK 8783 HORNSYLD . TLF. 75 68 73 11

HER ER PLADS TIL DIN ANNONCE

Kontakt Henrik Jørgensen for mere info
Tlf. 40 64 65 71
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Hornsyld volleyball op i landets 
næstbedste række 

Så lykkedes det – efter to sæsoner med oprykningsspil om en plads i 1. division, 
hvor vi begge gange trak det korteste strå, skal vi næste sæson prøve kræfter med 
landets næstbedste række. 

Holdet har gennem de sidste par sæsoner været tæt på en oprykning til landets 
næstbedste række, men det er blevet ved lige ved og næsten. I de to sæsoner har 
et andet delmål været at udvikle vores unge spillere, hvilket vi er lykkes med. Op 
til sæsonstarten stoppede et par af de mest rutinerede på holdet, men de unge stod 
klar til at tage over, og de har virkelig vist deres potentiale. Vi har gennemgået et 
generationsskifte på holdet og samtidig formået, at holde et højt niveau til træning 
og kamp. Samtidig er bredden på truppen blevet øget de sidste par år, hvilket alt 
sammen har været til at hæve niveauet på holdet. Holdet og klubben glæder sig 
rigtig meget til udfordringerne i den kommende sæson, og håber på at mange kunne 
have lyst til at komme og overvære vores kampe.

Damerne Sæsonen 2019/2020
Sidste sæson havde vi et damehold, der spillede i Jyllandsserien. Sæsonen sluttede med 
at vi blev nr. 2 i rækken og dermed var berettet til at rykke op til Danmarksserien.

I denne sæson har vi haft 2 damehold. Et hold i Jyllandsserien og et hold i Dan-
marksserien. Begge hold har trænet sammen, og der har igennem sæsonen været 
en stabil tilgang af både rutinerede spillere, og nye spillere, der aldrig før har spillet 
volley. Aldersmæssigt har vi haft damespillere i alderen 18 år til 50 år. 

Ved sæsonens afslutning lå Danmarksserie damerne på en 3. plads i deres række ud 
af 9 hold, og Jyllandsseriedamerne lå på en 5. plads ud af 17 hold. 
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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

 
KLUB HORNSYLD (UNGDOMSKLUBBEN) 

 
Meget er anderledes, men Klub Hornsyld har dog stadig åbent – På en måde! 

Ungdomsklubben er selvfølgelig også ramt er COVID-19, og p.t. er vi ikke i gang 
i lokalerne endnu, og vi er nok også en af de sidste, der åbner op.  

Både de unge – og ikke mindst medarbejderne - savner ungdomsklubben. 
Det vil ikke give mening, at åbne en velbesøgt klub op, hvor de unge helt 

naturligt plejer at snakke sammen på kryds og tværs, og ikke mindst laver en 
masse aktiviteter sammen. Så vi afventer selvfølgelig.  

MEN vi har dog holdt åbent hver tirsdag og torsdag aften fra kl. 20-21, og har 
stadig. Vi oprettede hurtigt en Virtuel Klub, hvor de unge, som er tilmeldt Klub 

Hornsyld, kunne komme ind og snakke med Sanne, som kender de unge rigtig 
godt. Og det har været en succes lige fra starten af – Mange god snakke og grin 
på kryds og tværs af de små byer, så det fortsætter vi med, så længe de unge 

er der. Håber snart at vi kan melde en åbning ud. Pas på hinanden så længe! 
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Meget er anderledes, men Klub Hornsyld har dog stadig åbent – På en måde!

Ungdomsklubben er selvfølgelig også ramt er COVID-19, og p.t. er vi ikke i 
gang i lokalerne endnu, og vi er nok også en af de sidste, der åbner op. 

Både de unge – og ikke mindst medarbejderne - savner ungdomsklubben.

Det vil ikke give mening, at åbne en velbesøgt klub op, hvor de unge helt 
naturligt plejer at snakke sammen på kryds og tværs, og ikke mindst laver en 
masse aktiviteter sammen. Så vi afventer selvfølgelig. 

MEN vi har dog holdt åbent hver tirsdag og torsdag aften fra kl. 20-21, og har 
stadig. Vi oprettede hurtigt en Virtuel Klub, hvor de unge, som er tilmeldt 
Klub Hornsyld, kunne komme ind og snakke med Sanne, som kender de unge 
rigtig godt. Og det har været en succes lige fra starten af – Mange god snakke 
og grin på kryds og tværs af de små byer, så det fortsætter vi med, så længe 
de unge er der. Håber snart at vi kan melde en åbning ud. Pas på hinanden så 
længe!
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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

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.
(Del inen: Varmtvandsbassin i Sundhedshuset), 
Balanceolie, 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.

Får du nok 
omega-3?
Meld dig til et foredrag 
om BalanceOil eller 
snak med Birgit

Sense
LIVSTIL

Zinzino
BALANCE-OLIE

ARRANGEMENT
FOREDRAG
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SSP runderinger i Hornsyld
 
Alting er anderledes end ”normalt”, og det bliver sommerferien måske 
også, især hvis mange familier bliver hjemme. 

Dette kan betyde flere unge på offentlige arealer, og her får vi brug for jer 
forældres hjælp.  

Fra SSP’s side runderer vi i Hornsyld hele sommeren, og tager en fornuf-
tig snak med de unge, når vi møder dem. Vi bestræber os på at komme 
så meget rundt som muligt, men vores medarbejdere er blot ”almindelige 
mennesker”, som også skal både arbejde og holde ferie i den periode, og 
ikke kan stå til rådighed på alle tidspunkter.

Vi holder naturligvis den fornødne afstand, og dette opfordrer vi også de 
unge til at huske på, ligesom det aktuelt gældende forsamlingsforbud. 

Vi appellerer igen i år til alle om at være en aktiv del i dette. 

Alle kan henvende sig til de unge, og tage en velmenende og fornuftig 
snak med dem om, f.eks. hvordan man tager hensyn til naboer, efterlader 
stedet osv. Eller efterfølgende henvende sig til forældrene med info om at 
ens ung har været en del af en sammenkomst, hvor der mangler at blive 
ryddet op el. lign. 

Med venlighed når man langt. 

Og vi appellerer også til, at forældre checker op på hvor ens ung har op-
holdt sig, og om området er efterladt på en ordentlig måde. 

Heldigvis er rigtig mange af vores unge meget ansvarlige, og sørger for 
f.eks. at rydde op efter sig, når de har opholdt sig på offentlige steder.

Men der vil altid være nogen, der skal have lidt hjælp.

Og husk nu - ”Der skal en hel landsby til at opdrage en ung”. 

På vegne af SSP område Øst, Ungdomsskolen Hedensted 

Sanne Nygaard

Lone Toft
 
 
 

Ungdomsskolen Hedensted • Valenciavej 6A • 8722 Hedensted 
Tlf. 7975 5545 • ungdomsskolen@hedensted.dk 

www.hed-ungdom.dk 
 

 
SSP runderinger i Hornsyld 
 
 
Alting er anderledes end ”normalt”, og det bliver sommerferien måske også, 
især hvis mange familier bliver hjemme.  
Dette kan betyde flere unge på offentlige arealer, og her får vi brug for jer 
forældres hjælp.   
 
Fra SSP’s side runderer vi i Hornsyld hele sommeren, og tager en fornuftig 
snak med de unge, når vi møder dem. Vi bestræber os på at komme så meget 
rundt som muligt, men vores medarbejdere er blot ”almindelige mennesker”, 
som også skal både arbejde og holde ferie i den periode, og ikke kan stå til 
rådighed på alle tidspunkter. 
Vi holder naturligvis den fornødne afstand, og dette opfordrer vi også de unge 
til at huske på, ligesom det aktuelt gældende forsamlingsforbud.  
 
Vi appellerer igen i år til alle om at være en aktiv del i dette.  
Alle kan henvende sig til de unge, og tage en velmenende og fornuftig snak 
med dem om, f.eks. hvordan man tager hensyn til naboer, efterlader stedet 
osv. Eller efterfølgende henvende sig til forældrene med info om at ens ung 
har været en del af en sammenkomst, hvor der mangler at blive ryddet op el. 
lign.  
Med venlighed når man langt. J 
Og vi appellerer også til, at forældre checker op på hvor ens ung har opholdt 
sig, og om området er efterladt på en ordentlig måde.  
 
Heldigvis er rigtig mange af vores unge meget ansvarlige, og sørger for f.eks. 
at rydde op efter sig, når de har opholdt sig på offentlige steder. 
Men der vil altid være nogen, der skal have lidt hjælp. 
 
Og husk nu - ”Der skal en hel landsby til at opdrage en ung”. J 
 
 
På vegne af 
SSP område Øst, Ungdomsskolen Hedensted  
 
Sanne Nygaard 
Lone Toft 
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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

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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Tidligere Hornsyld knægt med til at 
vinde bronzemedaljer for ASV i lan-
dets bedste række.   

Kæmpe tillykke til 
Kasper Ørnsvig og ASV 
med bronzemedaljen. Vi 
er stolte over, at en af 
vores drenge, der star-
tede med at spille volley 
i Hornsyld, nu er med på 
højeste nationale niveau. 
Kasper har altid haft en 
vilje til at blive bedre og 
har arbejdet hårdt for 
det. Hornsyld volley kan 
desværre ikke holde på 
alle vores ungdomsspil-
lere, når tiden for uddan-
nelse nærmer sig, her 
skal de unge mennesker 
selvfølgelig videre. Klub-

bens mål er, at de unge mennesker har lyst til at spille videre i de byer 
de studere i, hvilket Kasper og mange andre heldigvis gør. Endnu engang 
tillykke Kasper håber at se dig i en volleyhal i næste sæson.

Jeg startede med at spille volleyball i 8. klasse, da en af mine gode ven-
ner fik mig og en lille gruppe drenge fra klassen lokket med til træning. 
Vi havde egentlig altid spillet badminton i vinterhalvåret, men nu ville 
vi prøve noget nyt.  Med god træning fra Claus Ørnsholt, Paul Anker og 
senere Flemming Bjerregaard blev man hurtigt bedre til de basale vol-
leyslag, og efter kort tid kom vi i gang med at spille ungdomsturneringer. 
Det var rigtig sjovt at være ude at spille, og jeg blev fanget af den holdånd 
og det tekniske og taktiske aspekt der er i sporten. Efter et par sæso-
ner fik jeg også lov til at træne og spille med 2. divisionsholdet, hvilket 
var fedt og udfordrende, og så gav det blod på tanden, fordi man kunne 
mærke, at man virkelig udviklede sine færdigheder på banen.
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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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Kildevældets Venner.
 
Kildevældets Venner har afholdt generalforsamling d. 3. marts 2020.

Det foregik i Eventen og som sædvanlig deltog mange, ca. 45 var mødt op.

Da Kildevældet har fået ny leder, Karin Emig, var hun inviteret til at 
komme og hilse på inden generalforsamlingen begyndte. Hun præsentere-
de sig og fortalte om sine tanker omkring det fremtidige arbejde. Samtidig 
udtrykte hun glæde over, at der var så mange aktive frivillige og så frem 
til samarbejdet med dem.

Derefter begyndte generalforsamlingen.

Kirsten blev valgt som dirigent, og formandens beretning om årets gang 
blev godkendt med ros for de gode arrangementer for beboerne og de frivil-
lige.

Regnskabet, som var godkendt af revisorerne, blev fremlagt skriftligt og 
fremkaldte ingen spørgsmål. Næste punkt var valg til diverse poster, dette 
var hurtigt overstået, alle som var på valg modtog genvalg uden modfor-
slag.

Da der ikke var indkommet skriftlige forslag til dagsordenen, gik man 
hurtigt over til kaffen, som blev nydt i godt humør, og derefter sluttede 
aftenen med bankospil, som vi plejer.

Nebsager Lokalarkiv.
 
I arkivet har vi mange gamle papirer og billeder, som fortæller din og an-
dres historier fra Hornsyld og omegn. 

Måske har vi noget om dine oldeforældre.

Du kan altid henvende dig på arkivet med spørgsmål, eller du kan afle-
vere gamle billeder og papirer, som du gerne vil have opbevaret for efterti-
den.

Du kan besøge vores hjemmeside for at se mere om os: 

www.nebsager-lokalarkiv.dk
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Robert Grønne fyldte 90 år
Den gamle fighter fra Bakkevej er stadig i fin form

Den tidligere formand i den gamle Hornsyld IF  Robert Grønne, Bakkevej, 
Hornsyld fyldte 90 år 31. maj.

Det skete i fin form. Han har ondt nogle steder, og han klynger sig gerne 
til sin rollator, men han er frisk i øverste etage og er hyggelig som i sine 
velmagtsdage.

Robert Grønne har altid været vild med fodbold. Da han arbejdede i Guld-
ager, var han til fodboldtræning i Esbjerg fB og blev fine venner med den 
gamle landsholdsspiller i Esbjerg fB Jens Peder Hansen, der døde i 1996.

Da han flyttede til Hornsyld i 1960, blev han formand for den gamle Horn-
syld Idrætsforening - men den forening blev stillet i bero og i1968 afløst af 
Hornsyld/Bjerre IF, der ikke har noget med den gamle klub at gøre.

Robert Grønnes far var slagter, og faderen så gerne, at Robert også blev 
slagter.

- Det kunne jeg ikke. Da jeg først havde set, hvordan de slagtede en ko, 
sagde jeg nej tak. Jeg ville være landmand, fortæller Robert Grønne.

Han kom på landbrugsskole og fik en plads i Vestjylland.

Han var født i Vestjylland, men da han var fire år, flyttede faderen til Øst-
birk og kort efter til Horsens.

Robert Grønne tog tilbage til det vestjyske, men kom derefter til Eriknauer. 
Han elskede sit job, men da han mødte sin kone Conny, fik han klar besked. 
Hun ville ikke være landmandskone, så i stedet blev hjan voksenlærling hos 
Stenhøj i Barrit og kastede sig over maskinerne.

Efter 11 år hos Stenhøj kom han til Jysk Kalksandsted i fire år, og han slut-
tede med 22 år hos Raackmann i Horsens, inden han som 65-årig valgte at 
stoppe for at nyde sit otium sammen med Conny.

Robert Grønne var aktiv i fodboldlivet i Hornsyld. Han var træner for dren-
gene og spillede selv på holdet fra 1960 til 1968 og fortsatte i Hornsyld/Bjer-
re IF, som han havde spillet for i 1955. Han var også landbrugsmedhjælper 
i Bjerre, Langå og Mariager i 50'erne og var ved at skifte til Hobro, da han i 
stedet flyttede til Hornsyld.

I 1961 blev han holdkammerat med en landsholdsspiller Finn Mittet, der 
var lærer på Bråskovgård og kom på landsholdet, mens han spillede i 
B1903.

Robert Grønne fortsatte med at spille fodbold, indtil han var langt oppe i 
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50'erne, og han kom til at spille på hold med sin søn Claus i Hornsyld/Bjerre 
IF, hvor hans svigermor var formand i en periode.

Robert Grønne var også i en periode formand for Venstrevælgerforeningen i 
Hornsyld og omegn.

Conny og Robert Grønne har tre børn, Susanne, Hanne og Claus, fire børne-
børn og syv oldebørn, et af dem er opkaldt efter Robert. De havde den sorg 
at miste et barnebarn ved en ulykke i Juelsminde.

På grund af coronaen valgte Robert Grønne at fejre sin fødselsdag i stilhed. 
Han døjer med kol og løber ingen risiko. Han har boet 60 år i Hornsyld og er 
glad for at have givet sine børn en tryg barndom. De holder stadig sammen i 
tykt og tyndt, og der har altid været et fint sammenhold i hele familien.

Robert Grønne holder sig i fin form trods sine 90 år i hjemmet på 
Bakkevej i Hornsyld. Foto: Tommy Poulsen



16

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

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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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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Butikker, detail og service

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

LET Kommunikation L´hombrevej 4
Hornsyld

Tlf 20 23 58 15

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3
Hornsyld

Tlf 75 68 72 11
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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

Dovi Media Engparken 8
Hornsyld

Tlf 23 32 00 22

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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Håndværkere m.m.

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 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

Streethogs Søndergade 55
Hornsyld

Tlf 40 59 06 09

Tobee, have, service, 
skrædderarbejde

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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De holder gryden i kog

Hornsyld Erhvervsforening besøgte iværksættervirksomhed
Vivi og Jesper Truelsen sørger for at holde gryden i kog i deres 
virksomhed, HEVI Sugaring, på Nørregade 44 i Hornsyld.
Den 2. marts 2020 havde de besøg af en gruppe medlemmer af 
Hornsyld Erhvervsforening, som gerne ville høre om 
iværksættervirksomheden, der sidste år flyttede fra Bøgeskovvejen til 
Hornsyld.
Vivi fortalte om, hvordan hun har udviklet sit sugaring 
hårfjerningsprodukt ved at eksperimentere og koge sukker i spandevis 
i sit eget køkken for at finde frem til den rette konsistens. 
Firmaet blev etableret i 2011 og har udviklet sig støt og roligt. I de 
sidste par år er det gået rigtigt stærkt, og der er i dag seks ansatte. 
Jesper er kommet med på fuldtid og står for produktionen, og han har 
været med til at indrette produktionslokalerne og få alt det tekniske til 
at køre – bl.a. vaccumkogeren, hvor produkterne fremstilles, samt 
pakke- og etiketmaskinen.
Vivi fortalte om, hvordan hun har udviklet sin webshop og hvordan 
markedsføringen gribes an. Produkterne sælges til forhandlere, 
klinikker samt til slutbrugerne.
Parret lagde ikke skjul på, at de har knoklet hårdt for at nå dertil, hvor 
de er i dag, men at det har været det hele værd. Det har været vigtigt 
for dem at føre iværksætterdrømmen ud i livet.
- Tingene fungerer bedre, efter vi har flyttet virksomheden til 
Hornsyld og har fået mere plads til produktion, administration og 
lager, fortalte Vivi, der forventer fortsat vækst og er på vej ud på 
udenlandske markeder, bl.a. Holland.
Sugaring hårfjerningsproduktet udgør 80 procent af omsætningen, men 
der produceres også andre produkter, fortalte Vivi, der i 2018 blev 
kåret som Årets Iværksætter i Hedensted Kommune.

HEVI Sugaring ApS v. Vivi Truelsen, Nørregade 44, Hornsyld, tlf.
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De grønnere slagtere

Hornsyld Slagter går all in på grøn omstilling

Energibesparelser og miljørigtig adfærd har stor opmærksomhed hos 
Hornsyld Slagter, der har foretaget en række investeringer og lancerer 
sig selv som ”De grønne slagtere”.

- Vores investering tjener sig ind på blot halvandet år, så til dem, der 
overvejer om det kan betale sig, er der kun en ting at sige, og det er 
"sæt i gang", siger Cathrine og Dennis Ladegaard.

- Alle lamperne i butikken er skiftet fra halogen til led lamper. Den 
gamle belysning varmede rummet meget op, og vi skulle bruge strøm
på at holde temperaturerne i kølediskene.

Ny skabsfryser, kølereol og kummefryser bruger mindre strøm. Der 
sættes gennemsigtigt solfilm i facadevinduet, der reflekterer den 
varme, der kommer ind, og alle lysstofarmaturer i storkøkken, 
opskæring og pølsemageri er skiftet ud med ledarmaturer.

- Vi har installeret aircondition i butikken, det er godt nok ikke 
energirigtigt, men den sørger samtidigt for, at vi ikke skal bruge så 
meget strøm på vore kølemøbler, og besparelsen er større end 
forbruget.
- Alt i alt har vi opnået en besparelse fra juli 2019 til januar i år på 
18.000 kw. Og det er på at gøre det samme, som vi plejer, nemlig at 
tænde lyset hver morgen.
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Hornsyld Slagter er nu ved at skifte resten af belysningen i kølerum og 
lagerlokaler, og der kommer nye og energirigtige blæsere i køkkenrum.
Der er indkøbt ny stegepande med to zoner, så man kun skal starte for 
en halv pande, hvis behovet ikke er større. Der er også købt
energibesparende industriovne.
- Vi gør meget for at være med på den grønne omstilling. Vi har kun
tre leverandører af råvarer, og alt vort kød bliver slagtet på et slagteri,
hvor transport af de levende dyr ikke er lang.
- Man skal jo tænke på, at det ikke kun er miljøet, det her er bedre for, 
der er dyreetik, økonomi og meget andet, der skal regnes på, 
understreger parret.

Hornsyld Slagter v/ Cathrine og Dennis Ladegaard
Apotekerbakken 24, 8783 Hornsyld, Tlf.: 7568 7017
mail@hornsyldslagter.dk
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Ét firma bliver til to

Helge Frandsen A/S med hovedkontor i Hornsyld spaltes op i to

Virksomheden Helge Frandsen A/S er blevet delt op i to virksomheder, 
så der nu er et firma til hvert af de to forretningsområder, Stillads og 
Varmeteknik.

- Stilladsafdelingen opererer nu under navnet Helge Frandsen 
Stilladser A/S, og varmeafdelingen under navnet Helge Frandsen 
Varmeteknik A/S, oplyser administrerende direktør Peter Sven 
Sørensen..

Begge virksomheder ejes af Schou Sørensen Holding ApS, som også
var ejer af det samlede Helge Frandsen A/S.

Helge Frandsen A/S blev stiftet i 1986 af Helge Frandsen. I de første år 
med hovedvægt på strålevarme, men i begyndelsen af 90’erne kom der 
nye forretningsområder til, nemlig stilladsudlejning, telthaller samt 
udlejning af lifte. Disse områder blev opkøbt fra industrivirksomheden 
Hede Nielsen.

- Det gik fint i spænd med strålevarmen, fortæller direktør Peter Sven 
Sørensen, der blev medejer i 1991 og overtog ledelsen i 1996.
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Stilladsområdet er den største afdeling, men der er også vækst på 
varmedelen, hvor det nu gælder grøn energi i form af vandstrålepaneler 
som erstatning for gas.

Virksomheden har 55 ansatte. Hovedkontoret er i Hornsyld, hvorfra det 
landsdækkende stilladsfirma styres, og hvor varmeafdelingen har
hjemsted. I Hornsyld er der syv ansatte. Aktiviteten med telthaller blev 
i 2015 solgt fra.

Helge Frandsen Stilladser A/S
Helge Frandsen Varmeteknik A/S

Hornsyld Industrivej 5, 8783 Hornsyld

Tlf. 7568 8033, Email: pss@hfas.dk

www.hfas.dk
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”Sense” var dét, der skulle til

Jonna Matzen fik hjælp til enkle kostprincipper og sund livsstil

Efter gennem det meste af sit liv at have prøvet stort set alt inden for 
diverse slankekure, har Jonna fundet ud af, at Sense var dét, der skulle 
til for at opnå et vægttab på en effektiv og sund måde.
- Jeg har altid haft udfordringer med vægten. Den er gået ned og op.
Da jeg gik på pension, tænkte jeg, at jeg kunne gå over vejen og prøve 
Sense, fortæller Jonna, der bor ganske tæt på Sense-konsulent Birgit 
Therkildsen.
- Den beslutning var helt rigtig for mig, fortæller Jonna, der bliver 
vejet en gang ugentligt, får undervisning og små hint hver uge og som 
er begyndt at spise ting, som hun aldrig troede, hun ville sætte 
tænderne i – f.eks. bønner, hytteost, hokkaido og butternut.
Jonna deltager i et hold hver onsdag formiddag, hvor hun er sammen 
med andre. Siden oktober 2018 har hun tabt 33 kilo.
- Vi har et fantastisk sammenhold, og vi bakker hinanden op og giver 
skulderklap, det betyder utroligt meget.

Birgit Therkildsen er en af ca. 75 Sense-konsulenter i Danmark, der 
rådgiver om vægttab, kost og sund livsstil. Og resultaterne er gode, 
folk taber sig ved at følge principperne.

- Hovedbudskabet er, at vi skal ændre vaner. Man kan sagtens spise sig 
mæt, selv om man ønsker at tabe sig, men det gælder om at spise det 
rigtige. 

Birgit har været vægtkonsulent siden 2008 i Hornsyld, og i foråret 
2015 etablerede hun ”Sense Hos Birgit”. Hun kører fire hold med 
mulighed for vejning, undervisning og ugens smagsprøve mandag og 
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Birgit har været vægtkonsulent siden 2008 i Hornsyld, og i foråret 
2015 etablerede hun ”Sense Hos Birgit”. Hun kører fire hold med 
mulighed for vejning, undervisning og ugens smagsprøve mandag og 
onsdag, og der er frit valg hver uge på alle hold. (Se åbningstider i 
annonce).
Sense anbefaler, at man reducerer sit indtag af kulhydrater og 
prioriterer grøntsager, protein og fedt. Tre gode hovedmåltider om 
dagen. Dog er der altid mulighed for at dele sine måltider op i flere
måltider - men samlet må de fylde tre spisekasser.
- Hvis du er træt af at tælle kalorier, veje mad af og endnu mere træt af 
piller og pulver, så er vi klar med et let og enkelt alternativ. Med Sense 
finder du din egen vej og spiser lækker mad med hjerte og fornuft,
siger Birgit og tilføjer, at man altid er velkommen til at kigge inden for.

”Sense Hos Birgit” v. Birgit Therkildsen, Søndergade 53c, 8783
Hornsyld, Tlf. 4081 8994, hosbirgit@hos-birgit.dk, www.hos-birgit.dk
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Danmarks næststørste efterskole

BGI akademiet konstant på vej med udvikling og nye projekter 

BGI akademiet er Danmarks næststørste efterskole med 550 elever og 100 
ansatte. Efterskolen er etableret i 1955, men allerede i 1878 blev der etableret 
institution på matriklen, og der har været både fattiggård, kopperhospital og 
børnehjem. 

Ledelsen siden 1998 er Helle Vestergaard og Troels Ross Petersen og 
formand for skolen er Ole Simonsen fra Hornsyld.

Siden 2000 har skolen været idrætsefterskole, og det er i dag muligt for 
eleverne, der går i 9. eller 10. klasse, at vælge mellem 10 forskellige 
idrætslinjer og et utal af kombinationer med for eksempel ski eller 
international linje.

Mangfoldigheden i idrætslinjerne er stor, og der er således mulighed for at 
dyrke både traditionel gymnastik, parkour, dans, fitness, cykling samt flere 
forskellige boldidrætter, hvor blandt andet amerikansk fodbold er meget 
populært.

Efterskolen er veludbygget med moderne boenheder og idrætsfaciliteter. 

Det næste fremtidsprojekt er Bio Gym Innovation, som er et projekt, hvor vi 
arbejder med bevægelse, sundhed og naturfag. Projektet består af en bygning 
(med naturfagslokaler, testcenter og idrætsfaciliteter) med skibakke og en 
læringssti i området. 
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I august åbner BGI akademiet en afdeling på Hjarnø:
Livsstilsefterskolen Hjarnø. Unge får mulighed for et efterskoleophold, 
hvor de får boostet deres selvværd, får sundere vaner og oplever 
glæden ved at bevæge sig.

BGI akademiet v. Helle Vestergaard og Troels Ross Petersen
Gramvej 3, 8783 Hornsyld, tlf. 4214 7480, helle@bgi.dk,
www.bgiakademiet.dk og www.livsstilsefterskolenhjarno.dk
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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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Mindeord Flemming Jeppesen
 
Flemming Jeppesen er den 9. marts 2020 
død uden forudgående sygdom, 67 år gam-
mel. Dermed har Hornsyld-området mi-
stet en dygtig og entreprenant erhvervs-
mand, som skabte arbejdspladser og 
aktivitet i området, og som altid var parat 
til at bakke op om sit lokalsamfund.
Han stammede fra Åstrup, hvor han vok-
sede op og havde sin barndom på gården 
som del af en stor søskendeflok.
For godt 30 år siden etablerede han Horn-
syld Entreprenørforretning, som han byg-
gede op med dygtighed, flid og hårdt ar-
bejde. Han startede med en rendegraver, 

hvorefter det udviklede sig, og i de første år kørte han selv med alle maskiner. 
Hornsyld Entreprenørforretning A/S er beliggende i Lindved på Bjerrevej 
og har i dag ca. 20 ansatte.  Der udføres alle større opgaver inden for byg-
geri og anlægsarbejder, og virksomheden er anerkendt og respekteret viden 
om.  Flemming havde fingeren på pulsen med alle arbejdsopgaver og sty-
rede butikken, han havde det hele i hovedet.
Han var engageret i sine medarbejdere, og han var især opmærksom på de 
unge ansatte og gav gerne et råd til dem, når de havde brug for det. Han 
var et anerkendende menneske, der huskede på at rose andre for dét, de 
havde opnået.
Han havde stor succes med sin forretning, men glemte aldrig, hvad han var 
rundet af. Han gav gerne en hjælpende hånd, når andre havde brug for det. 
Det kom bl.a. til udtryk ved byfester og andre lokale arrangementer, hvor 
han udlånte maskiner, hegn, arbejdskraft og ofte støttede økonomisk, når 
lokalområdet havde brug for det.  Det lå ham meget på sinde at bakke op 
om lokale interesser.
Flemming var rolig af sind, men han havde lune og humor. Han var et 
godt menneske, der tænkte på andres ve og vel. Trods konstant travlhed i 
firmaet evnede han at være et familiemenneske. Han holdt af at være i sel-
skab med familie, venner og naboer, og han kunne lide at rejse ud i verden 
sammen med sin hustru, Helga.
Selv om Hornsyld var hans faste omdrejningspunkt, valgte han og Helga for 
kort tid siden at flytte til Juelsminde i deres nyopførte drømmehus.
Flemming Jeppesen efterlader sin hustru, Helga Jeppesen, samt børnene 
Anne Sofie, Rasmus og Jeppe. De to sønner er i dag medejere af virksomheden.
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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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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



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


