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Farvel til stadion
Det gamle Bjerre Stadion, der var hjemmebane i 60’erne og  

træningsbane i mange år til fodbold, og som senere blev tennisbane, er 
blevet solgt til tømrer Mick Ganderup Hansen, der planlægger at opføre 

huse på de11.250 kvadratmeter.
Tekst: Tommy Poulsen og foto: Henrik Akselbo
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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 IF præsenterer: 

Lørdag den 20. marts 2021

For 10. sæson afholdes BIERFEST i Hornsyld!! 

Pris inkl. entré, mad og musik er uændret kun kr. 345,-. 

NB! Kun billetter til hele aftenen! 

Grundet Covid 19 pandemien blev Bierfest 2020 aflyst. 
Heldigvis har mange af vores trofaste deltagere overført deres billetter til næste års 
Bierfest 2021. 
Derfor vil der være færre ledige billetter til næste års fest, så I skal reagere hurtigt 
hvis I vil have en af de eftertragtede billetter. 
Vi håber naturligvis alle restriktioner er ophævet inden næste års Bierfest i Hornsyld. 

Billetter sælges hos vores festambassadører fra primo september 2020! 
Oversigt over festambassadører og deres kontaktoplysninger fremgår i Hornsyld Bladet samt på Facebook 

Bierfesten starter ved at dørene og baren åbnes kl. 14.30  
– Kom derfor i god tid sammen med jeres familie, venner eller nabo. 

- Selve Bierfesten starter kl. 16.00 (præcis) og lukkes kl. 23.00 (præcis) 

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 fortsat plads til 725 deltagere

P.v.a. festudvalget 
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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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Ny Helkropsmassage Business has 
come to Hornsyld City
 
Døren er åben for massaget til kvinder.

Min målgruppe er kvinder, der ønsker større Ro & mere Styrke i hverdagen.

Mit ønske er, at motivere kvinder, som mig selv, til at turde at tage skridtet, 
at lade der blive en lomme af afslapning i livet også, en lomme af forkælelse.

Den forkælelse, den time-out og det afbræk i hverdagen det kan være at lade 
sig selv rundforkæle med en stor omgang helkropsmassage er godt givet ud.

Tid og Betaling. Du kan altid gå ind på hjemmesiden forkæle.dk og klare 
den del.

Her er du hjertelig velkommen!

Her spritter vi og holder afstand og du bestemmer selv om du vil have 
ansigtsmassage eller kun vælger arme, nakkefæster og hovedbund, nakke 
og ryg og lænd, fod, og ben. Tiden går stærkt, når man forkæles, så vupti er 
den lille time gået, men 
det er vel OK, bare det 
gjorde rigtigt, rigtigt 
godt, ikke?

Premissen: Jeg tager al-
tid udgangspunkt i, hvor 
du helst ønsker mas-
sagen indenfor de givne 
rammer jeg har skrevet 
på hjemmesiden.

På facebooksiden Tid til 
forkælelse? kan du også 
læse mere om massagen 
og se videoer om ting og 
sager, der medfører et 
mere afbalanceret liv.

Venlig hilsen
Massør
Solveig Udbjørg Marcussen
SMS 9310 7900/ring på åbne klinikdage mellem 7 og 8 om morgenen.
Skriv til mig på post@solveigudbjorg.dk, hvis du har spørgsmål.
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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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Hornsyld IF Volleyball  
byder velkommen til sæsonen 

Træningsstart for turneringshold mandag uge 34 
Træningsstart øvrige hold uge 37 

Træningstider for sæsonen 20/21: 
Herrer 
1. division   Mandag 20:45 - 22:30 Hornsyld Idrætscenter 
    Torsdag 20:00 - 22:00 Rårup Hallen 

JS herrer   Mandag 19:00 - 20:45 Hornsyld Idrætscenter 
    Onsdag 18:00 - 20:00 Hornsyld Hallen 
Damer 
DS damer  Mandag 19:00 - 20:45 Hornsyld Idrætscenter 
    Torsdag 18:00 - 20:00 Rårup Hallen 

JS damer  Mandag 20:45 - 22:30 Hornsyld Idrætscenter 
    Torsdag 18:00 - 20:00 Rårup Hallen 

Ungdom  Mandag 19:00 - 20:45 Hornsyld Idrætscenter 

Mix    Tirsdag 20:00 - 22:00 Hornsyld Idrætscenter 

Vel mødt i hallen til en ny sæson!  

www.Hornsyldif.dk/volleyball    Hornsyld If Volleyball 
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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
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Enghøjs Autoværksted
Vi værner om det gode tillidsforhold til vores kunder

• Online booking
• Privat- og erhvervsbiler

• Lav timepris
• Højt serviceniveau

Tlf. 75 68 73 18
enghojsauto.dk

Enghøjs
Autoværksted

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

Bjørnkærvej 3 - 8783 Hornsyld - Tlf. 77 30 20 20 - www.triarca.dk

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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www.Hornsyldif.dk/volleyball    Hornsyld If Volleyball 

Hornsyld volleyball 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 oprykning til 1. division, 
men det er blevet ved lige ved og næsten. I de to sæsoner har et andet delmål væ-
ret at udvikle vores unge spillere, hvilket vi er lykkedes 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 generationsskif-
te på holdet og samtidig formået, at holde et højt niveau til træning og kamp. Sam-
tidig 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.   
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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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www.Hornsyldif.dk/volleyball    Hornsyld If Volleyball 

Eksplosiv vækst i damevolley i Hornsyld 
 

 

I sæsonen 18/19 havde vi et damehold, der spillede i Jyllandsserien. Sæso-
nen sluttede med, at vi blev nr. 2 i rækken og dermed var berettet til at ryk-
ke op til Danmarksserien. 

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

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

-65 butikker og 
virksomheder 

 
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



16

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

 
Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
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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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

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

Triarca og Elogic Bjørnkærvej 3,
Hornsyld

Tlf 88 20 71 00
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Mæglerbutik med stort lokalkendskab

Nybolig Hornsyld har totalrenoveret og moderniseret butikken

En stor lokal forankring og en del af et stærkt brand gør Nybolig 
Hornsyld til det oplagte valg, når boligen skal vurderes, sælges eller 
udlejes.
- Med hele otte butikker er vi en del af Danmarks største Nybolig-
enhed, og husene sættes til salg i otte butikker for ét salær, siger 
indehaver Flemming Thykjær.
- Vi kører et tæt parløb med Nybolig Juelsminde, så Juelsminde-
halvøen/Bjerre Herred er rigtigt godt dækket af, tilføjer han.
I de to butikker er der i alt fire ansatte med Lone Engelbrecht Hybel,

.
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som daglig leder i Hornsyld med start 1. september 2020 og Peter ÅG 
Danielsen som daglig leder i Juelsminde.
Lone Engelbrecht Hybel kommer fra en stilling som filialchef i Den 
Jyske Sparekasse i Hedensted, og hun har ligeledes en mangeårig fortid 
i BG Bank i Hornsyld.
- Vi har netop totalrenoveret vores butik i Hornsyld, og det er et signal 
til byen om, at vi fortsat vil drive en ejendomsmæglerbutik i byen. 
Lone vil med sin lokale forankring fortsætte med at udvikle butikken 
yderligere i den gode gænge, vi er inde i, således at vi kan hjælpe 
kunderne på bedst mulig vis med at sælge deres bolig, siger Flemming 
Thykjær.
Nybolig Hornsyld v. Flemming Thykjær
Møllevej 18, 8783 Hornsyld, Tlf. 2340 2914,
fty@nybolig.dk, www.nybolig.dk
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
VVS-firma vækster i lokalområdet

KR VVS Teknik har ekspanderet kraftigt med overtagelsen af 
Juelsminde VVS og Blik

En stor erfaring ligger til grund for firmaet KR VVS Teknik ApS, som 
de to brødre, Søren Østergaard og Per Schreiber Brixensen har drevet 
sammen i mere end 10 år. De har hver især arbejdet med VVS i mere 
end 25 år og er udlært i henholdsvis Snaptun og Juelsminde.

I januar 2010 overtog de firmaet efter Karsten Rasmussen, der dengang 
holdt til i Snaptun. De overtog samtidig Hostrup VVS, så allerede fra 
starten var der nok at se til i firmaet, der siden overtagelsen har haft 
hjemsted i Hornsyld.

I august 2019 købte de Juelsminde VVS og Blik af Leif og Gunilla 
Pedersen i Juelsminde. De ansatte blev i firmaet, og der er 
efterfølgende ansat flere svende i firmaet, som fortsat drives fra 
Gammelgårdsvej 7 i Klakring.

Per er selv udlært i Juelsminde VVS og Blik i 1998, og det er 
hensigten at drive den videre i samme ånd, understreger han. 
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- Med 15 ansatte i alt har vi kompetencer inden for alle områder af 
VVS-faget, og det betyder, at der også kan ydes service på gas- og
oliekedler af lokale montører, lyder det fra Søren og Per.

Firmaet arbejder både for private, erhverv og større industri. Det sker 
primært i Bjerre Herred men også med opgaver i nabokommuner samt 
få Fyn og Sjælland, bl.a. med service på varmepumper.

- Vi er glade for vores beslutning om at starte som selvstændige, og vi 
er blevet taget rigtigt godt imod i lokalområdet. Vores mål er at service 
kunderne med godt og grundigt VVS-arbejde, og vi har fokus på 
pålidelighed og kvalitet, lyder det fra brødrene.

KR VVS Teknik ApS, Hornsyld Industrivej 3B, 8783 Hornsyld

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

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Læge for hele familien

Generationsskifte hos Lægerne Egevej i Hornsyld

T o yngre læger har købt sig ind hos Lægerne Egevej i Hornsyld, og 
generationsskiftet er dermed sikret i lægehuset, der har ca. 4.500 
tilknyttede patienter.

De to nye læger er Heidi Byskov Nielsen, 45 år, der bor i Horsens og 
netop er blevet færdig med sin uddannelse i specialmedicin samt 
Christina Grønlykke, 38 år, der bor i Galten og blev færdig som læge i 
2017. Hun har været i psykiatrien, men ønskede at komme tilbage til 
almen praksis.

Sammen med Tina Basse, 57 år, der har været læge i Hornsyld i 
gennem 12 år, udgør de nu lægeteamet på Egevej, og de ser alle frem 
til samarbejdet og til at virke inden for almen praksis i lokalområdet.
De er alle tre speciallæger i almen medicin.

De to nye læger fremhæver det positive i, at de nu skal virke i en 
mindre by, hvor de skal være læge for hele familien og dermed kan 
lære folk bedre at kende. De oplever begge, at Lægerne Egevej har 
gjort meget for at holde sig ajour med den faglige udvikling.

Tina Basse er glad for sine to nye kollegaer, og for at fremtiden nu er 
sikret for lægehuset.
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- Generationsskiftet har været lidt af en udfordring, men nu er tingene 
heldigvis faldet på plads på en positiv måde. Vi har haft seniorvikarer i 
en periode, og det har fungeret fint, men det er glædeligt, at vi nu har 
fået to yngre læger her i huset, siger Tina Basse.

Læge Anders Vognsen stoppede i 2017 og læge Carsten Hjelm 
Pedersen er netop gået på pension 1. juli 2020.

Ud over de tre læger er der ansat tre sekretærer, en bioanalytiker, to 
deltidssygeplejersker og to lægestuderende. 

Lægerne Egevej, Egevej 7A, 8783 Hornsyld

Tlf. 7568 7433

www.hornsylddoc.dk
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Hornsyld Erhverv 

-65 butikker og 
virksomheder 

 
Byggeboom giver travlhed i gardinforretning

Boje Gardiner ApS mærker effekten af stor byggeaktivitet i det østjyske 
område

Lige nu bygges der huse som aldrig før i det østjyske område, og det 
skaber travlhed og stigende omsætning hos Boje Gardiner ApS i 
Bjerre.

Firmaet sælger og monterer alle former for gardiner samt 
solafskærmning, markiser og badetextiler.

- Med gardiner fra Boje Gardiner ApS kan der skabes lige præcist den 
stemning, du ønsker i dit hjem, nyt eller gammelt, og der ydes al den 
service og hjælp, der skal til for at finde den rette løsning, siger 
forretningens indehaver, Henrik N. Christensen, der har 29 års erfaring 
i branchen.

- Vi satser på høj kvalitet til den rigtige pris, ærlighed, høj service og 
dansk producerede varer, og vi sætter en ære i at hjælpe folk med 
inspiration.

Forretningen blev startet af Boje Krogh Hansen i Horsens i 1977. Han 
flyttede til Doktorgården i Bjerre i 1991. I 2004 købte Henrik N. 
Christensens sig ind i firmaet, og umiddelbart efter flyttede han til 
Bjerre sammen med sin familie.
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I 2008 solgte han halvdelen af firmaet til Carsten Nortvig, Platan 
Tæpper i Horsens, og ved samme lejlighed blev showroom flyttet 
hertil, hvor det har været siden. Boje Gardiner ApS har 1 ansat.

- Vores forventning til fremtiden er, at folk stadig vil gå efter en høj 
kvalitet til den rigtige pris og sætte pris på den gode service, vi kan 
yde, siger Henrik N. Christensen, der altid er parat til at rykke ud med 
gardinbussen og vise det store udvalg af gardiner og solafskærmning.

Boje Gardiner ApS v. Henrik N. Christensen

Platanallé 60, 8700 Horsens, Tlf. 2327 3322

bojegardiner@os.dk, www.bojegardiner.dk
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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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 Julehygge og inspiration til årets 
juledekorationer 

 
Tirsdag den 17. 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 Camilla Behnke - Smilla´s. Hun vil 
dykke ned i arkiverne med internationale julehilsner 

igennem de seneste 20 år, udvælge de bedste og 
give dem et nyt og moderne tvist. Hvis man kender 
Smilla´s binderistil vil den tydelig være at finde. 
Naturens mange skatte, vil som altid blive inddraget 
og hun vil sørge for, at der er noget i alle 
sværhedsgrader. 
Camilla har 24 års erfaring som blomsterdekoratør ,6 
års erfaring som blomsterdesigner, 8 års erfaring som 
selvstændig med blomsterbutikken Smilla`s og 2 års 
erfaring som freelance. Hun er på barsel indtil august 

og hvad hun så kaster sig ud i, 
når den slutter vides ikke, men 
vil fortsat have sit 
blomsterværksted, hvor 
private og virksomheder kan 
bestille alt hvad hjertet begærer lige fra 
værtindebuketten til festen og styling i firmaer 
og private hjem m.m. 
 

Vi bortlodder færdige dekorationer, og som øvrige år vil der serveres 
nykogte klejner, rød- og hvidgløgg, æbleskiver, kaffe/te, 
hjemmebagte brunkager og mandariner. 
Vi synger julesange og hygger os. 
 
Tilmelding nødvendig da der max. er plads til 90 deltagere. 
Entre: 110 kr (ikke medlemmer 150 kr) 
 
Tilmelding:  
Mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller telefon: 2343 8759  
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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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Planternes dag 
 

Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 
7130 Juelsminde 

Søndag d. 20. september 2020  
kl. 10.00 – 15.00 

 

Planternes dag, et plantemarked i smukke 
historiske rammer. 

Pæoner, græsser, løg, hosta og stauder for enhver smag, det og 
meget mere kan man finde i de mange stande til Planternes dag på 
frilandsmuseet i Glud. Her er mulighed for en skøn dag, hvor man 
kan kombinere planteindkøb med et inspirerende museumsbesøg og 
få viden om nye og gamle planter, sorter og haveanlæg.  

Professionelle står side om side med private haveentusiaster og deler 
ud af viden og gode råd, og selvfølgelig et udvalg af smukke og 
spændende planter. Her er mulighed for at unikke fund, gode tilbud 
og kompetent rådgivning.  Haveselskaberne står med plantetombola, 
hvor man kan være heldig at få en smuk præmie med hjem.  

De historiske haver på museet står frodigt med gamle sorter af 
grøntsager, blomster og nytteplanter. Gå en tur gennem den store 
køkkenhave, hvor sommerfuglene sidder tæt på krydderurterne, eller 
se flotte bed med smukke georginer bag den firlængede 
bindingsværksgård Badensminde. I de historiske huse er der 
arbejdende værksteder, hvor man kan opleve trædrejeren, smeden 
og væveren, eller se de fine håndarbejder blive lavet, såsom 
kniplinger, broderi og orkering. Melder sulten sig under indkøbene, 
kan man få en kop kaffe og hjemmelavede lækkerier i madteltet.  

Har du overskud af planter, stiklinger eller andet haverelateret som 
du ønsker af sælge til andre haveentusiaster? Så send en mail til 
formidlingsinspektør Christina Faurskov på cfp@gludmuseum.dk eller 
ring på tlf. 75683082 og hør om muligheden for at få en stand.  
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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.



33

HORNSYLD BLADET

HORNSYLD BLADET

Indret haven til bier, andre insekter og din egen travle familie. 

Torsdag den 22. oktober kl. 19.00. 
Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby 

 (parkering og indgang foran skolen mod Vejlevej) 
 

Foredraget handler om havens 
indretning og plantevalg, så både 
mennesker, bier, sommerfugle og 
andre insekter har det godt. 
Haven må gerne være nem at 
passe, det giver mere tid til 
familien og tid til at nyde 
insektlivet i haven samt arbejdet 

med honningen, hvis man vil prøve kræfter med bistader i haven.  
 
Få viden og inspiration til hvordan haven bliver en skøn plet for 
både mennesker og bier. Havearkitekt og planteskolegartner Laila 
Sølager giver videre af egne erfaringer med både bier og 
haveindretning. Laila har mere end 
25 års erfaring med haver og 5 års 
erfaring med bier. Det danner 
grundlag for et foredrag med masser 
af billeder, hvor I får idéer til havens 
indretning og til det plantevalg, der 
passer både til flittige bier og travle 
mennesker.  
Bier bestøver og vi får mange bær - ja det er afgørende for et 
spiseligt udbytte i haven, at der er gode forhold for bier og andre 
bestøvere.  
Laila: ”Haven er det udendørs hjem for de mennesker, der bor i 
huset. Fuld af oplevelser til alle sanser – dufte, farver, stemning, 
lyd og smag.” Se mere på: https://www.have-ideer.dk/ 
 
Entre incl. kaffe og forskellige æblekager kr. 75,- (ikke 
medlemmer kr. 100,-) 
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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

JULE-PILEFLET 
 

Lørdag den 10. oktober kl. 9 - 16 
Råhaugegård Pil, Sattrupvej 3, 8752 Østbirk 

 
 
Så er det tid til jule-pileflet. Her er der igen mulighed 
for at lave julehjerter og stjerner i pilebark. Dørkranse, 
adventskranse, stjerner, hjerter, små juletræer…. i 
pilegrene. 
Du kan låne værktøj på dagen. Der er mulighed for at 
købe værktøj og tilbehør i butikken. 
Medbring selv mad og drikkevarer til hele dagen. Ulla 

giver et rundstykke inden vi starter og hun har the/kaffe på 
kanden resten af dagen.  
 
Pris:  kr. 380,- (ikke medlemmer kr.430,-) excl. materialer.  
(Der skal påregnes en materialepris på kr. 80,00 - 150,00).  
  
Tilmelding: Tlf. 2343 8759 eller 
bjerreherred@haveselskabet.dk (begrænset deltagerantal) 
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Årsberetning 
Hornsyld Idrætsforening 2019.
 
Generalforsamling afholdt den 25.05.2020 i HIC.

Året 2019 har været et aktivt jubilæums år for Hornsyld Idrætsforening, 
dog har der også været lidt ”modvind” på banen. Alle har arbejdet hårdt for 
det ”gode frivillige arbejde” og derved bidraget til den sportslige udvikling 
i hele foreningen. 

Vi startede året med at planlægge foreningens 80-års jubilæum, fredag den 
12. april i HIC.

Vi havde et mål om at samle alle trænere – ledere – tidligere hovedformænd 
og alle æresmedlemmer denne aften, for at sige et - STORT - tak til alle for 
hjælpen igennem alle årene.

Det lykkedes heldigvis langt hen af vejen, vi var 100 personer som alle igen-
nem tiden har gjort en forskel for Hornsyld IF og det var en rigtig god aften, 
der blev snakket og hygget ved alle bordene og det var en af ”tankerne” bag 
aftenen, ingen ”klaver bokser” men fred og ro til at få snakket med dem 
man måske ikke har set eller snakket med igennem flere år.    

Tommy Poulsen guidede os flot og spændende igennem foreningens histo-
rie, fra fodboldbane med kokasser til de flotte faciliteter vi har i dag, det 
er en vild og fantastisk udvikling der er sket på 80 år, hvordan ser HIF og 
faciliteterne ud om 80 år ?.

En stor tak til Tina Buhl for at være tovholder på planlægningen af jubilæ-
umsarrangementet.

Desværre har vi 2019 også taget afsked med 3 personer med ”blå blod” i 
årerne, æresmedlem Anne Harfeld, Alf Juul Nielsen som var med til stifte 
Hornsyld Bjerre IF´s Venner den 6. december 1982, Aage ”Barber” Jacobsen 
mange årig sponsor og trofast tilskurer på Hornsyld stadion.  

Æret være deres minde.
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De enkelte afdelinger kommer selv ind på deres aktiviteter i 2019, så det 
bliver kun et kort resume, 

Volleyballafdelingen fastholdt pladsen i 2. division for herrer, samt har jyl-
landsserie hold i både damer og herrer, ungdomsholdene er der også fint gang i. 

Gymnastikafdelingen har bla. afholdt den årlige fastelavnsfest og gymna-
stikopvisning med god opbakning.  

Seniorfodbold spiller i serie 3 med førsteholdet.    

 

I ungdomsfodbold har vi i eget regi de helt unge hold – når de bliver lidt 
ældre overgår de til samarbejdet HSSR – der dækker over byerne Hornsyld, 
Stouby, Stenderup og Rårup. Der er blevet arbejdet på at få bedre struktur 
på økonomien i samarbejdet, bla. har vi besluttet, at der bliver tilkoblet en 
ekstern kasserer på samarbejdet fremadrettet, spændende at følge udvik-
lingen i HSSR- samarbejdet.

 

Sport på tværs for seniorer, styret af Jørn Hansen og Preben Maltesen ”spil-
ler” også bare rigtig godt, der er trængsel på badminton banerne i HIC hver 
tirsdag formiddag, og de hygger sig.

 

HIF-præsentations folder fra 2017, med værdigrundlaget på forsiden – Idræt 
for alle -  er ved at blive opdateret. Et godt værktøj som præsentation af HIF, og 
for evt. nye medlemmer eller tilflyttere til området, giver den giver god og rele-
vant information, den skal dog gøres mere digital og være tilgængelig på HIF-
hjemmeside og Hornsyld. dk. Frans Tingleff har påtaget sig denne opgave.   

Hornsyld Bladet, har Birgit Terkildsen fra Sense på Søndergade i Hornsyld 
distribueret i 2019, en stor tak til Birgit for at påtage sig den opgave med 
godt humør og positiv energi.

Der skal også lyde en stor tak til bladudvalget.

Annoncørerne i bladet, der trofast har bakket op i mange år skal også have en 
stor tak for loyaliteten over for bladet, uden annoncører intet Hornsyld Blad.   

Vi kan alle være stolte af at have et præsentabelt og professionelt Hornsyld 
blad, det er god branding af Hornsyld – Bjerre – Bråskov området.
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Den verdensberømte Hornsyld Bier fest blev også afviklet i 2019, med et 
fremrykket starttidspunkt som fornyelsen, det gik vist rigtig fint med den 
”forandring”, en stor tak til arrangørerne, der også er med til ”brande” 
Hornsyld langt uden for bygrænsen.  Juelsminde IF hjalp os om natten med 
oprydning, tilsvarende var vi nede og hjælpe Juelsminde IF ifm. oprydnin-
gen til Havne festen, dejligt at vi kan hjælpe hinanden på Event siden. 

I 2019 var vi 538 aktive medlemmer – hvoraf 350 under 25 år.   

Vores samarbejdspartner i HIC har vi lovet at holde fokus på indsamling 
af midler til springcentret, de opsatte indsamlingsbøtter i Hornsyld Idræts-
center, SPAR, Hornsyld Slagteren og ved Ann Worms blomster, er blevet 
samlet igen og talt op ca. 2.500 kr. er der samlet ind og doblet op af HIF 
Hovedbestyrelse, derfor er der 5.000,00 kr. på vej til HIC. 

2019 blev 4. sæson med gratis haltimer, stadig et meget positivt tiltag, det 
har frigjort nogle midler til at de enkelte afdelinger, har mulighed for at 
forkæle træner, ledere og de aktive lidt mere. Nu er det måske blevet tiden 
hvor man fra politisk hold skal ”gentænke” tanken med 25 års grænsen for 
medlemstilskud til foreningerne, er det med til at ”udvikle” eller måske det 
modsatte, vi har jo fælles mål for alle frivillige idrætsledere og foreninger, 
de frivillige skal have bedre betingelser for at drive og udvikle foreningsli-
vet i hverdagen.   

Understøtning af de enkelte afdelinger har altid været et af vores focus 
områder i hovedbestyrelsen, i 2019 har vi ydet støtte til bla. gymnastikafde-
lingens afvikling af fastelavnsfest, senior fodbolds forplejning til trænings-
start, vedligehold af tribunen/stadion, volleyball med tilskud til et fælles 
stævne for ungdomshold, betalt bussen for HSSR/HIF ungdomsfodbold, så 
der blev fælles/social tur til U13 drengene der spillede finale om det jyske 
mesterskab. 

Alt i alt har vi uddelt ca. kr. 28.000,00 i 2019.

2019 blev år 2 med en ansøgning ved Hedensted Kommune om etablering af 
en kunstgræsbane på Hornsyld Stadion, den var planlagt som en udvikling 
af træningsbanen ud mod Bråskov, da der i forvejen er etableret lysanlæg, 
hegn mv., men den tanke er blevet udviklet igennem 2019.

Med HIC bestyrelsen som tovholder tog vi i 2019 hul på en visionsproces 
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for de udvendige arealer omkring HIC, alle brugere, skolen osv. Satte sig og 
”tænkte” stort og derved er kunstgræs banen blevet ”flyttet” fra trænings-
banen om til bane 2 som vi kalder den, for det er der ”man vil være”, også 
rent praktisk mht. omklædningsrum, diverse rekvisitter mv.

Miki og jeg var på seminar den 13. april i Middelfart, spændende at høre om 
erfaringer fra andre foreninger der var på forskellige stadier i processen. 
Der gik lidt miljøpolitik i tingene i løbet af 2019,

Derfor har vi holdt os lidt passive i processen, men vi må se om vi ikke kan 
”presse” lidt mere på i 2020.  

Vi mener stadig at behovet er der, da BGI-banen som vi lejer i dag, er booket 
til deres eget brug, og det er jo positivt for BGI.

I 2020 vil vi i hovedbestyrelsen bla. have fokus på, Visions processen for 
de grønne arealer ude omkring Hornsyld Idrætscenter samt de indvendige 
faciliteter i Hornsyld Idrætscenter, understøtning til de enkelte afdelinger, 
de sportslige resultater, medlemsfastholdelse, leder – træner og hjælper 
rekruttering, Hornsyld Bladet, ny kunstgræsbane, en evt. ny platform for 
HIF hjemmesiden, opstramning af interne procedurer i foreningen for at 
tilpasse de øgede krav der stilles til en hovedbestyrelse og et top 10 samar-
bejde, hvor 10 foreninger fra kommunen, Hedensted Kommune og DGI mø-
des i et forum og udveksler erfaringer uden filter, en spændende proces der 
starter den 19. februar 2020 i Hornsyld Idrætscenter med HIF som værter.

Endnu engang tak til alle trænere, ledere, sponsorer mv. for deres indsats 
i 2019.

En særlig tak til Tina Buhl for at få ”styr” på persondataloven for HIF 
samt til Susanne Kamuk der har kæmpet en ”kamp” omkring foreningen og 
hvidvaskningsregler via Sydbank, det er ”bøvlet” og kampen er ikke færdig 
endnu, men de værste kampe skulle gerne være overstået.    

Husk det er jer som ildsjæle der gør den store forskel. 

HIF Hovedbestyrelse 

V/Formand

Henrik Jørgensen
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Farvel til stadion
Af Tommy Poulsen.

Det gamle Bjerre Stadion skal bruges til husbyggeri.

I 50’erne og 60’erne var det hjemmebane for Bjerre IF.

Da vi skiftede til Hornsyld Stadion i 1968, blev Bjerre Stadion brugt som 
træningsbane, og da vi forlod Bjerre Stadion og flyttede til Nørregade Sta-
dion og det nye stadion ved Svømmehallen, blev Bjerre Stadion lavet om til 
tennisbaner.

Nu er de 11.250 kvadratmeter på Bjerevej 328 blevet solgt for 700.000 kr. til 
tømrermester Mick Ganderup Hansen, der agter at opføre huse på grunden.

Der er ikke blevet spillet tennis på tennisbanerne i flere år, og nu har Bjerre 
Millenium valgt at sælge de traditionsrige baner.

Vi er mange, der kan huske, da vi byggede de gamle klubhuse, først om-
klædningsrummene med koldt vand i bruserne, dernæst samlingslokalet, 
hvor der er blevet holdt mange møder i tidens løb.

De seneste år er der blevet spillet petanque på banerne.

Nu er banerne kommet ind under byzone, og det er derfor muligt at bygge 
boliger.
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Sådan ser de gamle baner ud
foto: Henrik Akselbo
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Lokalarkivet for Nebsager Sogn 
Fortælling om Gårde/Landbrug/Huse i Sognet. 

 
Nørremarksvej 2.                                                                                                                     
Matr. Nr. 23 e. 
 
Grunden blev udstykket fra Nørremarksvej 6 i 1947.                                                                                  
 
Huset er bygget i 1950 af murermester Rasmus Stenkjær, der udlejede 
huset til sine medhjælpere.  
 
Ved siden af huset havde murermesteren oplagring af forskellige 
byggematerialer – bjælker, brædder m.m. - så i folkemunde blev huset 
kaldt ”Stilladshuset”. 
 

 
B277b. Jernbanen Horsens-Juelsminde gik tæt forbi huset, og der var et 
trinbræt med venteskur, svelleperron og installationsskab for blinklys.                                                     

                 
Husets beboere havde ikke noget at gøre med jernbanens drift. 

 
Efter nogle år - i ca. 1965 – blev huset solgt til Kurt Hansen, der var 
fiskemand. 
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I 1977 købte Kirstine (Stinne) Ravn Olesen huset. Stinne var netop blevet 
enke.  
 
 
Hun og hendes mand, Hans Ravn Olesen, havde i mange år ejendommen 
på Nørremarksvej 24. 
 
I 1984 købte Karen og Søren Ratje huset og boede der indtil 1989. 
 
 
Ejendommen solgtes i 1989 til Kaj Flensborg, mangeårig chauffør hos HK. 
 
I 2002 blev huset overtaget af hans datter, Henriette Flensborg. 
 
I 2007 blev huset købt af den nuværende ejer, Kurt Birkegaard Nielsen. 
 
 
 

 
B2332. Husets udseende i 2012. 

 

 
 



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


