
FORORD 
 
Dette årsskrift er det første af to  
bind i en beretning om idrætslivet  
i Hejls i perioden 1869 - 2011. 
Det dækker perioden 1869 - 1966. 
Egentlig ville vi have samlet hele 
historien om idrætslivet i Hejls i 
dette årsskrift, men materialet er 
svulmet så voldsomt op, at vi bli-
ver nødt til at dele det over to år. 
Andet bind som vil være årsskrif-
tet i 2012, vil indeholde beretnin-
gen om Hejls Idrætsforenings hi-
storie fra 1966 - 2011 samt en be-
retning  om idrætsforenings klub-
hus og bygningen af den nye mul-
tihal. 
 
Da det kun er sparsomt, hvad der 
er overleveret af materiale om 
idrætsliv i Hejls indtil 1966, er 
beretningen om de forskellige for-
eninger mest bygget på materiale 
fra Tyrstrup Herreds Tidende, 
Kolding Folkeblad og mundtlige 
beretninger fra tiden 1948-1966. 
Billedmaterialet er fra Lokalhisto-
risk Arkiv for Hejls-Hejlsminde, 
men det er også lykkedes os at 
finde nyt billedmateriale i forbin-
delse med vores research. Tak til 
dem, der har udlånt billeder og 
hjulpet med identificeringen af 
personer på billederne. 
 
 
 
 

 
 
Beretningen dækker Hejls Gym-
nastikforening, Hejls  Boldklub, 
Hejls Salonskytteforening, Hejls  
Idrætsklub, Hejls Idrætsforening 
1948-1966 samt Damemotions-
holdet og Hejls Tennisklub i hele 
perioden. Da materialet har været 
sparsomt, har det været vanskeligt 
at give mere levende skildringer 
af, hvad der rørte sig i idrætslivet, 
da mange, der var med, ikke er 
mere. Beretningen er krydret med 
små personportrætter af nogle af 
de mennesker, der har spillet en 
rolle i idrætslivet i de forskellige 
foreninger i denne periode. Man 
kan naturligvis altid diskutere ud-
valget af portrætterede personer, 
men vi har valgt så godt vi kunne. 
 
Det glæder os, at årsskriftet kan 
udkomme i forbindelse med ind-
vielsen af Hejls Idrætsforenings 
ny multihal den 1. oktober 2011. 
 
Årsskriftet er blevet til i et fint 
teamarbejde mellem medarbejder-
ne ved Lokalhistorisk Arkiv. For-
fattere til artiklerne er Lis Dam-
gaard og Gunnar Krag. Jeg vil 
gerne takke alle, der med deres 
arbejde har bidraget til, at vi kun-
ne få lavet denne bog. 
 
Hejls, september 2011 
Gunnar M. Krag 





3 

  
  
Indhold 
  
Forord ................................................................................................ 1 
 
Hejls Skytte- og Gymnastikforenings historie 1869-1948 ................ 4 
 
Hejls Boldklubs historie 1903-1948 ................................................ 14 
 
Hejls Salonskytteforening 1926-1940 ............................................. 29 
 
Hejls Idrætsklub 1932-1937 ............................................................ 32 
 
Dannelsen af Hejls Idrætsforening 1948 og årene frem til 1966 ..... 43 
 
Motionsgymnastikken ...................................................................... 59 
 
Tennis i Hejls 1936-2011 ................................................................. 63 
 
Register over portrætterede personer ............................................... 75 



Hejls Skytte- og  
Gymnastikforening 1869-1948 
 
Oprindelsen til al idrætsliv i Hejls 
var dannelsen af en lokal Skytte-
kreds af Danske Skytteforeninger 
i  1869. Denne forenings liv kan 
ikke følges nærmere, men har dog 
nok eksisteret frem til 1. Verdens-
krig. Hejls Gymnastikforening er 
udgået af Skytteforeningen og har 
måske drænet denne for medlem-
mer og energi. 
 
Kernen i den oprindelige Skytte-
forenings medlemmer  var Ven-
stre bønderne, som i kampen mod 
Estrups Højre diktatur tog skytte-
sagen op. Aktiviteten i de danske 
skytteforeninger havde altså op-
rindelig en politisk baggrund. Da 
bøndernes parti Venstre fra 1906 
kom til magten og var landets 
største og regerende parti, faldt 
denne baggrund bort. Det kan for-

klare den svindende interesse for 
skytteaktiviteterne i Hejls. Men i 
andre sogne heromkring, ses skyt-
teforeningerne dog at fortsætte de-
res aktiviteter frem til omkring 
1950. 
Hejls gymnastikforening er såle-
des startet i Skytteforeningens re-
gi. Skytteforeningen oprettedes i 
1869 som 40. kreds under navnet 
Vejstrup.  De ledende mænd i 
denne første forening var de ven-
strefolk, der  i årene derefter star-
tede Hejls Friskole i 1873 og 
Hejls Forsamlingshus i 1880. Af 
navne kan nævnes, Lærer Berg-
holt, Hejls Kommuneskole,  Jep 
Fink, "Bygebjerg", Knud Krag, 
"Trappendal", Jens Ravn, 
"Lykkebjerg", Christian Hansen, 
”Stavnbjerg”, Rasmus Hansen, 
Mejeriet, Jeppe Lauridsen, Hejls-
minde Cikorietørreri, Lærer Bir-
kedal, lærer Iversen og lærer Leth, 
alle 3 lærere ved Friskolen.  

4 Lærer Bergholt, Jep Fink og Knud Krag 



Jens Ravn                   Christian Hansen 

Rasmus Hansen              Jeppe Lauridsen 

5 Lærer Birkedal          Lærerne Iversen og Leth 
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I 1872 overrakte kvinderne for-
eningen en fane, som siden er for-
svundet. Kredsen lå stille i årene 
1872-1877. Fra juni 1879 er der 
bevaret et  sanghæfte fra Skyttefe-
sten i Vargaarde skov. I maj 1879 
indberettes det til hovedforenin-
gen, "at man i Hejls igen haver 
begyndt øvelser i gymnastik og 
skydning."  Gymnastikøvelserne 
afholdtes i begyndelsen i Jep 
Finks lade på Bygebjerg, indtil 
Forsamlingshuset eller Øvelseshu-
set, som det da kaldtes, byggedes i 
1880. Så holdtes øvelserne der. 
I 1890 gik man i gang med den 
svenske gymnastik under delings-
førerne Hans Østergaard, der var 
bestyrer på Bygebjerg, og Rasmus 
Nielsen. Der var gymnastik to af-
tener om ugen, onsdag og fredag 
en time hver aften. Men det kneb 
for foreningens kasse at klare ud-
gifterne til nye redskaber.  For-
mand for gymnastikforeningen 
var da mejerist, senere mejeribe-
styrer H.C. Hansen. Foreningen 
fik en fane i 1917. Efter Første 
Verdenskrig omtales Skyttefore-
ningen ikke mere, og det ser ud 
til, at skytteaktiviteten er blevet 
indstillet og foreningen er gået 
over til at være en ren gymnastik-
forening. 
 
Ligesom skyttesagen var gymna-
stikken en del af bøndernes kamp 

for økonomisk og politisk selv-
stændighed, således som den kom 
til udtryk  gennem Højskolernes 
virksomhed. Gymnastikken for 
landboungdommen var en vigtig 
del af højskolernes program. Høj-
skolerne ønskede ikke blot  at 
vække de unges ånd gennem fore-
drag og undervisning i folkets og 
landets historie og dermed til poli-
tisk selvstændighed. Man ønskede 
også at rette de krogede arbejds-
kroppe ud, man ville danne både 
ånd og krop for derigennem at 
skabe en uddannet og selvbevidst 
bondestand. 
 
1920-1940 
Hejls Gymnastikforening var såle-

H.C. Hansen 



des oprindelig en forening for 
landmændene og deres karle og 
piger, men hurtigt kom der også 
håndværkere og  arbejdsmænd 
med. Hejls Gymnastikforening 
var meget aktiv i 1920erne og 
1930erne. Den deltog med hold i 
amtsstævnerne i Vingsted. I 1925 
fik man inspiration ved et besøg 
af Niels Bukh fra Ollerup, der den 
27. juni kom sejlende til Hejls-
minde med "Turisten" fra Assens 
med et hold på 14 gymnaster og 
gav opvisning på skolepladsen. 
Opvisningen begyndte kl. 20 og 
der var forsamlet op til 400 tilsku-
ere, som gav holdet bragende bi-
fald efter opvisningen. Derefter 
var der selskabelig sammenkomst, 

hvor lærer Ebbe Ebbesen takkede 
Niels Bukh og holdet. 
 
I 1927 blev Niels Flensburg fra 
”Bygebjerg” delingsfører for kar-
leholdet og Hans Jørgen Schmidt, 
søn af slagter Jens Schmidt i 
Hejls, tog over efter ham i slutnin-
gen af 1930'erne. Der var gerne 4 
hold i Hejls: Et karle- og et pige 
hold, et hold for små piger og et 
for drenge, og i nogle år også et 
hold for voksne mænd. Derudover 
var der damemotionsholdet for de 
modne kvinder. Så aktiviteten var 
stor. Damemotionsholdet holdt 
25års jubilæum i 1952, så holdet 
må være startet i 1927.  
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Forsamlingshuset, Hejls Landevej  72. Her blev der dyrket gymnastik 
fra 1880 til 1960. 



Niels Flensburg (1901-78) 
Niels Flensburg var født på 
”Bygebjerg”. Han voksede op i et 
meget levende og åndeligt vågent 
hjem, hvor man aktivt tog del i kir-
ke- og skoleliv og sluttede op om 
arbejdet i ungdomsforening, fore-
dragsforening og gymnastikfor-
ening. Således holdt man på 
"Bygebjerg" hver sommer en stor 
Sankt Hans fest i haven og i salen 
for alle medlemmerne af ungdoms-
foreningen, og hjemmet stod altid 
åbent for unge mennesker. Niels blev uddannet til delingsfører og le-
dede herregymnastikken i Hejls i 1930erne, ligesom han også fortsatte 
med at lede drengegymnastikken op i 1940erne og 1950erne.Niels 
Flensburg var en mand med mange ideer og ikke bange for at gennem-
føre dem. Han havde kunstneriske evner, og på sine gamle dage ud-
skar han de smukkeste stole i træ. Han var et sjældent godt menneske, 
som få gik forgæves hos, hvis de ønskede hjælp. 

H.J. Schmidt (1914-94) 
Hans Jørgen Schmidt var søn af slag-
termester Jens Schmidt  Hejls Lande-
vej 33.  Hans far var gennem mange 
år formand for Hejls Boldklub, så 
han fik sport og idræt ind gennem 
barndomshjemmet. Hans Jørgen var 
uddannet delingsfører fra Ollerup 
Gymnastikhøjskole og  ledede i man-
ge år  i 1930erne karleholdet i Hejls, 
der blev kaldt  ”Hejls elitehold”. Se-
nere  købte han slagterforretning på 
Junghansvej  i Kolding. Her fortsatte han med at lede gymnastik i  
K.I.F.  i 42 år og blev i 1991 udnævnt til årets idrætsmand i Kolding. 
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Gymnastikforeningen annoncere-
de ikke så meget. Den klarede sig 
åbenbart med lokale opslag i 
Brugsen og hos købmanden. Så 
foreningens aktiviteter er svære at 
følge gennem dagspressen. 
I oktober 1927 var der gymnastik-
opvisning i Forsamlingshuset af et 
pigehold under frk. Skrivers ledel-
se. Derefter var der fælles kaffe-
bord og sanglege. I marts 1928 og 
i marts 1929 var der gymnastikop-
visning for en stor mængde tilsku-
ere i forsamlingshuset af et pige- 
og et karlehold. 
I januar 1931 var der delingsfører-

kursus på Hejls Skole med kritik 
af delingsførerne. Fra Hejls deltog 
3 hold: karle, piger og mænd. Fra 
Vejstrup 2 hold: karle og piger. 
Fra Fjelstrup et hold karle. Kurset 
var arrangeret af sammenslutnin-
gen af Vejle Amts delingsførere. 
Kurset blev ledet af Ingrid Skov 
fra Kerteminde og Albert Kær-
gaard Hald.  Der var 30 deltagere-
re. Man skiftede mellem gymna-
stik og teori, og i en fællestime 
var der foredrag. Om aftenen var 
der folkedanse under Ingrid Skovs 
ledelse. Søndag formiddag fortsat-
te med øvelser. Om eftermidda-

Herregymnastikholdet 1938-39. Bageste række fra venstre:  
1. Niels Flensburg, 2. Karl Christiansen, 6. Simon Hugger, 7. Hans 
Jørgen Schmidt, delingsfører. Forreste række fra venstre: 4. Ingvard 
Petersen, 6. Kristian Degn.  
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gen var der generalforsamling i 
delingsførerforeningens 1. kreds. 
Til bestyrelsen valgtes fra Hejls 
Knud Krag, ”Trappendal”. Han 
var da delingsfører for karleholdet 
i Vejstrup Gymnastikforening. 
Derefter var der gymnastikopvis-
ning, og om aftenen middag med 
taler og sang, og man sluttede af 
med en svingom. 
 
 Damemotionsholdet fungerede 
også i 1930’erne. I marts 1937 var 
der således opvisning i Forsam-
lingshuset af et damehold under 
ledelse af lærerinde frk. Buhl. 
 
I 1938 var der gymnastiktilsyn i 
skolens gymnastiksal. De tilsyns-
førende var fru Tavsen Nørgaard 
fra Vejle og lærer Frede Hansen 
fra Kolding. Der deltog i alt 10 
hold fra Hejls og omliggende sog-
ne. I april 1939 var der festlig 
sammenkomst i forsamlingshuset 
med gymnaster fra både Hejls, 
Anslet og Vejstrup. Et karlehold 
og et pigehold fra Hejls gav op-
visning.  I december 1939 på for-
eningens generalforsamling næv-
nes det, at der i årets løb har været 
4 hold til gymnastik. Karle- og pi-
geholdene har klaret sig godt til 
Vingstedstævnet. Foreningen hav-
de da en kassebeholdning på 56 
kr. Aftenen afsluttedes med folke-
dans. 

1940-48 
Under krigen var det svært at hol-
de gang i gymnastikken især i de 
sidste år, idet både skolen og For-
samlingshuset blev beslaglagt af 
tyskerne til husning af flygtninge 
fra Østpreussen. Men den 16. no-
vember 1942 starter damemoti-
onsholdet gymnastikken den kl. 
15.30 på skolen, og der er mundt-
lige beretninger om, at gymnastik-
ken for drenge i disse år afholdtes 
på gårdspladsen i præstegården, 
og at redskaberne så som plint, 
buk og måtter opbevaredes i præ-
stegårdens lade. 
 
Efter krigen ses det, at gymnastik-
ken for karle og piger startede i 
november 1945: Kl. 19.30 for kar-
lene og 20.30 for pigerne. De 
skulle jo først være færdig med 
opvasken efter aftensmaden ude 
på gårdene. I april 1946 holdt 
Gymnastikforeningen opvisning i 
skolen med 3 hold. I oktober 1947 
var der afslutningsfest for hånd-
bold i forsamlingshuset, og senere 
samme måned var der ordinær ge-
neralforsamling. Samme år næv-
nes det på Boldklubbens general-
forsamling, at man påtænker at 
starte med håndbold. Så begge 
foreninger har altså her konkurre-
ret om at indføre nye discipliner. 
Damemotionsholdet lededes i 
1946 af fru Holmgaard og i 1947 



Herregymnastikholdet 1943. Bageste række fra venstre: 
Hans Jørgen Schmidt, delingsfører, Leander Holm, Mejeriet, Karl 
Christiansen, Hejls Smedje, Niels Flensburg, ”Bygebjerg”, Hansen 
(kommis hos  købmand Holmgaard), Simon Hugger, Overbyvej, Niels 
Christensen,  Ingvard Pedersen, Hans Damgaard, ”Overgaard”.  
Forreste række fra venstre: Arne Boesen , Christian Ipsen, Frits Han-
sen (senere Canada) søn af Andreas Hansen, Hejls Landevej 55, Ri-
chard Iversen, Stationsvej  1, ukendt. 
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af fru Dagny Mikkelsen, som le-
dede holdet til 1951. Den 16. 
marts 1948 var der stor gymna-
stikopvisning i Hejls skole: 4 
hold, karle, piger, drenge og små 
piger. Alle ledet af lærer H.O. 
Mikkelsen og hans kone Dagny 
Mikkelsen. Derefter var der dans i 

Forsamlingshuset. Den 17. april 
1948 holdt foreningen afslut-
ningsfest med generalforsamling 
og bal bagefter. Det må være på 
denne generalforsamling, man har 
besluttet at indkalde til en ekstra-
ordinær generalforsamling en må-
ned senere for at kunne lave sam      
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Gymnaster fra Hejls til opvisning i Vingsted under ledelse af Hans Jør-
gen Schmidt. 



menslutningen med Hejls Bold-
klub. 
Som det fremgår af beretningen 
blev der øvet gymnastik både i 
forsamlingshuset og i skolen. 
Skolen blev vist mest brugt ved 
opvisninger, mens den ugentlige 
øvning for de forskellige hold fo-
regik i forsamlingshuset. Her var 
der ingen omklædningsrum. Om-
klædningen foregik i den lille sal 
og selve gymnastikken i den store 
sal. Mens karlene øvede sig i den 
store sal, skiftede pigerne i den 

lille sal, og når karlene kom ud fra 
den store sal, gik pigerne derind 
for at øve sig, mens mændene 
klædte sig på. Så blev der kigget 
og lavet sjov. Der var ingen bad. 
Man tørrede sveden af kroppen 
med et håndklæde og klædte sig 
på. Derefter var der ofte kaffebord 
og dans. Så det var andre tider.  
På skolen var der dog omklæd-
ningsrum og bruserum, så derfor 
blev den ofte brugt til opvisning, 
og når fremmede hold var på be-
søg. 

H.O. Mikkelsen og Dagny Mikkelsen 
Dagny og H.O. Mikkelsen kom til Hejls som ungt lærerpar i 1946. 
Begge var de store idrætsmennesker, og de kom hurtigt ind forenings-
livet. Således var H.O. Mikkelsen formand for ungdomsforeningen i 
1948. Han startede fri idræt op i Hejls. Først i skolen og senere i Hejls 
Idrætsforening, da den var dannet i 1948. Han var eminent til at få 
børn og unge mennesker til at yde noget, når de dyrkede sport. Hans 
kone Dagny ledede først gymnastikken for unge piger og siden kvin-
degymnastikken i slutningen af 1940erne. De var et smukt par og me-
get afholdte, men desværre for Hejls rejste de fra byen i 1951, for at 
blive lærere på en skole i Silkeborg. 
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Hejls Boldklub 1903-1948 
 
1903-1928 
Der er kun bevaret materiale fra 
Hejls Boldklub fra perioden 1935-
1948. Det er derfor svært at re-
konstruere foreningens historie i 
dens helhed, men ved hjælp af 
avisnotitser i Kolding folkeblad 
og foreningens annoncering i Tyr-
strup Herreds Tidende samt oplys-
ninger i Forsamlingshusets og 
Kroens protokoller, er det muligt 
at give et spinkelt rids af  hoved-
trækkene i foreningens udvikling. 
 
Fodboldsporten kom til Danmark 
omkring år 1900 fra England og 
bredte sig hurtigt. Der blev opret-
tet fodboldklubber over hele lan-
det. I Hejls var man tilsyneladen-
de også tidligt med. Den første 
notits om Fodboldlubbens eksi-
stens findes i forsamlingshusets 
protokol fra 1903, hvor forenin-
gen har lejet forsamlingshusets sal 
til et arrangement. Foreningen må 
da have eksisteret i mindst et års 
tid og være etableret. 
 
Derefter kan foreningen følges 
gennem forsamlingshusets proto-
kol frem til 1921. Der har altså 
været spillet fodbold i alle disse 
år, og foreningen har næsten hvert 
år holdt et større arrangement i 
forsamlingshusets sal. Sandsyn-

ligvis et bal for foreningens med-
lemmer efter en turneringskamp. 
I 1920 forærede foreningen en lil-
le sølvpapirkniv til gårdejer Jør-
gen Damgaard i Hejls Overby 
med inskriptionen: " En tak fra 
Hejls Fodboldforening 1920". 
Kniven fik han, fordi fodboldfor-
eningen havde fået lov at træne og 
spille kampe  på hans mark. Her 
kaldes foreningen Hejls Fodbold-
foreningen, mens den senere har 
navn af Hejls Boldklub. Der veks-
les dog mellem navnene. 
 
Derefter har det ikke været muligt 
at følge foreningens udvikling, da 
Tyrstrup Herreds Tidende først 
begyndte at udkomme i 1925, og i 
de første år mest var en avis for 
Christiansfeld-Tyrstrup med få 
annoncer fra de øvrige byer i om-
egnen. Det ændrer sig fra omkring 
1928, og fra da af kan man nogen-
lunde sikkert følge foreningens 
udvikling frem til 1948.  
 
Boldklubbens medlemmer og 
aktive 
Boldklubber er for mænd og dren-
ge, der elsker fodbold. Sådan var 
det også i Hejls i første halvdel af 
det 20. århundrede. På det tids-
punkt var der masser af unge 
mennesker i en  landsby som 
Hejls. Der var karle og landvæ-
senselever på gårdene, der var 



håndværkerlærlinge-  og svende 
og håndværkerne selv. Der var 
kommiser og mejerister og ar-
bejdsmænd. En sjælden gang mø-
der man en gårdejer, men mest på 
Oldboys holdet. Disse mennesker 
var boldklubbens grundlag, og de 
sad i dens bestyrelse. Men hvor 
spillede man? Der var jo dengang 
ingen sportsplads i Hejls. Ja, man 
spillede på græsmarker tilhørende 
forskellige gårdmænd, som gerne 
ville støtte klubben og dens arbej-
de. Omkring 1920 har man spillet 

hos Jørgen Damgaard på 
"Overgaard", senere spillede man 
på "Kløverholms" mark tilhørende 
sognefoged Johan Hansen. Senere 
igen var det på marker tilhørende 
Hans Schultz "Damgaard" og Je-
sper Jespersen på "Midtbygaard", 
og til slut på Straarups mark be-
liggende,  hvor nu ”Engvej” be-
gynder og om bag ”Engbo”. 
 
Fra 1928 kan vi følge boldklub-
ben nærmere, og aktiviteten var 
høj. Man spillede kampe i kreds-
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Oldboys fra 1930erne:  
Fra venstre: Holm, fra Vargaarde, skrædder Marius Knudsen, Stati-
onsvej 2, slagter Jens Schmidt, Hejls landevej 33, Simon Hansen, 
”Kløverholm”, skrædder Peter Nielsen, Vargaardevej 7, snedker Søren 
Hansen, Hejls landevej 38, Jacob Hansen, ”Teglgården”, Christian 
Damgaard, ”Karenshøj”, Knud Hansen, ”Stavnsbjerg”, bygmester Sø-
ren Jessen, Niels Skøtt, ”Mindegården”. 



Slagter Jens Schmidt og sognefoged Johan Hansen. 
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Olaf Rudbeck, ”Store Ottosen” og Hans Rohde med den nye fane fra 
1928 ved en fodboldkamp i 1932. 
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turneringen, og det ser ud til, at 
man var tilsluttet JBU, Jysk Bold-
union. Via kampene i kredsturne-
ringen bestemtes de enkelte klub-
holds placering i systemet. Det ser 
ud til, at Hejls havde to  hold for 
unge mænd, et drengehold og et 
Oldboys hold. Efter de mange 
kampe var der altid bal enten i 
kroen eller i forsamlingshuset el-
ler på Hejlsminde Badehotel. Af 
og til have man i klubben også 
overskud til at indstudere og opfø-
re en dilettantforestilling. Man 
skulle ud til mange kampe i om-
egnen så langt som til Halk-
Hejsager og til Seest og Ødis. 
Men det klarede slagter Jens 
Schmidt, som stillede sin lastbil til 
rådighed. 
 
1928-1940 
Den følgende beskrivelse af Bold-
klubbens aktiviteter i de enkelte år 
er meget detaljeret, da det giver et 
godt indtryk af klubbens aktivi-
tetsniveau og af hvem der var ak-
tive i klubben. 
I april 1928 var der kamp mellem 
Hejls og Christiansfeld, som Hejls 
vandt 1-0.  
I maj og juni 1928 spillede Hejls 
Boldklub en del kampe først mod 
"Vidar" fra Sdr. Vang med resul-
tatet  3-1 til "Vidar" og siden mod  
Aller med resultatet  5-0 til Hejls 
og mod Sdr. Stenderup , hvor 

Hejls vandt 10-1 og endelig mod 
Grønninghoved, hvor Hejls vandt 
11-0. I juli var der stor 4-holds-
pladekamp i Hejls.  
I august var Hejls til 4 holds-
pladekamp i Hejsager og i slut-
kampen mellem de sejrende hold 
fra Fredsted og Hejls, vandt Hejls 
med 2-1 og vandt pladen.  
Senere i august var der 4-holds-
pladekamp i Hejls med faneindvi-
else. Fanen var syet til Hejls 
Boldklub af Vera Rudbeck, en sø-
ster til cykelhandler Rudbeck, 
som i mange år var aktiv i Bold-
klubben. Den udsatte pokal var i 
dagene inden kampen udstillet hos 
Quist og Christensen i deres cykel
- og el-forretning. Kampene var 
mellem klubberne fra Taps, Grøn-
ninghoved og Sdr. Vang og Hejls. 
Taps vandt over Hejls med 2-0, 
Grønninghoved vandt over Sdr. 
Vang 2-1. I slutkampen mellem 
Grønninghoved og Sdr. Vang 
vandt Grønninghoved med 2-1 og 
vandt dermed pokalen en sølvva-
se. Dagen sluttede med bal i Hejls 
Kro.  
I september var der kamp på ba-
nen i Hejls mellem Hejls I og 
Ødis I, hvor Ødis vandt 4-1, og 
mellem Hejls II og Ødis II, som 
Ødis vandt 1-0. Året sluttede i ok-
tober med en 4-holds pladekamp i 
Hejls med pakkefest og bal i for-
samlingshuset om aftenen. Her 



gør man opmærksom på, at forårs-
turneringen er afgørende for klub-
ben. 
 
Mændene bag Boldklubben 
I februar 1929 afholdt Boldklub-
ben en stor basar, hvortil man bad 
befolkningen aflevere gaver, som 
kunne udloddes. Gaverne kunne 
afleveres til sognefoged Johan 
Hansen "Kløverholm", karetma-
ger Bock og til slagter Jens 
Schmidt samt til formanden. Her 
har vi nok navnene på en del af 
Boldklubbens bestyrelsesmedlem-
mer. At sognefoged Johan Hansen 

er med kan undre, men  året efter 
spiller man kampe på banen ved 
"Kløverholm", så det ser ud til, at 
han har ønsket at støtte Boldklub-
ben med sit navn og en mark til 
spillet. Karetmager Bock boede 
Vargaardevej 6, hvor han havde 
sit værksted, som senere overto-
ges af svigersønnen Kristian 
Klyhn, som også var aktiv i 
idrætslivet i Hejls.  
 
I marts 1929 afholdes der general-
forsamling i Boldklubben, hvor 
formanden slagter M. Sørensen 
oplæste regnskabet, som viste ind-
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Jens Schmidt (1886-1947)                       
Jens Schmidt købte Hejls Lande-
vej 33 ca. 1910. Her havde han 
slagteri, hvor han slagtede kreatu-
rer og svin. Senere byggede han til 
stuehuset, så der også var en slag-
terbutik. Dengang løb bækken 
langs landevejen gennem Hejls by, 
så når der var slagtedag, var den 
rød af blod. Hejls Bæk var dati-
dens kloaksystem. Jens Schmidt 
var bror til Peter Schmidt, Hejls 
Landevej 32. Jens Schmidt var for-
mand for Hejls Boldklub fra 1929-
37 og han støttede fodboldsporten 
på mange måder. Således kørte 
spillerne gennem mange år til 
kampe i hans lastbil, når de skulle spille kampe i de omkringliggende 
landsbyer. Han spillede også selv på Oldboys holdet. 
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tægter på 1053 kr. og udgifter på 
488 kr., så der var en kassebe-
holdning på 564 kr. Til ny for-
mand valgtes slagter Jens 
Schmidt, som kasserer Martin 
Hoffman. Til bestyrelsen valgtes i 
øvrigt slagter M. Sørensen, 
Skrædder Peter Nielsen og Leo 
Nielsen. Ved det efterfølgende 
kaffebord takkede M. Sørensen 
slagter Jens Schmidt, fordi han al-
tid velvilligt stillede bil til rådig-
hed, når man skulle ud til kamp. 
Slagter Jens Schmidt ser ud til at 
have været formand frem til 1938. 
Som man kan se, var det især 
håndværkerne i Hejls, som var 
rygraden i  Boldklubben. 
 
1929 
I maj 1929 spilles der kamp mel-
lem Hejls I og Grønninghoved I, 
hvor Hejls vandt 8-1. I juni var 
der kampe mellem Hejls, Grøn-
ninghoved og Sdr. Stenderup. 
Hejls I mod Grønninghoved I: 2-
0, Hejls I mod Sdr. Stenderup I: 0
-0 og Hejls II mod Sdr. Stenderup 
II: 2-0. Så det var en god dag for 
Hejls Boldklub. Ugen efter spille-
de Hejls II mod Seest II og vandt 
3-2, og Hejls drengehold spillede 
mod Fjelstrup drengehold og 
vandt 4-0. 
I august 1929 var der 4-holds pla-
dekamp på banen i Hejls mellem 
klubberne i Fjelstrup, Øsby, Halk-

Hejsager og Hejls. Øsby vandt 
over Hejls med 5-3, Halk-
Hejsager vandt over Fjelstrup med 
2-1. I slutkampen vandt Øsby med 
3-1 over Halk-Hejsager. Året slut-
tede med en pladekamp i Fjel-
strup, som blev vundet af Hejls 
Boldklub. 
 
1930 
Den 9. februar 1930 afholdt Bold-
klubben dilettantforestilling i 
Hejls Kro. Der opførtes "Tvende 
par" og "Indbrudstyven". Med-
lemskort kunne købes hos for-
manden slagter Jens Schmidt.  
Kristi Himmelfartsdag i maj spil-
lede man på banen i Hejls Overby 
kampe mellem Hejls I og Sdr. 
Stenderup I, hvor resultatet blev 4
-4. Tirsdagen efter spillede Hejls I 
mod Grønninghoved  og Hejls 
vandt 4-0. 
I august 1930 var der pladekamp 
på banen ved "Kløverholm" med 
kampe mellem Hejls og "Vidar" 
fra Sdr. Vang.. Desuden deltog 
Hejls I, Hejls II og Hejls Oldboys 
samt Fjelstrup I. Hejls vandt over 
"Vidar" med 2-2, Hejls I vandt 
over Hejls Oldboys 9-2, og til slut 
i kampen mellem Hejls II og Fjel-
strup II vandt Fjelstrup II 2-0 og 
vandt pladen. Det var en festlig 
dag med musik på banen og fælles 
kaffebord efter kampene og om 
aftenen dans i forsamlingshuset, 



hvortil gymnastikforeningens 
medlemmer var inviteret. Året 
sluttede i december med en mun-
ter aften på Hejls Kro, hvor den 
landskendte spillemand Frederik 
Iversen, Trædballehus, spillede 
koncert og bagefter spillede til 
dansen. 
 
1931 
I vinteren 1931 afholdt Boldklub-
ben dans på Hejlsminde Badeho-
tel og i marts opførte man dilet-
tant samme sted., hvortil Skytte-
foreningen inviteredes. I maj sam-
me år spillede man mod Seest på 

banen i Hejls Overby med bal på 
Kroen bagefter. Der er ingen op-
lysninger om aktiviteterne i resten 
af 1931 og i 1932. 
 
1933-1934 
I sommeren 1933 er Boldklubben 
meget aktiv. I månederne juli, 
september og oktober afholdes der 
4-holds pladekampe i Hejls på ba-
nen i Hejls Overby. Den 27. juli 
spilles der mellem Hejls, Vejstrup 
og "Vidar" fra Sdr. Vang i Kol-
ding. "Vidar" vandt pladen. Den 
8. september var der 4-holds nåle-
kamp, og endelig den 15. oktober 

21 

Hans Rohde (1901-80) 
Hans Rohde var født på Rovtsvej 15, 
hvor hans far havde smedeværksted. 
Efter skolen hjalp han i smedjen, men 
det var ikke rigtig noget for ham. Han 
havde så plads hos bønderne til 3 kro-
ner om dagen plus kost. Som 18årig 
kom han til postvæsenet som reserve. 
Han har fortalt, at han aldrig glemte 
den første dag, han havde aldrig væ-
ret i Overbyen mm., så han kom hjem 
med tasken halvfuld og en dundrende 
hovedpine. Han faldt efterhånden 
godt til som post og fortsatte til han 
blev pensioneret. Det foregik først på 
cykel og senere knallert. Han var med 
i bestyrelsen for Boldklubben fra 
1933 og til 1948. Brandværnet nød 
også godt af Hans Rohde, han opnåede at få 40års hæderstegn. 



Jens Schmidts bil som blev brugt, når boldklubben skulle ud til turne-
ringskampe. 
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Hold fra 1930’erne. Bagest fra venstre: Richard Iversen, 2, 3 og 4 
ukendte, Niels Flensborg, træner Hilmar Dahl. I midten: ukendt, Hans 
Jørgen Schmidt, ukendt, Svend Hugger. Forrest: Poul Holmgaard, 
ukendt, Hilmar Møller, Aage Johansen, Karl Christiansen, ukendt. 



afslutningsfest på sæsonen med 4-
holds pladekamp mellem Ødis I 
og Vejstrup I og Sdr. Stenderup I 
og II og Hejls II. Af oplysninger-
ne i Tyrstrup Herreds Tidende 
fremgår, at formanden for Bold-
klubben i 1934 var slagter Jens 
Schmidt, og at cykelhandler Olaf 
Rudbeck og postbud Hans Rohde 
var medlemmer af bestyrelsen. 
 
I juli 1934 var der 4-holds plade-
kamp i Hejls med dans om afte-
nen i forsamlingshuset, og i okto-
ber samme år til sportsstævnet i 
Vonsild vandt Hejls Boldklub en 

plade til fanen ved at besejre Vej-
strup 1-0 og derefter Vonsild 3-1.  
Bestyrelsen bestod i 1935 Olaf 
Rudbeck, Karl Christiansen og H. 
J. Schmidt. 
 
Stilstand og ny begyndelse 1937-
1940 
Derefter ser det ud til at spillet er 
gået i stå i nogle år, for i  juni 
1937 holdes møde for at undersø-
ge muligheden for at få fodbold-
spillet i gang igen. Der er stor in-
teresse og der vælges en bestyrel-
se for foreningen. Her får vi igen 
navne på de personer, der stod 
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Peter Nielsen (1898-1980) 
Peter Nielsen var født på 
Overbyvej 17. Hans far var 
skrædder Laue Nielsen. Pe-
ter blev også skrædder. Han 
havde værksted Vargårde-
vej 7, hvor der en overgang 
var 4-5 svende. Peter Niel-
sen var altid interesseret i, 
hvad der rørte sig i Hejls. 
Han sluttede op om idræts- 
og ungdomsarbejdet og 
spillede fodbold og dilet-
tant. Han var en humør-
bombe, altid hyggelig i sel-
skab. Han var gift med Fri-
da. De var altid meget imø-
dekommende. 

Frida og Peter Nielsen med 2 af børnene 



bag Boldklubben. Formand blev 
slagter Peter Schmidt, kasserer 
postbud Hans Rohde, de øvrige 
medlemmer af bestyrelsen var 
smed Karl Christiansen, kontrol-
assistent Aage Nielsen, kommis 
Emil Led. Suppleanter var land-
mand Niels Kristoffersen og land-
mand E. Jensen.  
 
Samme sommer i juli var der stor 
sportsfest i Hejls med kampe mel-
lem drenge: Vejstrup-Hejls: 5-0. 
Ødis Bramdrup I mod Hejls I: 3-
2, og Oldboys Vejstrup mod Old-
boys Hejls: 1-0. Ødis Bramdrup II 
mod Hejls II: 4-0. Det var jo ret 
nedslående for Hejls, men man 

sluttede med en dans i forsam-
lingshuset om aftenen. 
I april 1938 var der generalfor-
samling. Ny formand blev smed 
Karl Christiansen, kasserer post-
bud Hans Rohde, og til bestyrel-
sen valgtes cykelhandler Olaf 
Rudbeck, kommis Emil Led og 
mejerist Vagn Nielsen. Fra 1937 
har foreningen været meget aktiv i 
alle årene. I 1939 holdtes der såle-
des  hele tre sportsfester i løbet af 
sommeren med fodboldkampe på 
banen i Hejls Overby. I juli 1939 
var der tre kampe: Taps drenge 
mod Hejls drenge, Christiansfeld 
hold I mod Hejls hold I og Vej-
strup Old Boys mod Hejls Old 
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Karl Christiansen (1911-2001) 
Karl Christiansen var født i Hejls, hvor 
hans far Otto Christiansen havde Hejls 
smedje, Hejls Landevej 39. Karl blev 
også udlært smed og videreførte smed-
jen. I mange år arbejdede han her sam-
men med svogeren Vilhelm Schlosser. 
Han var interesseret i mange ting. Han 
var med i hjemmeværnet og gik til gym-
nastik.  Han havde allerede en motorcy-
kel først i 1930’erne. Først og fremmest 
var han smed, og han gik i smedjen, ef-
ter han var fyldt 80 år. Han var med i 
bestyrelsen for Hejls Boldklub i 
1930'erne og blev formand i 1938. Og 
senere spillede han på Oldboys holdet. 



Boys. Om aftenen var der dans i 
forsamlingshuset hvortil også 
gymnastikforeningens medlem-
mer var indbudt. 
Fra 1930'erne har vi også en be-
retning fra Jens Skøtt, som fortæl-
ler, at han spillede fodbold i bold-
klubbens regi. Det foregik på mar-
ker tilhørende  Niels Jespersen 
”Midtbygård” og Hans Schultz på 
"Damgård". Således lejede man 
Hans Schultz’ mark i 1939 for  

250 kr. Kontingent for voksne 
spillere var 2.50 kr. og for drenge 
1.00 kr. Det ser således ud til at 
foreningen var i fuld vigør i slut-
ningen af1930'erne. 
 
1940-1948 
Under krigen fungerede forenin-
gen videre. I maj 1942 holdt for-
eningen dans på Hejlsminde Ba-
dehotel og fodboldtræningen star-
tede det år den 18. maj på 
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Olaf Rudbeck (1906-85) 
Olaf Rudbeck var født i Starup og 
voksede op og gik i skole i Hejls. 
Hans hjem var Overbyvej 22. I 
1930 blev han gift med Kristine 
(Didde).  De lejede lejlighed og cy-
kelværksted af elektriker Julius 
Christensen i den tidligere under-
skole, Hejls Landevej 37. Olaf blev 
oplært i faget. Senere købte de Var-
gårdevej 9, hvor de byggede nyt 
værksted. Didde hjalp meget i 
værkstedet. Olaf hjalp også sin far 
med måleraflæsning for elektricitet. 
Fra 1932 gik han post, det fortsatte 
han med til 1976. Rudbeck var også 
gennem en årrække brandmand i 
”Hejls frivillige Brandværn”. Rud-
beck blev tidligt interesseret i fodbold, og han spillede i Hejls Bold-
klub allerede i 1920'erne. Han var medlem af bestyrelsen for Bold-
klubben i 1933 og ser ud til at have været med i bestyrelsen op gen-
nem 1930'erne og 1940'erne. I 1948 blev han genvalgt som formand 
for boldklubben og blev også medlem af Hejls Idrætsforenings første 
bestyrelse i 1948. 



”Bæklund”s mark bag 
"Ballegård". I september 1942 
holdt man høstfest på Hejls Kro 
som afslutning på træningen. På 
Generalforsamlingen i 1943 kom 
Sofus Petersen, Willy Viborg og 
Jacob Skøtt ind i bestyrelsen. I au-
gust 1943 holdt man også høstfest 
på Hejls Kro. Efter krigen var der 
i juli 1946 en sportsfest på 
"sportspladsen" i Hejls, man hav-
de lejet Straarups mark, med både 
fodbold- og håndboldkampe med 

efterfølgende bal om aftenen i 
Hejls Kro. Arrangementet afhold-
tes af Hejls Gymnastikforening og 
Hejls Boldklub i forening. Et tegn 
på at de to foreninger nu arbejde-
de sammen. Foreningen havde 
derefter gåse- og andespil i Hejls 
Kro i oktober 1946. 
 
På  generalforsamlingen  i maj 
1947valgtes til bestyrelsen: Oluf 
Rudbeck, Sofus Petersen, Karl 
Madsen, Jacob Skøtt, og H. C. 

Sofus Petersen (1906-81) 
Sofus Petersen var født i Sdr. 
Stenderup og kom til Hejls i be-
gyndelsen af 1930'erne, hvor hans 
kone Bothilde Kruse var født. Han 
var formand for Hejls Landarbej-
der Forening og med i Socialde-
mokratisk Forening og var en me-
get aktiv og dygtig fagforenings-
mand for landarbejderne i 
1940'erne og 50'erne. Han var og-
så i mange år sygekassekasserer 
og skomager. En kort tid også 
vaskeriejer. Han sad i Hejls sog-
neråd i flere perioder. Han bygge-
de sammen med sin kone Bothilde 
hus på Hejls Landevej 47, hvor de 
boede til hans død. Han var meget 
interesseret i idræt og sport. Han blev medlem af Hejls Boldklubs be-
styrelse i 1943 og sad til 1948 og var også med i Idrætsforeningens 
første bestyrelse i 1948. I hjemmet var alle pigerne med i sportslivet i 
Hejls op gennem 1950’erne og 1960’erne. 
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Raahauge. Som punkt 4 på dags-
ordenen var der et forslag om at 
lave en idrætsforening sammen 
med gymnastikforeningen. Det 
skete dog først året efter, for i juli 
1947 afholdt boldklubben  alene 
sportsfest med fire fodboldkampe, 
de tre mod Sdr. Stenderup: et 
drengehold, hold I og Oldboys, og 
med bal i kroen om aftenen. I ja-
nuar 1948 havde man nytårsfest i 
Hejls kro.  
I  april 1948 var der generalfor-
samling. Her får vi endnu engang 

navne på de mennesker, der stod 
bag boldklubben. Her genvalgtes 
formanden cykelhandler Olaf 
Rudbeck og til bestyrelsen valg-
tes: Sofus Petersen, Viggo Lysen 
og som kasserer Leo Jessen. Revi-
sorer var Hans Rohde og Børge 
Madsen. I  referatet fra general-
forsamlingen i 1948 nævnes, at 
man har besluttet at indføre hånd-
bold det år.  
 
På denne generalforsamling må 
man også have besluttet at slutte 

Håndboldholdet fra 1942:  
Fra venstre: Kristian Degn, Hans Hansen, Toldbakken, Villy Viborg 
bag Poul Degn. Foran dem Jens ”Tolder”, Niels Peter Jensen, ukendt. 
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sig sammen med Gymnastikfor-
eningen, for den 25. maj 1948 er 
der ekstraordinær generalforsam-
ling i Hejls Gymnastikforening, 
hvor det besluttes at gå sammen 
med Boldklubben og danne Hejls 
Idrætsforening, og på samme mø-
de vælges en bestyrelse for den 
nye forening med folk fra både 
gymnastikforeningen og bold-
klubben. 

Hejls Boldklub var ,som det frem-
går af foranstående beretning, 
særdeles aktiv i alle årene fra 
1920-1948. Det ses også af høsten 
af sølvmærker, de såkaldte 
"plader", som man kæmpede om 
ved stævnerne. I klubhuset opbe-
vares således i alt 80 sølvplader 
fra årene 1919-1957. 

Oldboys hold fra 1940erne. Bagest fra venstre: Sofus Petersen, Christi-
an Lange Møller, Karl Madsen, Marius Knudsen, 2 ukendte, Martin 
Nielsen, Ludvig fra Vejstrup, Johan Damgaard, Anders Jepsen og Pe-
ter Frederiksen. De siddende i første række er ukendte. 
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Hejls Salonskytteforening 
1927-1937 
 
En ny forening dannes 
Som tidligere nævnt ser det ud til, 
at Hejls Skytteforening fra 1869 
har indstillet skydningen omkring 
1914-18. Der var således ingen 
skytteaktivitet i Hejls i de næste 
mange år. Men I juli 1927 blev 
der indkaldt til et orienterende 
møde for at få startet en ny skytte-
forening i Hejls. Mødet resultere-
de i dannelsen af Hejls Salonskyt-
teforening. Formand blev Jens Jæ-
ger. Bestyrelsens sammensætning 
og de senere resultatlister fra præ-
mieskydningen  fortæller noget  
om den gruppe mennesker, der 
stod bag den nye forening. Det 
var håndværkere, arbejdsmænd , 
fiskere og en enkelt gårdejer. 
Vægten i foreningens medlemmer  
forskød sig hurtigt til Hejlsminde, 
hvor også en ny skydebane anlag-
des. 
 
Foreningens aktiviteter 1927-32 
Foreningen var meget aktiv fra 
starten. Allerede i august 1927 an-
noncerede man med pæmieskyd-
ning og serieskydning på banen 
hos Jacob Hansen. Det må være 
hos Jacob Hansen på "Tegl-
gården". Præmierne fordelte sig 
således: 
L. Tørnis, 1. pr. 

Laurids Jørgensen 2. pr. 
Kristian Degn 3. pr. 
barber Petersen 4. pr. 
Jens Jæger 5. pr. 
I serieskydning vandt følgende:  
1. serie: Oluf Schmidt 1. og 2. 
præmie.  
2. serie: Johannes Hansen 1. pr., 
Kristian Klyhn 2. præmie. 
 
 I oktober var der igen præmie-
skydning, og i november afholdt 
foreningen dilettant i Hejls for-
samlingshus. I foråret 1928 af-
holdt man karneval og i somme-
rens løb var der regelmæssige 
skydeøvelser på banen. I august 
1928 var der præmieskydning og 
boldkastning med efterfølgende 
præmieuddeling på Hejls Kro. 
Her var Vonsild-Dalby Skyttefor-
ening indbudt. Endelig i novem-
ber 1928 opførte man igen dilet-
tant på Hejls Kro, hvor man op-
førte stykket "En pokkers Tøs”. 
Boldklubbens og ungdomsfor-
eningens medlemmer var inviteret 
med, og der var bal bagefter. 
Stykket genopførtes et par dage 
senere. Her inviteredes medlem-
mer af Hejls Socialdemokratiske 
Forening . 
I januar 1929 holdt man stort nyt- 
årsbal i forsamlingshuset og i fe-
bruar holdt foreningen præmie-
mesterskab med præmieuddeling i 
forsamlingshuset. Ved det efter-
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følgende kaffebord var der gene-
ralforsamling. Formanden Jens 
Jæger oplæste regnskabet og gen-
nemgik foreningens virksomhed. 
Til Bestyrelsen valgtes Oluf 
Schmidt, Peter Frederiksen, Poul 
Christensen, barber Petersen. Oluf 
Schmidt blev ny formand. I maj 
holdt foreningen udflugt til We-
dellsborg, og om aftenen var der 
bal på Hejlsminde Badehotel. I ju-
ni samme år indviede foreningen 
en ny skydebane ved Hejlsminde. 
Den lå bag Toldbakken nr. 22. 
Det første skud blev affyret af 
tømrermester Søren Hansen. Der-

efter var der skydeøvelser hver 
søndag eftermiddag. I august var 
der stor præmieskydning, hvortil 
skytteforeningerne fra Vonsild-
Dalby var inviteret. Fra Hejls del-
tog: Niels Skøtt, Johannes Han-
sen, Jens Jæger, Magnus Jensen 
og barber Petersen. Det gentog sig 
i oktober. Endelig i november op-
førte foreningen dilettantstykket 
"Stude-prangeren" på Hejlsminde 
Badehotel med efterfølgende bal. 
I marts 1930 var der generalfor-
samling med pakkefest på Hejls-
minde Badehotel og i maj startede 
skydningen på banen i Hejlsminde 

Oluf Schmidt, Formand for Skyt-
teforeningen. 

Niels Skøtt 
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hver søndag kl. 13. I juni afholdt 
man stor præmieskydning hvortil 
skytteforeningerne i Vonsild-
Dalby, Sdr. Bjert og Fjelstrup var 
inviteret. Der skydes om en van-
drepokal. Det gentog sig i septem-
ber, og i oktober afholdt man af-
slutningsfest med præmieskyd-
ning. I februar 1931 holdt man ge-
neralforsamling og i april bal på 
Hejlsminde Badehotel. I juni præ-
mieskydning på banen, hvor na-
boforeningerne var inviteret samt 
fodboldforeningen. I maj 1932 var 
der generalforsamling. 
 
Årene 1933-37 
Beretningen fra disse første år af 

foreningens liv giver et godt ind-
tryk af foreningens aktiviteter 
gennem alle årene. De gentog sig 
år efter år. Fra 1933-1937 er der 
ingen aktiviteter at spore i aviser-
ne, men i juni 1937 er der bal på 
Hejls Kro, og i september 1937 er 
der præmieskydning på banen ved 
"Bæklund" med præmieuddeling 
og bal på Badehotellet om afte-
nen. Endelig i oktober 1937 afhol-
der foreningen ande- og gåsespil 
på Hejlsminde Badehotel. 
Det er den sidste oplysning, man 
kan finde om foreningen. Den ser 
ud til at være gået ind kort før an-
den verdenskrig, og den kommer 
ikke i gang igen efter krigen. Det 
kan man se i juli 1945, hvor der 
afholdtes et møde for at starte en 
skytteforening i Vejstrup og 
Hejls, men det blev ikke til noget. 

Kristian Klyhn 

Kristian Degn 



Hejls Idrætsklub 1932-1937 
 
Klubbens dannelse 
I Hejls var der før 1932 to for-
eninger til varetagelsen af boldspil 
og gymnastik: Hejls Boldklub og 
Hejls Gymnastikforening. Men 
der var ingen forening, der tog sig 
af den frie idræt, som var meget 
populær i 1930erne. 
 
Nogle raske drenge i Hejls tog sig 
for at udfylde dette hul og danne-
de i august 1932 HIK: Hejls 
Idrætsklub. Det var Jørgen Holm-
gaard og hans bror Poul Holm-
gaard, sønner af købmand Johan-
nes Holmgaard, Hejls Købmands-

forretning og Kro, Holger Hansen, 
søn af tømrer Søren Hansen, Hejls 
Landevej 38 og Hans Ebbesen , 
søn af førstelærere Ebbesen ved 
Hejls skole. Med fra starten var 
også Viggo Hansen og Svend Erik 
Hansen, sønner af Maler Hansen 
på Vargaardevej. Formålet var at 
få drenge til at dyrke fri idræt 
(atletik). 
 
De dannede en rigtig forening 
med love og vedtægter, bestyrelse 
med formand og næstformand og 
en kasserer. Drengene gik i gang 
med et lodseddelsalg og en basar 
for at skaffe penge til redskaber, 
og man købte et par springstøtter 

HIK’s første klubhus. 
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hos tømrer Hansen og fik dem 
malet hos malermester Jørgen 
Hansen. 
 
I marts 1933 holdtes der general-
forsamling. Formand blev Jørgen 
Holmgaard, næstformand Poul 
Holmgaard,  kasserer Holger Arne 
Hansen og som teknisk leder 
valgtes Knud Holmgaard. Det be-
sluttedes at springstøtterne måtte 
bruges uden for træningstiden, at 
der indførtes kapgang, og at ryg-
ning i træningstiden skulle være 
forbudt. Drengene var fra 10 - 14 
år! Men de kendte allerede regler-
ne for dannelsen af en demokra-
tisk forening med hele pibetøjet 
lige fra love og vedtægter over  
bestyrelsesmøder, generalforsam-
ling og forhandlingsprotokol etc. 
 
Klubbens efterladenskaber 
Når det har det været vanskeligt at 
skrive om gymnastikkens og bold-
spillets historie i Hejls i første 
halvdel af 1900-tallet på grund af 
manglende protokoller og andet 
materiale, så gælder det  ikke den 
frie idræt. HIK's protokoller er be-
varet fra første til sidste dag. De 
omfatter 5 protokoller indehol-
dende love og vedtægter for for-
eningen, forhandlingsprotokol 
med referater af bestyrelsesmøder 
og generalforsamlinger fra alle 
årene. Protokol med retningslinjer 

ved udøvelse og måling af resulta-
ter i de forskellige discipliner. 
Protokoller med alle resultater op-
nået i de forskellige discipliner i 
alle årene med navn på alle delta-
gere. Foreningens historie med 
avisudklip og billeder. Rekord-
bog, indeholdende alle rekorder 
opnået i foreningen. Alt sammen 
skrevet af Jørgen Holmgaard, der 
som voksen blev en kendt journa-
list ved Politiken. Der er så meget 
materiale fra foreningens 5 år, at 
det er svært at overskue og få hold 
på. 
 
Klubbens arbejde og rammer 
I det første år trænede man og 
holdt konkurrence i følgende di-
scipliner: 60 m. løb, 100m. løb, 
200m. løb, længdespring, højde-
spring, spydkast. Desuden træne-
de man 80 m. løb, 400m.løb, 8000 
m. løb, 2000 m. løb, 400 m. gang, 
2000 m. gang, 50 m. hæk, tre-
spring og tvekamp. Drengene fik 
indrettet en idrætsplads i området 
mellem Hejls Kro og lagerhuset 
beliggende øst for kroen, og man  
gik i gang med at indrette et klub-
hus i  et skur ved kroen. Senere i 
februar 1935 indrettede man et 
større klubhus i lagerhuset belig-
gende øst for kroen på hjørnet, 
hvor vejen drejer op mod Overby. 
Huset ligger der endnu. Der blev 
også tegnet et klubmærke , som 
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man bar på trøjen og som blev 
malet på klubhuset. 
 
I 1935 bragte Idrætsbladet" (udgi- 
vet af Dansk Idrætsforbund) en 
artikel om, hvordan denne Dan-
marks ungdommeligste klub blev 
til, og hvordan den arbejdede. 
Denne artikel fortæller  i kort 
form om foreningens start og dens 
historie frem til 1935 , og den skal 
derfor gengives her i sin fulde 
ordlyd: 
 
En grøn, men kraftig spire 
Hvorledes Danmarks ungdomme-
ligste klub blev til, og hvorledes 
den arbejder 
Vi bragte i nr. 11 en lille notits un-
der overskriften "Energisk ung-
dom", handlende om "drenge og 
junior-idrætsklubben Hejls Idræts-
klub" og bebudede billeder og 
nærmere oplysninger om den 
endnu grønne spire på idrætsbe-
vægelsens træ. Man vil af neden-
stående linjer derovre fra se, at 
der er al udsigt til, at spiren kan 
blive en meget kraftig gren. 
 
Sidst i juli måned 1932 samledes 
nogle drenge i den lille jyske 
landsby Hejls, 15 km. syd for Kol-
ding, og besluttede, at de ville 
grave en springgrav efter en an-
visning  i det af Berlingske Tiden-
de udgivne "Drengebladet". En 
venligsindet mand gav dem 
brædderne og sandet, der skulle 

bruges dertil, mod at de huggede 
hans træ og kørte det ind i hans 
brændselsrum. 
 
Da drengene havde fået deres 
springgrav færdig og to 
"bønnestager" stillet op som høj-
despringsstøtter var deres lille 
"stadion" lavet og klar til afbenyt-
telse. 
 
"Ja så", tænkte drengene, ”nu har 
vi en springgrav, så må vi også 
have en klub", og mandag den 1. 
august samledes man på Kroen 
og startede drenge og junior-
idrætsklubben "Hejls idrætsklub". 
 
De første penge 
Klubben voksede med opgaven, 
man fastsatte et lille kontingent 
og gik i gang med at tjene nogle 
penge. En dreng som havde et 
lysbilledapparat, tog det med en 
dag til træningen, og man beslut-
tede nu at fremvise lysbilleder i et 
gammelt vognskur, som man fik 
stillet til rådighed af et af medlem-
mernes faderlige ophav. "Biffen" 
blev en succes, som fik klubbens 
kasserer til at glæde sig; Entreen 
var to øre, og man fremviste hu-
moristiske billeder, som to af 
medlemmerne kunstfærdigt hav-
de tegnet på nogle glasstrimler. 
Lyset fik man fra en cykle, der 
blev hængt op i to kroge, og me-
dens en dreng trak pedalerne 
rundt, sendte dynamoen  strøm til 
lysbilledapparatet. Det vognskur, 
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som man fremviste lysbillederne i, 
fik man foræret, og i løbet af få 
dage havde man indrettet et kom-
fortabelt klubhus deri. 
 
Træningen begynder 
To gange om ugen mødtes man 
på idrætspladsen til træning. Et af 
medlemmerne, som var i Kolding 
idrætsforening (Jørgen Holm-
gaard) lærte de andre stilen i de 
forskellige øvelser så godt han 
kunne, og resultatet blev også 
meget godt. Springene foretoges 
på idrætspladsen, løbene på lan-
devejen, og kastene på kommu-
nens store plads, som man fik lov 
til at låne af førstelæreren i byen. 
 
Rigtige konkurrencer 
Med 1933's indledning begyndte 
HIK at antage en rigtig klubs for-
mer - en bestyrelse på tre af de 
ældste drenge valgtes. Klubben 
fik egen dragt: røde benklæder og 
hvid trøje uden ærmer med bryst-
mærke på midten. To gange i året 
holdtes klubmatcher med nogle 
drenge fra Kolding Idrætsfor-
ening, begge matcherne vandtes 
af Hejls. Pointtallene var hen-
holdsvis 32-22 og 49 1/2 - 33. 
Disse resultater blev opnået på 
baggrund af en meget ihærdig 
træning. Træningsvilkårene var 
også blevet meget forbedrede - 
Købmand Joh. Holmgaard over-
lod klubben en stor plads, hvor en 
ny springgrav blev lavet både 
større og bedre end den første. 

Af klubbens mærkedage i 1934 
kan nævnes dens terrænløb 
"Hejls rundt" 2. påskedag med 
deltagelse fra Kolding Idrætsfor-
ening. Løbet samlede en anselig 
tilskuerskare som heppede løber-
ne op. Den 2. juni afholdtes et af-
tenstævne med udenbys deltagel-
se, og den 24 juni afholdtes den 
3. klubmatch med Kolding Idræts-
forening. - Koldingenserne sejre-
de denne gang med 50 - 40. En 
sølvvase, som var udsat til det 
hold, som vandt flest af de tre 
matcher, vandt HIK'erne  imidler-
tid med deres to sejre mod Kol-
dingensernes ene. Sæsonen slut-
tedes den 21. oktober med en 
kapgang: "Damgaardsmarchen" - 
begge klasser vandtes af Koldin-
genserne der deltog. 
 
Af større arrangementer i 1935 
har Hejls Idrætsklub sit march-
stævne den 24. februar med del-
tagelse fra Haderslev og Kolding, 
og med Haderslev Idrætsfor-
enings formand Johann Lachen-
meier som dommer. Den 10. 
marts afholdtes terrænløb for 
ynglinge samt efterfølgende fa-
stelavnsfest, hvor man slog kat-
ten af tønden. 
Kommer man kørende ind i Hejls 
på en af klubbens tre ugentlige 
træningsdage, ser man en 14-15 
raske drenge i alderen fra 14 - 16 
år i ivrig træning. Der startes, lø-
bes eller gås eftersom årstiden 
er. Kommer man på klubbens ka-
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ste eller springbane, er træningen 
også i fuld gang her. Omklædnin-
gen foregår i det store klubhus 
midt i byen, hvor også idrætsba-
nen ligger. Dette store klubhus 
har købmand Johs. Holmgaard 
gratis stillet til klubbens rådighed. 
I et af de to store 2x3 meter vin-
duer sidder der en plakat med or-
dene: 
 
"Hvis ikke HIK sku ku', hvem sku' 
så ku'." 
 
Træder man ind i det første væ-
relse, hvor de forskellige redska-
ber opbevares, ser man straks, at 
der intet mangler - der er både 
spyd, kugle og diskos; højde-
springsstøtter, stopure, overligge-
re, markeringspinde, målebånd, 
deltagernumre osv. Foruden dette 
værelse er der fire andre, de to 
med kakkelovn, såfremt der skul-
le blive koldt. I alt kan der let skaf-
fes plads til omklædning af 50 
mand. Kort sagt: Intet mangler i, 
at Hejls Idrætsklub skulle være en 
rigtig klub, ikke engang klubme-
sterskaber, rekorder, eller arran-
gementsudvalg mangler der. 
 
Klubbens næste anskaffelse bli-
ver en løbebane, der ikke er på 
alfarvej, og skønt dette endnu ser 
håbløst ud, skal de raske Hejls 
drenge nok klare "ærterne". Om 
nogle år ser man forhåbentlig 
klubben som medlem af Dansk  
Atletikforbund og dens medlem-

mer starte ved forbundets ung-
domsstævner.  
 
Klubbens succes 
I slutningen af 1935 søgte for-
eningen om optagelse i Dansk At-
letik forbund og blev optaget med 
virkning fra januar 1936. Det førte 
til, at bestyrelsen på sit første mø-
de i januar 1936 måtte revidere 
klubbens love, og man vedtog et 
forslag udarbejdet af Jørgen 
Holmgaard omfattende: Klubbens 
navn, formål, optagelse, udmel-
delse, kontingent, medlemsfor-
pligtelser, organer, bestyrelsens 
arbejde, generalforsamlingen, stå-
ende udvalg, revisorer, fortjenst-
medalje og jury. Alt dette udarbej-
det og gennemført af nogle knæg-
te på 12-18 år. Idrætsliv er sande-
lig også en øvelse og oplæring  i 
demokrati. Klubben oprettede og-
så et lille bibliotek.  
 
I januar 1936 ansøgte man også 
Dansk Idrætsforbund om penge til 
redskaber til træningen, og i fe-
bruar modtog man 90 kr. til køb af 
udstyr. Man fik lavet støtter til 
højde- og langspring og en 
diskosring. Arbejdet blev udført 
af tømrer Søren Hansen og smed 
Otto Christiansen. Man vedtog 
også at optage piger i klubben og 
optaget blev Nancy Hansen og 
Anne Holmgaard. 



Der startes til 60 m. løb ud for Hejls smedje. 
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I juni 1936 deltog Jørgen og Poul 
Holmgaard i Middelfarts atletik 
Klubs aftenstævne den 17. juni, 
hvor Jørgen Holmgaard, blev nr. 
3. i højdespring for ynglinge. Poul 
Holmgaard deltog i drengenes 60 
meter løb og blev nummer to. Den 
28. juni samme år deltog drenge 
fra HIK i ungdommens dag på År-
hus stadion. Her blev Jørgen 
Holmgaard nr. 2 i højdespring for 
ynglinge, mens Holger Arne Han-
sen  vandt konkurrencen i længde-
spring og blev nr. 3 i 300 meter 
løb for juniores. I drengekonkur-
rencerne blev Poul Holmgaard nr. 
2 i  længdespring og nr. 2 i højde-
spring. Så drengene fra HIK kun-
ne godt klare sig ude i den store 
idrætsverden. 
 
Klubbens endeligt 
De drenge der i årenes løb var 
medlemmer af HIK var: Jørgen 
Holmgaard, Poul Holmgaard, 
Knud Holmgaard, Viggo Hansen, 
Hans Ebbesen, Svend Erik Han-
sen, Holger Arne Hansen,  Aage 
Knudsen, Edvin Hansen, Edmund 

Schmidt, Hans Christian Raahau-
ge, Poul Nielsen, Oluf Hansen, 
Anton Christensen, Niels Peter 
Jensen, Poul Emil Nielsen, Hans 
Andersen, Herluf Schmidt, Carlo 
Raahauge, Oluf Juhl. 
 
I september 1937 holdt klubben 
klubmesterskaber for juniores i 
stangspring, længdespring, di-
skoskast, 300 m. løb, højdespring,  
spydkast og femkamp. Det er den 
sidste indførsel i den sidste proto-
kol, og HIK ser ud til at være af-
gået ved en brat død i slutningen 
af 1937. Det kan hænge sammen 
med, at Jørgen Holmgaard da var 
blevet student og er rejst fra byen, 
og Holger Hansen også er be-
gyndt på en uddannelse. De var de 
bærende kræfter i denne lille, men  
meget levende klub. Det kan så 
undre, at ikke Hejls Boldklub eller 
Hejls Gymnastikforening tog ar-
ven op efter HIK, som havde gjort 
hele forarbejdet, men der skulle 
gå 10 år, før der igen blev trænet 
fri idræt i Hejls. 
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Dannelsen af  Hejls Idrætsfor-
ening i 1948 og årene frem til 
1966 
 
Optakten 
Efter anden verdenskrig i 1945 
stod Hejls med to foreninger  for 
gymnastik og sport: Hejls Gymna-
stikforening og Hejls Boldklub. 
Hejls havde ingen ordentlig 
sportsplads til fodbold og hånd-
bold. Træningen og kampene fo-
regik på landmændenes marker 
mest i Overby hos Hans Schultz 
og Jesper Jespersen eller som un-
der krigen på marken bag Balle-
gård. Andre nærliggende landsby-
er som f. eks Taps fik nye sports-
pladser lige efter krigen, så Hejls 
var på flere måder bagud.  

Skytteforeningen synes endegyl-
digt at være stoppet omkring 
1940. Den nævnes sidste gang i 
juni 1937 , hvor den afholdt bal på 
Hejls Kro.  
 
I november 1944 var der badmin-
tonopvisning i Hejls skole med 
mesterspillerne fra Kolding. Efter 
opvisningen var der drøftelse af 
mulighederne for at starte en bad-
mintonklub i Hejls. 
 
Den 24 november samme år ned-
sattes et udvalg bestående af ho-
telejer Buus, Poul Warming, Poul  
Nielsen, Ingrid Buus og frk. Bis-
bjerg. Badmintonklubben må væ-
re oprettet kort efter, for i decem-
ber 1945 holdt klubben general-
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forsamling i Hejls forsamlingshus, 
og i 1950 lagdes den ind under 
Idrætsforeningen. 
 
Efter krigen ser det ud til, at  
Boldklubben og Gymnastikfor-
eningen så småt begynder at ar-
bejde sammen om f. eks. sportsfe-
sterne om sommeren, og behovet 
for en ordentlig sportsplads til 
boldspil, men også til fri idræt 
trængte sig på. I disse år kom der 
nye folk til Hejls, som kom ind i 
de to foreningers bestyrelser, og 
de har måske også presset på for 
at få dannet en fælles forening og 
få etableret en rigtig sportsplads. I 
gymnastikforeningen gælder det 
Mogens Boesgaard Nielsen, som i 
1947 blev formand og Bent Skri-

ver, som også i 1947 slog sig ned 
i Hejls og var med i gymnastikfor-
eningens bestyrelse. Endelig hav-
de skolen i slutningen af 1940erne 
fået flere nye aktive lærere i H.O. 
Mikkelsen og hans kone Dagny 
Mikkelsen og senere lærer Per 
Scherfig. Alle aktive idrætsfolk. I 
foråret 1947 er det vigtigste punkt 
på Boldklubbens generalforsam-
ling en sammenslutning med 
gymnastikforeningen, og året 
1947 til 1948 må være blevet 
brugt på at forberede denne sam-
menslutning. 
 
Dannelsen af Hejls Idrætsfor-
ening 25. maj 1948 
På Gymnastikforeningens ekstra-
ordinære generalforsamling den 

Mogens Boesgaard Nielsen (1917-87) 
Mogens Boesgaard Nielsen var født på 
Langeland og kom til Hejls i 1947 som 
forvalter på Hejlsgaard, hvor han afløste 
Bent Skriver. Her forblev han som for-
valter i en menneskealder. Han blev gift 
med Ruth, som i 1954 var ung pige på 
Hejlsgaard, og i mange år boede de på 
Overbyvej, indtil de byggede hus på 
Engvej nr. 4. Han kom hurtigt med i 
ungdomslivet som medlem af ungdoms-
foreningens bestyrelse og som formand 
for Gymnastikforeningen. Han var for-
mand her i 1948, da man besluttede at gå sammen med Boldklubben i 
dannelsen af Hejls Idrætsforening. 



25. maj 1948 er eneste punkt på 
dagsordenen en sammenslutning 
med Hejls Boldklub. Formanden 
Mogens Boesgaard Nielsen læste 
de udkast til love op, som var ble-
vet udarbejdet af de to foreninger  
i fællesskab, og en række menne-
sker tog ordet for at tale for en 
sammenslutning. Det var Boes-
gaard Nielsen, Bent Skriver, Olaf 
Rudbeck og lærer Mikkelsen. Af-
stemningen gav et enstemmigt re-
sultat for en sammenslutning, og 
der blev straks valgt en ny besty-

relse til den nye Hejls Idrætsfor-
ening. Formand blev Bent Skri-
ver, og til bestyrelsen valgtes Mo-
gens Boesgaard Nielsen, Olaf 
Rudbeck, Viggo Lysen, Musse 
Juhl, Ingeborg Hansen og Selma 
Jessen. Suppleanter blev Leo Jes-
sen, og Johan Schultz. Revisorer 
blev Sofus Petersen og Aase Han-
sen. Samtidig blev der nedsat spil-
leudvalg . For håndbold: Bent 
Skriver, Musse Juhl og Leo Jes-
sen. For fodbold: Viggo Lysen, 
Carl Madsen og Hans Rohde. For 
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Bent og Selma Skriver 
Bent Skriver kom til Hejls i 1945 
som forvalter på "Hejlsgaard". Her 
traf han Selma og har været her lige 
siden. I slutningen af 1940'erne og 
begyndelsen af 1950'erne var han 
meget aktiv i idrætslivet i Hejls. Så-
ledes var han en af de ledende  ved 
sammenlægningen af Hejls Bold-
klub og Gymnastikforeningen og 
første formand for Hejls Idrætsfor-
ening i 1948, men forlod hurtigt for-
eningsarbejdet til fordel for sit ar-
bejde i Hejls Bygnings- og Trælast-
handel. Han var dog i nogle år en 
aktiv håndboldspiller, ligesom han 
fortsatte med tennisspillet i mange år. Siden kom han i Hejls Sogneråd 
og blev derefter borgmester i Christiansfeld Kommune efter kommu-
nalreformen i 1970. Selma var med i tennis helt fra barn af, da den før-
ste tennisbane blev anlagt af hendes far Søren Jessen ved hjemmet på 
Søren Jessensvej 2. Selma var med i Idrætsforeningens første bestyrel-
se i 1948 og  har siden ledet motionsdamerne i 1970erne. 
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gymnastik: Ingeborg Hansen, Mo-
gens Boesgaard Nielsen og Johan 
Schultz. Samme år fik den nye 
forening en fane, som i dag hæn-
ger i klubhuset. 
Dermed var Hejls idrætsforening 
kommet i gang og modellen med 
spilleudvalg ser ud til at fortsætte 
i de næste mange år. Der kom og-
så nye sportsgrene til.: Håndbold 
og et par år efter fri idræt, som læ-
rer H.O. Mikkelsen var en liden-
skabelig træner for. Desuden blev 
badmintonklubben lagt ind under 
idrætsforeningen. 
 
Allerede i det første halve år del-
tog man i fodbold i Skamlings-
banketurneringen og i håndbold i 
Vejle Amts turnering. Men der 
manglede en sportsplads, og den 
nye bestyrelse gik i gang med at 
skabe stemning for og økonomi til 
en ny sportsplads på præstegår-
dens mark syd for Hejls skole. 
Indtil da spillede man håndbold 
på marken tilhørende Esben Straa-
rup, "Husetgård", beliggende bag 
ved "Engbo". Man kom ned på 
marken ved at gå ned langs hegnet 
ved "Lindely". Fodbold spillede 
man på præstegårdens mark bag 
Hejls Kro. 
 
Det lykkedes af få Hejls sogneråd 
med på ideen om etableringen af  
en sportsplads. En sådan plads 

ville også højne skoleelevernes 
idræt, især hvis den blev anlagt 
ved skolen. Der blev købt jord fra 
præstegården lige syd for Hejls 
skole, og Sportspladsen blev an-
lagt langs "banesporet" forbi Hejls 
Skole. Fodboldbanen blev lagt på 
højeste niveau, mens håndboldba-
nen blev placeret mod vest og no-
get lavere. Her havde Hejls Ten-
nisklub allerede i sommeren 1951 
anlagt en privat tennisbane, udført 
af medlemmerne selv. 
"Sydbanesporet", som ligger lave-
re end fodboldbanen og højere en 
håndboldbanen blev anlagt til fri 
idræt. Langs fodboldbanen og 
håndboldbanen mod nord blev der 
plantet et læbælte af popler. Ar-
bejdet blev udført i foråret og 
sommeren 1951, og mange priva-
te deltog med heste og redskaber 
for at billiggøre arbejdet. 
 
Den nye sportsplads blev indviet 
den 9. september 1951. Kolding 
Folkeblad beskrev dagen som føl-
ger:  
”Endelig søndag den 9. septem-
ber 1951 kunne den nye sports-
plads indvies. Festen begyndte 
med at 150 aktive idrætsfolk mar-
chere med KFUK- spejder orke-
stret fra Kolding i spidsen gen-
nem Hejls by fra skolen og om til 
indgangen til den nye sportsplads 
fra Hejls kirkevej. Her var der alle-
rede samlet 300 mennesker. Der 
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blev budt velkommen af sogne-
rådsformand Henry Christiansen 
som bød velkommen til talere, til-
skuere og aktive idrætsfolk. Der-
efter talte førstelærer Ebbe Ebbe-
sen for flaget. Henry Christiansen 
takkede alle personer og autorite-
ter, der havde været med til at 
skabe denne plads og ønskede al 
godt for den idræt, som skulle ud-
øves her. Han håbede, at det 
måtte blive ud fra mottoet: ”En vå-
gen, dansk og kristen ungdom” 
og håbede, at alle ville være med 
til at værne om pladsen.  Og med 
dette håb overdrog han pladsen 
til brug for skolen og ungdom-
men. Derefter talte seminarielæ-

rer Brøchner fra Jelling og første-
lærere Ebbe Ebbesen takkede på 
skolens vegne for overdragelsen.  
 
På idrætsforeningens vegne tak-
kede formanden, bogholder Bent 
Skriver: "Vi har længe savnet 
denne plads. Den opfylder alle de 
krav man kan stille til den. Vi har 
fået den overdraget og det forplig-
ter til at benytte den. Her skal 
trænes og konkurreres, men lad 
det ske i en god og kammeratlig 
og sportslig ånd, så det kan blive 
til glæde for alle parter”. 
 
Efter talerne begyndte idrætten. 
Der blev spillet fodbold, håndbold, 

Henry Christiansen (1904-84) 
Henry Christiansen var født i 
Hejlsminde som søn af stations-
forstander Jens Christiansen. I 
slutningen af 1920erme blev han 
gift med Anne, og de købte ejen-
dom i Andsieg, Hejls Landevej nr. 
105. Henry Christiansen var me-
get politik interesseret og kom 
efter krigen i Hejls Sogneråd og 
var formand for kommunalbesty-
relsen, da man besluttede at an-
lægge Hejls sportsplads i 1951. 
Han og Anne var begavede men-
nesker, og de tog ivrigt del i alt, 
hvad der rørte sig indenfor kultur og politik i Hejls. Henry sad også i 
menighedsrådet fra 1957-69 og var i mange år derefter revisor for rå-
det. Deres børn og børnebørn har siden taget interessen for idrætten 
med sig og været aktive i Hejls Idrætsforening gennem mange år. 



Optoget i forbindelse med sportspladsens indvielse ud for hvor Dagli’ 
Brugsen ligger i dag.  
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Lærer Ebbesen hol-
der tale ved indviel-
sen. 



Optoget på vej ind på sportspladsen. 
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Hejls piger og kvinder til gymnastikopvisning ved indvielsen under le-
delse af Lis Damgaard. 



Hejls piger og kvinder til gymnastikopvisning ved indvielsen under le-
delse af Lis Damgaard. 

Atletik konkurrence ved indvielsen. Margit Krag midt i et højdespring. 
Kom hun mon over? 
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tennis og afviklet fri idræt. Et fint 
kvindegymnastikhold fra Hejls 
gav opvisning under dygtig ledel-
se af fru Lis Damgaard.  Idræts-
pladsen er så stor, at alle disse 
forskellige øvelser kunde foregå 
samtidig. 
 
Resultaterne af de forskellige 
kampe blev: Fodbold: Hejls - Hja-
rup 6-2. Håndbold piger: Hejls - 
Harte 3-1, Karle: Hejls - Harte 7-
12. Atletik for børn: Hejls:  piger 
plus drenge: 51 1/2 points, Kol-
ding: piger plus drenge: 45 1/2 

points. Håndbold: skolepiger 
Hejls -Agtrup : 2-3, Hejls-Kolding: 
1-4, Skoledrenge: Hejls-Kolding 0
-9. 
 
I en venskabelig og jævnbyrdig 
tenniskamp mod Christiansfeld 
Tennisklub deltog fra Hejls Ten-
nisklub: Gdr. H. Juhl, ”Kløver-
holm”, Dr. Mortensen og lærer 
Per Scherfig. Om aftenen havde 
idrætsforeningen indbudt til fælles 
kaffebord og bal i forsamlingshu-
set, hvor man morede sig godt og 
længe.” 

Fodboldhold fra indvielsen. Bagest fra venstre: nr. 2 og 3 er Henry 
Kristiansen og Bent Rasmussen. Mellemste række i midten er Kaj Kri-
stiansen. Forreste: Karl Petersen, Peter Strårup, ukendt. 



Ebbe Ebbesen (1893-1988)  
Ebbe Ebbesen kom til Hejls som 
lærer i 1922, og i en menneskeal-
der var han førstelærer og kirke-
sanger i Hejls, indtil han holdt i 
1958 og flyttede til Kolding. Han 
var meget afholdt, både af børn og 
forældre. Han var en stor pæda-
gog, og med ham som leder blev 
Hejls skole en mønsterskole, hvor 
folkeskoleloven af 1937 blev gen-
nemført i løbet af få år. Det bevir-
kede, at Hejls Friskole blev ned-
lagt i 1937, da pædagogikken i 
Hejls Kommuneskole med Ebbe-
sen som leder, hvilede på de sam-
me grundtvigske principper. Mange børn i Hejls har af ham lært god 
opførsel. 
Ebbesen var en meget ivrig idrætsmand og dyrkede både tennis og 
badminton, og han var også meget aktiv for at få skabt Hejls sports-
plads i 1951. Hans kone Asta stod for motionsholdet for damer nogle 
år i 1930erne. 
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Fra 1951 havde Hejls Idrætsfor-
ening et arbejdsprogram, der om-
fattede badminton, fodbold, gym-
nastik og håndbold og fri idræt. 
Desuden kunne man spille tennis 
på den nyanlagte tennisbane ved 
sportspladsen.   
 
Foreningen var  meget aktiv i åre-
ne fra 1951 og fremefter. Der af-
holdets om vinteren karneval i 
forsamlingshuset. I marts var der 
hvert år gymnastikopvisning . I 

april generalforsamling og i be-
gyndelsen af maj velkomstbal for 
de nye, der var kommet til Hejls 
efter skiftedag den 1. maj. Deref-
ter startede man med at træne fod-
bold, håndbold og fri idræt, og der 
blev spillet tennis. Hver sommer 
var der en sportsdag, hvor alle 
idrætsgrene kæmpede med hold 
udefra. Denne sportsdag blev i 
1954 til en sportsuge.  
Denne første sportsuge giver et 
godt indtryk af, hvad senere sports 
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uger kom til at indeholde,  derfor 
skal programmet refereres her: 
 
Hejls Idrætsforening afholder 
sportsuge fra den 29 juni til den 4. 
juli. 
 
Program: 
Tirsdag den 29. juni kl. 19.30 Kar-
le fodbold Hejls - Lejrskov. 
Onsdag den 30. juni kl. 19.30 
drengefodbold Hejls-Vejstrup. 
Torsdag den 1. juli kl. 19.30 
Håndbold i B-rækken Hejls-Dalby 
kl. 20.00: A-rækken Hejls-Hjarup 

 (kvinder) 
kl. 20.30: Hejls-Ødis Bramdrup 

 (karle) 
Fredag den 2. kl. 19.30: 
Børnefodbold og håndbold  
Hejls-Lejrskolen 
Lørdag den 3. kl. 19.30: 
Cykelridning for børn. 
Program for søndag den 4. i næ-
ste nummer. 
Skydning på banen hele ugen. 
Søndag den 4. juli sluttes med bal 
på kroen til Kai Lunds orkester. 
Børnebal fra kl. 19.00 -21.00 
 
Hele sommeren deltog fodbold- 
og håndboldholdene i kampe i 
forskelligt regi udenfor Hejls. En-
delig i efteråret startede gymna-
stiktræningen og i oktober var der 
afslutningsbal for sommerens ak-
tiviteter. 
 
 

Årene fra 1951 til slutningen af 
1950erne var gode år for forenin-
gen med stor aktivitet. Fodboldaf-
delingen blev i 1949 tilsluttet JBU 
med et hold i B-rækken. Fodbold-
holdet nåede dog ikke i 1950erne 
resultater der berettigede til op-
rykning. Til gengæld gjorde for-
eningens herrehåndboldhold sig 
stærkt gældende inden for amtsfo-
reningen, hvor det flere gange 
kæmpede sig frem til den afslut-
tende turnering om amtsmester--
skabet på Vingsted Stadion. Hol-
det deltog i flere år i amtsturnerin-
gens mesterrække. Det skete i 
sommeren 1956 med følgende op-
stilling: Jens Peter Madsen, Kaj 
Jacobsen, Verner Holst, Hans Pe-
ter Juhl, Peter Straarup, Erik Mad-
sen, Georg Skøtt og Hans Jørgen 
Petersen. 
 
Ligeledes havde man yderligere et 
herre b-hold i turneringen, og 
Hejls håndboldpiger deltog også 
med to hold i amtsturneringen. 
Det stærkeste spillede i 1956 i a-
rækken og talte følgende spillere: 
Karen Lassen, Else Lassen, Else 
Kristensen, A. Krogh, Birthe 
Moos, K. Isaksen, Inge Nielsen og 
Kirsten Kristensen. 
 
Efter dannelsen af Hejls Idræts-
forening i 1948 var der en række 
skiftende formænd for bestyrel-



Old boys fra 1952. Bagest fra venstre: Niels Lysen, Karl Knudsen, 
Henry Christiansen, Martin Nielsen, Peter Nielsen og Henrik Uldall 
Juhl. Forrest fra venstre: Hans Peter Jørgensen, Jes Straarup, Jens 
Krag, Sofus Petersen, Per Scherfig og Kaj Mortensen. 
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Et sjældent billede fra en fodboldkamp mellem Vejstrup og Hejls i be-
gyndelsen af 1950’erne. 



Hejls mesterrække håndboldhold fra 1953 på Vingsted stadion. 
Bagest fra venstre: Hans Jørgen Petersen, ukendt, Svend Erik Madsen 
og Svend Aage Hansen. Forrest fra venstre: Peter Straarup, 2 ukendte. 
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Håndboldpigerne fra 1954-55. Billede fra kamp i Egtved. Bagest fra 
venstre: Anna-Lis Krag, Eva Dinesen, Else Kristensen, Ingeborg Ravn 
(Grosbøl), Else Lassen. Forreste række: ukendt. 
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Håndboldpigerne fra 1955-56. Bagest yderst til højre: Karen Lassen. 



sen. Der var dengang generalfor-
samling to gange om året, så der 
var hurtig udskiftning. Som nævnt 
er der ikke bevaret protokoller fra 
Idrætsforeningen før 1966, så vi 
kender ikke historien i detaljer. 
Men  vi kender dog navnene på en 
række formænd fra perioden 1951
-1956. 
Bent Skriver blev afløst af Karl H. 
Jørgensen, Svend Nielsen, Chri-
stian Hansen, Peter Nielsen, Aksel 
Hansen og i 1956 af Georg Skøtt.. 

Bestyrelsen 1956 bestod af Georg 
Skøtt, formand, Verner Holst, læ-
rer Per Scherfig, Peter Straarup, 
Lisbeth Christiansen (Skøtt), Else 
Christensen og Karen Lassen.  
Verner Holst, Georg Skøtt, Else 
Christensen og Karen Lassen dan-
nede håndboldudvalget. Fodbold-
udvalget bestod af Karl Jørgen-
sen, Oluf Rudbeck og Hans Roh-
de. Delingsførere i sæsonen 
1955—1956 var Kristian Degn og 
Ida Christensen. 
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Christian Hansen (1917-2002) 
Chr. Hansen kom fra Feldballe til 
Hejls ca. 1948/49 som barber og fri-
sør, da han og Frida havde købt bar-
ber Petersens hus, Hejls Landevej 
52.  Ret hurtigt kom han med i 
idrætslivet, bl.a. fodbold, badmin-
ton, tennis m.m. Her var han aktiv i 
rigtig mange år. Bl.a. var han for-
mand for idrætsforeningen i begyn-
delsen af 1950erne og formand for 
tennisklubben 1980-88. Han havde 
bil, og den lejede han ud uden fører. 
Han var også en god havemand, dyr-
kede bl.a. nogle fine jordbær. Efter 
nogle år startede han og Frida også 
frisørsalon for damer på Hejls Lan-
devej 52. Senere byggede de Engvej 2, hvor der var to saloner og en 
bankfilial for Aktivbanken. Her fungerede de indtil de lagde op i 1989. 
Christian Hansen var kendt for sin humor, sit gode humør og var altid 
god i festligt lag og meget interesseret i politik. 



Der skydes på mål i 1950erne. 

Fra slutningen af 1950’erne ram-
tes idrætsforeningen som andre 
foreninger af den hurtige afvan-
dring fra landbruget og fra lands-
byerne, som skete i disse år. Der 
var færre unge på landet. Derfor 
blev det sværere at holde et så 

højt og alsidigt aktivitetsniveau, 
som foreningen havde haft i 
1950’erne. Desværre er forenin-
gens forhandlingsprotokoller først 
bevaret fra 1966, og da kan man 
se, at situationen er en ganske an-
den end den var 10 år tidligere.  
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Motionsgymnastikken 
 
Motionsgymnastikken  for mænd 
og kvinder startede tidligt og er 
fortsat frem til i dag. Man ved, at 
damemotionsgymnastik har været 
fast fra 1927 til 1989, med en af-
brydelse 1956–1968. 
 
De første instruktører var Asta 
Ebbesen og Martha Holmgaard. 
Derefter fulgte Dinna Buhl, som 
klarede det til 1946 – 1947. Der 
findes en sang fra 10 års jubilæet i 
1937, skrevet af Bodil Hansen  
”Teglgaarden”. Her er der et vers 
om alle gymnaster, som fortæller 
lidt om alle, også at man altid 
havde spring over hest og plint.  
 
Andet vers: melodi: en lille nisse 
rejste 
Fru Holmgaard og fru Ebbesen 
det første læs de for os trak.  
Vi  ”gamle tiårspiger” 
siger dem mange tak . 
 
Der var 24 damer på holdet, her i 
blandt 3 søstre, Poula  Buchvald, 
Else Knudsen  og Anna Nørgaard. 
De var døtre af høker Dall, Lang-
gyden 1. Verset om dem lyder::  
De fruer Buchwald, Nørgaard 
og Knudsen ganske tydeligt 
skal fikse op vor slutning,    
de gør det nydeligt. 
 

De første mange år foregik gym-
nastikken  i Forsamlingshuset, 
Hejls Landevej 72. Damerne kom 
på cykel; mange havde ret langt, 
men de var der altid. Den der hav-
de længst var nok fru Hugger. 
Hun boede Overbyvej 100, helt 
nede ved stranden. Verset om 
hende lyder: 
Der er noget jeg beundrer, 
det er fru Huggers energi. 
Trods sne og sjap og søle 
hun lægger sjældent bi. 
 
Der var ingen bademuligheder, og 
varmen kom fra en stor kakkel-
ovn. Bodil Hansen, forfatteren, 
skånede ikke sig selv i sangen:         
Så er der Bodil Hansen, 
hun glemmer tit sin mødepligt. 
Hun er lidt tung i svansen 
kan ej på snor få sigt. 
 
Instruktørerne der fulgte efter var: 
Dagny Mikkelsen, Ida Hansen, 
Lisbeth Simonsen, Ruth David-
sen, og Asta Bonde. 
I mange år var der udflugt hver 
sommer, bl.a. til Fanø i vest og 
Taasinge i øst, altid med fuldtallig 
deltagelse. Det gav selvfølgelig 
også et godt sammenhold. Man 
havde selv madpakke med og 
holdt så ind på en landevejskro, 
hvor man spiste og købte drikke-
varer på kroen. 
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Fra 1927 var det Hejls Gymna-
stikforening, der var bestyrelse for 
gymnasterne og Maja Raahauge 
var formand fra  1945 til 1954. 
Derefter overtog Signe Krag job-
bet indtil det stoppede i 1956. 
 
Af regnskabet ser man, at kontin-
gent i starten var 1,50 kr. og leje 
af Forsamlingshus var 25 kr. for 
hele sæsonen. Der er også ind-
komst ved bøder, vistnok når man 
forsømte. Annonce i Tyrstrup 
Herreds  Tidende var 2,50 kr. Dis-
se tal er fra 1946. 
 
Gymnastik for mænd ca. 1925 til 
1945 tog bl.a. Niels Flensburg og 

Hans Jørgen Schmidt sig af. 
Hans Jørgen havde det i mange år. 
Det var et rigtig dygtigt hold. De 
var også til opvisning i Vingsted.  
 
Da det kneb med deltagere i 1956 
til 1968, var der flere fra Hejls, 
der tog til Skamlingsbanke Ung-
domsskole, hvor Vejstrup Hus-
holdningskreds havde startet et 
motionshold for damer. Det gik 
fint med to dygtige instruktører 
fra skolen, Anne Marie Christen-
sen og Jytte Aamand. I 1968 blev 
der igen startet i Hejls, med Jytte 
Aamand som leder og Inge Mor-
tensen ved klaveret, rigtig, rigtig 
godt.  Men det var desværre kun 

Motionsdamerne på udflugt i 1950. 



Motionsdamerne til afslutning hos Selma Skriver i 1976. 
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Lis Damgaard ved fællesopvisningen i 1987. 
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en sæson, så lå det stille indtil 
1975, hvor man startede igen, 
med Lis Damgaard som instruktør 
og Annelise Thuesen ved klave-
ret. Det fortsatte til 1990 dog efter 
et par år med båndmusik. 
 
Selma Skriver startede ”lettere 
motion” i 1977 med fin deltagelse 
og Lis havde også et Ball-stik 
hold. Henning Langballe startede 
et Herrehold. 
 
Den sidste aften i sæsonen havde 
vi alle fælles gymnastik og gik 
derefter på kroen til kaffe og rug-

brødslagkage. Vi sang og hyggede 
os. 
 
Bodil Thomsen overtog Selmas 
hold i 1983 til 1988. 
 
Jette Aamand havde hold med 
unge damer, og Jens Peter Raun 
havde overtaget mændene. 
 
Jens Peter havde også Fjelstrup og 
Lis et hold i Christiansfeld. Når vi 
var til motionsstævne slog vi hol-
dene sammen, så vi var altid de 
største hold. 
 

Lis Damgaard (1930) 
Født i Hejls, men voksede op og gik 
i skole i Haderslev. Tog delingsfø-
reruddannelse på Snoghøj Gymna-
stikhøjskole i 1948. Kom til Hejls i 
1949, da hun blev gift med Hans 
Damgaard. Lis har fra ungdommen 
været gymnastikpige og aktiv i man-
ge sammenhænge. Hun ledede kvin-
degymnastik ved sportspladsens ind-
vielse i 1951, men tog så først  leder-
jobbet op igen omkring 1975, da hun 
blev leder af motionskvinderne i 
Hejls. Indtil da havde hun i mange år 
ledet gymnastik i Christiansfeld. Lis 
er selv et godt eksempel på, hvad 
gymnastik kan gøre for mennesker. 
Hun udstråler energi og virkelyst og 
har de sidste mange år været særdeles aktiv i Lokalhistorisk Arkiv for 
Hejls-Hejlsminde. 



Tennis i Hejls 1936-2011. 
 
Den første tennisklub i Hejls blev 
startet i 1936 på initiativ fra byg-
mester Søren Th. Jessen. Tennis-
banen blev anlagt på Sørens Jes-
sens vej bag ved Søren Jessens 
Bygning– og Trælasthandel mel-
lem nr. 2 og nr. 4. Her holdt klub-
ben til indtil 1945, hvor den gik 
ind. Kassebeholdningen (178,49 
kr.) udbetaltes til den nye Tennis-
klub. 
   
Ifølge regnskabsbogen var der fra 
begyndelsen 22 aktionærer, som 
hver indbetalte 25 kr. Aktionærer-
ne var: 
O. Juul Nyholm, Søren Th. Jes-

sen,    Ebbe Ebbesen, Hans Dall, 
Poul Dall, Niels Arne Dall, An-
ders Dolmer. K. Buhl, Anders 
Kvorning (overgået til Aksel Bon-
de 1942), Leo Nielsen, Martin Ni-
elsen. Peter Nielsen, Niels Flens-
burg, Anna Buchhave, H. Andrea-
sen, J. Damgaard, Gunnar Dall, 
Peder Schmidt, Knud Hansen,    -    
Karl  Christiansen, Dyrlæge He-
gelund og Christian Klyhn.    
 
Den første kasserer var Sinne 
Klyhn. Hun fortsatte til 1945, 
hvor hun blev afløst af Aksel 
Bonde, der lavede det sidste regn-
skab. 
Tennisklubben havde i årene fra 
1936 følgende antal medlemmer: 
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Sinne Klyhn (1902-83) 
Sinne var født i Hejls på  Vargårde-
vej 6, som hendes far Johan Bock 
havde bygget, han var  karetmager.  
Han støttede Hejls Boldklub i 
1930'erne. Sinne deltog i mange ting,  
dilettant, ungdomsforening, tennis, 
hvor hun opnåede at blive æresmed-
lem. Under og efter krigen var hun 
samarit. Hun blev ca. 1930 gift med 
Christian Klyhn, som senere overtog 
karetmagervirksomheden. De fik 
desværre ingen børn, men levede 
med i ungdoms og idrætsforeningen, 
hvor de var en god støtte. Kristian Klyhn var også ivrig medlem af 
Hejls Skytteforening. 



Billede fra 1936. Fra venstre: Christian Christensen, Edith Jessen, 
Herman Jacobsen og Anna Jessen. Begge par blev senere gift med hin-
anden. 

Billede fra 1942. Fra venstre: Ellen Nielsen, Hans Christian Raahauge, 
Poul Nielsen og Aksel Ebbesen. 
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1936   33 medl.  
1937   25 medl.  
1938   24 medl.  
1939   19 medl. 
1940   17 medl.  
1941   19 medl. 
1942   43 medl.  
1943   44 medl.  
1944   45 medl. 
 
I forbindelse med anlæggelsen af 
Hejls kommunale sportsplads i 
1951 blev der samme år anlagt en 
ny tennisbane, som dog var privat 
og anlagt af private kræfter. Ba-
nen blev anlagt bag det nuværen-
de Hejls Klubhus. Anlæggelsen 
blev mulig, idet der fra starten var 
en række medlemmer, der indbe-

talte rentefrie lån:  
Ninna Andreasen 25 kr. 
Kaj Mortensen 125 kr. 
Ebbe Ebbesen 100 kr. 
Henrik Juhl 125 kr. 
Hans Schultz 50 kr. 
Gunnar Skibelund 100 kr. 
Foreningens medlemmer udførte 
en stor del af arbejdet ved banens 
anlæggelse, så det økonomisk 
blev muligt.  
 
Protokollen viser, at der altid har 
været en god tilslutning til gene-
ralforsamlingerne, altid god stem-
ning og godt humør. I 1965 står 
der dog - "Der førtes under hele 
generalforsamlingen en intern dis-
kussion (unddrages dog nærmere 
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Tennisbanen anlægges i 1951. 



Brugsuddeler Aksel Bonde tager en tørn med anlæggelsen. 

Peter Hansen og Per Scherfig kridter den nye bane op. 
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Der spilles kamp på den nye bane. 

Søndag eftermiddagshygge på tennisbanen i midten af 1950’erne. 
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omtale) - til dels på grund af højt 
støjniveau. (Kaj Mortensen) 
 
Per Scherfig, som var tennisklub-
bens formand fra 1951-1957 skrev 
et resume over årene 1953-1958: 
 
Banen: 
Det har vist sig, at banen er ble-
vet særdeles godt lavet (hvad 
man dengang heller ikke tvivlede 
om). Kun få vedligeholdelser har 
været nødvendige, såsom rødt 

slidlag, maling af hegnsstolper, 
anskaffelse af nyt net. NB: rabat-
ten om banen sorterer under da-
merne. 
 
Klubhus:  Juhlsminde 
Klubhuset blev opført  i 1954. 
Æren herfor må først og frem-
mest tildeles Henrik Juhl, Kløver-
holm, der gjorde opførelsen  øko-
nomisk gennemførlig. 
Klubhuset har eftermiddag og af-
ten dannet rammen om et hygge-
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Per Scherfig (1923-78) 
Parret Per og Cedonia Scherfig 
kom til Hejls omkring 1948. Per 
Scherfig, var født i Svendborg, og 
Cedonia var fra Schweiz. Scherfig 
var en meget dygtig og afholdt 
lærer og  hans pædagogik var ny 
og forfriskende. Han oprettede 
bl.a. en elevavis. I regnetimerne 
var der seksdagesløb i regning, 
hvor eleverne var inddelt i hold. 
Og i geografitimerne tog han ele-
verne med på eventyr til forskelli-
ge dele af verden, hvor man kun-
ne høre om hans møde med hottentotter og løver. I fritiden deltog han 
i mange ting. Sammen med en kollega, H.O. Mikkelsen startede de 
atletik. Han var også meget aktiv indenfor badminton og tennis. Såle-
des var han formand for Hejls Tennisklub fra 1951 - 1957, 1973-78.  
Han deltog i ungdomsforeningen, bl.a. med dilettant, både som in-
struktør og sminkør.. Han var altid med til idrætsstævne i Hejls, også 
som deltager på Old Boys fodboldholdet. Desværre rejste han fra Hejls 
i 1958 og blev viceinspektør på Brændkærskolen i Kolding. Men han 
vedblev med at komme til Hejls og deltage i mange ting. 
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Kaj Mortensen (1918-87) 
Kaj og Inge Mortensen kom til Hejls 
i 1949 som ungt par, da de dette år 
overtog læge Dolmers lægepraksis. 
Her virkede Kaj Mortensen som en 
meget afholdt læge indtil 1982, hvor 
han overlod praksis til sønnen Lars, 
og han og Inge byggede hus på Æb-
levænget 30, hvor Inge Mortensen 
stadig bor. De kom hurtigt med i 
idrætslivet i Hejls. Især var de ivrige 
tennisspillere, og Kaj Mortensen var 
i en årrække formand for tennisklub-
ben og sikrede dens overlevelse i 
trange tider. Familien var også ivrige 
sejlsportsfolk og byggede sammen 
med Peter og Musse Hansen båden "Murdok". 

Ida Christensen (1922) 
Ida Hansen er vokset op i Hejls. Først i 
Trappendal og siden på Hejls Landevej 55 
som datter af Andreas og Marie Hansen. 
Ida var som ung i huset mange steder i 
Hejls. Hun kom siden på gymnastikhøjsko-
le og blev uddannet delingsfører. I 1949 
blev hun gift med Poul Christensen, og i 
1955 flyttede de til Trappendalvej 35, hvor 
de boede til Pouls død i 2008. Ida var gen-
nem mange år en elsket og afholdt hjem-
mehjælper i Christiansfeld Kommune. 
Som ung var Ida delingsfører for kvinde-
gymnastikken omkring 1955-56 og også en 
meget aktiv tennisspiller gennem en menneskealder. Poul spillede i sin 
ungdom fodbold i Hejls. Deres børn voksede også op med idræt, og 
sønnen Gunnar var med i idrætsforeningens bestyrelse i 1970'errne. 



ligt klubliv.  Her er klædt om, søgt 
ly for regnen, drukket te og kaffe, 
-  ved særlige lejligheder har fest-
illuminationen været tændt. Den 
bestod af levende lys. 
 
Søndag eftermiddag har tilstrøm-
ningen af medlemmer med pårø-
rende været så stor, at man måtte 
henlægge bespisningen til de til-
stødende håndboldbaner. Da ser-
veredes pølser tilberedt på Bar-
becue. 
 
Bestyrelsen. 
Har siddet ret fast. Ved hver gene-
ralforsamling, har der så at sige 
kun været genvalg. Medlemmer af 
bestyrelsen har været følgende: 

Ninna Andreasen,  
Ebbe Ebbesen,  
Peter Hansen,  
Kaj Mortensen, kasserer 
Per Scherfig      
 
Man har gennem årene holdt en 
fest hver vinter, mest i private 
hjem. Mange gange lagde famili-
en Klyhn hus til. 
Kaj Mortensen var formand i 
mange år. Han spædede flere gan-
ge et rentefrit lån til, når der var 
underskud i kassen. 
Medlemmerne  istandsatte  mange 
gange banen ved fælles hjælp, 
blandt andet malede Selma i  flere 
år skur, bænk m.m. Bænken var 
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Jytte Bøgedal og 
Anna Nielsen hol-
der pause ca. 
1960. 



Anna Nielsen, Oda Madsen, Frida Hansen og Selma Skriver foran 
klubhuset ca. 1975. 

Oda Madsen og Jonna Eskelund spiller kamp ca. 1980. 

71 



for øvrigt skænket af Christian 
Klyhn.  
 
Rentefri lån 1956. 
I 1956 måtte klubben havde et 
lån, som blev ydet rentefrit af: 
Bent Skriver 100 kr. 
Kaj Mortensen 125 kr. 
Christian Hansen 75 kr. 
Per Scherfig 75 kr. 
 
 

Formænd 1951-1998 
Per Scherfig 1951-1957 
Ebbe Ebbesen 1957-1958 
Kaj Mortensen 1959-1971 
Jonna Eskelund 1971-1973 
Per Scherfig 1973-1978 
Christian Hansen 1978-1988 
Svend Aage Bertelsen 
   1988-1992 
Lone Andersen 1992-1998 
Bent Ole Jonsen  1998– 2005 
Knud Dahl  2005-  

Jonna Eskelund, Ida Christensen og Lis Hjort hygger i klubhuset ca. 
1980. 
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Medlemmer  1951 – 1980 
1952  23 medl.      
1953  32 medl.      
1954  20 medl.      
1955  29 medl.      
1956  17 medl. 
1957  22 medl.     
1958  34 medl.      
1959  37 medl.      
1960  22 medl.      
1961  25 medl. 
1962  25 medl.     
1963  26 medl.      
1964  28 medl.      
1965  42 medl.      
1966  37 medl. 
1967  30 medl.     
1968  37 medl.      
1969  25 medl.      
1970  24 medl.      
1971  25 medl. 
1972  38 medl.     
1973  38 medl.      
1974  43 medl.       
1975  31 medl.      
1976  40 medl. 
1977  38 medl.     
1978  26 medl.      
1979  22 medl.       
1980  27 medl. 
 

Tennisklubben  1999-2011 
Klubben fortsatte med god tilslut-
ning, en overgang  rigeligt. Der 
kom mange udenbys, så  man 
kom i den situation, at man måtte 
begrænse tilslutningen. 
 
I 1995-1998  var der planer om en 
ekstra bane. Der var mange under-
søgelser og planer. Selv med fri-
villig arbejdskraft ville det være 
en udgift på 120,000 kr.  Det blev 
ikke til noget. 
 
Medlemstallet har ligget ret fast 
på ca. 50 medlemmer i flere år, 
men omkring  år 2000 var der 
stort frafald. Mange af de gamle 
trofaste faldt fra på grund af alder, 
og det kneb med ny tilgang. 
 
Ca. 2007  fik man fra  Ingrid og 
Hans Jensens fond  et tilskud til 
en boldtræningsmaskine; man fik 
 20.000 kroner. Det har givet en 
rigtig god effekt, der er kommet 
mange unge til. Sidste år var der 
36 medlemmer. Der er kommet en 
ung træner på, så det ser godt ud 
for Tennisklubben i dag. 
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