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Hedensted

DET SKER

MANDAG
ÅBNINGSTIDER
06.00-08.15 Hedensted, 
svømmehal: Åbent       .  
06.00-09.00 Hornsyld, 
svømmehal: Åbent       
09.00-11.30 Tørring, 
Skolevænget 10: Tørring-
Hammer lokalarkiv åbent
09.00-15.00 Hedensted, 
Kirkegade 7A: Åbent i det 
socialpsykiatriske værested
13.00-16.00 Glud, Gludvej 54: 
Glud, Hjarnø, Skjold og Rårup 
lokalarkiv åbent
15.00-17.00 Juelsminde, 
Petersmindevej 11: 
Integrationscafé

Lægevagten: 70 11 31 31

”Jeg har altid følt en 
stor tilknytning til 
færgegården. De 
gode ting, man har 
oplevet i sin barn-
dom, husker man 
hele livet.”

LIS LA COUR 

Lis La Cour, 78, spre-
der små sort-hvide 
fotografier ud på sit 
køkkenbord. 

- Det her er min søster. 
Hun var køkkenchef på 
Færgegården, siger hun og 
peger på et fotografi af en 
kvinde med en grydeske i 
hånden foran et stort kom-
fur. 

- Og det her er min mor til 
højre. Hun arbejdede også i 
køkkenet, siger hun og pe-
ger på et fotografi af tre køk-
kendamer med hvide for-
klæder og fortsætter: - Min 
far arbejdede også en perio-
de på Færgegården som par-
keringsvagt.  

Minderne vælter frem hos 
Lis La Cour i hendes lejlig-
hed på Strandvejen, om 
dengang hun som barn og 
ung tilbragte en stor del af 
sin fritid på Færgegården i 
Juelsminde. Det der i dag 
hedder Hotel Juelsminde 
Strand.   

- Jeg kom derned hver dag 
efter skole. Som børn måtte 
vi være over det hele, fortæl-
ler hun.

Gæster med særheder 
Lis La Cour er født i 1936, og 
noget af det første, hun kan 
mindes fra sin barndom på 

hotellet, var omkring Den 
anden Verdenskrig, da ty-
skerne overtog hotellet. 

- Jeg kan huske en ældre 
jødisk herre, der gemte sig 
på hotellet. Vi hjalp ham 
med at lave en falsk num-
merplade, fortæller hun. 

Mondænt badehotel
Ellers er det mest tiden efter 
krigen, der står klarest for 
Lis La Cour. 

Færgegården var et mon-
dænt badehotel efter krigen 
og op gennem 1950’erne. 
Hver sommer kom velha-
vende mennesker til Færge-
gården. Mange af dem kom 

igen, sommer efter sommer, 
og de ønskede at få de sam-
me værelser år efter år. Der-
med lærte Lis La Cour de 
fleste at kende. 

En gæst, hun specielt hu-
sker, var grosserer Melby, 
som kom kørende med sin 
frue og unge søn i en bil med 
kaleche. 

Det var dengang, der ikke 
var særlig mange biler, og 
det var næsten helt uhørt, 
mindes Lis La Cour.   

Der var også en ”sprade-
basse”, som, selvom han var 
gift og havde sin kone med, 
havde noget kørende med 
en ung pige fra Juelsminde. 
Han var charmerende, og 
kvinderne faldt for ham.

- Det er ligesom, man ser i 
tv-serien ”Badehotellet” i 
dag. Hver gæst havde sine 
særheder, og der skulle hol-
des på formerne, siger Lis 
La Cour. 

Hun følger med i tv-seri-
en, når anden sæson ruller 
hen over skærmen mandag 
aften i disse uger på TV2.

Sorte flygler  
og hvide habitter
Om aftenen var der dansant, 
sammenkomst med dans, 
hvor fornemme orkestre 
kom fra København. Bl.a. 
Eddie Russell, der i årene 
umiddelbart efter Den an-
den Verdenskrig var sin tids 
Gustav Winckler. 

I restauranten blev der 
dækket op med hvide duge 

Min barndoms 
og ungdoms 
færgegård 

Hotel Juelsminde Strand er blevet udvidet  og bygget om af flere omgange. Her ses fra venstre bygningen fra 1934, i midten bygningen fra 1910 og th. den oprindelige bygning fra 
1813. I 1960 brændte de to sidstnævnte bygninger stort set ned til grunden.  FOTO: UDLÅNT AF JUELSMINDE-KLAKRING LOKALARKIV

”Det er et glædeligt gensyn at se  
Badehotellet. Det var ligesom, det 
var dengang på Færgegården.”

LIS LA COUR 

Færgegården i Juelsminde  har haft stor betydning for Lis La Cour. Som barn og ung kom hun tit på den gamle 
færgegård, og siden hen har hun holdt både sin 50, 60 og 70 års-fødselsdag på hotellet.  FOTO: SØREN E. ALWAN

Lis La Cour fortæller historier  fra dengang, der var fine 
gæster på Færgegårdsbakken

Her ses restauranten på Færgegården. Fotografiet er fra 1944.  

 FOTO: UDLÅNT AF JUELSMINDE-KLAKRING LOKALARKIV 

Tekst: Rikke  
Uhre Andersen
rian@hsfo.dk

”Når folk i dag  
snakker om  
Hotel Juelsminde 
Strand, bliver jeg 
helt hægtet af.  
For mig vil det  
altid være  
Færgegården.”

LIS LA COUR

HEDENSTED - De 70 frivillige 
fra Røde Kors i Hedensted 
blev forleden hædret ved 
den årlige nålefest. 

Samtidig kunne formand 
Esben Pedersen fortælle, 
hvad pengene går til.

Indtægterne fra Heden-
sted-afdelingen bliver delt i 
tre. En del til projekter i ud-
landet, eksempelvis flygt-
ninge i Syrien, en del til Rø-
de Kors landsforenings me-
re generelle projekter i ud-
landet, som rent drikke-
vand, bekæmpelse af ebola 
og børnedødelighed og en 
del til lokale formål. 

Formanden understrege-
de, at pengene hjælper. Ek-
sempelvis er børnedødelige-
heden faldet, så der nu er 50 
pct. flere, der oplever deres 
fem års fødselsdag.

Lokalt er pengene gået til, 
at 22 familier har kunnet 
kommet på ferieophold 
sommer eller efterår, og 20 
familier har fået en jule-
hjælp med en fødevarepak-
ke.

Røde Kors har lokalt også 
haft mange aktiviteter lo-
kalt, både butik og besøgs-
venner.

Her i foråret har Heden-
sted i 20 år haft sin egen af-
deling af Røde Kors og i 10 år 
haft sin egen butik.

 To frivillige modtog 20 
års nåle og syv andre fik 
årsnåle.

Bridgeresultater
HEDENSTED - Hedensted 
bridgeklub har 20. januar 
spillet hold- og parturnering 
med følgende resultater: 

Holturneringen: 1. Knud 
E. Ebdrups hold - 15,63 
point. 2. John Andersens 
hold - 11,07 point. 3. Birte 
Mogensens hold - 10,86 
point.

Parturneringen: 1. Hugo 
Christensen - Klara Laurit-
sen - 140 point. 2. Egon 
Holm - Margit Lund - 137 
point. 3. Else Nielsen - Gre-
the Ravnsborg - 129 point.

Røde Kors holdt 
nålefest


