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Hans Kristensen 1927 til 1992

Hans Kristensen er en af de personer, der har betydet allermest for
Rask M0lles udvikling.
Hans Kristensen blev f0dt d. 28. Jan. 1927 i Aale.
Han laerte t0mrerfaget i Vr0nding. Arbejdede et par ar som svend
og forpagtede som 22 arig t0mrerforretningen pa Hovedgaden 5 i
Rask M0lle. Denne k0bte han 4 ar senere. Pa det tidspunkt var der 4
svende. Ret hurtigt voksede den til 12 svende og 2 laerlinge.
Hans Kristensen blev gift med Helga d. 10. nov. 1 9 5 1 . Hun var i alle
arene ham en stor st0tte. Parret fik 2 b0rn Betty og Benno.
T0mrerforretningen havde flere store bpgaver. Bl.a. Bygholm
Landbrugsskole, Rask M0lle skole samt adskillige laererboliger og
der blev lagt asbesttag pa omegnens garde og huse.
I 1960 k0bte han Rask skov Savvaerk og i l0bet af nogle ar blev ogsa
t0mrerforretningen og beboelse etableret her.
Forretningen udviklede sig hurtig til Rask M0lles st0rste
arbejdsplads.
I f. eks. 1972 var der beskaeftiget ca. 70 mand. Da der var flest
ansatte, var der 85.
Hans Kristensen var en god og retfaerdig arbejdsgiver, hvis ansattes
ve og vel la ham meget pa sinde.
I 1973 blev firmaet omdannet til et aktieselskab, hvor kun ansatte
kunne vaere aktionaerer.
I 1977 blev der ansat en direkt0r og Hans Kristensen fik derved mere
tid til det kommunale, som interesserede ham meget.
Efter en temmelig turbulent omgang f0rst i 1980'erne lykkedes det,
at fa Rask Skov Savvaerk tilbage pa sporet igen, og d. 1. nov. 1985
solgte Hans og Helga deres livsvaerktil Bj0rn Waldmann. Desvaerre
endte det med, at Rask Skov Savvaerk lukkede i 1988.

Politikeren Hans Kristensen
Hans Kristensen var et meget aktiv forenings-menneske i Rask
I\/I0lle.
Bl.a. i borgerforening, idraetsforening og varmevaerket.
I 1958 indvalgtes han I Hvirring-Hornborg sognerad. Ved dette som
alle senere valg var han opstillet pa en upolitisk liste af
Borgerforeningen i Rask M0lle.
I 1970 fortsatte han i T0rring-Uldum kommunalbestyrelse som
naestformand formand for 0konomiudvalget og medlem, senere
ogsa formand af teknisk udvalg. Her var hans handvaerker baggrund
en god hjaelp.
I 1981 d0de borgmester Karl Bundgaard pludselig, og Hans
Kristensen konstitueredes som borgmester. En post han genvalgtes
til ved f0lgende valg.
I oktober 1990 tvang alvorlig sygdom ham til at s0ge orlov fra
kommunalbestyrelsen. Med udgangen af april 1991 udtradte Hans
Kristensen af kommunalbestyrelsen.
Hans Kristensen modtog Ridderkorset for sit store og uegennyttige
arbejde.
Han d0de d. 29. maj 1992, 65 ar gammel.

Fornyelse

af

medlemsskab

I ar vil vi, som sidste ar, sende et indbetalingskort ud sammen med
nyhedsbrevet til alle medlemmer. Man kan bruge indbetalingskortet i
banken eller pa posthuset, eller kontant til bestyrelsen.
Kontingentet for ar 2013 er: 50 kr. for enkelte medlemmer og 75 kr.
for husstande.
Kontingentet Bedes betalt senest 28. februar 2013

Generalforsamling
Den 28. februar 2013
Kl. 19.30
I foreningens lokaler
R a s k Molle Skole
Bagefter kaffe og film
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Forening for Hvirring sogn

Adresse:
Abningstider:

R a s k Molle Skole, Skolebakken, 8763 R a s k Molle
1. og 3. Torsdag i maneden 19-21; lukket i skoleferierne. Desuden 3. Torsdag i maneden, kl. 15-17

Formand:

Sonja Eskerod Madsen, Skovbyvej 5, Skovby
8763 R a s k Molle
TIf. 75 67 88 70
Karl Christiansen, Boring 24
8763 R a s k Molle
TIf. 75 67 84 71
Bent Henriksen, Skolebakken 5
8763 R a s k Molle
TIf. 40 12 90 60
Brian Lange, Brorsonsvej 4, Hornborg
8762 Flemming
TIf. 24 64 08 02
Marie Antonsen, Hybenvej 15
8763 R a s k Molle
Hvirring Sogn i Hedensted Kommune.
1994.

Naestformand:

Sekretaer:

Kasserer:

Medlem af
Bestyrelse:
Omrade:
Oprettet:

Post og telefon: Post og telefon til formand.

