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Lars Clausen ordner flasker i baren i Tebstrup forsamlingshus,
da jeg møder ham. Horsens Pokerklub skal komme til deres
faste ugentlige spilleaften, og dagen efter skal der være torsdagsbar, så der skal forsyninger på hylderne. Han byder på en
røget whisky fra Islay, den har en speciel duft og smag, der
folder sig ud, når man lige har vænnet sig til den.
Lars er født og opvokset i området og har altid boet her
undtagen et par år på Fyn under sin uddannelse. Han er
uddannet landmand fra Bygholm Landbrugsskole og siden
landbrugstekniker fra Nordisk Landbrugsskole i Odense.
Hans far er traditionel landmand og havde en besætning
af sortbrogede malkekøer. Det var en fantastisk barndom at
få lov til at vokse op i disse skønne og frie omgivelser. Hans
forældre var unge, der var gang i den, mange nye ideer, og
der skete en masse på gården. Det var sjovt, det var et lille
samfund, der var trygt, og man blev ikke mobbet.
At han og hans kone Kirsten også slog sig ned i området
var lidt tilfældigt. Der var mulighed for at få et hus til en
passende pris, og de ville gerne give deres børn gode og frie
rammer, ligesom de selv havde haft. Det blev så i Tebstrup.

sig ind i sit arbejdsliv hos LMO i Horsens, hvor han arbejder
som driftsøkonom. Her laver han bl.a. budgetter og oplæg
til bankerne om finansiering af større landbrug. Tidligere har
han arbejdet for Mejeriforeningen og Nordea.
Idag er Lars med i bestyrelsen for Fonden Svennebjerggård på Fyn, der er et bosted for unge. Relationen er fra
de år, Lars og Kirsten boede på Fyn i forbindelse med
Lars’ uddannelse. Der fik de et vennepar, som dengang var
deres udlejer og havde børn i familiepleje, og som nu er
deres gode venner. Vennerne har også fået dem med i et
andelsferielandsby/-lejlighedsprojekt: Coração do Algarve
i Portugal, som de har meget fornøjelse af. Stedet har en
spændende historie som luksushotel for spidser i nazi-diktatortidens Portugal. Nu er det blevet til en dejlig ferieby med
32 lejligheder og mulighed for mange aktiviteter. Af andre
lokale engagementer er Lars kone Kirsten med i brugsens bestyrelse, og de er begge aktive i Ejer Bavnehøjs venner. Lars
går på jagt om end ikke så aktivt, han er mest administrativ
i jagtforeningen. Desuden er han medlem af bestyrelsen i
Konservativt folkeparti i Skanderborg mm.

Mange engagementer
Lars har fyldt sit liv med mange engagementer og aktiviteter,
han er mere en allrounder end en nørd, siger han selv. Han
har været med i mindst en bestyrelse af gangen de sidste 30
år, en af de første var Initiativudvalget under Skanderborg
festivalklub fra 1985 til 1990.
Underholdning, kultur og fællesskab har Lars altid brugt
meget tid på.
”Jeg går meget op i, at vi hver især kan bidrage med en
lille smule, og at resultatet så kan blive til noget stort. Jeg
kan godt lide at få folk til at arbejde sammen, det er spændende.”
Det betyder selvfølgelig, at nogen af processerne tager
længere tid, men til gengæld kan resultatet ofte blive godt,
stort og langtidsholdbart.
Denne holdning til samarbejde bringer Lars sikkert med

Musikken
Musikken er en stor del af Lars’ liv, og i 30 år har han spillet
musik på markedspladser, værtshuse og mange andre steder.
Han spiller i orkesteret Mister Jack and the Daniels, hvor
han spiller guitar og synger ud over, at han også spiller solo,
duo, trio. Mister Jack and the Daniels er dygtige musikere,
der har spillet Amerikansk Country i 25 år, og stadig arbejder
på at blive bedre.
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God whisky i Tåning
Tåning whiskyklub er en mandeklub, der mødes om whiskysmagning, hygge og rejser. På deres whisky-ture har de
bl.a. besøgt den Skotske ø Islay, der er kendt for sin røgede
whisky. En gang om året inviterer de deres bedre halvdel
til et whisky-arrangement, så de får et indblik i klubbens
aktiviteter.
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Familien
aktivere. Men den har da medvirket til omlægning af vej og
Lars er på 23. år gift med Kirsten, som han har børnene
stisystem i byen.
Julie 20 år, Mikkel 19 år og Maria 16 år med. De mødte
Det lykkedes at få den flotte bar fra den nedlagte hotelrehinanden på det plejehjem, hvor de begge arbejdede. Lars
staurant på Ejer Bavnehøj, fordi en velvillig sponsor var villig
havde et fritidsjob på plejehjemmet, mens han læste hf, og
til at agere bagstopper på auktionen over tingene fra hotelher mødte han Kirsten, der arbejdede som sygeplejerske.
let. Siden har flere lokale givet støtte til baren og huset.
Balancen mellem aktiviteter og familie fungerer ved, at
Igen noget, der ikke ville være lykkedes uden hjælp.
han har en dejlig, overbærende og selvkørende familie. Han
Husets rolle i lokalsamfundet er at være et samlingssted,
er meget væk, så en gang i mellem, når han er hjemme, kan
hvor folk kan mødes på tværs af familie- og venskabsbånd,
han godt komme til at tage ”en andens plads” i sofaen.
så de får nogle fælles oplevelser. Der skal være noget for alle
”Kirsten kunne nok ønske, at jeg tog lidt mere ansvar
typer, så sammenhængskraften styrkes.
hjemme, men jeg kan da tage en vask og gøre rent på toilet”De kulturelle ambitioner er ikke højtragende. Det skal først
tet”, siger han.
og fremmest være folkeligt, fornøjeligt og varieret, men vi har
Gennem årene har familien
da også lidt klassisk, som når vi holder
haft rigtig mange gode campingJeg går meget op i, at vi hver især nytårskoncert med Michelle Birkballe. Vi
ture rundt i Danmark til hans
har også haft fantastiske teaterforestilkan bidrage med en lille smule,
spillesteder om sommeren, f.eks.
linger, det skal være en oplevelse, men
og at resultatet så kan blive til
husker han en dejlig tur til Læsø.
ikke nødvendigvis finkultur.”
Kirsten og Lars har en del aktinoget stort. Jeg kan godt lide at
viteter sammen. Hun er som Lars
Fremtiden og livsfilosofien
få folk til at arbejde sammen,
et engageret menneske, hun har
Lars vil glæde sig over livet og tage
det er spændende.
sine egne engagementer, og så er
det, som det er. Tage nogen chancer
der nogle af engagementerne de
og kaste sig ud i noget nyt: ”Jeg skal
deler, f.eks. er hun også engageret i forsamlingshuset og i
jo ikke blive hængende her resten af mit liv. Jeg kunne også
andelsferiebyen i Portugal.
godt tænke mig, at musikken fik lov at fylde noget mere, at
hæve niveauet og blive endnu bedre og mere interessante
Tebstrup og forsamlingshuset
også som band.”
Tebstrup er blevet en større by med flere mennesker. Der er
”Tingene flytter sig. Alt hvad man rører ved bliver aldrig
kommet 2-3 veje vest for byen, og skolen er forandret. Vi
færdigt. Det er en proces og andre skal tage over på et tidsgør, hvad vi kan, for at Tebstrup ikke bliver udkant, selv om
punkt. Jeg har bare bidraget med det, jeg kunne.”
der også kan findes grimme huse her. Der er blevet en større
Han prøver at flyde ovenpå og ikke tage sig af konflikter,
bevidsthed om værdien af sammenhold de senere år. Forsammen tackle de ting, der dukker op.
lingshuset er et godt eksempel:
Folk kan altid komme til ham,
”Mange skal bakke op – det er blevet bedre – vi har lavet
han prøver at holde sig ude
en strategi – forsamlingshuset skal bruges så meget som
af intriger og være åben
muligt, så mange dage som muligt, med så stor variation som
overfor alle og bruge
muligt i aktiviteterne og i de mennesker, der deltager. Alle skal meget lidt tid på negativ
føle sig velkomne i Tebstrup forsamlingshus.”
energi og mere på den
Der har været alvorlige bump på vejen, i 2013 en alvorlig
store vennekreds.
vandskade, som krævede oprydning med varmekanoner og
”Arbejde i grupper og
affugtere. Strømregningen gik amok, og der gik et stykke tid, den menneskelige kontakt
før det blev opdaget. Forsamlingshuset manglede pludselig
giver mig energi, det er lidt
60.000 kr. på kontoen og havde ingen forsikring. Det blev
ligesom musikken, det giver en
klaret med sammenhold, en række ekstraordinære aktiviteter
slags anti dagligdag. En
for at tjene penge, bl.a. et kæmpe loppemarked, der gav
aften hvor dansehjulet
30.000 kr. i overskud, og sponsorers hjælp..
kører, og det er sjovt. Jeg
I 2014 havde forsamlingshuset så mange udlejninger, at
kan godt lide fest, og det
der blev 80.000 kr. i overskud, pengene bruges til at sætte
giver energi.”
forsamlingshuset i stand og gøre det mere attraktivt.
Småbørnsfamilierne har vi ikke godt nok fat i, men resten
går det godt med, ikke mindst foreningerne og kirken, som
vi samarbejder med. Tebstrup forsamlingshus holder koncerter, fællesspisning, torsdagsbar, høstfest og revyen er en
kæmpe succes. Udlejning er et ømt punkt, der er ikke fuld
konsensus om, hvad man vil. Mange ungdomsfester giver
gode penge, men til gengæld mere vrøvl med naboerne.
Prisen er sat op, så der er lidt færre udlejninger nu, i stedet
er der kommet flere andre arrangementer. Frivilliggruppen er
heldigvis vokset til 35 personer, og for at pleje og takke dem
holdes en frivilligfest en gang om året. Forsamlingshuset er
også borgerforening for Tebstrup, den del er lidt sværere at
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