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SJÆLEN
skal følge med
S

jæl er det græske ord for psyke, og opfattes
almindeligvis som hjemsted
for menneskets indre liv. Sagt
på en anden måde, er sjæl
indbegrebet af et menneskets
tanker, erindringer og følelser.
Derfor er det vigtigt for os
alle seks, at sjælen følger med,
når vi flytter ind i et nyt stuehus til ”Haugstedgård”, der i
tre generationer har været i
familien Høj´s eje.
Sådan lyder det respektfuldt fra Tina Høj, der sammen med sin gemal Peter og
fire børn på to, seks, otte og
13 år i næste måned rykker
fra et 349 år gammelt stuehus til en ny 340 kvadratmeter stor bolig, der er tegnet
af Øjvind Andersen fra Arkitektladen i Ribe.
Tina og Peter Høj – han
som tredje generation - overtog i 1996 ”Haugstedgård”,
der i dag er et moderne landbrug med en besætning på
150 jerseykøer, lige så mange

Tina og Peter Høj glæder sig til at flytte ind og sammen med deres fire børn at fejre jul
i »Haugstedgård´s« nye stuehus på Horseballevej i Stenderup By

kvier og kalve og 100 hektar
med planteavl.
To adresser
Den gamle gård, der siden
1930 har været i Høj-slægtens
eje, har haft to adresser. Gården blev i 1662 oprindelig
opført i Gl. Stenderup som
fæstegård til Søby gods, men
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blev efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 pillet fra hinanden og styk for styk flyttet
til gårdens nuværende adresse på Horseballevej i Stenderup By, hvor den i mange år
præsenterede sig som en firelænget gård i bindingsværk
og med stråtag. Senere fik
bygningerne nyt tag, ligesom
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- Få fradrag for driftsudgifter og afskrivninger
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og Såspar
tænk på CO2
miljøet og økonomien og køb en

facaderne blev beklædt med
nymodens materialer.
Men alting ældes, også
ejendomme. Derfor gik Tina
og Peter Høj i fjor i gang med
at undersøge mulighederne
for at renovere det gamle
stuehus. Men myndighedernes reglementskrav og en
anslået udgift til renovering
på op imod et par millioner
kroner, fik familien at tænke
alternativt. Et nyt stuehus i
umiddelbar nærhed af det
gamle var muligvis en bedre
ide.
Surfede på internettet
Derfor begyndte vi at surfe på
internettet for at finde en arkitekt, der med pietetsfølelse
beskæftigede sig med en anden type ejendomme end et
almindeligt parcelhus, som
vi slet ikke var interesseret i.
Vi ledte længe, men fandt så
frem til Øjvind Andersen og
Arkitektladen i Ribe, som vi
kontaktede, fortæller Peter
Høj og føjer til, at det var det
helt rigtige valg.
Vi havde en god dialog, og

efter at være præsenteret for
flere forslag valgte vi det nye
stuehus. Det første spadestik blev taget 8. marts i år,
og efter en byggeperiode på ti
måneder er det klar til, at vi
i næste måned kan flytte ind
og fejre jul i, lyder det med et
tilfreds smil fra Peter Høj.
Men når alt det er sagt, skal
det tilføjes, at vi har valgt en
bolig, der på en god og hensigtsmæssig måde kan rumme både familiens hjem og
erhverv, ligesom vi har valgt
en bolig, der er bæredygtig om
100 år. Det sidste lyder måske
flot, men dels bliver vores børn
voksne, og dels kommer der en
generation efter os. Og det har
vi altså også tænkt på, siger
Peter Høj og føjer til, at det
gamle stuehus i fremtiden
skal bruges som bolig for
gårdens ansatte.
Arkitektladen A/S
Øjvind Andersen etablerede
for fem år siden Arkitektladen A/S, der til daglig residerer på toppen af den tidligere
cikoriefabrik og købmands-

gård ”Kolvigsgård” i hjertet
af Ribe, Danmarks ældste by.
Under mottoet ”tradition og
fornyelse” har firmaet specialiseret sig i renovering og
nybyggeri i klassisk stil.
Når ordene arkitekt og laden lidt utraditionelt er blevet firmaets navn, skyldes det
blandt andet, at Øjvind Andersen er født og opvokset på
landet. Og ikke mindst derfor
ser han det som en opgave at
være med til at renovere og
bygge nye landejendomme
og herregårde, så de får karakter og udstråler stolthed
over for eksempel et veldrevet
landbrug.
Inden Øjvind Andersen i
2006 etablerede Arkitektladen, var han i 16 år ansat i
den kommunale byplanafdeling med ansvar for Ribe bys
bevaringsværdige husfacader. Derfor kan ordet pietet
med rette bruges om arkitekten og hans lade.

palledahl@frilandsliv.dk

fra EcoWind.
- til gavnhusstandsvindmølle
for miljø og privatøkonomi

Det siger
annoncørerne

EcoWind:
næste
hus på www.ecowind.dk,
Bor du et sted Tjek
hvor det
blæser åbent
og i landzone?
Så tænk på miljøet og økonomien og invester i en husstandsvindmølle fra EcoWind.

eller kontakt os på info@ecowind.dk

Kontakt os for et uforpligtende møde eller fremvisning: info@ecowind.dk

Dokumenteret 15 års stabil drift!
Se mere på www.ecowind.dk/
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
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Et betagende syn
UGE SOM EN
SIG OM GODT EN
MELDER EFTERÍRET
HALVKUGLE ER EFTERÍR
+ALENDERMSSIGT
NÍR
DA DET PÍ DEN NORDLIGE
AF NOVEMBER -EN
AF DE lRE ÍRSTIDER
TIL OG MED UDGANGEN
FORBEREDER
FRA STARTEN AF SEPTEMBER OKTOBER FOR ALVOR STTER IND
AF
NDRER DERES
4RERNES BLADE
EFTERÍRET I BEGYNDELSEN
DEN MRKE VINTERPERIODE FRA MRKEGRN TIL SMUKKE ORANGE
PLANTERNE SIG TIL
SIN FARVE
EFTERÍR
NDRER DERMED
FARVE OG SKOVEN
-EN OM DET TILSTUNDENDE KUN TIDEN
%T BETAGENDE SYN
SOMMER KAN
RDE OG GULE FARVER
AFFRE SOM ÍRETS
REGISTRERET I
KOLD OG REGNFULD
HER TIL LANDS BLEV
BLIVER EN LIGE SÍ
IGT VARMESTE EFTERÍR
 GRADER #ELCIUS
VISE $ET KALENDERMSS
TEMPERATUR PÍ 
 MED EN GENNEMSNITS

Kvalitetsflagstænger

privat.
– både til erhverv og
agstænger i alle størrelser
Logoﬂag efter ønske.
Salg og service af ﬂ
nysalg og montering.
Opretninger, service,

SOMMERTILBUD

agstang
8 mtr. glasﬁberﬂ
ag og vimpel
med vippe, incl. ﬂ
Leveret Sydjylland
og Fyn 100 kr.

få en god
Ring og
tjek
nak eller
ﬂagstangs
ng.dk

www.flagsta
for gode

tilbud!

1.895,-

Energi7 GMBH
10
Graff-Zeppelin-Str.
24941 Flensburg
 """
"
+49 46197893212
info@energi7.dk

og
Se de gode tilbud
bestil på  

+45 2829 8582
Hotline@energi7.dk
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Tiset · 6510 Gram

Tlf. 74 82 12 89

segmentet. Der er ingen tvivl om, at når vi bruger
FrilandsLIV i vores markedsføring, rammer vi
dette segment.

GEBR. EWERS GMBH

B 45S 125
B 60PL 165

kun kr. 14.500,excl. moms
kun kr. 19.500,excl. moms

Træpiller er billigst

– fås ikke

Bestil træpiller online:
Størrelser
fra 125 cm
arbejdsbredde
og opefter

4100 Ringsted
www.nila.dk

om sommeren!

ræpiller
Køb EwersTbedre!
www.EwersEnergi.dk

Spar penge – køb

i Tyskland

GEBR. EWERS GMBH

LARSEN
A/S NIELS- tlf.
5761 2400
Kongevej 243 ·

fra

...vi varmer op

ræser
Europæisk kvalitetsf
arbejde
som holder til hårdt
LPRIS
SPECIA
t.
aug./sep

Kunde anmeldelser
Trustpilot.dk

- fordi kvalitet gi’r
Gebr. Ewers GmbH

· Heideland-Ost 2 · D-24976

resultater

Handewitt · 0045 5133

8820 · www.gebr-ewers.de

Og så gør det jo heller ikke noget, at folkene
bag avisen yder en særdeles god service. ÈÈ
VVS-EKSPERTEN.DK
- Hos os får du bedre råd

EcoWind A/S · Mestervangen 5 · 3230 Græsted · 7022 9040
Husstandsvindmøller til private og erhverv

Kontakt Philip Lemvig Højer
Direkte 63 38 25 39 - plh@frilandsliv.dk

Mikkel Ussing-Kelstrup
Marketing manager
VVS-Eksperten.dk
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