HORSENS
Horsens er en lille landsby med ca. 15 husstande. Landsbyen ligger i den nordøstlige del af
kommunen tæt på Lindenborg Å, ca. to kilometer fra Blenstrup, hvor der er skole, hal og indkøbsmulighed. Landsbyen ligger tæt på kommunegrænsen mod Aalborg Kommune og der er
kort afstand til hovedvej 507.

Navnet Horsens stammer fra gammel tid af Horsnæs, formentligt hvor heste er bragt til et
næs med hestehaver. Byens vartegn er derfor også en hest der er opstillet inde midt i byen i
form af en træskulptur.
I 2017 blev der fundet en sølvskat med over 200 mønter fra første halvdel af 1000-tallet på
en mark uden for byen, så også vikingerne har boet i området. Det er den største samling af
mønter fra vikingetiden, der nogensinde er fundet.
Horsens er i dag en mindre vejby med bebyggelse på begge sider af Horsens Hedegårdsvej.
Landsbyen består primært af landbrugsejendomme, hvoraf flere stadig er i drift.
Terrænet omkring Horsens er kuperet og giver god mulighed for gåture og naturoplevelser.
Mod nord ligger Lindenborg Ådal og vest for byen løber Tustrup Bæk, der hænger sammen
med Lindenborg Å.

Horsens er trods den beskedne størrelse en landsby med megen aktivitet, og mange er involveret i foreningslivet i både Horsens og Blenstrup.
Bylauget står for mange af de fælles aktiviteter, søger penge til projekter, laver blomstereng
og forskellige arrangementer, der sikrer sammenhold. Også Vandværket er aktive bl.a. med at
skaffe fibernet til landsbyen.
Der er et stærkt fællesskab og tradition for at samarbejde og hjælpe hinanden.
Den lokale teltplads er samlingssted for flere tilbagevendende aktiviteter, og i dårligt vejr rykker man indendørs i en privat gildesal.

De fleste børn i Horsens går i skole og
børnehave i Blenstrup. Der er en dagplejer i Horsens.
Borgerne i Horsens benytter sig af
fritidsaktiviteterne i Blenstrup, Terndrup, Bælum og Skørping.

Borgerne i Horsens handler i nærområdet i Blenstrup, Terndrup, Bælum
og Skørping, men orienterer sig også
mod Støvring, Aalborg og Hadsund.

