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Glad for at gøre en indsats
På dåbsattesten står der
Jens Christian Hauge Christensen, men for de fleste i
Horsens og omegn er han
bare Hauge. Det er et af disse korte, fyndige navne,
som falder nemt for tungebåndet.
Dåbsattesten rummer også en fødselsdato: 25. oktober 1920. I morgen er det 70
år siden. Derfor bliver der
festet i huset på Vindingsvej
10 i Stensballe. De første
gæster var inviteret forleden, og der følger andre efter i den kommende weekend. For J. Hauge Christensen, som han underskriver
sig, kender flere end de fleste. Ikke mindst takket være arbejdet i de mange bestyrelser, han i tidens løb
har været medlem af.
Fra starten så det ellers
ud til, at det mest var plante-verdenen, Jens Hauge
Christensen ville kom til at
beskæftige sig med. Han
blev født som gartnersøn i
Hatting og blev selv uddannet inden for dette fag. Et
par år arbejdede han i Aalborg, men vendte tilbage til
de hjemlige egne, da han
sammen med sin far købte
en gård på Haldrup Skovvej
2.
Det var i 1940, og med besættelsens knaphed var der
god brug for de grøntsager,
som blev dyrket frem på
markerne. Men efter krigen
skiftede madvanerne. Gartnerne blev for mange, og far
og søn besluttede at lægge
op, forstået på den led, at
forældrene flyttede til Horsens, mens den unge Hauge
Christensen begyndte at
drive gård på helt traditionel vis. Det skete med hjælp
fra Birtha, som han var blevet gift med i 1945.
I dag er det sønnen Henning, som står for gården i
Haldrup. Jens Hauge Christensen og hans kone flyttede for et par år siden til villaen på Vindingsvej. Men
helt droppet landmandslivet har Jens Hauge Christensen ikke. Han er afsted

J. Hauge Christensen.

DAGENS PORTRÆT
for at hjælpe, når der skal
pløjes, såes og høstes.
- Det er rart, at der er
brug for en rundt omkring,
som han siger. Jeg er ikke
den type, der holder af at
sidde med foldede hænder.
De samme ord kan sættes
som en slags overskrift, når
der skal fortælles om de
mange bestyrelses-poster.
Egentlig startede foreningslivet allerede i barneog ungdomsårene, hvor
Jens Hauge Christensen
var med i FDF. Her fik han
en ballast, som har betydet
meget for ham. Han var da
også med til at starte en lille
FDF-kreds i Haldrup. Og
efterhånden, som han faldt
til i lokalsamfundet, kom
der bud fra andre steder:
Den lokale brugsforening,
Søvind Mejeri, Vær menighedsråd.
Et medlemskab af Venstre gav også opgaver: Formand for Vær-Nebel Venstrevælgerforening og siden
for partiets Horsens-kreds.
En plads i Vær-Nebel sogneråd fra 1966 til 1970 og
efter
kommunesammenlægningen i først ligningskommissionen, siden skatterådet for Horsens.
- Der har ind imellem været meget at se til, erkender

Jens Hauge Christensen.
For mig at se er det et
spørgsmål om engagement.
Jeg bryder mig ikke om bare
at sidde som tavst medlem
af en bestyrelse. Hvis jeg
skal være med, så er det,
fordi der er et stykke arbejde at gøre. Hvis jeg ikke føler, det betyder noget, at jeg
møder op, så træder jeg hellere ud.
- For mig har det så også
været væsentligt, at jeg har
en familie, som har bakket
mig op. De første år på gården i Haldrup blev brugt til
at skabe et fundament. For
først når økonomien er i orden, og der er gode folk til at
hjælpe derhjemme, er der
overskud til at tage afsted.
Allerede i 1950'erne
meldte Jens Hauge Christensen sig ind i Venstre.
- Som ung tænkte jeg ikke
så meget i politik, men mere
generelt. Besættelsen kom
til at gøre et stort indtryk på
mig. Der blev i krigens år
skabt et fællesskab og et
sammenhold, som desværre
gik tabt efter krigen, fordi vi
satte det materielle over det
åndelige. De overvejelser,
fandt jeg senere, passer
godt sammen med Venstres
tanker om »Frihed under
ansvar» - du må godt sætte
streg under ansvar - og
holdningen til kirken. Og så
spillede det selvfølgelig
ind, at Venstre er
landbrugets parti.
Jobbet som redaktør af
Venstreslokaleblad Kontakt er da også et af de få
tillidshverv, Jens Hauge
Christensen har beholdt. Et
andet er en plads i bestyrelsen for Horsens Folkeblad.
Ellers bruger han nu tiden
på at læse mest biografier
og historiske værker - rejse
og gå til engelsk.
- Og så har han jobbet
med at støvsuge herhjemme, betror Birtha Hauge
Christensen og skynder lidt
på manden. For der skal gøres rent, inden det næste
hold gæster dukker op for
at fejre de 70 år. (ch-r)

