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Doris Hansen. Foto: Jens Ingolf Nørgaard. 

 
 
Doris Hansen har boet næsten hele sit liv i Sparkær. Ud over aktiv landmandskone har hun været 
gymnastiklærerinde og medlem af Fjends Kommunalbestyrelse. I morgen fylder hun 90 år.

90 år: Doris Hansen, Mosegårdsvej 32, Sparkær, fylder i morgen torsdag den 2. august, 90 år.

Doris Hansen har stort set hele sit liv boet i Sparkær. Hun blev født på gården Sandbæk lidt uden 
for Sparkær by. Som ung var hun elev på Sønderborg Gymnastikhøjskole og havde arbejde i 
Viborg, indtil hun i 1948 blev gift med Niels Hansen.

Doris og Niels Hansen købte efter brylluppet et mindre landbrug på Tårupgårds Mark, som de drev 
i godt en halv snes år. I 1959 overtog de Niels' fødegård, Foldbjerggård, som herefter var rammen 
om et meget aktivt liv. Udover de mange opgaver, som naturligt følger med et liv som landmand og 
medhjælpende hustru, har Doris haft lyst og kræfter til meget mere.

- Min uddannelse på gymnastikhøjskolen var medvirkende til, at jeg i en periode midt i 60'erne var 
gymnastiklærerinde på Sparkær Skole. Herefter havde jeg i en årrække arbejde som interviewer hos
opinionsinstituttet Observa, hvor jeg gennem mit arbejde kom i kontakt med mange forskellige 
mennesker, er hendes umiddelbare kommentar til et spændende og aktivt virke i hverdagen.

Politik
Politik var også en naturlig af dagligdagen på Foldbjerggård.

I perioden fra 1979 til 1986 var Doris Hansen valgt som medlem af kommunalbestyrelsen i Fjends 
Kommune, hvor hun repræsenterede partiet Venstre.

I en lang periode var hun et meget aktivt medlem af hjemmeværnet, og hendes seneste arbejde var 
som kordegn ved Stoholm Kirke.

Efter at hun i 1996 mistede Niels, solgte hun Foldbjerggård og købte den andelsbolig i Sparkær, 
hvor hun stadig bor.

Som pensionist har hun udført et stort arbejde på plejehjemmet Nordstjernen, hvor hun i en længere 
periode har været formand for brugerbestyrelsen.

Doris Hansen har to børn, fem børnebørn og ni oldebørn og, hvis terminen holder, får hun oldebarn 
nummer 10 på hendes 90 års fødselsdag.

Hun har altid være kendetegnet ved en fantastisk energi og mod på tilværelsen, som er kommet til 
udtryk gennem en stor glæde ved livet.

Fødselsdagen bliver fejret lørdag den 4. august ved en fest for familie og venner i Stoholm Fritids- 
og Kulturcenter.
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