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(Hansted Menighedsråd)
Næstfonnand:
Peder Pedersen
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Annelise Daugård
Højbovej 22
(Hansted- Egebjerg Husholdningsforening)
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Us Odgaard
Torpvej 29
(Lundum Husholdningsforening)
Undevej 6 (8751)
Doris Mortensen
(KFUM-Spejderne I Egebjerg)
Hans Jørgen Christensen
Rådvedvej 143
(Lundum Sogns Borgerforening)
Peder HedelWld Rådvedvej 73
(Rådved Borgerforening)

-

-

velkommen til endnu en udgave (nr. 2) af "Borgernyt" , "Fællesbladet" eller hvad bladet nu de seneste tre måneder har
heddet i folkemunde.
Kredsen af udgivere imødeså med spænding og forventning
udgivelsen af det første blad og især beboernes reaktion og
modtagelse af bladet. Spændingen blev udløst og forventningerne opfyldt, idet de udgivende foreninger og institutioner har
modtaget mange positive tilkendegivelser
fra lokalområdets
beboere; tilkendegivelser
som giver foreninger og redaktion
stor lyst til at fortsætte arbejdet.

-

Men
hvis den foreløbige succes skal fortsætte (og det skal
den) er det nødvendigt at også du bidrager til bladets spalter
med tekst, billeder eller tegninger. Føler du ikke lyst til selv
at fatte pennen, så kom i det mindste med forslag til emner
som du synes bladet
bør beskæftige
sig med. Emneforslag
behøver ingenlunde have tilknytning til de udgivende foreninger; efter redaktionens
mening vil et bredt emnevalg være en
styrke for bladet!

På bladets forside er dets navn allerede afsløret. Navnet er af
bestyrelsen udvalgt blandt de indkomne forslag, som alle i det
følgende nævnes i tilfældig rækkefølge:
H.E.L.-nyt (Hansted/Egebjerg/Lundum)
Begrundelse: De tre byer's navne forkortet. Det må da være
neutralt. Det dækker også det område bladet udkommer i. Det
favoriserer ingen.
KÆDEN
Begrundelse: Kæden bør være bladets navn, bl.a. som symbol
på kæden af udgivende foreninger, jævn før logo på bladets
forside!
PLAKATEN
Begrundelse: (ingen begrundelse anfØrt)

BLADETS

REDAKTION

Ansvarshavende redaktØr:
Niels Bjerregaard
Egesholm 54

-

Jørn Themsen

- Skovgårdsvej

12

BROEN er planlagt til udgivelse fire
gange årligt i september,
december,
marts og maJ/jWlI.
Stof (tekst, fotos, tegninger m.m.) der
ønskes optaget i næste udgave skal
være redaktionen I hænde senest den 3.
februar 1989, kl. 19.00
Bladet er trykt hos Steffensen Offset,
som uden beregning har stØttet bladet
med baggrWldsfarve på forsiden.

BROEN
Begrundelse: En bro skaber forbindelse og bladet skal vel
netop bygge bro mellem udgivende foreninger, mellem foreninger og lokalsamfund samt mellem forskellige lokalsamfund.
LANDSBY-AVISEN eller LANDSBY-NYT
Begrundelse: "Bladet" vedrØrer landsbysamfundet i HanstedEgebjerg-Lundum-Rådved med alle de foreninger, der hører til
her. Med ordet "landsby" er alle dækket ind - ingen kan føle
sig forbigået. Samtidig fremhæves det, at vi stadig er et landsby-samfund uanset at vi hører til Horsens By. - Og at vi ikke
bare er et almindeligt villa-kvarter/sovebyområde.
-Men en
landsby.
trl7
Begrundelse:

-

Den jyske Motorvej
Bro 60-0062
Overføring af Rådvedvej
Foto: Niels Bjerregaard
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(lngen begrundelse anført)

..

Dl8llJDerto, IJIDDDertre, mmmer fire, osv
Begrundelse:
Bladets navn bØr skifte for hver udgivelse.
KÆDEN
Begrundelse:
(Ingen egentlig
som omgiver
de forskellige
tilfælde erstattes af kædeled.

begrundelse anført, men) ringene
foreningers bomærker skal i så

Sognenyt
Begrundelse: Vi begrunder forslaget udfra de intentioner, der
fremgår af side 2 i første nr. af bladet. Det er kort og neutralt - antyder bladets formål.
BIFO
Begrundelse:

BorgerInformation Fra Foeninger.

BIFOS
Begrundelse:

BorgerInformation Fra Foreninger Og Samfund.

Spar to
Begrundelse: Simpelthen
mationen i området.

fordi

det

"siger"

Spar-to

DSB
Underføring af
Egebjergvej
Foto: Niels Bjerregaard

til infor-

Efter en grundig gennemgang af alle de indgivne forslag stod
bestyrelsens
valg til sidst mellem tre forslag, nemlig Broen,
Kæden og Landsby-nyt.
En enig bestyrelse valgte BROEN som
det mavn der bedst kunne dække bladets formål.

Du ønskes herefter god fornøjelse med BROEN; når du har
læst bladet fØrste gang, husk så at det bør hænge på familiens
opslagstavle indtil næste udgave kommer på gaden omkring 1.
marts 1989.

EGEDAL FOLKEDANSERFORENING
Hvorfor danse folkedans?

Tekst: Jørgen Bastholm

Der kan nævnes mange gode grunde. Den vigtigste er vel den,
at folkedans er festlig og fornøjelig, både ved undervisning og
fest.

.

Ved danseaftener og stævner træffer man nye venner og knytter varige venskaber, også på internationalt plan gennem f.eks.
nordiske stævner og udvekslingsrejser

.

Vi har beskrivelse af utallige gamle danske danse, og inden
for kredsen af folkedanseinteresserede udgør spillemændene et
kapitel for sig til stor glæde og oplevelse for os, der lytter og
danser til deres toner.
Til alt dette kommer så selve dansens udførelse, variationer og
trin. Foreningen har dygtige ledere, der forstår at give viden
og erfaring fra sig. Derudover hjælper vi alle hinanden og
finder sammen om opgaverne.
Danseglæden er den vigtigste faktor - og alle kan være med,
unge og gamle, enlige og par, begyndere og viderekomne.
Har du lyst at være med, så mød op i "Forsamlingshuset" på
Egebjergvej - vi danser hver mandag Id. 19.30-22.00 (husk

kaffen).

".

PENSIONISTFORENINGEN
Tekst:
Arne Østergård Thomsen

Formand:
Arne Østergård Thomsen
Banevænget6 Hansted
Tlf. 05 65 60 63

-

Torsdag, den 15. december kl. 14.00, afholdes pensionistgudstjeneste i Hansted Kirke v/Inger lise Sander, med efterfølgende kaffebord for alle i forsamlingshuset. Der bliver arrangeret buskØrsel til kirken og igen til forsamlingshuset, ligesom
der naturligvis også bliver hjemtransport. Ruten lægges som
den plejer i forbindelse med pensionistforeningens
møder.
Tilmelding skal af hensyn til kaffen ske senest fredag den, 9.
december til en af nedenstående
personer, hvor yderligere
oplysninger også kan fås:
Arne Østergård Thomsen tlf. 05 65 62 39
tlf. 05 65 62 39
Else Bregendahl
tlf. 05 65 42 03
Jens Thule Jensen
Torsdag, den 19. januar kl. 14.00 afholdes møde i klublokalet
Egebjerghallen med filmforevisning ved DK,..Sparekassen.

Torsdag, den 23. febmar Id. 14.00 afholdes møde i konfirmandstuen under ledelse af Jørgen Bastholm.
!

SYNG-SAMMEN-AFTENER
Tekst:

Jørgen Bastholm

Sæsonen indledtes den 1. september, hvor vi foruden at synge
en del fællessange fik et indblik i Anton Berntsens verden,
idet Birgit Møller, Glud, på charmerende ægte jysk gav eksempler fra hans digtning.
Den 11. oktober var der indslag af klasisk musik ved pianisten
Solveig Ronnenberg, Horsens, der gav fire eksempler på musik
fra forskellige tider.
Begge aftener var der mødt omkring 30 deltagere.
Søndag, den 18. december, kl. 19.30 synges julen ind i Lundum
Kirke. Her medvirker Hovedgård Sangkor under ledelse af Ulla
Gade. Vi håber på godt fremmøde såvel her som i 1989, hvor
følgende to syng-sammen-aftener i Egebjergskolen er planlagt:
onsdag, den 8. febmar, kl. 19.30, med underholdning af lokale
brugsspillemænd; samt onsdag, den 15. marts, kl. 19.30, hvor
det er børn fra Egebjergskolen der underholder.

LOKAL HOBBY-UDSTILLING
Tekst: Peder Pedersen
Lørdag den 19. og søndag den 20. november, afholdtes på Egebjergskolen en stor efterårsudstilling
af lokalhistorie, husflid
og kunsthåndværk.
Mogens Kirkegaard havde, igen i år, fundet mange gamle billeder frem, denne gang hovedsageligt fra Rådved og Lundum.
Billederne blev studeret nøje af de mange besøgende, som her
fik lejlighed til at udveksle minder med gamle bekendte.

egerhø"l "gøge
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Gamle folkedragter, som stammede fra en gård i Rådved og
udlånt fra Horsens Museum, blev vist på udstillingen tillige
med redskaber og værktøj fra Ejnar Anthonys karetmagerværksted i Hansted; sidstnævnte
var lånt på industrimuseet.
Lisbeth Green, medarbejder
ved Horsens Museum og kendt
folkedanser, har ydet god assistance ved udstillingen af folkedragterne.

Tove Jørgensens fremvisning af videofilmene "Træk fra Hansted og Egebjerg" og "Vindmøllen" var godt besØgt.
Det var en dejlig oplevelse at gå en tur gennem udstillingslokalerne, hvor i alt 24 hobbyfolk udstillet deres hjemmefremstillede ting; det var noget for enhver interesse.
Der var
malerier, nogle med lokale motiver, keramik fra afdøde Leon
Dissings værksted.
Man. kunne se drejede og udskårne ting i
træ samt kniplinger og broderier.
Der blev demonstreret
hvordan man binder bøger ind og hvordan man sliber sten til
smykker.
Der var udstillet flotte håndmalede porcelænsting,
der var eksempler på almuemaling, patchwork og perlearbejder .
En stor udstilling af tørrede blomsterdekorationer tiltrak sig
stor opmærksomhed. Der blev demonstreret hvordan man spinder uld til fine garner.
Efter nogle hektiske dage for arrangørerne, var det en fornØjelse at se de mange glade besøgende, hvoraf mange gav udtryk
for tilfredshed med arrangementet,
og især den hyggelige
stemning der herskede.
Stor interesse samlede sig om et stykke moseeg, som var
udlånt af A. Juel SØrensen i Nebel. Der var udlovet en præmie
til den/de som kunne gætte træets levealder. Træet er gået ud
og væltet om i mosen for ca. 4.500 år siden og er derved det
ældste træ som er registreret på Nationalmuseet.
Træets levealder er fastslået til 473 år og følgende
ende kom nærmest det rigtige tal, alle med gæt
Børge Møller (Torsted), Helle Røndbjerg (Horsens)
Rasmussen (Egebjerg). Der var afgivet gæt på alt
og 8.000 år, dog med langt de fleste gæt på 200-800
Arrangementet
var helt igennem vellykket
middage besØgt af ca. 425 mennesker.

tre besøgpå 475 år:
og Kirsten
mellem 150
år.

og blev de to efter-

sA FIK HANSTED MARK SIT VARTEGN
God vind fra
Efter ca. 3 års pionerarbejde og en god portion tålmodighed,
lykkedes det endelig at få kommunen, amtet og miljøankenævnet overbevist om den gode ide med. vedvarende energi. Det
var meningen, at mølleprojektet skulle være for vort lokalsamfund, men det lykkedes desværre ikke på grund af manglende
opbakning for kØb af andele her. Vi måtte derfor udbyde resten af andelene til salg i Horsens, hvor de hurtigt blev revet
væk.

Egebjerg/Hansted
VindmØllelaug
I/S
--- .-....

-

.
....

Møllen der nu står, er en 180 kilowatt DANWIN mølle, som er
dansk fremstillet på det tidligere Helsingør Skibsværft. MØllen
er 30 m hØj med et vingeareal (bestrøget areal) på 243 m
Vingerne er af glasfiber og 11 meter lange med vindbremsere.
Møllen er bygget med 2 generatorer, en lille på 40 kilowatt og
en stor på 180 kilowatt. Det hele styres af microprocessorer,
så der er et minimum vedligeholdelse på møllen. Møllen har en
forventet årsproduktion på 322.000 kilowatt, hvilket svarer til
ca. 35 husstandes års forbrug.

.

Vi der har andele i møllen, er stolte over den, og har fået et
helt andet syn på vejret. Vi håber, at også andre glæder sig
over det smukke syn, vi synes mØllen er!

Hansted MarkIs nye vartegn.
Foto: Niels BJerregaard
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NYT
EL-TRANSFORMATIONSANLÆG
Af Peder Pedersen

Når vi trykker på kontakten,
for at tænde lyset eller for at
få en maskine' til at køre, tager vi det som en selvfølge at
strømmen kommer og får det hele til at fungere. For de folk
der har til opgave at levere strømmen, er det absolut ingen
selvfølge.

Jeg har talt med direktøren
for Hovedgård & Omegns Højspændingsanlæg
"HOH" , M. Lange, som oplyser at væksten i
Hansted-Egebjerg
på såvel boligområdet
som opførelsen
af
flere og større
industrivirksomheder
i de senere år, sammen
med et øget strømfobrug
i almindelighed, har nØdvendiggjort
en udbygning af stømforsyningen.
Derfor er man i øjeblikket i
gang med at bygge et nyt såkaldt primært stationanlæg
på
Kærvej i Egebjerg. "3-stjernet
a/s" vil i fremtiden blive forsynet fra stationen, men er ikke den direkte årsag til udvidelsen.

Anlæget som er det femte i HOH's område, skal forsyne Hansted, Egebjerg, Rådved, Lundum og en del af Gedved. Strømmen bliver leveret af Skærbækværket, som ligger ved Kolding
Fjord og ejes af 13 forsyningsselsk;;tber, hvoraf HOH er det
ene.

Nyt El-transformationsanlæg på
Kærvej I Egebjerg under anlæg.
Foto: M. Lange

f

\

\
\

Skærbækværket leverer strømmen til primærstationen på Kærvej med en strømstyrke på 60.000 volt, hvor den bliver transformeret ned til 10.000 volt inden den, via jordkabler, sendes
i tre retninger ud til transformatorer,
som for de ældstes
vedkommende består af de kendte murede tårne, medens de
nye er de små grønne boxe som ikke rager så hØjt op i landskabet. Her bliver strømmen omformet til 380/220 volt og
sendt videre til forbrugerne. Primærstationen på Kærvej opfØres af HOH og er ubemandet idet anlæget fjernstyres og overvåges af HOH's netkontrol i Hovedgård.
Luftledningen fra Kærvej til Hammersholm er under etablering
og masternes dominans i landskabet kan næppe have undgået
alles opmærksomhed. Jeg har spurgt direktør Lange om ledningerne dog ikke kunne have været erstattet af jordkabler.
Hertil svarer han at det kunne de ,sikkert, men det er erfaringsmæssigt 3-5 gange så dyrt som luftledninger, afhængig af
om kablet skal føres i landbrugsjord eller i veje og fortove;
men pointerer han, det er Skærbækværket som står for etableringen og, som følge deraf, har afgørelsen af om det skal
være luftledninger eller jordkabel.

lo: .

Når man ser den masterække
der i dag står og ser meget
provokerende
og dominerende ud, kan man undre sig over at
det ikke har været muligt at konstruere en kØnnere mast. Vi
kan bare se på f.eks.
Lillebæltsbroen,
Vejlefjordbroen
ja vi
behøver ikke at gå længere end til vores lokale vindmølle, for
at se hvad arkitekter og ingeniører idag formår.
Et spørgsmål er også om ikke Horsens Kommune, som ejer den
overvejende
del af det areal hvor masterne står, burde gå ind
og afholde den forøgede udgift til jordkabel. Arealet er jo som
bekendt,
ifølge kommuneplanen
af 1984, udlagt til bolig- og
offentlige formål. Arealets værdi er meget væsentligt forringet
og udnyttelsesmulighederne
begrænset på grund af masternes
placering.
Det er tankevækkende
at konstatere,
at da vindmøllelauget,
for ikke så længe siden, ansøgte Vejle Amt om tilladelse til
opførelse
af en vindmølle kun et par hundrede meter derfra,
fik vindmøllelauget
i første omgang afslag, med den begrundelse at stedet lå i et byvækstinteresseområde.
Nu står der en
hel række master???

Del af ny masterække
til Hammersholm.
Foto: Peder Pedersen

fra Kærvej

ET AR ER SNART GAET
Tekst: Annalise Daugaard
og for husholdningsforeningen
har det været et godt år som
bl.a. viser at foreningslivet
og sammenholdet stadig eksisterer
her ude på landet. Trods mere og mere TV viser det, at vi
stadig har behov for at komme ud og snakke med andre. Det
kan være svært at komme afsted efter en travl dag, men vi
glæder os over at komme ud og snakke med hinanden om de
forskellige
oplevelser
vi har; det lærer vi også af, derfor
vender vi glade og tilfredse hjem.
Vi har også fået vores jubilæum overstået,
og det blev
uforglemmelig dag. Vi vil gerne her sige tak til alle jer,
var med til at gøre dagen så festlig. Tak for gaver, og tak
jer, der gennem taler og underholdning, var med til at give
en god fest.

en
der
til
os

Vi er nu i december måned og julen nærmer sig. Der er tradition for, at vi tager ned på Hansted Hospital, hvor vi har en
dejlig eftermiddag.
Vi har bagt og dækket bord; Jørgen Bastholm kommer med børnene, der synger, og han læser en historie.
Onsdag, den 7. december, Id. 10.00 afholdes vores "julernøde" i
Egebjergskolens
musiklokale. Den aften bager vi også til, og vi
pynter
bordene.
Som underholdning kommer Børge Hede, As,
der læser og fortæller
historier for os. Jørgen Bastholm og
Finn Ansager
synger og spiller, og så vil vi sammen synge
nogle af vore dejlige julesange. Der bliver også lavet mange
fine ting til et amerikansk lotteri. Vi håber at rigtig mange
vil komme, så vi kan hygge os sammen og slappe lidt af i den
travle juletid.
Onsdag,

med Brugsen
Sted og
tidspunkt kendes ikke endnu, men vil blive meddelt ved opslag.

Egebjerg

den

25,

januar

a(holdes

i samarbejde

en demonstration med titlen "Glyngøresild"

.

Lørdag den 04. februar, Id. 09.30-11.30 afholdes fastelavnsfest
i Egebjergskolens
Atriumgård. Der bliver tøndeslagning, vises
film og uddeles præmier til bedste udklædning. Boller og sodavand til børnene mens forældrene kan købe kaffe og boller.
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Onsdag, den 22 februar, Id. 19.00 afholdes i Egebjergskolens
skolekøkken en demonstration: "Fjerkræ fra Gedved Fjerkræslagteri"

.

Lørdag den 04. marts, kJ 19.00 arrangeres
lingshuset.

forsam-

teateraften

Her ved årets udgang vil vi ønske vore medlemmer en rigtig
glædelig jul og et godt nytår, hvor vi håber rigtig mange vil
komme til vore arrangementer.
Tak for året der gik og velrnødt i 1989.

50-ARS JUBILÆUMUMSFEST

Af Karen Bastholm

Lørdag den 20. august stod i festens tegn for vor lokale
holdningsforening i anledning af foreningens 50-års jubilæum.

hus-

Om formiddagen
var der reception
i lokalerne i den gamle
brugs, og der mødte rigtig mange gratulanter
op for at hylde
foreningen. Serveringen var
selvfølgelig
anrettet af bestyrelsens medlemmer, fikst og velsmagende.

-

-

Jeg tror, festen senere vil være en, blandt mange fester jeg
har været til i forsamlingshuset, som jeg vil mindes som en
særlig god fest. Med disse ord vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen.
Om aftenen var der indbudt til fest i forsamlingshuset,
var heldigvis mange, der havde taget mod invitationen,
blev virkelig
en festlig
aften.
Under festmiddagen
mange taler, der både så tilbage på foreningens virke
alle 50 år og fremad med gode ønsker for foreningens

og vi
for det
var der
gennem
fortsat-

te beståen. Lokale kræfter - præst og degn samt andre af
foreningens medlemmer, ledet af Hanne Dahl og Torben Johansen - havde sørget for underholdning af forskellig art. Festen
sluttede med dans.

LEGESTUEN
Tekst: Grete Sørensen

har nu været i gang siden september måned.
vi lige lære hinanden at kende, lære at lege
et af formålene med at gå i legestue. Dernæst
med at tegne,
klippe og lægge puslespil. I
nogle lydbånd, bl.a. med dyrelyde og tilhørende
der af dyr; legen går ud på at vende det
lydene spilles.

I starten skulle
sammen, det er
begyndte vi så
legestuen har vi
kort med billerigtige kort når

I legestuen har vi mange små børn og for -dem kan det være
svært at lære at klippe efter en streg, det gælder om at holde
tungen lige i munden. Af mælkekartoner har børnene lavet
nogle fine pingviner. Børnene maler med plakatmaling, de
fleste af børnene synes at det er dejligt at få lov til at grise
lidt

-

uha!

Nogle

af børnene

har

været

nogle sten, som så er blevet forarbejdet
øjne, Ører og hale.

ved

stranden

og fundet

til små stenrnus med

Den 12. oktober var vi på Egebjergskolen for at se generalprØven på det stykke som skolebørnene skulle spille til deres
skolefest.
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På biblioteket låner vi ofte dias og har bl.a. set Den lille røde
høne, Henriette gik en tur, Kringle samt Peter og Robin. Børnene elsker også at klæde sig ud ilegestuens klæd-ud-tØj.

..

Nu er vi så begyndt at lave juleting og julegaver, børnene har
allerede lavet en uro af rØde æbler og grønne blade som nu
hænger og pynter i legestuen. I december måned skal vi besøge tandlægen foruden at vi skal bage; bagværk smager nu
ah!
bedst når man selv har æltet, formet og bagt det

-

Tirsdag, den 20. december holder
julegodter,
en gave samt musik
på besøg.

-

vi juleafslutning med juletræ,
vi håber at nissen kommer

Efter juleferien starter vi med at klippe og tegne; i februar
laver vi fastelavnsris
med strimler, masker og en lille kat.
Lørdag, den 4. februar kl. 9.30-11.30 slår vi katten af tØnden
på Egebjergskolen sammen med Idrætsforeningen.

Vi skal en tur med bus ind på Horsens Bibliotek. Vi skal også
det er især spænbesøge børnehaveklassen på Egebjergskolen,
dende for de bØrn som skal begynde i skolen efter sommer ferien.

fastelavn (ty. FasteIa bend: aften før lasten):
indledningen til fasten der begyndte askeonsdag og i kat. tid varede 40 hverdage, dvs. til
påskedag. F kunne i Danmark vare op til en
uge, selv efter Reformationen hvor fastetiden
blev afskaffet. De tre dage før askeonsdag
kaldtes flæskesøndag, flæskemandag og hvidetirsdag. F er imidlertid af førkristen oprindelse: :den er en rest af g!. naturdyrkelse og
afholdtes i anledning af vårens komme. De
fleste (-skikke var konkurrencebetonede : en
lang række var således folkelige efterligninger
af middelalderlige turneringslege som fx ringridning, hvor ryttere søgte at stikke en lanse
gennem en ophængt ring. Endv. forskellige
kraft- og styrkeprøver, som tøndeslagning,
hvor man slog katten, undertiden en hane af
tønden. Fastelavnsrisning går tilbage til antikke frugtbarhedsriter. Ved hoffet og blandt
borgerskabet fejredes f som karneval med
maskebal.
fastelavnsspil : middelalderlig ty. folkelig komedie. F opstod som et improviseret skæmtespil der opførtes i fastelavnstiden, men tik i
1400- og 1500-tallet en selvstændig dramatisk
form. Kendt forfatter aff er Hans Sachs.

POSITIV FRITID
Af Birgit Madsen
Ved et udendørs håndboldstævne
sidst på sommeren havde jeg
fornøjelsen af at deltage på et af EIf's old-girls hold. Og det
med fornøjelsen
skal tages bogstaveligt.
Vejret var ikke med
os. Regn og storm! Vi blev våde og kolde mellem kampene,
men så kommer vi til forklaringen på, at det alligevel var en
fornøjelse:
Hjemmefra
havde spillerne
bagt kage, lavet kaffe, medbragt
havde det dejlig
både
paraplyer osv. Alle - selv træneren

-

-

på og udenfor banen. Her er vi ved noget, som jeg synes er
væsentligt. Det må være vigtigt, at man har det rart med det,
man bruger sin fritid til. Tænk, hvis alle hold plus deres trænere

men.

fØlte ligeså

stor

glæde

ved at spille

bold og være

sam-

Når boldspil, kampvilje, motion og socialt samvær - som hergår op i en højere enhed, må man absolut kalde det POSITIV
FRITID.

OBS

OBS

OBS

OBS

INDKALDELSE

Herved indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling i Egebjerg Idrætsforening til afholdelse
tirsdag den 6. december 1988
kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Bestyrelsen

EIF's FODBOLD UNGDOMSAFDELINGhar fra sæsonen 1987 til sæsonen 1988
haft en medlemsfremgang på tæt ved 20%, hvilket bl.a. skyldes, at det nu tilsyneladende er lykkedes at fange de små pigers interesse for fodbold.
Herover ses henholdsvis minipiger (tv) og småpiger (th), sammen med deres
afholdte træner, Anette Stouby. (Foto: Niels BJerregaard)

EIF's STØTfEFORENING
formand:
Palle Nielsen, GI. KIrkevej 4
Tlf. 05 65 64 34
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BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN
den 21. november
INDLEDENDE
BEMÆRKNINGER
v/Birgit

Madsen

Endnu et EIF -år er gået, og tiden er kommet, hvor vi er
samlet for at drøfte det forgangne år og de kommende, samt
at vælge nye bestyrelsesmedlemmer.
Som noget nyt har vi lavet en skriftlig beretning,
forskellige idrætsgrene
hver især refererer, hvordan
gået i deres afdeling. Nogle af de aktiviteter, der har
årets lØb, er ikke tilknyttet en bestemt afdeling, så
jeg omtale først.

hvor de
året er
været i
dem vil

I maj måned holdt vi sammen med Støtte foreningen en forårsfest i hallen. Alt i forbindelse med festen fungerede godt,
mange havde lagt et stort arbejde i forberedelsen - det eneste, det kneb med, var tilslutningen. Deltagerantallet var noget
lavere end det, vi havde regnet med, så der blev ikke noget
overskud til ungdomsafdelingen i den omgang.
I august afholdt vi vores sommerfest, og den blev som sædvanlig en succes. Nærmere omtale heraf har man kunnet læse
i det nye lokalblad.

-,

Og netop dette blad er en af de nye positive ting, jeg kan
nævne. Bladet udkom første gang i august måned, og det blev
meget vel modtaget. Og det kan ikke undre nogen, da det var
et meget flot og professionelt resultat af et stort og dygtigt
forarbejde.
På negativsiden må vi nok nævne, at vi ikke har særlig held
med at få de haltimer, vi gerne vil have. Vi har sådan set
timer nok. De ligger bare på de forkerte tidspunkter. Der er i
skrivende stund "livlig" debat i dagspressen desangående, specielt i forbindelse med Team Danmark's brug af Egebjerghallen.

HANDBOLD
Senior afdelingen
v/Keld Stidsen

I damerækkerne var der tilmeldt JHF-hold i serie 2 og serie 4.
Serie 2 damerne fik en meget dårlig start i turneringen. Der
var ingen gejst og vilje i pigerne, hvilket havde været deres varemærke i sæsonen 1986-87. De sluttede med 11 point og spil-

ler derfor i serie 3 i år.

.

Serie 4 damer sluttede på anden-pladsen i deres kreds med et
point mindre end kredsvinderne.
Pigerne skulle derfor ind i
oprykningskampe med 2'erne fra kreds 6. Da "KrØlle" imidlertid
havde regnet med 1. pladsen i puljen, havde hun bestilt billetter til hende og P.B. til Mallorca og var ikke med i de to
kampe, hvorfor holdet kom til at mangle de fire mål, hun
normalt ville have lavet. "Bare" to i hver kamp.
Begge damehold blev trænet
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af Poul Outsen.

I herrerækkerne var der tilmeldt hold i serie 1, 3 og 4. På et
spillermøde umiddelbart efter sæsonen 1986-87 blev der snakket træner. Alle var enige om, at den rette ville være Peter
Lykke. Han blev kontaktet, og en aftale blev lavet. Der blev
igen holdt spillermøde, hvor Peter kom med et godt oplæg for
sæsonen 1987-88. Igen var alle enige om at smøge ærmerne op,
da alle vidste, at serie 1 ville blive en barsk opgave. Da så
sæsonen startede havde de selvsamme personer meldt sig i
andre klubber! Lidt sørgeligt med den store tilgang i 1985-86,
når EIF kun bliver brugt som gennemgangslejr. Peter Lykke
gik upåagtet igang med trænerjobbet, på trods af, at det fak-

,.

tisk var serie 3 og 4 spillere, der på to måneder skulle gøres
til serie 1 spillere. Det var en håbløs opgave og serie 1 blev
igen tU serie 2.
Serie 3 fik selvfØlgelig også kæmpeproblemer, men efter en
miserabel start, med et point efter 8 kampe, fik Hans Ottesen
sat skik på tropperne, så de sluttede med 16 point, nok til at
blive i serie 3 - flot.
Serie 4 bestod af lokale fodboldhelte. Men igen på grund af de
mange udmeldelser kom de til at spille en serie over det Ønskelige. Resultaterne blev også derefter, de behøver ikke at
ansøge for at komme til at spille i serie 5.
Sæsonen 1988-89 er i fuld gang. Serie 3 og 4 damer har hver
spillet fire kampe, og begge hold har fire point.
Fra sidste års herrehold i serie 1 har fem meldt sig i andre
klubber og 3 spillere holdt op, så nu er der kun spillere til et
serie 2 hold. De har til gengæld fået tilsendt en turneringsplan, så de kan se, hvornår der spilles kampe. Indtil nu fire
uden pointhøst.
I JHF's vinterturnering 1987-88 har vi haft 9 hold med, og vi
fik 3 puljevindere. Piger B blev kredsvinder, piger-lilleput blev
puljevinder og drenge-lilleput A blev kredsvinder, men tabte
kampen om Jysk Mesterskab. Meget fin placering til EIF ungdomshåndbold.

HANDBOLD
Ungdomsafdelingen
v/Erik Jensen

I HGU's vinterturnering har vi haft 5 hold med, hvor vi fik
en meget fin placering af pigerne, der blevamtsmestre.
I HGU's sommerturnering
1988 var tilmeldt 9 hold. Bedste
placering gik til Old-Girls som opnåede en 2. plads.
Af andre ting kan nævnes Thy-Cup, hvor vi deltog med 63
spillere og ledere. Her fik piger-lilleput en meget flot 3. plads.
Jeg vil gerne takke sponsorer og EIF's Støtteforening for den
velvilje, der er med økonomisk støtte til ungdomsarbejdet.
Desuden en tak til trænere og holdledere for godt arbejde;
uden jeres gode indsats ville EIF's ungdomsafdeling ikke have
været så god som den er.
Vi har i 1988 deltaget i JBU med to serie 4 hold og et serie 6
hold. Fodboldsæsonen 1988 er færdig, og for 1. holdet er det
gået udmærket. Det sluttede på en flot 3. plads, men kæmpede
ellers godt for at rykke op. Oprykningen blev først afgjort i
sidste spillerunde. Der var altid mange til træning.

FODBOLD
Senlor.af delingen
v/Benny Sander

For 2. holdet gik det knap så godt. Det blev til nedrykning,
og der måtte på et tidspunkt hentes forstærkning,
for at
kunne stille fuld hold. Træningsindsatsen var simpelthen elendig.
For serie 3's damer var træningen ikke noget at råbe hurra
for. For at sige det mildt var den rent ud sagt elendig. Der
kom aldrig mere end 2-3 spillere, men de sluttede alligevel på
en 3. plads.
Serie 6 holdet består af Old-Boys og Super Gld-Boys; et hold
der ikke træner, men desværre er et telefonhold. Det sluttede
lige under midten. Old-Boys blev nummer to igen i år efter
Juelsminde, som de er blevet de sidste mange år.
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Vi har fået kontrakt med en ny træner til 1. og 2. holdet;
Benny Thomsen, Skanderborg. Han har sidst trænet Skanderborg' s serie 3, og han har også trænet Søvind og Hovedgård.

FODBOLD
Ungdomsafdelingep
v/Tommy Savskov

Fra at være ca. 110 aktive i sæsonen 1987 voksede ungdomsafdelingen i 1988 til ca, 130, en flot og markant fremgang. Vi
var tilmeldt turneringen med i alt 9 hold; 4 under JBU og 5 i
HGU's turnering. De fire hold i JBU var i miniput-, lilleput-,
drengeog herrejuniorrækken.
HGU holdene fordelte sig således: to 7-mandshold
poder, et 7-mandshold småpiger, et 11mandshold drenge og et 7-mandshold damerjunior.

Uden et stærkt team af ungdomstrænere,
som fortjener al
mulig ros og tak, var dette ikke muligt. Der var i al t 14 trænere på det stærke hold: Lis Sørensen, Merete Kirkegård, Lars
Vissing, Henrik Rosenberg, Kim Hoffer, Frede Jacobsen, Mogens Rosendahl, Carl Chr. Jensen, Peter Nielsen, Peter Sørensen, Anette Stouby, Charlotte Lyster-Poulsen, Charlotte Daugård og Dorthe Thomsen.
Uden at det opnåede
en topplacering
vil jeg fremhæve vort
drenge A hold, som på trods af en placering i den nederste
halvdel formåede at markere deres berettigelse
i rækken bl.a.
med sejre over flere af rækkens bedste hold.
Den tidligere nævnte fremgang i medlemstallet
skyldes for en
stor del, at det lykkedes at få gang i de mindste piger efter
et par stille år. Det blev ret hurtigt til en stor flok på ca. 20,
og det er mit håb, at det bliver fundamentet til en god periode med pigefodbold.
Lidt negativt.
Desværre var vi nødsaget til, efter sommerferien, at trække
vort herrejunior
hold ud af turneringen på
grund af for få spillere, for øvrigt for andet år i træk. Jeg vil
ligeledes
nævne,
at vore miniputter
og lilleputter,
som var
spillere
nok, i flere tilfælde
måtte melde afbud til kampe,
fordi op til flere spillere meldte afbud i sidste øjeblik, hvilket
ikke kan være rimeligt. Det må forældrene nok bære hovedparten af skylden for. Slut med det negative.
Blandt arrangementer
i 1988 vil jeg nævne, at vore lilleputter
og drenge i Pinseferien,
for andet år, deltog i et stort fodboldstævne
i Kalundborg,
hvilket de havde megen glæde og
udbytte af.
Som en anderledes
afslutning
på sæsonen, i stedet for den
traditionelle
diskoaften
i klubhuset
sendte
vi vore yngste
medierruner til Haunstrup Dyrepark. Det blev på trods af Øsende regnvejr hele dagen en fornøjelig tur.
Ser vi fremad og ind i 1989, er det EIF's håb, at kunne tilmelde vore drenge,
herrejunior
samt damesenior til et stort
fodboldstævne i Holland i Pinsedagene.
ElF's ungdomstrænere går forrest
l såvel idræt som leg.
øverst er Merete Klrkegaard på
vej mod mål (Foto: Niels Bjerregaard).
Nederst er Mogens Rosendahl og
Peter Nielsen nederst under Pinsestævnet i Kalundborg (Foto: Carl
Chr. Jensen)
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Alle disse forskellige rejseaktiviteter
er ikke gratis, og jeg vil
godt med dette indlæg rette en varm tak til Støtte foreningen,
hvis økonomiske
bistand
gør det muligt at arrangere
ture,
deltage i stævner m.m. for EIF.

Til slut skal der ligeledes lyde en tak til mine kolleger i fodbold-udvalget: Betina Stouby, Charlotte Lyster Poulsen, Merete
Kirkegård, Mogens Rosendahl og Benny Sander, et udvalg som
for alvor er kommet op og stå igen i 1988, og som jeg på

.

~

I

længere sigt forventer meget af. Ideen med udvalget er at få
uddelegeret så mange af EW' s forefaldende arbejdsopgaver som
muligt, og det tror jeg har alle chancer for at lykkes.
Gymnastikafdelingen
har i sæsonen
1987/88 haft 131 aktive
medlemmer, fordelt på 7 hold. Sæsonen sluttede af med gymnastikopvisning
i hallen den 17. marts. Hertil var inviteret
Elbæk Efterskole,
som var et stort trækplaster,
idet ca. 200
betalende gæster overværede opvisningen.

-

GYMNASTIK
AFDELINGEN
v/Karen Baunsgård

-

I år er vi startet op med samme hold som sidste år
dog har
vi som noget nyt i EIF et hold aerobic-gymnaster, hvilket har
vist sig at være en stor succes.
En glædelig ting er, at lederne fra sidste år er gengangere.
Kun juniorpigerne
har fået ny instruktør, idet Lisbeth Dahl er
på gymnastikhøjskole.
Ny instruktør
for holdet er Henriette
Andersen,
der har flere års erfaring i gymnastikundervisning

fra HFS.

.

Igen i år har EIF ansøgt om timer til at etablere egentlig
svømmeundervisning for børn, men påny har vi modtaget afslag
om timer hertil.

f
SVØMMEAFDELINGEN
v/Lone Dagnæs

Vi har derfor valgt at fortsætte familiesvØmningen, således at
børn kan deltage i følge med en af forældrene som ansvarlig,
da EIF ikke har mulighed for at etablere opsyn.
Svømningen er en dejlig sport, men også her er risikoen for
ulykker til stede, hvis man ikke viser hensyn. Det er således
forbudt at foretage hovedspring eller andre udspring, der kan
være til fare for den enkelte eller de, der er i bassinet.
'Vi understreger
således, at bØrn kun kan deltage i familiesvømningen, når de ledsages af mindst en af forældrene!!
Midt i maj blev svømmesalen lukket på grund af spyfluelarver
i vandet. (Disse var faldet ned fra loftspladerne på grund af
en mårs rumsteren.)
Svømmesalen var stadig ikke blevet renset efter skolernes
sommerferie,
og udsigten til, at den skulle blive åbnet var
ringe, da skolens 4. og 5. klasser blev transporteret til Lund
svømmesal. I samarbejde med De Handicappedes Idrætsforening,
Beboerforeningen m.fl. kontaktede vi økonomiudvalget og borgmesteren med argumenter for at genåbne salen, og der blev
afsat et beløb til istandsættelse af loftet og bassinet. Både
ikke mindst handicapEIF og andre brugere af svømmesalen
svØmmerne - er naturligvis glade og tilfredse med genåbningen.

-

EIF ønsker at styrke svømningen, og vil derfor også næste år
fremsende ansøgning om flere timer.
Husk at bestyrelsen meget gerne tager imod gode råd og ideer
i løbet af året. Alle, der har noget på hjertet er meget velkomne til at henvende sig, og det, der måtte komme frem, vil
hurtigst muligt blive behandlet i bestyrelsen.

AFSLUTTENDE
BEMÆRKNINGER
v/Birgit Madsen

Endelig vil jeg gerne takke medlemmer, ledere og foreninger
vi samarbejder med for det forgangne år.
Overfor bestyrelsesmedlemmerne
vil jeg udtrykke beundring
for, at de, ud af deres ofte sparsomme fritid, har brugt så
meget tid og energi på arbejdet.
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Det kan ind imellem fØles underligt, at man skal kæmpe med
bl.a. myndighederne for at få lov til at yde en indsats for at
såvel børn som voksne får et tilbud om en sund og positiv
fritid i deres lokalområde. Men det er åbenbart vilkårene for
øjeblikket.
Heldigvis giver arbejdet også mange dejlige oplevelser. Man
kan se, hvordan mange får stor glæde af de aktiviteter, der
foregår i EIF, og man oplever meget positivt i dagligdagen via
samværet med andre mennesker.

FODBOLDSÆSONEN 1988
Mini- og småpiger

Vi har haft en nogenlunde sæson i år. Vi har ikke vundet ret
mange kampe, men det betyder ikke noget, bare vi har haft
set sjovt. Det skal lige nævnes at vi i sportsugen blev nr. 1.

Tekst: Anette Stouby
Træningsindsatsen har været meget god, kun et par gange har
vi ikke trænet. Efter turneringsafslutningen fortsatte vi med
træningen, hvor mange stadig mødte op - hvad jeg synes er
flot.
Jeg synes selv, og jeg håber også at pigerne synes, at vi har
haft et sjovt og godt 1988 i EIF. Jeg håber, at vi ses igen til
næste år.

Juniordamer
Tekst:
Charlotte Lyster-Poulsen
Dorthe Thomsen
Charlotte Daugård

Sæsonen 1988 har for pigernes vedkommende været præget af
den træningsindsats de har lagt for dagen. Sagt på en anden
måde; hvade indsatsen været normal, ville de temmelig sikkert
ha' kunnet blande sig i toppen, da de flere gange viste flot
spil mod gode modstandere.
Det har dog været positivt at se hvordan holdet fortsatte med
at kæmpe, selvom
det var kommet dårligt fra start, og at
tværtimod havde
pigerne oftest ikke tog sig af nederlagene;
de så det mere at snakke om bagefter!

-

Miniputter
Tekst: Lars Vissing
Henrik Rosenberg

Miniputterne
point.

har

haft

en

mindre

god sæson

med hensyn

til

De har været gode til at komme til træning og har gået meget
op i det. Vi syntes der har været et godt kammeratskab både
til træning og udenfor træning.
Vi vil godt sige tak for en god sæson.

Lilleputter
Tekst: Kim Hoffer
Frede Jacobsen

Vi må nok betegne sæsonen 1988 som skuffende for lilleputterne. Det er der flere årsager til. FØrst vil jeg påpege, at det
ikke er fremmødet til træningen, da den har været god hele
året. Derimod har fremmødet til kampe været katastrofalt.
Ikke en eneste turneringskamp har vi stillet med det stærkeste
hold.
For at illustrere,
hvad det kunne være blevet til, kan jeg
fortælle, at vi i sportsugen, hvor alle kunne, slog Lund i en
træningskamp. Det var Lunds første nederlag i år!!
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Så det hele endte med en placering i bunden. Desværre gik
resultaterne
lidt hårdt ud over nogle af drengene. Indsatsen
ved træningen faldt, og mange virkede uden interesse.

Allerførst vil vi gerne rette en tak til forældrene uden hvis
hjælp, det havde været næsten umuligt at komme ud til kampe.
For minipodernes (årg. 81-83) vedkommende er det tydeligt, at
de nu ved sæsonens slutning i højere grad har fået spil forståelse, dvs., at de nu har fattet hvad spillet går ud på (Score
mål, naturligvis)!! Denne .præstation er hjulpet af et godt kammeratskab.
En anden måde at se spillernes fremgang på, er at
lægge mærke til kampresultaterne.
I foråret stod det lidt slØjt
til med at vinde, men det overvandt mini poderne i efteråret,
og de begyndte at trække sejre i hus.

Minipoder

og poder
Tekst: Lis Sørensen
Merete Kirkegaard

Poderne
(årg. 80) har allerede
det elementære
grundspil i
orden, og sæsonen 88 har mest drejet sig om at finpudse evt.
skønhedsfejl.
De formåede at spille virkelig godt sammen, og
det resul terede
i næsten kun vundne kampe i den regulære
vi anslår placeringen til en 2. eller 3. plads. Meturnering,
get flot!! Det skal lige siges, at der ud over det rent resultatmæssige
så sandelig også har været tid til en del tant og
fjas, der ikke går stille af når det er poderne, vi taler om!!

-

Til slut ros og tak til alle spillere for sommersæsonen 88, og
vi er glade for at se så mange af jer er mødt op igen til
vintersæsonen.
EIF' s drenge A- og HGU-hold har i lighed med Øvrige hold
netop afsluttet
den udendørs
fodboldturnering.
Resultatmæssig
blev begge hold placeret
ca. midt i hver deres række. En
sidste trænigsaften
i bidende kulde og regn og med 23 spillere
fremmødt, viser tydeligt den interesse og træningsindsats,
alle
spillerne har vist gennem hele turneringen. De to ungdomstrænere, Carl Chr. Jensen og Peter Nielsen, har virkelig forstået
at kombinere træning og hyggelig samvær på en sådan måde,
at de unge mennesker
har nydt næsten hvert et minut på
banen.

Senere på sæsonen har et hold deltaget
suverænt trak sig tilbage som vinder.

Lund Cup, hvor de

Drenge
Tekst: Mogens Rosendahl

EIF's drenge 1988 i træningstØjet fuld af lyst og energi, parat
tll dagens trænIng.
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Sæsonen sluttede med en virkelig hyggelig afslutningsfest i
klubhuset, med bl.a. stort ta-selv-bord
og overrækning af
fidus- og flidspræmier. Til denne afslutningsfest glædede det
såvel spillere som trænere, at kunne takke vore sponsore med
en lille bid brød og en gave i form af et holdbillede.
En stor tak for økonomisk støtte skal lyde fra os alle til:
HORSENS KONTORTEKNIK
OG
MURERFIRMAET KELD STIDSEN
Sluttelig skal nævnes at trænerne Carl Chr. Jensen og Peter
Nielsen glæder sig til at starte op til foråret med gamle og
nye spillere. En træningsturnering i Holland er noget af det
der startes op med.

GENERALFORSAMLING I HANSTED-EGEBJERG
STØTTEFORENING EIF
Tekst: Palle Nielsen

Støtteforeningen har afholdt generalforsamling den 13. oktober
1988. Der var ikke mødt mange op, hvilket, håber jeg, skyldtes, at der samme aften var skolefest. Tommy Savskov blev
valgt til dirigent.
Formandens beretning:
For første gang i mange år har medlemstallet ligget så tæt på
de 300, som overhovedet
muligt. I det nye medlemsår, der
startede her pr. 1. august 1988, er der på nuværende tidspunkt
274 medlemmer.
Vi afholder vores månedlige klubaftener, hvor der er en god
tilslutning. Det er dejligt at se de lidt ældre beboere hernede,
hvor de hygger sig. Jeg vil gerne takke alle de lokale virksomheder
og forretninger,
der har bidraget med månedens
gave. Uden deres velvilje kunne vi ikke opretholde disse hyggelige aftener. også en tak til Erik Thomsen, der altid har
stillet borde op, når vi kører disse klubaftener

.

Vi var som sædvanlig med tif at arrangere Sankt Hans festen
i skoven. For en gangs skyld var der godt vejr, og mange
havde fundet ned til bålet i år. Selv dronning Margrethe var
indirekte med, idet hun havde tændt ilden, som vi tændte
bålet med.
Vi arrangerede
i år fredag aften ved sports festen, hvor vi
forsøgte os med et stort bankospil. Der var begrænset tilslutning til dette arrangement.
Foreningen blev inviteret til et mØde på Egebjergskolen om
"Udvikling af Egebjergskolen til lokalt kulturcenter". Fra foreningen deltog Hans Thomsen, som også var med, da det nedsatte udvalg "barslede" med sin betænkning.

Fonnand:
Næstfonnand:
Kasserer:
Sekretær:
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Palle Nielsen
Hans Thomsen
Bente Skovgaard
Hanne Dahl
Anna Andersen
Hans Steensen

Foreningen har i det forløbne år ydet
23.000 kr. til idrætsforeningens ungdomsafdeling,
både for fodbold og håndbold.
Jeg mener, at vi har støttet over en bred front, og det er kun
få ansøgninger, vi har måttet sige nej til.
Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bente Skovgaard, Hanne Dahl, Hans Thomsen og Palle Nielsen. De blev alle genvalgt!! Den "nye" bestyrelse har konstitueret sig.

JULEHILSEN FRA PRÆSTEGARDEN
Det forekommer mig naturligvis tidligt at ønske glædelig jul
jo
og godt nytår; men da vort nye og gode blad - BROEN
netop udkommer her i adventstiden, så er det nærliggende for
mig at tænke tilbage på et år, som snart er gået og ligeså
med glæde og spænding. på, hvad det nye år vil bringe. Jeg
fØler mig priviligeret som menneske, når jeg i en stund som
denne kan tænke på store og glædelige oplevelser.

-

Som præst tænker jeg selvfølgelig med glæde på alle de gode
og festlige oplevelser,
vi har haft sammen i kirkerne, hvor
kirkerummet ved nogle lejligheder har været fyldt til sidste
plads, men også på gudstjenester, hvor kirkerne ikke var fyldt
med mennesker, men så til gengæld bar i sig en fylde af varme og fællesskab. Et festpræg kan opstå uden vi ved det på
forhånd. Dåbssøndage bærer altid noget særligt i sig. Begravelser får sit specille festpræg, fordi kirken her tager afsked
med et værdifuldt menneskeliv, ligesom den også ved dåben
tog imod dette menneske. Og når der blev kaldt til bryllupper,
ja, så kimede kirken også til fest og sendte sin velsignelse
med de mange brudepar. Konfirmationerne blev en stor festdag
som afslutning på en dejlig tid med de unge mennesker. Og så
begyndte to nye hold og allerede har de og deres forældre
slået tonen an til en dejlig tid sammen.
Men jeg tænker også med glæde på alle dem, jeg møder i
hverdagen ude i sognene, og i de forskellige foreninger. Det
forekommer mig, at noget trives og man er indstillet på et
fællesskab på tværs af forskellige interesser.
Med håbet om, at vi alle trives og får gode oplevelser sam.men, vil jeg ønske alle i Lundum/Hansted Sogne en glædelig
jul og et godt nytår.
Hilsen fra os alle
i præstegården
Ingerlise Sander

STØTTEGRUPPE SØGES
Selvom vi i sognene har menighedsråd, som tager sig af mange
og ofte tidskrævende kirkelige opgaver og forskellige arrangementer i sognene, så hænder det dog, at vi ind imellem oplever et behov for at have en støttegruppe i forbindelse med
arrangementer
i præstegårdens konfirmandstue. Det kan f.eks.
handle om hjælp til bagning, borddækning, kaffelavning og
oprydning. Men det kan samtidig dreje sig om at komme med
nye ideer til arrangementer og hjælpe med at få disse ideer
og ønsker ført ud i livet. Det kan ofte være svært at få en
fornemmelse af, hvad der ligger af behov rundt i sognene,
fordi mange idag er meget optaget. Engang imellem tænker jeg
på, at selvom nogle måske ikke har så meget kontakt med
kirken, så kan det da godt være, at man har lyst til at bidrage med spændende ideer, som kunne styrke både sogne- og
kirkeliv. Hvis nogle melder sig til at bage eller stå for at lave
kaffe, så er det selvfølgelig meningen, at udgifter refunderes.
Tak, hvis nogen vil melde sig.
Med venlig hilsen
Ingerlise Sander

SOGNEPRÆST
IngerlIse Sander
Stængervej 24, 8700 Horsens
Tlf. 05 65 64 12
Træffes på hverdage kl. 12-13 samt
torsdag kl. 17-18 eller efter aftale.
Mandag fridag.
GRAVERE
Hansted Kirke:
Graver Hans Thomsen
Stængervej 46, Hansted
Tlf. 05 65 61 33
Lundmn Kirke:
Graver Inger Kristensen
Stnmgesvej 3, 8752 Østbirk
Tlf. 05 78 01 85

HANSTED SOGNS
MENIGHEDSRAD
Formand:
Else Bregendahl
Næstformand:
Ib Ove Madsen
Kirkeværge:
Jørgen Bastholm
Kasserer:
Aage Munk
Sekretær:
Jørgen Bastholm
Kontaktperson:
Jørgen Bastholm
Underskriftberettiget:
Anna Vibeke Christiansen
Valgbestyrelse:
Ib Ove Madsen, Torben Johansen
og Anna Vibeke Christiansen
Bladudvalg:
IngerlIse Sander og Hans Thomsen
Byggeudvalg:
Ib Ove Madsen, Jørgen Bastholm,
Aage Munk og Hans Thomsen
Menlghedsplt!je:
IngerlIse Sander og Hans Thomsen
Koncert:
Torben Johansen, IngerlIse Sander

og Ib Ove Madsen
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INDSAMLING TIL KLAVER OG MESSEHAGLER
Der er nu i DK-Sparekassen
oprettet
to Sparekassebøger,
den
ene til indsættelse
af pengegaver til klaver i konfirmandstuen
og til brug i kirken ved specielle koncerter.
Der er indtil nu
indkommet 300 kr.
Den anden bog til indsættelse af pengegave r til messehagler til
Hansted
Kirke.
Indtil nu er der indkommet 120 kr. Dog kan
oplyses, at et ægtepar i sognet ønsker at give en messehagel
til en pris af ca, 10.000 kr. Vi regner foreløbig med at anskaffe to, en grøn og en hvid.
Hvis nogen ønsker at bidrage med en gave
kan den afleveres til en af undertegnede.

til

et af formålene

MED VENLIG HILSEN
Hans Thomsen
Ingerlise Sander

MEDDELELSER FRA SOGNEPRÆSTEN
Julekoncert l
Hansted Kirke

afholdes søndag den 11. december (3. søndag i advent). Ca 50
Højskole kommer for at give koncert

mennesker fra Silkeborg

under ledelse af Hans Holm. Koncerten vil i år blive præget af
nyere rytmisk musik. Koncertdeltagerne medbringer blæserinstrumenter,
bas, guitar, trommer, saxofon samt tværfløjter og
Hans Holm vil være ved klaveret.
En del af programmet hedder "Juledage", ca en halv time, hvor
både kor og instrumenter sættes ind. Der vil indgå nogle af
vore kendte julesalmer som fællessang og der vil blive leveret
andre kendte julesange. En vigtig del er Lucia-pigerne, som
går ind i kirken ved koncertens begyndelse. Pigerne fra de to
konfirmandhold står for denne del under musikledsagelse af
Hans Holm.
Alt i alt tyder det på en spændende aften, hvor både børn,

unge og ældre kan glæde sig sammen. Kom og vær med alle
som har mulighed fra Rådved, Lundum, Hansted og Egebjerg.

Pensionistgudstjeneste

Kirkebilen

afholdes torsdag den 15. december kl. 14.00 i Hansted Kirke
med

efterfølgende

side 27).

kaffebord

i Forsamlingshuset

(se endvidere

kører fortsat til Hansted Kirke en gang pr. måned til højmesse
på følgende datoer:
18. december - 22. januar
19. februar

-

Ring til Ølsted Turistfart (tlf. 05 65 24 11) senest kl. 18.00

dagen før gudstjenesten.

Horsens
I'Jærradio

transmitterer
gudstjenester kl. 19.00 på følgende søndage: 18.
december, 15. januar og 12 februar.
Programmet Kirkeligt Magasin sendes kl. 11.00-11.30 på følgende onsdage: 28. december, 25. januar og 22 februar.
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Angående
udsendelsernes
sionen sendes fra henvises

emner samt hvilken
til Horsens Folkeblad.

kirke transmis-

I

NYT FRA LUNDUM MENIGHEDSRÅD OG
KIRKE
Menighedsrådsvalget
i Lundum Sogn blev som tidligere et
aftalevalg
(fredsvalg).
nemlig: Ole Ankersen,
Lundum.

Der skete dog nyvalg af et medlem,
Lundum, som afløste Dagny Jensen,

Ole Ankersen er ikke. ukendt med menighedsrådsarbejdet, da
han tidligere har været medlem af rådet tillige med at han i
en periode har været kasserer for kirkekassen.
Jeg vil gerne her sige velkommen
hilsen og tak til Dagny Jensen.

til Ole Ankersen og en

Det nye råd har haft konstituerende møde den 16. november
I forbindelse med provstesynet i foråret blev der drøftet forskellige ting ved kirke og kirkegård. Stendiget mod syd trænger til omsætning og halvdelen skal ordnes i 1989. Ligeledes
er der konstateret
utætheder i taget på kirken, og det er
planlagt at taget over skibet og koret skal fornyes også i
1989. Reparation af altertavlen er også drØftet, og en istandsættelse kan komme på tale.
Ved starten på en ny valgperiode og ved kirkeårets begyndelse
sender rådet sin jule- og nytårshilsen
til sognets beboere.
Rådets medlemmer er altid åbne for dialog og kommentarer
angående dets arbejde.

SODOMA

For omkring to årtusinder siden boede der i Jerusalem en
mand ved navn Jakob. Han havde for nylig gjort op med sig
'selv og taget en tung beslutning. Han ville forlade sin by og
sit hjem, fordi han var blevet bange for livet. Ikke fordi han
havde fjender, eller fordi han eller hans kære led nød, for
Gud havde altid været god mod ham og velsignet hans arbejde;
det var ikke det, der gjorde det, men han var blevet angst og
bange for selve livet. Han så at den verden, der daglig omgav
ham, var hård, ond og genstridig, og han fØlte, at tidernes
ende var nær. Den time kunne umuligt være fjern, hvor Guds
tålmodighed med en syndig og ugudelig verden måtte briste.
Og derfor var Jakob bange for livet. Han vidste, hvad Guds
vrede og Guds dom betyder, for han havde set det med .sine
egne øjne.
Endnu huskede han, hvordan han som dreng havde været på
rejse sammen med sin far og mor. Fra Jerusalem var de draget.
østpå til Jeriko. Det var ikke nogen lang rejse, og dog havde
han undervejs oplevet noget, som han aldrig kunne glemme,
sådan havde det præget sig uudsletteligt ind i hans sind. Først
var de draget ad vejen gennem, Kedrons dal, og efter at de
havde lagt Oliebjerget bag sig, var de gået nedad og nedad.
Luften blev tung og trykkende og stemte dem for brystet.
Omkring dem, så langt øjet rakte, hævede sig nøgne grå,
brune og røde klipper i sælsomme formationer. Snoede og
forvredne var bjergene som flokke af djævle og uhyrer, spyet
ud af et frådende og glØdende gab. Et fortvivleisens land af
ild, tørke og ødelæggelse. Og dernede, mod sydøst, så man Det
døde Havs vande brede sig som et dybblåt bånd. Og da føltes
det, at her havde alle rædsler deres hjem. For dernede, i
bunden af de fjerne, blå skygger, havde de jo ligget. Sodoma
og Gomorra. Over disse byer havde Guds fortærende vrede

Tekst:

Jens Thule Jensen

LUNDUM SOGNS
MENIGHEDSRÅD
Formand:
jens Thule jensen
Næstformand:
Ingeman Sørensen
Kirkeværge:
Hans jensen
Kasserer:
Karen Thomassen
Sekretær:
Ingerlise Sander
Kontaktperson:
Dorthe Mogensen
Valgbestyrelse:
Ingeman Sørensen, Ole Ankersen
og Dorthe Mogensen
Præstegårdsudvalg:
Dorthe Mogensen og Ole Ankersen
Udvalg for sognearrangementer:
jens Thule jensen, Ingerlise Sander
og Dorthe Mogensen

-

BETLEHEM
Tekst:
Søren Anker-Møller
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raset og havde væltet strømme af ild og svovl ned over dem.
Her havde dommedag hjemsøgt en ugudelig slægt.

r

Sådan havde Jakob set det med egne øjne. Han havde skuet
ind i selve Guds vredes forfærdelige værksted, og han havde
aldrig glemt det. Og han vidste, at sådan måtte det komme
igen. Snart, meget snart måtte Guds tålmodighed briste, for
aldrig havde verden og menneskenes ondskab raset netop som
nu. Alting var vrangt og fordærvet. Israel, Guds eget folk, var
givet i de romerske hedningers hænder, og tungt stønnede
folket under åget. Vold og skamlØshed hørte til dagens orden,
sandhed og ret blev trampet i støvet, og gammel sæd og skik
blev hånligt fejet til side. Som i blinde fremturede folket mod
selve Guds hellige lov. Og selv ypperstepræsterne og folkets
ledere svigtede groft; urene og besmittede var de og en vederstyggelighed for Herren.
Jo, Jakob var ikke i tvivl. For den, der forstod at tyde tidernes tegn, var det klart, at dagen var nær. Og han vidste,
hvad den ville bringe. Han så for sig lavamasserne og de stinkende svovlpøle ved Dødehavets nøgne bredder, og han vidste,
at nu gjalt det kun om at findes beredt; for ingen kendte
dagen og timen. Derfor var hans beslutning uigenkaldelig: I de
uvejsomme egne ved Dødehavets bred lå der et kloster, hvor
hellige og fromme brødre havde samlet sig for at bie på Gud.
Her var samlet den sidste rest af det sande Israel; her æredes
endnu Guds hellige navn; her holdtes endnu lovens hellige bud
i ære; og her vidste man endnu. hvad anger, bod og forsagelse
betød. På denne hellige ø midt i verdens fordærvede hav skulle
han leve s!~__!!y'..og.~i.eJ)å Guds-19rfærdelige vrede over en ond
og genstridig verden.

'
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Og så bryder da Jakob op fra sit hjem. Gråd og smerte koster
det; men det får ikke hjælpe! Undrende og uforstående står
hans hustru og børn og stirer efter ham. Men han kender sin
vej. I de dage, der endnu undes ham, skal han vende det
altsammen ryggen for at tjene Herren.

.'

I
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Dog - en lille omvej må han gøre, førend han drager mod øst.
Endnu er der et bånd, der binder ham til denne syndige verden, og det er bittert for ham at tænke derpå. På hedningekejserens bud må også han' drage til Betlehem for at blive
skrevet i mandtal. Nuvel! Så lad da dette være den sidste
lydighed, han viser denne verden og dens hersker! Derefter
skal hans liv være helliget Gud Herren, og ham alene!
Så drager han da mod syd ad den tørre, stØvede vej gennem
Judæas bjerge. Langt nede mod sydøst anes i den blånende
varmedis Det døde Hav og Moabs bjerge som fjerne skygger.
Endnu engang stiger Sodoma og Gomorra frem for hans blik.
Jo, det er godt at vide, at han nu er på den rette vej, bort
fra den syndige verdens larm og vilde twnmel. Godt, at der
endnu findes en stille og hellig plet på denne jord, hvor der
tør leves!
Det lakker mod aften. Dagens glødende hede er blevet afløst
af de svale aftenvinde. Solen står lavt, og de brune, nøgne
klipper gløder i dens skær. Og på een gang er natten over
ham med dens hærskare af funklende stjerner. Han fremskynder sine skridt. Mørket og de vilde dyrs skrig føles knugende
og får hans blod til at isne. Men nu kan han begynde at øjne
livstegn. Nede på marken flammer et bål op i det fjerne; så
ved han, at der er hyrder, der holder vagt over deres flokke
af får og geder.

...

Da standser han brat som ramt af lynet. Hele landet omkring
ham ligger pludselig badet i et flammende hav af lys. Det er,
som samler det sig nede på marken over det flakkende hyrdebål. Jakob falder på knæ midt på den støvede vej og skjuler
ansigtet i sine hænder. Sodoma! Gomorra! Ild og svovl! Så er
da Guds vredes grufulde nat kommet over denne genstridige

jord! Herre, forbarm dig!

.

.

Sådan ligger han der i støvet med ansigtet skjult og venter på
dommedags fortærende ild. Pludselig løfter han sit ansigt. Hvad
er nu det? Hører han ikke sang! Ud over de øde marker jubler
og toner der sang, så det giver genlyd fra fjerne toppe. Aldrig
har han hørt en sådan sang i hele sit liv. Al hans angst og
uro forsvinder, og i hans hjerte stiger der en fred og en
glæde frem, som han ikke mindes at have oplevet, siden han
var barn.
Så bliver det ganske stille omkring ham. Lyset er slukt, og
han ser kun hyrdernes bål, der blusser op i nattevinden langt
borte. Han rejser sig hastigt. Han må tale med nogen. Han må
spørge hyrderne, om de har set. og hørt noget, eller om det
blot er ham selv, der er blevet gal.
Halvvejs nede på marken møder han hyrderne. De kommer med
hastige skridt som havde nogen befalet dem at skynde sig. Og
da han ser deres ansigter, ved han, at hans sanser ikke har
bedraget ham. Rædsel og håb, frygt og forventning lyser ud af
deres ansigter, da de hilser ham, og da de beretter, hvad de
har oplevet: En Herrens engel har talt til dem, da de lå på
jorden, slagne af rædsel. Endnu husker de nøje, hvordan de
sælsomme ord lød: "Frygt ikke; thi se, jeg forkynder Eder en
stor glæde, som skal være for hele folket. Thi Eder er i dag
en frelser født i Davids by, han er Kristus, Herren! Og dette
skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og liggende i
en krybbe".
Da ved Jakob, at han må følge med hyrderne. Og sammen
vandrer de i den mørke nat ind til Betlehem, og der ser de, at
englen har talt sandt. I en fattig stald, mellem mulddyr og
kvæg, finder de det nyfødte barn i en krybbe. Sammen knæler
de omkring ham, og stirrer på ham, som gemmes selve livets'
gåde i hans ansigt. Og i deres hjerter genlyder englesangen,
og de hører ordene: "- en stor glæde" -- "og dette skal være
jer et tegn

-- "

Næste dag er Jakob på vej tilbage til Jerusalem. Utålmodig
haster han afsted i den brændende sol. Han har ikke engang
tid til at vende sig om og stirre mod sydøst, mod Dødehavets
og Moabs blå skygger. Glemt er ilden og svovlet! Glemt er
Sodoma og Gomorra! Og glemt er samfundet af hellige gudsmænd, der venter ham i dag. For Jakob er på vej hjem; hjem
til hustru og børn; hjem til hverdagens larm og uro; hjem til
en hård, ond og genstridig verden. I sit hjerte gemmer han et
håb og en glæde, der får alt andet til at blegne. For han har
jo selvoplevet
dette sælsomme og frydefulde,
at verdens
strenge dommer, han, hvis vrede lagde Sodoma og. Gomorra
øde, har talt! Ja, mere end det: Han ligger selv som et grædende barn i en krybbe i Betlehem.
Så har Gud alligevel ikke sluppet denne onde verden! Så er
denne verden alUgevel værd at leve il For den er blevet Guds
egen bolig. Og hvor Gud selv bor, der hører også hans meneskebørn hjemme!

I

KFUM-SPEJDERNE l EGEBJERG
I de følgende
KFUM-Spejder;
opstod.

Tekst: Ib Roslev

linier vil jeg gerne fortælle lidt om at være
men først lidt om hvordan spejderarbejdet

Det startede i 1907, hvor en mand ved navn Baden-Powell
havde gjort sig nogle tanker om hvordan drenge kunne opdrages. Den allerførste tur gik til Browsea Island, hvor der deltog
20 drenge. Turen blev en så stor succes at Baden-Powell fik
troen på at han var inde på noget af det rigtige. Han begyndte nu at skrive en bog, Scouting for Boys, og i januar 1908
begyndte den at udkomme i form af hæfter hver anden uge.
Spejdersporten fængede som en gnist i en krudttønde; her var
noget for en drengefantasi og snart skød der patruljer op over
hele landet. Det blev snart nødvendigt med en organiseret
spejderbevægelse.
BP begyndte at udgive et spejderblad med
vejledning til arbejdet i de mange troppe rundt om i England.

Den 28. september 1910 blev KFUM-Spejderne
i Danmark startet. Kort tid forinden var _.spejderideen kommet til Danmark og
man syntes
i KFUM, at det ville være en god ide også at
starte
et spejderarbejde
i Danmark ved siden af det arbejde
man i forvejen lavede. Det blev Jens Grane, gymnastikleder
i
KFUM's yngsteafdeling
i København,
der sammen med sine
gymnaster,
førte ideen ud i livet. Jens Grane betragtes derfor
som korpsets stifter.

Der var 28 drenge med fra starten og de dannede den første
trop. Senere blev det til flere grønne spejdere, og fra 1912 til
1916 udgjorde KFUM-Spejderne en selvstændig division i Det
Danske Spejderkorps, hvorefter vi blevet
selvstændigt korps
der, her i 1988, har ca. 28.500 medlemmer.
I Egebjerg Gruppe er der 27 ulveunger, 27 juniorspejdere, 19
spejdere og 8 seniorspejdere. Vi arbejder i øjeblikket med at
starte en roverklan (spejdere over 17 år).
KFUM-Spejderne i Danmark har naturligvis en formålsparagraf.
Citat:
Korpset er et kirkeligt arbejde, hvis formål er at lade
bØrn og unge mØde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægeises
ide at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Formand:
Doris Mortensen
LIndevej6 8751 Gedved
Tlf. 05 66 54 15
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