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REDAKTIONELT
Tekst: Niels Bjerregaard

Den blå Folder

De foreninger og institutioner der gennem en årrække har
stået bag udgivelsen af Den blå Folder, var samlet til møde i
begyndelsen af juni måned for at drøfte folderens videre skæbne.
Da det i stor udstrækning er de samme foreninger og institutioner der står bag udgivelsen af Broen og tidligere bag udgivelsen

af Den blå Folder, blev det efter en kort debat,

at indstille udgivelsen af folderen, mod at Broen

besluttet
fremover

bringer en udf6rlig arrangementskalender.
Broen påtager sig gerne denne forpligtelse og bringer fremover
en BROKALENDER (se næste side).
Opmærksomheden henledes på at arrangementer, der er arrangeret af andre end udgiverne af Broen, naturligvis også meget
gerne optages i BROKALENDEREN.

Ny medudgiver

Her ved starten på Broens andet udgivelsesår, er det med glæde,
at vi kan byde endnu en medudgiver velkommen, menlig Kulturcenter Egebjergskolen.
Flest mulige medudgivere af Broen medfØrer bredere stofområde,
hvilket naturligt vil gøre bladet mere interessant for flere
lokale beboere, derfor glæder redaktionen sig til samarbejdet
også med Kulturcenter Egebjergskolen.

GIRO 2 96 40 66
Foreningen Broen
Skovgårdsvej 12
8700 Horsens

tegner Broens fortsatte eksistens sig lys;
men der er dog optræk til spredte skyer, idet Broen rent Økonomisk ikke er særligt velkonsolideret. Dels ønsker redaktionen
ikke at slække på bladets tekniske kvalitet, dels er det ikke
muligt for de udgivende foreninger og institutioner at yde
større Økonomisk støtte end de allerede 8Ør og dels er det
blevet betydeligt sværere at opnå den Ønskede sponsorstøtte
(bagsideannonce) end tidligere, især til den annoncepris vi
Jævnf.øt ovenstående,

forlanger.
Bladets Økomoni er i øjeblikket således, at ca. 80-85o/o af udgifterne kan dækkes. Da særdeles mange lokale beboere har givet
udtryk for, at de er meget glade for Broen, tillader vi os at
bede læserne om at hjælpe os med at dække de rnanglende l520o/o af udgifterne. Vi er så naive at tro på, at tilstrækkeligt
mange læsere vil betænke vor girokonto med et frivilligt beløb!

beløb; idet mange
gør
å.
en
stor
bække små som bekendt
Må vi derfor foreslå, at du næste gang du skal på posthuset
for at betale regninger på måske kr. X.452,- runder checken
op til nærrneste hele hundrede kroner og girerer de resterende
48,- kroner til Broen; derved bliver det også lettere for dig at
ajourføre checkregnskabet uden brug af lommeregner!
På forhånd tak for bidraget!

Det behøver ikke at være voldsomt store

EGEDAL FOLKEDANSERFORENING
Teksu

2

JØrgen Basthohn

Hvorfor danse folkedans??
Der kan nævnes mange gode grunde. Den vigtigste er vel den,
at folkedans er festlig og fornØjelig, både ved undervisnlng og
fest. Ved danseaftener og stævner træffer man nye venner og
knytter varige venskaber, også på lnternationalt plan gennem
f.eks. nordiske stævner og udvekslingsrejser. Danseglæden er en
vigtig faktor, og alle kan være med' unge og gamle, enlige og
par, begyndere og vidrekomne.
Har du/l lyst til at være med så træf en hurtig beslutning og
mød op i Forsamlingshuset (mandage kl. 19.30-22.00h det koster
ikke noget at prøve. Den nye sæson starter den 04' september'
Husk kåffe, kaffekop og kaffebrØd. Yderligere oplysninger ved
henvendelse ttl JØrgen Bastholm på tlf' 75 65 61 37'

BROKALENDER

FREDAG, DEN OI. SEPTEMBER
Fredags-Kl$ben starter den nye sæson
med møder hver fredag kl. 14.00 i
Egebjerg Frltidscenter (den gamle

Brugs). Fredagsklubbens aktiviteter er
mangeartede; filmforevisning, kortspil,
bankospil, oplæsning, hyggeligt sarnvær,
m.m.. Kontekt eventuelt Aage Mikkelsen
(75656465) eller Svend Pedersen
(75656165) for yderligere oplysninger.
Første mødedag spilles banko; medbring

en pakke

til

en værdi af ca.

kr.

10,-

MANDAG, DEN 04 SEPTEMBER
l,undun Sogns Borgerforening
arrangerer besøg på Kanal 94 i Vejle.
Afgang fra Brugsen kl. 18.30.
lægesurcn starter den nye sæson i
Egebjerg Fritidscenter.

Egedal Folkedanserforening starter
den nye dansesæson i Forsamlingshuset

kl.

19.30.

nye

sæson i Egebjerg Svømmesal med
forældrey'barn svømning (15.00- 16.00)
og undervisning for børn (16.00-17.00).

TIRSDAG, DEN 05. SEPTEMBER
LÆrdrm Sogm Borgerforening; sidste
foreningens
besøg på Kanal 94 den lE. september.

frist for tilmelding til

sæsons

konfirmander.
EIFrs håndboldafdeltng afholder
for seniorer i Egebjerg
Hallen.
træningsstævne

MANDAG, DEN IE. SEPTEMBER
Ludrm Sogns Borgerforening gentager besøget på "Kanal 94n hos Danmarks Radio I Vejle. Maksimurn 30
deltagere. Tilmelding til formanden
senest den 05. september. Afgang fra
Brugsen

kl.

1E.30.

TIRSDAG, DEN 19. SEPTEMBER

ElFs svømmeafdeling starter den

Egebjerg

SøNDAG, DEN 17. SEPTEMBER
Høstgudstjeneste i l-rmdr.m Kirke kl.
10.30 under medvirken af de kommende

ldoklnb starter den nye

træning

i

EIFrs håndboldafdeling starter vinterens
træning for micro drenge og piger kl.
16.00 i Egebjerg Hallen.
TORSDAG, DEN

2I.

SEPTEMBER

Lr.ndrm/Hansted Pensionistforening

arrangerer løvfaldstur

til

Vrads Sande

med afgang fra Hansted Kirke kl.
13.00 og senere opsErmling i Egebjerg

og

Lundun.

Egebjergskolens

gymnastiksal kl. 17.50. Tilmelding kan
finde sted denne aften.

IøRDAG, DEN 23. SEPTEMBER
lÆrdrm Sogns Borgerforenlng
arrangerer dragefestival i luftrurnmet

ONSDAG, DEN 06. SEPTEMBER

ved Lundurnskowej. Der afholdes

EIFrs svømneafdeling starter sæsonen
for familiesvømning (børn kltrl .i følge
med forældre) i Egebjerg Svømmesal
(20.00-21.00) og voksensvØmning (21.00-

konkurrencer

22.001.

EIFrs håndbotdafdeling arrangerer
træningsstævne for ungdomshold i
Egebjerg Hallen.

IJGE 3?; 09.-17. SEPTEMBER
KFLJK-Spejderne deltager sammen med
andre spejderkorps i Spejderhjælpsugen.
EFs gymnastikafdeling starter
vinterens træning i denne uge; se
opslag hos lokale handlende og annonce
i Østjysk Avis.

i

hØjdeflyvning,

kvalitetsflyvning, kunstflyvning samt
formations- og holdflyvning. Tiimeiding
til Torben West (75656776).

19t

SøNDAG, DEN 24. SEPTEMBER
Høstgudstjeneste i Hansæd Kirke kl,
10.30 under medvirken af de kommende
konfirmander.
EIFrs håndboldafdeling arrangerer
træningsst-ævne

for

ungdomshold i

Egebjerg Hallen.

(

TIRSDAG, DEN 12. SEPTEMBER
l,utdt.m Husholdningsforening arrangerer
foredrag (i det nye medborgerhus?)
kl. 19.00 med emnet rForbruger i

i

Andersen.

mange spændende foredrag:

krisetiderr ved konsulent Alice

ONSDAG, DEN 27. SEPTEMBER
l,rndrm Husholdningsforening deltager
husmoderstævnet

i

Viborg. Stævnet

starter kl. 09.00. Stævnet

vil

byde på

Trivsel og livskvalitet
ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER
Hansæd/Egebjerg Husholdningsforening

arrangerer

i

skolekøkken

Egebjergskolens

kl.

19.00. Aftenens emne

er rFisk på mange mådertt ved chefkok

Ole Jørgensen. Der serveres kaffe.

FREDAG, DEN 15. SEPTEMBER
FredagsKlubben viser en dansk
spillefilm i Egebjerg Fritidscenter kl.
14.00.
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Johansen

l6 år i

Sibirien

v/israel Rachlin
Bag kulisserne i den politiske og
organisatoriske verden

v/Anders Andersen.
Deltagelse
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vlEggert Pedersen
Vor nationale og kulrurelle egenart

v/Krab
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stævnet, der har indiagt

pausegymnastik,' sangtime og afslutning
v/Karen Bæh.rn, koster kr. 130,-

si'o
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IøRDAG, DEN 30. SEPTEMBER
Lrndun Sogns Borgerforenlng afholder høstfest I Sattrup Forsamllngshus
med splsning og dans ttl langt ud på

Lrndun/Hansted Pensionistforenlng

afholder medlemsmøde i Egebjerghallens
kantine kl. 14.00; lysbilledforedrag
v/forstander Kirkmand, Elbæk Højskole.

natten. Udførllgt program orndeles tll

alle

husstande.

TORSDAG, DEN 23. NOVEMBER

TIRSDAG, DEN 03. OKTOBER
Hrsholdningsforeningerne,
menighedsrådene og HansteG-Egebjerg

Beboerforening arrangerer
foredragsaften i Hansted Præstegårds
konfirmandstue kl. 19.30; alle er
velkomne (kaffe og brØd medbringes).
Aftenens foredragsholder er forfatteren

Bjarne Nielsen Brovst, der tillige er
forstander på Pensionisthøjskolen i
Rude.

Aftenens emne er nJeppe & Marien.
TORSDAG, DEN 12. OKTOE}ER
Sangaften i Hansted Præstegårds
konfirmandstue kl. 19.30 under ledelse
af Solvej Ronnenberg. Kaffe kr. 10,/person; ellers fri ntre.

Sangaften i Hansted Præstegårds
konfirmandstue kl. 19.30 under ledelse
af Solvej Ronnenberg. Fri ntre; dog
opkræves for kaffe kr. lO,-/person.

Irrrdun Husholdningsforening deltager

husholdningsmødet i Kongreshuset i
Aarhus. Gratis adgang.

i

TORSDAG, DEN 07. DECEMBER
Haruted/Egebjerg Hrsholdningsforening
afholder julemøde i Egebjergskolens
mmiklokale kl. 19.00 med hYgge'
forskellig underholdning og kaffebord.
Alle er velkomne; også mændene.

TORSDAG, DEN 19. OKTOBER
Lrmdrm/Hansted Pensionistforening

afholder medlemsmøde t Egebjerghallens
kantine kl. 14.00 med underholdning.
ONSDAG DEN 25. OKTOBER
Hansæd/Egebjerg Husholdningsforening
arrangerer modeopvisning I
Egebjergskolens musiklokale kl. 19.00.
Der vises mode fra:

tt;etten, Torvet, Horsens
rrSperlingt, Graven, Horsens
Efter opvisningen serveres 3 snitter
samt et glas vin og kaffe.

I-undtm Hsholdningsforening besøger
statsfængslet kl. 19.00.

ONSDAG, DEN OI. NOVEMBER

1990

I-mdrrn Husholdningsforening deltager

i

husmoderdagen
Landbrugsskole.

kl.

10.00 på Bygholm

TORSDAG, DEN 18. JANUAR
Lrmdun/Hansted Pensionistforening

afholder medlemsrnøde i Egebjerghallens
kantine kl. 14.00; med filmforevisning

SøNDAG, DEN 05. NOVEMBER
Aftengudstjeneste i Lundwn Kirke kl.
19.30 med efterfølgende kirkekaffe.

v/Bikuben.

TORSDAG, DEN 15. FEBRUAR

SøNDAG, DEN 12. NOVEMBER

i

Hansted Kirke kl.

Aftengudstjeneste
19.30 med efterfølgende kirkekaffe.

Lrnrdrm/Hansted Pensionistforening

afholder medlemsmøde i Egebjerghallens
kantine kl. 14.00; med
lysbilledforvisning v/lnger & Villy
Paulsen.

TIRSDAG, DEN 14. NOVEMBER
Egebjerg ldrætsforening afholder

SøNDAG, DEN II. MARTS
EIFts gymnasdkafdeling viser ved en

foreningens vedtægter.

opvisning

ordinær generalforsamling i Kiubhuset
kl. 19.00 med dagsorden i henhold tll

(kl. 14.00-17.00 i Egebjerg

Hallen) resultaterne af vinterens
ffæning.

TORSDAG, DEN 16. NOVEMBER

Hansed/Egebjerg Husholdningsforening
arrangerer demonstration i
Egebjergskolens musiklokale

kl.

19.00.

Aftenens emne er rJuleideer" ved Inga
Linde Jensen, Vedsted. Efter
demonstrationen serveres kaffe med
brød.
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TORSDAG, DEN 15. MARTS
Lrmdrq/Hansted Pensionistforening
afholder ordinær generalforsamling i
Egebjerghallens kantine kl. 14.00 med
efterfølgende bankospil. Dagsorden i
henhold til foreningens vedtægter.

EgebJerg Judoklub

EGEBJtrRG JUDOKLIJB
på en stiftenblev stiftet den 20. marts

1989
generalforsamling. Klubbens formål €r, at give sine medlemner mulighed for at dygtiggØre sig i judo og medvirke til udbreielse af denne idræt.
ludo er en japansk kampsport, der blev grundlagt i 1882 af

le

Tekst:
Foto:

Lotte Hauerberg

Niels Bjerregaard

[igoro Kano ud fra jiu-jitsu-Øvelser. Princippet i judo går ud
rå at undvige modstanderen og derefter, når han/hun er kommet
:d af balance, at besejre ham/hende med ringe styrke. Judo er

rgså anvendelig til selvforsvar.
De forskellige teknikker i judo består af kast, holdegreb, armlåie samt stranguleringer. Af kastene anvendes der benkast,
roftekast, håndkast og liggende kast. Holdegreb består i at
rontrollere og fastholde modstanderen i måtten i 30 sekunder,
nvorefter man har besejret ham/hende. Armlåse og stranguleringer trænes kun af seniorer og må kun anvendes af disse.
]udokæmpere kan opnå forskellige bæltefarver ved at gå op til
en såkaldt graduering, hvor der skal udføres bestemte teknikker.
Som nybegynder starter men med hvidt bælte. Ved graduering
kan man herefter i nævnte rækkefglge opnå gulq orange, grønt,
blåt, brunt og sort bælte.

lgebjerg Judoklub starter træningen den 05. seprember 1989,
rvor der vil være mulighed for tilmelding for piger, drenge,
uniorer og seniorer. Træningen vil finde sted i Egebjergskolens

fymnastiksal tirsdag og torsdag aften.
nteresserede kan tiimelde sig hos formand eller kasserer eller
rlot ved at møde til fØrste træningsaften den 05. september
989, kl. 17.50.
Alle er velkomne, også de der bare er nysgerrige.

Formand:

Lotte

Hauerberg Tlf. 75
- 8700 Horsens

65 65 8l

Askeholm 30
Kasserer:

Carsten Rosendal Tlf. 75 6s 66 86
Blrkeholm 27 - 8700 horsens

Sekretær:

Tlf. 75 65 66 86
Ann Nielsen
Blrkeholm 27 - 8700 Horsens

5

BESØC PA ANNTS SOMMERLEJRE
Tekst:

Ib

Roslev

KFUM-Spejdernes gruppeleder og gruppelederinde (sidstnævnte
danske sonmer
er tilligå grupperådiformand) har i den varrnegruppens
forskelbesØge
at
for
fædrelandet
på
rirOti11.
i
u*r",
på
sommerlejre.
deres
lige enheder
Tvis ved Holstebro.
vi startede med at besøge ulveflokken i valgt
at slå lejr, god
havde
sted
de
Der var et utroligt dejligi
skov, mark og
med
natur
en
skØn
og
inde,pf"O, både ude o-g
ledere mod
vandkamp,
med
dag
hyggelig
,n-ug"t
å. vi havde
skyld'
"n
Evalds
v?r
det
men
våd;
biev
åetga
J.'"ungårn". Også
bål
over
tilberedt
blev
Aftensmaden
undertegnåde.
han lokkede
meget
et
Det
blev
flutes.
og
salat
med
kylling
og menuen var
velsmagende måltid.

aftensmaden blev området forvandlet til et farligt sted
og farligt
at opholde sig. Der var blevet observeret et stort med
nogen
var
det
så
tænder,
viste
dyr, der både- knurrede og
identinærrnere
en
foretage
at
for
ud
nårvøsitet, at vi begav os
fikation. Eftersøgnin"gen gav dog ikke noget positivt resultat, så
man må erkendJ ai ulveungers fantasi nok kan spille vi andre

Efter

-

et puds.

Juniorspejderne fandt vi på Forlev spejdercenter der er beliggende i naturskønne omgivelser få km vest for skanderborg.
bet var nogle trætte bØrn vi mØdte; de var lige kommet hjem
fra en 40 [n.l. lang hike (vandretur), så der var en del vabler
og ømme fødder der trængte til kærlig omsorg.
vi blev indbudt til fællesspisning sammen med de i alt ca. 350
spejdere, der denne uge var på Centret. Efter fællesspisningen'
var- der arrangeret rundboldkamp, som Yore juniorspejdere vandt

#KM

tid for fortæring af nogle
af en spejdermor; det var
jordbær
var
skænket
som
rpandfulde
juniorerne
lif.
kunne
noget
Inden vi forlod juniorerne, lykkedes det efter nogen diskussion
at få serveret en koP god kaffe.

meget overbevisende. Det var nu

Troppen havde i år valg at tage med tog til Randers og derfra
prøvå at finde tilbage til Egebjerg til fods ad snØrklede veje.
Vi fandt dem lige ved siden af Djurs sommerland, hos en meget
venlig landmand, der (helt uvidendende om hvad det var for en
flok) havde udlånt sit halmloft til 2 overnatninger.

6

Det var meningen at vi skulle have opholdt os udendgrs, men
det blev forhindret af en større mængde regn. Spejderne er
iøvrigt nogle fortrinlige tekstforfattere, der godt kan lave
tekster med bid i, hvilket fremgik af de fremfØrte sange.
På opfordring fra en leder blev vi bedt om at tage nogle urolige
elementer med retur, men det blev nu kun til nogle få hundrede meter.

Seniortroppen fors6gte vi ikke at finde; den befandt sig det
meste af ugen på en sØ i Sverige. Efter at være startet fra
Egebjerg kl. 5.30, 4,5 times sejlads fra Grenå ril Halmstad og
70 km på cykel til Bolmen, ankom seniortroppen kl. 21.30 til
den sØ hvor de næste 5 dage skulle tilbringes.
Det blev 5 oplevelsesrige døgn med 15-20 km kanofart hver dag.
Nætterne blev tilbragt i bivuak på nogle af sØens mange Øer;
med mellemrurn måtte de lægge til ved søens bred for at proviantere til de næste par døgn. Et par gange mistede seniorerne
orienteringen og måtte spørge forbipadlende svenskere om (vand)vej til nærrneste ø.
Efter seks dage med høj sol og kvælende varme skiftede vejret
til regn og torden den dag seniorerne skulle tilbagelægge de
70 km på cykel fra Bolmen til Halmstad. Næste dag kunne
ængstelige forældre på færgekajen i Grenå konstarere at alle
Flippere overlevede.

FORÆIDREVAIÆTE
GRI.JPPERÅDSMED LEMMER
Formand:

Doris

Mortensen Tlf. 75 66 54 l5

Lindevej 6, 8751 Gedved
Kasserer:

Bodil

Sørensen

Tlf. 75 65 63 56

Grusdalsvej 30, 8700 Horsens
Sekretær:

Henrik

Meldgård Tlf. 75 65 65 70

Vesterhøjsvej 56, 8700 Horsens
Inger Madsen
Tlf. 75 65 63 30
Hanstedvej 15, 8700 Horsens

Ulla

Pedersen

Tlf. 75 66

54 67

Lindevej 07, 8751 Gedved

Krlstian

Pedersen Tlf.

75 66 54 23

Brøndager 59, 8751 Gedved

Poul

Knudsen

Tlf. 75 66 56

73

Brøndager 48, 8751 Gedved

SPEJDERH JÆLPSUGE
Tekst: Niels Bjerregaard

Grundideen i spejderhjælpen er at børn gennem arbejde for
andre yder en hurnanitær hjælp til vanskeligt stillede børn i hele
verden. Den 'tløntt som børnene i spejderhjælpsugen tjener ved
arbejde for andre går ubeskåret til dette hjælpearbejde.

Hvert år indbringer spejderhjælpsugen ca. to mill. kroner som
i de senere år bl.a. er anvendt til et vaccinationsprogram i
Izarnbay i Vesttanzania, et ungdomscenter på Madagaskar, undervisningsprojekter i Burundi og Rwanda, tørmælk til Indien og
Bangladech, et solcelleanlæg på et hospital i Sikonge i Tanzania,
kræftsyge børns familieweekend arrangeret af Rigshospitalet.

I

uge 37 (09.-17. september) vil vore spejdere måske også ringe
på din dør for at tilbyde deres arbejdskraft - tag venligt imod
dem og hav gerne et eller flere småjobs parat til dem.frlønnenfl
for det udførte arbejde bestemmer du; men det særdeles vigtigt
at børnene præsterer et stykke praktisk arbejde - der er altså
ikke tale om en almindelig pengeindsamling.
Blandt velegnede småjobs kan (afhængigt af børnenes alder)
nævnes opvask, b6rnepasning, vinduespudsning, havearbejde,
luftning af hunde, pudsning af sØlvtØil lapning af cykler, frugtplukning, bilvask, plæneklipning, servering ved fester, flaskesortering, diverse budjob, plankeværksmaling, mugning ved svin,
o.1..

7

JAMBOREE ON THE AIR
JOTA er .en forkortelse af Jamboree On The Ær - eller

Tekst:

på

- spejdertræf i luften.
JOTA er et verdensomspændende spejderarrangement, der hvert
år afholdes i mere end 100 lande. Alene i Danmark deltager
hvert år flere hundrede spejdere. Så det er ikke nogen overdrivelse at sige, at JOTA er verdens største internationale

Brian Scheel Hansen

dansk

gpejderarrangement overhoved.

Det hele startede i 1957, hvor det engelske drengespejderkorps
fejrede sin 50 års fødselsdag med en jubilær.rnslejr i Sutton
Coldfield. Nogle ledere (der også var radioamatører) havde taget
deres kortbølgesendere med på lejr. Og i løbet af lejren opstod

Lidr
historie.

den tanke, at spejdere over hele jorden kunne komme i kontakt
med hinanden, hvis de fik adgang til nogle amatørradio-sendere
på en og samme tid. Ideen til Jamboree On The Air var født.
Den første JOTA fandt sted i maj 1958 under ledelse af englænderen Leslie Mitchell. JOTA blev dog hurtigt så omfattende et
arrangement, at en mand ikke alene kunne klare ledelsen. Verdensspejderkontoret i Geneve overtog derfor JOTA. Verdensspejderkontoret har i Øvrigt sit eget kaldesignal: HB 9 S.
På verdensspejderkontoret har Len Jarrett ansvaret for JOTA.

I hvert enkelt land findes en lokal JOTA-organisation; i Danmark
findes et særligt JOTA-udvalg, sammensat af repræsentanter
for de fire spejderkorps: Danske Baptister Spejderkorps, Det
Danske Spejderkorps, KFUK-Spejderne i Danmark og KFUMSpejderne i Danmark. JOTA er gjort mulig ved velvilje fra
alverdens telestyrelser, der i den tredie weekend i oktober
hvert år giver spejderne lov til at komme til mikrofonen og
tale i amatørradio.
Noget sådant kræver ellers en særlig sendetilladelse, som kan
fås, hvis man aflægger prøve i radioteknik og morsetelegrafi for

JOTA
i Danmark

post- og telegrafvæsenet.

JOTA starter IØrdag kl. 00.01 og slutter søndag kl. 23.59 lokal
tid. De senere år har Seniorspejderne i Egebjerg med stor
fornøjelse deltaget i JOTA-weekenden og gør det igen i år.
|
r_f

'\r*r

Abent hus for
JOTA- interesserede

I

I år afvikles JOfii weekenden den 20.-21. oktober, og vi valgt
at åbne dørene for alle som kunne tænke sig at se hvordan
Egebjerg Gruppe deltager i dette store arrangement. Alle interesserede er meget velkomne til at besØge os i lokalerne på
Egebjerg Fritidscenter (den gamle Brugs) lØrdag den 20. oktober
mållem kl. 15.00 og 17.00. Er du god til fremmedsprog (f.eks.
kinesisk, swahili eller afrikanske dialekter) kan vi helt sikkert
få fornøjelse af dit

I

for dig.

besøg.

Vi servere naturligvis en kop kaffe/te

Spejderne i Egebjerg har nu startet en Roverklan (spejdere i
aldersgruppen 17-?? år); klanen har stadig plads til flere medlemmer, så hvis der blandt broens læsere i ovennævnte aldersgruppe findes nogle der har lyst at være med, hører vi meget
gerne fra jer.
Rovere deltager bredt i samfundsdebatten og forholder sig aktivt
den, bruger naturen for positive oplevelser, dyrker det gode
kammeratskab, og meget mere. En Roverklan er en demokratisk
selvstyrende enhed hos KFUM-Spejderne.
Ønsker du/I yderlige oplysninger om Roverklanens gøremåI, så
løft håndsættet på din telefon og tryk 75 66 54 15.

til

JOBTILBUD
Søges:

Mænd og kvinder (k/m) tilbydes attraktive stillinger på
lederniveau hos KFUM- Spejderne i Egebjerg. Der er to

stillinger ledige for kvinder og to stillinger for mænd.
Tiltrædelse kan finde sted straks; men vi er narurligvis

indstillet på vente på kvalificerede ansøgere.
Kvdifikhtionen
Veril stillingernes besættelse vil der blive lagt vægt på, at
du er kvinde eller mand, er mellem 18 og 118 år gammel,
er i besiddelse af lidt tålmodighed, kan tåle lidt larm uden
at flippe helt ud, kan lide samvær med bØrn og unge, er i
besiddelse af gode samarbejdsevner samt at du har et godt
hrgnør. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at du kan lide
at færdes i naturen og har et afklaret forhold til tidens
rniljødebat.
Jobbeskrivelse:

Jobbet består i (i tæt samarbejde med gruppens andre ledere) at tilrettelægge og afvikle mØder, ture og lejre for
enhedens børn og unge. Jobbet giver rig mulighed for samvær med ledere fra spejdergrupper på såvel nationalt som
internationalt plan.

Ilnforhol&
Arbejdet bærer lØnnen i sig selv med inspirerende fritidsbeskæftigelse, kammeratlig samvær og positive opievelser
sammen andre voksne og blomsten af den danske ungdom.
Henvendelse:

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til gruppeleder Ib Roslev. tlf. 75 66 54 15.

ROVERKLAN
Tekst:

Ib Roslev

SOMMERFESTEN 1989
Sommerfesten begyndte torsdag den 3. august med ElF-marchen
marchen,
fra Atriurngården kl. 19.00. Der var 140 indskrevet tilnNord
for
Blæseorkestret
år.
til
sidste
i
forhold
en stigning

March og

gudstjeneste

AlpernLtt,

-30

mand,

var også mødt op ved Atriungården, og
gik de i spidsen for alle march-

sammen med byens fanebærere
deltagere.

Tekst: Ingelise Sander

Foto: Niels Bjerregaard

det ellers fine vejr sig ttl regnvejr'
men deltagernes fine hunør ændrede sig ikke. Vi gik i samlet
trop ned ad Egebjergvej, og snoede os således gennem al vejarbejde. Da vi nærTnede os Hansted kirke ringede kirkeklokkerne
og: vi gik alle ind for at deltage i en festgudstjeneste' som

I sidste Øjeblik

ændrede

Ingerlise Sander havde arrangeret

i

samarbejde med EIF.

EIFIS BESTYREI.SE
Formand:

Birgit Madsen

Tlf. 75 61 59 56

Højbovej 24, 8700 Horsens
r.væstformand:

Savskov Tlf. 75 65 67
Vesterhljsvej 13, 8700 Horsens

Tommy

62

Sekretær:

Tlf. 75 65 65 70
Lone Dagnæs
Vesterhøjsvej 56, 8700 Horsens

Kasserer:
Tlf' 75 65 62 45
Elsebeth Jensen
Skovgårdsvej 18' E700 Horsens
Badminton:

Tlf. 75 65 65
srig zuis
Birkeholm 51, 8700 Horsens

Gvmnastik:

' K"."n Baunsgård Tlf'

16

75 65 66 97

Vandværksvej 01, 8700 Horsens

Svømning:

Dagnæs

Tlf. 75 65 65 70

Jensen

Tlf.

I-one

Vesterhøjsvej 56' 8700 Horsens

Håndbold:

Erik

75 65 63 32

Til gudstjenesten var der ca. 260-270 mennesker, store og små.
rrNord for Alpernen spillede til salmerne og alle var med til at
gøre gudstjenesten festlig.. Idreetsforeningen, gymnastikforeningen og spejderne bar faner ind i kirken.

Lykkesholmsvej 04, 8700 Horsens

Christian

Lind
A'

Østergade 13

Tlf. 75 61 25 63
8700 Horsens

Fodbold:

Tommy Savskov Ttf' 75 65 67 62
Vesterhøjsvej 13, 8700 Horsens

@wige bestyrelsesmedlemmer:

Bodil

Daugård

Gl. Egebjergvej 3l'

flFS

Tlf.

75 65 65 76

mad, som her kunne nydes, og der var en hyggelig stemning i
Atrir-rngården, selvom nogle måske var lidt våde efter vandre-

8700 Horsens

turen.

STØTTEFORENING

Formand:

Tlf. 75 65 64
Palle Nielsen
Gl. Kirkevej 04, 8700 Horsens

10

gik en del af deltagerne videre på 9"n
Efter gudstienesten
"t*
iit skoven og søen og derfra tilbage til Atrir-rngår,kønn"
den, hvor man kunne købe kartoffelsalat, frikadeller, . pølser,
drikkevarer o.s.v. Husholdningsforeningen stod for den dejlige

34

Alt i alt var,det en hyggelig optakt til

sommerfesten. Ingerlise
på kirkesiderne.
læses
Sanders prædiken ved gudstjenbsten kan

I
i

sommerfestugen var også ungdomsafdelingens fodboldspillere
aktiviret.
Vores yngste aktive fodboldspillere , poderne (årg. 81 og 821
var de første i kamp. Modstanderne var for begge holds ved-

Fodbold
Tekst Tommy Savskov

kommende Lund.

Argang 82 spillede 3-3 efter en fgring pA 2-1 ved pausen. For
EIF scorede Michael 2 mål og Anders et enkelt. Årgang 81 spillede ligeledes uafgjorg men med de usædvanlige cifre 8-8. Med
til historien hører at EIFsr mål fordelte sig med 4 ril Lars og

4 til Christian.
Minipigerne som havde besØg af Østbirk måtte indkassere et
0- I nederlag efter en meget Jævnbyrdig kamp. EIFst første sejr
kom fra miniputterne, som vandt med 8- I over Lund, efter 3-0
ved pausen. Som cifrene anryder var EIF klart dominerende
kampen igennem og de 8 mål blev fordelt mellem 3 spillere, 5
til Sgren, 2 til Christian og et enkelt til Thomas.
Vores lilleputter mødte et meget stærkt Gedved hold som fører
B række med maksimwn point. Med flere afbud på grund
af ferie forekom, EIFsf muligheder på forhånd meget små. Gennem hele 1. halvleg fulgte vi godt med og var kun bagud med
2-3 på mål af Morten og Søren. I 2. halvleg gik det som frygtet
og Gedved scorede en række nemme mål til slutresultatet 2-I2.
Drengene var, som lilleputterne, handicappet af flere ferie afbud,
og da modstanderen var Skanderborg som mønstrer et meget
stærkt og homogent hold blev det en r.unulig opgave. Drengene
stred bravt gennem hele kampen, men kunne ikke forhindre et
1-6 nederlag, efter 0-3 ved pausen. Carsten scorede det enlige

JBUsr

trøsunå1.

Juniorerne spillede den sidste kamp mod FC Horsens. Det blev
en meget jævnbyrdig forestilling, men med den overvægt i
spillet til EIF som retfærdiggjorde en l-0 sejr på er meget
flot mål af Michael.

Håndbold
Så fik vi håndbolden startet igen ved sommerfesten den 4.
august 1989. De to damehold mødte Lund Idrætsforening og

herrerne spillede mod Hovedgård.
Serie 4 damer spillede en flot kamp og fik scoret rimelig med
måI. Spillet hang godt slrmmen selvom vi roterede rundt mellem
spillerne da det var småt med bagspillere på holdet. Damerne
kæmpede dog godt og hjalp hinanden og fik en fortjent 8-5
sejr over Lunds damer der på trods af nederlaget brugte flere
af sine serie 3 spillere som udskiftningsspillere.
Serie 3 damer startede med ildhu og spillede meget hurtig. Da
flere af spillerne dog ikke fik spillet sammen blev spillet også
derefter. Der blev smidt mange bolde væk i angrebet. Vi prøvede
at spille på hurtig angreb hvilket dog også tildels lykkedes
dog med den lille fejl at der ikke blev scoret på angrebene.
Forsvaret fungerede dog perfekt gennem hele kampen, men
kampen resulterede i et nederlag på 5-4. De to kampe som
helhed gav dog et godt billede med hensyn til vintersæsonen.

Tekst: Steen Højberg
Torben Hansen

11

Serie 3 herrer startede en livlig første halvleg mod Hovedgårds
herrer og kunne gå til ha-lvleg med en _ 9-4 føying, fortrinsvis
goOt ;pittende forsvar og med en velspillende Frank
rtåUi
^iY"t
i målet. Aiden halvleg startede febrilsk og for mange bolde
blev smidt væk i angrebet, så føringen blev sat over styr o€
Hovedgård nåede op bå uafgjort 12-12. Herrerne genvandt do6
føringen og vandt kampen 19-17.
Mens serie 3 og 4 damer spillede
hold udenfor.

i

hallen, spillede de 2 oldgirlr

.W

mødte KFUM-Birkeparken, og efter, e
meger spændeide kamp måtte Egebjergholdet trække sig ,td j
tråpun med 5-4 nedeilag. Det andet oldgirls hold mødte SAI
som vi mange gange har mødt, og har haft meget besvær met
Vi startede tam-pen meget lige, der var især godt spil i forsvart
fra begge sider, men åa vi først fik begyndt scoringen tlll
vi, ar iI navAe k^rp"n under kontrol, og vi vandt kampen 5-2.
Fredag aften var der sodavandsdiscotek i klubhuset med dis<
jockey Lars Rabæk.

Det ene oldgirls hold

LØrdagen startede med morgenkaffe m'm' i Atriurngården' Go<
og som sædvanlig var stemninge
300 mennesker var mØdt op-,
'savstovs

velkomst åbnede tombolae
var alt udsolgt.
middag
Omkring
salget strålenåe.

helt i top. Efter Tommy
og her

gii

Derefter var der underholdning

ved

Stompers. Kl. l1 1aY Egebjerg Judo
udenfor Atrirmgården.
Efter middag var der en forholdsvis
fodbolden startede kl. 13.30.

jazz-gruppen Pistol Stret
klub opvisning På Pladse

stille periode indtil

gadt

EIF-pokalen tilfaldt Kirsten og Steen Højberg, Lederpokalen
tilfaldt Mette christiansen og Ungdomslederpokalen tilfaldt
Henrik Rosenberg. Som tak for sit arbejde med bl.a. fodboldafdelingens udlandsture og stævner fik rommy savskov overrakt
gaver fra miniputter, lilleputter, drenge og juniorer.

,Ørdag den 5. august kl. 13.30 var premiere eftermiddag for
lgebjergmesterskaberne i Gadefodbold. Arrangementet var et
ed i underholdningen under den årlige sommersportsfest i EIF,
rg et forsØg på at .involvere så mange deltagere som muligt,
det der var lagt op til skæg, ballade og hygge samt mulighed
'or at genoplive evenluelle godmodige rivaliseringer gaderne
mellem.

)en rullende bar med is, sodavand og fadØl blev kørt på plads
)g med en del betænkelig skæven til de lavthængende skyer,
der iØvrigt holdt tæt), blev stævnet fløjtet igang af et domnerteam, der viste sig at være dybt korrunperede, idet de
ned sigende blikke i retning af baren selv gjorde opmærksom
rå, at de naturligvis var modtagelige for bestikkelse.
\lle gader i Egebjerg, Hansted og Lundr:rn var blevet delt op i
I hold, der igen blev placeret i 2 puljer at 4 hold. Ansvaret
br at få samlet spillere til de enkelte hold blev overladt til
ln gadeformand. Eftersom det var en turnering for 7-mandshold,
ikulle vi have 7 spillere + 3 udskiftere på hvert hold, hvoraf
nlndst 50o/o skulle være kvinder og børn. Der var mange bud på
rvordan sådan et hold skulle se ud - alt efter ambitionsniveau.

'/i

oplevede både-det show-prægede hyggehold og det helt
rnderledes halv-professionelt indstillede hold, aer toå det med
og førsteplads
alvorligt. som nogle ai tilskuerne
i9i.
'ilosofisk bemærkede:me_ger
nD_er_
vil - jo altid væri nogle, der går
_
Øiere op i det end -andre.tt og så
var det ligesom iat-på pla-ds.
len man skulle måske- overve;b at skærpe råglerne meå hLnsyn
il køns- og børnefordelingen til næste år.

EM

i

gadefodbold

Teksu Merete Kirkegaard

Der var præmier til 1., 2. og 3. pladsen samt til nuriginalernendet hold, der var bedst og mest festligt klædt ud. Efter straffesparkskonkurrence blev nr. 1 (Egesholm, Birkeholm, Askeholm),
der fik T-shirts og en vandrepokal. Pokalen kan vindes til
evig eje, hvis et hold vinder den 3 gange i træk eller 5 gange
i alt. Den anden part i straffesparkskonkurrencen om l. pladsen
var (Vesterhøjsvei' Gl. Egebjergvej, Buen), der jo så blev nr.
2. Tredie pladsen måtte også afgøres med straffespark og her
vandt (Skovgårdsvej, ØstårhøjsveJ, Skowej) over (Stængervej
mJn.). trOriginalernen blev (Hanstedvej m.m.), der ligesom t., 2.
og 3. pladserne fik T-shirts med deres placering trykt på.

kunne der også bydes på andet.
Ud over selve fodboldspillet
trførstehjælpskorpstt,
der iført båre og Gammel
F.eks. var der et
Endvidere
af
overanstrengelse.
ydede
i
tilfælde
assistance
Dansk
der
tilskuerne,
blandt
grinen
kommentering
og
var der snak,
kunne forsyne sig
-

i

fØromtalte bar.
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Man kunne måske ønske sig, at lidt flere tilskuere havde overværet begivenheden, men Oåt tiOt råkolde vejr taget i betragtning er dåt nok foritåeligt, at mange valgte at blive hjemme-'

Men alt i alt må t"i' konklud--ene, at arrangementet forløb
godt og uden ,to." uheld/skader af betydning, og. vi håber' at
i*rt" åru EM i gadefodbold bliver ligeså godt - bare med lidt
bedre vejr og lidt flere tilskuere.

Urdag aftens madkurvefest i Atritrngården blev en stor succes.
Knap 200 glade mennesker var mødt op, og de sØrgede for at
stemningen hurtigt var helt i top. Mr.lsikken blev leveret af
Erik og Ole, og de spillede så godt, at der hele aftenen var
livlig aktivitet på dansegulvet.
Først på aftenen underholdt Henrik og Henrik, og de faldt så
meget i publikwns smag, at de måtte give flere ekstra nunre.
Omkring kl. 3 var de sidste glade gæster lempet ud af døren,
og Atriumgården lå stille hen, indtil oprydningsholdet gik i

Madkurvefest
Teksu Birgit Madsen

aktion søndag formiddag.
Endnu engang har det vist sig, at der er basis for at holde
sommerfest i EIF. Derfor opfordrer vi allerede nu folk, der er
villige til at arrangere fesren i 1990 til at melde sig, da der
skal findes et nyt team. Kontakt bestyrelsen for at høre nærrne-

re

herom.

&

l

Ordinær generalforsamling i EIF finder i år sted i klubhuset
kl. 19.00 den 14. november.
I 1988 havde vi den kedelige oplevelse, at vi måtte holde en
ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en bestyrelse,
til trods for at især de afgående bestyrelsesmedlemmer havde
gjort en ihærdig indsats for at finde nye emner. Det var lykkedes at finde en afløser for det ene medlem, der Ønskede at
træde ud, mens det viste sig unuligt at finde den sidste. Heller
ikke på den ordinære generalforsamling lod det sig gøre, så

først efter endnu en indsats og en ekstraordinær generalforsamling var alt på plads.
For at undgå en lignende situation i år vil jeg allerede nu
gøre opmærksom på, at der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg,
og at de alle på nuværende tidspunkt har tilkendegivet, at de
ikke modtager genvalg. De fires arbejdsområder har hovedsagelig
været fodbold (både ungdom og senior), gymnastik og svømning.
Det er meget vigtigt, at alle der er interesserede i at EIF
fortsat skal fungere, gør op med sig selv, om de er villige til
selv at yde en indsats eller måske har en ide til emner til
bestyrelsen. Der er i dag mange der yder et stort arbejde for
klubben, og i sagens natur kunne en klub baseret på frivillig
arbejdskraft ikke eksistere uden. Af og til sker det, at nogle
af støtterne rejser fra byen eller får lyst til'at søge nye udfordringer, og det er her du kommer ind i billedet.

OPFORDRING!
Teksfi Birgit

Madsen

Nye skal til, enten for at arbejde videre med det bestående
komme med nye friske ideer og initiativer. Hvad
elier for at tten
gammel garvet rottefr eller helt ny i foreningsenten du er

lige velkommen. Tænk alvorligt over,
ar for ar bevare meningsfylåte tilbud i lokalområdet må også
du yde dit. Det er ikke altid 'tde andren, du skal satse på.
sammenhæng, skal du være

Vågn nu op!
Det kan ikke passe, at vi igen i år skal læse i avisen, at ingen
i rfBro-området'r vil tage udfordringen op og arbejde for EIF.
Henvend dig hurtigst muligt til et af bestyrelsens medlemmer
(fortegnelse findes hir i bladet) hvis du har noget på hjerte.
Sidst men ikke mindst:
Mød op på EIF's generalforsamling den 14- november 1989 kl.
l9.OO i klubhuset. Der er kaffe og franskbrødsmadder til alle!
Vel mødt!

TRÆNINGSTIDER EIF HANDBOLD
Hold/række

OLD GIRLS

Mandage
20.00-21.00

Betty Vestergård

75 65 64 49
75 66 54 53

Tirsdage

Dorthe Mogensen

75 65 63

16.00- 17.00

DRENGE
HERRER JUNIOR

17.00- 18.00

HERRER YNGLINGE

MINI PIGER

nr.

Træner

MICRO
drenge + piger

HERRERserle3+5

Tlf.

Træningstider

Tirsdage

Steen HBjberg

& Kirsten HØjberg
Christian Lind

Steen

65

75 65 64 49
75 6t 25 63

Tirsdage
21.00-23.00

Kirn Hoffer Madsen
Asger Therkelsen

75 61 01 0l
75 65 62 93

Torsdage

Tina Andersen
Pia Højberg

75 65 65 10
75 65 64 49

15.00- 16.00

SMA PIGER

Torsdage
16.00- 17.00

Frank Hansen

75 65 63

63

MINI DRENGE

Torsdage
17.00- 18.00

Mette Ebsen
Birgltte Nørgård

75 65 63
75 61 32

28
82

SMA DRENGE

Torsdage

Henrik Rosenberg
Dorthe Jensen

75 65 63 19
75 65 63 32

Mette Chrlstiansen
Rosenlund

75 65 61 68
75 6t 81 41
75 61 75 81
75 65 65 10
75 65 43 80

17.00- 18.00

DAME JUNIOR

Torsdage
18.00- 19.00

DAME YNGLINGE
DAMER serie 4

Torsdage
19.00-20.00

Jørgen Andersen
Torben Hansen

DAMERserie3+4

Torsdage
20.00-22.00

Torben Hansen

75 65 43

80

Per Urskov

75 65 62

93

PIGER

OLD BOYS
16

Hanne Ærendahl

Berit

Gymnastikken

i EIF starter i

EIF GYMNASTIK

uge 37 (11.-15. september).

sæsonen 1989-90 tilbydes fØlgende hold:

piger + drenge 04-06 år
piger + drenge 07- 10 år
piger
07-11 år

piger
springhold
aerobic

12-16 år
08-14 år
??-?? år
motionsdamer ??-?? år
motionsherrer ??-?? år

Egebjergskolens
Egebjergskolens
Egebjergskolens
Egebjergskolens
Egebjerghallen
Egebjergskolens
Egebjergskolens
Østbirkhallen

Teksu

gymnastiksal
gymnastiksal
gymnastiksal
gymnastiksal

Lone Dagnæs

gymnastiksal
gymnastiksal

Ngjagtige træningstidspunkter (ugedag og klokkeslet) kendes
ikke i skrivende stund; men vil blive offentliggjort ved annoncering i Østjysk Avis og ved opslag i Brugsen Egebjerg, Døgnbutikken og kØbmanden

i

Hansted.

Svlmning i EIF starter i uge 36 (04.-08. september). I
1989-90 tilbydes fØlgende hold:

sæsonen

Tekst:

mandage:

15.00- 16.00
16.00- 17.00

forældre-barn sv@tnning
undervisning for børn

onsdage:

20.00-21.00

familiesvØmning (børn kun

i

føige med forældre)
2t.00-22.00

voksensvgmning

Da det er lykkedes at få tildelt en ekstra time i svØrnmesalen
i forhold til sidste sæson, kan EIF nu tilbyde svØmmeundervisning f.or børn i 2. og 3. skoleklass. Da der hØjest må være 15
børn pr. svømmeleder på et hold, efterlyses en voksen der vil
hjælpe på dette hold, så vi kan få holdstørrelsen op på 20-22
børn.

Har du lyst til at give en hjælpende hånd med i svømmesalen,
så ring til Lone Dagnæs på telefon 75 65 65 70. Du skal naturligvis kunne svømme; lnen du behøver ikke have livredderprØve
eller svømmelærereksamen.
Tilmelding til svgmning foregår ligeledes til Lone Dagnæs
ovennævnte telefonnttrnmer.
Husk!

Max. 15 børn på holdet indtil vi har fundet en hjælpetræner.

EIF SVØMNING

på

Lone Dagnæs

S OMM E

RFES TGUD

Prædiken af
Ingelise Sander

S TJEN ES

TE

Almægtige og kære Gud, nu folder skabningen sig ud,
sang, i blomst, i frugt, for du gør alting godt og smukt!
Velkommen

til

i lys, i

festgudstjeneste!

Hvorfor kalder jeg det festgudstjeneste? Jo, det gØr Jeg for
det første, fordi enhver gudstjeneste er en fest for ugen der
er gået og for det andet specielt i aften, fordi det er herligt
at mødes mange mennesker, for at git udtryk for vor glæde,
over at vi har hinanden, over hele skaberværkeg over at vi
kan udfolde os i idræt og leg, i sang og fest de kommende
dage. Og kirken kan rumme et hav af glæde! Det er da også
tilladt at synge videre gennem skoven: Op al den ting, som
Gud har gjort!

til at tænke på lille S6ren, da han en aften sad
Hans far mente
foran TV og så en spændende fodboldkamp.
pludselig, at det var sengetid og sagde: trMarch, i seng med
dig, lille Søren, og husk at ber din aftenbØnln Lille S-øren kiggede med et langt blik efter fjernsynet og sagde så som en
sidste udvej: trJamen, tror dq at det går an at forstyrre Gud

Jeg kom ellers

midt

SOGNEPRÆST

Ingerlise Sander
Stængervej 24
8700 Horsens
Tlf. 75 65 64 12
Træffes på hverdage
kl. 12-13 samt
torsdage kl. 17-18
eller efter aftale.
Mandag er fridag.
GRAVERE
Hansted Kirke:
Graver Hans Thomsen
Stængervej 46
8700 Horsens
Tlf. 7s 65 61 33
Lmdun Kirke:
Graver Thorkild Lindskov
Toftevej 18
8700 Horsens
Tlf. 75 65 42 25
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anden halvlefl'r

Vi er imidlertid kun lige begyndt på første halvleg af sommerfesten, og jeg føler mig rimelig sikker På, at det går an at
forstyrre Gud, når som helst og hvor som helst man befinder
sig i dagene fremover.
Engang imellem forsryrrer han også os, noget så dejligt. Når
oei btåser i skovens træer' når det regner, og når solen varmer
os; jan så minder han os or, at der er en verden af glæde
omkring os og forhåbentlig inde i os.
Her i kirken kan vi også høre nogeq som Jesu.s har sagt eller
gjort, for at vi kan få glæde af deg i forhold til os selv og
til andre mennesker. Mon ikke I kender den lille fortælling fra
bibelen, hvor Jesus er ude i en lille båd sammen med disciplene.
Og aldrig så snart de lagde til ved strandbreden, strømmede
en mængde mennesker sammen for at høte på han. Der var
5.000 mennesker, (den rekord kan vi ikke helt slå), men pludselig bliver Philip betænkelig ved, hvordan alle disse mennesker
skal få noget at spise. Da kommer Andreas, en anden discipel,
hen til Jesus med en lille dreng, som har sin madpakke i hånden.
I madpakken er der fem brØd og to fisk! Men tak skal du have,
det slog ikke til; Jesus greb situationen til at lære mennesker
noget, for han vidste, at der er så meget folk sulter efter.
Få folk til at sætte sig ned! sagde han, og foldede hænderne
og bad en bØn til gud. Han tog så de fem brød, brækkede dem
i småstykker, og lod disciplene gå rundt og dele ud af både
brød og fisk. Da alle 5.000 var blevet mætte' var der endnu 12
kurve tilbage. Folk undrede sig, han måtte være sendt af Gud!
Det er jo en underlig historie, synes vi i første- omgang. Og
hvis der pludselig kom 5.000 mennesker i Atrir:rngården i aften,
så er det jo ikke sikkert, at frikadellerne slog til, selv om
nogen bad til Gud.
Men engang imellem høret vi sådanne beretninger i kirken, for
at blivJ mindet om, at der er mange små ting der kan forslå
til 5.000 mennesker, måske det som et menneske eller et barn
bærer i sig. Noget af det som er utrolig delsom! og kan - løbe
rundt som 1ld, dåt er glædq jer er sikker på at vi kan skaffe
nok til alle i aften. Bare tonerne fra kirken forplanter sig
mange timer frem.
en gammel gartner, som vidste noget om glæde.
Der var engang
-to -skatte
i denne verden. Den ene var hans have,
Han havde

len anden

hans bi:rnebarn. I den gamle mands have voksede
gyidengul plante. Hvor den egentlig var kommet

ler bl.a. en lille
lra vidste ingen.

Den gamle mand troede selv, at frøet måtte hat ligget i hans
(ones dragkiste. For det var netop den sommer, de var blevet
gift, at den var begyndt at blomstre i hans have. Hans kone
var dØd for mange år siden; men endnu voksede den lille plante
i en gylden krans lige uden for huset.

:,&1:1.

?lanten havde mange mærkelige egenskaber. Var man glad, så
rlev man endnu gladere ved at se på den. Var man bedrøvet,
(unne den gøre smerten lettere at bære. Den var så fintfølende;
Jen tålte ikke strid og onde ord i sin nærhed, så visnede den
lirsom, og kunne måske ikke rette sig igen.

Alle som gik forbi blomsterbedet, måtte nØdvendigvis se nærmere
rå den mærkelige plante. Den gamle mand gav så hver af dem
3n stikling at tat med hjem. Han påstod, at planterne havde så
godt af at blive delt, så endnu flere blev glade.
Jeg håber, at når vi nu i aften er kommet forbi kirken, for at
iøre nærrnere på, hvad den siger, at vi har fået en stikling
ned hjem. For Gud påstår, at håns ord har så godt af at blivå
delt, så mange bliver glade. Og mit Ønske er, at glæden forslår
til mange og til mange dage.
Så pris med hjerte, mund og hånd
Gud Fader, Søn og Helligånd.
Den mindste kerne, lyd og gnist
lovsynger dig først til sidst.
Amen.

Lundum-Hansted-Egebjerg Sangkor er så småt igen. Indtil nu
lr der ca. 30 interesserede, men der er stadig mulighed for at
nelde sig til; det ser ud til at blive en hyggelig og festlig
fuppe, som en gang om ugen går sammen om noget så festligt
iom at synge.
Jnge er også meget velkomne, der er allerede en del.
Ring til ån af følgende kontaktpersoner:
Tlf. 7s 65 62 94
Birgit Koch:
Tlf. 75 65 61 33
Hans Thomsen:
Ttf. 7s 65 64 t2
Ingerlise Sander:

kirken medvlrkede orkestret
rNord for Alpernetl
)ræludiun:

Die Ehre Gottes af

[.
!.

Beethoven

salme:

Op al den tlng som Gud har
salme:
Nrr tltfar

tll hlnenden

gJort

Sangaf tener

i

præstegården
Tekst Ingerlise Sander

I forbindelse med indvielse af nyt klaver i konfirmandstuen
den 12. juni, havde vi en sang- og musikaften her i præstegårdens konfirmandstue.

Vi var i den anledning ca. 80 mennesker, wg€ og ældre. Solvej
Ronnenberg, den kommende korleder, leverede musikken og
satte et festligt præg over aftenen. Der viste sig at være en

utrolig sangglæde og et utroligt hwnØr. Vi lyttede til Solvejs
skønna toner, sang, morede os med en lille 9tiz, og hyggede

os ved kaffen.
Der syntes at være stemning for at gentage et sådant arrangement, hvilket jeg sammen med forskellige hjælpere Setne gør.
Foreløbig har jeg fundet frem til to aftener i løbet af efteråret:
torsdag den 12. oktober 1989, kl. 19.30
torsdag den 23. november 1989, kl. 19.30
Solvej Ronnenberg har lovet at komme, og vi tilrettelægger
således, at vi lærer nogle salmer og sange' og ellers synger'
hvad vi har lyst tiM en indlagt pause serveres kaffe, for
hvilken der opkræves kr. l0,-/person. Fri entr.

Hansted Kirke kører igen ån gang om måneden fra 01. sePtember på følgende datoer:
24. september - 08. oktober - 05. november
Ring til Hans Thomsen På tlf. 75 65 61 33, senest kl. 18.00
dagen før den pågældende gudstjeneste.

Kirkebilen

til

Radio Horsens

transmitterer gudstjenester kl. 19.00 på følgende søndage:
24. september fra Tyrsted Kirke
22. oktober fra Føvling Kirke
19. november fra Horsens Hospitalskirke
og sender programmet ttKirkeligt Magasinn kl. 11.00-11.30 på
følgende onsdage:
06. september Vandring på Underup Kirkegård
04. oktober Dåben
01. november Korarbejde
29. november Kirkeligt Bogmagasin

LUNDUM MENIGHEDS RAD ORIENTERER
Tekst
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Jens Thule Jensen

Dorthe Mogensen

Den l. juli rejste vores graver Inger Kristensen, da hun ikke
kunne klare sig med 2/3 tid som graverstillingen i Lundwn er
normeret til. Menighedsrådet vil gerne sige tak for godt samarbejde i den tid der er gået.
I den forbindelse har menighedsrådet søgt ny graver. Der var
4 ansøgere til stillingen og vi har antaget Thorkild Lindskov.
Med hensyn til det nye tag på kirken viste det sig, at noget af
træværket over koret skulle fornyes. Da det var egetømmer over
koret forlangte nationalmuseet, at der skulle sættes egetøInmer
op igen og det Skutle laves på samme måde som tidligere. Det
har forsinket arbejdet så taget endnu ikke er færdigBoligudvalget har udfærdiget et forslag til en lejekontrakt for
forpagtergården. Kontrakten blev præsenteret for borgerforeninge; og åan blev enige om indholdet. Kontrakten er så sendt
videre til godkendelse i provsti og stift.
Samtidig har de to menighedsråd besluttet at ansøge om lov til
nedrivning af avlsbygningen, da man ikke finder anvendelse for
og den er dyr at vedligeholde. Samtidig mener man
bygningen
at området vil blive pænere hvis bygningen blev fjerneq og
arealet planeret og beplantet.

MINDER FRA DRENGETIDEN
Da jeg i en periode har haft den glæde og være ringer ved
Lundum Kirke, vil jeg prØve at fortælle om mine tanker og
følelser over for kirken, helt fra drengetid, hvor jeg boede i

Teksu Ole Ankersen

Vestjylland.

Vi kunne der høre fire kirker og især når de ikke ringede til
samme tid, idet det dengang skete ved solens op- og nedgang.
Det var gerne ved femtiden om morgenen når kØerne om somme-

ren skulle ind og om aftenen ved otte tiden efter malkningen.
Jeg kan huske hvordan jeg, inden jeg begyndte at koble kØerne
der stod i tøir, foldede hænderne i en bØn til Vorherre om at
hjælpe, så køerne ikke sprang op på hinanden, så de ikke kom
løse og rendte ind

i

naboens roer eller korn og gjorde skade.

At man sommetider

lovede

at

være mere ordentlig end

man

kunne holde, skulle der bedes om tilgivelse for ved aftenbønnen.
Hvor tit sagde mor ikke: tfhusker I at bede jeres Fadervortf. Vi
skulle altid mindst een i kirke hver søndag, i vores stivesre
puds. Ikke mindst ville man som 14-16 årig gerne afsted, fordi
man så måske kunne se den pige man var lun på, og bede

Vorherre om at hjælpe med, at hun ville smile bare lidt til
een. Så var man i den syvende himmel, og de syv km. hjem
fra kirke gik som en leg. Jeg håber de fleste kender til at
være så glad, at det ligefrem jubler inden i een.
Ligeledes kunne der være skuffelser, som især bedstemor kunne
trøste med. Hvor ville jeg gerne at vi i dag som dengang kunne
komme sammen med bgrneb@rnene, ihvertfald ugentllig, så man
kunne være med til at præge dem i deres opvækst.
Som ældre mindes man, når man går en lille tur på sin hjemegns
kirkegård, dem man engang kendte. Da går der mange tanker
igennem €D, noget sikkert mange kender. Hvor ville det være
synd, hvis de skønne kirkegårde ville blive ril er kors på de
ukendtes grav, nu det er så moderne at blive brændt.
Jeg vil nu komme til, hvad jeg i dag går og funderer over,
når jeg går oppe på kirkegården og især når jeg sidder og
venter på at der skal ringes; hvor man sidder oppe i tårnet og
nyder den stilhed der er deroppe - hvis der da ikke kommer
en flagermus flyvende og som altid drejer af nogle få cm. fra
ansigtet.

Hvad er det der gør, at så få kommer i kirke, undtagen lige ved
kirkelige højtider. Man spørge sig selv, hvorfor det er gået så
meget tilbage i de 55-60 år fra da jeg var dreng. Er det fordi
prædikenen fra dengang er blevet anderledes? Dengang kunne
præsten lange ud efter den der bar sig forkert ad, hvad jeg
mener var rigtig. I dag hvor det er alles kamp mod alle for at
rane mest muligt til sig, uden at tænke på andre eller samfundets ve og vel, kunne det ellers godt gøres nØdvendig.
Der er een ting ved kirken jeg holder df, det er sangen og
orglet med de dejlige salmer, hvis der da ikke bliver laver om
på melodierne.

Vi har her i sognet en præst der gør et stort arbejde både med
unge og ikke mindst ældre. Jeg vil derfor bede menigheden
støtte hende og tænke på hvor trist det må være at skulle
prædike i en tom kirke.
Kun een ting er sådan som det var engang:
fra kirken der lyder en skØn klokkeklang,
har tid du en aften,
stå stille og hgr,
kun det er jo stadig det samme som før.
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GUDSTJENESTER
Hvor ikke andet
er anført prædiker
sogenpræst Ingerlise sander
SØNDAG DEN

03. SEPTEMBER

T.

LUNDUM
KIRKE

HANSTED
KIRKE

09.00

Ingen
gudstjeneste

Flscher-Larsen

14.15

ONSDAG DEN
06. SEPTEMBER

Altergang

SØNDAG DEN
10. SEPTEMBER

09.00

10.30

SøNDAG DEN
lT.SEPTEMBER

10.30
Høstgudstjeneste

gudstJeneste

SøNDAG DEN
24. SEPTEMBER

Ingen
gudstjeneste

10.30
HøstgudstJeneste

Ingen

(kirkebil)
14.15

ONSDAG DEN
27. SEPTEMBER

SøNDAG DEN
01. OKTOBER

10.30

SØNDAG DEN
08. OKTOBER

09.00

09.00

10.30

(kikebil)
t4.15
Altergang

ONSDAG DEN
I1. OKTOBER
09.00

SøNDAG DEN
I5. OKTOBER

Ingen
gudstjeneste

SØNDAG DEN
22. OKTOBER

T. Fischer-Larsen

gudstJeneste

10.30

09.00

SøNDAG DEN
29. OKTOBER

09.00

Ingen

14.t5

ONSDAG DEN
01. NOVEMBER
SØNDAG DEN
05. NOVEMBER

19.30

(kirkekaffe)

SøNDAG DEN
I2. NOVEMBER

10.30

SØNDAG DEN
19. NOVEMBER

Ingen
gudstjeneste

10.30

Alle Helgens Dag
(kirkebil)
19.30

(kirkekaffe)
10.30

14.15

ONSDAG DEN
22. NOVEMBER

SøNDAG DEN
26. NOVEMBER
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HANSTED
HOSPITAL

Altergang
10.30

09.00

LUNDUM SOGNS BORGERFORENING
Tiden går og sommeren er så småt forbi. Borgerforeningens
fastlagte arrangementer er snart alle afviklet. LØvspringsturen
til Sukkertoppen, cykelturen til Vinten skov, Sct. Hans festen

Tekst

I Sct. Hans talen opfordrede Torben West os Lundurnborgere
til at arrangere en drageflyvningskonkurrence med deltagere
fra vore nabosogne. Bestyrelsen har allerede taget udfordringen
op og nedsat et ad hoc udvalg (drageudvalget) med Torben
West som formand; og minsanten om ikke udvalget i skrivende
stund er klar med arrangementet:
Alle drager til Dragefestival 1989 i Lundrm

Dragefestival

Søren Damkjær

oB BØrnedyrskue/Sommerfest på Lundun Stadion.
Nu venter vi blot på at høsten kommer godt i hus så årets
høstfest kan afvikles med godt hurnør. HØstfesten bliver holdt
i Sattrup Forsamlingshus lørdag den 30. september. Et mere
detaljeret program for denne fest, vil blive uddelt til alle husstande i Lundr.rn Sogn.

I

989

lørdag den 23. september

Højt mod nord i Horsens kommune og tættest mod himlen ligger
Lundun by og sogn. Den 23. september fra morgen til aften
vil himlen få en anden farve og facon, når hundrede af drager
fylder luftrunmet. Drag til Lundwn, kør ad Lundurnskowej og
hold Øje med himlen. Alle børn i alderen fra 5 til 100 år indbydes og udfordres til konkurrence i følgende dicipliner:
Højdeflyvning (maximr.rn 100 m snor).
Kvalitetsflyvning (hvilken drage flyver bedst og er flottest).
Kunstflyvning med styrbare drager.
Formations- og holdflyvning.
Dragefestivaludvalget under Lundun Sogns Borgerforening håber
at såvel almindelige som ualmindelige drager hele dagen vil
fylde luften (også udenfor konkurrencen); tilmelding til dragefestivaludvalgeæ formand på tlf. 75 65 67 76, efter kl. 17.00.

Formand:

Søren

Damkjær Tlf. 75 65 45 94
- 8700 Horsens

TorpveJ 54
Næstformand:

Johannes Rasmussen

Tlf. 75 65 43

74

Urupvej3-8700Horsens

Kasserer:

Ragna

Erlksen Tlt.75
- 8700 Horsens

65 42 40

TorpveJ 42
Sekretær:

Elsa

Ntelsen

Tlf.

75 65 43 82

Bestyrelsesmedlem:

Polu Erlk

Olsen Tlf. 75 65 46 0l
- 8700 Horsens

Sydtoften 2

'^($U'r -- -- S.-.

f;$i,lt%ffi,,iF;

Af nyt i forbindelse med Lundurn beboerhus/medborgerhts, kan
Horsens kommune har bevilget os kr. 29.000,00
til dækning af udgifter i forbindelse med en mindre ombygning
af lokalerne, samt kr. 7.500,00 til afholdelse af husleje for
resten af 1989.
I skrivende stund har bestyrelsen endnu ikke modtaget den
endelige lejekontrakt fra Arhus Stift, men såfremt der ikke
opstår uventede problemer, forventes denne modtaget inden
udgangen af august. Bestyrelsen vil da indkalde til et orienrerende møde vedrørende drift og fremtidsplaner omkring beboerhuset. Dette møde forventes afholdt først i september. Indkaldelse til dette møde vil blive opslåeVomdelt' i Lundrrn. Alle

jeg berette, at

Medborgerhus

interesserede bedes venligst mØde op.
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LUNDUM HUSHOLDNINGST.
på en ny sæson' kan vi se tilbage på et-

fekst: Lis

år,
Her ved starten
vellykvar
foråret
i
der forløb planmæssigt. Vore arrangementer

Odgård

kede med god tilslutning.

Ikke mindst kan vi se tilbage på en vellykket udflugt den 19.
og Løveparken i Givskud. Vi var 17 afsted
;uni tit Jellinghøjene
-lill,e bus.Vejrel var godt, hwnøret ligeså, og vi
i-un hårlig
nØd den måbragte kaffe i det fri inden vi kØrte ind i LØvepartun. Hjemad køIrte vi på en sftmp af den gamle hærvej' En
smuk tur.

vi ved at være med til borgerforeningens bØrneden 12. august kl. 13.00. vi sørger for
på
sportspladsen
o"g

Sæsonen starter

til

en hyggelig eftermiddag.
Sammen med borgerforeningen har vi en tur til Tange Elmrsetrn
senere på året. det bliver en lørdag eftermiddag. Besked herom
senere. Elekrricitet er jo en vigtig del af vor hverdag, og museet er meget interessant at se.

taf"feUorOei, så kom og vær med

HANSTED-EGEBJERG
Teksu
HUSHOLDNINGSFORENING
Annelise-Daugård

Nuerferienvedatværeforbiogefter'atviharnydtden
dejlige sommer' er det at vi skai til at tænke på de lange
vinteiaftener. Derfor skal der atter gang i foreningsarbejdet'
af Broen fortælle om vore arrangevi vil derfor i dette nrtrnmer
menter i tiden indtil jut (se brokalenderen), og nu håber vi at
om de forskellige
i vil klippe ud og gåru siderne. Nærmere
Vi håber så at
;r;;;g;;irter Ulivår"slået op hos -de handlende.
lærerige og de
fagligt
de
I vil slutte op om vore møåer' både
underholdende.

Vel mØdt

LEGESTUEN
Teksc
Formand:
--

Ånnufr."

Grethe Sørensen
Daugård Tlt' 75 62 44 79
- 8700 Horsens

HØjbovej 22

Næstformand:

Grete

Sørensen Tlf' 75 65 60 l0
- 8700 Horsens

EgebJergveJ 151
Kasserer:

Karen

Bastholm Tlf. 75 65 61 37
I - 8700 Horsens

Østerhøjsvej
Sekretær:

Ruth Jensen
Skovgårdsvej l0

-

Tlf' 75 65 63 72
8700 Horsens

ge bestYrelsesmedlemmer:
tri'argtth Henrlksen Tlf' 75 65 63
Gl. Egeblergvej 6 - 8700 Horsens

15

Ttf, 75 6s 61

94

@vrl

Betty Holst
RådvedveJ 61

- 8700 Horsens
Ingellse Jensen TIf' 75 65 45 47
TorpveJ 67 - 8700 Horsens
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til

en god

sæson.

Før ferien sluttede vi sæsonen med en udflugt til Løveparken.
.lille
Det havde ikke hjulpet alt for godt på vejret' med vores
ga
og Sa
SPØg, der bestod i at binde en rød tråd om storetåen
bag"l.ænsisengaftenenførviskulleafsted.Vejretvarfint
mens vi kørte rundt i vores bus for at se på de farlige dyr'
legepladsen'
vi vores medbragte mad og skulle p-a
Sa spiste
-åa
legepladsen
for
skam
en
var
det
begyndte det at regnå,
Åån
"hoppeborg, vipper' gynger og ikke
med
u"r ellerJ'udstyret
mindst (især for drengene), go-cart'
sang og råbte hurra'
I bussen hjem var hunøret høit, børnene
pusteriet.- Nogle bra.g
galg
i
icom
der
så
ud,
Vi delte bålloner
_
"åerå-iif,-'ta der måtte -øAåtesekstra balloner. Til
Uf"i"O-å,
sidst fik børnene hver et flag. En god dag'
efter ferien er begyndt
vi fik taget afsked med de bØrn derharnugået
i legestuen fra de
dem
af
mange
i børneha"veklassen,
var 3 år.
at komme i
Nu efter den lange ferie trænger I nok rigtig til
I godt kan
som
septemberting
r"ing igen med al'ie de forskellige
lide at lave.
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Der var nogle ting vi ikke nåede før ferien det må vi se at
komme i gang med-. Vi har bestilt film på biblioteket og nogen
evenryr trår vi fået på bånd. En- tur til ^præstegården for at
hilse på Ingelise Sander skal vi også se at få tid til.
til
I oktober er der skolefest, hvor vi plejer at blive inviteretder
er
så
generalprøven.
til
altså
at se deres teaterstykke,
efterårsferie i uge 42, det får I nærmere besked om i legestuen.
November har vi ikke rigtig noget ekstra på endnq men det
hører I nærmere om i legestuen. Det kan være der er nogle
forældre der har nogle ideer, så hører vi gerne fra jer. Måske
I har nogle skabeloner vi må låne, eller andre sjove ting!
Til sidst:
Legestuen starter igen mandag den 4. septembe_r og er som
sæåvanlig åben måndag, tirsdag og torsdag _formiddag kl.
08.30-1t.50 og tillige torsdag eftermiddag kl. l3'30-16'30'
Der er endnu ledige pladser, så børn der er fyldt 3 år modtages

i

legestuen.

Indmeldelse til:
Grete Sgrensen, Egebjergvei 151,

tlf. nr. 75 65 60 l0'

Ønskes:

Hvis nogen har legetØj, garn' karton, modtages det gerne'
På forhånd tak.

BESØG PA SKÆRBÆKVÆRKET
bestyrelse h"! der været
Tekst:
Foto:

Peder Pedersen
Niels Bjerregaard

I

Hansted-Egebjerg Beboerforenings
talt meget oå, åvoidan det kunne gå til, at der. pludselig stod
en række store elmaster langs med Egebjergvej ind mod Horsens,
uden at beboerne på egn"i var blevei informeret om det på
forhånd.

Ja selv to medlemmer af Horsens Byråd, som samtidig var medlemmer af Skærbækværkets bestyrelse hævdede, at de ikke
kendte til sagen, fØr end masterne var under opførelse.
I april måned rettede jeg en henvendelse til Skærbækværkets
ledålse for at få et møde i stand mellem Beboerforeningens
bestyrelse og ledelsen af Skærbækværket, for en nærrnere orientering. tUøAe1 blev afholdt onsdag den 28. juni på Skærbækværket.
Bestyrelsen blev budt velkommen af overingeni@r N. E. Uhlemann, der sammen med sektioningenigr John Rasmussen tog os
med på en kort rundvisning på værket. Derefter blev vi budt
på et lettere traktement i værkets gæstekantine, hvor direktør
B. Bayer sluttede sig til selskabet.
for hvordan
N. E. Llhlemann indledte mødet med at redegøre
(linie)
skal
etableredningstrace
nyt
et
når
er
fremgangsrnåden
.*. b"i er det lokale forsyningsselskab, i dette tilfælde Hovedgård og Omegns Højspændingsværk, som anmoder om at få
iaUyge"i lednirigskapacitåten dei pågældende sted. Når Skærbæk.t
*iteæ bestyrelse har bevilget det nØdvendige belØb til projekmed at indhente tilladelse til
tets gennemf6relse, går man igang
-insianser
og myndigheder soih er
Uygeåriåt/antigget-hos de
berØrt af projektet.
I dette tilfælde var der 16, hvoraf kan nævnes: Horsens Kommune, Vejle Amt, Skovsryrelsen, Fredningsnævnet, D.S:B' og
mange anåre. Disse ansøgninger blev afsendt i 1986, Horsens
Kommune modtog ansøgningen den 16. maj.
I juni 1987 manglede der kun svar fra nogle få instanser, da der
kom en ansøgning fra Horsens Kommunens Byplankontor om at

få flyttet anlægger ril Østsiden af Egebjergvej, i stedet for
vesæiden som først planlagt. Ønsket om flytningen er antagelig
begrundet med Kommunens salg af en grund til Salamifabrikken.
Herefter måtte man begynde forfra med at søge de 16 instanser
om tilladelse til flytningen. Den endelige tilladelse forelå fra
Horsens Kommunes tekniske forvaltning

i

november 1987.

Det er sådan, at hvis den kommune som sagen berører Ønsker
deg kan den vælge at udfærdige en lokalplan for projektet, som
derefter på sædvanlig vis skal ud til offentlig høring i en periode. Det har Horsens Kommune åbenbart ikke fundet var påkrævet i dette tilfælde.
SektionsingeniØr John Rasmussen fortalte herefter om valget af
master. Ledningstracet består af 2 x 3 ledninger, hvoraf kun det
ene sæt er i brug af gangen, medens det andet sæt er i reserve.
Man var godt opmærksom på at masterne viile virke dominerende
det pågældende sted, navnlig da de nu skulle placeres på den
Østlige side af vejen, hvor terrænet er højere end på den vestlige side. Derfor gik man igang med at konstruere en mastetype
hvor ledningerne kunne anbringes på linie, i stedet for dbn
traditionelle type hvor ledningerne hænger delvis over hinanden.
En fabrik på Fyn, som netop havde anskaffet maskiner som er
istand tll at br-rkke stålprofiler i op til lz meters længde, fik til
opgave at fremstille masterne. Masterne består af to halvdele
der er boltet sammen på midten, sådan at man ikke alene kan
skifte ledningerne ud, men også den ene mastehalvdel medens
der er strøm på den anden sektion.
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vi kan altså konstatere at masterne er velgennemtænkte og
funktionelle, men hvor er det ærgeligt, at de brev så utroligt
glimme, På et spørgsmål om ledningei med så sror srrømsryrk;
(60 kw), ikke kunne føres i jorden som kabler, fik vi det ivar,
at det godt kan lade sig gØre, men det har hidtil kun været i
byområder man har brugt denne løsning, da det er væsentlig
mere kostbart end luftledninger.
Hvor meget? Ledningsføringen fra Hammersholm til Egebjerg
som den står idag har kostet 2,1 mill. medens nedlægning ai
kabler ville koste yderligere 2,8 mill. Men nu må I ikke glemme,
siger direktør Bent Bayer, at skærbækværkets opgave til- enhver
tid er at skaffe forbrugerne en så billig srrøm som muligt. Vi
ville naturligvis gerne have lagt kabler ned i stedet for luftledninger, men så måtte I selv eller Horsens Kommune betale

merudgiften.

Efter en så fyldestgørende orientering som vi fik ved mØdet på
Skærbækværkeg er det lidt svært at forstå at medlemmer af
Horsens Byråd ikke har kendt sagen før masterne var under
opfgrelse, i så tilfælde må sagen være kØrt som en ren ekspeditionssag og slet ikke behandlet i Byrådet. Det finder jeg meget
forkert, for jeg mener stadig, at Horsens Kommune burde have
betalt for kablerne.
Masterækken langs med Egebjergvej har i høj grad værer med
til at ændre områdeæ karakter fra et grønt og venligt landområde til et industriområde. vi skal huske på, at-det er indkØrslen
til Hansted og Egebjerg og at det nu engang er det første

indtryk der tæller mest.

Vt kan mr kun konstaære at løbet er kørt og at masærne
blive stående på sædet i mange mange år til minde dn
byråd vi havde i 1987.
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BLADETS BESTYREISE
Formand:

Hans Thomsen - StængerveJ 46
(Hansted Menighedsråd)

Næstformand:

-

Peder Pedersen

Egebjergvej 150

(Hansted-Egebjerg Beboerforening)
Kasserer:

Jørn Thernsen - Skovgårdsvej
( Egebjerg ldrætsforening)

Sekretær:

- østbirkvej

Dorte Mogensen

12

45

(Lundun Menighedsråd)
Annellse Daugård - Hdibovel 22

(Hansted-Egebjerg Husholdnlngsforenlng)

Lls Odgaard - TorpveJ 29
(Lundrrn Husholdningsforenlng)
Henrlk Meldgård

-

Vestrehøisvej 56

(KFLIM-Spejderne

i

EgebJerg)

Søren DamkJær - TorpveJ 54
(hrrdun Sogns Borgerforening)

- RådvedveJ 73
(Rådved Borgerforening)

Peder Hedelund

- Hansted HosPital
(Hansted HosPital)

Jette Ltmd

Ingvard Svenningsen - Rådvedvej 64
(Kulturcenter Egebjergskolen)

Der er kun 6n lokalbank
- skal det også være din ?
Vi er parate til at byde dig velkommen som
kunde i Horsens Landbobank.
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ffiHorsens
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Landbobankas
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Redaktionelt.
Egedal Folkedanserforening.

BLADE-TS REDAKTION
Ansvarshavende redaktør:

Brokalenderen,

Niels Bjerregaard
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Egebjerg Judoklub.
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KFUM-Spejderne

i

Jørn Themsen

Egebjerg.

Side l0

Egebjerg ldrætsforening.

Side l8

Kirkerne.

Side 23

Lundum Sogns Borgerforening.

Side 24

Husholdnings f oreningerne.

Side 26

Hansted-Egebjerg Beboerforening.
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Egesholm 54

Skovgårdsvej
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ønskes optaget I næste udgave skal
være redaktlonen I hænde senest den
27. oktober 1989,

kl.

19.00

Bladet er trykt hos Steffensen Offset,
som uden beregnlng har 3tøttet bladet

med baggrundsfarve på forslden.

