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På den anden side
Zeksr; Niels Bjerregaard

kan Broen denne gang byde velkommen til endnu tre medudgivere.
Det drejer sig om: Egebjerg-Hansted f'sl5amlingshus, Egebjerg
Kollegiet og Antenneforeningen Horsens Nord.
Broen er naturligvis glad for at bladet efterhånden er blevet så vel
modtaget i lokalsamfundet, at endnu flere foreninger og institutioner
har fået lyst til at optræde som medudgivere. Vi vil gerne være
mange, også selvom forsidens bomærker derved må gøres lidt mindre; der er altid plads til dn til, blot vi stuver os lidt sammen.

Kvantitet gØr det dog ikke alene, Broen må også satse på kvalitet.
Som den opmærksomme læser forhåbentlig allerede har bemærket,
har vi med denne udgave skiftet printerteknik. Det bevirker, at det
forlæg vi kan aflevere til bogtrykkeren får en væsentlig bedre kvalitet,
end vi hidtil har kunnet præstere.
Teknisk kvalitet alene er naturligvis ikke tilstrækkelig til at berettige
Broens fortsatte udgivelse; bladets indhold må også være af en sådan
kvalitet, at lokalområdets beboere finder det læseværdigt. Ansvaret
herfor ligger dels hos de udgivende foreninger og institutioner og dels
hos læserne selv, for hvem bladets spalter som bekendt er åbne.

Et blad med Broens udgivelsesintervaller kan naturligvis meget
sjælden være højaktuel i sit stofualg; f.eks. ville redaktionen meget
gerne have behandlet mØdet om Lokalplan 98 på Egebjergskolen
den 08. november 1989 (angående eventuelt kommende asfaltfabrik
ved Østbirkuej). Vi erkender, at dagspressen rent aktualitetsmæssig
gØr dette meget bedre, end Broen kan gøre; da Broen henvender sig
til en meget stor del af de, op mod 4000 mennesker, der bor i en
afstand af indtil ca. 3 km fra en eventuelt kommende asfaltfabrik, har
vi valgt at bringe ordlyden af den indsigelse, der efter mødet er
indgivet til Horsens Byråd.
På et andet punkt er det dog lykkedes Broen at være hØjaktuel, idet
Kaj Rugholms digtsamling Kom bare med resten af dagen udgives i
forbindelse med fernisering af en udstilling af nogle af Kaj Rugholms
skulpturer og malerier, torsdag den 30. november 1989, kl. 14 - 18.
Udstillingen finder sted i Andelsbankens lokaler på Rådhustorvet 13L9 i Horsens og er åben i bankens normale åbningstid i perioden 30.
november til 8. december.
På side 5 bringer vi dels forfatteren Hanne Kaufmanns anmeldelse
af digtsamlingen og dels eksempler fra samlingen.

I sidste udgave af Broen'omtalte jeg bladets Økonomi og nævnte

Forsidefoto:
Mogens Kirkegaard
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at

det får sine indtægter dels fra udgivende foreninger og institutioner,
dels fra annoncesalg og dels fra frivillige bidrag.
De enkelte foreninger og institutioner indbetaler beløb der stort set
svarer til deres spalteforbrug, mens fællessiderne (for- og bagside,
brokalender, den anden side, m.m.) betales af annonceindtægter og
frivillige bidrag.
Broformanden fortsætter sin ihærdige indsats for at sælge den res på bagsiden; endvidere har han
sterende
skellige fonde. Idet vi siger mang
liggende
modtaget, skal det oplyses, at Broe
frivillige
stadig er åben for indbetaling af bidrag.

1989
FREDAG, DEN 01. DECEMBER
Fællesspisning for børn og voksne i Lundum Sogns Medborgerhus kl. 18.30'

IøRDAG, DEN 02. DECEMBER
KFlM-Spejderne indsamler brugte avi-

i

Hansted-Egebjerg området. Læg venligst aviserne ud til for-

ser og blade

SøNDAG, DEN 07. JANUAR
KFlM-Spejderne afholder den årlige
nytårsparade med start
Fritidscenter kl. 13.00.

fra

Egebjerg

TIRSDAG, DEN 09. JANUAR
Åbent hus i Lundum Sogns Medborgerhus. Kom og brug huset hver tirsdag i
lige uger kl. 19.00-22.00.

tovskanten senest kl. 09.00.

TORSDAG, DEN 18. JANUAR
Lundum-Hansted Pensionistforening

SøNDAG, DEN M. DECEMBER

kantine

Familiegudstjeneste i Hansted Kirke kl.
10.30 og i Lundum Kirke kl. 14.00.

TORSDAG, DEN

fl.

afholder medlemsmøde

kl.

i

Egebjerghallens

14.00; med filmforevisning

ved Bikuben.

IøRDAG, DEN æ. JANUAR
DECEMBER

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening

i Egebjergskolens
19.00 med hygge, forskellig underholdning og kaffebord. Alle
er velkomne; også mændene.
afholder julemgde

musiklokale

kl.

I.øRDAG, DEN æ. DECEMBER
Julemarked på Hansted Hospital med
bl.a. juletræssalg og overraskelser til
børnene. Markedet åbner kl. 13.00 og
lukker kl. 17.00.
ONSDAG, DEN l:}. DECEMBER
Bankospil i Lundum Sogns Medborger-

Officiel indvielse af Lundum Sogns Medborgerhus med reception kl. 13.00 på
Torpvej 2 kl. 13.00. Alle er velkomne.

FRFDAG, DEN Zi. JANUAR
Ege$erg-Hansted Forsamlingshus af-

holder ordinær generalforsamling i egne
lokaler.

FREDAG, DEN 02. FEBRUAR

KFLJM-Spejderne indsamler de brugte aviser og blade som inden kl' 09.00
er lagt ud til fortovskanten i Hansted
og Egebjerg.

TORSDAG, DEN 14. DECEMBER

IøRDAG, DEN 03. FEBRUAR

Julefest for pensionister med gudstjeneste i Hansted Kirke kl. 14.00 og efterfplgende samvær i Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus. Se også indbydelsen i

KFuM-Spejderne i Egebjerg køret fra
dør til dpr i Hansted-Egebjerg området
for at samle gamle aviser. Læg venligst
aviserne ud til vejen senest kl. 09.00.

SØNDAG, DEN 17. DECEMBER
Julekoncert for Lundum og Hansted

i Hansted Kirke kl. 19.30.

TIRSDAG, DEN 06. FEBRUAR

Åbent hus

kl.

19.00-22.00

i

Lundum

Sogns Medborgerhus. Kom og brug
huset hver anden tirsdag.

TORSDAG, DEN 28. DECEMBER

TORSDAG, DEN 08. FEBRUAR

Stptteforeningen arrangerer klubaften kl.
19.00 i EIF's klubhus.

medvirken af korleder Solvej Ronnen-

Sangaften i Præstegården kl. 19.30 under

berg; alle er velkomne.

TORSDAG, DEN

1990
FREDAG, DEN 05. JANUAR
Fællesspisning for børn og voksne i Lun-

i

Støtteforeningen afholder klubaften
EIF's klubhus kl. 19.00.

Fællesspisning kl. 18.30 for børn og voksne i Lundum Sogns Mcdborgerhus.

Østjysk Avis.

TIRSDAG, DEN 27. FEBRUAR

TIRSDAG, DEN 30. JANUAR
St6fteforeningen afholder klubaften kl.
19.00 i EIF's klubhus.

hus kl. 19.00.

sogne

Brokalender

15. FEBRUAR
Lundun-Hansted Pensionistforening

afholder medlemsmøde i Egebjerghallens
kantine kl. 14.00; med lysbilledforevisning
ved Inger & Villy Paulsen.

IøRDAG, DEN (B. MARTS

Hansted-Egtbj"tg Beboerforening,
Lundun Husholdningsforening Rådved Borgerforenin& Lundum Sogns
Borgerforening og Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening indbyder medlemmer med husstand til dilletantfest
i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus;
og så er der bal bagefter.

FREDAG, DEN (D. MARTS
Lundum Sogns Borgerforening af-

holder ordinær generalforsamling i
Medborgerhuset kl. 19.30.
SøNDAG, DEN 11. MARTS

EIFs gymnastikafdeling viser ved en
opvisning (kl. 14.00-17.00 i Egebjerghallen) resultaterne af vinterens træoiog.

TORSDAG, DEN 15. MARTS
t rodrra-Hansted Pensionisdorening

dum Sogns Medborgerhus kl. 18.30.

TIRSDAG, DEN æ. FEBRUAR
Lundum Sogns Medborgerhus er åbent

IøRDAG, DEN

for lokale aktiviteter kl. 19.00-22.00.

afholder ordinær generalforsamling i
ns kantine kl. 14.00 med
bankospil. Dagsorden i
henhold til foreningens vedtægter.

IøRDAG, DEN

TIRSDAG, DEN 2i/. MARTS

06. JANUAR

KFTJM-Spejderne indsamler aviser og
andre blade (må gerne være brugte) i
Egebjerg-Hansted området. Bundt venligst bladene med snor omkring og læg
bundterne ud til vejkanten senest kl.
09.00.

24. FEBRUAR

Egebjerg-Hansted Forsamlingshrrs opfører den årlige dilletantforestilling under
medvirken af lokale amatørskuespillere'
Efter forestillingen spilles der op til dans.

Stgtteforeningen afholder klubaft en
EIF's klubhus kl. 19.00.

i
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Lokalhistorisk udstilting
Tekst: Peder Pedersen

Udvalget for Lundum-Hansted Sognearkiv har på et møde besluttet
at arrangere en lokalhistorisk udstilli.rg på Egebjergskolen i efteråret
1990.

Udstillingen tager sigte på, ved hjælp af billeder, avisudklip og andet
materiale, at belyse forholdene og udviklingen i den gamle LundumHansted Kommune i 10-året 1960-70 umiddelbartfør kommunesammenlægningen.
Udstillingen bliver arrangeret i et samarbejde mellem Lundum Sogns
Borgerforening, Rådved Borgerforening og Hansted-Egebjerg Beboerforening.
Hvis beboere i området er i besiddelse af billeder, avisudklip eller
lignende, som kan være med til at belyse forholdene og udviklingen
i Lundum, Rådved, Egebjerg og Hansted i den nævnte periode, vil
vi meget gerne låne det til udstillingen.
Henvendelse kan ske til:
Mogens Kirkegård Østerhøjsvej 22
Mogens
Birkeholm 9,{
Peder Pedersen Egebjergvej 150
Anna
Rådvejvej 88
Jens Thule Jensen Lundumvej 20
Søren Damkjær Torpvej 54
Peder Hedelund Rådvedvej 75

Nissen
Jensen

Tlf.: 75 65 61.09
Tlf.: 75 65 65 57
Tlf.: 75 65 60 30
Tlf.: 75 65 62 12
Tlf.: 75 65 42 03
Tlf.: 75 65 45 94
Tlf.: 75 65 65 77

Ungdomsskolen i Egebjerg
Tekst: Henrik Meldgård

er efter et par års stilstand igen en realitet og tilbyder nu undervisning for alle unge fra 14 ån og opefter. Desuden er Ungdomsklubben åben mandag og onsdag fra kl. 19.00 til kl. 2t.30.
Alle elever, som deltager i undervisning, kan gratis komme i klubben; mens alle øvrige kan købe et medlemskort til kt.20,-. Som noget
nyt er også elever i folkeskolens 7.-klasser velkomne i klubben.

I

sæsonen 1989-90 undervises der i f6lgende fag:
Jagt- og vildtpleje
mandag
Fotolære
tirsdag og onsdag
Musik/samspil
onsdag
RidemærkeprØve
tirsdag
Specialundervisning tirsdag
Fransk
torsdag

Vi har også mulighed for at tilbyde undervisning af kortere varighed
end de 72 timer, som er normen, og har allerede, i samarbejde med

Kulturcenter Egebjergskolen, afuiklet et 6-timers kursus i genoplivning (hjertemassage), og vi planlægger yderligere et par korte
kurser efter jul i bl.a. skønhedspleje baseret på naturpræparater samt
i kreativ keramik og procelænsformning. Også disse kurser er åbne
for alle aldersklasser.
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Ungdomsskolen er således kommet godt i gang med i alt 67 tilmeldte
elever til undervisningen" Ungdomsklubben er også godt besøgt, ikke
mindst af folkeskolens 7.-klasseelever.

Digtsamling af Kaj Rugholm
KOM BARE
MED RESTEN AF DAGEN
af
Kaj Rugholm
er en lyrisk billedfortælling om
forfatterens oplevelse af sin første
operation - om sin menneskelige fornemmelse af krænkelsen af sin krop,
af afhængigheden af "artisterne",
der kan det, der skal gøre ham rask,
om oplevelsen af bedøvelsens afmagt, om uvelkomne trættende
gæster med deres tåbelige og
velmente spørgsmåI,
om genoptræning,

om stuegang,
om bedring,
om hjemve og udve,
om tilbagevenden,
men også om afsked med
et helt andet miljø
end det vante.
En usædvanlig indfglt
skildring af noget,
man nødigt vil, men
som vi næsten alle skal
igennem - måske en første
eller en sidste gang.

Værd at læse - værd at anskue
værd at leve med i.

Forfatter Hanne Kaufmann

Diskusprolaps
Ligger og venter på
artisterne

Vil

vendes

De ved, hvad de gØr
Øjenkontakt
Artisterne instruerer
deres nummer
Lagenet strammer

For at signere og sælge sin digtsamling, vil Kaj Rugholm være tilstede i
udstillingslokalerne i fplgende tidsrum:

Torsdag den 30.11.89, kl. 14-18
Fredag den 01.1,2.89, kl. 11-16
Torsdag den 07.12.89, kl. 14-18

Fredag

den 08.12.89,kI. 11-15

fire hænder
er som noder
kender melodien
elegant
Nummeret udført
behageligt
ligge på siden
Afleverer mit bifald
med øjnene

Genoptræning
Svflmning
Vandet
klamrer sig om mig,
i kærlighed
Vandet dirigerer mig,
mine bevægelser
og frihed
Vandet
giver min fremtid
en anbefaling

Udskrivning
Længselen
hjemve
det er dagen
endelig
et trist nu
svært
tager afsked
siger farvel

UndersBgelse

dum situation
er ked af det
dum situation
er glad

.-\r,/':,1\

ffifim
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Efter beboermødet på Egebjergskolen
Broen bringer her ordlyden af den
indsigelse der efter beboermpdet på
Egebjergskolen, angående eventuelt
kommende asfaltfabrik med tilhøren-

de stenknuseri i Rådved, er fremtil Horsens Byråd.

Til Horsens Kommune
Byplanafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

sendt

Vedrørende forslag til Lokalplan nr. 98 skal vi på vegne af en række
borgere i den nordlige del af Horsens Kommune, som med deres
vedlagte underskrifter står bag denne indsigelse, fremsætte fglgende
generelle bemærkninger:

Vi er stærkt foruroligede over den påtænkte placering af asfaltfabrikken på det foreslåede areal ved Østbirkvej.
Vi mener at denne placering, og de i lokalplanen og det dertil hørende tillæg til kommuneplanen, er begyndelsen til et helt nyt sværindustrikvarter i den allernordligste del af Horsens Kommune.
Vi finder at de i planerne beskrevne foranstaltninger til begrænsning
af forurening med hensyn til tøg, støj, lugt, stØv og spildevand er så
lempelige at der er fare for at der kan optræde store gener for de
omkringboende såvel i det omliggende landområde, sorn i de tilstØdende byområder Egebjerg, Gedved, Rådved, Lundumskov og
Lundum.
Da vi samtidig er hekendt med at der i Erhvervsområde Torsted Syd,
som beskrevet i lokalplan nr. 45, findes arealer, som ved den måde
hvorpå de er udlagt, er beregnet på at modtage en virksomhed som
den her planlagte (Asfaltfabrik ved Colas A/S), idet såvel spildevandsforhold, støjforhold, og områdets godkendelser er i overensstemmelse med det for en sådan virksomhed krævede, finder vi at
virksomheden bør placeres i dette område. Ligeledes finder vi at
tilkørselsforholdende ved denne placering vil blive lige så gode som
ved den foreslåede placering ved Rådved.
På beboermØdet afholdt 8111, 7989 på Egebjergskolen, bekræftede
repræsentanter for Colas A/S at deres modstand mod at blive placeret i Torsted Syd var begrundet i faren for at genere deres kommende naboer.
Efter gentagen forespørgsel oplyste Colas A/S at det drejede sig om
bl.a. følgende ting:
fare for at genere Teknisk Skole med stØj
fare for at genere bilforhandlere og et autolakeri med udsendt støv.
Disse hensyn er for intet at regne mod de farer, gener og ulemper
som vil opstå hvis værket placeres i det foreslåede område ved
Rådved.
Vi er bekendt med at Forvaltningen for teknik og miljø, Vejle Amt
tidligere har behandlet en eventuel placering i et af disse områder,
og har konkluderet at den bedste placering vil være Torsted Syd.
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Vi skal derfor nnmode Horsens kommune om at frafalde I-okalplan
nr. 98 med flhørende tillæg til kommuneplan nr.29.

Lokalplanforsl ag nr. 98
Hansted/Egebjerg, den 17. november 1989

Bestyrelsen for Hansted-Egebjerg
Beboerforening har, på foreningens
vegne, indgivet naerværende indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 98.

Horsens Kommune
Byplanafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Indsigelse mod forslag

til IOKALPI-AN NR. 98

Hansted-Egebjerg Beboerforening har besluttet at rejse indsigelse
mod lokalplanforslag nr. 98, omfattende areal i Rådved til brug for
asfaltfabrik med stenknuseri.
Beboerforeningen kan slutte op om de, på det store beboermøde på
Egebjergskolen den 8. november 1989, fremførte indvendinger mod
lokalplanforslaget, idet vi håber, at nærdemokratiet i storkommunen
er andet end ord.
Vi finder det helt uforståeligt, at Horsens Kommune vil tillade placering af asfaltfabrik og stenknuseri sammen, når der er kræftrisiko
ved disse virksomheder alene hver for sig.
Der findes en undersøgelse fra Strandby ved Frederikshavn der
dokumenterer, at en kombination af disse to virksomhedstyper er
livstruende. StenstØv i forbindelse med asfaltdampe bevirker, at stØvet
bliver lige så farlig som asbeststøv.
Efter megen polimik blev fabrikken i Strandby lukket for få år siden.
Der hersker stadig usikkerhed om hvem der skal erstatte forvoldte
skader.

I vort område har vi tidligere været vidne til gennemførelse af lokalplan nr. 69, der banede vejen for en pØlsefabrik, der ikke ønskede at være i det af kommunen udlagte industriområde. De fremførte
indverdinger mod denne fabriks placering, der var i strid med kommuneplanen, blev overhørt.
En eventuel gennemførelse af lokalplanforslag nr. 98 vil også være i
modstrid med kommuneplanen og vil bane vejen for en fabrik, som
ikke ønsker at være i det af kommunen udlagte industriområde.
Det kan være svært at se nogen klar linie i kommunens industriplanlægning; men den linie vi kan se, og som vi protesterer imod, synes
klar: Al den industri, der ikke synes om at ligge i planlagt industriområde, må læ,gge sig i Hansted-Egebjerg området.
Når først området er svinet til, vil det være let at udvide med andre
særligt forurenende virksomheder.Med, den planlagte sammenfpring af
disse forurenende virksomheder, kan det blive meget svært at bevare
illusionen om Horsens som Sund By.
Med venlig hilsen
på beboerforeningens vegne
sign. Peder Pedersen

/ sign. Jørgen Ullivit

7

Chemitalic A/S udvider
Hansted-Egebjerg Beboerforening

harbedtCh"emitali"celSomat.skrive
et par linier til Broen.TqlTd:^{e^|
igangværende fabriksudvide*::":9-n$
fra ---r-Jesper B.
modtaget nærværende ^--.

Rasmussen.

koster
i i øj"Utit ket sin fabrik i Egebjerg med ca. 3.000 m2. Udvidelsen
månovember
af
i
slutningen
ienies-færdig
kroner
og
goåt
mio.
10
I
i
løbet
i
komme
anvendelse
rigtig
fgrst
| ieO. De nye bygninger"vil dog
uf rqgo. Der er flere formål med udvideiie . Den væsentligste er dog,
II "l
I at vi ønsker at bevare en stor arbejdsplads til glæ{e for medarbej-

dere, kommunen og ikke mindst lokalsamfundet i Egebjerg. Der er
i dag 150 medarbejdere hos Chemitalic. Dette tal vil sandsynligvis
ikke blive ændret de kommende år, men for at bevare og fastholde
medarbejderantallet skal produktionen fordobles i forhold til 1988.
Dette ei på nuværende tidspunkt næsten opfyldl. Der kræves dog
løbende tiipasning med hensyn til teknologi og miljø. Med den nyeste
udvidelse bliuer vi i stand til at forbedre både det interne og eksterne
miljø.Det interne miljø sikres gennem effektiv klimastyring, mens-der
i fårbindelse med byggeriet gennemfpres et spildevandsprojekt i
samarbejde med Miljøstyrelsen samt Miljø- og I-evnedsmiddelcentret
i Horsens. I dag renses spildevandet i eget rensningsanlæg og sendes
derefter til kommunalt iensningsanlæg, men endnu bedre er det at
rense og genbruge vandet. Projektet som eI starten på indførelse af
helt lukfåe spilåevandssystemer, er beregnet til at ville koste 2 mio.
kroner.

Så blev det vor
Tekst: Finn Gregersen

forstander

GY

tur til at være med

Med ud fra ønsker som Hansted Hospital har udtrykt. Med fordi det,
for både beboere og pefsonale, er af stor værdi, at være en del af
det lokale.

For god ordens skyld vil vi gerne præsentere os:
Vi er 20 beboere, hvoraf de fleste, indtil L988, har boet på den store
Centralinstitution i Brejning. Vi kommer fra den gamle åndssvageforsorg, hvor vi blev omtalt som åndssvage. I 9ug lliye1 vi omtalt som
psylåsk udviklingshæmmede og er flyttet fra Brejning, fordi- sam^'fundsudviklingeri
har været sådan, at vi ikke længere skulle bo gå
store instituti6ner, men nu kan bo på små institutioner, gerne i de
lokalområder vi oprindelig kommer fra. I forhold til de som boede
her fgr, skal vi have mere hjælp, for at kunne klare dagligdagen, og
som I har kunnet se, er vi mere handicappede end dem.
Til at støtte de 20 beboere i deres dagligdag, er der ansat ca. 20
medarbejdere, som skal dække døgnets timer alle ugens 7 dage.
Medarbejdernes udgangspunkt for deres arbejde er, at beboerne er
brugere/Lorgere, ogsa i l,okalsamfundet, og med baggrund i det, er
det et naturligt ønske at deltage i lokale aktiviteter.

Vi har, Synes vi selv, med succes deltaget i sommerfesten og været
med tii h'østgudstjeneste og høstfest. Når vi er deltagere, ved vi, at vi

I

er anderledå, og at vi opfprer os anderledes. Måske er vi endog selv
mere opmærksÅ på det end byens borgere er. Det er vor oplevelse, at dåt kan have været svært at vænne sig til de nye beboere, eller
måske, at de der var her før, ikke er her mere.
Vort håb er, atvi bliver en naturlig del af lokalsamfundet, ud fra det
vil vi gerne deltage i lokalsamfundet.

l-

Antenneforeningen Horsens Nord
blev startet i 1978 af flere indbyggere i Egebjerg-Hansted området,
der meget flittigt var rundt for at stemme dørklokker.
g kan fgr
Foreningen er nu oppe
efterår
te
øjeblikket tilbyde 11 pr
kanal LL.
udvidet med et børnepr
Når børneprogrammet er slut sendes Discovery, der er et program
udelukkende med stof fra videnskabens, historiens og ikke rnindst
naturens verden. Desuden sendes der nu Euro-Sport på kanal 9.
Der er også kommet et radioprogram der specielt henvender sig til
de unge; det kan aflyttes pil 97,65 MHz.
Prisen for tilslutning er for øjeblikket kr. 4.995,-/htsstand, såfremt
man køber en tilslutning; samt et kontingent på kr. 300,-/år.
Hvis man lejer en tilslutning er lejeafgiften kr. 325,-fkvartal, samt et
depositum på kr. 325,-.
Herudover skal antenneforeningen opkræve en lovpligtig afgift, som
for tiden er på kr. 104,- årligt, til Copy-Dan/Telestyrelsen.
Installationsmæssig tilslutning er for lejers/ejers egen regning.
De forskellige programmer kan ses på nedennævnte kanaler:
Kanal 08 Super Cannel
Kanal 02 Scan Sat TV 3
Kanal 09 Euro-Sport
Kanal 03 Sat 1
Kanal 10 DR I
Kanal 04 NDR
Kanal 11 TCC/Discovery
Kanal 06 ZDF
Kanal 12 TV 2
Kanal 07 RTL+

Tekst: Anna Andersen

Allan Eriksen

Formand:

Allan Eriksen
Østerhøjwej 26

11f. 75 65 62 26

Kasserer:

Anna Aldersen
Stængewej 9

Ttt.'15 65 63 46

Andespil og generalforsamling
Tekst: Peder Hedelund

i Rådved Borgerforening blev afholdt den 01. november 1989. Der
var mødt 35 børn og voksne op i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
for at spille om de i alt l7 gevinster.
Efter andespillet afholdtes den ordinære generalforsamling, hvor
såvel formandens beretning som kassererens regnskab blev godkendt.
På valg var Peder Hedelund, Poul Andersen og Inger Munkholm'
Poul Andersen ønskede ikke at modtage genvalg efter at have haft
posten i 6 år. Til bestyrelsen nyvalgtes Bjørn Grove og genvalgtes
Inger Munkholm og Peder Hedelund.
Rådved Borgerforenings bestyrelse udgøres herefter af Bjørn Grove,
Inger Munkholm, I-ene Holmer, Conny Jensen og Peder Hedelund.
Medlemskontingentet blev fastsat uændret til kr. 60,-lå.;^.
Hans Hansen havde indsendt forslag til dagsorden om drøftelse af
Lokalplanforslag nr. 98 for Horsens Kommune, angående opførelse
af en vejmaterialefabrik ved Østbirkvej. Generalforsamlingen drøftede fabrikkens placering og dens eventuelle påvirkning af miljøet i
området. Det blev vedtaget at sende tre repræsentanter (Hans Hansen, Carl Jensen og Peder Hedelund) til borgermødet på Egebjergskolen angående lokalplanforslaget.
Generalforsamlingen vedtog at fortsætte medlemsskabet af Broen,
dog blev der efterlyst mere redaktionelt stof fra foreningen.
Vinder af konkurrencen om et logo til foreningen blev vundet af Carl
Jensen, som fik overrakt præmien, en halv flaske snaps.
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Julemarked på Hansted Hospital
Hospital i år
Tekst: BirgSt Madsen

et julemarked. Det
kl. 13.00-17.00.
Markedet vil blive åbnet med mandr, da Horsens Brass Band har
lovet at spille julen ind.
Der vil blive solgt juletræer i gården, og vi byder på små overraskelser for børnene. Ved boderne spisestuen sælges mange dejlige
hjemmelavede ting, lige fra marmelade til papirklip og tØj. Der skal
også være tid til en lille hyggesnak, og den forbindelse kan vi
anbefale vor hjemmelavede gløgg, vafler, og måske finder vi på noget
mere.
Alt overskud fra de solgte ting vil blive brugt til glæde for husets
beboere. Vi håber at se rigtig mange fra lokalbefolkningen.
Som noget nyt arrangerer Hansted
finder sted lørdag den 9. december,

i

i

En ferie på Rhodos
Tekrf.' Jette Lund

Søndag den27. maj 1989 mødtes 15 glade og forventningsfulde rejsedeltagere til kaffe i Hansted Hospitals spisestue. Kl. 15.00 blev vi
afhentet af bussen fra Fritidsrejser, som skulle køre os til Billund
Lufthavn.
Det blev til otte dejlige dage på solskinsøen Rhodos, hvor der var
et dejligt og behageligt klima. Solen skinnede fra en fin blå himmel,
og der blæste hele tiden en let brise.
Vi fik alle gode minder med os hjem; gode oplevelser, både i form
af godt samvær og i form af mange nye indtryk.
Rhodos har en historie der går langt tilbage til fpr Kristus. Vi så bl'a.
den gamle bydel, som rummer en hel del gamle bygninger samt
mange gamle og meget smalle gader belagt med små sten.
Ligeledes oplevede vi grækernes store gæstfrihed og opdagede, at
mange af grækerne kendte Danmark særdeles godt.

vidt forskellig baggrund og muligheder.

t0

Skulle der nu blandt læserne være nogle der tænker, at sådan en tur
kunne være dejlig at deltage i, er I velkomne til at rette henvendelse
til os, når vi føisii det nye år begynder at planlægge næste års rejse.
På ferierejser bor vi i lejligheder, 3-4 personer sammen. Det giver
ofte bedre forhold at samles i, f.eks. til frokost, ligesom der i lejlighederne er køleskab, så vi kan opbevare vor medbragte rugbrød og
leverpostej. Morgenmad og middag køber vi på hotel.
ets håndværkere og handlende
b
Takket være
de faktiske omkostninger, idet
a
kan vi holde
drikkevarer til måltiderne samt
gavebeløbene å
1-2 fælles udflugter.
Tak til alle der har stØttet os.

Fra jord
Den 24.-25. oktober 1989 deltog nogle af Lundum HusholdningsI alt
i en studietur til Roskilde
forenings
Amt
forskellige
op
lev
samlet
62 frislie
i ved
rsen mod Storebælt. Kl. 1
inden bus
slagteriskolen i Roskilde, som har mellem 900 og 1200 elever hver
dag samt 200 lærere. Eleverne bor på skolen. Der var rundvisning

til bord
Tekst: Lis Odgaard

efter frokosten, og det var meget interessant at se.
Derefter gik turen til slagteriernes forskningsinstitut, også i Roskilde,
hvor de håvde kaffen klar til os. Derefter information og rundvisning.
Vi fik bl.a. oplyst, at instituttet kØrer med statstilskud samt tilskud på
7 mio. fra svinesektoren og 5 mio. fra kvægsektoren.
Kl. 16.00 var vi ved Roskilde Domkirke, hvor kirkeværgen stod parat
til at vise rundt.
Derefter over til Amager til vores logi og middagsmad, og så på
Amagerscenen og se frk Nitouce, en dejlig afslutning på dagen'
ev vi skuffede. Vi så
Næste dag besØgte vi FDB i
r var alt for gammel
kun forediagssalen, mens vi
ikke at fortælle at
til os. En husholdningsfore
i 1983; det er
bog
udkom
Okholms
Madpyramiden kom i 76 og at
sivet ind forlængst. Vi havde glædet os til at se prøvekøkken og
butik.
Kl. 11.30 gik turen til Axelborg, hvor vi var gæster i landbrugsrådet,
og det vai en oplevelse med en fyldestgØrende redegørelse af fuldmægtig Eva Rasmussen, derefter var der rundvisning.
Til sidst var der tid til en tur på strgget, hvor vi så Illums Torv, City
Arkaden, kokkenes torvehaller og fødevareafdelingen i Magasin,
inden bussen vendte næsen mod Storebælt. En god og lærerig studietur var slut.
Til sidst vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår med tak
for det gamle. PS: Husk at se i Brokalenderen efter kommende
arrangementer!

Hansted-Egebj erg Husholdningsforening
Et år er snart gået. Vi har nu startet på årets sidste måned, julemåneden, årets mest travle tid. Der skal gøres rent og pyntes op og der
skal handles ind til julen; men der skal også være tid til at være
sammen med andre. Den 2. december hygger bestyrelsen om de
ældre på Hansted Hospital og har der en dejlig eftermiddag.
Den 7. december er vores bedst besøgte aften hele året, vi er omkring 100 deltagere, og mændene er også med til vores julemøde. I
år vil der som sædvanlig være pyntede borde og hjemmebagt kage.
Aftenens underholdning leveres af Vibeke Therkildsen, der fortæller
og læser op, samt af Jørgen Bastholm og Finn Ansager der vil spille
og synge, så vi håber, at det igen i år må blive en god aften.
Hvis vi ser tilbage på det efterår, der er gået, har vi haft nogle vellykkede arrangementer. FØrst havde vi chefkok Ole Jørgensen, F,gebjerg til at lære os at tilberede ftsk på mange måder. Det var en både
hyggelig og lærerig aften med ca. 50 deltagere.
I oktober havde vi modeopvisning vf "Jette", Torvet, Horsens. Her
var J0 mødt op for at se den nye mode, og de fik alle en god aften'

Tekst : Annalise Daugård

il

Nu har vi så kun en kort tid tilbage under Horsensegnens Husholdningsforening, og derfor har vi fået vort eget logo, som vi her viser jer
for første gang. Det er tegnet af Jane Johansen, Aalborg, et barnebarn fra Højballegaard. Det er et logo, som bestyrelsen har valgt ud
blandt de forskellig udkast, vi har modtaget, og nu håber vi, at medlemmerne vil synes om det. Jeg vil slutte med en tak for det år, der
er gået og ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Legestuen i Egebjerg Fritidscenter
Tekst: Grethe Sørensen

de fplgende linier vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad børnene, Irma
og jeg vil beskæftige os med i den kommende vinter.
I november måned skal vi bage kager, som børnene får med hjem;
der bliver sikkert ikke altid lige mange kager til bagning, rosinerne
og dejen skal af nogle børn lige smages til. Vi skal også i gang med
at lave julepynt til Brugsens juletræ, som vi år har fået lov til at
pynte, og det glæder børnene sig meget til.

I
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december måned skal vi i gang med at lave julegaver til mor og far
samt hjerter, engle og kræmmerhuse, der skal bruges ved vor egen
juletræsfest, som år afholdes den 14. december, kl. 8.30-11.30.
Brugsamatørerne kommer og spiller, og børnene skal nu til at øve
sig i de forskellige sange og sanglege, så de kan blive rigtig dygtige
inden festen. Det er ikke lykkedes endnu; men vi skal nok nå at
fange nissen, inden vi holder juleferie fra torsdag den 21. december
1989 til torsdag den 4. januar 1990.
I januar skal vi ned og besØge Hansted Hospital, det kan nok lade
sig gøre, nu da busserne igen kan k6re på Egebjergvej. Vi glæder os
også til at besøge Præstegården og hilse på Ingerlise Sander. Det
meste af februar måned går med forberedelser til fastelavn; vi skal
nå at lave masker, katte og strimler til fastelavnsrisene. Risene får
børnene med hjem, så de rigtigt kan rise mor og far op fastelavnsmorgen med sangen Stå op din dovne krop, mine hænder er kolde, lad
mig få en bolle.
Fastelavnsfesten afholdes l4rdag den 24. februar, kl. 9.30-11.30 i
Egebjergskolens Atriumgård i samarbejde med Egebjerg Idrætsforening. Der bydes på tøndeslagning, film m.m., præmier til de festligst
udklædte, boller og sodavand; forældre er meget velkomne, der kan
købes kaffe og boller.
I-egestuen holder vinterferie fra den 12. februar til den 16. februar

I
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I sidste udgave af Broen glemte vi
billedet af mandagsholdet; det råder
vi bod på nu - her er de så de kære
unger!
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Jule- og nytårshilsen fra præstegården

Kærlige hilsner

Alle i Lundum og Hansted sogne sender jeg hermed en hjertelig tak
for året, som snart er gået. Meget er hændt og mange har jeg mødt,

Ingerlise Sander

glæder og sorger, i hverdag og fest, og det forekommer mig, at jeg
kån sammenfatte det altsammen Som igdomme, fordi hver enkelt
oplevelse har sin værdi og bidrager til den
vendig det arbejde, som jeg nu ån gang
nemlig at være præst i to sogne. Dette ska
jeg føler mig alene.
TV'ERTIMODI Når jeg møder konfirmanderne onsdag og torsdag

i

i

dag. Indtil nu har jeg ikke fundet noget
ind i menneskets mange forskellige
kan
tale
som
bedre budskab,
situationer, fordi det budskab vil fylde os med kærlighed, med glæde,
med evnen til at tiigive og med mod til altid at begynde forfra, når
noget mislykkes. Det er alle disse ting, som vi har så meget brug for
sige ind

i

i vor tid, ind i vor

hverdagen.

sognene,
den
fantastisk

g
samarbejdsvilje i
e
Og jeg er ydermere i
e
råd yder mig en
områder, hvor det er muligt. Jeg vil gerne sige tak til alle i sognene
ng og støtte, for samtaler på den
for mange
det mit håb at nå ud til flere i
ene og
besØg. er ikke glemte!
venter
hverdagen,
Skulle nogle føle det sådan, så ring og mind mig om, at I venter.
Jeg håber på endnu et godt år i Lundum-Hansted og vil hermed
ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

god
ånden
og

I

Lundum menighedsråd orienterer
blev det nye tag på kirken endelig færdig, og nu kan det vel holde
de næste 100 år. Det meget ekstra arbejde med udskiftning af egetømmer og andet tømmer, medførte en del ekstra udgifter således,
at den samlede udgift blev på i alt kr. 382.884,-.
Det var ellers meningen at kirken skulle have været kalket i år, men
på grund af det sene tidspunkt med færdiggørelsen af taget har
menighedsrådet besluttet at udsætte dette arbejde til næste år (1990).
De forskellige håndværkere, som har haft arbejdet, dels ved stendige
og dels ved tag, har skænket en ny flagstang til Lundum Kirke,
hvilket vi hermed siger mange tak for.
Så

Tekst: Jens Thule Jensen

Høje mandsstemmer
Teks

Men, men - vi har plads til endnu flere sangglade medlemmer. Specielt mangler vi høje mandsstemmer, men ellers alle stemmer.

t: Ingerlise Sander
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Gudstjenester
Hvor andet ikke er anfgrt, prædiker
sognepræst Ingerlise Sander

Søndag den 03. december
1. søndag

i

advent

Lundum

Hansted

Hansted

Kirke

Kirke

Hospital

14.00
Familiegudstjeneste

10.30
Familiegudstjeneste

14.15

Onsdag den 06. december
Søndag den 10. december

09.00

10.30
14.00

Torsdag den 14. december

Pensionistgudstjeneste

Søndag
3. søndag

i

denl7. december

Søndag den24. december
4. sgndag

i

10.30

advent

19.30
Julekoncert

+ kirkebil

15.00

16,30

10.30

09.00

09.00

10.30

14.00

advent

Mandag den 25. december
1' juledag

Tirsdag den 26. december
Søndag den 31. december
Spndag mellem

jul og nyår

09.00
Th. Fischer-I.arsen

Mandag den 01. januar
Nytåndag

Ingen gudstjeneste

10.30
Ingen gudstjeneste

14.15 (altergang)

Onsdag den 03. januar
Søndag den 07. januar

10.30

1. søndag efter Helligtre'konger

Søndag den 14. januar
2. sandag efter Helligtre'konger

Søndag den2I. januar

14.00
Nytårsparade

10.30
Ingen gudstjeneste

10.30

3. spndag efter Helligtre'konger

Søren Anker-Møller

19.30
Kirkekaffe + kirkebil

Onsdag den 24. januar

T4,T5

Søndag den 28. januar

09.00

10.30

Søndag den 04. februar

14.00

09.00

Th. Fischer-Larsen

Th. Fischer-I-arsen

5. søndag efter Helligtre'konger

10.30

Spndag den 11. februar
Septuagesima

Ingen gudstjeneste

14.15 (altergang)

Onsdag den 14. februar
Søndag den 18. februar
Sexagesima

Søndag den25. februar
Fastelavnssøndag

10.30

09.00

Th. Fischer-I-arsen

Th. Fischer-I-arsen

14.00

19.30
Kirkekaffe + kirkebil

Orientering fra sognepræsten
1. søndag i advent (3. december) bliver en festdag i begge kirker,
idet vi i Hansted Kirke får besøg af 4.a fra Egebjergskolen og i
Lundum Kirke af 4.b.
Børnene vil sammen med Karen Danmark og Jørgen Bastholm

Familiegudstjenester

medvirke ved gudstjenesterne med sang og musik og dermed give os
en festlig indledning til adventstiden samtidig med, at vi tænder første
lys i adventskransen.
Tag hele familien med denne dag. Jeg ved, at børnene og lærerne
lægger et stort arbejde i at gøre disse gudstjenester festlige.

f

Igen i år skal vi naturligvis have den store julekoncert for Lundum og
Hansted sogne; det bliver 3. søndag i advent (17. december).
Vi får besØg af Bjerringbro sangkor under ledelse af organist og
korleder Olav Pedersen. Koncertaftenen i sin helhed er endnu ikke
planlagt, men jeg tør næsten love, at det bliver en festaften, som
bringer os i netop den stemning, vi alle ønsker at komme i netop en
uge fgr jul.
Nogle vil måske huske, at vi i december 1987 havde besØg af Bjerringbrokoret, og det blev en uforglemmelig aften, hvor Hansted Kirke
var fyldt. Vi håber på det samme i år, så kom i god tid. Velkommen
også sammen med koret til at synge julen ind.

Hvis alt går som planlagt indvier vi

i

Hansted Kirke endnu to nye

messehagler.

I

1. eller 2. søndag i advent indvies den violettq hvor farven symboliserer, forventningens tid, som vi jo netop går ind i med adventstiden.
Men farven symboliserer også eftertankens og bodens tid, hvorfor
denne messehagel vil blive båret i fastetiden og frem til påske. Egentlig bærer man den hvide festmesseltagel 1,. søndag i advent, men får vi
den violette vil jeg vælge denne, fordi vi netop har en speciel festdag
i kirken denne søndag.
Den rgde messehagel indvies ved højmessen i Hansted Kirke 2. juledag. Farven er blodets og ildens farve. Den bæres igen 2. pinsedag.

Julekoncert i
Hansted Kirke

Indvielse af nye
messehagler

Begge messehagler er igen skænket af Mette og Alfred Høltzermann,
som jeg på Hansted Kirkes vegne bringer en stor tak for de fire
messehagler, som Hansted Kirke nu har modtaget.Også tak for en ny

i øjeblikket
midlertidige "købte kniplingskanter" på ærmerne, men nogle dygtige
damer i Hansted-Egebjerg vil gå i gang med at kniple, så vi får ægte
fint håndarbejde på ærmerne. Dette vil jeg skrive om siden, eventuelt
i næste nummer. Albaen er syet af Ellen Margrethe Østergird,
hvid messeskjorte albaen, som den kaldes. Den har

Lystrup.

Der er tradition for, at alle spejdere med familie kommer i Hansted
Kirke 1. søndag efter nytår. Således også til gudstjenesten den 7.
januar 1990, kl. 14.00.
Det betyder imidlertid ikke, at gudstjenesten primært er for spejdere.
Tværtimod! Det er vigtigt, at vi alle mØder op og slutter op om de
unge mennesker. Derfor bliver denne gudstjeneste tilrettelagt således, at alle aldersgrupper forhåbentlig vil glæde sig over at være med.

Nytårsparade
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Sangaften

Torsdag den 8. februar 1990, kl. 19.30 holder vi igen sangaften for
alle i Lundum-Hansted, som har lyst til en hyggelig og glad aften.
Sidste gang vi afholdt sangaften, var vi 62 mennesker, som sammen
fik en hyggelig aften. Sangglæden her i sognet synes at være stor
både for unge og ældre. Det er glædeligt, når unge og ældre kan
mØdes i dette fællesskab, og højskolesangbogen bliver brugt. Og
således var det denne aften.
Men Solvej Ronnenberg, som på fremragende vis sad ved klaveret,
understreger ved sin musik disse sangaftener, og det vil vi også glæde
os til ved de kommende; for er der lyst, så finder vi nok en aften i
marts måned også.
Hjertelig velkommen unge og æIdre!

Kirkekaffe

I forbindelse med kirkekaffe efter gudstjenesterne den2l.januar og
25. februar 1990, kan jeg oplyse, at menighedsrådet giver kaffe og
brØd samt sodavand til børnene. Alle er velkomne. Muligvis vil den
ene aften foregå i Hansted Hospitals spisestue, men dette bliver
oplyst ved gudstjenesten. Ellers foregår det i præstegårdens konfirmandstue.

Kirkebilen

til

Hansted Kirke kører ån gang pr. måned på følgende datoer:
17. december 1989 til julekoncert kl. 19.30
21. januar 1990 til aftengudstjeneste kl. 19.30
25. februar 1990 til hgjmesse kl. 10.30
Der er fremkommet Ønsker om, at kirkebilen kører i forbindelse med
aftengudstjenester; derfor således i denne periode.
Ring til Hans Thomsen (tlf. 75 65 61 33) senest kl. 18.00 dagen før
pågældende gudstj eneste/koncert.

Radio Horsens

transmitterer gudstjenester kl. 19.00 på følgende søndage:
17. december 1989 fra Søvind Kirke
fra Serridslev Kirke
14. januar 1990
11. februar 1990 fra Skjold eller Klejs Kirke
og sender programmet Kirkeligt Magasin kl. 11.00-11.30 på fplgende
onsdage:

20. december 1989 Fortælling
24. januar 1990 Vielse
21. februar 1990 Kirkelig samfund

Øjets lys
Tekst: Johs. Møllehave
Når jeg forsøger at trØste mig selv, er
der et vers jeg holder af at citere:
Med øjet, som det skabtes, himmelvendt,

for alt skønt og stort hemeden,
og med de dybe længsler vel bekendt,
kun flldestgjort af glans fra evigheclen.
lysttågent
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Der er Grundtvig. Jeg synes hver linie rummer en trøst og jeg synes, at det er så stor
poesi, at hvis Grundtvig ikke havde skrevet andet, ville han dog blive husket for det.
et første barnet lå og så
melvendt.M
det var himlen. Vi kom
v stillet ud i
ge oP i den blå himmels
at vi lå ned
uendelighed.
Men et himmelvendt blik kan jo også betyde noget andet. Det kan betyde en ægte
r jo perioder, d
eller en hyklet
ke tilværelse. S
de helt vendte
gammel kone,
som efter at h
ville se deres nye gris, svarede: Tror du jeger så jordisk, at jegvil se en gris?
Men den næste linie siger jo netop, at vi skal vende øjnene mod det jordiske. Øjet
skal ikke kun være himmelvendt, rnen Lysvågent for alt stort og skønt hemeden.

Der
kuns
skøn
indi
Som solen
give os at s
det var da

il at

aturen eller verdens

De
det.
deg

det, som er stort og
lYs vi fik fra himlen

.

t.

lille skabning, skulle vi også kunne gøre det: Gud
af de små. Mere bliver det vel ikke til, men
lys sendte mod andre.

- skønt

En julelegende
Der sad en fader og taltc med sin søn. Det var ikke nogen almindelig fader; for det
var en konge, og sønnen var hans eneste. Og det var,ikke nogen almindelig konge;
for det var Herren over himmel og jord, den hellige Gud. Men scepter og krone
havde han lagtfra sig og sad nu og talte, som en fader taler med sin sgn, når afskeden er nær. Egentlig havde de talt ud med hinanden; Faderen gav blot de sidste
kærlige formaninger, inden sønnen begav sig ud på den lange rejse.
Ieg har jo lovet dem, at du skulle komme, siger faderen; de venter dig demede - nogle

Tekst: Grethe Morthorst

af dem. Ieg hør beredt vejen for dig.
Ia, siger sønnen. Al den krøft, jeg har, har jeg givet dig. W to er et.
De sidder en stund i tavshed. Så siger faderen: Det bliver jo nok ikke så let for dig. Du
vil møde meget demede, der vil gøre dig ondt. Ah, de trænger sådan til dig; men de vil
nok ikke alle forstå det, og de vil handle ondt med dig. - Men du vil holde ud, det ved
je7. - OS du har jo selv villet det sådan, fpjer han til. "I4 siger sønnen. Hans stemme
bliver stærkere for hver gang, han svarer, og hans øjne skinner. Sig dem så qlt, hvad
jeg har sagt dig. Fortcpl dem, at de er mine elskede bøm. Elsk dem; hører du, elsk dem
ind til mig. Tving dem med din krzrlighed. Ia, siger sønnen. Der er jubel i hans
stemme. Hans ansigt er forklaret. Faderen har rejst sig; nu rejser sønnen sig også. De
står og ser på hinanden. Så strækker faderen armene frem og drager sin søn ind til
sig. Mit elskede bam, siger han, og to store tårer falder ned på sønnens brune hår.

I

Himmeriges forgård, bag den store, tunge himmelport, er alle englene samlet. De
venter på det store øjeblik, da de får lov at synge det glade budskab ud over jorden.
De store engle taler hviskende mcd hinandcn; de små er ikke stille et sekund af
lutter spænding. De løber omkring og rottcr på hinandens vinger; for nu skal de jo
for første gang i deres liv ses af menncskonc. De har så tit værct nede på jorden, men
altid usynlige. Det er kun enkelte af de store, der har fåot lov at vise sig for menneskene. Gabriel har været nede flere gang<: i den senere tid. De små vcd ikke rigtig,
hvor han har været henne; men de tænker sig, at han har været dernede for at sige,
at nu kommer han snart. Og nu skal dc vise sig allesammen på 6,n gang; men dette
er jo også noget ganske særligt. De små engle hopper omkring og klapper i hænderne
af glæde. De store ser smilende på deres iver og hjælper dem at stemme de gyldne
harper.

Nu bliver der røre blandt englene . En af de største, som har været borte i længere
tid, kommer tilbage og lukker sig ind ad den lille dør i himmelporten. Han har været
ude at tænde den store, nye sderne. Englene flokkes om ham; de små presser sig ind
imellem de store for også at h6re ny.
Nu står den over Bethlehent, siger englen; og den stråler som tttsinde diamqnter. Men
sikke en trøtgsel der er denrede af dyr og mennesker. Iosef og Maia har måttet s6ge
ind i en stald; for der er ikke pløds i herberget. Maias ansigt er som et bams, så rent og
uslcyldigt. - Og hgr nu blot, da jeg tændte stjemen, stod der en gamntel stjemekigger nede
i Østerland og så på himntelen. Han stinede og stinede og fik tårer i qjnene af glæde
over det dejlige syn. Så gik han til sin konges palads og fortølte hqm om stjemen og om
den ganile spådom onr det lille bam, der skal blive en stor konge; og kongen og hans søn
og stjememanden drog straks afsted. Dag ognat har de redet på deres kanrcler over Ørkenens gule sand med Øjnene ufravendt rettet mod stjemen. De har været hos kongen i
Ierusalem; men der fandt de jo ikke, hvad de sqgte. Nu nærmer de sig Bethlehem. De
har guld, rqgelse og mange kostbarheder med. - Det gør godt at se, at der er nogle
demede, der bereder sig til at ntodtage vor kongesøn Da han nævner det navn, stråler
hans og de andre engles Øjrc af glæde og kærlighed. Ia, om nu menneskene blot vil
tage godt imod hanr, sukker en lille engel. Ieg er bange for, at de ikke igtig forstår
dentede, hvad det vil sige at elske og være gode mod hinandtn, siger en anden engel.
Nu kommer faderen og sønnen, og englene bliver stille. Hånd i hånd går de to hen

til porten, og englene bøjer sig dybt for dem; de hvide
Sønnen siger farvel
dem.

vinger fejer over jorden.
til hver enkelt af englene; han bøjer sig over de mindste og kysser

dig

siger faderen til sønnen. Hvor du er, og hvad der end sker dig
til det sidste. Glent aldig det. Faderen går selv hen og åbner den
lille dør i himmelporten, og sønnen går alene ud i mørket. Han vandrer ad den
lysstribe, der kommer ud gennem dgren og strækker sig helt ned til Bethlehems lave

Du

ved,

jeg er nted

vil jeg være nær - lige

hytter. Faderen står og fglger den ensomme skikkelse med øjnene. Den bliver mindre
og mindre, som den nærmer sig jorden, og da den til sidst forsvinder ind under et af
de lave tage, er den så lille, at faderen næsten ikke kan skelne den.
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Det er midnat, og helt stille. - Faderen retter sig med et ryk og vender sig om. Syng
det nu ud over verden, råber han; ryng dem det dybt ind i hierteme' at nu er han

kommet med fred på jorden. Lad dem glæde og fryde sig.

De mindste flyver helt ned og klapper de små lam. Og som de synder! Alle stemmerne smelter sammen til et jublende kor; det giver genlyd i himmelhvælvningen. De
synger om det lille barn i krybben, om den store, store glæde, som skal være for alle
mennesker, om Gud Faders velbehag. Hpjere og højere stiger de dejlige toner. De
hvide vinger lyner og blinker. I englenes ansigter stråler glæden over at få lov til at
dele deres elskede kongesøn med menneskene.

Sognepræst:
Ingerlise Sander
Stængeruej 24
8700 Horsens

Tlt.:75 65 64 72

igen og dækker jorden. - Nu er sønnen alene dernede.

Træffes på hverdage kl. 12-13 samt på torsdage kl. 17-18 eller efter aftale.

Hyrderne er faldet på knæ. De ser på hinanden; geskæret fra det himmelske

lys

Gravere:
Hans Thomsen
Stængervej 46
8700 Horsens
Tlf.: 75 65 61 33

Thorkild Lindskov
Toftevej 18
8700 Honens
Tlf .:75 62 42 25

præ
gemmer
Hvilken

i de

ed krybbens fod. Men moderen

hende glad og dog så urolig.

dreng? Hun bøjer sig ned over
om barnet. Mit ekkede,
sammen
fattige
klude
tættere
hårde
krybbe
og
sv6ber
de
den
lille bam, hvisker hun, og to store tårer falder ned på de bl6de, fine dun på det lille
hovede.
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Kulturcenter
Tekst: Ole Gregersen

E

gebj ergskolen

Fra åbningsdagen den 2I. august i år har der hver mandag fra kl.
16.00 til kL.22.00 været gang i aktiviteterne i kulturcentret.
Fra starten var der etableret et stort, blandet kor under ledelse af
Solvej Ronnenberg. Koret øver mellem kl. 19.00 og kl. 21'.00 og har
allerede haft sin første optræden i Hansted Kirke. Selv om koret
altså er i gang, kan der stadig optages nye sangere.
I formningslokalet arbejder et hold med spændende keramik. Dette
hold har ikke en autoriseret leder, men deltagerne hjælper hinanden
og lærer sådan hinandens teknikker at kende. Det er også muligt at
slutte sig til denne aktivitet, men det er selvfølgelig lettest hvis man
kan lidtl forvejen - men har du lyst at arbejde med ler, så kig ned en
aften ved 19-tiden og få en snak med dem på holdet.

Det er midnat, og helt stille. - Faderen retter sig med et ryk og vender sig om. Syng
det nu ud over verden, råber han; syng dem det dybt ind i hierteme' at nu er han
kommet med fred på jorden. Lad dem glæde og fryde sig.

dele deres elskede konges6n med menneskene.

Sognepræst:
Ingerlise Sander
Stængewej 24
8700 Horsens
75 65 & 12

Tlf;

igen og dækker jorden. - Nu er sønnen alene dernede.

Træffes på hverdage kl. 12-13 samt på torsdage kl. 17-18 eller efter aftale.

Gravere:
Hans Thomsen
Stængewej 46
8700 Horsens

Tlf.: 75 65 61 33
Thorki$ Lindskov
Toftevej

L8

8700 Horsens
"Ilf.: 75 62 42
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hovede.

(Å

*<---.-<li\z

rr

Kulturcenter Egebj ergskolen
Tekst: Ole Gregersen

I

Fra åbningsdagen den 21. august i år har der hver mandag fra kl.
16.00 til kl. 22.00 været gang i aktiviteterne i kulturcentret.
Fra starten var der etableret et stort, blandet kor under ledelse af
Solvej Ronnenberg. Koret Øver mellem kl. 19.00 og kl. 21.00 og har
allerede haft sin første optræden i Hansted Kirke. Selv om koret
altså er i gang, kan der stadig optages nye sangere.
I formningslokalet arbejder et hold med spændende keramik. Dette
hold har ikke en autoriseret leder, men deltagerne hjælper hinanden

I skolebiblioteket er skolebibliotekar Mogens Kirkegård til rådighed
mellem kl. 19.00 og 2'J..00. Han kan hjælpe med mange ting. F.eks.
kan man benytte håndbogssamlingen, og man kan få vejledning i
forbindelse med sine børns hjemmearbejde. Han kan også hjælpe,
hvis man gerne vil bruge skolens pædagogiske værksted med skrivemaskiner, kopimaskine og tekstbehandlingsanlæg.
I et lokale med en god lyd arbejder et spillemandsorkester helt på
egne betingelser.
Kulturcentrets klub har haft en række arrangementer bl.a. vævning
og bridge. Den 6. oktober startede en møderække om sundhed, og
der har været en aften om hjerte- og karsygdomme den 20. november, og der er planer om en aften i januar. I forbindelse med emnet
om hjersygdomme har der i samarbejde med ungdomsskolen været
afholdt et kursus i hjertemassage den27. og29. november.
Der er også et samarbejde mellem kulturcentret og skolefritidsklubben i gang.
Æt i alt færdes ca.200 voksne og børn på skolen om mandagen efter
skoletid. Der er imidlertid plads til flere - kom og vær med!
fritidspedel Finn Leth er på skolen og hjælper tilrette,
man kan låne et lokale,
man kan komme i vores klub,
man kan få adgang til faglokaler, sløjd ffi.fl.,
kan komme alene eller flere sammen,
man
'
det er gratis at komme her, dog skal man selv betale de materialer man bruger,
vi er her for at hjælpe dig, vi er her hver mandag (undtagen i
skoleferierne) fra kl. 16.00 til kl. 2I.50.

Har du forslag ideer eller
ønsker, så henvend dig endelig

til

os:

Daglig ledelse:
Fritidspedel

Finn læth
Koordinator
Ole Gregersen

sidst. Lundum Sogns Borgerforening har underskrevet lejekontrakt med Lundum-Hansted
Menighedsråd vedrørende huset på Torpvej 2; Lundum Sogns Medborgerhus er en realitet.
Borgerforeningen har nedsat tire arbejdsgrupper:
et administrations- og økonomiudvalg, et aktivitetsudvalg, et
børneudvalg og et sportsudvalg.

Der var en meget stor interesse for at deltage i disse udvalg, jeg tror
at det halve af byen deltager i aktiviteterne omkring Medborgerhuset.
I samtlige weekender siden 1. september er der blevet arbejdet i
huset; mange har endog brugt hverdage og aftener på male-, tømrerog murerarbejde m.v. Huset er nu meget tæt på at være klar til b-g;
arbejdsgrupperne er klar med udkast til regler og administration,
forslag til aktiviteter m.v.
Medborgerhuset kan nu benyttes efter regler og betingelser der er
udarbejdet og som fremlægges til endelig godkendelse på generalforsamlingen i marts måned 1990. Bestyrelsen modtager gerne Ønsker
og gode råd fra alle angående drift af og aktiviteter i Medborgerhuset. Henvendelse om leje af huset rettes til Ole Ankersen, tlf.75
65 44 09, der har opsyn med huset. Æt tyder på at der bliver rift om
huset så reserver i god tid.
Se Brokalenderen for oplysninger om kommende arrangementer i
Medborgerhuset! Glædelig kul og godt nytår til alle medlemmer.

35

(priv) 75 65 61 18

Skolesekretær

Birthe

Vestergaard

75 65 65 55

Skolebibliotekar
Mogens Kirkegaard (priv) ?5 65 61 09

Korleder
Sofvej

Ronnenberg (priv)

75 67 661,4

Svenningsen

75 65

Bcst:rrclse:

Formand

Ingvar

Næstformand

Marianne
Sekretær
Jørgen

Ellegaard

Bastholm

Birthe Koch
Dorthe Mogensen
Birthe Lyng Pedersen
Ole Gregersen

Medborgerhuset
I Lundum er der sket ting og sager siden

(priv) 75 62 U

6 g

75 65 44 50
75 65 61 37
75 65 62 94
75 65 63 65
75 65

U

89

75 65 61 18

i Lundum
Tekst: Søren Damgård
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I skolebiblioteket er skolebibliotekar Mogens Kirkegård til rådighed
mellem kl. 19.00 og 21.00. Han kan hjælpe med mange ting. F.eks.
kan man benytte håndbogssamlingen, og man kan få vejledning i
forbindelse med sine børns hjemmearbejde. Han kan også hjælpe,
hvis man gerne vil bruge skolens pædagogiske værksted med skrivemaskiner, kopimaskine og tekstbehandlingsanlæg.
I et lokale med en god lyd arbejder et spillemdndsorkester helt på
egne betingelser.

Kulturcentrets klub har haft en række arrangementer bl.a. vævning
og bridge. Den 6. oktober startede en mØderække om sundhed, og
der har været en aften om hjerte- og karsygdomme den 20. november, og der er planer om en aften i januar. I forbindelse med emnet
om hjersygdomme har der i samarbejde med ungdomsskolen været
aftroldt et kursus i hjertemassage den27. o929. november.
Der er også et samarbejde mellem kulturcentret og skolefritidsklubben i gang.
Alt i alt færdes ca.200 voksne og børn på skolen om mandagen efter
skoletid. Der er imidlertid plads til flere - kom og vær med!
fritidspedel Finn Iæth er på skolen og hjælper tilrette,
man kan låne et lokale,
man kan komme i vores klub,
man kan få adgang til faglokaler, sløjd D.ffi.,
'man kan komme alene eller flere sammen,
det er gratis at komme her, dog skal man selv betale de materialer man bruger,
vi er her for at hjælpe dig, vi er her hver mandag (undtagen i
skoleferierne) fra kl. 16.00 til kl. 21.50.

Har du forslag ideer eller
Ønsker, så henvend dig endelig
os:

til

Dagfig lcdcbe:
Fritidspedel

Finn Leth
Koordinator
Ole Gregersen

sidst. Lundum Sogns Borgerforening har underskrevet lejekontrakt med Lundum-Hansted
Menighedsråd vedrørende huset på Torpvej 2; Lundum Sogns Medborgerhus er en realitet.
Borgerforeningen har nedsat fire arbejdsgrupper:
et administrations- og Økonomiudvalg, et aktivitetsudvalg, et
børneudvalg og et sportsudvalg.

Der var en meget stor interesse for at deltage i disse udvalg, jeg tror
at det halve af byen deltager i aktiviteterne omkring Medborgerhuset.
I samtlige weekender siden 1. september er der blevet arbejdet i
huset; mange har endog brugt hverdage og aftener på male-, tømrerog murerarbejde m.v. Huset er nu meget tæt på at være klar til b-g;
arbejdsgrupperne er klar med udkast til regler og administration,
forslag til aktiviteter m.v.
Medborgerhuset kan nu benyttes efter regler og betingelser der er
udarbejdet og som fremlægges til endelig godkendelse på generalforsamlingen i marts måned 1990. Bestyrelsen modtager gerne ønsker
og gode råd fra alle angående drift af og aktiviteter i Medborgerhuset. Henvendelse om leje af huset rettes til Ole Ankersen, tlf.75
65 44 09, der har opsyn med huset. Alt tyder på at der bliver rift om
huset så reserver i god tid.
Se Brokalenderen.for oplysninger om kommende arrangementer i
Medborgerhuset! Glædelig kul og godt nytår til alle medlemmer.

(priv) 75 65 61 18

Skolesekretær
Birthe Veste{gaard

75 65 65 55

Skolebibliotekar
Mogens Kirkegaard (priv) 75 65 61 æ

Korleder
Solvej

Ronnenberg (priv)

75 61
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Tekst: Søren Damgård
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Generalforsamlingen november 1989
Formandens
beretning

Så er det igen tid for den årlige generalforsamling. Som sidste år har vi valgt at lave

en skriftlig beretning, hvor de forskellige idrætsgrene fortæller, hvad der er sket
årets løb

i

i deres afdeling.

M.h.t. ElF-sommerfesten 1989 var i sidste nummer af BROEN et fyldigt referat,

jeg
overskud,
sidste par
skaffe pen

nskeligere at

vi får - både

fra sponsorer og ad andre veje.
Igen i år har
lfkkedes at

så

av et rimeligt
inden for de

den vil

få

hen ad vejen er det
onen lettere, er, at vi

i forhold til ti

Gymnastik

Sidste års sæson sluttede med en vellykket opvisning
marts.

i Egebjerghallen

åre!

er det også, at der ikke er kommet flere store børn

Vi

på

ar vi netop sat 2 timer på, fordi mange af de store børn p
er det urimelige i, at de skulle springe sammen med de
slutter af med gymnastikopvisning i Egebjerghallen d. 11.

spndag d. 5.

i
t

marts kl. 14.00.

Sv6mning

Året gik med de sædvanlige tider: Mandag kl. 15-16 mor og barn, onsdag kt.20-2I
familiesvømning og onsdag kl. 2I-22 voksensvpmning.
I foråret søgte EIF om yderligere timer til undervisning for de 8-10 årige (begyndersvømninå) samt svømnitrg To. de 10-14 årige. Desværre lykkedes det kun at få

timer til de yngste.

forældrene er til stede.

EIF vil fortsat ptøye at søge timer hjem til de 10-14 årige samt de unge, men det
bliver svært, da der er tnu.tgi foreningår/klubber, som benltter Egebjerg Svømmesal'

Badminton

11.50-2t.50.
er tre trænere På.
. I stedet kan de

vil så få tilmeldi
hjælpe med at køre.
På fplgende fredage er der to baner ledige for afdelingel! -9q1."---er frakl.20-21':
- e /2 - 16 12 - 23 /2 - e /3 - 2213 - 30 13.
L7 I tL"- 8 /r2 - s 1r - tz1 t -'2.6
Til slut en tak til Brugsen, Egebjerg for spilledragter til et seniorhold.

lr

20

Serie 3 damer undgik nedrykning i sidste spillerunde, serie 4 damer placerede sig
midt i rækken.
Herrer serie 2 undgik ikke nedrykning til serie 3. Manglende tilslutning og træningsindsats var den afgørende skyld herfor. Vi var nødsaget til at trække serie 3 herrer

Håndbold

ud af JHF-turneringen.

EIF ønsker og tror på, at nedrykningen stopper

i

serie 3.

I år træner

herrer og

ynglinge sammen med stor tilslutning.

senteret

i

alle

;:åg;,'":å
spændende kamp.

rækk

i"J"å

Pus-

:l

:å

Oldgirls og oldboys deltog i HGU med en 2. plads som den bedste placering.
er, dame junior og oldgirls blev
I sommerhåndbold deltog EIF med 7 hold. M
i
D
d.
puljevindere og deltog i amtsmesterskabet
Håndboldafdelingen har indgået sponsoraftale om salg af træningsdragter til 158
spillere og ledere. Aftalerne er indgået med Knud Kristensen, Frank Hansen, Egebjerg Brugsforening, Floridan, Egebjerg WS, Keld Stidsen og Sportshuset, Vestergade.

Håndboldafdelingen opfordre forældre til ungdomsspillere om spiller-, træner- og
holdlederindsats i hjemmekampe og ikke mindst til at køre til udekampe.
EIF håndboldafdeling takker sponsorer, annoncører i programmer og Stptteforeningen for den økonomiske stØtte.
En tak til trænere og holdledere samt bestyrelsen for et godt samarbejde i det
forløbne år.
Vores yngste aktive, poderne, har været med i HGUs 7 mands
årg. 81 og et hold i årg. 82. Podernes resultater bliver ikke regis
spilles kun for sjov, og det giver stævnerne den rette stemning o
tatræset kan tidligt nok begynde. Poderne er i år blevet trænet af et nyt ungt trænerpar, nemlig Michael Rosenberg og Søren Ellegaard.
i HGU regi.
Mini- og småpiger var ligeledes med under samme tur
gennem hele
Pigernes træner har som sidste år været Anette Stouby.
e har været i
sæsotren bedt EIF om en hjælpetræner, et pnske som vi
kampe
faldet
sammen, har
minier
og
småpigernes
I
de
tilfælde,
stand til at opfylde.
Elsebeth Jensen været Anette til stor hjælp. Miniputterne (8-10 år) har været vores
yngste hold i JBUs B række. De sluttede efteråret med 6 point for 8 kampe, hvilket
betød en placering i nederste halvdel. Frede Jacobsen og Rene Jensen har haft
ansvaret for træningen.

Lilleputterne (10-L2 år) var ligeledes tilmeldt JBUs B række. Resultatet blev en
placering som nr. 6 lige under midten med12 point for 14 kampe. Deres trænere er
Claus Algren og Lars Vissing. Drengene, som var mange, på et tidspunkt 30, var
tilmeldt med et hold i JBUs B række samt et hold i HGU. JBU-holdet opnåede en
5. plads med22 point for 20 kampe. HGU-holdet var tæt på at komme helt til tops,
da det blev til en flot andenplads efter Hatting. Drengene er blevet trænet af Carl
Chr. Jensen og Jens Madsen.
Juniorerne, som trænes af Peter Nielsen med Torben Madsen som holdleder, har
været med i JBUs B raekke. Efter foråret, som indbragte en flot andenplads, blev puljerne splittet op, så de bedste fra flere puljer kom i samme pulje (for at gøre iævnbyrdigheden stgrre), og her kom vi med. Resultatet blev en placering i nederste
halvdel med 8 point for 10 kampe, men i så stærkt selskab kunne vi godt være det bekendt. Junioralderen er traditionelt et tidspunkt, hvor interessen for andre ting end
fodbold begynder. Vi håber, at alle de juniorer, som EIF råder over, vil fortsætte, så
vi i 90 eller 91 har mulighed for at få hold med i ynglingerækken. Med et ynglingehold i klubben får vi samtidig et bindeled mellem ungdoms- og seniorfodbold.
Hvis vi skal se lidt på fremtiden for ungdomsfodbold i EIF og en styrkelse af standarden, kunne et samarbejde omkring kombinerede hold med en af vore naboklubber,
f.eks. Gedved, være en mulighed. Hvis EIF/Gedved kunne tilbyde de unge mennesker
at spille fodbold på et A-række hold, ville lysten til at forlade EIF/Gedved for at
spille fodbold et andet sted mindskes, eller måske helt forsvinde.
Fra EIFs og undertegnedes side skal der lyde en tak til samtlige trænere og holdledere samt fodboldudvalgets medlemmer for et stort stykke arbejde sæsonen igennem.
Også en tak til Støtteforeningen for dens brede støtte til ungdomsfodbolden i EIF.
Her skal blot nævnes et af de mange arrangementer, som den har støttet i årets løb,
nemlig drengenes og juniorernes deltagelse i et stort fodboldstævne i Holland i
pinsen. Et stævne EIF fodbold ikke kunne have tilbudt de unge spillere uden Støtteforeningens hjælp.

Ungdomsfodbold

EIFs BESTYREISE
Formand:

Birgit Madsen

Tlf.

75 61 59 56

Højbovej 24
Næstformand:

Erik Jensen
Lykkesholmwej 4
Kasserel
Elsebeth Jensen

Skovgårdwej

Tlt.75

65 63 32

'Itt.75

65 62 45

18

Badminton:
stig Riis

Tlf. 75 65 65 16

Birkeholm 51
G)rynnastlk:

Karen Iaursen

"nt.75 60 t5

27

Vestergade 72B
Sv6mning:

l,one Dagnæs

"flt.75

65 65 70

Vesterhøjsvej 56
Ungdomshåndbold:

Erik Jensen

'r"lf.75 65 63 32

Lykkesholmwej 4
Seniorhåndbold:

Christian Lind
Østergade 13A
Ungdomsforbold:
Vagn Jensen

"nt.75 61 2s 63
Ttt.75 65

g

96

Skovgårdwej 20
Seniorfodbold:
Benno Christensen
Banevænget 2,{

Trf. 75 65 65 38

Uden prote'følje:
Dorthe Mogensen
Østbirkvej 45

Tlf. 7s 65 63 65
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Seniorfodbold

Forventningerne til 1989 var gode. I 1988 var serie 4 kun et point fra en oprykningsplads til serie 3, og spillermaterialet var, bortset fra et par stykker, det samme. Godt
nok måtte serie 4.2 ned i serie 5 igen, men det var ingen katastrofe.
Så da træningen i begyndelsen af februar måned startede med vor nye træner, Benny
Thomsen, var målet klart, en placering blandt de bedste for både serie 4 og serie 5.
Det skulle desværre komme til at gå helt anderledes.
Træningsindsatsen var fra starten traditionel for EIF, ikke imponerende, men trods
alt ikke dårligere, end vi før har oplevet det. Resultaterne af traeningskampene blev
da også en blanding af godt og ondt. Så da turneringskampene begyndte i begyndelsen af april, vidste vi egentlig ikke rigtig, hvor vi stod. Den fgrste kamp var mod
Horsens Freja, en klub som inden sæsonen havde mistet flere spillere end til et helt
hold. Et nemt bytte, som af alle var spået nedrykning, hvilket også viste sig at holde
stik.
Horsens Frejå overraskede i deres første kamp alt og alle, ikke mindst EIF. Med e.t
hold, der på alle pladser var betydelig ringere end vores, lykkedes det Freja at vinde
kampen 1-0, imponerende! Det positive var, at nu kunne det kun gå fremad.
De næste fire kampe viste da også, at vi var bedre, så da vi efter 5 kampe havde
opnået 7 point, var vi igen oVenpå. Herefter løb vi desværre ind i flere skader, og med
den i forvejen "smalle" trup var det mere, end vi kunne bære. Dette skal nu ikke være
nogen undskyldning for resten af sæsonen. Udbyttet af turneringens sidste 17 kampe
blev på kun sølle 2 point! Resultat: nedrykning til serie 5.
Serie 5 skulle efter deres serie 4 eventyr i 88 forsøge at få spilleglæden tilbage. Om
det var minderne fra sidste år, der skræmte, vides ikke, men der var ikke spillere nok
under træningen til et hold, så resultatet blev, at serie 5 halvt om halvt var et "telefonhold". Resultat: i alt 6 point og nedrykning.
Vi havde også tilmeldt et serie 6 hold, som vi p.g.a. spillermangel måtte trække ud
af turneringen i sommerpausen.

Hvorfor gik det, som det gik? Hovedparten af skylden må bæres af spillerne. Manglende motivation, indstilling og vilje er nogle af npgleordene. Benny Thomsens
træning var baseret på, at den enkeltes indstilling var helt i top, så vedkommende af
frivillighedens vej hk maksimalt udbytte af træningen og kom i den rette fr6ning.
Løb, hvis du har lyst, er desværre ikke EIF stil... Løb for s...., det er snak, Egebjergspillere forstår.
Slut med fortiden, nu til fremtiden.
Sæsonen 1990 bliver igen med en ny mand ved roret, Gunnar Jensen, tidligere og
nuværende fgrsteholdsspiller gennem snart 1/5 århundrede. Det er EIFs håb og krav,
at træningen strammes betydeligt op, og jeg tror, at Gunnar forstår at få spillerne til
at dø med støvlerne på.

Seniordamer

Seniordamerne var tilmeldt i serie 3, styret af en ny træner, Axel S6rensen, som
tidligere har været træner i HB. Vi var desværre p.g.a. spillermangel npdsaget til at
trække dette serie 3 hold ud af kredsen og tilmelde dem i HGUs 7 mands turnering.
7 mands fodbold er ikke det samme, men det er et godt alternativ, men heller ikke
mere. Det blev til flere gode kampe i foråret og en fin placering som nr. 2.
Efter forårssæsonen blev de bedst placerede hold fra flere kredse samlet i en pulje,
og her kom vi med. Det blev til beskedne nederlag og tre uafgjorte kampe, hvilket
betød placering i nederste halvdel.

Indstillingen blandt seniordamerne er, at fra 90 skal vi igen forspge at samle et 11mands hold. Med det i tankerne indkaldte vi efter sæsonen var slut de nuværende
samt tidligere damefodboldspillere i EIF til et møde om dette. 15 mødte op og gav
deres tilsagn om at spille fodbold i 90. Jeg håber, at grundlaget for et 11 mands hold
dermed igen er til stede, og Axel Jgrgensen har givet tilsagn om en sæson mere som
træner for damerne.

Oldboys og
superoldboys
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Oldboys var som sædvanlig med i HGUs turnering og opnåede en pæn placering som
nr. 4. Et resultat, som måske kunne være blevet flottere, hvis de havde vidst, at de
godt måtte træne. Teddy præsterede nok den største indsats hjemme ved telefonen,
når der skulle stilles hold, en lidt utaknemmelig opgave.
Superoldboys var med i den traditionelle privatturnering, hvor det er mere hyggen end
resultaterne, der tæller. Det er mit indtryk, at de gennem denne turnering får deres
kombinerede krav til sport og samvær dækket ind.
Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke alle, der har ydet en indsats for EIF i
det forløbne år.

Fra generalforsamlingen
Til generalforsamlingen

14117 i klubhuset var der ud over bestyrelsen

mødt ca. 30 medlemmer. Til formandens beretning (se ovenfor) var
der kun få opklarende spørgsmåI. Kassererens fremlæggelse af regnskabet gav ikke anledning til spørgsmåI. I runde tal var driftsoverskuddet fra l/11-88 til 31/10-89 22.800 kr. Foreningens formue pr.
31110-89 er 183.000 kr.
4 bestyrelsesmedlemmer var på valg, og ingen af dem 6nskede genvalg. Nyvalgte blev Karen I-aursen, Be o Christensen, Vagn Jensen
og Dorthe Mogensen. Suppleanter til bestyrelsen er Kim Hoffer og
Bodil Daugaard. Som revisor valgtes Arne Laursen (genvalg).
Der var indkommet et forslag til generalforsamlingen fra Carl Chr.
Jensen vedr. forsØg på et samarbejde inden for fodbold (ungdom)
med nogle naboklubber, ft. Gedved ogf eller Lund. Bestyrelsen blev
pålagt at undersØge mulighederne.
Under generalforsamlingen kunne formanden oplyse, at Tommy
Savskov har fået tildelt DIFs og Sparekassen Sydjyllands lederpris.
Dette blev hilst med bifald fra de fremmødte. Jeg er sikker på, at
alle, der kender til Tommys arbejde for EIF som både leder og
bestyrelsesmedlem, vil sige, at det måtte komme. Tillykke Tommy!
Efter generalforsamlingen fortalte Ole Lund Svendsen, HGU, om
forberedelserne til Landsstævnet 90 i Horsens.

Telcst: Jørn Themsen

Tommy Savskov

ElF-fodbold 1989
for i år. Der har selvfølgelig været gode
og dårlige sider for de 2 hold. Jeg ved ikke, hvordan pigerne har haft
det året igennem, men jeg har haft det sjovt. Hvad kørsel angår, vil
jeg nok sige, at det har fungeret bedst på minipigeholdet. Småpigernes forældre ville ikke køre, eller også så var de ikke hjemme, eller
også skulle der handles ind.
Det kan ikke tælles på en hånd de mange undskyldninger, der kom.
Jeg ved godt, at det er mit ansvar at få det til at køre, men det var
ikke nemt, da der regelmæssigt kom ændringer til småpigernes
Så er fodboldsæsonen færdig

Mini- og småpiger
Tekst: Anette Stouby

kampe.

Hvad resultater angår, så er det til gengæld minipigerne, der måtte
se sig slået. Det gik bedre end forventet for småpigerne, synes jeg.
Jeg håber, at alle pigerne kommer igen til næste år + lidt flere, da
pigefodbold er sjovt.

Vi

synes, det har været en god sæson med poderne, og når

været ude til kampene, har vi haft det sjovt.
forældrene for deres opbakning.

Vi vil

Vi startede sæsonen i blæst og regn på grusbanen

vi

har

gerne takke

og fik inden turpar
et
træningskampe. Vi kom ikke så
godt fra turneringsstarten. Vi tabte 3 kampe på stribe, men så kom
vi i gang og fik en del point i de næste kampe. Så nåede vi til slutningen af sæsonen, og der var vi desværre nødt til at trække os fra
et par kampe, da vi ikke kunne stille fuldt hold. Det var faktisk svært
sæsonen igennem at stille med 11 mand. Jeg håber, vi bliver flere i
næste sæson og til slut tak for denne sæson.

neringsstarten nogle sejre i

Poder
Tekst: Michael

&

Søren

Lilleputter
Teksf.' Claus Algren
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HGU-drenge
Tekst: Jens Madsen

Efter en meget svag indsats i vores første kamp, hvor jeg bagefter
måtte slå ret kraftigt i bordet for at få spillerne til at forstå, at det
hele ikke skulle gå op i sjov, begyndte det at gårigtigt godt. I resten
af forårssæsonen (10 kampe) tabte vi kun 1 kamp mod Hatting de
senere puljevindere. Bl.a. vandt

vi

74-3 over Torsted.

I

efterårssæso-

nen (5 kampe) var det, som om spillerne var for sikre på sejr, og
derfor ikke ydede helt, hvad de kunne. Alligevel klarede de sig
ganske godt og tabte kun en kamp. Efter ferien begyndte vi at komme i spillermangel, da flere spiilere desværre faldt fra p.g.a. andre
sportsgrene. Det kom til at gå ud over spillelysten, da flere spillere
derfor måtte spille på både JBU- og HGU-holdet. Vi måtte til sidste
kamp melde afbud, fordi der ikke var nok. Træningsindsatsen har
gennemgående været god med ca. 15 spillere i gennemsnit. Desværre
har forældrenes opbakning ikke været så god til hjemmekampene, og
jeg vil gerne opfordre forældrene til at møde op til hjemmekampene.

sidst vil jeg gerne sige tak til holdet, specielt til Carl Christian,
fordi du har hjulpet mig så godt i min første sæson som træner.

Til

o" lr"

træningsdragter (sponseret af
Murermester Keld Stidsen og
Horsens Kontorteknik) afpr6ves fgr
afrejsen til Holland.
(Folo: Niels Bjerregaard)

JBU-drenge
Tel<st: Carl Chr. Jensen
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Så er den sidste kamp i 89 sæsonen spillet, og vi har haft afslutning.
Vi var i biffen og så Indiana Jones, og bagefter var der pizza og
massevis af de klare cola.

Når jeg så lige lader året smutte hen over "skærmen", må jeg konstatete, at det har været et år på godt og ondt. Vi startede nede på
grusbanen i midten af februar. I løbet af ganske få gange var der 1823 tll træning hver gang, og der blev virkelig gået til sagen.
Ved turneringsstarten var.humøret højt. Jens og jeg havde giort det
klart, at til JBu-holdet ville man blive udtaget efter træningsflid og indsats, kald det 1. holdet, om I vil. Første kamp var på Samsø den
spndag, hvor solen bare skinnede fra en skyfri himmel. Som sagt var
humøret i top, nu skulle vi vise de her "samsinger", hvordan fodbold
skulle spilles. Hvad vi dog ikke vidste var, at vi skulle møde turneringens suverænt bedste hold, der gik igennem turneringen uden tab af
point. I en af de bedste kampe, drengene spillede i år, tabte vi 4-0,
nederlaget var dog for stort (det skal en træner jo sige), 2-0 eller 2t havde været mere passende. På hjemturen var vi enige om, at vi
havde spillet en virkelig god kamp, og at det kun var at fortsætte, for
det vi kunne var godt.

Næste kamp var hjemme mod Skanderborg, hvor vi spillede 3-3,ligeledes i en god kamp. Skanderborg sluttede på,2. pladsen i turneringen. Så var det Saksild :ude,6-2 til Egebjerg. Ugen efter stod HFS på

programmet. Egebjerg vandt 6-0 i en virkelig god kamp, hvor HFS
måtte løbe forgæves rundt i vore flotte kombinationer. Men, men drengene fra Horsens havde også en 3. halvleg, hvad der naturligvis
var en stor overraskelse for os. Sidste kamp inden turen til Holland
var mod Odder, som vi på hjemmebane meget uheldigt tabte til med
2-t.
14 dage før vi tog til Holland, kom der 4 drenge fra Gedved, så nu
var truppen oppe på28 drenge til 2 hold, jo det gik bare godt. Næste
kamp var ugen efter turen til Holland. Vi spillede mod Hou, hvor vi
vandt 7-0. Herefter gik der helt koks i det. Hele 8 drenge meddelte,
at de ikke gad spille fodbold, fordi det var kedeligt. Det gav en
opbrudsstemning hos andre, som nu heller ikke vidste, om de havde
lyst mere. Og mon ikke det kunne ses på resultateme: Nederlag på
11-1 til Virring, I4-l tiL Samsø på hjemmebane, hvor jeg måtte låne
en juniorspiller og en lilleputspiller for at kunne slille med 11 mand
og 74-2 til Skanderborg på udebane.
Jens og jeg havde i den periode en snak med drengene før hver træningsdag, uden det dog hjalp spor. Der var ingen lyst til noget, alt var
uretfærdigt, for som en af drengene sagde: "Der kommer jo aldrig
nogen for at se os spille". Vi kunne kun give drengen ret, der kom
næsten aldrig nogen. Jens og jeg blev nu enige om at skrue bissen på.
Vi gav drengene 2 muligheder. Den første vat, at trænerne på skift
mØdte op og låste en bold ud, hvorefter han gik igen og vendte
tilbage for at låse bolden ind, når træningstiden var omme. Den
anden var, at træningen blev hård og seriøs og uden muggen, og så
måtte de, der ikke ville være med forsvinde. Drengene valgte sidste
forslag, og nu gik det fremad igen. Der blev virkelrg gLet til den ved
træriingen (endnu 2 drenge forlod os), så nu var holdet helt nede på
18.

Vi sluttede turneringen med maner. Især de 2 sidste kampe var forrygende. 6-0 over Hou ude og 7-0 over F.C. Horsens hjemme i overværelse af 3 tilskuere. Endvidere skal det nævnes, at vi i Carsten
Gohr har fået en angriber, der er i stand til at omsætte holdets gode
spil i mål - 16 mål i 3 kampe.
Nu vil jeg vende tilbage til bemærkningen om, at der aldrig kom
nogen og så på os, når vi spillede. Ganske rigtigt, der kom næsten
aldrig nogen. Mange kampe er spillet hjemme, hvor modstandernes
tilhængere har været de eneste tilskuere - en meget ejendommelig
situation. Jeg har også oplevet i år at forældre, der skulle køre til
udekampe, i stedet for at overyære sønnen spille fodbold har sat sig
ned i bilen for at læse avisen.
Der bliver fra forældre og spillere stillet en del krav til trænere og
idrætsforening. Var det ikke rimeligt, at der også var nogle pligter,
som de to grupper skulle opfylde? Det skal være sjovt og morsomt
at spille fodbold (bliver der forlangt) - helt rigtigt, siger jeg som
træner, men halvanden time, hvor t2-14 års drenge fjanter rundt, kan
tage lysten fra de fleste, vil jeg tro. Jens og jeg er mødt op hver gang
med et program for, hvad der skulle foregå, men hvor der også var
tid til skæg og pjank.
Forældrene stiller krav om, at idrætsforeningen stiller træningstider,
trænere, bolde, tØj og kampe til rådighed. Det kræves yderligere, at
de unge mennesker også skal lære noget om fodbold. Jeg vil her
efterlyse et meget større engagement fra forældrene.
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Det ville være rart, hvis forældrene ville melde tilbage, hvordan Peter
har det!!! Det er meget Ønskeligt, at forældrene møder op til k-ampe;
ne, i hvert fald til lijemmekaåpene, for det er jo trods alt her, vi
viser, hvor gode vi ei - og drengene er meget bedre, når far og mor
sidder uden for sidelinien.
Hvis ikke idrætsforeningen skal a
årrække p.g.a. manglende oPbakni
en større interesse til, enten ved
andet af foreningens arbejde. Jeg
forening, som kunne hjælPe bestYr
gaver, som de ikke selv når. Jeg
drenes side tages mest mulig he
spor rart for Peter, når han o
dens kamp, fordi han skal ud
kunne måske nås bagefter.
Foneste række fra venstre:
Rasmus Ris, Martin Selmer' JesPer
Boye, Sune Cramer, Carsten Gohr og
Anders Daugaard.
Bagerste række fra høire:

Richard Bjerregaard Kjælder, Jens
Madsen, Anders Lunde Larsen, Sgren

B. Laursen, Jakob Eskildsen, Morten
S6rensen, Per Højbjerg, Bitten Andersen, Heinrich Bro, Klaus Steffensen, Niels L. Nielsen, Carl Chr. Jensen og Thomas L. Jensen.
(Fofor Niels Bjerregaard)

Juniorer
Tekst: Peter Nielsen
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Sluttelig
3 drenge
Laursen
"siet" fra. De
ken. Men vi

rækforskel i tempo på
fod, at drenge fra Ege
dem
fra andre klubber
boldspillere,
motGret noget bedre. Man skal yde, før man kan nyde'
Mange tak til Arne Laursen, Horsens Kontorteknik for sponsorstøtte
til tr;nings- og spilledragter. Ligeledes tak til Keld Stidsen for spilledragter.
Tak for i år dreng,e.

Juniorerne havde en rigtig god tur til Holland, og selv om det ikke
blev til de helt store reslullal"t, fik vi da en spændende og lærerig tur
ud af det, hvad angår fodbold.
I løbet af sæsonen er der mange spillere, der er holdt. Vi startede
med 22 spillere, men efter sommårferien var der kun 15 spillere
tilbage, då der var en del af dem, der skulle på efterskole- Den sidste
t, selv om vi som
halvåei af sæsonen er ikke gået,
stykke arbejde- ind
trænere synes, at der er lagt å ttog
2 seir over Galten'
for sagen. Sæsonen endte dog posii

Vi glæder os til, at en ny sæson starter.

Støtteforeningen
Støtteforeningen afholdt d. 26. oktober ordinær generalforsamling, og
her er et uddrag af formandens beretning:
Foreningen tæller i øjeblikketZ74 medlemmer ud af 300 mulige, men
vi regner med at komme op på de 300 inden for kort tid.
Vi afholder vore månedlige klubaftener, hvor der er en god tilslutning. Det er dejligt at se de lidt ældre beboere hernede, hvor de
hygger sig. I den forbindelse vil jeg 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 Vera Kirkegaard og Annalise Daugaard, fordi de vil
bage for os. Ligeledes tak til Erik Thomsen, der altid har stillet borde
og stole op ved disse lejligheder.
Vi var igen med til at arrangere Skt. Hans-fest i skoven. I år var der
rigtig dejligt vejr, og mange havde da også fundet ned til bålet, hvor
Jacob Ravn fra Horsens holdt båltalen.
Foreningen har i det forløbne år ydet knzip 40.000 kr. til idrætsforeningens ungdomsafdeling. Jeg mener, vi har stØttet over en bred
front, og det er kun få ansøgninger, vi har måttet sige nej til.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store arbejde, den har
udført i det forløbne år.
To bestyrelsesmedlemmer var på valg på generalforsamlingen, nemlig
Anna Andersen og Hans Steensen. Hans Steensen blev genvalgt.
Anna Andersen pnskede ikke genvalg. I stedet blev Sonja Hansen,
Stængervej valgt. Bestyrelsen er herefter følgende: Palle Nielsen
(fmd.), Hans Thomsen (næstfmd.), Bente Skovgaard (kass.), Hanne
Dahl (sekr.), Hans Steensen og Sonja Hansen.
Der koster 100 kr. om året at være medlem af Støtteforeningen. Indmeldelse kan ske til et af bestyrelsens medlemmer.

Telcst: Palle Nielsen

Formand:
Palle
Gl. Kirkevej

Nielsen
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På den næstsidste side
Zeksf Niels Bjerregaard

er bragt

til

Et rygte

torvs; et rygte om at en

fotokonkurrence i lokalsamfundet er
under forberedelse.
Konkurrencen menes at skulle løbe af
stablen i 1990, nØjagtigt hvornår vides
endnu ikke; men hvis du har lyst til at

deltage, er det måske en god ide at

spekulere

i

motiwalg allerede

nu,

især hvis du påtænker at deltage med

vintermotiver!

Billedet her kan måske være en
inspirationskilde; det er taget af Erik
Lehn, Næstved Fotoklub.
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Støtteforeningen
Støtteforeningen afhol dt d. 26. oktober ordinær generalforsamling, og
her er et uddrag af formandens beretning:
Foreningen tæller i øjeblikketZ74 medlemmer ud af 300 mulige, men
vi regner med at komme op på de 300 inden for kort tid.
Vi afholder vore månedlige klubaftener, hvor der er en god tilslutning. Det er dejligt at se de lidt ældre beboere hernede, hvor de
hygger sig. I den forbindelse vil jeg 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 Vera Kirkegaard og Annalise Daugaard, fordi de vil
bage for os. Ligeledes tak til Erik Thomsen, der altid har stillet borde
og stole op ved disse lejligheder.
Vi var igen med til at arrangere Skt. Hans-fest i skoven. I år var der
rigtig dejligt vejr, og mange havde da også fundet ned til bålet, hvor
Jacob Ravn fra Horsens holdt båltalen.
Foreningen har i det forløbne år ydet knzip 40.000 kr. til idrætsforeningens ungdomsafdeling. Jeg mener, vi har stØttet over en bred
front, og det er kun få ansøgninger, vi har måttet sige nej til.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store arbejde, den har
udført i det forløbne år.
To bestyrelsesmedlemmer var på valg på generalforsamlingen, nemlig
Anna Andersen og Hans Steensen. Hans Steensen blev genvalgt.
Anna Andersen pnskede ikke genvalg. I stedet blev Sonja Hansen,
Stængervej valgt. Bestyrelsen er herefter følgende: Palle Nielsen
(fmd.), Hans Thomsen (næstfmd.), Bente Skovgaard (kass.), Hanne
Dahl (sekr.), Hans Steensen og Sonja Hansen.
Der koster 100 kr. om året atvære medlem af Støtteforeningen. Indmeldelse kan ske til et af bestyrelsens medlemmer.

Tekst: Palle Nielsen
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Palle Nielsen
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stablen i 1990, nØjagtigt hvornår vides
endnu ikke; men hvis du har lyst til at

deltage, er det måske en god ide at

spekulere

i

motiwalg allerede

nu,

især hvis du påtænker at deltage med

vintermotiver!

Billedet her kan måske være en
inspirationskilde; det er taget af Erik
Lehn, Næstved Fotoklub.
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Hans Thomsen - Stængervej 46
(Hansted Menighedsråd)
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Peder Pedersen - Egebjergvej 150
(Ha nsted-Egebjerg Beboerforening)
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Jørn Themsen - Skovgårdwej 12
(Egebjerg Idrætsforening)
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Dorthe Mogensen - Østbirkvej 45
(Lundum Menighedsråd)
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Annalise Daugård - Højbovej 22
(Ha nsted-Egebj erg Husholdnin gsforening)

Lis Odgaard - Torpvej 29
(Lundum Husholdningsforening)
Henrik Meldgård - Vesterhøjwej 56
(KFUM-Spejderne i Egebjerg)
Søren Damkjeer - Torpvej 54
(Lundum Sogns Borgerforening)
Peder Hedelund - Rådvedvej 73
(Rådved Borgerforening)
Jette Lund - Hansted Hospital
(Hansted Hospital)
Karl Sørensen - Østerhøjwej 20
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(Egebjerg-Hansted Forsamlingshus)
Knud Sander - Stæ.ngewej ?A
(Egebjerg Kolligiet)

Allan Eriksen - Østerhøjs,tej 26
(Antenneforeningen Horsens Nord)
Ingvard Svenningsen - Rådvedvej 64
(Kulturcenter Egebjergskolen)
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