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Lørdag den 1.
Lundum Sogns Borgerforening afholder børnediscotek i medborgerhuset kl. 19.30-22.00.

Lørdagl søndag den 1./2.

Lundun Sogns Borgerforening
arrangerer dragefestival (se også
lokale opslag).

Mandag den 3.
Egedal Folkedanserforening starter
den nye dansesæson kl. 19.30 i
Forsamlingshuset.

Tirsdag den 4.
Åbent hus og hobbyaften i Lundum
Sogns Medborgerhus kl. 19.3022.00.

OKTOBER 1990
Tirsdag den 2.

Åbent hus og hobbyaften i Lundun
Sogns Medborgerhus kl. 19.30
22.00.

Torsdag den 4.
Hansted-Egebjerg Husholdnings
forening arrangerer demonstratior
af desserter i Egebjergskolenr
skolekøkken kl. 19.00. Aftenenr
demonstrant bliver kok Ole Kin
Jørgensen, Egebjerg.

Fredag den 5.
Fællesspisning kl. 18.30 i Lundun
Sogns Medborgerhus; liste hænge;
ved huset.

Fredag den 7.
Fællesspisning kl. 18.30 i Lundum
Sogns Medborgerhus; liste hænger
ved huset.

BROENS REDAKTION:
Ansvarshavende redaktør:
Niels Bjerregaard
Egesholm

54

Tirsdag den 11.
19.30 arrangerer HanstedEgebj erg Husholdningsforening
aften i Egebjergskolens musiklokale, hvor lærer i Alexanderteknik,
Birgitte Due, Århus, tidligere
Dagmangaard, vil fortælle om

Kl.

7565 6191

Redaktionsmedarbejder:
Jørn Themsen
Skovgårdsvej 12 7565 6207

afspænding og bevægelse.

er planlagt til udgivelse
fire gange årligt i spetember,
december, marts og juni. Stof
der ønskes optaget i næste
BROEN

udgave, skal være redaktionen

Onsdag den 19.
Pensionistforeningen arrangerer
udflugt til Silkeborg.

hænde senest onsdag den 24
oktober 1990, kl. 16.00.

Sats er fiemstillet på laserprinter,

som uden beregning er stiltet til
rådighed af Chemitalic a/s,,

Eventuelle frivillige bidrag til
bladets drift, kan indbetales til:
Foreningen Broen
Skovgårdsvej 12 - 8700 Horsens

giro 2 96 40 66
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Tirsdag den 16.
Åbent hus og hobbyaften i Lundun
Sogns Medborgerhus kl. 19.30
22.00.

Torsdag den 18.
Andespil i Egebjerg-Hansted For
samlingshus.

i

Bladet er trykt hos Steffensen
Offset, som uden beregning har
støttet bladet med baggrundsfarve på forsiden.

Lørdag den 6.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshu;
aflrolder høstfest for medlemme
med husstand.

Torsdag den 25.
Andespil i Egebjerg-Hansted For
samlingshus.

Lørdag den 22.
Lundum Sogns Borgerforening
iurangerer høstfest i Vinten For-

Pen sioni

samlingshus.

Tirsdag den 30.

Tirsdag den 25.

stforeningen aflrolder med
lemsmøde med underfoldning ve
Iørgen Bastholm.

Støtteforeningen afholder klubaften

Åbent hus og hobbyaften i Lundur
Sogns Medborgerhus
19.3(

i EIFs klubhus.

22.00.

Mandag/torsdag den 24.127.
Lundum Husholdningsforening
deltager i husmoderstævnet i Fugl-

Onsdag den 31.
Lundum Husholdningsforenin
deltager i husmoderdag på Byg
holm Landbrugsskole.

sølejren på Mors.

kl.
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NOVEMBER 1990

DECEMBER 1990

Torsdag den L.
Andespil i Egebjerg-Hansted For-

Torsdag den 6.
Andespil i Egebjerg-Hansted For-

Side 2

samlingshus.

samlingshus.

Torsdag den 8.
Andespil i Egebjerg-Hansted For-

Hansted-Egebj erg Husholdning s-

Side 4
Patruljeridt :i Hansted Skov
Side 5
OpienSnin0 af våndhuller
Side 6

samlingshus.

Onsdag den 14.
Hansted-Egebj erg Husholdning sforening arrangerer blomsterdemonstration kl. 19.00 i Egebjerg-

forening afholder julemøde kl.

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

Torsdag den 15.
Andespil i Egebjerg-Hansted ForA8\

lysbilledforevisning ved forstander
Kirkmand, Elbæk Højskole.
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i Egebjerg

Side 16
Holbæklejren '90

on

samlingshus.

samlingshus.

Side 7
ForsamlinEsnuset

Side 13
Antenneforeningen
Horsens Nord

Torsdag den22.
Andespil i Egebjerg-Hansted ForTorsdag den 29.
Andespil i Egebjerg-Hansted For-

Kulturcenter Egebjergskolen

Kirkerne

opslag.

Pensionistforeningen arrangerer

Brokalender

Side 8

skolens musiklokale; se lokale

samlingshus.

lhdholdSf orte$hdlSe:

zg

Side 21
Ungdomsskolen
Side 23
Egebjerg ldrætsforening
Side 27
EIF-sommerfest 1990

Folkedansen starter igen
Egedal Folkedanserforening indleder den nye sæson mandag den 3.
september kl. 19.30 i Forsamlingshuset. Vi har fået en ny leder i år,
Marianne Møller, Ejer, idet Else Bollerup har ønsket at holde en pause.

Tekst: Jørgen Bastholm

Vi håber at se rigtig mange, både gamle og nye dansere, det er både
festligt og fornøjeligt at være med. Mød op den 3. september, det koster
ikke noget at prøve.

Syng-sam men-aftener

I

vintersæsonen l990l9I arrangeres der igen syng-sammen-aftener i
Egebjergskolens musiklokale. Aftenerne vil blive arrangeret i samarbejde

Tekst: Jørgen Bastholm

med, Kul turc ent er-ko re t .

Datoerne er ikke fastlagt endnu, de bekendtgøres efterhånden ved opslag.
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Patruljeridt i Hansted Skov
Tekst: Ole Schmidt

Foto:

NielsBjerregaard

Afviklingen af patruljeridtet i Hansted Skov søndag den 5. august 1990
blev afuiklet uden større uheld og blev en hyggelig dag for alle deltagerne.

Der skal fra arrangørernes side lyde en stor tak til alle de mennesker, der
har hjulpet, dels som sponsorer og dels som dommere på posterne.

Ruten var på 6 km med 15 poster, hvor rytterne skulle løse mange
forskellige hesteopgaver. Turen skulle gennemrides med et tempo på 100
meter/minut, svarende til 6 km/time, og der var tillagt 45 minutter til
brug på posterne. Det viste sig, at rytterne var dygtige til at overholde
den fastsatte ideattid. Til start mødte 33 ekvipager fordelt på 15 hold,
som alle gennemførte ridtet. Det maksimale pointantal der kunne opnås
var 150.
Efter ridtet kunne rytterne melde sig til en lille springkonkurrence, mens
de ventede på, at de sidste hold kom ind, og resultatet var blev udregnet.
Det var rart at se, at vi har så mange aktive ryttere og hjælpere i området. Vi håber I møder op igen, næste gang et arrangement finder sted.

point
point
point
point
I29 point
129 point
127 point
125 point
125 point
123 point
122 point
122 point
120 point
118 point

136
133
131
130

Mai Nicolaisen og Merete Karlshøj
Tanja Jørgensen og Anne Sophie Ris
Charlotte T. Sørensen og Tikki Schumann
Hanne K. Hansen og Randi Jensen
Mona Sørensen og Rikke Laursen
Gitte Nicolaisen og Maren B. Jørgensen
I-ouise Thomsen og Jane Nygård
Ditte Thomsen og Esben Christiansen
Ulla Trust, Line Bie og Rasmus Bie
Rikke Kragh Jensen og Helle Koch
Lisbeth Andersen og Tatiana L. Pedersen
Marit Brunholm, Sandi Christensen og Christina Laursen
Carsten Bo Petersen og Anette Skovgård
Anni Steffensen og Rikke Pold

Udenfor konkurrencen deltog Charlotte Skovgård, Charlotte Madsen
Carsten Trøjborg.
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Oprensning af vandhuller

En ny aktivitet i området og i kommunen er rykket ind på Naturcenter
Skovgård i Egebjerg. Naturplejeprojektet Oprensning og Restaurering af
minlre Vand.huller har fra maj i ar fået til huse på gården.

Tekst: Stig Pedersen

Projektet er startet af lokalafdelingerne af de grønne foreninger i Horsens
kommune: Danmarks Naturfredningsforening, Horsens Landbrugsforening, Horsens og Omegns Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923,
Strandjagtforeningen samt Horsens og Omegns Sportsfiskerforening.
Primus motor for etableringen af projektet har været Palle Koch fra
Egebjerg.

Projektet henvender sig til lodsejere i Horsens kommune med tilbud om
gratis
at vurdere eksisterende vandhullers tilstand,
at vurdere muligheden for nygravning af vandhuller på våde områder,
at vurdere muligheden for ved plejeindgreb at forbedre tilstanden
i vandhuller og våde områder,
at vurdere muligheden for en skånsom udnyttelse af vandhuller og
at udarbejde plejeplan for vandhuller og deres nærmeste omgivelser

-

-

-

Projektet tilbyder endvidere at udføre pleje og restaureringsarbejde som
oprensning og uddybning,
træfældning og rydning,
at etablere omgivende beplantning,
at overvåge vandhullets udvikling efter plejeindgreb og
at foretage opfølgende pleje i fornødent omfang.

-

Projektet beskæftiger i år tre unge, og arbejdet ledes af en biolog/skovtekniker. Af praktiske årsager har vi foreløbig koncentreret os om opgaver placeret i den nordlige del af kommunen. Her er der i øjeblikket
(medio juli) 6 plejeplaner under udarbejdelse. Yderligere et antal venter
i den resterende del af kommunen.
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En af planerne omfatter etableringen af et "offentligt" - vandhul placeret
den tidligere grusgrav umiddelbart nord for Naturcenter Skovgård.
Denne plan, der udvikles samarbejde med stadsgartnerens kontor,
indgår i en større plan for området. Nord for grusgraven har kommunen
planer om at anlægge en stævningsskov, ligesom kanten af grusgraven
skal tilplantes.

i

i

Projektet arbejder på den måde at sommerperioden anvendes til at foretage biologiske undersøgelser og til udarbejdelse af plejeplaner. Det
praktiske plejearbejde udføres i efterårs og vinterperioden.
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Kom og vær med

i Kulturcentrets sangkor! Kulturcentrets helt store

succes, sangkoret, fortsætter naturligvis under ledelse af Solveig Ronnen-

Korsang

berg.

I den forløbne sæson har der hver gang været ca. 30 interesserede, som
i de to timer har fået rørt stemmerne. Der plejer dog at være tid til en
kop kaffe midt i forløbet. Koret har med stort udbytte for både deltagere
og tilhørere sunget i kirken og på Hansted Hospital.
Nu starter sæsonen!
Der er brug for alle, også nye og uprøvede. Lad din stemme få indflydelse og vær med i koret fra tirsdag den 4. september kl. 19.00 i
Musiklokalet på Egebjergskolen.

I den forløbne sæson har der været mange forskellige fritidsaktiviteter,
vi håber naturligvis, at Kulturcentret fortsat vil danne rammen om

og

Alle er fortsat velkomne med forslag til fælles oplevelser. Desuden vil der i efterårets og vinterens løb blive arrangeret for-

disse aktiviteter.

Aktiviteter

i

Kulturcentret

skellige ting.

Vi

opfordrer alle

til at bruge Kulturcenter Egebjergskolen, både de
i lokalområdet. Man henvender sig

etablerede foreninger og beboerne

blor til
Egebjergskolen tlf. 7565 6555, eller til
Kulturcenter-koordinatoren, Henrik Meldgård, tlf. 7565 6570.

Forsamlingshuset
Efter endt kloakeringsarbejde på Egebjergvej, hvor bl.a. også Forsamlingshuset blev tilsluttet, var pladsen foran huset blevet noget ujævn.
Bestyrelsen har derfor, md nogenlunde resultat, lagt SF-stenene om;
måske skal stenene lægges om igen hvis Kommunen på et tidspunkt retter
fortovsbelægningen på Egebjergvej op. I forbindelse med omlægningen
er der ved trappen blevet etableret en rampe så kørestolsbrugere lettere
kan komme ind i Forsamlingshuset.

Tekst: Jens Hering Nielsen

I sommerferien er der blevet monteret nyt loftsbeklædning og ny belysning i salen. Det nye loft skulle tillige betyde en væsentlig forbedring
af akustikken; det kan vi få afprøvet ved vores årlige høstfest.

Høstfesten i år finder sted lørdag den 6. oktober og er som sædvanlig for
medlemmer med husstand - MØD TALRtcr op.

Hvis du ikke er medlem kan du meget let blive det ved en henvendelse
til et af husets bestyrelsesmedlemmer; et medlemsskab koster kun 25
kroner ved indmeldelsen samt et årligt kontingent, der i 1990 er på 100
kroner.
7565
7565
7565
756s
7565
7565
7565

60t7
6353
6410
6266

6t56
6309

644r

s. ÅnceNc

Kurt Rasmussen
Iæif Jensen
Svend Åge Madsen
Bernt Stribolt
O. K. Petersen
Poul Erik Kjær Petersen
Jens Hering Nielsen
NR,1
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DSTJ EN ESTELISTE
Lundum Kirke

Søndag, den 2. september
12. søndag efter Trinitatis
Søndag, den 9. september
13. søndag efter Trinitatis

Hansted Kirke

09.00

10.30

lngerlise Sander

lngerlise Sander

10.30 *)

Ingen gudsdeneste

Høstgudstjeneste

10.30 (kirkebil)

Søndag, den 16. september
14. søndag efter Trinitatis

Ingen gudstjeneste

Søndag, den 23. september
1 5. søndag efter Trinitatis

Ingen gudstjeneste

Søndag, den 30. september
16. søndag efter Trinitatis

09.00
lngerlise Sander

Søndag, den 7. oktober
1 7. søndag efter Trinitatis

10.30
lngerlise Sander

Søndag, den 14. oktober
18. søndag efter Trinitatis

Ingen gudstjeneste

Søndag, den2l. oktober
19. søndag efter Trinitatis

09.00
Thomas Fischer-Larsen

Ingen gudstjeneste

Søndag, den 28. oktober
20. søndag efter Trinitatis

10.30
lngerlise Sander

19.30 (kirkebil)

Søndag, den 4. november
Alle Helgensdag

09.00

10.30 (kirkebil)

lngerlise Sander

lngerlise Sander

09.00

Ingen gudstjeneste

Søndag, den 11. november
22. søndag efter Trinitatis

Høstgudstjeneste

09.00
lngerlise Sander

10.30
lngerlise Sander

09.00
lngerlise Sander

10.30
lngerlise Sander

Kirkekaff e

Thomas Fischer-Larsen

Søndag, den 18. november
23. søndag efter Trinitatis

lngen gudstjeneste

Søndag, den 25. november
24. søndag efter Trinitatis

19.30
Kirkekaffe

09.00
lngerlise Sander

10.30 (kirkebil)
lngerlise Sander

Gudstjenester på Hansted Hospital
Sog nepræst:
lngerlise Sander tlf. 7565 6412
Stængervej 24 - 87OO Horsens

Træffes på hverdage kl. 12-1 3,
på torsdage kl. 17-18 samt efter
aftale.

G

på følgendedagekl
prædikant:
14.15 med sognepræst Ingerlise Sander som
Torsdag den 20. september med altergang, onsdag den 10. oktober
onsdag den 31. oktober med altergang samt onsdag den2l. november

*) Sammenkomst i Borgerhuset for alle voksne og børn efte
høstgudsdenesten. Arrangeret af Borgerforeningen og menigheds
rådet.

ravere:

Hans

Thomsen tlf. 7565 6133

til Hansted Kirke kører igen ca. en sans pI

Stængervej 46 - 8700 Horsens

Kirkebilen

Thorkild Lindskov tlt.7565 4225
Toftevej 1B - 8700 Horsens

måned. Ring til Hans Thomsen (tlf. 1565 6133) senest
før den pågældende gudsdeneste.
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At undres
Har du stået derude en forårsdag, mens marken dunes af spæde, grØnne
spirer? Har du stået der og vidst med dig selv: Hvad du gør og ikke gør,
det der gror! om du protesterer eller nikker bifaldende, det gror. Har du
stået ved de bugnede høstmarker og fornemmet tilfredsheden, sagt i dit
inderste, ja, næsten på forhand, det modne-s. Det er selve livets under,
du aner noget af, og du kan i grunden kun den ene ting: uNDRES.

Tekst af lngerlise Sander

Det er og bliver noget af det fornemmeste ved mennesket, at det kan
undres. Det kan en robot ikke. og mange gange, når forundringen er
allerstørst, ved vi godt, at der er gået arbejde, angst, lidelse og smerte
forud. Tankerne havde kun een bøn: måtte det dog lykkes.
Enhver der har stået ved et lille nyfødt barn, kender til at lede efter ord,
men må til sidst nøjes med at UNDRES. vi vil så gerne kræve forklaringer
og give forklaringer, men en gang imellem er det godt at opgive dem,
for i stedet at give plads til noget så fornemt som at UNDRES

At undres er en følelse, som ikke kan deles med nogen. Det er som en
kilde, der begynder at risle, og jeg hører dens stille lyd. Jeg vil ha' den
for mig selv, og en dag vil jeg måske spØrge: Hvorfra har du dit udspring? Hvad er det, der betinger mit liv, ud over: moder, søster,
elskste, min kærlighed. Det er godt for mennesket at undres, fordi det
derved føres hen til en overvejelse, der ikke kan diskuteres i ord med
selv den nærmeste, men som alene kan skabe en længsel og en higen
efter den magt, som intet menneske kan forklare.
Den som har øre at høre med, han hører!også til sin indre kilde. Lytter
til sin egen undren og til de spørgsmål, den fremkalder: Har du mod til
at vedkende dig, uden videre forklaring, at det liv, du har, er givet dig
af Gud. At du gang på gang kan stå der og se på dit liv og sige Det
gror! At du kan stå der igen og undres, alt imens du siger: Det modnes!
Og denne modning lod dig ane en fylde af noget frugtbart, noget der
kunne blive til glæde for mange.
Da forstod du måske, hvor nødvendigt det var med alt det, der gik forud,
at der måtte pløjes dybe furer dit liv, at dit indre måtte gødes og
tilføres kraft, og at du var lige aflrængig af regn og sol.

i

Ja, livet er underligt, det er dejligt og nødvendigt at ha' det med de
andre, men det er afgørende at kunne hå det med sig selv. Ellers bliver
livet en flugt. For herinde i mig selv spørges ikke bare om målet for idag
eller imorgen, men der spørges om målet for dit liv.
Det er umuligt at svare på, og jeg må bede om svar fra den Gud, som
gav mig livet. Og det lyder: Følg mig! Det betyder, at Gud tilbyder at
gå foran. For han har et eneste mål med mennesket, at føre det frelst
gennem livet. Men det kræver en stillingtagen at følge efter.
Sæt dig et må|, der har evighedsværd
lad det dybt i din tanke def brændes
og lyse dig gennem de hindringers hær
der rundt om din vilje vil spændes.

s. ÅnceNc
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Det er afgørelsen, som Guds evangelium lægger op til, men når den e
taget, er vi ikke alene om vejen, fordi Gud selv vil gå med. Og skull
der pløjes dybe furer i vort liv, skulle alt forekomme mørkt, så er ha
et sted forude med sin spirende kraft.
Sæt dig et må|, der kanfylde dig helt
og holde begejstringen vågen
kan samle alt det, der er splittet og delt
og lyse dig frem gennem tågen.

Den, som har øre athøre med, holder begejstringen vågen, begejstringe
for at der er mere i livet end moder, søster, elskte, min kærlighed; de
er en Gud, som gav mig det hele. Der er mere i livet end mit ansigl
sved, der er kilden i mit inderste, som far mit ansigt til at sprudle, uvi:
af hvilken grund. Det er disse dage, hvor manoånder luften i fulde dra,
og synger Gud en sang for den lyse dag.,,
Stort skal du kende, hvor kræfierne gro
og livsmodet jublende fødes
den ranker din vilje, den ildner din tro
den modstand hvoraf du må mødes.

Det er livsmodet og begejstringen, der tager kampen op mod alle d

hindringer, vi møder, når vore selvbyggede tårne styrter sammen, elle
{enden var stærkere, end vi regnede med. Begejstringen for gennem hel
livet at have noget, der styrer ens færden, det er denne begejstring, de
holder livsmodet oppe! Da rankes viljen, og troen ildnes, hvis den ha
noget at være rettet imod.
Sæt

dig et må|, det er hvad evangeliet siger til os, et måI, vi føres fren

mod, og bæres hen mod, om det så skulle være. Da vænnes øjet til at s,
langt, da vænnes øret til at lytte, da vænnes hjertet til ikke altid at find
tolkende ord. Da følger man efter Guds kald i frihed for at nå friheder
ved at være menneske, og for at mærke livets storhed hver eneste dag,
Og jeg vil slutte med Jeppe Åkiærs fantastiske billede, der kan erindr
os om Guds tjeneste til os hver dag:
Jeg ser over tindrende marker
og langs med den blånende fiord.
Jeg stirrer på sejlende arker,
men finder ej tolkende ord.

Frygt ikke
Prædiken af lngerlise Sander

Evangeliet

7.

til

søndag efter Trinitatis,
Mattæus kapitel 10, vers 24-31

SIDE 1O

En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. E
discipel måvære tilfreds, når det går ham som hans mester, og en tjener
når det gåt harn som hans herre. Har de kaldt husbon^den Beelzebul, hvo
meget snarere da iAlce hans husfolk!
Frygt derfor ilclce for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skt
åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvadjeg sigerjc
i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I råbe u
fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan sl
sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade bade sjæl og legem
gå fonabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for et par smfunøruer? O
il<ke 4n af demfalder til jorden uden jeres Fader. Men på jer er selv al,
hovedhår talt. Frygt derfor il*e, I er mere værd end monge spurve.
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Der var engang en lilje, som stod på et afsides sted ved et lille rindende
vand. Den var godt kendt med nælder og et par andre småblomster i
nærheden. Liljen var dejligere påklædt end nogen kejser i al sin pragt.
Den var sorgløs og glad dagen lang. Tiden gled dejligt afsted, som det
rindende vand, der nynner og forsvinder.
Men en dag kom en fugl og besøgte liljen. Den kom igen næste dag,
blev borte nogle dage, men kom atter igen. Fuglen viste sig at være en
kedelig fugl. stedet for at beundre liljens dejlighed, gjorde den sig
vigtig ved at lade liljen føle, hvor bundet den var som lilje. Men samtidig fortalte den lille fugl, at der andre steder var mange og ganske
anderledes pragtfulde liljer. Her var fryd og munterhed, ingen brændende
nælder, og her var fuglesang, som overgik al beskrivelse. I sammenligning med dette var liljen ingenting.
Da blev liljen bekymret. Den sov ikke mere om natten. Den vågnede
ikke glad om morgenen. Den følte sig fængslet og bundet, og vandets
herlige rislen blev pludselig kedelig dagen lang, hvis den overhovedet
hørte det. Den begyndte at beskæftige sig med sig selv og med sine
livsvilkår i selvbekymring og frygt. Hvorfor i selskab med brændenælder,
hvorfor er jeg ikke en kejserkrone?
Da aftalte liljen en aften med fuglen, at næste morgen skulle der ske en
forandring. Og den lille fugl huggede jorden væk fra liljens rod, så den
kunne blive fri. Da det var lykkedes, tog fuglen den under sine vinger
og fløj afsted for at plante den i nyere og smukkere omgivelser, så den
kunne tage sig ud som en pragtfuld lilje. Men undervejs visnede liljen!
Nar jeg fortæller denne historie, af Søren Kierkegaard, om den smukke
lilje, så er det naturligvis, fordi denne lilje kan fortælle os noget om vort
liv - det liv, som vi engang imellem ikke selv forstår os på og måske er
alene med, fordi vi måske har glemt, at vi er Guds gode skabninger, hvis
liv har det formål at leve for Gud og mennesker, hver på sit afgørende
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Idag hører vi, at Jesus siger til disciplene: Frygt ikke! Og det siger han,
på trods af , at der absolut er noget at frygte. Disciplene skal ud i verden
og forkynde evangeliet, DET GLADE BUDSKAB, blandt andet, at mennesket
er mere værd end mange spurve, fordi mennesket er af ånd og har
mulighed for at blive opmærksom på sin egen værdi og andres værdier.
De kan forkynde det åbenlyst, for nu har de gennem Jesu liv, hans ord
og gerninger erfaret, hvordan muligheder blev skaffet til veje for mennesker, når de blev set på med kærlige øjne, nar de blev antaget og accepteret som dem, de var. De havde set, hvordan al frygt kunne forsvinde
fra et menneske, når dette menneske hk mulighed for at ernære sig ved
kærligheden selv. Og nu måtte de sige det højt, at Gud er i verden for
ethvert menneskes slEld.Det havde de haft mulighed for at se i Jesus
selv. Nu handlede det om, at ethvert menneske måtte komme til den
indsigt, at vi lever for Gud, uanset vore vilkar og placering. At intet
menneske er ude af syne for Gud.
Frygt ikke!, siger evangeliet også til os idag, skønt vi ved, der er meget
at frygte i denne verden! NåLr vi, som børn, oplevede, at mor eller far
sagde: Vær ikke bange!, så var det måske ofte, når der var allermest
grund til det. Men de sagde det alligevel, fordi de lod os vide, at nåLr du
er i al det, der gør dig angst og bange, så er du også i vore tanker. Og
det var som disse omsorgens og kærlighedens ord fik os til at rette
tankerne mere mod dem end mod det, vi frygtede. Det var som om, at
det frygtede ikke kunne få taget i os.
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Når Jesus siger: Frygt ikke! til os idag, så vil han ikke hå os til at lukke
øjnene for al det, der er at frygte. Ondskab og lidelse, og alt, hvad vi
synes, der er en djævel i. Tværtimod vil han åbne vore øjne for, at der
er meget at frygte, men hvis vi tror på, at vi lever her på jorden ron
Guo oc IKKE UDEN Guo, og hvis vi hører hans ord: Frygt ikke!, så vil
de fremkalde en tryghed, eller skaffe en mulighed til veje for at komme
igennem det frygtede. En mulighed, som gØr, at vi føler os RoDFÆSTEDE
i en utrolig kærlighed. Da vil disse omsorgsfulde ord fylde os mere end
det frygtede.
Liljen, der stod ved det rindende vand, blandt nælder og andre småblomster var smuk i sig selv, var ikke bange for sin placering, lyste op i de
blandede omgivelser. Den frygtede ikke, at noget skulle kvæle den, for
den vidste sig RODFÆSrrr solidt. Den vidste, at den havde næring, var
endda taknemmelig; derfor følte den, at vandet nynnede for den. Men
den blev fortalt, at det ikke var godt nok at være sig selv, hvor den stod.
Da begyndte den at bekymre sig - den blev utilfreds, og den tog livet og
det grundlæggende, DENS RoDFÆSTETHED, i sin egen magt. Den troede
vel, at den kom under gode vingers skygge. Men der var ingen næring,
ingen lys. Og da visnede den!
Der er meget at frygte, og det kommer over os alle med jævne mellemrum. Men når frygten er størst, er det som regel, når vi ikke tør være os
selv, når det ikke er godt nok eller stort nok at være et menneske, der
lever af og har brug for Guds omsorg, være et menneske, der er RoDFÆsrET r KÆRLTGHEDEN sELV. Den frygt, der burde ryste os alle i vor
grundvold, det er frygten for ligegyldighed overfor vor egen oprindelse
og værdi, især hvis ligegyldigheden er truende nær. Ligegyldigheden
overfor, at det liv vi har fået, er smukt og RoDFÆsrET I GuDS KÆRLIGHED, så meget, at vi ikke har grund til at frygte, at noget kan kvæle os.
For er vore tanker ofte nok rettet mod Jesu omsorgsfulde og kærlige ord
til os, så driver de også frygten ud. Men tager vi på grund af ligegyldighed og frygt for ikke at være nok, livet i vore egne hænder, da afskærer
vi os fra vor GRUNDNÆRING. Da forsøger vi at leve uorru Guo, OG trrr
FOR GUD.

Der er mange ting, der lover os frelsende vinger, der er meget,som vil
iokke mod lykken et andet sted. Men undervejs, længere og længere væk
fra den Gud, som nærer os med kærlighed, kan den smukkeste "lilje"
visne. Dø andeligt. DØ AF MANGEL pÅ RoDFÆsrETHED.

Vi hører ikke længere vandets rislen, livets nynnen, men har glemt, at:
Den fremtid, vi vil sikre her i feberagtig jagen er givet os fortrolig nær
som et kald i dagligdagen.
Et kald med rod i Jesu bud
til jordens bange slægter
om kærlighed og fred fra Gud
til os, der lidet mægter.
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Antenneforeningen Horsens Nord
Siden sidst er som lovet de 3 danske radioprogrammer: Pl, P2 og p3
blevet forbedret med ny teknik. Desuden er RTl-international (RadioLuxemburg) blevet monteret på 103,60 MHz.

Tekst: Allan Eriksen

På TV-siden er der også ændret en del. Det er programleverandørerne,
der flytter rundt ude på satellitterne; f.eks. er Sat 1 og RTL* flyttet fra
13 til 19 grader øst, og TV3 flyttet tilbage trl27,5 grader vest (der har
den været før). Men teknisk betyder det ikke noget for seerne derhjemme, da problemerne skal løses oppe i hovedstationen; og det bliver de,
hvis det kan lade sig gøre. Men mangel på materiel, plager så vidt vi
ved, vore leverandører, og bestyrelsen står derfor magtesløs.

Vi kan i

bestyrelsen godt forstå, det er irriterende, nar et program
på
mangler
skærmen, men det kan være svært og dyrt at informere godt
og forståeligt om forstyrelser, og mange gange er der ikke tid nok.
Men ring til bestyrelsen, og vi giver en forklaring, såfremt vi har mulighed for det.

Danmark DR

TV2
Tyskland SAT 1
ZDF
NDR
Scan Sat

RTL+
TV 3

Super Channel

Ikke benyttet (tom)
Eurosport
TCC/Discovery

Danmark

I..
II
ru

224 M}lz
55 MHz

Horsens
ffejle)
ÅrhusNærradio
Radio Viborg
Tyskland I..
II
III
RadioRTl/StarSat..
RTl-international
Formand Allan Eriksen
Kasserer JørgenPetersen
Poul Sørensen
Finn Christensen
Irma Christiansen
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TV-kanaler
VHF (Band I-III)

MIlz

182

62 MHz

MHz

189

48 MHz

MHz

196

}0/{IJZ

203 MIJZ
217 MHz

..89,4MH2

Radio
Kanal 9a
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2I0 MIJz

Kanal 10
Kanal 12
Kanal 03
Kanal 06
Kanal 04
Kanal 07
Kanal 02
Kanal 08
Kanal 05
Kanal 09
Kanal 11

..

.

90,5 MHz

g2,4MHz

FM-kanaler
(Bånd

II)

100,6 MHz

. . .101,6 MHz
...102,9MiH2
89,1MHz

..93,9M}J2

...

95,0 MHz

g7,}M}Jz

..97,7MH2
.103,6 MHz

7565
7565
7565
7565
7565

6226
6322

Bestyrelse n

670r
6526
6056
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Sankt Hans fest i skoven 1990
Tekst og foto:
Peder Pedersen
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Som så mange år tideligere blev Sankt Hans aften fejret på festpladsen
i skoven ved Egebjerg. Hansted-Egebjerg Husholdningsforening, Idrætsforeningen s Støtteforening og Hansted-Egebj erg Beboerforening stod for
arrangementet.

Det var ustadigt vejr med byger, blæst og kulde i dagene før Sankt Hans.
Derfor var arlangØrene meget spændte på, hvordan aftenen ville forløbe,
ville det holde tørt? Ville der overhovedet komme nogen, nåLr vejret var
så ustadigt? Men da aftenen oprandt, blev alle bekymringer fejet til side,
for solen skinnede, og på pladsen, der er omgivet af træer på alle sider,
mærkedes blæsten slet ikke. Og selvom vejen dertil, på sine steder, var
et bundløst ælte p.g.a. den megen regn i dagene forud, havde ca. 300
mennesker alligevel fundet vej til festpladsen.

Aftenen begyndte, for nogles vedkommende, med spisning af den medbragte madkurv. Derefter var der underholdning af harmonikapigerne
GnnSHOppERNE, som spillede en række kendte melodier. Derefter blev
der solgt amerikansk lotteri, alt imens der blev bagt snobrød ved et lille
bål, der var tændt til lejligheden.
Kl. 20.30 blev det store bål tændt, og det flammede lystigt op mod den
blå aftenhimmel. Medens Heksen med knald og hyl, på behørig vis, bler
sendt afsted til Bloksbjerg, holdt Hanne Dahl båltalen.
Hun kom i sin tale ind på spørgsmålet, om hvorfor vi samles om båler
Sankt Hans aften . Det gør vi, sagde hun, foruden for at brænde Heksen
af, også for at fejre den længste dag, men nok mest for fællesskabet, sorn
det var vigtigt at passe på, også alle de andre dage i året. Hun opfor'
drede til at alle, hver især her i Hansted og Egebjerg, gør noget for a
fremme dette fællesskab, så vi ikke, som hun sagde: Kommer til at føh
os så ensomme som heksen på bålet.

Efter talen Sang man, traditionen tro, midsommervisen. Inden aftener
sluftede, blev gevinsterne udtrukket i det amerikanske lotteri, ligeson
Støtteforeningen benyttede lejligheden til at udtrække månedens gevinster
på medlemsnumrene.

Atter i år en Sankt Hans fest med et vidunderligt vejr og en god
ning på den grønne plads i skoven.

BROEN

-

stem

1990-9

Bævere i Egebj erg

Så sker der igen noget nyt hos spejderne i Egebjerg. Vi vil forsøge at
starte bævere op; det er spejderarbejde for børn i børnehaveklassen og
1. klasse. Undertegnede, Solveig Kammersgaard, vil stå som leder for
bæverne. Jeg har tidligere været med i ledergruppen i Egebjerg, det er
efterhånden 9 fu siden, jeg stoppede, så derfor har jeg nu igen mod på
at starte.

Hos bæverne er der sjovt at være, vi skal høre om naturen, selv opleve
og udforske den, lege en masse sjove lege, synge, lære at binde enkelte
knob og en masse andre sjove ting.
Hvis I vil høre mere om bæverarbejdet, kan I deltage i en informationsaften for forældre torsdag den 6. september kl. 19.30 på Egekvisten (den
gamle brugsforeningsbygning). Første bævermøde vil blive holdt torsdag
den 13. september på Egekvisten fra kl. 18.30 til kl. 20.00. Vi håber at
se rigtig mange forældre til mødet den 6. september og endnu flere børn
den 13. september. Så husk nu at sætte kryds i kalenderen ud for de to

Tekst: Solveig Kammersgård

-

datoer.

Hvis nogen skulle være forhindret i at deltage i informationsmødet, er I
altid velkomne til at ringe til mig på tlf. 7567 1229 (bedst efter kl. 19).

Lands Patrulje Konkurrence
var inde for LPK 2.-del.I Egebjerg Gruppe
havde Uran 238 fra seniorerne og Jaguar fra spejderne, som kong Arthurs riddere af det runde bord, kvalificeret sig til denne ærefulde dyst
om at finde den hellige Gral. Hvis man så den hellige Gral fik man et
evigt liv; men for at finde den skulle man være fejlfri og ikke begå
nogen form for fejltagelser under de næste tre dages prøvelser.
Så blev det tirsdag, og tiden

Tekst: Peter Bruun (Jaguar)

Vi startede med et marked, som kong Arthur

åbnede ved at trække
sværdet Exkalibar op af ambolten. Markedet bestod af en masse poster,
der var placeret som på en markedsplads. Posterne lukkede kl. 16.30, og
vi gik hjem til vores lejrplads.
Næste dag startede hiken. Vi skulle gå en 26 km lang strækning, hvor
der var fire poster. Om aftenen kom vi til overnatningsstedet, som var
en lysning i en skov. Der slog vi vores bivuak op og krøb i poserne. Den
tredie dag startede med et stjerneløb på overnatningsstedet. Herefter blev
vi kørt til Holbæk Havn, hvorfra vi blev sendt ud på et byløb. Kl. 12.00
måtte vi begynde at bevæge os mod lejren.

Efter at have spist og slappet lidt af, mødtes vi med kong Arthur, som
meddelte os, at der ikke var nogen, der fik set den hellige Gral og at det
runde bord derfor måtte opløses, så nu er vi riddere af det opløste runde
bord; dermed var LPK-90 slut.
Uran-238 fik en 3. plads blandt seniorerne og Jaguar en 11. plads blandt
spejderne. Med så flotte placeringer i to af de tre aldersgrupper, synes
vi egentlig, at lokalsamfundet har lov til at være bare en lille smule stolt;
det er ikke hver dag der opnås så flotte resultater ved et danmarksmesterskab, som LPK i virkeligheden er. Der bliver noget at leve op til og
stræbe efter om tre år ved LPK-93.
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Stort behov for legestuen
Ideen med legestuen er at børn skal lære noget om sammenhold i de
hjem hvor der ikke er behov for en heldagsplads i en daginstitution.
Børnene skal lære at omgås andre børn, og derfor er der stor søgning til

Tekst: Grethe Sørensen

legestuen.

I

legestuen er børnene fordelt på tre hold, mandag, tirsdag og torsdag å
3 timer (kl. 8.30 - 11.30). Børnene er fra 3 år og til 6 år. Det viser sig
at være en god ting for børnene at gå i legestue. Det bliver ikke så brat
en overgang at komme i skole.

Den økonomiske mulighed for at drive legestuen er vanskelig. Pengene
rækker ikke til meget legetøj, men legetøjet er heller ikke det primære,
det har børnene nok af derhjemme. Vi synger, leger, spiller, danser og
ptwer at bruge fantasien sammen.

Udf lugter

Hvert år er legestuen på udflugt, når sæsonen er slut. Børnene bliver
spurgt, hvor de gerne vil hen, og som regel råber de i munden på hinanden: Løveparken. I år drog vi afsted i en lejet bus, og forventningerne
var store. Madpakken blev spist og legepladsen blev opsøgt. Derefter var
der tid til at se på de mange dyr. Vejret var fint, og vi havde en dejlig
tur.

Nu er det tid til at starte i legestuen igen. Mandag, den 3. september
starter vi igen legestuen i Den gamle Brugs. Alle børn fra tre år er

Tilmelding

velkomne. Tilmelding på

tlf. 7565 6010.

.WN

Mishael, Niki, Louise, Camilla, Kendt, Pernille, Morten, Kristian, Anders, Morten og Dennis
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Lasse, Sofie, Maria, Søren, Lars, Dorthe, Martin, Thorbjørn og Anette.

Line, Louise, Sofie, Kendt, Thomas, Dennis, Martin, Lasse, Søren, Anette og Kristian.
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H anstedTekst: Karen Bastholm

Egebjerg H ushold
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Ferien er ved at være forbi, og inden vi starter på en forhåbentlig god
sæson, vil vi gerne fortælle lidt om det år, der er gået. Måske er der
andre, der har lyst til at være med til vore arrangementer. Nu er medlemskontingentet jo kun 75 kr. om året, pensionister dog kun 50 kr.
årligt, så hvis man har lyst og tid til ar være med i vore hyggelige og
lærerige aftener, skulle man nok kunne få råd til det. Vi glæder os til at
se rigtig mange, alle er velkomne i foreningen.

I

febuar måned var der en velbesøgt aften med Solvej Jørgensen, "Lær-

kenfelt", der lavede et "Åbent-hus arrangement". Det blev en meget
vellykket aften, hvor der blev vist mange fine retter. Der har også i
febuar måned været aflroldt fastelavnsfest for børnene. Det foregik som
sædvanligt i Lilleskolens atriumgård. Der var tøndeslagning, film,
sanglege og fine udklædte børn.
marts måned var der dillettantforestilling i forsamlingshuset, og senere
på måneden var vi på et besøg hos Anne Sofie Jørgensen og Iørgen
Ovesen, Gedved. Tilslutningen var meget stor, men alligevel var der
plads til alle. Vi fik en interessant aften. De fortalte om byggeriet og
formålet med sådan et hus. Der er flere ansatte, der foruden de selv har
undervisning. En dejlig afslappet atmosfære herskede i deres måde at
fortælle på. Man sluttede med kaffe på restaurant "Møllebæk".

I

I april har vi besøgt Horsens Bibliotek, hvor vicestadsbibliotekar

Palle
Bo Frandsen, fortalte om indretningen af den gamle tobaksfabrik, og om
hvilken hjælp, man kan få, når man henvender sig på biblioteket. Vi så
alle lokalerne, og det var både en god og gemytlig måde, vi fik det hele
fortalt på. Aftenen sluttede med kaffe på "Caf6 Asbæk", hvor vi også
havde lejlighed til at se deres kunstudstilling.

Til generalforsamlingen i maj blev

bestyrelsen genvalgt, og da havde vi
"Jutta", Graven, ude at fortælle om "Oste og pastaer". Det var interessant, samtidig med at det smagte godt. Desuden lærte vi, at pasta er så
næringsrig, at selv idrætsfolk spiser meget af det, så det er med god
samvittighed, vi serverer de dejlige retter.

Den 14. juni var Beboerforeningen og Husholdningsforeningen fælles om
et besøg hos "Plantorama 2000" i Egå. Det var en stor oplevelse at se de
mange blomster, krukker og fine dekorationer. Der var næsten alt til
både hus og have. Bestyrelsen havde bagt kage, og "Plantorama 2000"
serverede kaffe. Desuden gav de mange gevinster, som nogle var heldige
at få med hjem.
Sammen med idrætsforeningen har vi deltaget i "Landsstævne 90", som
medhjælpere på Egebjergskolen. Det var nogle drøje dage. Der blev
slæbt en masse papir både ind og ud, men vi, der var med, havde nogle
oplevelsesrige dage. Der var mange glade deltagere fra forskellige steder
i landet, og vi, som hjalp, havde nogle dejlige dage ved et veltilrettelagt
stævne. Alt fungerede godt på Egebjergskolen, og derfor skal der lyde
en tak til alle for et godt samarbejde. Der var ros fra både ledelse og
deltagere, og vi håber, vores hjælp vil give nogle penge til idrætsforeningen.

Til slut vil vi opfordre alle til at se efter vore arrangementer i Brokalenderen.
SIDE 20
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Velkommen i Ungdomsskolen
Ungdomsskolen byder velkommen til en ny sæson med mange tilbud til
alle unge. Du kan vælge et bestemt fag, eller du kan vælge aktive tilbud
i klubben.

Tekst: Henrik Meldgård

Alle unge i Horsens kommune har modtaget Ungdomsskolens program,
hvor samtlige undervisningstilbud er nævnt.

Du henvender dig blot til Ungdomsskolen eller møder op den første
undervisnings-aften. Husk tilmeldingskortet fra brochuren. Man kan

til undervisning

på alle Ungdomsskolens afdelinger - på Dagtilbud, men så er
der desværre det med transporten.
melde sig

næsskolen og Langmarksskolen kan du finde de fleste

På Egebjergskolen tilbyder vi de samme fag som sidste år - plus nogle
nyheder som selvforsvar, madlavning for unge, førstehjælp og værkstedsfag. I værkstedsfag tilbyder vi et varieret forløb med smykkefremstilling,
porcelænsmaling, syning og silketryk. Du kan vælge at følge et eller
flere af forløbene.

Hold nr.

Mandag
Jagt- og vildtpleje
Selvforsvar
Værkstedsfa$ (smykker, syning og porcelæn)
Fritidsvirksomhed

Tirsdag
Foto I

4-l

4-t2-l
4-28
4-3
4-49

Førstehjæ1p

Madlavning .

.

,

Ridemærkeprøve
Fritidsvirksomhed, Lund

Onsdag
Foto
Musik- og
Fritidsvirksomhed, Egebjerg

II

4-27
4-39

samspilsgruppe

Kl.
19.00 - 2r.3s
19.00 - 21.00
19.00 - 21.00
19.00 - 21.50
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 -

Du kan nå det endnu

'\Ml
tffiv

s\52-,.
Undervisningen
iEgebjerg

21.35

2r.00
2t.35
21.00

2r.50

4-12-2
4-23

19.00 - 2t.35
19.00 - 2r.35
19.00 - 21.50

4-16
4-11

19.00 - 21.00
19.00 - 2r.3s
19.00 - 21.50

Torsdag

Fransk
Modelbygning/træsløjd
Fritidsvirksomhed, Lund

.

Efter aftale med kursisterne

Spec.dansk...
Spec.engelsk..
Spec. matematik

4-519

4-Sl7
4-515

Hvis deltagerne på et hold hellere vil starte klokken 20 i stedet for kl. 19
- så gør vi det! Måske er den anførte dag helt håbløs p.g.a. andre aktiviteter - kom og spørg, du er måske ikke den eneste, og så kan vi flytte
holdet til en anden dag.

g. Åncnruc

-

NR.1

Ungdomsskolen er til

at flytte med
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Kom med ideerne

Måske er dit ynglings-fag ikke kommet med på planen. Snak med nogle
af dine kammerater og henvend dig til Ungdomsskolen - så undersøger
vi, om der kan startes et hold.

Kort eller langt

Nogle fag er velegnede til at vare hele sæsonen fra september til marts;
men somme tider har man brug for at lære nogle bestemte færdigheder
eller blive inspireret - og så selv arbejde videre med tingene. Vi venter
på dine ideer - så skaffer vi instruktøren.

u

ndervisningsf orløb

Også for voksne

Ungdomsskolen er naturligvis mest for de 14-18 årige. Men også voksne
er velkomne til at følge Ungdomsskolens fag. Vi bor i et forholdsvis lille
lokalsamfund, hvor det kan væIe svært at danne hold. Desuden tror vi,
at begge parter kan inspirere hinanden.

Samarbejde med
Kulturcentret

vil Ungdomsskolen stå som aurtangØt af nogle
kortere forløb i sæsonens løb. Vi tilbyder således en gentagelse af sidste
sæsons succes, hjertemassage/genoplivning. Datoen er endnu ikke fastSammen med Kulturcentret

lagt.

Lektiehjælp

Opgaverne bliver ikke lettere i 8. og 9. klasse. Ungdomsskolen tilbyder
hjælp på små hold, så du lettere kan klare tingene.

Elever fra 7 . klasse

Eleverne fra 7. klasse er velkomne i klubben. Det koster 20 kr. en gang
for alle, og så far du et medlemskort, der giver adgang til alle Ungdomsskolens aktiviteter.

Klubben

Klubben er samlingsstedet, hvor du kan spille bordtennis, billard, dart
osv. Vi satser på en fast video-aften, og så er der jo diskoteket. Kom og
vær med - går du til undervisning, er det gratis - ellers koster det 20 kr.
for hele sæsonen!

Afdelingsleder Henrik Meldgård
kan træffes privat tlf . 7565 6570
eller på ungdomsskolen efter kl.
18.45, tlf. 7565 6898.

SIDE 22

Discoteksaften i klubben engang sidst i 7O-erne.
Slips og øreclips var ved at komme på mode.
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Generalforsamling i

Mandag den 12. november 1990 kl. 19.00 aflroldes der ordinær generarforsamling i Klubhuset ved Egebjerghallen.

EIF

Tekst: Birgit Madsen

I

den forbindelse vil jeg opfordre klubbens medlemmer til at møde op.
Det plejer at være lidt sløjt med fremmødet. En flok på 30-40 af støtterne, det vil sige de, der yder en aktiv indsats for at EIF kan fungere,
møder trofast år efter år. Det er meget positivt, men det ville være rart,
hvis mange flere viste interesse for klubbens arbejde.

Et dagblad citerede fornylig følgende udtalelse: En forening er, hvad

dens medlemmer gør den til!, og det er netop på en generalforsamling,
at medlemmerne har bedst mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. Dels ved at være med til at vælge bestyrelsen, dels ved at komme
med forslag og fremsætte deres tanker og meninger.
DETfOT: MØD OP

-

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE

damer
oldgirls
herrer

Træningstider 199O19 1

Handbold, senior
tirsdag n.20.30-22.30
Handbold,
torsdag kl. 20.00-21.00
Handbold, senior
torsdag H. 2L 00-23.00
Svømmeundervisning (v/LoneDagnæs) mandag kl. 15.00-17.00
Familiesvømning (start den 5.
onsdag H.20.00-22.00

sept.)

Fodbold, senior he rrer
Efter en skuffende 1989-sæson med to nedrykninger til henholdsvis serie
5 og 6, var alle spillere enige om, at i 1990-sæsonen skal der ydes lidt
mere, og at vi hurtigst muligt skal vende tilbage til serie 4.

Tekst: Benno Christensen

Med Gunner Jensen ved roret som ny seniortræner i EIF startede træningen sidst i februar, og vi var med i en træningsturnering, hvor vi igen
prøvede at vinde. Sidste sejr var i begyndelsen af foråret 1989, så det var
jo en skøn fornemmelse.

Den23.,24. og 25. marts havde vi en træningsweekend i Egebjerg. I
1989-sæsonen havde vi følt, at vi havde haft dommerne på nakken. Det
var måske vores egen skyld, på grund af manglende resultater. Derfor
havde vi inviteret Horsens Fodbolddommerklub til at komme fredag
aften, hvor vi hyggede os med to fra dommerklubben. Resten af weekenden gik med træning både udendørs og i hallen, massage og træningskampe. Nina sørgede for bespisning. Søndag aften var alle trætte efter
en hård weekend.

Turneringen startede den 7. april og i hele foraret er det gået godt for
serie 5, som ligger på en delt førsteplads. Serie 6 ligger i den nederste
halvdel.

s. ÅncnNc
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Med EIF i Holland
Tekst: Kim Hoffer

Torsdag morgen kl. 6.00, Kristi Himmelfartsdag, startede 16 unge
mennesker med TEMA-rejser fra Hovedgård mod aktivitetscenter og
vandland DE EEMHoT lidt uden for Amsterdam. Alderstrinnet var fra 18
- 37 at, så det var en tur for voksne.
Da vi havde fået alle vækket, gik turen sydover. Vi kunne først grænsehandle mellem Holland og Tyskland, så rejselederen og chaufføren havde
sørget for de nødvendige forsyninger. Vi landede sidst på eftermiddagen
og blev indkvarteret i lækre 8-mands bungalower. Om aftenen, var der
arrangeret en bowlingturnering, og bagefter hyggede folk sig i centret
eller i hytterne.

Om fredagen gik turen så til Amsterdam. Vi kørte lige over middag og
startede med en kanalrundfart. Hvis man ikke har set Amsterdam føt, er
det en stor oplevelse. Byen er, ligesom Venedig, bygget på træpiller.
Husene er meget smalle, på grund af grundpriserne. På alle gavlene
sidder der et hejseværk. De er nødt til at flytte møbler og andre ting ind
gennem vinduerne, fordi trappeopgangene er for smalle. Vi kom også
forbi det smalleste hus i Amsterdam. Det er 120cm. bredt!

Efter kanalrundfarten gik vi lidt rundt selv. Så samledes vi alle og gik
gennem Amsterdams lyserøde kvarter. Hvad hovederhvervet er her, tog
det ikke lang tid at gætte. Varerne er ganske enkelt udstillet i vinduerne.
Vi var også inde på en bar, hvor der var meget varmt, heldigvis, ellers
havde servitricen reddet sig en kraftig forkølelse! Vi nåede hele vejen
igennem, og resten af aftenen tilbragte vi i centret.
Inrdagen var til fri afbenyttelse. Mange af de unge havde en tennisketcher i hånden for første gang. Af andre aktiviteter kan nævnes squash,
badminton, bueskydning, minigolf, boldbane og om sommeren er der
gode muligheder for surhng og vandski. Og så er der selvfølgelig det
store subtropiske vandland med boblebad, vandrutchebaner og meget
andet. Så der var aktiviteter nok at tage fat på. Om aftenen havde vi så
endnu en bowlingturnering, og bagefter var der almindelig råhygge.
Søndag var der afgang fra centret kl. 10.00. Det var en flok trætte unge
mennesker, som satte sig i bussen, så hjemturen forløb hurtigt og roligt.

Tilsidst vil vi gerne takke Støtteforeningen for øknomisk bistand til ynglingespillerne, og vi vil gerne takke TEMA-rejser for et fint arrangement. Bare synd at ikke flere havde tilmeldt sig. Venner, se at komme
op på mærkerne, når der sker noget i foreningen!!

L90 Horsens
Tekst: Benno Christensen

Det hele begyndte i efteråret 1989 på den årlige generalforsamling i EIF.
HGU's formand Ole Lund Svendsen kom efter generalforsamlingen og
fortalte om, at Horsens skulle aflrolde landsstævne 1990. I den forbindelse skulle man bruge ca. 1000 frivillige hjælpere til alt, hvad der
skulle foregå i HGU/HOS's regi, og han fortalte om forskellig slags
arbejde, der skulle gøres, bl.a. pedel- hjælp på skolen, hvor der skulle
være indkvartering, folk til at passe kiosken, diverse hjælpere i stadionområdet, folk til at passe telte, hvor aftenfesterne skulle foregå og
mange andre ting.

i
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Han fortalte også, at al hjælp er ulønnet, men at foreningen kan få del
i overskuddet på den måde, at alle hjælpere får udleveret et arbejdskort,
hvor alle timer bliver ført, og på den måde vil foreningen få del i overskuddet, alt efter hvor mange timer man har arbejdet.
Efter denne orientering fra HGU's formand gik snakken livlivt blandt de
få, som var mødt til generalforsamling, Vi fandt hurtigt ud af, at vi
kunne tænke os at passe et festtelt inde i Horsens. Da pedellen på Egebjergskolen fandt ud af, at EIF ville forsøge at hnde hjælpere til L-90,
henvendte han sig og spurgte, om vi også kunne finde nogre fork til at
være pedelhjælpere på skolen.

til HGU, hvori jeg skrev, at vi sandsynligvis
kunne samle 20-30 personer over 18 år til et festtelt, og at vi nok også
kunne finde nogle hjælpere til Egebjergskolen. Jeg fik nogre dage senere
brev fra HGU, om at de havde modtaget vores ansøgning.
Jeg satte så et brev sammen

Alt dette foregik i november-december måned. rløbet af vinteren havde
jeg flere telefonsamtaler med landsstævnekoordinator Niels Anders Lund
Svendsen for at høre, om vi fik lov til at passe et telt, men det er jo en
kæmpeopgave at få det hele til at gå op, så jeg fik ikke rigtigt noget
svar. Pludselig en dag sidst i foråret blev jeg ringet op af Frede Hauberg, som skulle sørge for pedelmedhjælpere på alle skoler. Han sagde,
at vi skulle besætte 120 timer på Egebjergskolen. ugen efter blev jeg
ringet op af Eva Kristensen, som sad i festudvalget. vi skulle passe det
største telt i byen, et telt med plads til 3000 gæster, beliggende på
Østergade Stadion.

Tirsdag den 15-5-90 var der møde i aktivitetshuset med festteltudvalget,
og det blev hurtigt klart, at de 20-30 personer, vi havde lovet at kunne
stille med ikke forslog meget. Der skulle bruges mellem 80 og 100 hver
af afterne torsdag, fredag og lørdag. Nogle i bestyrelsen troede kun vi
skulle passe teltet en enkelt aften, men jeg kunne fortælle at det var 3
aftener. Mange mente ikke, vi kunne finde så mange i EIF, som ville
give en hånd med.

El F,'S,,

BESTYREIS EI
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Birgit Madsen
7561 5956
Høibouej 24
Næstformand og seniorfodbold:
Benno Christensen 7565 6538
Banevænget 24
Kasserer:
Elsebeth Jensen 7565 6245
Skovgårdsvej 1 8

Sekretær og gymnastik;
Karen Laursen 7560 6570
Vestergade 728

Badmintonr

,,,,

Stis Riis
7565 6516
Birkeholm 51
Svømning og ungdomshåndbold:
Dorthe Mogensen 7565 6365
Østbirkvej 45
Seniorhåndbold:
Christian Lind
7561 2563
Østergade 134
Kim Hoffer Madsen 7561 0101
Frederiksgade 8
Bodil Dausård 7562 6209
Højbovej 14
Ungdomsfodbold:
Tommy Savskov 7565 6762
Vesterhøjsvej l3

Nå, men så let ville vi nu ikke give op, så vi fik en stor plance sat op i
cafeteriet i Egebjerghallen, om at vi skulle bruge hjælpere, og ellers lod
vi rygterne løbe gennem Egebjerg og Hansted, og i løbet af 5-6 uger var
vi oppe på 60-70 hjælpere. Vi var nu nået hen til begyndelsen af juni
måned. De sidste 14 dage før det hele skulle løbeaf stabelen var jeg til
flere møder om aftenen og i weekenden sammen med de andre teltformænd samt Henning Rasmussen og Eva Kristensen. vi gennemgik alle
praktiske og sikkerhedsmæssige forhold. Det blev også klart, at der
skulle være to teltformænd i vores telt, og da Mogens Rosendahl på et
tidspunkt lod et ord falde om, at han godt ville give en hånd med, var
han

jo

selvskreven.

De sidste dage kom der yderligere nogle hjælpere til, så vi med peder-,
kiosk- og festtelthjælpere nåede op på ca. 120 frivillige. Men vi mangrede stadig nogle stykker, for alle hjælpere kunne jo ikke være der hver
aften. Hatting IF blev derfor kontaktet og spurgt, om de ville hjærpe i
teltet på Østergade stadion. Det ville de godt, og de kunne skaffe hjælpere til at bemande to barer. Vi skulle så selv klare fire.
Mandag den25-6 holdt vi informationsmøde i klubhuset for ale teltmedhjælpere, hvor de fik besked om, hvem de skulle stå i bar sammen med,
mødetidspunkt, arbejdets art o.s.v. Der blev også udleveret arbejdskort.

g, Åncnruc
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Tirsdag den 26-6 blev der holdt informationsmøde på Egebjergskolen,
hvor pedellen forklarede om arbejdets art, mødetidspunkter m.v.
var vi klar til at gå i gang. Arbejdet på skolen deltog jeg ikke selv i,
men efter hvad jeg har hørt fra pedellen og nogle af de, som har hjulpet
på skolen, er alt gået uden de store problemer.
Så

I

teltet var vi 10, der mødte torsdag eftermiddag for at stille borde,
bænke og barer op. Derefter mødtes alle kl. 21.00 for at gøre barerne
Har. ØI og vand skulle køres ind fra kølecontainere, prisskilte skulle
hænges op o.s.v. Musikken startede W. 22.00, da åbningen på stadion
var slut, og kort tid efter var teltet fyldt med glade landsstævnedeltagere,
Så havde vi ellers 3 timer foran os, men alt forløb ihøjt humør og uden
nogen form for ballade. Kl. 1.00 sluttede festen, og så var der l-2 timers
oprydning, hvor vi måtte bære en del ødelagte borde og bænke ud. De
var kun beregnet til at spille banko ved og ikke til landsstævnefester.

vi regnede med at lørdag aften ville
mente
ikke
der kunne lukkes flere folk ind,
en
ren
rutinesag.
Vi
blive
men der tog vi fejl.l-ørdag aften fik vi virkelig travlt. Den aften solgte
vi for lige så meget som de to foregående aftener tilsammen. I-ørdag
aften var der også plads til lidt flere, fordi vi havde båret nogle borde og
bænke ud, så det ikke blev ødelagt alt sammen. ( Jeg har senere fået
oplyst, at 84 sæt borde og bænke var blevet ødelagt).
Sådan forløb fredag aften også, så

Så da vi lukkede søndag morgen, var det en flok trætte hjælpere, der
fejede de sidste plastkrus sammen og tørrede borde og bænke af. Nogle
kunne næsten ikke rette f,rngrene ud, de havde taget form som et øljern.
Men alle var enige om at det havde været sliddet værd, uanset hvor
meget EIF får ud af det økonomisk. Der var en fantastisk stemning hver
aften med glade og positive mennesker, der ikke var kanonfulde.
På EIF's vegne vil jeg gerne sige tak
ved L-90 i Horsens.

til alle der har givet en hånd med

Til sidstvil jeg komme med et "surt opstød". Når det kan lade sig gøre

at samle 120 frivillige til L-90, må det også kunne lade sig gøre i det
daglige arbejde i EIF, så derfor - mød op til generalforsamlingen i
november, så vi ikke kun sidder de samme 20-25 stykker og snakker om,
hvordan året er gået, og hvad vi kan gøre bedre til næste år. Kom og
vær med.

Foto: Henrik Meldgård
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Ku ltu

rcenter Egebjergskolen

Tekst: Henrik Meldgård

Allerede i juni kunne man læse i Horsens Folkeblad om en nyt initiativ
i Kulturcentrets og skolens fælles regi: Undervisningstilbud til alle
voksne!

En nyhed

Kort og godt - alle voksne far her et gratis tilbud om undervisning på 9.10. klasseniveau. Altså - gå i skole i lokalområdet og får genopfrisket
kundskaberne

i

skolefagene.

Du kan selv bestemme omfanget af undervisningen, og hvis du ønsker
det, kan du gå op til Folkeskolens Afgangsprwe (9. k1.) eller Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve (10. kl.)
Ku ltu rce nt
fo

rtsætte r

ret

Kulturcentret fortsætter som et tilbud til lokalområdets beboere og
foreninger. Skolen er åben for alle, der ønsker at bruge et lokale, og vi
udvider åbningstiderne.
Man kan efter aftale benytte skolens faglokaler, træ- og metalværkstedet,
håndarbejdslokalet, skolekøkkenet og formningslokalet. Ret henvendelse
til skolen, tal med Finn Leth, (helst mellem kl. 9 - 10) eller kom om
aftenen, hvor man som regel kan træffe kulturcenter-koordinatoren på
skolen efter kl. 19.

Man kan naturligvis også lane et almindeligt klasselokale til møder,
foreningsaktiviteter, spil-sammen o.lign. Henvendelse til skolen, og vi
finder et ledigt lokale.
SIDE 6

BROEN

-

1990-91

Kom og vær med

i Kulturcentrets sangkor! Kulturcentrets helt store

succes, sangkoret, fortsætter naturligvis under ledelse af Solveig Ronnen-

Korsang

berg.

I den forløbne sæson har der hver gang været ca. 30 interesserede, som
i de to timer har fået rørt stemmerne. Der plejer dog at være tid til en
kop kaffe midt i forløbet. Koret har med stort udbytte for både deltagere
og tilhørere sunget i kirken og på Hansted Hospital.
Nu starter sæsonen!
Der er brug for alle, også nye og uprøvede. Lad din stemme få indflydelse og vær med i koret fra tirsdag den 4. september kl. 19.00 i
Musiklokalet på Egebjergskolen.

I den forløbne sæson har der været mange forskellige fritidsaktiviteter,
vi håber naturligvis, at Kulturcentret fortsat vil danne rammen om

og

Alle er fortsat velkomne med forslag til fælles oplevelser. Desuden vil der i efterårets og vinterens løb blive arrangeret for-

disse aktiviteter.

Aktiviteter

i

Kulturcentret

skellige ting.

Vi

opfordrer alle

til at bruge Kulturcenter Egebjergskolen, både de
i lokalområdet. Man henvender sig

etablerede foreninger og beboerne

blor til
Egebjergskolen tlf. 7565 6555, eller til
Kulturcenter-koordinatoren, Henrik Meldgård, tlf. 7565 6570.

Forsamlingshuset
Efter endt kloakeringsarbejde på Egebjergvej, hvor bl.a. også Forsamlingshuset blev tilsluttet, var pladsen foran huset blevet noget ujævn.
Bestyrelsen har derfor, md nogenlunde resultat, lagt SF-stenene om;
måske skal stenene lægges om igen hvis Kommunen på et tidspunkt retter
fortovsbelægningen på Egebjergvej op. I forbindelse med omlægningen
er der ved trappen blevet etableret en rampe så kørestolsbrugere lettere
kan komme ind i Forsamlingshuset.

Tekst: Jens Hering Nielsen

I sommerferien er der blevet monteret nyt loftsbeklædning og ny belysning i salen. Det nye loft skulle tillige betyde en væsentlig forbedring
af akustikken; det kan vi få afprøvet ved vores årlige høstfest.

Høstfesten i år finder sted lørdag den 6. oktober og er som sædvanlig for
medlemmer med husstand - MØD TALRtcr op.

Hvis du ikke er medlem kan du meget let blive det ved en henvendelse
til et af husets bestyrelsesmedlemmer; et medlemsskab koster kun 25
kroner ved indmeldelsen samt et årligt kontingent, der i 1990 er på 100
kroner.
7565
7565
7565
756s
7565
7565
7565

60t7
6353
6410
6266

6t56
6309

644r

s. ÅnceNc

Kurt Rasmussen
Iæif Jensen
Svend Åge Madsen
Bernt Stribolt
O. K. Petersen
Poul Erik Kjær Petersen
Jens Hering Nielsen
NR,1
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EIF-sommerfest 1990
March og gudstjeneste

EIF's traditionelle sommerfest startede onsdag den 8. august, kl. 19.00
fra klubhuset med march. Der var mødt ca. 160 glade personer, lige fra
børn i barnevogne og op til 85 ar, samt et par enkelte hunde. vejrguderne var venligt stemte; efter et kraftigt regnskyl kom solen frem en halv
time før start.

Tekst: Elly Juhl

Foto:

NielsBjerregaard
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Med faner og et blæserorkester Nord for Alperne i spidsen, gik vi til
Kirke, hvor Ingerlise Sander holdt en kort festgudstjeneste, hvor
hun bl.a. sluttede med at ønske EIF en god festuge. Derpå gik turen
gennem Hansted Skov, hvor der var sørget for både ø1, vand og slik.
Hansted

vi

sluttede i klubhuset, hvor vi fik udleveret diplom, så vi kunne bevise,
at vi havde gennemført turen igen i ar. Atter var der sørget godt for os;
Husholdningsforeningen stod klar med kartoffelsalat og frikadeller. Efter
et par hyggelige timer i klubhuset gik folk hver til sit.

Blues/r ock og tombola

Torsdag aften blev som sædvanlig en hyggelig aften med fødevaretombola og musik. Igen i år styrede håndboldspillerne fra old-girls-holdet
tombolaen flot og godt. Der var mange gode præmier at tage med hjem,
nogle nåede dog ikke så langt !!

Tekst: Marianne Thomsen

Musikken blev i år leveret af Jesper Bjarnesen, som med sin guitar og
sang indenfor blues/rock- genren gjorde sit til, at det blev en hyggelig
aften. På sin rolige og stilfærdige måde underholdt han, til der faktisk
ikke var flere tilbage.
Deltagelsen var ikke særlig stor denne aften - faktisk var over halvdelen
af deltagerne fodboldspillere fra henholdsvis serie 5 og 6 kampene. Jeg
synes, det er synd og skam for de folk fra idrætsforeningen, som virkelig
har ydet en stor indsats for at stable sportsfesten på benene. Jeg håber,
at der fremover stadig vil være folk, som har mod på dette store arbejde,
selvom det under disse forhold kan være svært at holde gejsten oppe !!
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Håndbold i sportsugen
Tekst: Torben Hansen og
Kim Hoffer

Håndholdsæsonen plejer at starte med sommerfesten; det skete også

i ar.

Fredag aften mødte damerne (serie 3) Vestbyen HK, som kom med et
blandet hold bestående af serie 1 og serie 3 spillere. Vi prøvede at stille
med serie 3 holdet fra sidste år, men som altid "mangler" der igen et par
spillere, så vi havde et par nye med, som gjorde det vældig fint. Selve
kampen blev spillet i et fint tempo i betragtning af, at vi endnu ikke har
trænet, og selvom enkelte af spillerne var brændt ud til sidst.
Det kneb lidt mere med boldfølingen, især i de første 10-15 min. Vi kom
da også bagud med en 3-4 måi, men med god fight kom vi med i kampen
igen. I2. halvleg slap kræfterne op, og VHK kørte sejren hjem. 16-11
blev resultatet til VHK. Vi kan dog være rimelig tilfredse med at score
11 mål, da målscoringen var et af problemerne sidste år.

Vi

håber på en god sæson
er interesserede.

i ar; der trænes tirsdage kl. 20.30 hvis,

nogen

Herrerne (serie 3) mødte Vestbyens HK, som sluttede på 2. pladsen
serie 2 sidste år.

i

Vi havde 3 nye spillere på holdet i forhold til sidste år, men de gik ind
på holdet uden problemer. Ved pausen stod det 10-10, efter at vi havde
ført 7-3 midt i halvlegen.
Efter pausen kom vores dårlige form på dette tidlige tidspunkt til syne.
Vi tabte 20-14 efter en udmærket træningskamp, og den gav løfter om
mange gode kampe i Egebjerghallen i år.

Fodbold i sportsugen
Tekst: Tommy Savskov

Foto:

NielsBjerregaard

Minipigerne vandt 4-1 over Østbirk, og der er ingen tvivl om, at der er
talent og muligheder i det hold, hvis de kan holde sammen i arene
fremover. Målscorerne var Anne S. (2), Louise L. og Louise P. hver et.

Småpigerne ville ikke stå tilbage for minipigernes bedrift. Efter en kamp
med EIF som det klart dominerende hold, udeblev det positive resultat
(5-0) da heller ikke. For EIF scorede Christina Fuglsang (2), Helene
Kusk (2), og Varinka Petersen et enkelt.
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Et afbud fra Stensballe i poderækken årg. 83 ændrede programmet til to
kampe mod Østbirk. Begge kampe resulterede i 0-1 nederlag efter stor
jævnbyrdighed.

Poder årg.82 startede med et 0-4 nederlag til Østbirk som kampen
igennem var jævnt overlegen. Den næste kamp, som var mod Stensballe,
var mere lige og sluttede 1-1. Målscoreren for Egebjerg var Michael
Clausen.

Miniputterne mødte et meget stærkt hold fra Hovedgård, og kunne ikke
stille meget op. Det blev til et nederlag pil 3-I2. EIFs trøstmål blev
scoret af Christian Møller (2) og Nis Boye.

Et sidste øjebliks afbud fra Stensballe betød, at lilleputterne ikke kom i
kamp, da det desværre var umuligt at finde en ny modstander med så
kort varsel.

Hvis man absolut vil spille med
hos poderne og miniputterne i
den alder, må man retfærdigvis
stille op med et vist handicap.
Drengene som spillede meget stærkt i foråret skulle møde Hovedgård, et
hold som de to gange havde besejret i turneringen. Tredie gang var ikke
lykkens gang, det blev til et nederlag på 0-5. Det så ud som om træningen ikke rigtig var kommet igang efter ferien.
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Herunder kaster Søren op
i sin fine nye trøje fra
Horsens Kontorteknik
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Mon der snart kommer nogle flere tilskuere?
Juniorerne spillede en god kamp mod Sdr.Vissing. Om det skyldtes nyt
tøj fra Kontor Teknik vides ikke; men kampen blev vundet 4-1, hvilket
var en alt for lille sejr i forhold til chancerne. EIFs målscorere var Søren
Ellegård, Søren Nielsen, Per Laursen og Karsten Gohr.
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Lørdagens aktiviteter
Tekst: Merete Kirkegaard

Foto:

NielsBjerregaard

Som traditionen foreskriver, starter lørdagen i EIFs årlige sportsfest med
fælles morgenkaffe kl. 9. Man havde i år fra sommerfestudvalgets side
valgt at flytte arrangementet fra skolens atriumgård ned i Egebjerghallen.
Det gav mere plads, og det var dejligt at se, at betydeligt flere mennesker end sædvanligt mødte op for at deltage. Enkelte mente dog, at
hallen var for stor i forhold til atriumgården, og at den hyggelige fornemmelse af at være en stor familie gik lidt tabt, når vi sad så langt fra
hinanden.

Mens folkemusikgruppen "Wonsda Awten" underholdte blev der sludret
henover kaffe og rundstykker og trukket lodder i tombolaen. Ind imellem
blev der også tid til at uddele pokaler til folk, som i det forløbne år har
gjort et stykke arbejde for EIF, der er værd at belønne. Følgende hk
pokaler: Arne Lauersen, ElF-pokalen; Per Uhrskov, EIFs lederpokal;
Peter Nielsen EIFs ungdomslederpokal.
Længere op ad formiddagen tryllede Pegani Magic
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om eftermiddagen stod den på "familiedyst" på sportspladsen. Fire hold
(Hansted, Egebjerg Vest, Egebj erg Øst og Lundum/Rådved) stillede
kampklare op til at dyste i en række discipliner, såsom sækkeløb, græsslåning, slå søm i bræt, løb med æg m.m. Kravene til holdene var, at de
skulle bestå af 3 mænd, 3 kvinder og 4 børn under 15 år.
Der indgik en hel del tumulter og en ligeså stor del slet skjulte finesser
udi snyderiets kunst; hvilket i øvrigt førte til diskvalificering af holdet fra
Egebjerg Vest. Bl.a. kan nævnes tricket med tyggegummi i skeen under
løb med æg.
Men hvorom alting er, lykkedes det til sidst overdommeren at konkludere, at Lundum/Rådved var dagens vindere. Hansted blev nr.2, Egebjerg Øst fik en flot 3.-plads og Egebjerg Vest blev nr.4.
Efter en pause i arrangementerne startede så madkurvefesten kl. 19. på
lige fod med morgenkaffen, flyttet til hallen i håb om, at flere mennesker
ville møde op. Og det lykkedes! Omkring 200 deltog i festen, ca. 50
flere end sidste år.
Musikbacillen underholdte hele aftenen, kun afbrudt af små pauser,
hvorunder der bl.a. blev udtrukket vindere i det amerikanske lotteri, der
havde en rejse til Paris for 2 i 7 dage som hovedgevinst. God fest med
oplagte mennesker, godt hjulpet på vej af Musikbacillen, der leverede fin
musik og underholdning.

Endnu en vellykket EIF-sommerfest er slut!
nu ser vi bare frem til den næste.
s. ÅncnNrc
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Når enden er god er alting godt!
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BROENS BESTYRETSE:
Hansted Menighedsråd:
Hans Thomsen (formand)
7565 6133
Stænoervej 46
Hansted-Egebjerg

Beboerforening:
Peder Pedersen (næstformand)
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7565 6030

Egebjerg ldrætsfoiChing :
Jørn Themsen (kasserer)

Skovsårdsvej 12 TSOs OZOz
Lundum Menighåddiåd:
Dorthe Mogensen: (sekretær)
Østbirkvei 45
7565"6365
Hansted-Egebjerg

Slip for de lange kfler
når du skal betale dine
regninger - Iad os klare

det for dig

r bliv tilmeldt

Bikubens

Kuvert-BetaIing

Husholdningstorening
Annalise Daugård
Højbovej 22
7562 4479
LUndum HushOldnin gSforCning:,
Lis Odgård

Torpvej

29

7565 4244

rrUru-Spejderne i Egebjerg :
Henrik Meldgaard
VeSterhbjSVej 56
7565 6570
Lundum Sogns Borle'rforening:
Søren Damkjær
7565 4594
TorpV€i 54
Rådved Borgerforening :
Peter Hedelund

Rådvedvej

73
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Hansted Hospital:

Jette Lund

Køb malermesterens
egen træbeskyttelse
ved bagdøren - til engrospriser
Nu er det tid til, at gør-det-selv-folk skal
have vedligeholdt træfacader, plankeværker, sommer- eller kolonihavehuset.
Gå bagom hos William Hansen. Her kan
du få alt til dit træværk. Det hele er til engrospriser - og oven i købet får du malermesterens gode råd og fif.

Åbningstider:

HUsK!

lJ:Jj3::''333.ll33

lil din lræbehandling. også pensler
anslrygere og stålborster

Vi har all

VÆRKSTEDSSALG
$ALERFIF^{A

Egebjergvej

10O

7565 6522

Egebjerg-Hansted

Forsamlingshus:
Jens Hering Nielsen

Buen6

75656441

,

Egebjerg Kollegiet:
Lone Duch
Gl KirkeVåj 45-47 7565 6644
Antenneforeningen
Horsens Nord:

Allan Eriksen
7565 6226
Østerhøjsvej 26
Kulturcentret Egebjergskolen :
lngvar Svenningsen:
7565 6654
Råoveovei o+
HorSens Kommunåle UnOdomS.
skole i Egebieig:
Heniik MeldQåard
.....
7565 6570
VesteihøjCvej 56:
:,

østerhåbsvej 83 A.8700 Horsens Tlf. 75 64 51 55

