BROKALENDER HUSK TID OG STED
DECEMBER 1990
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Lørdag den 1.
Julemarked på Hansted Hospital,
kl. 13.00-16.00; sidste års succes
gentages. Udstillinger og salgsboder; kom og hyg jer sammen

Fredag den 4.

med beboerne på Hospitalet.

Søndag den 2.
Ved familiegudstjenesterne i såvel
Lundum som Hansted kirker medvirker børnene fra Egebjergskolens
fierde klasser.
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Torsdag den 6.
Andespil i Egebjerg-Hansted For-

...................

samlingshus.
Ansvarshaiende redåkføi:

Hansted-Egebj erg Husholdnings-
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19.00 i Egebjergskolens musiklokale, med hygge, forskellig underholdning og kaffebord. Alle er
velkomne, også mændene.

,,*u*ou**u,.lttl.lllllllt't,,'l'll'lutut"'*"'

udgiilel,
i.Btoen,i i'ei.,,planlåCti'itit
e... gange.. arligt..i I septemr
..Se....fif
I

bei; decembei, marts

og
juni. Siof dei ønikes optaget
næste udgåVe, skal være
redaktøien trænae senest
iorsdag d;i t4tjanuar tg9t,

i

i
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Bladet er trykt hos Steffensen
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Fredag den 7.
Fællesspisning for børn og voksne
Lundum Sogns Medborgerhus,
kl. 18.30.

i

Søndag den 9.
Julekoncert i Hansted Kirke kl.
19.30, under medvirkning af Vestbirk Højskoles sangkor.
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Lørdag den 15.
Juleklip i Lundum Sogns Med-
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kl. 10.00-14.00. Æbleskiver, kaffe og sodavand kan

Fællesspisning for børn og voksne
Lundum Sogns Medborgerhus,
kl. 18.30.

i

Søndag den 6.

KFUM-Spejdernes nytårsparade
starter fra Egebjerg Fritidscenter
kl. 13.00. Spejdere, forældre og
andet godtfolk gar, med fanen i
spidsen, til Hansted Kirke for at
deltage i gudsdenesten kl. 14.00.
Lokale beboere er meget velkomne
til at slutte sig til optoget.

Torsdag den 17.
Kulturcentret og Ungdomsskolen
arrangerer knivkursus vl Søren
Lindkær kl. 19.00 i sløjdlokalet.
Kurset henvender sig til jægere,
lystfiskere, spejdere og andre
friluftsfolk der gerne vil fremstille
deres helt personlige kniv. (se også
26.127. januar)

Onsdag den 23
Kulturcenter Egebj ergskolen arrangerer Miljørigtig marJ vl Dorthe
Mogensen kl. 19.00 i skolekøkkenet.

Ungdomsskolen og Kulturcenter
Egebj erg skolen arrang erer smykke-

sten & stjerneskud

kl.

19.00;
demonstration ved stenolog Kirsten
Nissen. Mulighed for køb af smykkesten.

Torsdag den 20.
Julekoncert i Lundum Kirke kl.
19.30, under medvirken af Horsens kvindekor Crescende.

Fredag den 25.
Børnedisco i Lundum Sogns Medborgerhus, kl. 18.00-23.00. Lysog musikanlæg, rock- og popcorn,
pølser og sodavand; ta' en kammerat med.

Torsdag den27.
Hansted-Egebjerg Støtteforening
aftrolder klubaften i EIFs klubhus,

firsdag den 29.
Hansted-Egebjerg Støtteforening
aflrolder klubaften i EIFs klubhus,

kl.

kl.

købes.

19.00.

19.00.

HUSK TID OG STED

BROKALENDER
Weekend den26.127.
Ungdomsskolen og Kulturcenter
Egebjergskolens knivkursus fortsætter lørdag kl. 10.00-16.00 og
søndag kl. 13.00-17.00

Torsdag den 2L.
Generalprøve på Egebj erg-Han sted

Forsamlingshus' dilettantforestilling Den der ler sidst H. 19.30.
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Tirsdag den 26.
Hansted-Egebjerg Støtteforening
afholder klubaften i EIFs klubhus,
kl. i9.00.
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Fredag den22.
Lundum Sogns Borgerforening

Lørdag den 23.
Premiere på årets dilettantforestilling Den der ler sidst, kl. 19.00
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Hansted Hospital's julemarked
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,

Onsdag den 27.
Modeopvisning i Egebjergskolens
atriumgård arrangeret af 7a. til
fordel for en sprogrejse til England
i maj 1991. Der vises bl.a. sko,
fritidstøj og konfirmationstøj .
Konferencier: Ole Gregersen.
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Fredag den 1.
Fællesspisning for børn og voksne
Lundum Sogns Medborgerhus,
kl. 18.30.

Lørdag den 2.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening, Hansted-Egebjerg Beboerforening, Rådved Borgerforening og Lundum Sogns Borgerforening inviterer til dilettantforestilling i Egebjerg-Hansted For-

i

Søndag den 10.
Lundum Sogns Borgerforening og
Lundum Sogns Menighedsråd arrangerer fastelavnsfest for børn og

samlingshus,

kl.

19.00.

voksne. Vi starter i kirken kl.
14.00 og fortsætter i Medborgerhuset med at slå katten af tønden.
Der kan købes kaffe, kage og

Tirsdag den 26.
Hansted-Egebjerg Støtteforening
aftrolder klubaften i EIFs klubhus,

sodavand.

kl.
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,,åntenner
(foto: Niels Bjerregaard)

19.00.
SIDE...:3

Hvorfor al den snak om affald
Tekst:
Lars Svendsen

I

slutningen

af oktober måned af-

holdtes et offentligt møde omhandlende privat kompostering af køkkenaffald på Rådhuset i Horsens.
Aftenens mødeleder var Lars Svendsen, som til daglig er ansat i Horsens
kommunes forsyningsafdelings kloak-

afdeling og dermed dybt involveret

i

kommunens planlægning med hensyn
til af f aldsbortskaff else.

En af hovedårsagerne er, til trods for økonomisk trange tider, at affaldsmængden stadig stiger, og det, sammenholdt med den voksende miljøbevidsthed samt en sikker forvisning om, at vi bogstaveligt talt drukner
i affald, er begrundelse nok til at holde diskussionen igang.

Erhverv og indbyggere i Horsens kommune producerer hvert åt 85.000
tons fast affald, 2.500 tons olie- og kemikalieaffald og ca. 10.000 tons
spildevandsslam, og det kræver planlægning og indsats på mange fronter
at få reduceret mængden mest muligt.
Byrådet har vedtaget en affaldsplan og en aktivitetsplan, der angiver
målsætning og principper for den fremtidige affaldsbehandling i Horsens
kommune.
Planen indebærer, at genbrug og genudnyttelse samt minimering af affald
til losseplads prioriteres højest, hvilket bevirker, at følgende er, eller skal

være iværksat inden 1992:

Erhvervsaff ald

Nedknusning af bygningsaffald til vejbygningsformåI. I/S Genknus Hedensted er etableret som fælleskommunalt selskab.

Aflevering af papir og pap fra virksomheder
ningen skal indføres fra april 1991,.
Indsamling af madaffald fra storkøkkener
dyrefoder. Indsamlingen er iværksat.

til

genbrug. Ord-

til oparbejdelse til

Makulering af fortrolige papirer til genbrug. Makulering sanlægget
skal sættes i drift i april 1991.
Bortskaffelsesordning for risikoaffald fra sygehuse, plejehjem og
den primære sundhedssektor. Ordningen skal iværksættes i december 1991.
Indsamlingsordning for olie- og kemikalieaffald. Indsamlingsordningen er i drift, og en ny fælleskommunal modtagestation er
anlagt i Fredericia.

Erhvervs-

og privat affald
Privat affald

Central komposteringsplads til rent have- og parkaffald. Anlægget
skal sættes i drift senest i foråret f992.

Central genbrugs- og containerplads til sorteret affald. Anlæg af
pladsen er startet, og forventes afsluttet midt 199L.

i

100 små "grønne pladser", hvor der kan afleveres papir, glasemballager og batterier. Pladserne er etableret, men der vil hnde
løbende justeringer sted, således at effektiviteten bliver størst
muligt.

Indsamling af storskrald to gange pr. ar i en kombineret rute- og
tilkaldeordning. Indsamlingen forventes iværksat til april 1991.
Hjemmekompostering af have- og køkkenaffald. Ved køb af en
kompostbeholder hos Horsens kommune kan kommunens konsulent frit spørges om råd og vejledning pr. telefon, ligesom man
er berettiget til et besøg hjemme hos sig selv.
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Indsamling/aflevering af olie- og kemikalieaffald (problemaffald)
samt medicinrester. Indsamlingen er i funktion, og problemaffald
kan afleveres til farvehandlere, på containerpladsen på Endelavevej eller til kemikalievognen, hvis holdepladser annonceres hver
torsdag i Horsens Folkeblad. Batterier kan afleveres til de handlende eller i boksen på de Erønne pladser. Medicinafåld skal
afleveres på apoteket.

Udnyttelse af brændbart affald, der ikke genbruges, til el- og
varmeproduktion. Horsens kommune og omegnskommunerne har
indgået aftale med Skærbækværket om bygning af et kraftvarmeværk i Horsens. Værket er under opførelse på Endelavevej i
Horsens. Brændslet er affald og naturgas, hvor affaldet erstatter
de begrænsede ressourcer. Varmen skal leveres til Horsens og
Dagnæs-Bækkelund varmeværker og elektriciteten til nettet.
Værket forsynes med nyeste rØgrensningsudstyr. Energiudnyttelsen i værket er ca. 90%. Forbrændingsslaggen genbruges til
vejbygningsformåI.

Energiproduktion

af spildevandsslam som gødning på landbrugsjord.
Horsens kommune har kontrakt med et specialfirma, som afhenter
slammet på renseanlægget og spreder det for landmændene.

Gødningsproduktion

Udnyttelse

For at kunne udnytte affald til energiproduktion, spildevandsslam til
gødning og forbrændingsslagge til vejbygning, er det vigtigt, at miljøfarlige stoffer {ernes fra spildevand og affald. I Horsens har man med
krav til og tilsyn med virksomhederne samt indsamlingsordninger for
olie- og kemikalieaffald formået at bringe de miljøfarlige stoffer ned på
så lavt et niveau, at genbrug af restprodukterne kan finde sted uden
risiko for forurening.

Af

den samlede mængde fast og flydende afåld på ca. 97.500 tons,
genbruges ca. 35.000 tons, 40.000 tons bruges til produktion af el og
varme, 2.500 tons destrueres på Kommunekemi og tilbage til deponering
på losseplads er ca. 20.000 tons.
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Hvad er en Kaskelot
Tekst: Jette Jørgensen

Normalt er en Kaskelot en hval, men Kaskelotten i Egebjerg er en
integreret daginstitution, der er normeret til 60 børn i alderen 3-14 år,
som er fordelt på følgende måde, en børnehavegruppe 20 børn i alderen
3-5 år, og 2 fritidshjemsgrupper å 20 børn, den mellemste i alderen 6-7
år og den store 7 ar og opefter. Vi er 11 voksne ansat, heraf en deltids
rengøringsassistent og 4 deltids pædagoger og medhjælpere. Vi åbner kl.
6.30 og lukker mandag til torsdag kl. 17.00. Fredag lukker vi kl. 16.15.
Fra vi åbner kl. 6.30 tager vi imod de børn der kommer, samt siger
farvel til forældrene sammen med børnene, og vi spiser morgenmad
sammen og hygger os til kl. 8.00 hvorefter aktiviteterne går i gang på
stuen med børnehavegruppen samt de mellemste bøtn i fritidshjemsgruppen.

Kl.

11 er der udskift af børn, nogle går og andre kommer hjem

fra skole.
Aktiviteterne er meget forskellige og er tilpasset alderen, det kan være
ting børnene laver til sig selv eller forældrene, eller vi laver aktiviteter
ud af huset. De store børn har lavet ting som blev brugt ved et stort
arrangement her i sommer. Pengene vi fik ind for børnenes ting, skal
anvendes til nabogrunden, som vi har fået lov til at benytte. Da vi søgte
kommunen om at få lov til at anvende det ubenyttede stykke jord, havde
vi fuld opbakning fra grundejerforeningerne her omkring.
De store børn har også været meget interesseret i regnskovens bevaring,
og de har skrevet rundt til forskellige kendte personer, skuespillere,
forfattere, sportsstjerner m.m., ja selv dronningen. Vi fik en del ting og
mange bøger, alt dette blev solgt på aktionen på samme aktivitetsdag, og
alle pengene blev brugt til køb af regnskov.
Da vi forsøger at give børnene så alsidige oplevelser som mulig, foregår
mange af vores aktiviteter også ud af huset f.eks. svømmehal, sportshal,
international børnedag, fredsdag m.m. og der er også plads til at kede
sig. Vi har lavet en filmklub for de store børn, hvor vi hver 14. dag ser
en dansk film eller film med dansk tale.

Hvis der er nogen, der efter at have læst dette, har lyst til at lære
Foto: Niels

Bjerregaard

nærmere at kende, står vores dør altid åben.

os

Slægtsf orskning
Slægtsforskning er en hobby man aldrig bliver helt færdig med. Har man
en gang krydset forfædrenes spor, øges nysgerrigheden, og man fortsætter eftersøgningen, der - når det drejer sig om Nørrejylland (til Kongeaen) kan foretages i I-andsarkivet i Viborg, hvortil der er gratis adgang
for dem der ønsker at studere kirkebøger, skifte- og fæsteprotokoller,
matrikelbøger rr.rn: De mange arkivalier, man der kan benytte sig af, er
almindeligvis ikke tilgængelige for de sidst forløbne ca. halvtreds år.

genealogi
Tekst: Orla Ebbesen

Interessen for slægtforskning er i dag meget stor og det må vel også
betragtes som en naturlig ting, at mange mennesker gerne vil kende deres
herkomst, vide hvem stamfædre og stammødre er. Ens slægt er kort sagt
alle, man er blodsbeslægtet med.
Ønsker man at udarbejde en anetavle, arbejder man almindeligvis ud fra
en bestemt person, hvis aner man ønsker at finde, og har man fundet
denne persons forældre, søger man i kirkebogen oplysninger om hver af
disses forældre. En tommelfingerregel siger, at der går tre generationer
på et århundrede.

For hver gmB, man rykker en generation tilbage, står man over for et
stadigt stigende antal, ofte hidtil helt ukendte personnavne og vekslende
nye bosteder. Efterhånden bygges på denne måde anetavlen op i vifteform.
de ældste, levende i slægten kan man som regel få en del oplysninger,
der kan danne grundlag for den videre forskning, men væsentlig er det,
at man før man påbegynder en slægtsundersøgelse, gØr op med sig selv
om man vil acceptere sin slægt, ligegyldigt hvordan forholdene viser sig
at være.

Af

Har man ingen forhandsviden, ligger slægtshistorien som en ubetitlet bog
foran en. Kendsgerningerne kan ikke ændres, og så er spørgsmålet jo
bare, om man ønsker at kende dem.
Tålmodighedsarbej det med slægtsundersøgelsen er tidkrævende, men j eg
har også fundet det uhyre interessant, og det har høj grad været al
sliddet værd.

i
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Jeg havde i nogle år, indtil jeg fik bedre tid haft en dagbog liggende,
som min farfar Peder Ebbesen havde ført den tid han var soldat i
Altona fra maj 1852 til august 1853 med kortere ophold i Slesvig og
Rendsborg. Hertugdømmerne Slesvig-Holsten hørte jo indtil 1864 under
det danske monarki.

i

Det er imidlertid en helt anden historie, men jeg nævner dagbogen, fordi
det var den, der satte mig i gang med slægtsforskningen, som jeg længe
havde haft stor lyst til.
Bogen var skrevet med datidens gotiske bogstaver, og jeg gik i gang med
at lære at skrive og læse denne skrift, som jeg synes er så smuk. Kendskabet til den var iøvrigt en betingelse for, at jeg kunne læse i gamle
kirkebøger og andre arkivalier, og det var det jeg ville.

Da den side af sagen var i orden, aflagde min kone og jeg den 10. juli
1972 vort første besøg i landsarkivet i Viborg, og det blev til mange,
mange besøg i de følgende år, suppleret med nogle få besøg i Rigsarkivet
i København, da visse betydningsfulde oplysninger kun kan findes der.

Nu kan jeg vel bedst illustrere d,et foranstående ved at redegøre for et
begrænset afsnit af min egen anetavle, der på hele sin bredde med tillæg
på mindre tavler, i alt omfattende godt et par hundrede personer, rækker
tilbage til midten og begyndelsen af 1600-ta11et med et enkelt tilfælde i
midten af 1500-tallet.

Af

den såkaldte lige mandslinie på min fars side har jeg ved hjælp af
bl.a. matrikel- og jordbøger fundet hver enkelt generation i 14 generationer tilbage til Michel Persøn født ca. 1455160 - 200 åtr før kirkebøgerne
begyndte at komme.
Michel var i året 1492 og endnu 1499 fæster (bestyrer) i en gard i
Grumstrup, hvis ejer var Erik Ottesen Rosenkrantz på Boller, og Michel
Persøn er den ældste, vi har kendskab til i min forslægt.

i

Alt for mange navne og arstal vil her virke forstyrrende, men visse
holdepunkter i slægtsforløbet må nævnes for oversigtens skyld.
Min farmor hed Christiane Ulrica Jensdatter, fødti Hatting 1833, død i
Horsens 1905, og hendes mor hed Maren Jacobsdatter, født
1792, død i Hatting 1857.

i

Underup

Marens mor, min tipoldemor, hed Christiane Ulriche Hansdatter, fødti
Underup i 1765. Notat i kirkebog om hendes død havde jeg en tid svært
ved at finde, indtil jeg kom i tanker om, at den gård i Underup, som
hendes afdøde mand, Jacob Rasmussen af Gedved (1755-1820) og hendes
far begge havde haft i fæste, tilhørte Hansted Hospital. Den var en af de
to garde og et hus som H. H. købte i Underup i 1719.

i

Jeg forestillede mig nu, at min tipoldemor efter sin mands død 1820
kunne være kommet på Hansted Hospital. Under mit næste besøg i
Viborg søgte jeg i den der værende Hansted Kirkebog og fandt følgende:

1849, død 7. september, begravet 11. september, Christiane
Ulrikke Hansdatter, hospitalslem af Hansted Hospital, 85 år,
enke, død af alderdoms svaghed.

i

Jeg konstaterede dette allerede 1974,lidet anende, at jeg 14 årr senere
skulle flytte ind, hvor jeg nu bor, midt imellem Hansted Hospital og
Hansted Kirke. Et ejendommeligt spil af skæbnen.
SIDE.:8
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Hvordan det blev jul hjemme hos lille Jens
Det var juleaftens formiddag oppe i himlen. Vor Herre havde samlet alle
sine engle om sin trone for at sige dem, hvor hver af dem skulle gå hen
juleaften og bringe lidt af den himmelske glæde.

Tekst: Hans Liitzhøft

Han viste dem hvert hus og hjem nede på jorden, for man kunne oppe
fra himlen ganske tydeligt se jorden nedenunder; den 1å ligesom et stort
landkort.

Og så sagde Vor Herre til englene: "Når I nu kommer derned, så skal
gå hen til det hjem, jeg har vist jer, og I skal vente udenfor, lige til I
hØrer, at de derinde synger en salme eller beder en bøn; så skal I straks
gå ind og gå hen til dem alle sammen og fortælle dem lidt om den store

I

glæde."

Englene sagde, at det skulle de nok, og så gik de og glædede sig til
juleaften og til at give menneskene deres julegave; thi englene holder
meget af menneskene og vil gerne glæde dem.

Da stjernerne blev tændt, gled englene ned ad sdernernes fine, lysende
stråler, til de kom så langt, at de kunnehøre klokketonerne fra kirketåLrnene; så satte de sig på tonernes vuggende bølger og f7øj med dem
udover hele byen og alle landsbyer og gårde og huse.
Hver fandt det hjem, han skulle til, og nogle af englene kom straks ind,
nemlig der, hvor der blev sunget salmer. Andre måtte vente lidt; men der
var også nogle, der slet ikke kom ind, de måtte stå og fryse udenfor hele
julenat, for der var ikke en eneste i hele huset, der tænkte på en salme
eller bad en bøn. Og de engle var meget bedrøvede og følte sig så
fattige, fordi de ikke kunne komme til at give noget menneske deres
julegave.

Lidt uden for byen 1å der et lille stråtækt hus. Byen rakte sine arme ud
imod det, og ikke mere end et hundrede meter derfra var der allerede
hist og her store, høje, nye huse. Men endnu lå det lille stråtækte hus for
sig selv.
Hen ad vejen kom der en lille fyr. Han slæbte på en rigtig tung kurv, og
af og til måtte han standse og hvile sig.
Endelig kom han da hjem, forpustet og svedt. En engel stod allerede ved
døren og smilede til drengen; men drengen kunne jo desværre ikke se
englen.
I det samme blev døren smækket op, og ud kom en trivelig madamme
med opsmøgede kjoleærmer og ganske hed i hovedet.

"Nå, hvor bliver du afl" råbte hun. "Det er en farlig tid, du er om at
komme hjem, og her går man og venter og venter og kan ingen ting
komme til, fordi han gar og driver på gaden. " Hun snappede kurven, gav
drengen et puf, så han for ind i forstuen, og så smækkede hun døren
hurtigt i.
Englen blev ganske forbløffet og tænkte, at det var rigtignok ikke nogen
god modtagelse en juleaften.

Han kunne i den stille aften høre småstykker af salmevers fra de andre
huse lidt derfra og tænkte på, at nu holdt hans kammerater jul derovre;
men selv stod han og frøs ude på vejen, og inde i det lille hus var der
ingen, der sang salmer.
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Nej, madammen havde rigtignok andet at bestille. Hun skulle have
fremmede næste dag, og der skulle laves mad, steges gås, bages æbleskiovnen, og æbleskiverne
brasede, og madammen for omkring og havde travlt i køkkenet.

ver og koges klejner. Og gåsen spruttede

i

Inde i stuen sad drengen ganske stille og kiggede af og til ud i køkkenet
og ventede på, at madammen skulle blive færdig. Han havde hørt så
meget henne i skolen om julen, både af lærerne og kammeraterne; han
havde set, hvor de alle sammen glædede sig, og så glædede han sig også
og ventede, at der måtte komme noget ud af det. Hvad det egentlig skulle
være, vidste han ikke, men noget rart måtte det da blive, siden de alle
sammen sagde til hinanden: Glædelig jul!

Da der var gået en halv times tid, tænkte han, at han ville prøve at
spØrge madammen lidt om, hvad det blev med julen; men han var ikke
rigtig dristig ved det, for han var kun en lille plejedreng og havde ikke
ret meget at skulle have sagt.
Endelig tog han dog mod til sig og sagde ganske spagfærdig: "Skal vi
ikke snart holde jul?" "Holde jul!" sagde madammen, "du er nok tosset,
dreng! Tror du, jeg har tid til at holde jul en juleaften, når man har så
travlt og skal have fremmede i morgen?"

Nej, det kunne drengen da nok mærke, at hun ikke havde tid til, og det
var rigtig uheldigt, for nu var det jo netop juleaften. Så sad han igen
ganske stille, og udenfor stod englen også ganske stille og tittede ind ad
ruden til drengen og nikkede opmuntrende til ham; men drengen kunne
desværre ikke se det. Han sad for resten og tænkte på, hvor rart de
havde haft det henne på skolen dagen i forvejen. De havde pyntet den
store tavle med grangrene, og så havde de sunget julesalmer, og i sidste
time havde lærerinden læst en julehistorie højt for dem. Så havde de
sunget: "Glade jul" og råbt: "Glædelig jul" til lærerinden og til hinanden.
Det havde været så pænt og festligt.
Uden at vide af det begyndte drengen at nynne melodien til: "Glade jul,
dejlige jul", og lige såsnart englen hørte det,listede han sig ind og satte
sig ved siden af drengen. Drengen nynnede højere og højere, til sidst
sang han ordene med:
Glade

jul, dejlige jul!

Engle dale ned i skjul,
hid de flyve med paradisgrønt,
hvor de se, hvadfor Gud er kønt,
lønligt iblandt os de gå.

Julefryd, evige fryd!
Hellig sang med himmelsk lyd;
engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt - - -

Længere kom han ikke, så råbte madammen ude fra køkkenet: "Det er
galt, dreng, du synger forkert. - Sådan er det: "Og så begyndte hun selv
at synge:

Julefryd, evige fryd!
Hellig sang med himmelsk lyd.
Engle bringe til store og små
bud om ham, - - -

"Nej, det er også forkert, sagde hun, "hvordan er det da, det kommer?"
Men det kunne madammen ikke finde ud af, og det er heller ikke så let.
Du kan jo selv prøve. "Jeg må nok have fat i salmebogen, " sagde hun.
Og hun gik ind og ledte salmebogen op i kommodeskuffen.
SIDE. 1O
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Så satte hun sig ned og slog salmen op. "Kom her hen, dreng, og syng
med," sagde hun, og drengen stillede sig ved siden af, og englen stillede
sig bagved dem, og så gik det bedre.

Men da madammen havde sunget den ene salme, hk hun lyst til en til,
og så sang de: "Julen har bragt velsignet bud." Og da de kom til linien:
"Dans lille barn på moders skød", trillede der en tåre ned ad madammens kind, for hun havde også engang haft et lille barn, der kunne danse
på hendes skød; men det døde. Dog det havde hun aldrig glemt, skønt
det var længe siden. Og hun blev blød om hjertet, og da de kom til
verset: "Frelseren selv var barn som vi", kunne hun ikke lade være med
at lægge sin arme om drengens hals, og hun så helt mildt på ham; det
kom sådan ganske af sig selv.
Så sad hun og bladede

læste:

i

salmebogen og slog op på den forreste side og
Til Ane Marie Larsen
på hendes konfirmationsdag
fra din kærlige moder.

Det kunne nu madammen ikke blive færdig med at se på, og hun kom til
at tænke på sin moder og fader, og da hun selv var barn, og så foldede
hun sine hænder og bad ganske højt: Fadervor.
Og englen stod bagved og smilede og hviskede både til madammen og
drengen: "Glædelig jul, eder er i dag en Frelse født." Og drengen tog
madammens hand og sagde: "Glædelig jul, mor!"

Og hun så ganske mildt på ham, og hun gav ham ligefrem et kys og
sagde: "Ja, du har jo ingen anden, lille Jens. Glædelig jul da i Jesu
navn. " Men så føjede hun til: "Men gåsen!" Og hun for hen og så til
gåsen.

Heldigvis havde den gås nu. altid været et skikkeligt dyr, og det var den
endnu, så den var ikke kommet til nogen ulykke. Og det var meget
heldigt både for madammen og de fremmede og for lille Jens.
For madammen var kommet i den rigtige julestemning, og hun havde nu
den opfattelse, at så måtte der også lidt god mad til. Så dækkede hun
bord, og hun skar afgåsen og trakterede både sig selv og lille Jens både
med gåsesteg og æbleskiver, og Jens var rigtig sulten af at gå byærinder
og sidde og vente og lugte til den rare gåsesteg, så han havde ikke noget
imod, at det endte på den måde.
Så sad de to da sammen og spiste, og da de var færdige, fik de fat på
salmebogen igen; men Jens var nu blevet lidt søvnig, og han gik snart i
seng.

Englen satte sig ved hans hovedgærde og hviskede til ham de yndigste
drømme og sagde til sidst: "T*, lille Jens, for det var dog din skyld, at
jeg kom ind. "
Madammen blev siddende mærkelig længe oppe den aften. Først tog hun
sit album frem for at se på billederne af sit barn og sin mand, og så kom
salmebogen frem igen, og englen forlod ikke huset, før madammen
havde lukket salmebogen.
Så gik hun hen og så på lille Jens, og så sukkede hun og klappede ham
på kinden, og gennem hendes tanker for der en lille erindring om, at der
engang var blevet sagt om børnene: "Guds rige hører sådanne til." Men
englen fløj op til Guds himmel og fortalte Vor Herre om sin juleaften.
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Søndag den
2.
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Hansted Kirke
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10.30 (kirkebil)
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10.30

19.30 (kirkebil)

advent
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Torsdag den 13. december

14.00
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09.00

3. søndag i advent

Torsdag den 20. december
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Søndag den 23. december
søndag i advent
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10.30

Mandag den 24. december

16.30

15.00

09.00

10.30 (kirkebil)

10.30

09.00

09.00

10.30

09.00

10.30 (kirkebil)

4.

Juleaftensdag

Tirsdag den 25. december
1. juledag

Onsdag den 26. december
2.

juLedag

Søndag den 30. december
Søndag efter

jul

Tirsdag den 1. januar
Nytårsdag

Søndag den 6. januar

10.30

Hellig 3 konger

Søndag den 13. januar

09.00

1. søndag efter Hellig 3 konger

Søndag den 20. januar
2.

søndag efter

14.00
Spejdernes nytårsparade

10.30

Hellig 3 konger

Søndag den27. januar

10.30
Radiotransmission

19.30 (kirkebil)
Kirkekaffe

09.00

10.30

Septuagesima

Søndag den

3. februar

Ingen gudsdeneste

Seksagesima

09.00
Thomas Fischer-Larsen

Søndag den 10. februar
Fastelavn

14.00

19.30 (kirkebil)

Familiegudstjeneste

Kikekaffe

Søndag den L7. februar
1. søndag i fasten

Ingen gudstjeneste

Søndag den 24. februar

09.00

10.30

10.30

09.00

Søndag den
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Hvor ikke andet er anført i
gudsdenestelisten prædiker sognepræst Ingerlise Sander.

09.00
Thomas Fischer-Larsen

Gudstjenester på Hansted Hospital
Onsdag den 12. dec. kl. 14.15 (altergang), mandag den 24. dec. kl.
14.00 (ulegudstjenesg, onsdag den 3. jan. kl. 14.15 (altergang), onsdag
den23.jan. kl. I4.I5 og onsdag den 13. feb. kl. 14.15 (altergang).

4. klasserne synger

1. søndag i advent kommer 4. klasserne fra Egebjergskolen, 4a i Hansted
kirke kl. 10.30 og 4b i Lundum kirke kl. 9.00.
Iørgen Bastholm og Lisbeth Lunde vil sammen med børnene hjælpe med
at gøre denne første adventssøndag festlig. Det bliver en gudstjeneste for
hele familien, børn, unge og ældre, så det nye kirkear bliver sunget ind
på festlig måde.

Den 9. L2 (2. søndag i advent) kl. 19.30 er der julekoncert i Hansted
kirke. I år kommer Vestbirk Højskole med et festligt program, som skal
sætte os i rigtig julestemning. Der bliver korsang, musik og naturligvis
fællessang, men det nærmere program vil I møde ved ankomsten til
kirken. Kom og vær med fra alle hjem.

Julekoncerter

Torsdag den 20.12. H. 19.30 er der julekoncert i Lundum kirke, hvor
Horsens kvindekor "crescende" under ledelse af Bente Degn kommer for
sammen med alle fremmødte at synge julen ind. Kom og vær med alle
fra Lundum sogn, som på dette tidspunkt måske trænger til en times
pause. Vi forsøger at gøre denne aften yderligere stemningsfyldt ved at
lade piger gå ind i kirken med lys.
Om begge koncerter gælder, og dette gælder i øvrigt alle gudstjenester
og arrangementer i kirken, at der ikke er sat skel mellem Lundum og
Hansted sogne, så tag roligt til det andet sogns kirke, hvis det passer
bedst.

Når vi kommer så langt som til Fastelavn begynder vi igen i år vor
fastelavnsfest i Lundum kirke, kl. 14.00 hvorefter vi går i medborgerhuset. Dette arrangeres af menighedsråd og borgerforening
Ja Lundum, det blomstrer i den lille byl!!

i

Fastelavn

fællesskab.

I Hansted

kirke bliver aftengudsdeneste Fastelavnssøndag kl. 19.30 og
derefter kaffe og fastelavnsboller!!! Bemærk i øvrigt aftengudstjenesterne!!!

Kirkebilen kører ca. en gang pr. maned til gudsdenester og koncerter (se
gudstjenestelisten) i Hansted Kirke. Ring til Hans Thomsen senest kl.
18.00 dagen før den pågældende gudsdeneste (tlf.:7565 6133).

Kirkebilen

Horsensområdets folkekirkelige nærradio transmitterer gudsd enesten fra
Stouby Kirke søndag den 16. december (sognepræst Poul Erik Sørensen),
fra Hansted Kirke søndag den 13. januar (sognepræst Ingerlise Sander)
og fra Østbirk Kirke (eller Yding Kirke) søndag den 10. februar (sognepræst Vibeki Gregersen); alle dage kl. 19.00.

Horsens Nærradio

Programmet Kirkeligt Magasin sendes på følgende onsdage

kl.

11.00:

28.11.1990 Advent; v/ Anne Marie Vrang, Tyrsted/Uth.
26.12.1990 Julens salmer og sange; v/ Peter Jessen, Torsted og
Anne Marie Vrang, Tyrsted/Uth.
23.01.1991 KFUM's sociale arbejde;

vl

Anne Lisbeth

20.02.I99L Præsten, en del af det sociale netværk; v/ Anne Marie
Vrang, Tyrsted/Uth og Sisse Landert, sygehuspræst,
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Hilsen fra præstegården
Vi gar nu ind i

den dejlige adventstid, hvor vi kan glæde os til alle de
hyggelige arrangementer, som er annonceret i dette blad. Og inden længe
kan vi forberede og forhåbentlig også få tid til at glæde os til julen.

Og så vender vi bladet endnu engang og gar ind
Jeg

vil gerne ønske alle i mine sogne,

i

det nye

åLr.

både dem, jeg kender, og dem, jeg

endnu ikke kender, en rigtig glædelig jul og et godt nytår. - Tak for alt,
vi har delt sammen, både glæder og sorger. - Aldrig ved vi, hvad et
nytår vil bringe, dog ved vi, at vi altid bærer noget med os på trods af
alle nytarsfortsætter. Det nye ar med nye glæder er hvad vi altid venter
os, men det nye ar og de gamle kampe vil sikkert følges hand i hånd.
Forhåbentlig kan vi gå ind i det nye ar med mod og energi og sige som
Ulla Dallerup sagde det en gang: "Livet er et stort lærred. Du har fået
masser af pensler i handen. Brug dem! Og så kan vi i nogen grad ha'
indflydelse på, hvordan vi vil male dagen, og hvor andre er med til at gi'
den farve, kan vi kun glæde os over livets mangfoldigheder. "Men der
skal mange farver tll, før farven bli'r sort," sagde en kunstmaler". Hvad
hun mente, kan vi hver især tolke, men at stå op om morgenen og med
Pia Raugh synge: "Jeg vil male dagen lys" det er en god begyndelse.

Jeg håber, at vi i Lundum-Hansted sogne hver især kan bidrage med
farver til vor egen og andres dag også i det nye år. Og jeg siger tak til
alle for farverige dage som præst i sognene.
Kærlige hilsener

til alle børn, unge og ældre fra Ingerlise

Sander.

Tre aftener sammen med præsten
Tekst:

IngerliseSander

På opfordring vil jeg over tre mødeaftener gennemgå gudstjenestens
forløb. Hvad betyder de forskellige ting, jeg gør og siger? Hvad betyder
det, at vi døber børnene, at vi holder nadver, osv. Sådaqne spørgsmål
kan vi tage op i fællesskab, og der vil blive rig mulighed for at stille
spørgsmål og drøfte, hvad man står usikker overfor.
Det handler om en ganske jævn og elementær snak i en så afslappet
atmosfære som muligt. Aftenerne er tilrettelagt for både unge og ældre,
for alle som har kendskab til gudstjenesten og alle, som er fremmed
overfor den.
Når jeg gennem de sidste ar har haft fornøjelsen af atvære sammen med
konfirmandforældre en enkelt aften, har jeg oplevet et engagement, som
gjorde aftenerne spændende og hyggelige. Mange gar måske rundt i den
vildfarelse, at religiøse spørgsmåi er kedelige. Det behøver de ikke at
være, hvis vi selv giver liv til dem.
Møderne aflroldes mandagene den 7., den 14. og den 21. januar 1991,
alle dagene kl. 19.30 i præstegården. Medbring selv kop, kaffe og brød
(eg skulle gerne være klar til at modtage konfirmanderne næste morgen).
Tilmelding til mig på telefon 7565 6412 senest den 3. januar 1991.

Ring og spørg nærmere til disse aftener, hvis man er i Wivl om noget.
Man vil kun få udbytte af møderækken, hvis man deltager alle tre mandage.

Velkommen

til tre forhåbentlig hyggelige aftener.

Ny kirkesanger til Lund um og Hansted
Dorthe Winther, som har været kirkesanger i Lundum og Hansted kirker
i ca. 5 år, er pr. 15.11.90 fratrådt sin stilling. Dette skyldes, at hun
inden jul afslutter sit studium på Århus universitet og er dermed cand.
jur., og er således i gang med at søge stilling.
Dorthe Winther har været en dygtig og pligtopfyldende kirkesanger, som
har glædet os alle med at lede sangen i kirkerne og har optrådt på en
sådan måde i sin tjeneste, at vi alle har glædet os over hendes medvirken
ved kirkelige handlinger.

Tekst: Ingerlise Sander

Tak

til

Dorthe Winther
og velkommen til Vibeke
Rolskov

Fra menighedsrådene, fra personalet ved kirkerne og uden tvivl også fra
hele menigheden siger vi tak til Dorthe Winther for tiden i LundumHansted sogne, og vi ønsker hende alt godt fremover i det kommende
arbejde.

I

den nye stilling som kirkesanger har menighedsrådene ansat Vibeke
Rolskov.

Hun er uddannet sanger ved Det Jyske Musikkonservatorium Århus og
videreuddanner sig i øjeblikket i solistklassen. Hun har 11 års erfaring
som kirkesanger, 5 år ved Vor Frelsers kirke Horsens, og 6 ar ved
Helligandskirken, Århus. Vi byder velkommen til Vibeke Rolskov.

Staldbygningen nedrevet

Den 19. juni 1989 besluttede Lundum-Hansted Menighedsråd at nedrive
staldbygningen ved forpagtergarden i Lundum. Sagen blev forelagt
stiftøvrigheden, som returnerede sagen med godkendelse.

Tekst og

foto:

Jens Thule Jensen

Lundum-Hansted Menighedsråd har forhandlet med Horsens Kommune
(beskæftigelsesafdelingen), der afgav tilbud på at nedrive og fierne
staldbygningen; arbejdet blev udført i august måLned 1990. Murbrokkerne
skulle køres til knusningsanlægget i Hedensted (genbrug); herfor skulle
der betales lossepladsafgift, en ret kostbar affære. Arealet skal nu beplantes ligesom der skal sås græs.

Den samlede udgift til fiernelse af bygningen og retablering af arealet
beløber sig til ca. 150.000 kroner. For at dække denne udgift har menighedsrådet fældet en del ekstra i
præsteskoven og det har givet os de
nødvendige penge. Dermed har en
investering i præsteskoven for mere
end 100 år siden været med til at
aftolde udgifter for den udvikling
som sker nu.

{ernelse af bygningen har selvfølgelig ændret bybilledet i Lundum, men når pladsen nu bliver
beplantet og gror til trorjeg, at den
sammen med Beboerhuset, der nu
har fungeret godt i et år, kan blive
et samlingssted for sognets beboere.
S1DE.....1.5

Høstfest, andespil og dilettant
Tekst og foto: Bernt Stribolt

Den årlige høstfest den 6. oktober forløb planmæssig med underholdning
af Bjarne Lisby, men desværre var flere forhindret i at kunne være med,
så det blev til et lille selskab på 90 personer; alligevel blev det en vellykket aften.

I

Forsamlingshuset spilles der andespil og der er endnu engang
kan nå at være med.

Alvor og seriøsitet på scenen samt
hygge og sociah samyaer bag scenen.

til,

så

I

I

1991 opfører Egebjerg-Hansted Forsamlingshus lystspIIIet Den der ler
sldsr, skrevet af Axel Jacobsen. Det handler om 2 søstres syn på mænd.
Petra Vollesen, medejer af gården Klostervang, nærmest
hader mænd og mener at mænd kun er ude efter hendes

penge og gården.

Vilhelmine Vollesen, søster til Petra og medejer af
garden, er ikke helt uinteresseret i mænd. Det var
måske værd at overveje et giftermål og få en mand på
gården, om ikke andet så til det grove. Men hvad siger
søster Petra

til

dette??

Se stykket og få svaret.

Torsdag den 21. februar 1991, kl. 19.30 er der
generalprøve med adgang for alle.

I-ørdag den 23. februar 1991, kl. 19.00 er der
premiere med spisning og dans bagefter.
I-ørdag den 02. marts 1991., kl. 19.00 inviterer
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening, Hmsted-Egebjerg Beboerforening, Rådved Borgerforening og Lundum Sogns Borgerforening til
forestilling med spisning og efterfølgende dans.
Nærmere program udsendes
SIDE......16......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Julemarked på Hansted Hospital

I

lighed med sidste år arrangeres der julemarked på Hansted Hospital
lørdag, den 01. december 1990, kl. 13.00-16.00.

Tekst: Jette Lund

Der vil være lidt for hele familien. Rundt i huset, fra kælder til kvist,
bliver der opstillet boder med forskellige ting fremstillet af beboerne,
personalet og enkelte udefra kommende. Der kan nævnes, juletræer,
levende gæs, papirklip, saltfigurer, børnetøj, nisser og meget andet. I
terapien er i løbet af efteraret fremstillet gammeldags syltede asier,
græskar, pickles, syltetøj samt gele.
Der vil blive bagt småkager, pebernødder, æbleskiver og vafler, som kan
købes til et glas gløgg, kaffe eller saftevand.

Al

overskud fra de solgte ting vil blive brugt til glæde for husets beboere. Kom og få en hyggelig eftermiddag med os på Hansted Hospitar.
-.

I ar er ungdomsskolen

J'

Ungdomsskolen kom godt fra start
kommet vældig godt fra start med ikke mindre

Tekst: Henrik Melgaard

end 9 undervisningshold.
Fotolære er vores store fag med to hold og ca. 30 tilmeldte elever, som
arbejder ihærdigt med apparater, fremkaldervæske, fixer i vores nyindrettede fotolokale ved siden klublokalerne i kælderen, hvor der tidligere
var fritidshjem.

Fotolære

I forbindelse med fotolokalet har vi nu fået indrettet et farvestudie, så vi
nu kan fremkalde og kopiere farvefilm - et godt tilbud til de elever, der
er kommet et skridt videre. vi arbejder nu på et atelier, så vi hurtigt og
professionelt kan lave portrætfotos under ulla Bæks kyndige vejledning.
Heldigvis er det lykkedes for os at få startet faget elektronik, et fag med
utallige valgmuligheder. Læreren, Jens lørgen Jensen, som til daglig
arbejder som faglærer på AMU-Centret, forstår at motivere og styre
projekterne, så de står mål med både elevernes ønsker og Ungdomsskolens pengepung. Vi glæder os til at se de færdige resultater.
Allerede sidste ar fik vi et fingerpeg om, at fransk er et fag, der er mere
end et modefænomen. I denne sæson er der startet hold både her og på
Lundskolen, hvilket er et tydeligt bevis på, at mange af de ældre elever
ønsker kendskab til et tredje fremmedsprog inden overgang til gymnasiet
eller handelsskolen. På Egebjergskolen underviser Helene Knudsen og på
Lundskolen klares undervisningen af Lene Damgaard.
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Fame

Også i ar har vi understreget over for eleverne, at Ungdomsskolen er
fleksibel. Vi kan lave hold, når behovet er der. Således kom nogle piger
og spurgte, om vi ikke kunne lave et hold i FAME - hvor man får masser
af motion til rytmisk musik - efter det amerikanske forbillede. Hvis I
danner et hold med 12 deltagere, så skaffer vi instruktøren. Som sagt, så
gjort, og hver torsdag dirigerer Rikke Hansen rundt med pigerne, så
sveden springer af panden.

Body Bilding

En tilsvarende historie kan fortælles om et nyt fag i Ungdomsskolen:
Body Building. Et blandet hold på 15 unge mennesker gennemgår hver
torsdag alverdens pinsler
Et opløftende syn!

i den moderne maskinpark på BV-Helsestudio.

i musikken med vores
samspils-gruppe. Per Zeeberg står for akkordarbejdet med vores husorkester, som sidste år nåede at give koncert ved Ungdomsskolens store
afslutning på Rådhuset. Vi håber på lignende succes i denne sæson.

Samspilsgruppe

Musik skal der til. Og hver onsdag gar vi ind

Ridemærkehold

Ridemærkeholdet kører i ar i samarbejde med afdelingen på I-angmarkskolen. Hans Jørgen Maack klarer teorien med hestene, og til foråret kan
pigerne gå op til de forskellige prøver.

Klubben

Hver mandag og tirsdag er der gang i klubben. Mellem 30 og 40 unge
kommer i klubben og ser film eller går i diskoteket, hvor Martin vender
plader, så det kan høres. Vores to klubmedarbejdere, Steven og Anders,
står for den daglige ledelse.
Klubrådet er en vigtig faktor i Ungdomsskolens liv. Klubrådet bestårr af
flg. elever:
Naja, Thomas N., Mette Hjortshøj, Tina Schnoor, Karin Brun,
Søren Laursen, Lonnie, Anette Christensen og Betina Falk.

Klubrådet

På nuværende tidspunkt har klubrådet planlagt en fest, og til februar
gentager vi successen fra sidste fu med stort kostumebal, hvor alle
ungdomsskolens afd. bliver inviteret.

Rejse

til

Ungdomsskolens udenlandsrejse gårr i denne sæson til Leningrad. For
godt 1.500 kroner venter der en stor oplevelse for mere end 40 elever og
6 lærere. 9 elever fra Egebjerg og Lund har investeret i denne Glasnosttur til byen med den bevægede historie og mange monumentale bygninger.

Leningrad
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Inden rejsen, som foregår

i

vinterferien (uge 7),

afholdes der informationsmøder for deltagerne og
interesserede forældre. Vi
ønsker god tur
Jytte
Francek, Thomas Jensen,
Thomas Nielsen, Søren
Iåursen, Mette Hjortshøj,
Karin Brun, Tina Schnoor,
Anette Christensen og
Jesper Due.

til

o

Lundum

H usholdningsforeni tng

Foreningens udflugt
9. august gik til Boller Rosenpark, videre til
_den
snaptun Færgegard, hvor der var dækket kaffebord. vi havde
god tid til
kaffebgrdet, og vi nød udsigten over vandet i det dejlige
vejr. Der var
også tid til en spadseretur på stranden.

Tekst: Lis Odgård

Derfra gik turen til Tønballegard, hvor der var en temmelig
stor samling
antikviteter. Selskabet
også
vor
tidligere
buiiksbestyrer
f
Lundum brugsforening, rymmede
oda Skriver, som nu er bosat i Dagnæs. Hun
inviterede prompte hele bussen hjem til sig til et glas
uin og småkager.
Tak Oda.
Børnedagens kaffesalg på sportspladsen den 1g. august
var velbesøgt.
Demonstrationsturen til Milebageren den 19. september
kl. 19 blev en
oplevelse for de 12 der var med. på 2 timer demonstrerede
han brødbag_
rundstykker og kringler i det højmoderne bageri. At
der så også
1lng,
tilsidst viste sig at være en overraskeise til os liøleskabet,
var bare
dej]ig. vi gik ikke tomhændede derfra. Endnu en dejlig
tur. Der var
dækket kaffebord i bageriet.

i

vores adventsmøde er sat til den 2g. november i borgerhuset
i Lundum.
Skytte fra Spedalsø kommer og viser en: Feffittig jutefrokost
lluqt.r
H.
19.00. Der vil være smagsprøver at få. ved kaffeLoioåt
uit der være
sang og andet. Indgangsbiret: enjurepakke (værdr
ca. 15 kr.).
Hermed har foreningen så aftroldt 3 møder før jul og man
regner
møder efter

med 3

jul.

Der vil blive en vinterdemonstration ved konsulenten, en endnu
ikke

fastlagt aften, og tilsid.st udflugt og generalforsamling.
Se også efter hvad
der sker i hovedforeningen. oer vai 3 fra Lundurn"rnø
til landsstævne
på Fuglsø. Husk husmoderdag på Bygholm landbrugsskole.

Hansted- Egebjerg

H

ushold n ingsforenitng

Efter sommerferien
vi arrangeret en heldagsudflug-t til Jesperhus
-hug"
Blomsterpark med efterfølgende
spisning på sofieilund. iesværre måtte
vi aflyse p.g.a. manglende tilslutning.
opfordring af nogle medlemmer rurangerede vi i stedet
en aftentur til
Bjerre herred. vi så blomsterparken ved Boller slot, hvor
ag. vr""i.,
Buen, først fortalte om hele parkefl, og derefter fortalte per
Holgersen,
Horsens, specielt om fuchsiahaven.

!å

Derfra kørte vi til Glud museum, hvor vi selv gik omkring
og så de
gamle stuer, garden der var ved at blive flyttet
dlrned ,urnt1*åb*gr_
museet i hallen. Besøget d6r varede ca. 1 time, hvorefter
aftenen sluttåe
me! stlerneskud på Liniepavillonen i Juelsminde. vi mener,
det var en
god aften med mange deltagere og en dejlig stemning.
Tirsdag den 11. september havde vi besøg af Birgitte
Due, Århus, som
fortalte om Alexander-teknik (afspændin! og uJuæg"rr"l. Det
var en
interessant og lærerig aften.
Den 26. september havde vi pany Syng-sammen-aften, hvor
ca. 30
sangglade fik rørt stemmerne under teobtse af Finn Andsager
og Jørgen
Bastholm. Aftenen var arrangeret sammen med Beboerforening"n-og

Menighedsrådet.
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Tekst: Karen Bastholm

vi demonstration i skolekøkkenet hvor kok,
Ole Jørgensen, Egesholm, viste forskellige lækre desserter, som vi
Onsdag den 4. oktober havde

bagefter kunne nyde

til

kaffen.

Det årlige julemøde skal i år være torsdag den 6. december, kl. 19.00
Egebjergskolens musiklokale, hvor der som sædvanlig bliver underholdning, sang, lotteri og lækkert kaffebord.

i

Til slut vil vi i bestyrelsen gerne
år og ønske alle en glædelig

jul

til vore medlemmer for et godt
godt
samt et
nytår.
sige tak

Næste gang ta' r vi f lere tørre sokker med
Tekst: familien Kirkegård

Hele familien var afsted ph Holbæklejren 90 med spejdere fra hele
Danmark og andre lande. Vores stffste pige drog afsted med spejdertoget, men vi andre kørte selv (første gang med campingvogn, uha).

Vi

(tU

i

nåede lejren øsende regnvejr mandag eftermiddag. Efter nogen
søgen fandt vi familielejrens informationstelt, hvor venlige mennesker
hjalp os fri af mudderet og ned til vores lejrplads. Andre familier fra
Egebjerg var installeret og havde fundet en god plads til os, så vi prøvede, trods mudder og regn, at finde os til rette.

Derefter skulle vi så hnde vores spejderes lejrplads. Det viste sig, at den
lå så langt væk som muligt, i lejrens modsatte hjørne. Vi vadede gennem
mudderet op til Egebjerg Gruppe og hjalp de forældre, der var igang
med at rejse telte og lave mad. Først på aftenen dukkede vores spejdere
op, og lejren skulle nu rigtigt til at begynde.

Iæjren var utrolig stor, der var masser af spændende spejderarbejder,
men også familielejren havde meget at byde på. Hver dag kunne vi
deltage i forskellige aktiviteter, opgaveløb, papirfremstilling, folkedans,
stenmaling og meget mere.
Vores far så vi ikke meget til, han arbejdede i Medieteltet, det store
Cirkus Himmelblå telt, men vi (mor og mindste datter) oplevede en
masse, enten sammen med "naboen" eller alene. Vi nød onsdagen, den
ene af de2 dage, hvor det ikke regnede. Egebjergspejderne var på hike,
men i lejren var der gøglermarked. Utroligt hvad der var fundet på,
jongleren, ildspytning, liggen på glasskar og mange andre spændende
ting.
Der var også fællesarrangementer for spejdere, familier
og besøgende. Iæjrbål, kondiløb og gudsdeneste var
nogle af de helt store samlinger. Det var utroligt flot, at
se så mange spejdere på en gang. Hvad der ellers skete
rundt i lejren, blev vi holdt ajour med gennem lejrens
egen Rodio Mulle og lejrens eget dagblad Komposten.
Vores datter så vi ikke meget til (og det var vist gode
tegn). Spejderne havde masser at være med i, se på og
opleve.

Vi havde 10 meget spændende dage, vi havde det sjovt
(på trods af mudder i massevis, eller måske også på
grund af) og oplevede meget. Jeg tror, om 6 år når der
er landslejr igen, er vi med (men med flere tørre sokker). Vi kan anbefale andre attage med på landslejr, og
få en oplevelse af de store.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Generalforsamling i ElF, 12. november 1990
Endnu et EIF-ar er gået - på godt og ondt. Heldigvis mest godt.

Generelt

Sommerfest og Landsstævne var arrangementer, som begge krævede
megen arbejdskraft. Heldigvis lykkedes det at samle de fornødne hjælpere, og succesen var hjemme.

Tekst: Birgit Madsen

Et problem, som er ved at ramme EIF, er "små årgange". Specielt i
fodbold har man mærket, at det kan være svært at samle hold. Men
fodboldudvalget har, som vedtaget på sidste års generalforsamling,
arbejdet med mulighederne for samarbejde med en anden klub, så for-

vil det løse noget af problemet.
Bestyrelsen har i år, af forskellige årsager, "mistet" tre medlemmer,
håbentligt

og

det giver naturligvis ekstra arbejde til de tilbageværende. Men vi har
efter bedste evne forsøgt at tackle problemerne, dels ved at indkalde
begge suppleanter, dels ved at hente hjælp udenfor bestyrelsen.

At alt ikke er lykkedes, er vi udmærket klar over, men jeg håber, at alle
dem, der nyder, kan se lidt igennem fingre med, at noget kikser for dem,
der yder.

Vi er godt igang med den nye sæson. Men fremtiden ser ikke for godt
ud.

I

år mangler der 40 børn i forhold

til

Badminton

sidste år.

Tekst: Stig Riis

Vi har ellers de samme tider som sidste år, nemlig

mandag og onsdag
eftermiddag. På senior-siden ser det bedre ud. Mandag fra 20 - 23 er
fuldt besat i hallen, ligeså fredag aften fra 18 - 19. Vi havde en ekstra
time fra 22 - 23, men den kunne vi ikke få udnyttet. Timerne i gymnastiksalen er besat næsten 100 %.
Klubmesterskaberne kunne sagtens bære mange flere deltagere. Selvom
man ikke synes, man er topspiller, kan man sagtens stille op. Der er
både motions- og seniorrækker. Så derfor mød frem næste gang. Vi der
var med sidst havde en hyggelig dag.

Dame-senior serie 3 blev trænet af Torben Hansen. De blev, efter en
noget svingende sæson, placeret lige under toppen. Forventningerne blev
ikke helt indfriet. Derimod indfriede serie 4 damer under Keld stidsens
ledelse tilfulde forventningerne. Efter et meget tæt opløb blev de placeret
på en delt2. plads, kun et enkelt mål fra oprykningskampene. Alt i alt
en fin sæson i dameafdelingen.

Old-girls havde 2 hold tilmeldt. De blev styret af Steen Højberg og Betty
Vestergard. Begge hold blev pænt placeret, og der meldes om stor
træningsflid.
Herre-senior serie 3 startede sæsonen godt og var med i toppen, men
senere blev resultaterne ringere, og de sluttede midt i rækken.
I julepausen blev

vi nødt til at trække vort herre-ynglingehold, og det gav
en bredere trup, som vi har glæde af i ar. Det hjalp også på serie 5
holdet, men de endte trods alt alligevel i bunden. Herrerne blev trænet
af Kim Hoffer.
Old-boys, under ledelse af Per Uhrskov, kom i den mærkværdige situation, at de skulle spille om kredsmesterskabet fra en 7. plads! De foranliggende hold var alle udeblevet fra en kamp. Noget kredsmesterskab
blev det dog ikke til.
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Håndbold
Tekst: Kim Hoffer

Sidste nyt!!
EIF's generalforsamling genvalgte i aften Stig Riis og
nyvalgte Martin Uhrskov,
Betina Nielsen, Bodil Andersen, Carl Chr. Jensen og Poul
Larsen til bestyrelsen @enno
Christensen og Dorthe Mogensen var ikke på valg.

Da EIF's vedtægter kræver i
alt 9 medlemmer i bestyrelsen
aftroldes der ekstraordinær
generalforsamling
ToRSDAG oeru

kl.

29.

NovEMBER

19.00 i klubhuset, hvor der

søges valgt et bestyrelsesmedlem og to suppleanter.
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Minipiger (årg. 80-79) nr. 5. Pia Højberg og Tina Andersen.
Minidrenge (fug. 80-79) sidst - mange nye spillere, aldrig spillet håndbold før. Birgitte Kristensen og Mette Ebsen.
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nr. 1 - tabte deres første kredskamp efter forlænget spilletid til Vrold Skanderborg, som senere blev kredsvinder. Flot
turnering. Henrik Rosenberg og Dorte Jensen.

Piger (å$9.76-75) nr. 4. Mette Christiansen.
Drenge (fug.76-75) sidst - stor træningsindsats, men for få spillere. Sten
og Kirsten Højberg.
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Småpiger (årg. 78-77) nr. 5. Frank Hansen.
Smådrenge (fug.78-77)
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Sonja Hansen
Særrgervej 48A
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Juniordamer (årg. 74-73) nr. 1 - blev slået ud efter deres 3. kredskamp.
De spillede senere kvalihkationskampe til Mesterrækken og kvalificerede
sig. Hanne Ærendahl.
Juniorherrer (årg. 7a-73) nr. 7. Christian Lind.
Ynglingedamer (årg. 72-7I) m. 2. Torben Hansen.
Ynglingeherrer (arg. 74-73) - blev trukket ud af turneringen.

I sommerturneringen blev vore ungdomshold meget flot placeret. Småpigerne, trænet af Mette Christiansen, endte midt i rækken. Pigerne, som
Frank Hansen trænede, vandt deres række, og det samme gjorde juniordamerne, som Jørgen Andersen ledede. Serie 4 damer ville ikke stå
tilbage for ungdommen. De vandt rækken og rykkede dermed op. Desuden gjorde de en udmærket figur ved kredsmesterskaberne. Også begge
old-girls hold fortsatte hele sommeren, dog uden at gøre sig gældende
helt i toppen. - De bliver åbenbart aldrig spilletrætte.

til

Svømning

I år har vi haft mor/barn

Tekst: Dorthe Mogensen

vi også svømmeundervisning, aldersgruppen var sat
til 2. og 3. klasse, da deltagerantallet var begrænset. Undervisningen
blev ledet af l-one Dagnæs med hjælp af Søren I-auersen, Else Løvshall
og Gerda Møller.

svømning mandag fra 15.00

16.00.

Som noget nyt havde

Onsdag aften fra 20.00-22.00 har der været familiesvømning. Tiden fra
20.00 til 21.00 var beregnet til børn ifølge med voksne og fra 21.00 til
22.00 for voksne. Familiesvømning var under opsyn af Agner Lauersen.

Gymnastik

Følgende gymnastikhold for vinteren 89-90:

Tekst: Karen Dahl

Småpiger og -drenge fordelt på 2 hold, ca. 30 stk. ledet af Irma Sahner,
Birte Christensen og Tina.

Piger og drenge (7-10 år) ledet af Grethe og Hisa Takai.

Piger

7-lI

Lr ledet af Lise Koch.

Piger 12-16 år ledet af Bente Justesen.
Aerobic ledet af Annie Pedersen.
Motionsdamer ledet af Lone Andersen.
Motionsherrer ledet af Bent Jensen, har trænet denne sæson i Østbirk, på
grund af pladsmangel i Egebjerg gymnastiksal.

stDE 22
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Springhold ledet af Pelle Nielsson, har trænet
Gymnastikopvisning

i

i

Egebjerghallen.

Egebjerghallen den 11. marts.

Springhold og motionsherrer deltog

i H.G.U.

forårsopvisning

i

Heden-

sted.

Årgang 1982.
Det er gået rigtig godt for årgang 1982. De har kun fa;bt 2 kampe i
H.G.U. turneringen hele sæsonen. De har været til stævne i Brædstrup
i august, hvor de vandt stævnet foran Brædstrup. Der har været stor
træningsflid hele sæsonen.

Ungdomsf orbold
Poder
Tekst: Leo Rasmussen og Peter Sørensen

Argang 1983-84-85.
Da vi startede i maj var der mange af drengene, der aldrig havde prwet
at spille fodbold før. Det kneb da også at få point til at starte med, men
efterhanden som vi havde trænet nogle gange hjalp det. Men til amtsstævne i Egebjerg gik det meget flot. De vandt 3 kampe ud af 5 mulige.
Miniputterne startede sidst i februar. Der mødte 17 friske drenge op til
den første træningsaften. De startede med at vinde stort over Stensballe.
Derefter gik det lidt tilbage med både antal spillere og præstationer.
Mange af spillerne begyndte at have det lidt for sjovt til træning. Men
alt i alt har vi haft en hyggelig sæson, med rimelige resultater.
Pigerne spillede deres første kamp den 3014 mod Sdr. Vissing, som
pigerne besejrede med 2-0. Det blev starten på en fantastisk sæson. 15
sejre, 7 uafgjorte, 4 tabte, 37 point, målscore på, 7l mod 21. Et flot
resultat.
Afgang fra Egebjerghallen den 19/8 kl. 9.00 med rygsækken pakket og
lykftedyr i hånden var 3 biler med spændte piger og forældre på vej til
pigernes første stævne i år. Den første kamp var mod FC 2. Pigerne fik
en lidt nervøs start, kom bagud med 2-0, så vi var ved at forberede os
på at komme tidligt hjem. Men det viste sig hurtigt, at pigerne ville
noget helt andet. De kæmpede sig tilbage i kampen og fik udlignet til
2-2, kampens resultat.

Miniputter
Tekst: Torben Madsen og Thomas Bager

Minipiger
Tekst: Ole Pedersen

AIA Cup Tranbjerg

Pigerne blev nr. 2 i puljen og var klar til semifinalen. Her skulle vi
spille mod FC 1 som vandt kampen. Nu skulle pigerne spille om 3-4
pladsen, modstanderne var FC 3. Det blev en gyser af en kamp, uafgjort
efter ordinær kamp og forlænget spilletid. Pigerne vandt på straffespark
efter det 7. straffe.

Et hold meget stolte piger med vand i øjnene og smil på læben fik en
velfortjent og flot bronzemedalje hængt om halsen efter en flot indsats.
Det var et hold meget trætte og stolte piger, der var på vej hjem fra
Tranbjerg den dag.

Egebjerg skulle spille mod Hovedgård 1 - Østbirk - FC 2 - Uldum.
Pigernes første kamp var mod Uldum. Det blev en lige h.p, resultat
1-1. Anden kamp var mod FC 2 som igen blev en lige kamp, resultat
0-0. Tredje kamp var mod Hovedgård, som havde vundet L-0 over
Uldum, så det var den afgørende kamp. Pigerne spillede meget flot og
vandt 3-0 over Hovedgård. Fjerde kamp var mod Østbirk, resultat 1-0

til Egebjerg.

Amtsmesterskaber

,

Egebjerg blev nr. 1 i puljen med 6 point og var klar til semifinalen, hvor
de skulle spille mod Stensballe. Egebjerg vandt en sikker sejr på 2-1.
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Finalen blev en ka.p mellem Egebjerg og FC 1. Egebjerg vandt en
sikker sejr på 2-0 efter en flot indsats. Et hold stolte piger, der som
amtsmestre fik overrakt et krus og indbydelse til landsdelsmesterskab
lørdag den 2219.
Her skulle pigerne møde Silkeborg, hvor vi vandt 1-0 efter en spændende
kamp. Næste kamp var mod Ringkøbing, som ikke havde tabt i 1990.
Pigerne spillede en fantastisk kamp og fightede sig til en sikker sejr på
4-0 over Ringkøbing. Pigerne fik guldmedalje og handklæde i præmie
som landsdelsmester 1990.

Det var afslutningen på en fantastisk sæson med mange sjove træningstimer og flotte resultater - et hold med talent, træningsflid og sammenhold.

Tillykke piger og tak til forældrene for god opbakning. På gensyn i
1991!

Småpiger
Tekst:

Karina Thyrsted og Jette Møller

Vi har trænet småpigerne i denne sæson, og selvom det ikke er gået så
godt med placeringen, har det været både hyggeligt og spændende. I
foråret gik det rigtig godt for os, og vi fik en god placering, og derfor
kom vi blandt de bedste i efterårsturneringen, hvor det ikke gik så godt.
Vi fik en 5. plads.

I

sommer var vi med til et stævne i Tranbjerg, hvor vi også blev en af
de sidste, men det var sjovt, og vi fik nogle nye kvalifikationer.

Til

Lilleputter
Tekst: Claus Algren

sidst

vil vi

gerne takke Janaka for en god hjælp.

Så er sæsonen igen slut for lilleputterne i Egebjerg. Vi startede sæsonen
på grusbanen. Vi var ca. 4-5 stykker hver gang og var således nødt til
at trække vores 11 mands hold i J.B.U. og blev så tilmeldt en 7 mands
turnering. Vi fik samlet et hold og fik spillet nogle gode kampe og vandt
ind imellem med to-cifrede tal. Også midt i sæsonen var vi næsten for
mange tiI et 7 mands hold, og det var ikke alle, der var lige glade for at
blive udskiftet.

I efteråret startede vi godt og vandt de første kampe, men når vi

så kom
mod slutningen af sæsonen, og de indendørs idrætsgrene startede, havde
vi svært ved at stille hold, og vi var nødt til at trække os fra nogle af
kampene. Men vi sluttede da på en fin 2. plads.

Drenge
Tekst: Peter Sørensen

Vores drengehold i år var et syv mands hold. Først vil jeg gerne sige,
at det var nogle dejlige drenge at træne, og at træningsindsatsen var stor.

I

forårsturneringen tabte vi kun 6n kamp og blev nr. 6t. I efterårsturneringen blev vi sat i en stærkere pulje. Det gik knap så godt, vi fik
mange nederlag, men indsatsen var stadig god. Da efterårsturneringen
var omme sluttede vi som nr. fem.
sidst vil jeg endnu en gang rose drengenes indsats både
kampe.

Til

Juniorer
Tekst: Jens Madsen, Peter Nielsen
og Carl Chr. Jensen

til træning

og

Når vi skal se tilbage på sæsonen for i år, er det med en del blandede
følelser. Resultatmæssigt er det gået skidt, træningsmæssigt bedre,
medens det kammeratlige sammenhold har været virkeligt godt.

Resultaterne vil jeg gå let henover, for et tilbageblik viser, at holdet har
været klart overmachet i over halvdelen af kampene. Mod flere af de
hold vi har mødt, er jeg overbevist om, at selv foreningens bedste
seniorer ville komme på arbejde. Her tænker jeg navnlig på de hold i og
omkring Vejle, der sluttede på de første pladser i turneringen.

En enkelt kamp i efterårsturneringen skal lige nævnes her, kampen mod
Vejle Kammeraterne (de sluttede som nr. 3). På det tidspunkt, vi skulle
møde dem 1å de på en 1. plads, hvilket spillerne heldigvis ikke vidste.
De regnede med, at de 1å i midten, så holdet gik til opgaven med en tro
på, at kammeraterne ikke kunne være så slemme som Vinding og V.B.,
som vi lige havde mødt og fået klø af. I oplægget til kampen havde vi fra
trænernes side slået meget på, at nu ville vi se spillerne tackle og ik&e
bare løbe ved siden af modstanderne. Vi må have brugt de rigtige ord
den dag, for spillerne fra Egebjerg tacklede igennem, så det var en
fornøjelse at se. Så godt anført af markeringsspillerne Anders Uhrskov
og Jesper Boye og en klogt spillende Claus Kjær som sweeper, fik holdet
det ene point, idet kampen sluttede 0-0. Men 1-0 til Egebjerg havde
såmænd ikke været ufortjent.

Med hensyn

til

træning er det ikke så dårligt at kunne mønstre 9-72
spillere til træning hver gang, nar vi tænker på at truppen kun er på L4
mand. Fra sommerferien blev den reduceret til 13, da en af de unge
mennesker blev alvorligt syg. Vi håber alle, at han snart må få det godt
igen, og at vi så får ham at se igen i Egebjerg.

Fra trænernes side vil vi gerne efterlyse mere motivation til træning. Det
skal gøre lidt ondt, når man træner, men det har vi haft svært ved at
overbevise spillerne om.

Det kammeratlige sammenhold har været

i

top, på trods af de darlige
resultater - ingen sure miner af den grund. Humøret har både før og efter
kampene været højt. Nævnes skal det lige, at vi som afslutning op til
sommerferien var samlet nede i skoven, hvor vi pjattede og hyggede os.
Vi ristede pølser o.1. over bålet indtil det blev både mørkt og sent, så det
blev en dejlig start på sommerferien.

Århus Disco Service sørgede for
rytmerne ved sommerafslubringen for
ungdomsmedlemmer
(foto: Niels Bjerregaard)

Ti1 slut en kraftig appel til alle spillere i EIF, og ikke kun til juniorer.
Få nu fat i alle de drenge og piger, der kunne tænkes at ville spille
fodbold, og få dem til Egebjerg, og få ligeledes fat i dem, der har spillet
fodhold i EIF, men som af forskellige årsager er holdt op igen.
Kære spillere - I er altså nødt til selv også at gffie en indsats, så vi til
næste år igen kan stille med 11 mands hold i alle rækker. Trænere og
andre ledere kan ikke gøre det alene. Så drenge og piger, forjeres egen
skyld, få skaffet flere spillere til foreningen, og husk også selv at møde
op.

sæsonen 1990 er slut men ikke helt med det resultat
mål, da vi startede i februar.

vi

havde sat som

Seniorf odbold

Serie 6 sluttede midt i rækken med 20 point, hvor vi havde forventet en
placering lidt højere i tabellen.

Tekst: Benno Christensen

Herrer

For serie 5's vedkommende var målsætningen før starten på turneringen,
at vi kun skulle have 6n sæson i serie 5. Det gik også fint i foråret, hvor
vi efter 11 kampe havde 19 point, men i efteråLret satte vi yderligere 6
point til, så vi sluttede med 35 - dt point for lidt til at komme ud i en
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omkamp om oprykning og 2 for lidt til at rykke direkte op. Hvad det sa
kan skyldes, kan man jo kun gisne om, men en lidt større træningsindsats
efter sommerferien, ville nok have hjulpet.

Året sluttede med 60 glade mennesker til fest i klubhuset til spisning og
efterfølgende diskotek. Der blev uddelt 2 præmier den aften, en for
største træningsflid - den tilfaldt Henning Juhl, og en fiduspræmie, som
tilfaldt Jesper Sørensen. Topscorer i 1990 blev John Hansen med 18
scoringer.

Tak for en alligevel god sæson, for på kammeratskabet er der nu ikke
mange, der slå'r os, og mød så op og giv den en skallei 1991.

Til slut, tak til

-

bestyrelsen for det store arbejde, der er ydet, selv om det ofte er svært
at finde den fornødne tid.

-

trænere, ledere, udvalgsmedlemmer, lokale foreninger, hvor vi specielt
har haft stor hjælp af Støteforeningen og Husholdsningsforeningen.

-

alle vore sponsorer.

fra Birgit Madsen

alle, der har ydet en indsats for Egebjerg ldrætsforening.

Ved sommerafslutningen 1990 for
ElFungdom, den26. oktober, blev
der uddelt Fidus-/flidspokaler til
drengen Rasmus Riis, småpigen
Christina Lindhardt, miniputten
Lars Sørensen og lilleputten Søren
Hjotshøj. (foto: Niels Bjerregaard)

ÅnHus otsco sERVtcE leverede
(kl. 19.0023.00); th. diskuterer nogle af de
ca. 80 deltagere det mest gunstige
tidspunkt for indtagelse af danseaftenens fedeste rytmer

gulvet! (foto: Niels Bjerregaard)

Antenneforeningen Horsens Nord
Tekst: Jørgen Petersen

Nu nærmer tiden sig, hvor vi trækker ind i stuerne foran skærmene og
radioerne. Og med nye moduler på radio- og en del af TV-siden, skulle
vi forhåbentlig være godt rustet mod afbrydelser og forstyrrelser på
grund af materiellet.

For øjeblikket er vi igang med nedtagelse af gamle radio- og TV-antenner (det, der er tilbage af dem) og opsætning af nye på radiosiden, i
håb om forbedring på specielt "Radio Viborg" og "Århus Nærradio".
Bestyrelsen kunne tænke sig en tilkendegivelse fra medlemmerne om,
hvorvidt man er tilfreds med programudvalget eller ønsker ændringer;
f.eks. pr. telefon eller skriftligt til bestyrelsen. Vi vil så i næste nummer
af Broen komme med en status over indkomne forslag.
Selvfølgelig vil det koste penge at få et nyt program, selv om det sker
som erstatning for et andet. Er der stor interesse for et bestemt program,
vil foreningen se på muligheden for at få det etableret. Iwngt håber
foreningen på, hvis og når ADR og ZDF kommer på satellit at få dem
over på en parabol, hvis ikke ophavsretslige problemer blokkerer for
dette.
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Hansted-Egebjerg Beboerforening
Møde den 22.10.90

i

skolens musiklokale.

Peder Pedersen fra beboerforeningen bød velkommen og takkede for
fremmødet (ca. 40 fremmødte). Mødets emne vat Lokalplanforslag nr.
110 og udlægning af nye industriområder i Hansted og Egebjerg.

Beboerm øde

i

Egebjerg

Tekst: Ole Blok Hjortshøj

Tilstede fra kommunen var Ole Beck fra byplanafdelingen, som fremlagde lokalplanforslag nr. 110 omhandlende en udstykning på i alt 15.000
m2 ved Gl. Kirkevej og Kærvej. Endvidere omtaltes en evt. kommende
udvidelse af Chemitalic og Egedal Maskinfabrik på jord tilhørende
gårdejer Peder Pedersen. Beboerne ved Gl. Kirkevej gav udtryk for
bekymring vedrørende en fremtidig trafikbelastning af deres vej. Alterna-

tive forslag blev diskuteret, bl.a. muligheden for at udstykke jord,
tilhørende Peder Pedersen, beliggende mellem Peder Pedersens gard og
Egedal Maskinfabrik.
Konklusionen på mødet blev, at beboerforeningen ikke samlet på beboernes vegne kunne lave en indsigelse til kommunen. En gruppe af
beboere på Gl. Kirkevej vil derfor lave en indsigelse til kommunen.
Indsigelses fristen var den 11. november 1990.
Den lokalhistoriske udstilling der var berammet til aflroldelse den 17.l18.
november 1990 og som skulle belyse udviklingen i området i tiden fra
1960 op til i dag, blev som bekendt ikke til noget.
Lundum-Hansted Sognearkiv sendte, ved en artikel i Broen, en appel ud
til beboerne i området, om at komme med billeder og andet materiale
som kunne være af værdi for udstillingen. Denne henvendelse gav ikke
noget resultat.

Udstillingen der ikke
blev til noget
Tekst: Peder Pedersen

Arkivudvalget gik derfor i gang med selv at finde egnet materiale. Det
lykkedes også langt hen af vejen, men da datoen for udstillingens afholdelse nærmede sig, viste det sig alligevel, at der ikke var materiale
nok til en god og fyldig udstilling. Derfor valgte man at aflyse udstillingen for denne gang; den vil så senere blive afholdt, måske i forbindelse med en hobbyudstilling.

Lundum Sogns Borgerforening
Iørdag den 29. september blev der af Lundum Sogns Borgerforening
afholdt loppemarked i det nye Medborgerhus. Fredag eftermiddagkørte
traktorerne rundt og samlede ind, og hele lørdag formiddag strømmede
det ind med ting og sager til markedet.
Så lørdag kl. 13 kunne vi åbne dørene til et veludstyret loppemarked, og
folk blev da heller ikke væk. Der var masser af mennesker hele eftermiddagen, og handelen gik ivrigt, så der blev også et pænt lille over-

skud, der ubeskåret
Tak

til

vil gå til

Medborgerhuset.

såvel leverandører som

til

købere på markedet.

Avlsbygningerne til den gamle Lundum Præstegard er nu revet ned, og
terrænet er blevet planeret. I løbet af oktober-november vil Borgerforeningen sørge for, at der bliver sået græs samt plantet buske og træer, så
der med tiden kan blive et lille anlæg i forbindelse med Medborgerhuset.
Vi håber også, dette vil være med til at forskønne vores landsby, så den
stadigvæk vil være skøn og hyggelig at gæste eller trives i, i det daglige.

Loppemarked
Tekst: Martin Vestergaard Nielsen
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Lundum skifte ansigt
Tekst: Martin Vestergaard Nielsen
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P-eter Hedelund
Radvedvej 73

Jette
Egebjergvej

grospriser - og oven i købet får du malermesterens gode råd og fif.
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Rådved Borgerforening

Kuvert-Betaling

værker, sommer- eller kolonihavehusetGå bagom hos William Hansen. Her kan
du få alt til dit træværk. Det hele er til en-
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