På den anden side
Tekst:

Niels Bjerregaard

kan Broen fortælle om et nyt lokalt tiltag; nemlig en datobank. Selv om

denne bank ikke tilskriver nogen form for rente kan man alligevel få god
udbytte af at sætte sine datoer ind på en af bankens konti.
Hvor ofte har man ikke ærgret sig over, at en mødeaften med en god
foredragsholder faldt sammen med en festlig gymnastikopvisning, en
udbytterig høstfest, en spændende generalforsamling, et udfordrende
forældremøde på skolen eller en gevinstgivende andespilsaften? Problemet med sammenfaldende aktiviteter/arrangementer i vort lokalsamfund gøres der nu et forsøg på at undgå eller i det mindste at minimere.
Den nævnte datobank (mødedatodatabank) er egentlig blot en udbygning
og en ændret anvendelse af dette blads Brokalender. Datobanken vil blive
oprettet på Broens nyerhvervede gamle IBM PC-XT'er, hvor alle foreninger, institutioner og menigheder i lokalsamfundet kan indsætte egne
og hæve andres møde- og aktivitetsdatoer på en fælleskonto, og det
endda uden gebyrer af nogen art. For at datobanken kan blive en succes
er det nødvendigt at kontoen benyttes flittigt af lokalsamfundets aktivitets- og mødearrangører.
Datobanken benyttes på følgende måde:
Før planlægning af møder og aktiviteter (f.eks. et par dage før næste
bestyrelsesmøde i sin forening) ringer man til datobankbestyreren for
at få tilsendt en udskrift af fælleskontoen.
Ved planlægningen af egne aktiviteter kan man herefter let undgå
sammenfald med allerede berammede arrangementer. Straks efter
planlægningen indsætter man sine datoer på fælleskontoen; hurtigst
mulig a'jourføring af kontoen er nødvendig for at datobanken kan
fungere tilfredsstillende.
På datobankens fælleskonto kan indsættes arrangørnavn, tidspunkt,
sted samt en kort indholdsbeskrivelse af det pågældende arrangement. Datobanken vil herefter erstatte brokalenderen, idet en udskrift
af relevante dele af fælleskontoen trykkes i Broen.
Som datobankbestyrer har Broens bestyrelse udpeget:
Jørn Themsen - Skovgårdsvej 12 - 8700 Horsens
Tlf.: 7565 6207
På den anden side kan det ligeledes oplyses, at Broen også vil få en
fjerde årgang. Broens fortsatte udgivelse er sikret efter tilsagn fra alle
hidtidige medudgivende foreninger, institutioner og menigheder samt
tilsagn fra to nye medudgivere.
På dette sted skal Egebjergskolen og Fritidshjemmet Kaskelotten bydes
velkommen blandt Broens udgivere.
Redaktion og bestyrelse kan kun glæde sig over den overvældende
interesse som lokalsamfundets foreninger, institutioner og menigheder
viser Broen. Med håbet om, at såvel de lokale beboere som udgiverne
også må få glæde og gavn af Broens fjerde årgang, ønskes vore læsere
en god sommer!

Datobanken U/A

UDSKRIFTSDATO: 25. maj 1991

Mandag den 4

Torsdag den 4.

Lørdag den 21.

Lundum Husholdningsforening arrangerer
udflugt kl. 13.00 til Herning Museum
med efterfølgende generalforsamling på en
kro.

Afrejse til Horsnæsbo i As Vig for skoleelever, fortrinsvis fra 4.-5. klasserne på
Egebjergskolen. (opholdet slutter tirsdag
den 9).

Lundum Sogns Borgerforening &
Medborgerhus arrangerer høstfest. Se
endvidere lokale opslag angående
tidspunkt og program.

Onsdag den 5.

Tirsdag den 30.

Tirsdag den 24.

Hansted Hospital inviterer lokalbefolkningen til grundlovsfest kl. 14.00. Se også
omtalen side 27.

Hansted-Egebjerg Støtteforening offentliggør månedens vindertal ved opslag de
sædvanlige steder.

Hansted-Egebjerg Støtteforening afholder klubaften i EIFs klubhus, kl.
19.00.

Fredag den 7.

Lørdag den 28.

Lundum Sogns Borgerforening & Medbrogerhus arrangerer fællesspisning (grillaften) i Medborgerhuset. Kød, pølser,
m.m. medbringes; salat, flutes og drikkevarer kan købes.

Høstfest i Forsamlingshuset.

Onsdag den 12.

Torsdag den l.
Lundum Husholdningsforening besøger
Agersbøl Stencenter kl. 14.00; tag kaffekurven med.

Hansted/Egebjerg Beboerforening og Husholdningsforening arrangerer haveudflugt til Hagstedgård ved Stilling. Angående tilmelding og busafgang, se annonce i Østjysk Avis og lokale opslag.

Lørdag den 3.

Torsdag den 13.

Tirsdag den 6.

Lundum Sogns Borgerforening & Medborgerhus arrangerer børnedag med dyrskue. Angående aktiviteter og tidspunkter,
se lokale opslag.

Pensionistforeningen arrangerer udflugt til
Nordfyn.

Egebjergskolen starter nyt skoleår.

Lørdag den 22.

Egebjerg Idrætsforenings sommerfest
starter traditionen tro med EIF-marchen
og fortsætter de følgende dage indtil
lørdag den 17. august.

Sommerlejren starter for ulveunger og
spejdere i Egebjerg.

Søndag den 23.
Rådved Borgerforening brænder Sankt
Hansbål hos Henning Andersen.
Hansted/Egebjerg Beboerforening, -Husholdningsforening og - Støtteforening
arrangerer Sankt Hansfest i Vandværksskoven med underholdning af Horsens
Brass Band og båltale af Ole Gregersen.
Bålet tændes kl. 20.30; se iøvrigt annonce
i Østjysk Avis samt lokale opslag.
Hansted/Egebjerg Støtteforening foretager
juni måneds udtrækning på medlemsnummeret i forbindelse med Sankt Hansbålet
i Vandværksskoven.
Lundum Sogns Borgerforening & Medborgerhus brænder Sankt Hansbål på
sportspladsen. Der startes med fakkeltog
fra Møllegården kl. 20.00, bålet tændes
kl. ca. 21.00, båltale af Ingerlise Sander
Hansted Hospital inviterer alle interesserede til Sankt Hansfest kl. 19.00. Se omtalen på side 27.

Torsdag den 27.
Lundum Husholdningsforening besøger
naturdrogeriet i Hørning kl. 18.00

Onsdag den 14.

Mandag den 19.
Un$domsskolen starter den nye sæson's
klubaktiviteter kl. 19.00.

Søndag den 25
Lundum Husholdningsforening arrangerer
gåtur omkring Lundum og ser på lægeurter; mødested på sportspladsen.

Søndag den 25.
Lundum Sogns Borgerforening & Medborgerhus arrangerer tur til Endelave med
afgang fra Snaptun kl. 9.25 og ankomst til
Snaptun igen kl. 18.30. Se endvidere
lokale opslag.

Tirsdag den 27.
Hansted-Egebjerg Støtteforening afholder
klubaften i EIFs klubhus, kl. 19.00.

Stort forbrug af girokort
Tekst:

Bodil Andersen

Bestyrelsen i E.I.F. synes, at nogle medlemmer er for sløsede med at få
indbetalt kontingent. Det hænder, at der både skal skrives 2 og 3 girokort
før pengene bliver betalt - uden ekstraudgift for idrætsudøverne. Dette
vil vi ændre - så der for fremtiden vil blive opkrævet et rykkergebyr.
l. rykker = kontingent
2. rykker = kontingent

+ kr.
+ kr.

25.
50.

Hvis denne regning ikke bliver betalt, vil man blive udelukket, indtil
kontingentet er betalt.
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Sommerfestudvalget
Annoncetekst:

Birgit Madsen

o

•

Gymnastik for 7-11 ar1ge
Gymnastiksæsonen 1990/91 er nu afsluttet. Vi har for første gang trænet
et hold gymnaster fra 7 - 11 år. Det har givet os meget mere erfaring
med børn og deres forskellige adfærd.

Tekst: Mia Johansen og Karin Brun

Hver tirsdag i vinterens løb er 9 piger flittigt mødt op fra 16.50- 17.50
for at følge vores ideer. Timerne forløb med opvarmning, leg, træning
af opvisningsprogram og socialt samværd.
Pigerne sluttede sæsonen med to gode opvisninger, en lokal i Egebjerg
og forårsopvisningen i Hedensted. Vi kan kun være meget stolte og
tilfredse med deres indsats. Da vi skal være trænere for dette hold i
sæsonen 1991192, håber vi, at flere friske piger vil møde op.
Tak for en god sæson!!

Gymnastikopvisning den 17.03.91
Traditionen tro afsluttede gymnastikholdene sæsonen med at vise, hvad
de havde beskæftiget sig med i årets løb.
Efter den fælles indmarch startede de små piger og drenge under ledelse
af Irma Sahner og Tina Schnoor. Her fik vi et livligt indslag af sanglege,
gymnastik og leg med redskaber. Det næste hold på gulvet var piger og
drenge i alderen 7-1 O år. Under ledelse af Risa og Grethe Takai gav
holdet en god og varieret opvisning af, hvad de havde beskæftiget sig
med i år. Herefter kom pigerne fra 7-11 år på gulvet. Under ledelse af
Mia Johansen og Karin Brun gav pigerne en flot opvisning, og stoltheden
lyste ud af de små pigers øjne efter endt optræden.
Så var det springholdets tur. Også de gav en flot opvisning,
som tydelig bar præg af nye lederkræfter. Under ledelse af
Henrik og Morten Dahl viste holdet først en opvarmningsserie, hvorefter de gik over til at vise de forskellige spring,
som de havde arbejdet med.
I år var vi så heldige med at få lokket de fleste motionsdamer
med til opvisningen, hvilket vi var meget glade for. Motionsdamerne, under ledelse af Ase Bertelsen, viste forskellige
øvelser, som de havde arbejdet med i sæsonens løb. Publikum
blev opfordret til at deltage i de afsluttende øvelser, men de
viste sig hurtigt, at de fleste måtte give op. Så kom de rigtige
mænd på gulvet. Motionsherrerne var igen i år under ledelse
af Bent Jensen og gav også en god opvisning.
Opvisningen sluttede af med en opvisning af HGU's juniorhold under ledelse af Hanne Andersen og Sten Henrik Sloth.
Det er altid en fornøjelse at se HGU's hold, og når der så
som i år var mange lokale med på holdet, var det en ekstra
stor fornøjelse.
Jeg vil gerne på gymnastikudvalgets vegne takke lederne for
deres indsats i sæsonens løb, jeg er glad for, at de fleste
fortsætter næste år. Desuden vil jeg takke de øvrige medlemmer af gymnastikudvalget for deres store arbejdsindsats.

Tekst:

Foto:

Karen Laursen

Lone Dagnæs

Gymnastik for 4-6 årige
Tekst og foto:

Irma Sahner

Gymnastiksæsonen 1990-91 er nu afsluttet. Igen i år havde vi stor tilslutning. Tina og jeg siger tak til såvel børn som forældre, og håber at
se mange, både gamle og nye børn når gymnastiksæsonen starter igen til
september.

1. række: Cecilie, Camilla, Line, Camilla, Mette, Hanne og Maria
2. række: Tanja, Lena, Nina, Anette, Dorthe, Maja og Martina
3. række: Kent, Morten, Lars, Kristian, Rasmus, Peter, Martin, Dennis, Johnny, Mads, Anders, Lasse, Thor og Thorbjørn (Sofia mangler)

E.I.F .-Håndbold 1990/91
Serie 3 damer
Tekst:

Torben Hansen

Så er endnu en håndbold sæson overstået. Vores serie 3 damer sluttede
midt i rækken. I år havde vi sat næsen op efter en topplacering, men en
række svage kampe betød altså en midterplacering. Vi tog point fra
topholdene og satte til mod bundholdene.
Jeg synes, at træningsindsatsen var god igen i år - dog var det sjældent,
at alle var der på samme tid - mens vi havde lidt større problemer til
kampene. Vi var ikke stabile nok og havde ikke den rigtige fighterånd
i samtlige kampe.
Jeg håber det går bedre for jer til næste år, og I ønskes held og lykke
med sæsonen 1991/92.

Serie 4 damer
Tekst:

Charlotte Madsen

Igen i år var det tæt på en oprykning til serie 3. Som 2'er i puljen var
vi ude i oprykningskampe mod Stensballe. Første kamp resulterede i en
2-målssejr, men desværre var vores kanonskytte sat ud af spillet i returkampen på grund af en skade. Vi tabte med mere end to mål, og derfor
spiller vi igen i næste sæson i serie 4.

Det kan holdet fint leve med, for trods alt har vi haft en meget fin sæson
med mange gode og velspillede kampe.
Sammenholdet har været helt i top, og vi har været så heldige at have en
trofast og optimistisk træner og sponsor i Keld Stidsen, og i de få kampe,
hvor han ikke har været på bænken, har vi fået god hjælp af Torben
Hansen.
En stor tak til jer begge.

Vintersæsonen for old-girls l må nok betegnes som at have været meget
svingende. Den ene kamp oppe, den næste nede. Desværre må jeg nok
indrømme, at der var flest nede. Et af problemerne er, at pigerne er for
flinke i forhold til vore modstandere.

Old Girls I
Tekst: Steen Højberg

Hvis man ser bort fra de sportslige resultater og retter blikket mod det
sociale og festlige sammenhold, er jeg sikker på, at holdet ender på en
førsteplads, og det er selvfølgelig en af de mest positive ting ved dette
old-girlshold, at man kan spille en rigtig dårlig kamp, og så stadig have
det helt store humør efter kampen.
Til sidst vil jeg gerne takke vores trofaste sponsor Gunnar Juhl for endnu
en sæson.
For Old GirlsIvar sidste kamp i vintersæsonen 90/91 lidt vemodig, da
vi skulle tage afsked med vores træner gennem flere år, Steen Højberg.
Hele holdet vil gerne takke ham for hans indsats. (Birgit Madsen)

Annonce
Annoncetekst:

Birgit Madsen

Indefodbold 1990/91
Poder
Tekst:

Poul Larsen

Det var med nogen betænkning, jeg i efteråret sagde ja til at tage poderne i indefodbold for vinteren. Betænkeligheden blev ikke mindre, da jeg
fik startet med ca. 20 spillere til træning hver gang. Heldigvis viste det
sig hurtigt, at en del forældre var flinke til at hjælpe, når det kneb. Tak
for det. Specielt vil jeg sige tak til Carsten Jensen, som var en stor
hjælp gennem hele sæsonen, og som heldigvis sammen med Leo Rasmussen og Henrik Mouritzen har overtaget træningen af poderne her i
sommer.
Børnene: Det at træne poder er en stor balanceakt, idet de spænder fra
de ældste (årgang 1982), som ved alt om fodbold, da flere af dem har
spillet fodbold i 2-3 år, og til de helt små (årgang 1986), hvor fodbold
er helt nyt. Fodbolden går næsten helt til knæene, og man må kun lave
mål i den ene ende, det er svært at lære. Denne forskellighed gør, at
tålmodigheden bliver sat på en prøve både for træneren og børnene.
Forholdene gør, at det er vanskeligt at træne teknik og lignende, så vi
spillede det meste af tiden, og det ville børnene jo også helst. Det vi så
prøvede på, og som jeg synes, at de gjorde fremragende, var at fighte
om hver bold og aldrig opgive at tilbageerobre bolden, hvis man mistede
den i kamp. Det vandt de en del kampe på, samtidig med at det også
giver dem en vældig spillelyst, når de ser, at ting lykkes for dem.
Resultaterne i turneringen var meget flotte. Årgang 1982 holdet fik en
flot tredieplads, og årgang 1983 holdet, som for vores vedkommende
bestod af lige så mange 1984'ere, startede ikke for godt, men kom så
efterhånden igang og sluttede rimeligt lige under midten.

Lilleputter
Miniputter
Tekst:

Thomas Bager

Indefodbold 1990-91 blev en sjov og spændende oplevelse for både
spillere, leder og forældre. Selv om det ikke blev til det helt store
resultatsmæssigt, nåede vi da at vinde lidt alligevel.
Tak til forældre for at køre og lede drengene, når begge hold skulle
spille.

Minipiger
Tekst:

Jens Kristensen

Efter en flot udendørs sæson, blev det besluttet, at vi skulle forsøge os
med lidt indendørsfodbold. Der viste sig at være interesse, og vi startede
med træningen. Problemet var, at der ikke
TEGNING: Anders Daugaard
var meldt et hold til HGU på pigernes
årgang. Da der ikke var tilmelding nok på
småpigeholdet, blev det besluttet, at minipigerne skulle forsøge sig i rækken for
småpiger. Trods aldersforskellen, gik det
rimeligt godt, og pigerne sluttede i den
nedre halvdel af rækken.
Pigerne har været meget flinke til at møde
til træningen, og de har gået til sagen.
Vi var til et stævne i Thyregod. Pigerne
blev ikke puljevindere, men fik en masse
spurtpræmier, og så var dagen reddet.
Tak for en god vinter til piger og forældre.

Fodbold 1991 - udendørs
Så er fodboldsæsonen 1991 startet. De første kampe er spillet for alle
hold, som EIF råder over i år. Fra fodboldudvalgets side vil vi her ridse
de forskellige hold op.

Tekst:

Carl Christian Jensen

Her er holdene delt op i årgangene 83/84 og 85/86. Til kampe møder
de tilsvarende årgange, således at de yngste til kampe ikke møder de
ældste poder. Mandag og onsdag fra kl. 16.00- 17.00 bliver der flittigt
trænet under ledelse af Henrik, Carsten og Leo, så hvis der er flere, der
er interesseret i at spille fodbold, så er det bare at møde op. Der er
mange til træning, men der kan nemt være flere, og alle kommer til at
spille kampe.

Poder

Miniputter er drenge fra 1981 og 1982, som bliver trænet af Poul og
Teddy, tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 til kl. 18.00. Holdet spiller 11mands i JBU. Der her været flittigt fremmøde til træningen, men vi
kunne godt bruge lidt flere drenge, så holdet ikke bliver sårbar over for
afbud.

Miniputter

Her er drengene fra 1979 og 1980. Også dette hold deltager i JBUs 11mands-turnering, og trænes af Keld, Hans og Allan. Træningstiden er
fra 18.00 til19.00 mandag og onsdag. Det er en meget smal trup vi har
her, idet der er 13 - 14 drenge til træning, så det siger sig selv, at der
ikke skal mange afbud til, før der er problemer. Hvis der nu skulle
dukke nogle flere spillere op, er jeg sikker på, at de vil blive modtaget
med åbne arme.

Lilleputter

Drengespillere er fra 1977 og 1978. Her var E.I.F. ikke i stand til selv
at stille et hold. Gennem en snak med Gedved fik vi det ordnet sådan,
at de kan spille i Gedved, men stadig have deres tilknytning til E.I.F.
Spilleme cykler eller bliver kørt af forældre, når vejret er dårligt, og
efter drengenes eget udsagn fungerer det godt, og de er glade for ordningen.

Drenge

Her er alderen 14 til 16 år. Også her var det klart, at E.I.F. ikke selv
ville være i stand til at lave et hold. Sammen med Lund Idrætsforening
meldte vi et hold til JBU, idet vi efter et spillermød e, hvor der var mødt
18 spillere op, kunne konstatere, at vi var nok til et hold. Men på trods
af det, måtte vi trække holdet, efter at vi havde aflyst to træningskampe.
Vi havde kun set 4 spillere til træning de sidste 5 træningsaftener. Hvad
der er gået galt, er jeg ikke i stand til svare på. Om det er manglende
interesse, manglende tid eller manglende opbakning, det skal jeg ikke
kunne svare på, men en ting er sikkert - jeg vil give de spillere, der har
henvendt sig til mig ret: Det er brandærgerligt.

Juniorer

Her havde vi håbet på at lave et hold sammen med Gedved, men spillerne i Gedved var desværre ikke interesseret, så i stedet har vi tilmeldt et
hold i HGUs 7 mands tumering for seniorer, og ynglingene træner så
sammen med seniorerne. De spillere, der ikke kommer på serie 5 holdet
eller serie 6 holdet af ynglingene, spiller så på HGU holdet.
De ynglinge, der ikke er kommet i gang endnu, kan roligt møde op, for
der også et hold for dig.

Ynglinge

Minipiger

Minipiger er fodbold for piger i alderen op til l O år, som trænes af Ole,
mandag og onsdag fra kl. 17.00 til 18.00. Her viser det sig, at der er
rigtig mange, der har lyst til at spille fodbold. Det er rigtig dejligt, men
ingen roser uden tome, for det er for mange for en træner, men det er
jo da et problem, der skulle være til at løse. Vi vil her høre, om der
ikke er nogle forældre, der ville hjælpe Ole (ikke nødvendigvis hver
gang). Henvend jer, så vi kan sikre, at disse piger ikke stopper med at
spille fodbold.
Ole Pedersen:
Carl Chr. Jensen:

Tlf.: 7565 6752
Tlf.: 7565 6215

Småpiger

Småpiger er spillere i alderen 10-12 år. Her var der desværre ikke tilslutning nok, til at der kunne blive et hold, så disse piger bliver nødt til at
spille i den aldersklasse, der hedder piger, hvor alderen er 12-14 år.

Piger

Her er alderen som før nævnt 12-14 år. Disse piger træner tirsdag og
torsdag kl. 17.00- 18.00, og her hedder træneren Tommy. Hos pigerne
er der stor tilslutning, for oprindelig er holdet meldt til hos HGU, hvor
der er 7 piger på banen ad gangen. Men på grund af den store tilslutning, går Tommy og tæller på fingrene, om der ikke skulle være nok til
at efteranmeldt et rigtigt hold, forstået på den måde, at der er et hold,
hvor der er 11 piger på banen ad gangen. Hvad resultatet bliver, vides
i skrivende stund ikke, men uanset hvad, er et sikkert - alle piger vil
komme til at spille kampe.

Appel

Til slut vil vi fra fodboldudvalgets side gøre opmærksom på, at Egebjerg
Idrætsforening jo ikke er bedre end dens medlemmer, forstået på den
måde, at hvis der ikke er spillere, er der i sagens natur ingen hold. Og
hvis forældrene ikke bakker op om holdene og dets trænere og ledere
med at huske på, at få børnene sendt til kampe og træning, kørsel til
udekampe og andre praktiske ting, hvor man kan være til hjælp, ja så er
resultatet helt sikkert det samme, nemlig ingen hold.
Så kære forældre - Mød op til børnenes kampe, når der er mulighed for
det, giv jeres mening til kende, således at E.l. F. kan bevæge sig derhen,
hvor ungdomsspillere og forældre måtte ønske det. Og må vi så ønske os
en rigtig god og varm sommerferie.
TEGNING: Anders Daugaard

Information fra Antenneforeningen
TV 3 er igen flyttet (tilbage til Astra-satellitten)! Samtidig har vi fået en
forbedret deeoder, der skulle give et bedre signal/billede, uden den
blålige tåge, der tidligere var på kanalen. Efter uge 19 - medio maj skulle reparationen af hovedstationen være overstået, og de forstyrrelser,
der har irriteret en del medlemmer, burde forhåbentligt være ovre.
De problemer, der måtte være rundt i nettet, søges løst ved kvalitetskontrol hos de enkelte medlemmer. De, som har meldt om modtageproblemer, det være sig på TV- eller radio-siden, vil få besøg af en
tekniker med fejlfindingsudstyr, som kan fastslå, om fejlen ligger i
foreningens eller modtagerens udstyr.
Bestyrelsen opfordrer hermed de medlemmer, der har fejl eller problemer med billede eller lyd, til hurtigst muligt at kontakte os for at få
rettet fejlen. Klager over billede eller lyd skal normalt rettes til bestyrelsen, som derefter søger at få fejlen påvist eller rettet. Hvis fejlen er i
antenneforeningens udstyr, skal vi stå for udgiften. Hvis fejlen derimod
er i brugerens eget udstyr (TV-radio-video eller antennekabler fra tilslutningsstanderen), bliver regningen for kontrolbesøget tilsendt medlemmet.
Vores udstyr til tysk TV2-ZDF brød sammen under ombygningen i
hovedstationen, og derfor er det nye tyske satellitprogram PRO 7 indsat
som erstatning. Det er et familieprogram, sendt fra Astra-satellitten.
Programfladen omfatter spillefilm, serier, som fx. Cosby Show og
Murphy Brown, Lassie og Flipper, Nyheder, dokumentarfilm, detektivserier som Perry Mason, Science Fiction og meget andet. Samtidig
udskifter vi efter en del henvendelser Super Channel med MTV, og som
det allersidste har vi sat Screen Sport ind i stedet for Eurosport, som har
standset sine udsendelser. Vi ved ikke, om de bliver genoptaget.
På baggrund af de seneste ændringer vil vi snarest muligt få optrykt og
udsendt nye frekvenskort.
I øvrigt vil vi gerne minde om muligheden for at leje en tilslutning.
Prisen er pt. 330 kr i depositum og 330 kr. pr. kvartal; ring og få et
tilbud!

Programmer, kanaler og frekvenser
Fjernsyn
Kanal 02
Kanal 03
Kanal 04
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal

Radio

TV3
Sat I
NDR

06 PRO 7 . . . . . . . . . . . . .
07 RTL+ . . . . . . . . . . . . .
08 MTV . . . . . . . . . . . . . .
09 ScreenSport . . . . . . . . . .
lO DR . . . . . . . . . . . . . . .
11 TCC/Discovery . . . . . . . .
12 TV2 . . . . . . . . . . . . . .

48 MHz

55 MHz
62 MHz
.
.
.
.
.
.
.

182
189
196
203
210
217
224

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Danmark I . . . . . . . . . . . . . . . .
Danmark II . . . . . . . . . . . . . . . .
Danmark III . . . . . . . . . . . . . . .
Radio Horsens . . . . . . . . . . . . . .
Kanal 94, Vejle . . . . . . . . . . . . .
Århus Nærradio . . . . . . . . . . . . .
Radio Viborg . . . . . . . . . . . . . . .
Tyskland I . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyskland II . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyskland III . . . . . . . . . . . . . . . .
StarSatRadio . . . . . . . . . . . . . . .
RTL-international . . . . . . . . . . . .

89,4
90,5
92,4
l 00,6
101,4
102,9
89, l
93,9
95,0
97, O
97,65
103,6

M Hz
MHz
MHz
MHz
M Hz
MHz
M Hz
MHz
M Hz
M Hz
M Hz
MHz

GU OSTJ ENESTELISTE
Søndag den 2. juni

Lundum Kirke

Hansted Kirke

09.00

10.30

Ingen gudstjeneste

10.30

Ingen gudstjeneste

10,30

10.30

09.00

Ingen gudstjeneste

09.00

1. søndag efter Trinitatis

Søndag den 9. juni
2. søndag efter Trinitatis

Søndag den 16. juni
3. søndag efter Trinitatis

Søndag den 23. juni
4. søndag efter Trinitatis

Søndag den 30. juni
5. søndag efter Trinitatis

Søndag den 7. juli

Thomas Fischer-Larsen

Ingen gudstjeneste

6. søndag efter Trinitatis

Søndag den 14. juli
7. søndag efter Trinitatis

Søndag den 21. juli

09.00

Ingen gudstjeneste

Thomas Fischer-Larsen

Ingen gudstjeneste

8. søndag efter Trinitatis

Søndag den 28. juli

09.00
Thomas Fischer-Larsen

09.00
Thomas Fischer-Larsen

Ingen gudstjeneste

10.30

09.00

Ingen gudstjeneste

10.30

09.00

09.00

10.30

10.30

09.00

se dagspressen

se dagspressen

se dagspressen

se dagspressen

9. søndag efter Trinitatis

Søndag den 4. august
1O. søndag efter Trinitatis

Søndag den 11. august
11. søndag efter Trinitatis

Søndag den 18. august
12. søndag efter Trinitatis

Søndag den 25. august
13. søndag efter Trinitatis

Søndag den l. september
14. søndag efter Trinitatis

Søndag den 8. september
15. søndag efter Trinitatis

Gudstjenester på
Hansted Hospital:
Onsdag den 19. juni (altergang)
Onsdag den 10. juli
(Thomas Fischer-Larsen)
Onsdag den 31. juli (altergang)
Onsdag den 14. august
Hvor ikke andet er anført prædiker
sognepræst Ingerlise Sander.
Sognepræst Ingerlise Sander holder
sommerferie fra den 28. juni 1991
til og med den 21. juli 1991.

Dengang, Vorherre så alting
Jeg er blandt dem, der oplevede tiden dengang, da vi begyndte hver en
forsamling med en sang. Vi sagde også: Du kan, hvad du vil! Dengang
bad man Fadervor, inden man faldt i søvn, og vi turde heller ikke lave
ret meget forkert, for så ville Vorherre se det. Sådantrøde man vitterligt
dengang.
Jeg kan godt forstå børn og unge i dag er splittede, når hvert andet
forældrepar bliver skilt. Mange unge kan heller ikke få et arbejde i den
alder, hvor det måske er allermest tiltrængt, og man gerne vil vise, at
man kan noget. Jeg tror alle vil noget, bare det bliver kaldt frem. Hvor
har jeg ondt af alle de skilsmissebørn, selv om jeg godt ved, det ikke er
godt, hvis forældrene er efter hinanden dagen lang.
Derfor passer det, at der er så meget man ikke må,
endnu langt mere, man ej kan forstå,
men mest man dog tænker, hvordan det skal gå,
for dem, der i dag begynder som små.
En oplevelse er det, når børnebørn kommer på besøg, ligeledes når de
er rejst igen, uden at huset er væltet. Man er trods alt glad for, at de er
sunde og raske og fulde af liv!

Ole Ankersen, medlem af Broens bestyrelse for Lundum menighedsråd,
fortæller om det at blive ældre.

Hvor kan man have det godt som ældre, blot man har helbred og forstand og kan tage en dag et øjeblik ad gangen, uden at bekymre sig om
det, der måske kommer.
Mange gange synes man, at de som har lært og skulle have evner til at
vejlede andre, er mere stressede og forvirrede end de, som skulle hjælpes.
Hvad er der galt med mange ældre?
Er man bange for at blive som de mange senile, som det offentlige kvier
sig ved at passe. Disse mennesker har dog bidraget stort til det samfund,
vi har i dag. Mon vi tænker over, hvor mange der sidder alene, hvor den
ene dag går ligesom den anden, og som måske glemmer, at det er lige
så selvfølgeligt at dø som at fødes. Tror man ikke på Vorherre?? Man
kan let komme i tvivl, idet meget af verdens ondskab begåes i hans navn,
tænk blot på Hitler og Saddam Hussein - også sådanne skulle kunne
frelses, blot de fortryder inden døden.

Skønner på et godt helbred

Prøver man at gå til kristelige møder, er det som regel kun præsten, der
udtaler sig. De fleste er bange for at udtrykke deres mening, så hellere
tie, og så er de lige kloge, når de går derfra. Mon ikke alle er mere
eller mindre religiøse ? Hvis man er i tvivl, prøv så at gå ud i naturen,
især om foråret, der bliver man et taknemmeligt menneske. Her oplever
vi, at der foregår mere, end vi kan forstå.

Kun præsten siger noget

Jeg tror nok, at vi ældre mange gange er utilfredse uden grund, hvilket
bidrager til den almene utilfredshed med tiden, trods det, at vi her i
Danmark har det godt i forhold til andre lande. Hvor er man dum, hvis
man lader sig gå på af de politiske dumheder, der begåes, og som man
mange gange ingen forstand har på.

U tilfredse uden grund

Skal man tale om fortiden, synes jeg, den har været fantastisk med den
udvikling, der har været. Nutiden, hvor ens børn er raske og har godt
arbejde, er endnu bedre, fordi man har god tid til at nyde livet. Om
fremtiden har man håbet!!!

Håb for fremtiden

Hvad skal vi med de gamle gravsten
Tekst: Peder Pedersen

I forrige nummer af Broen efterlyste Hans Thomsen meningstilkendegivelser om spørgsmålet:
Hvad skal der ske med de gamle gravsten på Hansted Kirkegård?
Jeg synes, det er en glimrende ide at lave en slags Mindelund langs den
nordlige side af kirkegården. De gamle gravsten med deres inskriptioner
af navne og fødsels- og dødsdatør er en vigtig del af lokalhistorien i
Hansted og Egebjerg. Det kan synes utroligt, at nogen kan finde på at
kaste dem væk! Det er et meget fattigt samfund, som ikke kan få råd til
at bevare minderne fra fortiden. Tænk, om vore gamle gravhøje var
blevet jævnet ved ubetænksomhed.
Jeg har selv prøvet at tage ind på en kirkegård for at besøge en slægtnings gravsted, men fandt den sløjfet og stenen destrueret. Det var ikke
nogen rar oplevelse. Nej, lad os beholde de gamle sten, og selvfølgelig
dem alle, for hvem kan sætte sig til dommer over hvis gravsten, der er
de mest værdifulde.
Som Hans Thomsen skriver, er der plads nok på kirkegården, og stenene
er jo gjort af et materiale, som ikke stiller krav til særlige opbevaringsfaciliteter, men kan tåle at stå under åben himmel i århundreder.
Vil selv du fatte dit væsens rod,
skøn på de skatte de efterlod!
Johannes V. Jensen

Kniplinger til Hansted Kirke
Tekst:

Else Bregendahl

Som det vil være kendt af mange, har Hansted Kirke inden for det sidste
par år fået fire messehagler. Under en messehagel bæres en alba (messeskjorte) af tyndt, hvidt lærred. Vores alba er også blevet fornyet, og har
her i foråret fået sidste tilbehør; kronen på værket. De meget vide ærmer
er blevet kantet med håndkniplinger udført af fire damer fra Egebjerg og
Hansted: Anne Nielsen, Vandværksvej 15; Esther Schmidt, Vandværksvej 12; Anna Jakobsen, Stængervej 40 samt Inga Munk, Banevej 10.
Kniplingsmønstret bærer det royale navn: Christian V. Kniplingerne er
meget flotte. De fire flittige damer har ikke blot udført kniplingerne, men
de har også syet dem på albaen.
Fra Hansted menighedsråd skal der lyde en stor og varm tak, for det
store og fine arbejde der her er udført. Det er en pryd der her er tilført
alba og messehagler, som vi er meget glade og taknemlige for.

Tronen, troen og teologien
Sakset af Else Bregendahl
fra "Samtaler med Dronning Margrethe li"
i anledning af hendes 50-års fødselsdag.

Giver vi kirken en chanche?
Den megen kritik af Folkekirken skyldes måske visse fordomme hos
menigheden (det er os) om, hvad vi tror, vi vil få et høre, når vi kommer
derhen. Alle præstens evner, eller mangler, ufortalte, skyldes det måske,
at folk kommer med for store forventninger. De tror, at de kan få den
store oplevelse, men man må altså ikke gå rundt og forvente oplevelser
i tide og utide. Man ved jo da egentlig godt, hvordan man (også helt

uden for kirketiden) kan være mere eller mindre oplagt. Går man i
teatret, vil man gerne have en oplevelse, men man skal jo ikke gå i
kirke, som man går i teatret. Man skal ikke gå i kirke for at få en
oplevelse. Man skal gå i kirke for at gå i kirke. Synes jeg. Somme tider
er det bart brød, somme tider er det et festmåltid. Og det har mærkeligt
nok ikke nødvendigvis noget med præsten at gøre. Hverken i positiv eller
negativ forstand. Man kan få en forfærdelig masse ud af noget, som (ved
nærmere eftertanke) ikke var nogen stor prædiken . . . . et smukt kirkerum kan gøre meget. Man kan få en vældig oplevelse ud af et halvtrist
kirkerum, fordi gudstjenesten i sig selv er sådan, at man pludselig ved,
hvad meningen er med kirken. Der er nogle søndage, som er hverdagssøndage, og det er ikke kirkeårets søndage, jeg tænker på - men nogle
søndage bliver det bare ikke voldsomt søndag! Andre gange synes man:
det var dog en fest! Og så forstår man helt, hvorfor søndagen kaldes en
festdag. Man skal møve sig op og ud af sit hus og over i kirken, hvis
man overhovedet kan. Somme tider er der bid, og somme tider er der det
ikke. Men man kan også tage små søndage med.
Jeg ved godt, at der siges, at kirken ikke gør det godt nok, men gør vi
det godt nok? Der skal arbejdes fra begge sider. Vorherre giver som
bekendt høsten, men bonden skal pløje og så. Det er jo ikke bare en
forening med et forsamlingshus. Det er andet og mere.

Frit valg
Skilt uden for en kirke
London:

1

De er ikke for ringe til at
træde herind,· men De er
heller ikke for god til at
lade være.

Dronning Margrethe Il

Prædiken på l<onfirmationsdagen 1991
BØN:

af Ingerlise Sander

Herre, vær lys for de unge, der i dag træder frem
som blomster i skøn forening
og giv os alle at glædes med dem
og værne om denne dags mening.
AMEN

Om nogen vil vide, hvad forår er
vil vide om knopper på vej til at sprænges
vil mærke en solstråle, så øjet blændes,
så se på de unge mennesker der!
Om nogen har øre for skøn musik
for kilden, der risler, og bølger, der bruser,
for dråber, der drypper, og vandfald, der suser.
Så lyt til de unge mennesker der!
Om nogen vil vide, hvad Bededag er,
om tanken kan fyldes af håb og af tro,
og bede om omsorg for alt, som skal gro,
Så tænk på de unge mennesker der!
Spø'r man mig, hvordan et digt bli'r til, så svarer jeg: fordi det vil. Og
jeg vil gerne, at disse ord skal stå som indledning til denne dag.
Som en god tradition ligger konfirmationerne her i sognene altid på
Bededag, men det indebærer også, at dagens tekst er den samme, i hvert
fald for dem, der har børn med to års mellemrum. Dog har erfaringen
·lært mig, at uanset hvad, der læses, så bliver konfirmanderne altid
dagens tekst, så forskellige fra år til år. De trænger igennem som lys,

Mattæus, kap. 3, v. 8-1 O

Så bær da frugt, som er omvendelsen værdig, og bild jer ikke ind, at
I kan sige ved jer selv: Vi har
Abraham til fader; thi jeg siger jer,
at Gud kan opvække Abraham børn
af stene der! Øksen ligger allerede
ved roden af træerne; så skal da
hvert træ, som ikke bærer god frugt,
hugges om og kastes i ilden.

som det glade budskab ind i denne dag, så vi om Gud kan sige: Jeg tror
han danser i altings hjene, jeg tror han hviler i altings vækst. Så bær da
frugt!
Det er så let at sige til mennesker, og så fristende at sige til unge mennesker på en dag som i dag. Jeg har nu ikke svært ved at se jer som træer
fyldt med yndigfrugt til Jesu Kristi ære, som det hedder i en salme. Selv
har jeg plukket af jeres frugter så ofte.
Men disse unge og spæde træer, hvem kan beordre dem til at bære frugt.
Man forledes snarere til at spørge: Hvorfra får de deres kraft til at bære
frugt? Jeg tog eet af mine hemmelige billeder frem, dem jeg samlede fra
konfirmationsforberedelsen, og trak som perler på en snor. Og nu var
der denne tegning af vintræet og grenene.
Een havde delt papiret skarpt op, i den lyse og den mørke side. I den
lyse side var tegnet et træ fyldt med små bitte frugter. Og øverst i
hjørnet var solen, den livgivende kraft fra Gud. I den mørke side lå.
grene, de visne, som var hugget af og skulle brændes. Da så jeg noget
meget betagende. I den skarpt optrukne linie, som skilte den frugtbare
side fra den mørke og ufrugtbare side, var der i stregen lavet en lille
åbning. Og jeg tænkte: Det er håbet, når det er allerstærkest. Gennem
denne lille sprække skulle lyset trænge ind i mørket. Jeg har aldrig villet
tolke dette billede videre.
Kun har jeg mærket gang på gang, at der i de unge mennesker findes en
kraft, som vil slå igennem, hvis den får lov til det. Der er en grundkilde,
som kæmper for at bryde igennem med næring til, at det gode må trives
og bære frugt i denne verden. Der er et håb i dem, som råber efter, at
når liv visner og går til grunde, når krig hærger i det små eller store, så
må der findes en sprække, hvorigennem, der trænger et lys. Og når
mennesker er kommet uden for Guds lys, så må der være en åbning eet
eller andet sted, hvor det skinner ind i hjertet. Der er altid et forår på
vej! Og hvem har nogensinde overset det, endsige fortrængt længslen
efter det. Og hvor ofte glæder vi os ikke til de kommende frugter af
forårets kraft til alt, som skal bære frugt.
Om nogen vil vide, hvad forår er, så se på de unge mennesker der! Her
findes værdier, der ligger som knopper på vej til at sprænges. Der udgår
fra hver af dem med jævne mellemrum ord, der som solstrålen varmer
og brænder i hjertet.
Om nogen har øre for skøn musik, så lyt til de unge mennesker der! Vel
suser de som voldsomt vandfald nu og da, som I forældre sikkert oplever
det nu og da, og vel bruser de høje bølger, når storme går løs. Men når
kilden i dem risler stille, eller en lille dråbe af kraft drypper fra dem, så
hører det fine øre og det varme hjerte, at Himlen har nået jorden, at
Guds paradis ikke er langt borte.
Og da forledes deres præst, enhver mor og far, bedstemor og bedstefar
og alle, der har dem kær, til at bede om omsorg for alt det, som skal gro
i dem og bære megen frugt.
AMEN
BØN:

Velsign os med din helligånd
og plej os med din egen hånd
så vi for dig må være
som blomster fyldt med liflig lugt
og træer med yndig frugt
til Jesu Kristi ære.
AMEN

Tale til konfirmanderne
Kære konfirmander!
Som I forhåbentlig har hørt er min tale til jer begyndt fra prædikestolen.
Men nu, hvor jeg står lige over for jer, vil jeg gi' jer en sætning, som
jeg håber, I vil turde bruge hver dag i livet. Og ordene lyder: Kom bare
med resten af dagen! Det er en sætning, som er titlen på en digtsamling
skrevet af kunstneren Kai Rugholm. Og mere end nogensinde faldt den
mig ind, da jeg sad og tænkte på jer. Der skal TRO, HÅB og KÆRLIGHED
til at sige disse ord: Kom bare med resten af dagen! Tro på, at selve livet
gives jer som gave. Håb om, at dagen bærer det gode med sig, og
kærlighed til, altid at ville få øje på det bedste i den.
Nu skal vi snart på en måde ta' afsked med hinanden, men kun afsked
med en dejlig tid, vi havde sammen. Og vi si'r måske: Tiden gik så
hurtigt, og tiden løb afsted. Engang imellem si'r vi også: Jeg har ikke
tid. Til jer vil jeg sige noget meget vigtigt: Tid er ikke altid noget, der
går eller løber. Tid er noget, der kommer. Kommer jer imøde. Som
gave. Og i er hver især med til at gi' den indhold, for jer selv, men også
for andre. Mange gange, når I gik fra min dør, sagde I: Takfor i dag og
ha' en god dag! Og så stod jeg der, fyldt af energi og kunne sige: Kom
bare med resten af dagen! Og skulle jeg en enkelt gang være tømt for
energi, så håbede jeg, at I havde fået noget af den, og jeg kunne alligevel
sige: Kom bare med resten af dagen! - med ny og ubrugt tid.
Jeg håber, at I er blevet udrustede til at kunne sige: Kom bare med resten

af dagen!
Time og dag og uge
dem får vi lov til at bruge.
Stjerne og sol og måne,
dem får vi lov til at låne.
hedder det i Anne Linnets og Møllehaves sang. Det er bl.a. noget af det,
jeg gerne har villet lære jer, at livet og det minut, som er lige foran, ja,
resten af dagen, får vi som gave, lige til at bruge, og vi låner lyset fra
Gud selv til at skinne på os, så vi kan skinne for andre. Og der er noget,
som jeg vil huske så meget hos jer. Det er jeres øjne. Som perler, der
skinner, står de for mig hos hver enkelt af jer, uanset hvilket ansigtsudtryk I havde. Spørgende, glansfulde eller bedende, kun nu og da bedrøvede, så jeg dem skinne.
Og derfor vil jeg til hver af jer personligt sige, igen med Anne Linnets
og Møllehaves ord:
Du er det lys, som blev tændt
du skal varme og lyse.
Slukkes det lys, som blev tændt,
er der fle'r, der må fryse.
Som tændte lys, der skinner, men også som lys, der skallåne sin ild fra
andre, vil I forhåbentlig med frimodighed kunne sige: Kom bare med
resten af dagen! Vel, kommer I nu og da ind i en kamp. I vil møde det
dybe kirurgiske snit i sjæl og sind, når noget, der ikke passer ind i jeres
tanker, skal fjernes. I vil prøve at stå med åbne sår, men forhåbentlig
læges de af Guds og andres omsorg for jer. I vil opdage nu og da, at I
fuldstændig er i andres hænder, og da må I kæmpe for jeres egen styrkesom det lys, der blev tændt, så I ikke blafrer ved andres pust på flammen.

af Ingerlise Sander

Kringsatt af fjender, gå ind i din tid, under en åben storm vie dig til
strid, skriver Nordahl Grieg, og I husker den nok bedst, når Kim Larsen
synger den. I vil nu og da spørge i angst: Hvad skal jeg kæmpe med,
hvad er mit våben? Og jeg svarer jer: Jeres våben er jeres tro på kærligheden. Troen på det gode i jer selv og andre. Ædelt er mennesket,
jorden er rig! Det var det første, jeg fortalte jer. Findes der andet,
skyldes det svig. Menneskets svigt over for Gud. Husk på, at der kun
findes et menneske som dig, en ædelsten i Guds hånd. Jeg håber, at I vil
ta' vare på skønheden og varmen i livet, men også at I selv vil møde
den.
Dagen er ny og ren
tro det under, den bringer,
fuglen slipper sin gren,
og den tror sine vinger.
I skal nu med jævne mellemrum slippe den gren, der bar jer, nemlig
jeres forældre og jeres hjem. Og i jeres alder længes man efter at flyve.
Både I og jeres forældre må ha' tro på, at jeres vinger kan bære, også
bærer til at flyve tilbage til grenen så ofte som muligt. Der var en pige,
som spurgte sin bedstemor, om ikke hun var bange for at flyve, når det
var første gang. Hun svarede: Jeg håber, at Gud holder hånden over mig.
Men pigen sagde: Tror du ikke, du skulle bede ham holde hånden under
dig! Jeg vil ønske for jer, at Gud må holde hånden både over jer og
under jer, så I trygt kan sige: Kom bare med resten af dagen! Og jeg vil
ønske for jer alle her i kirken, at disse øjeblikke her i de unge menneskers lys har givet jer feststemning nok til at sige: Kom bare med resten
af dagen!
AMEN
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Farvel til Kulturcenter Egebjergskolen
Tekst:

Henrik Meldgaard

Levedygtigt sangkor.

Den, der lever stille, lever
disse ord skulle gælde for
ville vi være sikret et evigt
søgsperiode til juni, og vi
virke i lokalsamfundet.

længe, plejer man at sige. Hvis
Kulturcenter Egebjergskolen, så
liv. Nu udløber den to-årige forkan se tilbage på Kulturcentrets

Sangkoret er det mest livskraftige
initiativ i Kulturcentrets regi, og der er
ingen tvivl om, at koret også fortsætter
til næste år. Vi benytter lejligheden til
at sige tak til dirigenten, Solveig Ronnenberg, og lykønsker samtidig koret
med dets nye navn: Midtvejskoret

FOTO: Henrik Meldgaard

. . . .....----

Keramik hver mandag.

Hver mandag mødes en lille fast flok i
formningslokalet for at være fælles om
den store interesse: Keramik. I de
forløbne to år det blevet til mange fine
ting, og holdet finder stadig ny inspiration i legen med leret. Også dette hold
fortsætter næste år.

Skolen som lokalt kulturcenter.

Et af de store ønsker fra skolens side
var at give et signal om, at skolen
aktivt gik ind i lokalsamfundets aktiviteter. Alle interesserede kan fortsat
benytte skolens lokaler til fælles aktiviteter. Man kontakter blot Egebjergskolen og laver en aftale med Finn Leth.

Resultater og erfaringer.

Fra starten blev der udtalt megen velvilje og interesse for planerne med
Egebjergskolen som lokalt kulturcenter; men tiden skulle vise, at de
etablerede foreninger stort set ikke har benyttet sig af Kulturcentrets
ressourcer. Ej heller har lokale borgere spontant samlet sig på skolen om
fælles interesser ud over de gange, hvor der regulært har været indbudt,
og arrangementet været lagt i faste rammer med instruktør osv.

·---lllliiiiil.-

Egebjerg er således ikke noget Lundum eller Molgjer, hvor beboerne
samles i et lokalt fællesskab om madlavning, fester osv. Vi må konstatere, at Egebjergområdet er dækket ind af et finmasket foreningsnet, som
bebørne føler sig bundet til, når der kaldes til arrangementer. Sagt på en
anden måde: Man har nok at gå til, og Kulturcentret har således heller
ikke haft den store appeal til denne gruppe borgere.
Vi har i samarbejde med Ungdomsskolen tilbudt hold, men de voksne har
oftest holdt sig beskedent i baggrunden. Til gengæld er de unge mødt
frem. Vi har haft mange både i søen og haft succes med de konkrete
tilbud, hvor folk kunne dygtiggøre sig eller fremstille en ting.

Synliggørelse

I løbet af foråret/forsommeren vil der på skolen blive afsløret et kunstværk, som er et konkret eksempel på Kulturcentrets virke. Hold øje med
skolens store gavl mod øst (D-fløjen).

l skovens dybe, stille ro
Midtvejskoret har afsluttet sin anden sæson, og denne gang var vi rigtig
kommet PÅ PLAKATEN. Vi deltog i SPIL-SAMMEN-UGENS koncert på
Horsens Rådhus sammen med etablerede navne som HorsensBrass Band,
Jagthornsblæserne og Gudenå-koret fra Brædstrup.

Tekst:

Hanne Dahl

I sensommeren 1989 opstod initiativet i Hansted. Telefonerne kimede
rundt omkring: Har du ikke lyst til at synge?
Jo, det var vi mange, der havde, og heldigvis havde Solveig Ronnenberg
også lyst til at lede os. Sådan var starten på to sæsoners sang i musiklokalet på Egebjergskolen og som sådan det mest levedygtige bevis på
Kulturcenter Egebjergskolens eksistens.
Ja, en overgang var yngste deltager endnu ikke konfirmeret, og alderpræsidenten kunne have været hendes bedstefader. Vi er en god blanding af
Hansted-Egebjerg-Lundum-folk plus et par enkelte tilløbere. Vi kan godt
lide at synge, og vi er gode til at have det sjovt samtidigt!

H vem synger så i
Midtvejskoret?

Nej, de fleste af os har aldrig lært noder. Så terper Solveig lidt ekstra
med os, og som regel ender det med, at vi får det lært. Ind imellem er
det svært, men det er som regellige før kaffepausen.

Skal man kunne noderne?

Det er dansk, det er dejligt! Vi synger Jylland mellem tvende have,
Århus Tappenstreg, Barndommens Land osv. I skovens dybe, stille ro
synes jeg selv er blevet vores bedste nummer, i skarp konkurrence med
en dansk oversættelse af Amazing Grace.

Hvad synger
Midtvejskoret?

Nu er det blevet lyst om aftenen, og så synger vi videre om aftenen,
derhjemme. I starten af september går det løs igen. Vi vil gerne invitere
endnu flere med til disse fornøjelige aftener!

Hvad nu?

Har du lyst? - så hold øje med opslagstavlen og næste nummer af Broen.
FOTO: Henrik Meldgaard
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Genoplivning og hjertemassage.
Tekst:

Henrik Meldgaard

For anden gang arrangerede Kulturcentret i samarbejde med Ungdomsskolen og Dansk Røde Kors et 6-timers kursus i genoplivning, hvor
deltagerne lærte at give hjertemassage.
Der var stor tilslutning til kurset- både unge mennesker og forældregenerationen var repræsenteret på holdet, der blev instrueret af en veloplagt
Jens Erik Hansen fra Brædstrup.

FOTO: Henrik Meldgaard

Deltagerne lagde -som det tydeligt ses på billederne- stor koncentration
for dagen, specielt når der skulle gives kunstigt åndedræt. Her gjaldt det
om at holde masken i mere end en forstand.

Ordinær generalforsamling
Tekst:

Lisel Pedersen

Hansted-Egebjerg Beboerforening afholdte sin ordinære generalforsamling i Hansted Præstegård mandag den 25. februar 1991.
Formanden aflagde beretning om årets aktiviteter, hvoraf følgende kan
nævnes: Foreningens indsats for bevarelse af posthuset i Egebjerg.
Indsigelse mod lokalplanforslaget vedrørende asfaltfabrikken; heldigvis
blev denne lokalplan trukket tilbage i maj måned 1990. Mindre held var
der med indsigelsen mod lokalplanforslag nr. 110 vedrørende udlægning
af industriområde ved Gl. Kirkevej/Kærvej; lokalplanen blev vedtaget i
byrådet den 22. januar 1991. Foreningens kasserer fremlagde regnskabet
som blev godkendt af generalforsamlingen.
Tre af bestyrelsens medlemmer var på valg. Annalise Daugaard og Peder
Pedersen ønskede ikke at modtage genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Jørgen Ullvit og nyvalgte Flemming Bruun og Lisel Pedersen.
Under eventuelt takkede Peder Pedersen for de spændende og oplevelsesrige år i Beboerforeningens bestyrelse.
Foreningens nye bestyrelse har konstitueret sig således:
Ole Blak Hjortshøj (formand), Jørgen Ullvit (næstformand), Carl Oluf
Madsen (kasserer), Lisel Pedersen (sekretær), Flemming Bruun.

Egebjergskolen og Broen
En gang imellem spørger en nabo eller en tidligere elev, som ikke har
direkte forbindelse til skolen ved at have børn her, hvordan det går på
Egebjergskolen. Hvad er det for en slags skole? Hvor mange børn er
der? osv. Vi er glade for den slags spørgsmål, for de vidner om interesse
for skolen.

Tekst: Ole Gregersen

På skolen har vi igennem flere år udgivet vores skoleblad, som hedder
LINIEN. Det kommer til alle hjem, som har børn i skolen; men det kan
derfor ikke fortælle alle beboere i vores lokalsamfund, hvad der sker på
skolen - derfor vil Egebjergskolen hermed gerne være med i Broen, så
vi kan nå alle i lokalområdet.
Vi vil hver gang komme med en slags dagbog, som fortæller om særlige
begivenheder på skolen, og desuden vil der komme indlæg fra eleverne,
fra lærerne, fra skoleledelsen og fra skolebestyrelsen.

Næste skoleår
Netop nu er vi på Egebjergskolen stærkt optaget af at planlægge næste
skoleår.
Vi får 2 klasser på alle klassetrin undtagen på 9. klassetrin, hvor vi får
3 klasser. Der vil være 393 elever, 3llærere (heraf l skoleinspektør og
l viceskoleinspektør), l børnehaveklasseleder og l vikar. På skolens
kontor arbejder l skolesekretær på deltid. Skolen har l pedel, som to
dage om ugen har en assistent, og endelig har vi l piccoline.
I det kommende skoleår, får vi igen nye ringetider på grund af bussernes
køreplaner. Ringetiderne fremgår af figuren i højre spalte, som viser en
7 timers dag og en 6 timers dag.
Af alt det, der er at fortælle om næste skoleår, har jeg valgt at fortælle
lidt om de forsøgsarbejder, vi skal gennemføre. Skolen har søgt Udviklingsrådet, et særligt organ under Undervisningsministeriet, som
forestår udviklingsarbejdet i folkeskolen - om støtte til 7 udviklingsprojekter.
Vi kan starte 3 af dem. Herudover er vi med i 2 projekter på kommunebasis, og vi fortsætter med et lokalt projekt om værksteder i de små
klasser.
Det største af projekterne hedder: Integration af emner fra samtidsorien-

tering i fagene tysk og fysik/kemi i 9. klasse.
Projektet giver eleverne l ekstra tysktime og l ekstra fysiktime om ugen.
Formålet med forsøget er at undersøge om integrationen har en motiverende virkning, som i sprogundervisningen vil medføre en friere
anvendelse af et øget aktivt ordforråd, og som i fysikundervisningen vil
medføre en større forståelse af den samfunds mæssige betydning af
opdagelser på det naturvidenskabelige om råde.
Den øgede tid i tysk skal bruges på at arbejde med emner som tyske
samfundsforhold, internationale relationer, miljø, kultur og levevilkår
specielt nu, i forbindelse med det genforenede Tyskland. Arbejdet skal
tage sit udgangspunkt i ægte, aktuelle materialer f.eks. tyske aviser, tidsskrifter, video, film og tyske lærebøger.

Tekst: Ole Gregersen
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Meningen er at give eleverne en oplevelse af det tyske sprog som et
meningsfyldt redskab, når man skal skaffe sig oplysninger eller kommunikere med andre.
I fysik skal den øgede tid først og fremmest bruges til at belyse sammenhængen mellem de naturvidenskabelige opdagelser og de opfindelser, der
følger heraf og så den måde, samfundet ændres på som følge af det.
Altså sammenhængen mellem naturvidenskab og teknologi og mellem
teknologi og levevilkår.
Desuden vil den øgede tid give mulighed for at forbedre elevernes
indflydelse på indhold og tilrettelæggelse af fysikundervisningen, og det
vil der også blive arbejdet med.
Det andet projekt hedder: Kropsværksted i l. klasse.
Projektet betyder, at eleverne i l. klasserne får 2 ekstra "idrætstimer"
om ugen. Når jeg skriver "idrætstimer", er det fordi, der bliver tale om
bevægelsestimer med et noget udvidet indhold i forhold til almindelige
idrætstimer.
Formålet er beskrevet således: at styrke og udvikle børnenes motoriske
færdigheder for at styrke deres selvopfattelse og selvrespekt og hermed
den generelle indlæring, dels at give dem en større kropsbevidsthed med
henblik på at øge deres lyst tilfysisk aktivitet og hermed forhindre, at de
bliver "slappe" børn med dårlig muskulatur, dårlig kondition og et
dårligt bevægelsesapparat.
Der skal altså arbejdes specielt på den sammenhæng, der er mellem
motorik og indlæring, og gennem leg og legelignende situationer specielt
tilrettelagt arbejdes der med disse forhold.
Det tredje projekt hedder: Natur og teknik - værkstedsundervisning på
mellemtrinnet.
Her tilbydes 3., 4. og 5. klasserne på skift hjælp fra en ekstra lærer i 4
timer pr. uge eleverne får altså ikke flere timer, men der sættes ekstra
lærerressourcer ind.
Formålet med dette forsøg er: - at bidrage til elevernes alsidige udvikling
ved bl.a. at medvirke til udviklingen af fantasi og skaberevne, - at
eleverne kommer til at betragte naturfag og teknik som noget forståeligt,
der kommer dem ved, - at give pigerne en bedre indgang til at beskæftige sig med og interessere sig for natur og teknik.
Tilbuddet er tænkt udnyttet i faget orien tering i 3. , 4. og 5. klasserne,
således at lærerne i disse fag sammen med natur & teknik læreren planlægger og gennemfører nogle undervisningsforløb af ca. 6 ugers længde
for hver klasse.
Projekt Værkstedsundervisning i Lilleskolen, som vi har gennemført i
flere år allerede, har vi også næste år. Dette betyder, at vi i 2 timer pr.
uge laver værksteder på tværs af klassetrinnene i Lilleskolen, som vi
kalder den bygning, hvor O., l., 2. og 3. klasserne går.
I værkstederne arbejdes med forskellige emner, som passer til et tema,
som hele Lilleskolen behandler. Temaet kan f.eks. være "høst", "fastelavn", "rundt i byen" eller "gamle dage". Dette arbejde bevirker, at
eleverne kender hinanden på tværs af klasserne, og de hjælper hinanden

på en måde, vi ikke kendte, før vi begyndte på værkstederne, og vi vil
gerne fastholde denne positive virkning.
Desuden lærer eleverne hele skolen at kende, fordi de kommer i alle
skolens faglokaler efterhånden, som de kommer igennem de forskellige
værksteder.
Det var lidt om udviklingsarbejderne i det kommende år, men det er kun
det særlige, det nye. Det, der vejer tungest, det vigtigste, den almindelige daglige undervisning; den gode, spændende og udviklende undervisning i alle de andre timer - den har vi også; den kommer vi tilbage til
i de kommende numre af Broen.

Fra skolens kalender!
Fra Egebjergskolen vil vi gerne bidrage med et lille resume over nogle
specielle begivenheder, der har været på skolen de seneste måneder, samt
eventuelle oplysninger om den nærmeste fremtid.
Da 7.a skal på en Englandstur sidst i maj måned, ville de gerne forsøge
at skaffe lidt penge til hjælp til turen. De havde derfor arrangeret en
modeopvisning i Lilleskolens atriumgård den 27. februar. Der var ca.
250 gæster, som fik en sjov aften sammen med elever, forældre, lærere
og andre. En del forretninger var sponsorer, og der var både brug for
børn og voksne til at være mannequiner. Ole Gregersen var konferencier,
og nogle forældre sørgede for kaffen og brødet dertil. En vellykket aften,
som både elever og forældre havde fornøjelse af.
I 8.b har de en tid arbejdet med emnet alkohol, og som en afrunding af
emnet havde man inviteret til en debataften for elever og forældre. I
aftenen deltog også alkoholkonsulent Tommy Hansen, læge Cramer
Christensen og Gitte Nielsen, der er frivillig medarbejder i A-ringen. Det
var en spændende aften, som måske nok havde fortjent en større tilslutning.
Skolefesten i Lilleskolen var i år den 17. april. Eleverne havde i deres
værkstedstimer arbejdet med et emne, som de kaldte Jeg gik mig over sø
og land, og de var klædt ud i forskellige landes dragter, og vi fik også
sange på andre sprog . Som sædvanlig en god fest.
Fredag den 19. april oplevede vi en ny form for fotografering, idet alle
skolens elever, lærere og andre på skolen blev fotograferet samtidig. Vi
var alle i den store skolegård, hvor et fotografiapparat var hejst op, så
vi blev fotograferet oppefra. Når alle blot så op på apparatet, skulle det
være muligt at få hver enkelt med på billedet. Fra andre skoler ved vi,
at det plejer at blive gode billeder.
Lærerne har hvert år nogle pædagogiske dage, som skal være uden for
almindelig skoletid. Lørdag den 20. april var vi alle på ekskursion til
Vingsted historiske Værksted, der er et jernalderværksted, hvor man kan
komme med en klasse og prøve at opleve, hvordan det kan have været
at dyrke jorden, lave redskaber, væve, lave mad og meget andet i jernalderen. Efter besøget i Vingsted tog vi til Kunstmuseet Trapholt i Kolding, hvor vi havde en rundvisning, der også lagde op til, hvordan man
ville modtage en klasse, hvis man skulle ønske at besøge museet med
nogle børn.

Tekst:

Karen Hatsholm

Forsøget med Egebjergskolens Kulturcenter er ved at være slut, og som
en afrunding af projektet er en gruppe personer gået sammen om at
udsmykke den røde gavl på skolen ud mod Rådvedvej. Kunstneren Lars
Lynge fra Horsens er med i gruppen som rådgivende konsulent, og man
håber, at projektet kan være færdigt, inden skoleårets udgang.
Sidste skoledag for 9. og 10. klasse er den 24. maj, og der er translokation for de elever, der forlader skolen den 20. juni. De øvrige elever
har sidste dag inden sommerferien den 21. juni, og det nye skoleår
begynder tirsdag den 6. august.

Modeopvisning på Egebjergskolen
Tekst:

Henrik Meldgaard

Mere end 150 mennesker fulgte opfordringen, da 7 .a på Egebjergskolen
inviterede til mode-show onsdag 27.februar. Her fik de kommende
konfirmander og deres forældre et førsteklasses indtryk af forårsmoden
indenfor beklædning og fodtøj, både til festbrug og fritidsaktiviteter.

Mange forberedelser

Efterhånden som datoen nærmede
sig, steg intensiteten i forberedelserne. Klasselærer Gitte Enghild og
Elsebeth Andersen stod for at koordinere anstrengelserne, men alle
forældre gav et nap med de praktiske opgaver, såsom kagebagning
mm.

Stor opbakning fra firmaer

I god tid forinden havde klassen
rettet henvendelse til en række forretninger i Horsens, således at
eleverne kunne gå model i den
sidste nye mode. Firmaerne var
positive, og eleverne mødte op i
forretningerne et par dage forinden,
så de rigtige størrelser og farver
kunne udvælges til den store aften.
Vore to lokale frisører sørgede for,
at lokkerne sad, som de skulle,
inden modellerne gik på podiet.

Sprogrejse til England

Overskuddet fra arrangementet går til vores sprogrejse i maj måned. Vi
skal bo privat i Richmond i nærheden af London, fortæller Bo Nielsen,
7 .a. Selve showet var en sjov oplevelse -jeg skulle vise konfirmationstøj
og anden-dagstøj. Det var mest cowboy-tøj, jeg gik i, slutter Bo, der
glæder sig til Englandsturen.

Ikke spor nervøs

Det var skægt at være med, og jeg nåede slet at blive nervøs, siger
Theresa Blicher, 7.a., som sammen med sine øvrige klassekammerater
debuterede som mannequiner og dressmen. Flere forældre og mindre
søskende hjalp til med at vise tøj, og i en pause i showet underholdt
Ungdomsskolens FAMEdansere med et par dansenumre.
Showet blev sikkert afviklet af en veloplagt skoleinspektør Ole Gregersen, tillejligheden i hvid blazer og lilla butterfly. De mange fremmødte
sørgede for en god stemning og bidrog samtidig til det økonomiske
fundament for den spændende sprogrejse.

Hansted Hospital inviterer til
Atter i år åbner vi vore døre for de af omegnens beboere, der har lyst til
at deltage i husets grundlovsfest den 5. juni 1991. Arrangementet starter
kl. 14.00, og afhængig af vejret, foregår eftermiddagen enten i vores
dejlige park eller i spisestuen. Grundlovstalen holdes i år af viceamtsborgmester Vagn Rye. Kaffe kan købes til kr. 20,00 pr. person. Vi håber
at se rigtig mange mennesker denne eftermiddag.

grundlovsfest

Alle interesserede inviteres til at deltage i husets traditionelle Sankt
Hansfest søndag den 23. juni 1991. Som tidligere år startes med folkedanseropvisning i parken kl. 19.00; herefter båltale. Der serveres Sankt
Hans-bowle, kaffe og æbleskiver (formentlig i spisestuen) til en pris af
kr. 20,- pr. person. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding på
telefon 7565 6522 senest den 22. juni 1991. Vi siger velkommen og
håber på den sædvanlige gode tilslutning!

Sankt Hansfest

Tekst:

Jette Lund

Vi har startet en kortspil-eftermiddag her på Hansted Hospital. Hver
torsdag eftermiddag kl. 14.30 spilles kort, og der er mulighed for at købe
kaffe til kr. 5,-. Eftermiddagen sluttes kl. 16.15, og vi vil meget gerne
se interesserede hos os. Ring og få en snak med Bente eller Winnie i
vores terapi.

Ordinær generalforsamling
På Lundum Sogns Borgelforening & Medborgerhus' s generalforsamling
i Medborgerhuset fredag den 22. februar 1991 kunne formanden Søren
Damkjær berette om et spændende år, med mange arrangementer, som
har givet et pænt overskud til Borgerforeningen og Medborgerhuset. Han
kom også ind på, at der endnu ikke var kommet noget tilskud fra kommunen til vedligeholdelse af huset (det viste sig senere, at Lundum
Medborgerhus var glemt i trængslen, og nu er efterbevilget et beløb på
kr. 5.000,- fra Horsens kommune).
Søren kom ind på den kommende kloaktilslutningsafgift på kr. 17.000,samt en årlig afgift på kr. 3.000,-, som skal drøftes med menighedsrådet.
Regnskaberne for såvel Borgerforeningen som Medborgerhuset blev
gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen nyvalgte Steen Eriksen og Birthe Svenningsen til
bestyrelsen med Jørn Brå som suppleant (Johannes Rasmussen og Søren
Damkjær ønskede ikke at modtage genvalg). Harry Jensen blev genvalgt
som revisor.
Anna Jensen ønskede ikke at modtage genvalg som Borgerforeningens
repræsentant i Lokalhistorins forening; istedet valgte generalforsamlingen
Ole Ankersen. Punkt 6a. på dagsordnen Vedtægtsændring gav anledning
til en del diskussion og misforståelse, da det viste sig kun at være en
ajourføring og fremvisning af tidligere vedtagne ændringer.
Herefter takkede dirigenten, som var Ejnar Jørgensen, for rimelig god
ro og orden. Vi kunne nu gå igang med kaffen og håndmadderne. Efter
at den værste sult var stillet, viste Steen Eriksen nogle meget flotte
lysbilleder, fra en tur i Himmalays Bjerge.

Tekst:

Birthe Svenningsen

200 gæster på lokalhistorisk udstilling
Tekst: Martin Vestergaard Nielsen

Lørdag/søndag den 16./17. marts 1991 havde Lokalhistorisk forening i
Lundum inviteret til udstilling i Medborgerhuset. Der viste sig stor
interesse for udstillingen, idet ca. 200 mennesker mødte op i løbet af de
to dage.
Else Jørgensen og Jens Thule Jensen havde da også lavet et kæmpearbejde. Det hele startede med en studiekreds om emnet der gik over to
vintre. Senere har Else Jørgensen og Jens Thule Jensen arbejdet videre.
Mange lokale beboere har hjulpet med en del materiale, f. eks. kan
nævnes landmandsliv på Stenkær af Frede Rasmussen og Magne Jensen
der fortæller om det gamle forsamlingshus. Mange af tilflytterne kunne
konstatere, at der i Lundum tidligere har været såvel købmand som
brugsforening, to brødudsalg, to snedkere, en station, et teglværk, et
mølleri, en svømmebassin, en præstebolig og en smed; alt sammen
noget, der nu hører fortiden til.
Jens Thule Jensen kan da også berette, at der har været stor interesse fra
udensogns folk, der gerne vil i gang med noget lignende.
FOTO: Martin Vestergaard Nilesen

Else Jørgensen og Jens Thule
Jensenforan landsbyen Lundum
som den så ud år 1855, begge
iført datidens dragter.

De unge kan - og de tør
Sådan lød overskriften i Horsens Folkeblad efter Ungdomsskolens udstilling på Horsens Rådhus den 9. marts - og mon ikke de mange voksne
gæster vil give avisen ret.
Udstillingen formede sig som en kavalkade over de mange undervisningstilbud, der hvert år giver mange unge indhold og inspiration i fritiden.
På mange arbejdende stande demonstrerede de unge færdigheder i fluebinding, fotografering, make-up, læderarbejde osv., og desuden sørgede
de talrige musikalske indslag for den rigtige sound, som efterhånden er
blevet så karakteristisk for Ungdomsskolens udstilling.
Igen i år høstede vores lokale musik-gruppe bifald, selv om gruppen blev
forfulgt af tekniske uheld under dens optræden. Det forlyder også fra en
pålidelig kilde, som står gruppen nær, at man næste år vil have fundet
på et navn til orkestret med de karakteristiske basgange og de vokale
feminister.
Ullas fotografer bidrog også til udstillingen med flere billeder, og et par
af eleverne filmede på Rådhuset. Desuden havde vi som eneste ungdomsskole-afdeling en stand med færdige arbejder fra elektronikholdet Mange
stoppede op for at se strømforsyninger, lysshows og andre elektroniske
påhit.
De mange syns- og lydindtryk skærpede sanserne, og mange gæster fik
stillet sulten i cafeteriet, inden de tog plads i den store sal for at se
Ungdomsskolens musikalske og motoriske kraftanstrengelse:
Musicalen "Run-a-Way", som er blevet til i et stort samarbejde mellem
de forskellige hold og afdelinger i Ungdomsskolen i den forløbne sæson.

Vi lader et par af deltagerne, Gitte og Helle Hansen, fortælle:
Det er et stykke om unge, der har fået nok af at bo hjemme og så
stikker af fra det hele. Selve handlingen og teksterne til de mange
sange har vi selv skrevet, og vi havde to instruktører fra Århus Teater
til at hjælpe os med opsætningen. Alt i alt har vi været 75 mennesker
involveret i dette kæmpeprojekt
Vi var med som skuespillere, og sammen med to andre piger havde
vi fire hovedrollerne på scenen, der var bygget op som et slumstormer-hus. Alle fire var vi flygtet hjemmefra, væk fra skænderier og
forældre, som hellere ville se TV end snakke med deres børn.

Når man er stukket af, hvordan klarer man sig så?
Vores bud fra scenen var: Besæt et hus, sælg dig selv, snup lidt
heroin, klar dig som butikstyv. Midt i denne håbløshed har man kun
drømmene at klynge sig til.

Hvordan blev "historien" kædet sammen i musicalen?
De enkelte scener blev kædet sammen af musikken og FAMEdanserne,
der optrådte på scenen overfor, så publikum fik en oplevelse af
totalteater. Et par af vores sangnumre blev sat i musik af de dygtige
musikere, og musicalen ender med en stor fælles optræden, hvor
nogle af rockklassikerne bliver støvet grundigt af.
Det har været et hårdt, men sjovt projekt at arbejde med. Man får
lært en hel ny side af sig selv at kende, man lærer, hvad samarbejde

Tekst:

Henrik Meldgaard

er og hvad det kræver af gensidig respekt. Tålmodighed, overbærenhed over for andre samt dyb koncentration er nøgleord, hvis man vil
medvirke.
Derfor er det bare rart, når stykket er spillet, og publikum klapper,
så at kunne tage hinanden i hånden og give sidemanden et knus, mens
man siger: -Vi gjorde det, det gik, og hvor har det været sjovt, slutter
Gitte og Helle Hansen.
Og mon ikke de ca. 700 mennesker, der overværede de to forestillinger,
giver pigerne ret. Desuden har de helt sikkert fået noget at gå hjem og
tænke over.

FAME-pigerne danser sig til succes
Tekst:

Henrik Meldgaard

Når man ser, hvor legende let pigerne bevæger sig til musikken, så
glemmer man de mange timers forberedelse, der er gået forud for hver
optræden.
Musikken dunker rytmen gennem lokalet. Pigerne står klar i udgangspositionen, og med et næsten usynligt signal fra Rikke starter dansen. I
dette nummer fortælles der en "historie", hvor inspirationen tydeligvis
er hentet tilbage i tressernes og halvfjerdsernes amerikanske disko-verden. Der er masser af læder og stramme jeans, og undervejs i nummeret
klæder pigerne om, rollerne byttes, og finalen er usædvanlig: Her synger
pigerne kor, så solisten på pladen ikke lades i stikken.
Bifaldet er stort og spontant fra det kritiske publikum - pigernes jævnaldrende kammerater i Ungdomsskolen.

Holdet er ved at få rutine, og trods det, at de fleste af pigerne kun har
danset en enkelt sæson, er de ved at være helt ''professionelle", når det
gælder sceneoptræden, forklarer Rikke Hansen, der er holdets koreograf
og indpisker.

Vi fik vores ildprøve ved Ungdomsskolens store afslutning, hvor vi indgik
i musicalen med flere numre. Trods kort øvetid lykkedes det at få numrene på plads, og siden har vi fortsat træningen, så vi kunne komme ud
og optræde. Vi har bl. a. optrådt på plejehjem og ved flere arrangementer
i Ungdomsskolen, slutter Rikke Hansen, der også i næste sæson leder
FAME-holdet på Egebjergskolen.
FOTO: Henrik Meldgaard
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60' er-fest i Ungdomsskolen
Samtlige klædeskabe, pultekamre og mølposer blev for nylig hjemsøgt
i Egebjerg og omegn, da Ungdomsskolen kaldte tilFED tresser-fest.
Trompetbukser, Flower-power-skjorter og plateau-sko blev halet frem og
fravristet de nostalgiske forældre.

Tekst:

Henrik Melsgaard

Det var helt tydeligt, at Egebjerg også i 1960-erne husede en tekstilmæssig avantgarde med hang til indisk bomuld, røgelsespinde, pandebånd og langt hår. Men også de mere noble antræk var fundet fremkorte Mary Quant kjoler med tilhørende støvler ( i et enkelt tilfælde
venligst udlånt af en herbøn de kvindelig lærer, som ikke selv skulle
bruge støvlerne denne aften).
Så mors aflagte spinlon-model, som også i 1969 var temmelig fræk, kom
til ære og værdighed denne aften, hvor et halyt hundrede unge morede
sig med milk shakes og Elvis Presley, tilsat lidt Credence Clearwater
Revival. Et par veloplagte pladevendere havde et stort udvalg af medbragte single-plader at vælge imellem. Det var jo dengang, hvor der blev
solgt flere singleplader end lp-er.
Festen markerede afslutningen på en lang og god sæson i Ungdomsskolen. På gensyn i Ungdomsskolen!
FOTO : Henrik Meldgaard

Leningradturen, vinterferien 1991
Tekst: Henrik Meldgaard

Det er en fast bestanddel af Ungdomsskolens program, at der hvert år tilbydes
en tur til et rejsemål, der ligger uden for de gængse charterturist-rejser.
Således også i vinterferien 1991, hvor kompasset var stillet ind på Leningrad,
millionbyen med en befolkning, der er større end hele Danmarks indbyggertal.
At vi netop i denne kæmpe-metropol skulle stifte personlige bekendtskaber
anede vi ikke, da bussen rullede ud i vinternatten.
Når turen til Leningrad fik den ekstra dimension, der gør den mindeværdig for
deltagerne, så skyldtes det ikke mindst mødet med Julia Serjogina.
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Julia læser dansk på universitetet i Leningrad, og det var igennem hendes arbejde som tolk for ASF Dansk Folkehjælp, at vi kom i kontakt med hende. Hun
sørgede for at skaffe forbindelse til de familier, som modtog vores medbragte
fødevarepakker. Vi tilbragte en del tid
sammen med hende i Leningrad, og skæbnen ville, at Julia allerede i april måned
skulle på studietur til Danmark.
Trods et meget tæt program lykkedes det
at kidnappe Julia og hendes studiekammerater til et besøg i Horsens onsdag
13.april.
Russerne var i forvejen fortrolige med
Vitus Berings tilknytning til Horsens, men
det var alligevel en speciel oplevelse for de
fire studerende og deres lærer at blive
modtaget og beværtet i Rådhusets specielle
Vitus Berings-værelse. Skoleudvalgsformanden Jytte Holm bød russerne velkommen til Horsens, og efter kaffen og de
obligatoriske russiske cigaretter gik turen
til Horsens Statsfængsel.
Under fængselsbesøget fortalte Valerij, en af Julias studiekammerater, at det
ville være umuligt at besøge et russisk fængsel- trods glasnost er dette stadig et
mørkt kapitel i det russiske samfundsliv. I øvrigt syntes Valerij, at fængselets
boligstandard var fremragende, når man sammenlignede med den fortvivlede
boligsituation i hans hjemby,
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hvor man må stå i boligkø i
årevis for blot at få lov til at
blive registreret som boligsøgende. Ak, ja alt er som bekendt
relativt.
Fængslet bød på middag, dansk
bøf med løg og ingen dessert, og
turen blev rundet af i fængslets
museum, hvor Åge Egholm som
sædvanlig var en kyndig og
inspireret guide. Med skarpretterøksen som sidste indtryk forlod vi fængslet.

Forældreaften i Dagnæs

Julia havde lovet at blive, så vi
samme aften kunne lave en sidste
afrunding på Leningrad-turen
Dagnæs skolens festsal.

Mange af deltagerne mødte op sammen med deres forældre, og Julia fik et godt
indtryk af dansk hygge med wienerbrød og kaffe. Der blev udvekslet billeder
og hilsener, og gamle minder blev genopfrisket. Vores alt andet end fremragende video fik også verdenspremiere-og aftenen sluttede med at Julia fik
endnu et ønske opfyldt, nemlig at blive transporteret i politibil. En patruljevogn,
der var i kvarteret i andet ærinde, tog Julia med på stationen, hvor vi senere
udfriede hende.
Vi holder forbindelsen vedlige med Julia, og hvem ved- måske ses vi endnu en
gang.

Bustur til Leningrad
Formiddagen gik med en busrundtur rundt i lidt af byen. Leningrad er på
størrelse med Sjælland, så vi så kun det "vigtigste". Vi tog en masse billeder
af det vi så. Blandt andet Peter Paul fæstningen og Smolnyj-klostret. Indtil
videre havde maden overrasket os meget - og dagens frokost gjorde ligeså;
tomatsuppe med store fedtterninger. Men nu skulle vi ud til et Kolkhos-marked.
Her kan man købe grøntsager og frugt, godt nok til den S-dobbelte pris af, hvad
russerne skal betale i de statsdrevne butikker. En forfriskende oplevelse.

Tekst: Søren Laursen

Mandag den 11. februar
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Om aftenen fik nogle af os endnu en stor oplevelse. En del af vores tur gik
nemlig ud på at aflevere fødevarer, som vi og forskellige firmaer havde arrangeret hjemmefra. Det var specielt bestemt for familier med mange børn. Vi
skulle rundt til cirka 5 familier, resten ville de selv sørge for at fordele.
Da vi kom ind i den første lejlighed, var det første der mødte os, en lugt af urin
og andre sanitære forsømnmelser. Levestandarden der skulle være forholdsvis
høj. Specielt børnene var anderledes. Det var meget varmt derinde, og derfor
sad børnene i korte ærmer og shorts. De var rigtig pyntet op. Heller ikke
råbende og opmærksomhedskrævende, som vores egne forkælede unger. Deres
generthed forsvandt, da de så tyggegummiet i poserne.
Det var som om at vi først der havde set det rigtige Rusland.
Efter en nats tiltrængt søvn vågnede vi til en omgang varm morgenmad, der
hovedsagelig bestod af spaghetti. Derefter gik turen til Leningrads absolut
største seværdighed: Vinterpaladset. Bygget under Ruslands storhedstid i det
18.-århundrede. Det er verdens andetstørste museum, og det ville tage 10 år at
se igennem, hvis vi kiggede på hver ting i et minut.

Tirsdag den 12. februar
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Middagsmaden var god, og nu kørte bussen os til Isak-katedralen. Det er verdens
anden største kirke efter Peterskirken i
Rom. Den er opbygget af 6 forskellige
stenarter og har været museum siden 1931.
Den skal så være aktiv kirke fra april
1991. Det kostede penge at fotografere
derinde, og som alle andre steder gik politi
og sælgere rundt i blandt os.
Kirav-balletten hører til de bedste i verden, og om aftenen fik vi mulighed for at
se en ballet der. Der var desværre ikke
levende musik, men da det var første gang
for de fleste af os, syntes vi alle, at det
havde været skægt at se.
Efter at Kirav-balletten havde afsluttet sin
opførelse af Copelia, gik vi ud i snevejret.
Nogle af os tog en taxa hjem.

Vi andre ventede p Abus 49, der ville komme p A et givet tidspunkt. Da den
endelig kom, og vi havde kørt et godt stykke med den, fandt vi ud af, at
vi var på afveje. Lone (hvem ellers?) havde i mellemtiden stiftet bekendtskab med to unge russiske mænd. De tilbød os sA at hjælpe os hjem til
hotellet.
Vi var allerede kommet langt hjemmefra, for nu skulle vi med metrøn. Leningrads metro er i forhold til f.eks. Paris' og London's metro, meget pæn
og ren! De to russere betalte turen for os. Metroen kørte stærkt, meget
stærkt; sA det gjaldt bare om at holde ved. Det var et lidt træls tidspunkt
at skulle prøve det - men til gengæld fik vi jo en oplevelse, som de andre
desværre ikke fik.
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Da vi havde taget 2. tur i Leningrads undergrund, gik vi igen ud i kulden
for igen at prøve lykken med en bus. En ældre dame fortalte os, at bussen
kunne komme i tidsrummet 2 - 40 min .. Men vi havde ikke andre alternativer, idet der var for langt at gA hjem. Vi fik os en snak med de to
russere, som jeg i øvrigt syntes var flinke og imødekommende. Imellemtiden kom der en privat-bus . De to russere sagde, at vi ikke skulle betale
noget. Vi skulle bare give pengene til dem, og sA ville de give dem videre
til chaufføren. Vi kom nu ikke til at betale noget.
Alt dette havde taget 30 - 45 min.. Vi ville selvfølgelig give dem lidt for
ulejligheden - men nej. Det eneste, de bad os om, var at vi skulle skrive til
dem, nAr vi kom hjem. Vi sagde farvel, og tusind tak, og de kørte hjem.
Næste dag mødte de op pA hotellet for at give os deres adresser endnu engang.
Det var Abenbart vigtigt for dem, at vi skrev til dem. Og jeg vil hermed opfordre alle til at få fat i deres adresser og skrive en hilsen til dem.

Onsdag den 13. februar

Her på sidstedagen startede vi igen med en tur i "dollar-butikken" for at handle
det ind, som vi nu hver især manglede - gaver, souvenirs osv .. Vores næste
destination var krigsskibet Aurora; det skib, som satte gang i Oktoberrevolutionen i 1917, ved hjælp af et skud fra et af dets store kanoner. Det var et meget
flot skib og samtidig spændende at se.
Samme eftermiddag tog vi en tur ind pA Leningrads hovedgade: Nevskij Prospekt. Det var noget, vi havde set meget frem til. Nu skulle vi rigtigt ud og
handle. Men ak! Der var meget få butikker, og vi var så uheldige, at de fleste
af dem der var, var lukkede pA det tidspunkt, vi var der. Men det var da en
oplevelse at se alle de mennesker, og de syntes åbenbart også, at de var skægt
at se os. Det var bare lidt ubehagligt med alle
FOTO: Ulla Bæk disse sælgere, som var der. Vi kunne gA 30 m,
og sA blive stoppet af en sælger, og de var tit
svære at komme af med igen; men vi kunne til
gengæld gA 20 m, og sA møde en politibetjent. SA
der var sådan set ingen grund til at blive bange.
Men alligevel, man hører jo sA meget. Selvom
det var 10° frost, stødte vi pA en bod, hvor der
blev solgt den bedste is i verden. Man kunne kun
få den ene slags, men det gik som varmt brød;
og smagte herligt.
Om aftene hyggede vi os pA hotellet. Blandt
andet snakkede vi med vores tolk, Julia, som
havde været os en stor hjælp.

På denne tur fik vi alle en oplevelse for
livet. At se et samfund, der er så forskelligt
fra vores, er svært at fortælle om bagefter det skal opleves.

Generalforsamling og dilettant
Der afholdtes generalforsamling i huset den 25. januar med den sædvanlige dagsorden. Formandens beretning og regnskabet blev enstemmigt
godkendt. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer var alle enstemmige genvalg. Som slut på aftenen den sædvanlige sammenkomst med et et
stykke mad og lagkage med brændevin til!

Tekst: Jens Hering Nielsen

Årets dilettantforestilling i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus var af Axel
Jacobsen og bar titlen: Den der ler sidst.
Alle medvirkende klarede det godt. De startede med at opføre stykket til
generalprøve torsdag 21. februar, hvor der var mødt ca. 70 personer op.
De morede sig alle, og huset serverede som sædvanlig en kop kaffe med
kage til, ligesom der var sodavand til børnene.
Til premieren den 25. februar, hvor Forsamlingshuset var arrangør, var der desværre ikke ret god
tilslutning, idet der kun var tilmeldt 60 personer.
De fik dog en god aften ud af det.
Den næste forestilling var arrangeret af Husholdningsforeningerne, Beboerforeningen og Borgerforeningenerne. Her var der 65 personer, en dårlig
tilslutning, når man tager det flotte, husstandsomdelte program i betragtning.
Forsamlingshuset vi gerne sige tak til de medvirkende for en god indsats. Ligeså skal der lyde en
tak til vore trofaste annoncører, som støtter os i at
kunne levere et så strålende program.
De medvirkende var:
Søren Christensen, Erik Jensen, Lis Stouby, Lissi Nielsen, Leif Golf Jensen, Birte Christensen
(sufflør), Grethe Christensen, Gudrun Rothkegel, John Ahle og Bernt Stribolt (instruktøt). Henrik
Madsen (kulisser) var fraværende.

De paller med gule mursten, som i nogen tid har stået foran Forsamlingshuset er til brug for
skalmuring i kælderen under den seneste udvidelse mod vest. Bernt Stribolts billede viser dele af
det oprindelige forsamlingshus 's vestlige fundament, som ved udvidelsen dels blev undermuret og
dels understøbt.

FOTO: Bernt Stribolt (selvudløser)
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