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Broen skifter udseende

.;BROENS BESTYRELSE:

TEKST: Niels Bjerregaard

Egebjerg-Hansted
Støtteforening EtF:
15656133

Broens opmærksomme læsere har sikkert allerede bemærket, at
Broen med denne udgave har skiftet udseencle, ikke blot på
omslaget; også de enkelte siders opsætning er ændret.
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Forøgelse af udgivernes antal medfører, at der skal skaffes plads til flere

Hans Thomserr (formand)

Stængervej46

:. .

Lundum Nlenighedsiåd:

Ole Ankersen (nbstformand)
Torpue-j

22 . r,. . . . . .

Egebjerg IdræGfoiCning :
Jøm Themsen (kasSerer)
Skovgardsvej IZ ."'.' . . .

. 7565 6207
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus:
Jens Hering Nielsen (sekretær)
Buen6

,.1,,,

...,,i1 ...75656441

bomærker. Ved at vælge den nye
placering, har det været muligt at
forøge såvel antal som størrelse af
foreningernes bomærker.
Valg af forsidebillede har ofte voldt
redaktionen meget hovedbrud. Det hø-

til forøgelse af billedantal og
eller -størrelse.
Som sidste, men bestemt ikke mindre væsentlig, årsag til de omtalte
ændringer, kan nævnes redaktionens
lyst til at prøve noget andet. Efter at
redaktionen har arbejdet med den
tidligere sideopsætning i tre år, føler
den, at alle variationsmuligheder er
vendes

7565 4264

je, men smalle format, giver væsentlige begrænsninger i motiwalget. Det
nye kvadratiske format vil afgjort give

Hnjbovei;'2:t . . . :":r. . .,7562 44i9
Lundum HusholdningSforening :

med en smal yderspalte, som primært
blev brugt til bomærker, navne, fotos,

sere.

tegninger, rubrikoverskrifter, h.v.,
og en bred inderspalte, der hovedsagelig blev brugt som tekstspalte,

nye udseende vil bidrage til at bevare
og styrke den interesse, der har været
for Broen i dens første tre leveår!

Lundum :SbCns Borgerforening:

Martin VasGigård Nielsen

40 . . . .
Hansted-Egebjerg
I undumhedevei

,,',
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Husholdningsforening
nrurillse Daugård

redaktionen større valgmuligheder indenfor et bredere motivområde.

Den hidtil anvendte sideopsætning,

Lis,Odgård

udtømte.

Ny sideopsætning medfører nye
udfordringer for redaktionen og dermed forhåbentlig nogle mere spændende sider at se på for Broens læDet er redaktionens håb, at bladets

forlades med dette nummer

til fordel for en tre-spaltet

H

e..itn*dieasen

Egeshqtm55

.,:::, . . . :75656380

sideopsætning, som giver
redaktionen stØrre mulighed for at variere sidernes
udseende.
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De

nævnte ændringer

medfører, at tekster fylder
mindre i bladet end hidtil;

den frigjorte plads

kan

hereft er reducere sideantal-

let (og

dermed mindske
trykkeudgifterne) eller an-
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Meldgaaid
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Henrik
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pkt.

63:22,

Olo Gregersen

Egebjerg:...:.

Endvidere har vi valgt en
lidt mindre skriftstørrelse,
idet tekstafsnit hidtil hovedsagelig har været sat i
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bjergskolens musiklokale.
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Støtteforeningen aftrolder Hubaft en kl.

bjergskolens musiklokale.
Syng-sammen-aften musiklokalet

19.30 i klubhuset.

Egebjergskolen.kl. 19.30.
Onsdag den 23.
Egebjergskolen: Samtaler i 1.a og 1.b.

Onsdag den 4.
Egebjergskolen: Forældremøde i 0.b.
Syng-sammen-aften musiklokalet i
Egebjergskolen kl. 19.30.

Torsdag den 26.
Egebjergskolen: Forældremøde \ 2.a
og2.b.
l-ørdag den 28"
Høstfest i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus kl. 19.00.

Fredag den 6.
Lundum Sogns Borgerforening afholder kl. 18.30 fællesspisning i

Søndag den 29.
Kl. 10.30: Indvielse og høstgudstjeneste i Lundum Kirke med efterfølgende

$IEFSE.M
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Tirsdag den 3.
Egebjergskolen: Forældremøde i 0.a.

i

i

Torsdag den24.
19.30: Andespil

Kl.

i

i

Egebjerg-Han-

sted Forsamlingshus.

medborgerhuset.

frokost i Beboerhuset.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening: Konsulent Kirsten Hunnicke
holder foredrag om emnet "Din krop,
kost og sundhed - betydningen af
fiskeolier og kalk" kl. 19.30 på Ege-

Tirsdag den L0.
Idrætsdag på Egebjergskolen. Lund-

Mandag den 30.

bjergskolen.

i

Egebjergskolen: Forældremøde

4.a.

skolen besøger os.

Onsdag den 11.
Egebjergskolen: Forældremøde

i

6.a.

Torsdag den L2.
Egebjergskolen: Forældremøde i 6.b.
Hansted-Egderg Husholdningsforening besøger kl. 19.00 Horsens
Folkeblad og Radio Horsens. Tilmelding forud til bestyrelsen senest den
7. september.

Lwdag den L4.
Der aftroldes dragefestival i Lundum
Sogns Borgerforening. Se opslag.
Mandag den 16.

O KTO
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bj ergskolens

i

Ege-

musiklokale.

firmandstue

i

kl.

præstegårdens kon19.30.

Torsdag den 3.
Egebjergskolen: Forældremøde
og 5.b.

i

5.a

Egebjergskolen: Forældremøde i 7 .a.
Folkedanserne begynder sæsonen i

Fredag den 4.
Lundum Sogns Borgerforening har kl.
18.30 fællesspisning i medborger-

Forsamlingshuset.

huset.

Tirsdag den 17.

Tirsdag den 8.
Kl. 19.00: Korsang for alle

Kl

i

19.00: Korsang for alle i Egebjergskolens musiklokale.

bjergskolens musiklokale.

Onsdag den 18.
Egebjergskolen: Forældremøder
og 8.b.

Onsdag den 9.
Egebjergskolen: Forældremøde
og 3.b.

i

8.a

Torsdag den 19.
Lundum-Egebj erg-HanstedPens ionistforening arrangerer udflugt til Randbøldal.

Lørdag den 2L.
Lundum Sogns Borgerforening afholder høstfest i Vinten Forsamlingshus

kl.

19.00. Se omdelte program.

Søndag den22.
Kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Hansted

Kirke.

Tirsdag den 24.
Egebjergskolen: Forældremøde

Kl. 19.00: Korsang for alle

i

i

4.b.
Ege-

Ege-

i

3.a

Torsdag den 10.
Generalforsamling i Støtteforeningen.
Den aftroldes kl. 19.30 i klubhuset.
Egebjergskolen afholder skolefest for
4.-10. klasserne.
Foredrag i Vær præstegård, Værvej
48 kl. 19.30 v. Jørgen Thorgaard,
Roskilde: "Hvor bliver Gud af i bøgerne?"

Torsdag den 17.
Kl. 19.30: Andespil i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Tirsdag den 22.
Kl. 19.00: Korsang

Mandag den 28.
KL. 19.00 afholder Lundum Sogns
Borgerforening kulturaften i medborgerhuset.

Tirsdag den 29.

Onsdag den 2.

Koncertaften

forening arrangerer oplæsning v.
Niels Steensen, Hedensted kl. 14 i
klublokalet.

9..1

Tirsdag den 1.
Kl. 19.00: Korsang for alle

Lundum-Egebj erg-HanstedPensionist-

for alle i

Ege-

Egebjergskolen: Samtaler

Kl.

i

7

.a.

19.00: Korsang for alle

i

bj ergskolens musiklokale.
Støteforeningen afholder klubaft
19.30 i klubhuset.

Egeen

kl.

Onsdag den 30.
Egebjergskolen: Samtaler i 8.a og 8.b.
Torsdag den 31.
Egebjergskolen: Samtaler i 7.b.

N O,V.E'M.B
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Fredag den L.
Lundum Sogns Borgerforening afholder kl. 18.30 fællesspisning i
medborgerhuset.

Tirsdag den 5.
19.00: Korsang for alle

Kl.

i

Ege-

bjergskolens musiklokale.

Onsdag den 6.
Egebjergskolen: Samtaler i2.a og 2.b.
Torsdag den 7.
Egebjergskolen: Samtaler i 5.a og 5.b.
Kl. 19.30: Andespil i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

SIDE.:.3

Tirsdag den 12.

Ju niorspejde re

i 4.b.
19.00: Korsang for alle i

Egebjergskolen: Samtaler

Kl.

Ege-

bjergskolens musiklokale.

Egebjerg Idrætsforening afholder
generalforsamling i klubhuset kl.
19.00.

Onsdag den L3.
Egebjergskolen: Samtaler
og 4.a.
Torsdag den 14.

i

3.a, 3.b

Lundum-Egebj erg-HanstedPens ionistforening viser lysbilleder fra Grønland
v. forstander Kirkmand, Elbæk Folkehøjskole kl. 14 i klublokalet.

Kl.

19.30: Andespil

i

på sommerlejr
TEKST:

Gunni Hansen

Vores sommerlejr i år blev aftroldt
pA RådsHippen ved Ejstrupholm i
perioden fra den 22. juni til den 28.
juni.
Vi lavede mange aktiviteter på turen,
blandt andet blev der bygget en bro
over åen, bygget et gyngestativ m.m.,
alt ved hjælp af rafter og towærk.
Juniorspejdere sover normalt på sovesal, men en af nætterne overnattede vi
i bivuak.

Egebjerg-Han-

sted Forsamlingshus.

I

i

Syng-sammen-aften musiklokalet i
Egebjergskolen kl. 19.30.
Søndag den 17.
Konfirmand- og ungdomsgudstj eneste
kl. 19.30 i Hansted kirke.

Mandag den 18.
19.00 aftrolder Lundum Sogns
Borgerforening kulturaften i medbor-

Kl.

gerhuset.

Tirsdag den 19.
19.00: Korsang for alle

Kl.

i

Ege-

bjergskolens musiklokale.

Film (kl. 17.00) og foredrag (kl.
19.30) i Vor Frelser kirkes Sognehus
aflom Ingmar Bergmann. Se omtale
side 8. Spisning kl. 18.30. Tilmelding
til spisning på tlf. 7565 701.8 senest

FOTO: Richard Bjerregaard

sæsonen 91-92 bliver

vi

ca. 35 juniorer med 5
ledere. Det er mange

i

en

trop, alligevel vil vi gerne
se nogle flere blive spejdere - men også gerne
flere forældre som hjælpere.

Vi vil gØre en stor indsats for at lære børnene
mange forskellige ting og
tage nogle mærker.
Ligesom sidste år laver
vi en tur til efteråret i en
weekend. Muligvis vil vi
også besøge en virksomheden. Det er lidt svært,
men vi håber, det lykkes.

den 15. november 1991.
Onsdag den 20.
Egebjergskolen: Samtaler

Torsdag den 21.
19.30: Andespil

Kl.

i

i 9.b.

Egebjerg-Han-

sted Forsamlingshus.

Egebjergskolen: Samtaler

i 9.c.

Tirsdag den 26.
Egebjergskolen: Samtaler

i

Kl.

19.00: Korsang

10.a.

for alle

i

Ege-

bj ergskolens musiklokal e.

Støteforeningen aftrolder klubaft
19.30 i klubhuset.

Onsdag den 27.
Egebjergskolen: Samtaler

i

en

kl.

10.b.

Torsdag den 28.
Egebjergskolen: Samtaler i 6.a og
6.b.
Kl. 19.30: Andespil i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

SlDE,,,,4

FOTO: Gunni Hansen

Børnedag i Lundum
TEKST: Birthe Svenningsen FOTO: Kurt Kragelund Nielsen

Lørdagden 3. august havde Lundum
Sogns Borgerforening igen i år arran-

rundt i byen, og senere var der arrangeret cykelringridning.

geret børnedag.

Vi

kl.

13 med børnedyrskue, hvor børnene stolte mødte op med

startede

Der var mange forskellige dyr, bl.a. vandrende pinde,
kaniner, geder, heste og flere andre.
deres kæledyr.

To lokale dommere fik
en snak med børnene om
deres dyr, hvorefter alle
udstillere fik en lille belønning i form af et krus og
en kasket.

Herefter stod kaffebordene dækket, og mens man

nød

eftermiddagskaffen,

kunne man prøve lykken i
tombolaen eller fiskedammen. Børnene blev derefter
sendt ud på orienteringsløb

Et hold squaredansere fra Horsens,
med lokal islæt, gav en festlig opvisning på grønsværen, hvor også de
lokale fik mulighed for at prøve. Der
blev også plads til en konkurrence for
de voksne. Fire mænd fra Sprøjtelaugel dystede mod fire damer fra Pigeaftenen om at klæde sig ud og kaste
med vandballoner m.m.
Dagens store trækplaster var falde i
vand maskinen, og da det var meget
varmt, var der mange, der fik sig en

vandtur. Nogle gjorde det frivilligt,
mens andre fik et lille skub til stor
jubel for publikum. Ved aftenstide
blev der tændt op i grillen, hvor folk
kunne grille deres medbragte kød og
købe salat og flutes til.
En god og vellykket børnedag sluttede

ved 23-tiden.

SIEE,i.ib

Nyt kortæppe i Lundum
TEKST: Jens Thule Jensen

Lundum Kirke vil være lukket i perioden fra den26. august
l99L til den 28. september 1991.
Grunden til at Lundum Kirke er lukket er, at der skal fornyes en hel del i
koret og ved alterbordet. Kortæppet
foran alteret var efterhånden så nedslidt, at der var gået hul på det. Lundum Kirke har modtaget en anonym
gave på 50.000 kr., som er givet med
ønsket om, at kirken fik et nyt kortæppe, og det gav så anledning til, at
menighedsrådet gik i gang med sagen.
Rådet besluttede så at anskaffe et nyt

tæppe. Man fandt frem

fansdottir,

Ny kirkesanger i
Hansted og Lundum
TEKST:

Ste-

håndvævede kirketekstiler. Hun fik så
til opgave at væve et nyt kortæppe, og
for at hun ikke skulle være bundet af

Else Bregendahl

Da Vibeke Rolskovs stilling

til Elin

Gl. Harlev, som laver

som

kirkesanger aldrig førte tll en endelig
ansættelse,
Lundum-Hansted
menighedsråd ansat Vivian Hermans en

har

som kirkesanger fra den 1. august

t99t.

Vi ønsker hende velkommen i kirkerne og menighederne og udtrykker
ønsket om et godt samarbejde.

de andre ting i koret med hensyn til
farvevalg, bad vi hende om at komme
med forslag til fornyelse af hele koret.

TEKST:

1991,

Hansted Menighedsråd
TEKST:

Else Bregendahl

Hans Thomsen har af helbredsmæs-

sige grunde haft orlov fra Hansted
menighedsråd i 3 måneder. Han har
derefter besluttet at udtræde endeligt

pr. 15. august 1991.
Denne beslutning har menighedsrådet godkendt.

Fra Hansted menighedsråd skal der
lyde en stor tak for det store arbejde,
som Hans Thomsen har udført i den
tid, han har været medlem af rådet.

Nyt medlem bliver Hans Thomsens
personlige suppleant:
Hans Peter Østergård
Vesterhøjsvej 37 - 8700 Horsens.

Vi ønsker Hans Peter Østergård velkommen i rådet og udtrykker samtidig
ønsket om et godt samarbejde.
alÅF
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rent økonomisk kunne klare opgaven.

Det bevirker så, at ud over et nyt
kortæppe får vi nyt antependium, ny
alterdug, nyt knæfald og nyt bræddegulv fra knæfaldet og ned mod skibet"

Det bliver en stor forandring

i

for-

hold til det nuværende, og menighedsrådet glæder sig til at kunne fremvise
det, og det vil vi gøre ved indvielsesfest og høstgudstjeneste søndag den
29. september 1991, kl. 10.30.
For rigtigt at markere festdagen inviteres alle, der deltager i gudstjenesten til sammenkomst Beboerhuset
og telt, hvor der serveres gratis frokost. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

i

Koncertaften
i konfirmandstuen
Ingerlise Sander

Der er koncertaften i præstegårdens
konfirmandstue onsdag den 2. oktober

Nyt medlem af

Menighedsrådet har så besluttet at
forny det hele på en gang, da vi også

H.

19.30.

Manin-duoen (line Fenger og Eva
Østergård) kommer for at holde en
minikoncert, og de vil også medvirke
ved fællessang.
Tine Fenger spiller klaver, er født i
Bjerringbro og staftede klaverspil som
8-fuig. Hun studerer nu på sidste år
på Det jyske Musikkonservatorium.
Optræder ofte i kammermusikalsk

Temaet denne aften er østeuropæisk
musik og Mozart. Der spilles værker
af Liszt, Prokofiev, Martinu og Mozart. leg håber, at mange har lyst til
at opleve disse dygtige piger og samtidig være med til at skabe en hyggelig
aften. - Vi vil opkræve et beløb for
kaffe og brød!

Konfirmand- og
ungdomsgudstjeneste

sammenhæng og som akkompagnetør.

TEKST:

Har deltaget i mesterkursus hos blandt
andet John Lill og givet koncerter
blandt andet i Tyskland - Tine Fenger
har tidligere siddet ved orglet i Han-

Konfirmand- og ungdomsgudstjenesten finder sted søndag den 17. november kl. 19.30 i Hansted kirke.
Gudstjenesten vil forløbe lidt ander-

sted kirke og akkompagneret Bjerring-

brokoret.
Eva Østergård spiller fløjte, er født
i Fredericia og startede 15-års al-

ledes end højmesse. Jeg vil forsøge at
lade de unge mennesker deltage aktivt
enten ved læsning eller musikalske
indslag. Horsens Brass Band har lovet

deren på Kolding musikskole. Studerer på sidste år på Det jyske Musikkonservatorium hos solofl øjtenist i Det
kgl. Kapel, Henrik Sviøer. - Har
deltaget i mesterkursus hos blandt
andet Manuela Wissler og giver koncerter i både ind- og udlandet.

forhåbentlig deltage. Alle i sognene
indbydes til gudstjenesten, idet jeg
finder det meget vigtigt, at hele menigheden slutter op om vore unge og
deltager i fællesskabet med dem.

i

Ingerlise Sander

at deltage. Alle konfirmander - tidligere konfirmander og forældre vil

Gudstjenesteliste
Søndag den

8. september

Lundum Kirke

Hansted Kirke

Ingen gudstjeneste

10.30

Ingen gudstjeneste

10.30

Ingen gudstjeneste

10.30 (kirkebil)

15. søndag efter Trinitatis

Søndag den 15. september
16. søndag efter Trinitatis

Søndag den 22. september
17. søndag efter Trinitatis

Søndag den 29. september
18. søndag efter Trinitatis

Søndag den

6. oktober

lløstgudstjeneste

10.30

Ingen gudstjeneste

Ftrøstgudstjeneste

9.00

10.30

9.00

Ingen gudstjeneste

19. søndag efter Trinitatis

Søndag den 13. oktober
2O. søndag efter Trinitatis

Søndag den 20. oktober

Th. Fischer-Larsen

Ingen gudstjeneste

10.30

r0.30

19.30 (kirkebil)

9.00

10.30 (kirkebil)

Ingen gudstjeneste

10.30

10.30

19.30

21. søndag efter Trinitatis

Søndag d,en 27 . oktober
22. søndag efter Trinitatis
Søndag den

3. november

Alle Helgensdag

Søndag den 10. november
24. søndag efter Trinitatis

Søndag den 17. november
25. søndag efter Trinitatis

Søndag den24. november
26. søndag efter Trinitatis

Søndag den 1. december
1. søndag

i

advent

Konfi rmand- og ungdomsgudstjeneste

9.00

Ingen gudstjeneste

Th. Fischer-Larsen

14.00

10.30 (kirkebil)

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste

Gudstjenester
på Hansted Hospital
Onsdag den 11. september,
(altergang)

kl.

14.30

Onsdag den 02. oktober,

kl.

14.30

Onsdag den23. oktober,
(altergang)

kl.

14.30

Onsdag den 13. november,

kl.

14.30

Onsdag den 04. december,
(altergang)

kl.

14.30

Tirsdag den24. december,

kl.

14.00

Kirkebilen
kører igen til gudstjenester i Hansted
Kirke.
Ring i løbet af lørdagen direkte til
Horsens Taxa (tlf. 7550 3000) og
meddel, at man ønsker at være med i
kirkebilen til Hansted Kirke næste
dag.

Opgiv adresse enten privat, eller
hvor man vil stå på. Aftal med Taxa,
hvornår man vil hentes. Er der kirkekaffe, slutter det som regel kl. 2L.30.
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Foredragsaftener
TEKST:

Ingerlise Sander

Efterhånden er det blevet dyrt at få

foredragsholdere, hvorfor en del
sogne i Horsensområdet har slået sig
sammen om fire foredragsaftener i
løbet af efterårs- og vintersæsonen.

Hansted menighedsråd har besluttet at
bidrage økonomisk til disse aftener,

hvorfor vi håber, at nogle har lyst til
at deltage, selvom man skal køre til et
andet sogn. Selv får vi glæde af at
have den ene aften i konfirmandstuen
tirsdag den2l. januar 1992. Dette vil
blive annonceret i næste nummer af
Broen.

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i
Vær præstegård, Værvej 48, vil forfatteren, teologen, TV-manden m.m.
Jørgen Thorgaard, Roskilde spØrge:
Hvor bliver Gud af i bøgerne? og selv
svare. En personlig beretning om et
liv mellem kommunisme og kristendom som baggrund for talerens eget
forfatterskab.

kl.

anderledes end en sædvanlig
foredragsaften, idet der bliver tale om
film og foredrag. Temaet er Ingmar

Reserver også tirsdag den 21. januar
1992tll for-edrag i Hansted præstegård

Bergmann.

og tirsdag den 18. februar 1992

lidt

Som optakt til aftenens foredrag
vises kl. 17.00 en Bergmannfilm
(ævnfør filmlovgivningen må titlen
ikke offentliggøres her). Kl. ca. 18.30

er der fællesspisning. Der

bliver
mulighed for at købe smørrebrød og
drikkevarer. Tilmelding til spisning:
Vær Præstegård, tlf. 75657018 senest
fredag den 15. november 1991.
Kl. 19.30 fortæller sognepræst og
filmanmelder Johs. H. Christensen,
Skovshoved om Bergmanns liv og
kunst - et meget aktuelt arrangement
set i lyset af den nye Bille August film
om Bergmanns liv. Denne film er på
vej.

Er man forhindret

lngerlise Sander

Jeg finder det vigtigt, at vi sammen
med vore børn og unge bevarer tradi-

tioner omkring høst. Derfor vil jeg
igen i år sammen med konfirmander
og alle, der kommer, forsøge at skabe
en festlig gudstjeneste søndag den22.
september

kl.

10.30.

Alle konfirmander går i procession
i kirken og bærer kurve med
frugter, bær og blomster, mens menigheden synger en høstsang. Det er
en søndag, hvor jeg tager hensyn til,
at der er mange børn og unge i kirken, derfor velkommen til alle I unge
familier med børn, som jeg gennem

ind

årene har lært at kende ved dåb osv.

Når vi voksne går til høstfest i forsamlingshusene, har vi ikke børnene
med, derfor må de få muligheden i
kirken for sammen med vi voksne at
opleve, at HØST er noget specielt - for
det er ikke blot afgrøder, vi høster så
rigeligt, men også glæder.

SIDE.,8

at komme kl.

17.00, er man selvfølgelig velkommen
19.30.

til

eksperiment al gud stj ene st e i Statsfæng-

slets kirke.

Program for hele foredragsrækken
i kirken fra ca. 1. september
1991 og kan endvidere fås hos undertegnede. Jeg håber, vi er mange fra
Lundum-Hansted, som vil benytte os
af disse tilbud, selvom vi skal køre et
par kilometer efter det. De lokalemæssige forhold spiller ind ved tilrettelæggelsen, og derfor måtte vi
fordele foredragene til de forskellige
sognelokaler afhængig af lokaleka-

ligger

pacitet.

Høstgudstjeneste i Hansted kirke
TEKST:

i

Tirsdag den 19. november kl. 17.00
og 19.30 i Vor Frelser kirkes Sognehus, Kippervig 2: Denne aften bliver

Velkommen alle!

],,F
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Xurt Raimusien (tormanO)

Skovgårdsv.j9 .

.

Leif,,Iensen....(næstf

Gl. Kirkevej
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
TEKST:

Jens

lørdag den 28. september 1991. Vi
håber, det bliver en god fest, efter en
forhåbentlig god høst. Sæt derfor X i

Er du ikke medlem af forsamlingshuset, så har du chancen for at blive
det inden høstfesten den 28. september.

Et

kalenderen.

Efter høstfesten starter vi med andespil, første gang torsdag den 17.
oktober, kl. 19.30. Derefter fortsættes
hver torsdag.

,

mrmd):.:.:.:::::i::::1i,.:,:i:::i:,:.,:,.:.:.

i,,,,i,,,1,,,,,,7565

6353

Mtdaen Gåsseieil

I{anstednej,...3......,,',....'......'.....;.....:.....t.........2's6:.,,r+.t0

Hering Nielsen

Forsamlingshusets høstfest aftroldes

3

75,6561017:

medlemskab koster kun 25 kr.
ved indmeldelsen samt et årligt kontingent, som år er på 100 kr. pr.
husstand. Tilmelding kan ske til et af

i

bestyrelsens medlemmer.

IensHe{$g::::Niel.sen::::(selrretæi);,,:,,,,,,:,,,,,,,,,
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Bernt Stribolr
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Poul Erik Kjæi Peteisen
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,. 7565.:.6309,

FOTO: Bernt Stribolt

Der er tradition for god underholdning ved Forsamlingshusets høstfester.
1986 var der således Wos-pigerne
som stod for den side af festen.
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Hvem mon der kommer i år??

Aben korprøve

Syng-sammen

Folkedans

TEKST:

TEKST:

TEKST:

Hans Thomsen

Midwejskoret holder åben korprøve
for RlLr interesserede tirsdag den 17.
september kl. 19.00 - 21.00 i Egebj ergskolens musiklokale.
Korets formål er at træne amatmet
til udførelse af kormusik - kirkelig
som verdsligl. Vi har sunget i to år og
medvirket ved arrangementer på
skolen, i Lundum og Hansted kirker,
og haft samarbejde med Gudenå Folkekor på Horsens Rådhus.

Vi

glæder os

Igen i år bliver der mulighed for alle
sang- og musikglade til at mødes til
syngsammen aftener.

Første gang bliver onsdag den 4.
september, derefter tirsdag den 22.
oktober og torsdag den 14. november.
Som sædvanlig bliver der forskellige

musikalske indslag og masser af fællessang.

,å

rt
Ir

I

Jørgen Bastholm

år begynder den nye sæson mandag

den 16. september i forsamlingshuset.
Vi håber at se rigtig mange til nogle
fornøjelige timer. Folkedans er god
motion for såvel gamle som unge,
øvede som uøvede.
Tag en rask beslutning og mød op,

det koster ikke noget atprøve. Leder
er igen i år Marianne Møller, Ejer.

til

at møde NEToP Dtc,
at prØve at synge i kor
(husk kaffe og kage til pausen)!

som har lyst

Jørgen Bastholm

til

Korets dirigent er organist Solveig
Ronnenberg, tlf . 7561, 6614.

Alle aftener holdes i Egebjergskolen,
og vi begynder kl. 19.30. Husk kaffen

til

pausen.

SIDE 9

Fra Husholdningsforeningens dagb øger
TEKST:

Annalise Daugaard, Karen Bastholm og Grete Sørensen

et meget skønt sted, og vi drak kaffe
med hjemmebagt kage i haven. Derefter kørte vi langs vandet og senere

e

forbi østfynske herregårde og nåede til
Egeskov, hvor vi så den smukke have.
Aftenen sluttede med en dejlig middag

€

på Vissenbjerg Storkro, og med sang
og underholdning gik trjemturen godt
i den smukke sommeraften.

Besøg Folkebladet
Torsdag den L2. september, kl.
19.00, skal vi besøge Horsens Folke-

Æ

/I{G
Gode arrangementer
I første halår af 1991 har Husholdningsforeningen haft flere arrangementer. Der har været en aften med
Elise Gerstrøm, Svaneapoteket, hvor
hun fortalte om kostens betydning for
helbredet. Det var i begyndelsen af
marts, og senere i marts måned var vi
på besøg hos Jyllands Posten, hvor vi
så og hørte om det store blad. I april
så vi cnsR i Horsens; en fin aften
med rundvisning, og Hans Otto Nielsen, Frederiksgade lærte os om, hvordan man laver dekorationer. Der var
bortlodning af nogle fine dekorationer; derefter fik vi kaffe med snitter.

Generalforsamling
Vi har haft generalforsamling
Egebjergskolen.

nu

I bestyrelsen

på

er der

følgende: Annalise Daugaard,
Grethe Sørensen, Karen Bastholm,
Betty Holst, Margit Henriksen, Ruth
Jensen og Anna Naldahl, der kom i
bestyrelsen efter Ingerlise Jensen, der

blad og Radio Horsens. Man skal selv
sørge for transporten, og af hensyn til

et traktement derude,

vil vi

gerne

have tilmelding forud til bestyrelsen,
senest lørdag den 7. september.

Krop, kost og sundhed
I oktober måned har vi fået konsulent Kirsten Hunniche til at holde et
foredrag om emnet: Din lcrop, kost og
sundhed betydningen af fiskolier
(Pikasol) og kalk (Quintal).

-

Det bliver den 24. oktober, kl.
19.30, på skolen. Vi har hørt, at
Kirsten Hunniche er særdeles interessant at hørepl, og vi vil derfor gerne
opfordre jer til at møde talrigt op.

Julemødet

bliver i år torsdag den 5. december,
kl. 19.00. I vil høre nærmere om
programmet i næste nummer af Broen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, så aftenen er reserveret.

Legestuen
Tirsdag, den 12. marts

gik vi i

Andersen,

samlet trop på besøg i Hansted Kirke,
hvor Ingerlise Sander først fortalte os

Gedved om silkemaling, og vi så en
masse smukke ting, som de har lavet.

om Hokkernes betydning for os. Hun
fortalte, at når der bliver ringet med

ikke ønskede at fortsætte. Efter kaffen

fortalte Lissi og Knud

dem, siger de: Kom, kom, kom! Så vi
kan høre, at nu skal vi møde for at
høre Guds ord, og synge når orglet
spiller. Det fik vi også en prøve på.
Nu fortalte præsten om dåben, døbefonden og alteret. Også om præstekjolen og de fine messehagler som bruges
ved konfirmationen og andre højtider.
Så travede de små helt op i tårnet.

Derefter gik vi over i præstegården,
hvor vi spiste vores mad, og hvor
børnene fik serveret en sodavand.
I april måned besøgte vi tandklinikken i Fussingsvej. Børnene fik fortalt
om det at gå til tandlæge og blive fortrolige med at komme der. Filmen
Karius og Bahus blev vist, og med
hjem fik de en tube tandpasta, en
tandbørste og to tegninger.
I maj måned besøgte vi Horsens Bibliotek, hvorfra vi låner bøger og film

til legestuen.
Som sædvanlig sluttede

vi inden

sommerferien med en udflugt, som i
år gik til Madsby Legepark i Frederi
cia. Den er til fri afbenyttelse. Der
var mange legeredskaber, der den dag
flittigt blev brugt af vore børn - ikke
mindst rævegraven og dyrene havde
stor interesse for dem. Vi spiste vores
medbragte mad og efter at have tumlet
os trætte, vendte vi hjem. Det var en
god dag, og vejret var fint.

i

Legestuen starter igen september
måned. Vi håber at få børn nok til tre

formiddage om ugen. Vi modtager
børnfta 3 år. Vi åbner mandag den2.
september, tirsdag den 3. september
og torsdag den 5. september, alle dage
kl. 8.30-11.30. Husk tilmelding på
telefon 7565 6010.

Aftentur
Sammen med Beboerforeningen har

vi haft en aftentur til Hagstedgård ved
Stilling sø. Det var en hyggelig gammel have, hvor der var lavet mange
nye ting, bl.a. en smuk rosenhave.
Aftenen sluttede med kaffe på restaurationen, som lå ved siden af.

Fyn er fin
Efter ferien har vi haft en meget fin
tur til Fyn, hvor vi først besøgte Johs.
Larsen-museet i Kerteminde. Det var
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Fra Skolens kalender
TEKST: Karen Bastholm

Så er skolen i gang igen efter sommerferien. Lærerne mødte H. 8.10 til
et lærermøde, og eleverne mødte fra

kl. 9.05 til 11.40, hvor de så havde

med maskiskrivning, enkeltelever med
motorisk træning, elever fra 5.a med
læsekursus, fra 4.a med matematik og
endelig elever fra l.-3. kl. med værk-

almindelig skoledag de to sidste lek-

stedsundervisning.

tioner.

Mandag den 9. september rejser de
tre 9.-klasser sammen med 6 lærere
på lejrskole på Bornholm, og de

Fra lørdag den 17. august og hele
næste uge frem skal der være en
udstilling på rådhuset i Horsens med
temaet: Folkeskolen - din og min. Nhr
Broen udkommer, er udstillingen
afsluttet, og vi håber her på skolen, at
den forløber godt, og at mange her fra
skolens distrikt har været inde at
besøge udstillingen. Egebjergskolen er

særdeles godt repræsenteret ved de
praktiske udstillinger, og vi håber, at
vore deltagende elever vil synes om at
være med. Medvirkende ved de enkelte udstillinger er elever fra 8.-10. kl.
med pædagogiske spil, fra 8.-10. H.

kommer tilbage igen den 13. september På sarnme tid tager de to 8.-klas-

ser på den årlige rystesammen tur,
som i år går til Ravnsø-Hytten ved
Ry. Den sidstnævnte tur gøres hvert
år, for at man derved hurtigere får
eleverne fra Lund og Egebjerg til at

rigtig mange af lokalbefolkningen vil

lære hinanden at kende.

møde op og se på elevernes præstationer og derved være med tll at gøre
dagen festligere for eleverne. I uge 40
skal eleverne fra 9. og 10. H. i er-

Tirsdag den 10. sept. er der idrætsdag, som i år finder sted på Egebjergskolen, hvor vi så får besøg af eleverne fra Lundskolen. Det plejer at være
en god dag, og vi håber fra skolen, at

hvervspraktik, og den 10. oklober er
der skolefest for 4.-10. kl. Dagen
efter, som er sidste skoledag inden
efterårsferien, er der det årlige motionsløb, rn trrl-dagen.

Flyvefærdige som merfugle
Egebjergskolen har fået sit første
gavlmaleri - 10 sommerfugle, der
flagrer ud i verden, inspireret af Kim
Larsens sang om de smukke unge

mennesker, som flagrer væk som
sommerfugle.
-Jeg synes, at sommerfuglene på en

meget positiv måde markerer kultur-

TEKST/FOTO : Henrik Meldgaard

centertanken - det, at en gruppe mennesker går sammen om en fælles ide
og i fællesskab løser en opgave siger

skoleinspektør Ole Gregersen, som
selv var blandt de ni aktive borgere,
der står bag realiseringen af gavlmaleriet.

fik vi af Irma Colonius, og
vi fået støtte fra kunstneren Lars Lynge, og til selve farve-Ideen

desuden har

sætningen og monteringen har maler-

firmaet William Hansen A/S ydet en
meget fin service, udtaler Ole Gregersen, som håber, at sommerfuglene
med deres friske farver og flaksende
flugt vil være med til at bringe alle i
godt humør.
Gavlmaleriet blev afsløret ved en
lille festlig lejlighed onsdag den 12.
juni - og samtidig markeredes afslutningen på Kulturcenter Egebj ergskolen
efter en to-årig forsøgsperiode.

Lokalområdets beboere vil dog
stadig kunne låne lokaler på skolen
ved henvendelse til pedel Finn Leth,
tlf. 7565 6555.

Sl
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Sol, sand, skumprøit og nullermænd
TEKST/FOTO : Henrik Meldgaard
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Mindst 3 liter solcreme kom i brug
som et kontant bevis på, at det blev
sommer i Danmark, da Egebjergskolen drog af sted til feriekolonien
Horsnæsb.o i As Vig.
34 børn, hovedsagelig fra 4. og 5.
klasserne, oplever på Horsnæsbo
nogle spændende døgn i omgivelser så
tæt ved vandet, at morgenbadningen
kl. 7.00 får de sidste til at slå øjnene
op.

-Opholdet i As Vig er præget af
traditioner, fortæller Kim Fuglsang,
som sammen med sin familie har
været med i flere år. Vi skaber en
rytme for børnene, og vi sØrger for en
lang række aktiviteter, så alle er i
sving fra morgen til aften.

Alle disse aktiviteter, badeturene og
den friske luft giver en sund appetit og blandt køkkenpersonalet er børnene

fra Egebjerg og Lund kendt

som

. 'a:. .#r. ,.
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år har det gode sommervejr sørget

for et fast programpunkt:

Badning

flere gange om dagen, men naturligvis
blev der også afuiklet tovtrækning til
søs, vandstafet, kast med vandballon
OSV.

Men den daglige rutine starter med
oprydning og redning af seng på
værelserne før den frygtede nullermandsjagt, hvor et par af lærerne
nidkært kontrollerer hygiejnestandar-

ædedolkene. -

Vi må sørge for ekstra
kartofler, og til aftensmaden skal der

den.

stensikkert smØres flere madder, siger

mer: - Hjælp, vi vandt! Vi fik flest
points i nullermandsjagten! Bare min
mor ikke hører om det, for så skal jeg

Lone Walther, der gennem flere år
har stået for madlavningen.
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Den sidste aften udleveres der diplo-
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sikkert gøre mere rent på mit værelse,
siger en stolt og samtidig lidtbeklemt
dreng, der af indlysende grunde ønsker at være anonym.
-Den sidste aften er den bedste, siger

to veninder, Anne Katrine og Laura.
Så får vi diplomer og sodavand, og
bagefter er der dans. Alle har taget
fint tøj med - og vi må være længe
oppe. Nu skal vi høre Grease, siger
Laura og er væk i vrimlen.

Opholdet slutter med en grundig
rengøring af hele kolonien, for allerede to timer efter at børnene fra Egebjerg og Lund er taget hjem, er kolo-

nien påny ramme om 60-70 børns
sommeropholdet. Sådan forløber hele
sommeren

i As Vig.

SIDE ll.3

Velkommen i Ungdomsskolen

TEKST: Henrik Meldgaard

Ungdomsskolens program er nu
sendt ud, og vi er klar til en ny sæson. Tilmelding foregår i Ungdomsskolens fritidsvirksomhed (klubben)
mandag eller onsdag aften mellem
19.00 og 21.30.

Egebjerg afdelingen, kan du enten
følge undervisningen på en anden
afdeling - eller vi forsøger at starte et
hold, hvis der er tilstrækkelig tilslutning. Kom med ideer og forslagungdomsskolen kan medvirke til at
realisere dine planer!

Fritidsvirksomheden startede allerede
den 19. august, og undervisningen på
holdene starter mandag den 16. september.

Hvis du har et bestemt ønske eller
interesse, som ikke er nævnt under

Musik skal der til - ved en beklage-

lig fejl er vores sAMSptLSGRUppE

gledet ud af programmet, men der er
naturligvis igen i år et tilbud om
musik i ungdomsskolen: Onsdag kl.
19.00-21.35, og vi har fundet en

afløser for Per Zeeberg. Vores nye
mand er ligesom Per selv aktiv i det
horsensianske musikliv og har således
fingeren på den musikalske puls.

_Ulgdomsskolen 50 år og stadig ung
TEKST: HenrikMeldgaard
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I år kan den kommunale ungdomsskole fejre 50 års jubilæum. Fra en
beskeden start har ungdomsskolen
udviklet sig til et kalejdoskopisk tilbud
med et hav af faglige muligheder men ungdomsskolen er også stedet,
hvor man har muligheden for at være
sammen med andre unge i et mere
uforpligtende samvær.
SlDE
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Den kommunale ungdomsskole i

i

Horsens sender hvert år august et
program ud til alle 14-18 årige. Over
halvdelen af alle unge i denne aldersgruppe reflekterer på dette tilbud og
følger den almene undervisning gen-

nem sæsonen, der hvert år afsluttes
med en stor udstilling på Rådhuset.
Desuden driver ungdomsskolen dagundervisning på Sejetskolen, og det
sidste skud på stammen er Lilleskolen

i

Aktivitetshuset for de unge, der er
kommet skævt ind på tilværelsen.
Hvert hr glr en del unge til Folkeskolens afgangsprøver efter at have
fu lgt undervisningen i ungdomsskolen,

ligesom en stor gruppe unge mennesker stifter bekendtskab med ungdomsskolen gennem knallertundervisningen.

I Horsens kommune har ungdomsskolen afdelinger på i alt seks skoler,

hvoraf afdelingerne på Dagnæsskolen
og Langmarkskolen er langt de største; men princippet om nærhed er
bevaret - ungdomsskolen er der, hvor
de unge bor.
I vores lokalområde har ungdomsskolen rødder tilbage til den gamle
Lundum-Hansted kommune, hvor ftrv.
skoleinspekt ør P . Zoffmann og tidligere skolevejleder Jørn Themsen var
blandt pionererne.

MANDAG

Efter kommunesammenlægningen bevarede man de små afdelinger - og
efter de seneste ombygninger må man
sige, at der er fine rammer om ungdomsskolens undervisnings- og fritidsvirksomhed på Egebjergskolen.
Naturligvis koster det at drive ungdomsskole, men sammenlignet med
andre tilbud til unge er ungdomsskolen en utrolig billig foranstaltning. På
trods heraf slap ungdomsskolen ikke

ONSDAG

Elektronik

EG

19.00-21.35

Datalære

EG

20.00-21.35

EG

18.00-19.40

EG

l s.00-21 .3.5

Hud- og skønhedspleje

EG

20.00-21.40

Fame

Jagt- og vildtpleje

EG

19.00-2

Foto

Selvforsvar

EG

19.00-20.40

Samspilsgruppe

EG

t9.o0-2t.35

Fritidsvirksomhed

EG

19.00-21.50

Friridsvirksomhed

EG

19.00-21 .50

LU

19.00-20.40

EG

L9

Førstehjælp/h-j ertemas.

EG

Madlavning

1

.35

TIRSDAG

II

,),

Fransk

LU

r9.00-20.40

19.OO-20.40

Modelbygning/træsløj d

LU

19.00-21.35

LU

19 .00-21 .3 5

Fritidsvirksomhed

LU

19.00-21.50

Musical

EG/LU

19.00-21.35

Ridemærkeprøve

EG

19.00-20.40

Fritidsvirksomhed

LU

19.00-21.50

Foto

I

delinger. Og her er afdelingerne på
Egebjergskolen og Lundskolen ikke
fredede.
Trods disse lidt dystre bemærkninger
glæder vi os naturligvis til at se dig i
Ungdomsskolen!

Horsens kommunale
Ungdomsskole

i Egebjerg

TORSDAG
Biologi/Naturskole

Aerobic

gennem forårets sparerunder uden sår
- og netop i jubilæumsåret vil det gøre
ekstra ondt at skulle indskrænke driften eller lukke enkelte, mindre af-

.00-2t.35

19.00-21.35

Vinterprogram

1991t92
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Svømning
TEKST:

Lone Dagnæs

Så starter svømning igen, og så
håber vi, at svømmesalen bliver stående, så der kan svømmes hele sæsonen.
Svømmetiderne er de samme som
sidste år.
Børnesvømningen deles igen i år i to
hold med en halv time til hvert hold.
Der kan være maximalt 12 børn på
hvert hold. Da den ene træner på

grund af arbejde ikke kan være med i
år, vil det være rart at få en voksen
mere til at hjælpe - vi efterlyser således endnu en trænerl

Såfremt der ikke kommer nogen
hjælpetræner, vil det desværre være
nødvendigt at aflyse de gange, hvor

jeg ikke kan komme på grund af
mødeaktivitet.

Tilmelding
Lone Dagnæs,

til

børnesvømning til
tlf. 7565 6570.
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EIFlS BESTYRELSE
Foimand,(ladminton)

StisRiis ',,:'

:

1. ......::::::.

:tttttt

Biikeholm5l:r:'....,

,56i,

',6516

Næstformard (sen iorfodbold)
Benno ChiiCtenien',
BaneVænget 2A . . ,:;: 7565 6538

S

ietær

Bodil

,r;,

..'
Elsebeth AnderSen '
.....t..,

VesteiåØ-isvei 26 ,,
'li

..

.

::

i

Familiesvømning @ørn kun ifølge med voksne)

onsdag 20.00-21.00

Voksensvømning

onsdag 2L00-22.00

,

(seniuitrånobtildj:,,',,,,,.,:;,"'..',,';',,',,,.',,',:,:.:.:.i.i.r.;.!.

:

:,.,]:

(ungdomshåndbold)

Dtirthe Mogensen
Østbiikveiiii4t. tll.l

.',,,'.

,',

:::::i:::::

Piger

r

'

Små

75656293

drenge/piger

'

:,:::,:::,:,,

:

'

j

P0ul.:.:LmSEn:,:.r..

:.,.r.r:,:,:,

,",,,,,,':.,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,t,1.

å:

rri.6

i565"'65:74

Karin Brun
og Tina Schnoor

onsdag

Østbirk

onsdag

l

Egebjerghallen

onsdag

17.00-18.00
mandag

16.50-17.50

Grethe

onsdag

og Hisa Takai

16.50-17.50

Irma Sahner
n'o'l'l'l 'l'l'l'l'l

14.50-16.50

Gymnastiksæsonen starter

-

7565 6215

(ungdomsfoabbto

hr

Piger/drenge
7-10 Lr

.:.:,.:::::.:::::::::

(ungdomsfodbold) :'::. i
Carl Chr. Jensen -..',.,, '' '

4

7-ll

lszl

lllltl .....t.........tt"...utn'

ll

Bent Jensen

Anni Jensen
og Henrik Dahl

Springhold

Mffiin:i:Uht$kon:::::!i::I::|:::::::::::::::::::]]::i::ii:ittt:i:ttt:i:]]]ll]l]]l]. l]llliI

4::. . .:

Ase Bertelsen

18.30-19.30

Vestergade 1:;2.i.r,,,':':'.tt,7-:560

SIDE 1 6

mandag 16.30-17.00

Motionsherrer

ili.ili...i.i...i.......

:::..,,;.,

vfiavæ

Børnesvømning (lidt øvede)

19.50-21.50

7565 6510

(gymnastik)
1 ,,,,
Karen LaurSen,,,

Rådvedvej

mandag 16.00-16.30

..ti..i.ii..ttut..*u*

.Kxieioi.it:i.,..,..i.........'.....'.......i...i,i.,tr:rtrtlrllr,.l,.......'..'.'.iiiiii.ii iiii

,:,,,,i.

Børnesvømning @egyndere)

Motionsdamer

Eseshorm:rrlt:.,.....

skov$ej

mandag 15.00-16.00
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,(SVømninE).ii.i.......................i...,ii.i.ii.i.i..,i.i............'......

Andeisen

Foræl dre/b arn-svømning

i

mandag

år i uge 38; vel mødtt lKaren Laursen

Somrnerfesten 1991
TEKST: Bodil

Andersen

FOTO: Finn Sørensen
Traditionen tro begyndte sommerfesten med ElF-marchen - en travetur
på henholdsvis 5 eller 8 km. Turen
gik i fu gennem det smukke Rådved
Kær.

Traditionen tro var der også nogle
store, sorte skyer, der truede med
regn. Det blev ved truslen, og ca. 80
glade vandrer fik en dejlig travetur i
den skønne natur med mulighed for at
købe noget forfriskende undervejs.
Vel tilbage i klubhuset blev der udleveret diplomer ttl 27 børn og 68
voksne. Herefter blev der trukket lod
på startkortene. 1. præmien var et
termostatblandingsbatteri, skænket af

Egebjerg VVS v. Jens Kr. Jensen.
Igen år havde Husholdningsforeningen haft travlt. At 14 kg fars og

i

12,5 kg kartofler havde de fremstillet
små frikadeller m. kold kartoffelsalat.
Der var også salg af is, ø1, sodavand

m.m.

Kl. 20.30

åbnede fødevaretombolaen. Her var der trængsel for at få del
i en af de 200 fine gevinster, som var

skænket

af gartner Nicolajsen,

køb-

mand Arne Pedersen, Brugsen, Døgnkiosken, Hatting Bageri og Børnetandplejen. Mange havde hænderne fulde,

da de gik hjem efter en god start på
sommerfesten.

SIDE,,
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Sommerfesten 1991
TEKST: Martin Uhrskov

FOTO: Finn Sørensen
Torsdag aften var der som sædvanligt håndbold i Egebjerghallen (serie 2
og 3 kampe i såvel dame- som herrerrækkeQ samt to Oldgirlskampe på
de udendørs græsbaner. Seks kampe
blev det til, men desværre også til
seks nederlag. Men fat mod kære
venner. Holdene viste positive takter,
så når træningen går i gang (for seniores vedkommende i uge 34), skal
vi nok komme efter det.

I{ANDBOLDRESULTATER I SOMMERFESTUGEN
Damer serie 3
EIF - Riis/Tebstrup
08 - 11
Damer serie 2
EIF - Riis/Tebstrup
11
13
Herrer serie 3
EIF - Riis/Tebstrup
08 - 13
Herrer serie 2
EIF - Riis/Tebstrup
10 - 13
Oldgirls I
Oldgirls ll
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Sommerfesten 1991
TEKST: Poul Larsen

Miniputter: Jan, Anders T., Lars, Anders J., Kim, Rune, Michael 5., Michael J., Kristian, Teddy, Jimmi, Allan, Søren,
Michael C., Anders 5., Christian, Tom, Per og Poul
Venskabskamp for miniputter mellem Hovedgård og Egebjerg: Da jeg
aftalte med Hovedgaard, at vi skulle
mødes i sportsugen, fik jeg af deres
træner at vide, at de kun havde sat 1
point til i turneringen (mod Egebjerg

i den første turneringskamp). Så vi
vidste, at det var et tophold, vi skulle
møde. Som i det første møde blev det

en god kamp med spil i begge ender
af banen. Holdene stod godt til hinanden. De er begge meget fighterbetone-

de og giver aldrig op før det sidste
fløjt. Dette har givet flere sejre i turneringen. Egebjerg startede med at
komme foran 1-0, da Mikael Sørensen
scorede. Hovedgård scorede derefter
2 gange til stillingen l-2. Egebjerg

pressede herefter, og det gav også
resultat ved de to slidere på midten.
Først scorede Michael Clausen til2-2,
og ca. 5 min. før tid blev det 3-2 ve.d,

Søren Nielsen. Hovedgård pressede
herefter hård og fik udlignet til3-3 2
min. før tiden Et retfærdigt resultat i
en god kamp. En tak til spillerne, der
som sædvanligt ydede en stor indsats.

Lilleputter:
Keld, Per,
Christian,
Søren 5.,
Søren H.
Søren

8.,

Jacob,

Hans, Kenneth,

Morten, Thomas,
Jens, Martin,
Henrik, Nis og
Allan.
Lilleputternes
kamp mod Brædstrup var en turneringskamp.
Resultatet fra
mødet i foråret i
Brædstrup lå vel
nok i baghovedet
hos spillerne, da Brædstrup den gang

vandt med 9-2. Men da jeg har overværet en hel del af lilleputternes kam-

pe iforåret, harjeg også kunnet se,
at holdet har fungeret bedre og bedre
fra kamp til kamp.

stDE, 1,9

Det skyldes en målrettet indsats af
Allan Steen, Keld Andreasen
og Hans Ottosen med at forbedre
teknikken, så det var spændende at se,
hvordan det ville gå: Egebjerg startede fornuftigt med teknisk meget flot
spil, dog fik Brædstrup scoret fØrst.
orænerne

Egebjerg fortsatte dog med deres eget
spil med fornuftige kombinationer.
Det flotte spil gav også resultat. Først
ved Thomas Steen til 1-1, Nis Boye til

2-1, Christian Andersen

til

3-1

Sommerfesten 1991
TEKST:

Carl Chr.

Jensen FOTO:

Finn Sørensen

Fodboldresultater og kommentarer fra
den gamle bane:

Poder årgang 1985:
Søvind - Hatting/Torsted
Hatting/Torsted - EIF .

EIF-Søvind ...

. . . . 01-04
. . . . 05-01

...01-05

Poder årgang 1984:

EIF-Riis/Tebstrup

..04-00
Riis/Tebstrup - FC Horsens . . 01-08
FCHorsens-EIF .
..04-02
Poder tugang 1983:

EIF-Ølsted
Ølsted, - Lund
Lund-EIF.

.02-00
0l-02
.01-01

Minipiger:
EIF - Uldum
.01-02
Uldum - Hovedgtud . . . . . . 03-01

Hovedgård-EIF ...01-02
Piger:

ElF-Østbirk

. . 00-02

Poder årgang 1983:

Susanne, Jakob, Kenneth, Jesper,
Dennis, Andreas og Kim.

Sl,D,E......2,O

og

igen Thomas Steen til4-I. Brædstrup
fik dog scoret til 4-2 inden pausen.

Træner Tommy Savskovs kommentar til kampen: Egebjergs
piger spillede glimrende, men
havde jeg vidst, at Østbirk var
blevet så gode efier sommerpausen, havde jeg nok valgt en anden modstander!
Dette var resultater og en enkelt

kommentar, men derudover vil
jeg sige, at det var en dejlig dag,
fordi der var mødt en masse forældre og bedsteforældre op for at
se deres purke spille fodbold. De
heppede, jublede og trøstede de
små spillere. Ja, der var en rigtig
dejlig stemning, og hvem kan huske, hvornår Egebjerghallens parkeringsplads sidst har været fyldt
op med biler til udendørs fod-

boldkampe? Det var også rart, at
ingen blev væk bare uden videre,

tak for det. Tak til Kristian Daugaard og Erling Hansen fordi de
ville bruge et par timer på at
dømme disse herlige kampe.

I

anden halvleg viste Brædstrup dog,

hvorfor de er tophold. De tog initiativet og scorede 4 mål til slutresultatet
4-6. Egebjerg fik dog vist, at der er
sket meget med holdet i år, og hvis
fremgangen fortsætter - så kom an
Brædstrup om et par måneder.

Poder årg. 1984: Carsten, Morten K. , Johnny, Dennis, Søren, Jal<ob, Morten, Michael, Morten Sten, Chris og Kasper.

Poder årgang 1985: Mads, Monen, Anders, Jakob, Kim, Thor, Jonas, Daniel,

Nicki, Jon, Kasper K. og Kasper R.

t'pE
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SIDE .22

Piger: Lisbeth, Jette, Mette R., Mette K., Anja, Mia, Tommy, Line, Helene,
Louise, Camila, Varinka og Christina.

Seniorherrer, serie 6: Kim, Christian, Michael, Henrik, Carsten, Kristian, Thomas, Tommy, Ole, Lars, Jens ogJohn.
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Herrersenior, serie 5'. Benno, Gunner, Keld, Jesper, Jan, Kaus, Cristian,
Michael, Henning, Peter, John, Kaus, Peter og Lars.

SIDEi.:.28

Old Boys: Ole, Keld, Bjarne, Bo, Troels, John, Hans, Frenk, PouI, Erling og Teddy.

SID

E

..,2a

Super Old Boys: PaIIe K., Hans
Palle N., Hans K. og Peder.

O., Tommy, PouI, Erik, Vagn, Svend, Arne,

Sommerfesten 1991
TEKST: Karen

FOTO:

Laursen

Finn Sørensen

Sodavandsdiskoteketblev i år med succes holdt i klubhuset.
Især de franske hot-dogs blev købt i stor mængde. Det
usynlige stempel, som børnene fik som bevis for betalt entre,
var lidt af en gåde for mange. Aftenens hovedattraktion var
derfor neonlampen, hvor stemplet blev tydeligt.

Sommerfesten 1991
TEKST: Birgit Madsen, Charlotte

FOTO:

Madsen og Stig Riis

Finn Sørensen

Morgenkaffen trak som altid mange
mennesker. Knap 300 havde fundet
vej til Egebjerghallen for at hygge sig

med familie og venner. South Side
Stompers stod for underholdningen,
og Pegani tryllede for børnene.
ElF-pokalen blev i år givet til Kelo
SrtDsEN, der gennem årene har ydet
EIF megen stØtte. Han var med til for
et par år siden at stifte håndboldafdelingen. Han har i to perioder siddet

i

bestyrelsen for EIF og jævnligt
i håndboldudvalget. Des-

været med

uden har han af og til taget sig af
oldboys fodbolden.
Han har altid været villig til at
påtage sig forskellige jobs som træner
for seniorherrer, seniordamer og
smådrenge. Derudover har han været
trofast hjælper, og deltager, ved sommerfesterne, Landsstævnet 90 og
Shubidua-koncerten.

Endelig har han beredvilligt stillet
materiel m.m. til rådighed for EIF.
Det være sig skrivemaskine, sekretærhj ælp, murerbalj er, sand, trænings-

tøj, spillerdragter, læskende drikke til

tørstige spillere osv.

EIFs ungdomspokal gik i år til Pre
Jøncrruseru. Pia er, sin unge alder til
trods, en af EIFs erfarne ungdomsledere. Allerede i 1984 startede hun
som håndboldtræner, og senest har
hun i vintersæsonen 90191 trænet
småpiger og i sommer pigerne udendørs. EIF vil med ungdomslederpokalen vise, at vi sætter pris på hendes
stabile og dygtige indsats.

SIEE. 25

EIFs lederpokal tilfaldt Invn SnHruEn. Irma har i flere år ledet småbørnsgymnastikken, og hun har mange
gode ideer, så det er spændende for
de små at komme til gymnastik i EIF.

Vi

synes derfor, at det er fortjent, at
i år modtager lederpokalen.

hun

Lørdag eftermiddag var der borgerdyst på sportspladsen. Trods truende
regnvejrsskyer mødte de 4 hold op i

fantasifulde udklædninger

og

med

godt humør!

Først blev der spillet rundbold.
Finalen blev vundet af Egebjerg vest
ledet af Palle Nielsen. Derefter blev
der afuiklet fire smådyster, hvor den
samlede vinder blev Egebjerg øst ledet

f Elin Trøjborg.

De øvrige deltagen-

Begivenhederne blev overvåget af to

de hold var Lundum/Rådved ledet af
Steen Eriksen og Hansted ledet af

overdommere: Carl Chr. Jensen og
Lis Sørensen med Erik Jensen som
konferencier.

Hans Vissing.
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Kirkerne
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Syng-sammen igen i år
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Egebjerg

Lørdag aften mødte næsten 200
til fest - medbringende

TAK

ldiætsfuiening

1,,,,

r

,::::

til alle, der med

deres deltagelse
sommerfesten, har været med til at

mennesker op

i

madkurv og godt humør!
Dansen gik lystigt til Kim og Hallo's
gode musik, og aftenens eneste problem var at få folk til at gå hjem, da
klokken blev 2.

EIF.
En sroR rnr til dem, der beredvilligt har givet en hånd med og dermed
har været årsag til, at arrangementet
har kunnet afuikles.
StøttE

Forsidefoto: Finn Søfensen
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Alt til haven

Kørekort koster
- har du styr
på økonomien?

Roser,

stedsegrønne,
buske, frugttræer,
hækplanter samt
stueplanter
ALT TIL RIMELIGE PRISER

HAVECENTRET
Johansens Planteskole
Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens - Tlf . 75 62 26 46

Malingtil
engrosprise4

Der skai bruges mange penge, hvad
enten du selv skal betale, eller nogen
forærer dig kørekortet.
Få en Kørekort-konto

i

Aktivbanken.

Så går det hurtigere med at få pengene
samlet sammen. Vi giver nemlig ekstra

gode renter, når der spares op til
kørekort - du får faktisk ikke bedre
tilbud andre steder. Og det bliver til
mere end du tror.

Du - eller din familie - kan indsætte op
ti1 10.000 kr. På 6n gang eller som
opsparing hen ad vejen.
Så har du styr på økonomien, når
regningen skal betales.

Malerfirma William Hansen A/S . Østerhåbsvei 83 A
8700 Horsens . Tlf. 75 64 51 55
Mandag - fredag: '12.00 - 17.00

Lørdag: 9.00 - 12.00

AKTIVBANKEN
Egesholm3

Tlf.

r '.fficffiq

-

8700Horsens

75 65 67 00

