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Nu kan du få B0NUS

i Aktivbanken. Hveft år!
Som den eneste bank i Danmark tilbyder Aktivbanken nu
bonus til privatkunder: Jo flere
konti du samler hos os, og jo
mere du bruger os, desto større
bliver den Bonuscheck, du kan
få ind ad døren hvert år. Kom
ind til os oghør, hvor meget du
kan få i bonus.

MODERNE BINDERI
vi pynter

til alle lejligheder

****

*t#

AKTIVBANKEN ?,#
lo

ALT TIL HAVEN
forårs- og sommerblomster
samt udplantningsplanter

mere du bruger os, io mere bonus får du
Egebjerg Afd. Egesholm 3, 8700 Horsens

BARNEDÅB . KONFIRMATION
OG BRYLLUP

se de mange muligheder

i brudebuketter

Telefon 75 65 67 00

Malingtil

$rbr..
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

c/Vinlru",

FREDERIKSGADE 39
87OO HORSENS

Tlf.

i 7562 5699

r +W*ffi

BROENS BESTYRELSE:
Egebjerg-Hansted

Støtteforening EIF:
Hans Thomsen (formand)
Stængervej

46

7565 6133

Egebjergskolen:
Ole Gregersen (næstformand)
Østerhøjsvej

10

7565 61,78

Egebj erg Idrætsforening:
Jørn Themsen (kasserer)

Skovgårdsvej

12

7565 6207

Egebj erg-Hansted Forsamlingshus:
Jens

Hering Nielsen (sekretær)

Buen

6

7565 6441,

Lundum Sogns Bolgerforening:
Martin Vestergård Nielsen
Lundumhedevej 40 .. . 7565 4264
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Annalise Daugård
Højbovej22 ...
75624479
Lundum Husholdning sforening :
Lis Odgård
Torpvej 29 .. .
7565 4244
Hansted Menighedsråd:
Ingerlise Sander
Stængervej

24

7565 6412

KFUM-Spejderne i Egebjerg:
Hanne Andreasen
Egesholm 55 .. . . . .. . 7565 6380
Hansted-Egebj erg Beboerforening:
Lis6l Pedersen
Egesholm

64

...

7565 6322

Rådved Borgerforening:
Peter Hedelund

Rådvedvej 73 ...
Hansted Hospital:

jette Lund
Egebjergvej 100

.. ... .

7565 6577

Egesholm

64 ..

.

Vi er nu godt i gang med at udgive Broen's 4. årgang. At udgive
et blad koster både tid og penge og ikke mindst frivillig arbejdskraft. Jeg ved fra samtaler med forskellige mennesker, at man
sætter megen pris på Broen, og jeg mener, at bladet er et stort plus

for vort lokalsamfund.
Fra en spæd start med 7 bladudgivere og 16 sider er vi nu 77
udgivere og har været oppe på 36 sider. Det sker, jeg bliver ringet
op af foreninger fra andre byer, der gerne vil vide, hvordan vi er
kommet i gang med udgivelsen, og de giver udtryk for, at de er
meget betaget af Broen.
Vore redaktører, Niels Bjerregaard og|ørn Themsen, som står for
udgivelsen af Broen, gff et stort, frivilligt arbejde. At udgive et
blad af Broens størrelse kræver også tekniske hjælpemidler, og
teknik koster penge. 11990 fik vi af det lokale firma Chemitalic al s
stillet en laserprinter frit til rådighed, og det har været en stor
hjælp for redaktionen.
For at lette det redaktionelle arbejde og gøre det mere interessant
at arbejde med var der et ønske fra Niels Bjerregaard om indkøb
af en scanner til redaktionen.
Det blev besluttet på bestyrelsesmødet den 23. oktober 799'1., at
vi skulle anskaffe en scanner, hvis vi kunne finde pengene uden
for Broens budget. Pris ca. 12.000 kr.
Jeg fik den opgave, at fremskaffe midlerne til dette indkøb. Jeg
fik en snak med Mette og Alfred Høltzermann, der bor i den gamle
skole på Hansted Hospital. I deres yngre dage havde de en gård
på Hansted mark De er meget interesseret i det lokale samfund,
og da jeg forklarede dem, at Broen manglede penge til indkøb af
en scanner, tilbød de, at give en pengegave på 6.000 kr, som vi
siger mange tak for. Der manglede så 6.000 kr. Jeg fik et møde i
stand med JydePort a/s i Løsning, som ejes af Bente og Peder
Skovgård, Vesterhøjsvej 52, Egebjerg. Da de også synes, det er en
god id6 at udgive Broen, ville deres firma støtte med det manglenJeg

7565 6522

7565 6322

Lundum Menighedsråd:
Ole Ankersen
Torpvej 22 ...
7565 4409
Ungdomsskolen i Egebjerg:
Henrik Meldgaard
Vesterhøjsvej 56 .
7565 6570
Fritidshj emmet I(askelotten
Jette Jøqgensen

Egesholms...

af Hans Thomsen

de beløb.

Egebjerg Kollegiet:
Lone Duch
Gl. Kirkevej 45-47 . . . . 7565 6644
Antenneforeningen Horsens Nord:
Jørgen Pedersen

Scanner til Broen

75656505

vil gerne rette en stor tak til firmaer og privatpersoner, der

har støttet Broen med penge. Redaktionen råder nu over et fuldt
moderne tel,crisk udstyr til fremstilling af layuot/sats.
t
BROENS REDAKTION:
Niels Bjerregaard (ansh.), Egesholm 54, 8700 Horsens . . . 7565 619L
7565 6207
Jørn Themsen, Skowej 1.2,8700 Horsens
Broen, der husstandsomdeles i Hansted, Egebjerg, Lundum og Rådved
området, udkommer fire gange årligt i september, december, marts
henholdsvis juni måned. Stof der ønskes optaget i næste udgave skal
være redaktionen i hænde senest torsdag den 23. apÅL1992, kl. 19.30.
Bladet er trykt hos Steffensen Offset, Horsens, som uden beregning har
støttet bladet med baggrundsfarve på omslaget. Sats er fremstillet på
laserprinter, som uden beregning er stillet til rådighed af Chemitalic
a/s. Scannerudstyr er i forening stillet til rådighed af JydePort a/s i
Løsning og af Mette & Alfred Høltzermann.
Eventuelle frivillige bidrag til bladets drift, kan indbetales til:
Foreningen Broen - Skovgårdsvel 12 - 8700 Horsens - Giro 2 96 40 66

lngen hæver i Datobanken
Det var i Broen's 3. årgang nr. 4
Datobanken blev introduceret. Da
beskrev Niels Bjerre gaar d, hvordan
den kan være en hjælp for foreningerne og institutionerne, der
udgiver Broen.

af Jørn Themsen

Jeg har foretaget en

pågældende aTTangement. Datobanken

1992.

oil herefter erstatte brokalenderen, idet
m udskrift øf releuante dele af fælleskantoen trylckes

i

Broen.

Her er et citat fra artiklen:

Som datobankbestyrer har
Før planl"ægningen øf møder og aktiaiteter (f.eks. et par dage før næste
bestyrelsesmøde i sin forening) ringer

man

til

datobønkbestyreren

tilsmdt en udslcrift

for at få

øf fæIleskontoen.

Ved planlægni"S* of egne aktiaiteter
kan man heret'ter let undgå sammen-

fald med allerede berammede ør-røngementer. Strøks efter plønlægningen
indsætter man s'ine datoer på fælleskontoen; hurtipt mulig a'jourføring
af kontoen er nødaendig, for at døtob anken kan
f un gere tilfr edsstillende.

Broens

Den viser, at der var
- 12 datoer med 2 arrangementer
- 6 datoer med 3 arrangementer
- | dato med 4 arrangementer.

bestyrelse udpeget:
lørn Themsen (tlf.: 7565 6207)
Skoagårdsa4 1.2, 8700 Horsens

BRUG NU DEN
DATOBANK
EFTER HENSIGTEN!

Den service, som Broen's udgivere
kan få, udnyttes ganske simpelt
ikke. Der har indtil nu kun været
6n (ja, I læste rigtigt) henvendelse
om, hvilke datoer der var optaget af
et eller flere arrangementer.

Til sidst vil jeg gøre

Bedst er det jo, hvis alle arrangementer kan gd fri af hinanden, men
det er nok ønsketænkning.

lndholdsfofiegnelse,,,
Scanner til Broen

r,,

Egebjerg

Broen råder nu over et fuldt moderne teknisk
udstyr til fremstilling af layout og sats.

lngen hæver i Datobanken

Datobanken u/a

opmærksom
på, at mindre foreninger, der ikke
er medudgivere af Broen, også kan
benytte datobanken.

her finder du artiklerne

ldrætsforening

..14

75 ungdomshold til

indefodboldstævne samt 60
børn og voksne tiljulegymnastik i Egebjerg Hallen,

Lundum Sogns

Broens datobank har ikke været benytlet som det
servicetilbud den var tænkt som.

Borgerforening

. . 15

Læs om vinterens kulturaftener i Medborgerhuset -

der kan altid købes kaffe og brød til.

Hansted Hospital

giver lokalbefolkningen fuldt overblik over hvem der

arrangerer hvad hvornår?

Læs om stamfaderen til den jyske hest, markeder
i Smedegade og grundlovsmøder i Egebjerg.

i præstationslivet,

ikke

Hansted-Egebjerg Forsamlingshus . . . . . 10
Charles Tante - hvor bestilles biletterne og hvad
koster et stykke med sild og karrysalat?

iEgebjerg

.,

.. , 11

Se billederne af en sprællevende 50-årig, læs om
Marathon-Rock, rejser og heppekor.

Forsidefoto: Henrik Meldgaard

, . . . . 16

Undervisning af motorisk usikre børn og det svære
valg efter folkeskolen.

Lundum Husholdningsforening .

Kirkerne
Ordet so/isf hører hjemme
i kirkelivet.

15

Grundlovsmøde, julemarked, kagecaf6 m.m. giver
samhørighed med lokalsamfundet.

Egebjergskolen

Erindringer fra Hammersholm

Ungdomsskolen

lille optælling,
der viser noget om arrangementernes placering fra juni 199L til maj

På døtobankens fælleskonto kan indsættes arrøngørnøan, tilspunkt, sted
samt en kort indholdsbeslcriaelse af det

.

, . 18

Foreningens aktiviteter mellem to generalforsamlinger - hvad skete og hvad sker.

Antenneforeningen Horsens Nord

19

Store udgifter til renovering og udskifining af udstyr

- generalforsamling og frekvensoversig.

Danmarks Riges Grundlov
af 5. juni 1953 er sat til debat. Om behovet for
forfatningsændringer af John Pedersen.

20

Datobanken ula
Søndag den 1.
Lundum Sogns Borgerforening: Kl. 14,00

aftoldes fastelavnsgudstjeneste. Efter
gudstjenesten er der tøndeslagning for
børn og voksne i Medborgerhuset.
Mandag den 2.
Egebjergskolen: Samtaler i 10,b,

i

Torsdag den 19.

Lørdag den 2.

Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistforening har kl, 14,00 generalforsamling med
efterfølgende bankospil i klublokalet.

Ungdomsskolerne
Vejle Amt aftrolder
marathon+ock på Horsens Ny Teater,

Tirsdag den 24.
Egebjergskolen: Samtaler i 0.a.

Hospital.

Lundum-Sogns Borgerforening aftrolder kl.
19.00 kulturaften i Medborgerhuset.

Egebjergskolen: Forældremøde
8.b {leirskole).

Lundum-Hansted menighedsråd afrrolder

Onsdag den 6.

1

10.a.

Kl. 14.00: Kagecaf6 på Hansted Hospital,
Onsdag den 4.
Egebjergskolen: Samtaler i 1.a og 1.b.

Fredag den 6.
Lundum Sogns Borgerforening afirolder kl.
1 8,30 fællesspisning i Medborgerhuset.

Lørdag den 7.
Ungdomsskolen har sæsonafslutning med
musical og udstilling på Horsens Teater i

og budgetmøde kl,

9,30 i konf rmandstuen,

19.00 dilettant

i

på

Hansted

i

8.a

og

Egebjergskolen: Samtaler i 3,b.

Torsdag den 7.

Torsdag den 26,

Egebjergskolen: Samtaler i 2.a og 2.b.

Egebjergskolen: Samtaler i 0.b.

Fredag den 8,
Egebjergskolen: Skriftlig eksamen begyn-

Mandag den 30.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening:
lna Ravn Mikkelsen, Hagstedgård, Stilling
viser påskepynt og anden pynt lavet af
naturens produkter,

Tirsdag den 31.
Støtteforeningen afholder klubaften
19.00 i klubhuset.

der.

Mandag de 11,

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
afholder kl.1 9.00 generalforsamling i musiklokalet på Egebjergskolen.

kl,

Tirsdag den 12.
Egebiergskolen: Samtaler i 3.a,

All69ade,

l(.

i

Tirsdag den 5.
Kl. 13.30-16.00: Kagecaf6

offentlig regnskabs-

Tirsdag den 3.
Egebjergskolen: Samtaler

udskrevet den 16, februar 1992

Torsdag den 14.
Forsamlingshuset.

Arrangører: Beboerforeningen

i

Egebjergskolen: Skriftlig eksamen slutter.

Hansted-

Egebjerg, Hansted-Egebjerg Husholdnings-

forening, Lundum Sogns Borgerforening,
Borgerforeningen
Rådved og Lundum
Husholdningsforening. Tilmelding senest

i

Fredag den 3.
Lundum Sogns Borgedorening arrangerer
kl. 18,30 fællesspisning i Medborgerhuset.
Onsdag den 8.

tirsdag d. 3, marts,

Egebjergskolen: Samtaler i 6,a og 6.b,

Mandag den 9.

Torsdag den 9.

Egebjergskolen: Samtaler i 8,a og 8.b.

Egebjergskolen: Forældremøde i 1,b,

Onsdag den 11.

Uge 16.

Egebjergskolen: Samtaler i 8,a og 8.b.

Egebjergskolen : Påskeferie.

Fredag den 13.

Lundum Sogns Borgerforening aftrolder
generalforsamling Medborgerhuset kl,

i

20,00.

Tirsdag den 26.
Støtteforeningen afholder klubaften

kl,

19.00 i klubhuset,

Torsdag den 28.
Egebjergskolen: Fridag (Kr. himmelfartsdag),

Lundum Sogns Borgerforening arrangerer
løvspringstur.

Mandag den 20,
Egebjergskolen : Påskeferie.

Fredag den 29.
Egebjergskolen : Skolefridag.

Onsdag den22.
Egebjergskolen: Samtaler i 4.a.

Søndag den 15.
EIF aftolder gymnastikopvisning

i

Ege-

bjerghallen.

Uge 12:
Egebjergskolen: Studietur for 10. klasserne

til Bruxelles,

Torsdag den 23.
Egeblergskolen: Samtaler i 5.a og 5,b,

Tirsdag den 28.
Støtteforeningen afholder klubaften
19,00 i klubhuset.

Tirsdag den 2.
Egebiergskolen: lndskolingsmøde,
kl,

Egebjergskolen: Skolefest 0,-3. klasse,

Tirsdag den 17.
Lundum Husholdningsforening aftolder kl.
19.30 foredrag v. alexanderlærer Birgitte
Due i Borgerhuset. Alle er velkomne.
Onsdag den 18.
Syng-sammen-aften kl. 19.30
skolens musiklokale.

Fredag den 15.
Egebjergskolen: Fridag (st. bededag),

Onsdag den 29.
Egebjergskolen: Samtaler i 4.b.

Fredag den 5.
Egebjergskolen: Fridag (grundlovsdag),
Grundlovsfest på Hansted Hospital.
Mandag den 8.
Egebjergskolen: Fridag (2, pinsedag),

Onsdag den 17.
Egebiergskolen : Translokation,

i

Egebjerg-

Fredag den 1.

Fredag den 19. Egebjergskolen: Sidste

Egebjergskolen : Skolefridag,

skoledag før sommerferien.

Lundum Sogns Borgedorening arrangerer
kl, 18.30 fællesspisning i Medborgerhuset.

Sankthansfest på Hansted Hospital,

Lørdag den 23.

Erindringer tra Hammersholm

fortalt til

Peder Pedersen

af Svend Åg" Jensen

i L988 medens ægteparret

Elva og Svend

Age Jensen boede på Silkeborgvej i Lund. Svend Ag" Jensen er
født på gården "Hammersholm", som nu for mange år siden er
revet ned. Han bor nu på Hanstedvej nr. 34.

Min far forpagtede Hømmershohn
i året L900 af den daværende ejer
frk. Juel, fortæller Svend Jensen.
Min far havde tidligere drevet et
koholderi inde i Horsens, oB
samtidig passede han hingstene for
Horsens Hesteravlsforening. De
stod opstaldede på Munchs Hotel,
der nu hedder Hotel Dagmar, men
da hesteavlsforeningen ønskede, at
hingstene blev flyttet til et sted,
hvor de kunne blive rørt, flyttede
han altså til Hammersholm.

at der var
teglværk dernede. Den virksomhed
var nedlagt før min tid. De eneste
rester, der var tilbage af teglværket, var en stor tørrelade. Den
brugte min far til vogne og maski-

Jeg kan ikke huske,

ner. Desuden blev den brugt til
opbevaring af tagrør, som vi om
vinteren slog nede ved Nørrestrand, og som vi siden solgte fortrinsvis til Horsens Kommung

der brugte det til at tække sine
tørvestakke med. Undertiden tjente
laden som nattelogi for landeuejms
farende soende.

Ikke langt fra gården, nærmere
nede ved åen, lå der et lille hus.
Her var der et tarmrenseri, hvor
der var to mænd ansatte foruden
mestersvenden, som hed Lauderback. Han rejste for øvfigt til København, da renseriet ophørte
omkring 1910.

Lidt ude ad Egebjergvej, nærmere
betegnet i m. 12, var der en destruktionsanstalt. Den blev drevet
af en mand, som hed Jørgen Mortensen. Han kørte ud og opkøbte
døde kreaturer, som han forarbejde
til forskellige formåI.

I

huset Nordre Strandvej nr. 9
boede der to daglejerfamilier. Huset og dets beboere havde ingen

Aldrup Munkedø|, her præsenteret af Samd Åge Jens*s t'ar Markus Jensen
oed landmandsstæanet i Odense i år 1900, haor den fik tildelt Kongepræmien.

tilknytning til Hammersholm, men
man må formode, at huset er bygget til folk" som arbejdede på det
nedlagte teglværk.
På den tid fandtes der ingen kølemaskiner, og de virksomheder, der
havde behov for køL, måtte klare
sig på anden vis. Horsens Bryghus
hentede hver vinter is nede i Nørrestrand.

Når man kørte et lille stykke op ad
Nordre Strandvej, lå der et lille
hus. Her boede Søren Tjæremand.
Han havde det tilnavn, fordi han
ernærede sig ved at køre rundt og
tjære paptage. Om vinteren bandt
han faskiner. Lige ved siden af
dette lille hus gik der en slaggelagt
vej ned til Nørrestrand. Der kørte
man ned efter isen, som først var
savet i blokke på ca. 50x50 cm.
Blokkene blev så kørt op ph hjørnet af Langmarksvej og Enggade.
Her lå der et hus, der var isoleret,
så isen kunne holde sig til langt ud
på sommeren. Men allerede i 191,5
havde bryggeriet anskaffet sig en
kølemaskine, og så var det slut
med at hente is.

Blandt de hingste, som Horsens
Hesteavlsforening havde stående
på Hammersholm, var der en, som

var noget ganske særligt, nemlig
ikke mindre end stamfaderen til
den jyske hesterace Aldrup Munkedal. I følge Hippologisk Tidsskrift er der ikke færre end 500
stambogsførte efterkommere efter
den, deriblandt mange kendte. Der
kom rigtig mange hopper hvert år,
og for at stimulere frugtbarheden
fandt formanden for hesteavlsfor-

So' Åge lmsens

far, mor og søskende t'orøn hoztedbygningen på Hammersholm. Den IiIIe dreng i midten er

eningen, overdyrlæge Rasmus Bakke Sørensen på, at
hingsten skulle have æg, så jeg hentede .r, *urr" *g
inde hos købmand Lyshøj i Smedegade. Dem spistE
hesten med velbehag. Det var jo en værdifuld heit, så
den skulle passes godt på alle måder. Jeg kan huske,
at en gang den var syg vistnok lungebetændelse, sov
min far ude i stalden hos den om natten, for der
måtte jo ikke ske den noget.
I-:9.13 blev

Aldrup Munkedal alligevel

Før min mor og far flyttede til Hammersholm, havde
de et koholderi inde i Smedegade. Den forretning ville
de nødig undvære, så da de kom til Hammersholm,
fortsatte de med at sælge mælkeprodukter derfra. Min
ældste bror fik en mælkevogn, og så kørte han ind til
byen hver dag og solgte sødmælk" håndskummet
mælk og fløde. Al mælken, som blev produceret på
Hammersholm, blev solgt på den måde. Der blev
aldrig leveret mælk til et mejeri.

så gammel og

dfrlig, at den måtte aflives. En hestesla[t"r, Sofui

Friis, slagtede den, flåede og parterede då. Skindet
og indvoldene blev begravet på hjørnet af Nordre
Strandvej og den lille vej, der løb Lag de fem huse
langs Egebjergvej. Der blev kastet en lille vold op over
den med en firkantet sten på toppen. Resten blev
sendt til Landbohøjskolen i København. Her blev
skelettet samlet, og efter sigende står det der endnu.

Aldrup Munkedal satte ikke alene sit præg på egnens
hestebestand. Den var så populær, a[ må-sagåe, at
landmænd ikke kunne samles, uden at de snikkede

om Aldrup Munkedal. Ja, den var så berømt,

at

engang de to kendte sangere Herold og Komedius var
Horsens, gik de til turistforeninfens formand,
manufakturhandler Henriksen og spurgte, om der
ikke var nogle seværdigheder i byen.-'Jo,l' sagde han,
"I kan gå op og se Aldrup Munkedal, for Lan er i
hvert fald en seværdighed."

i

Sa. Åge Jensen.

På den tid var der mange koholderier i Horsens. De
lå spredt over hele byen. Jeg kan huske, der var et i
Vestergade, et i Nygade, og i Stefansgade var der en
koholder, som hed Jørgensen. Han havde mark ved
Langmarksvej.

På Nørrebrogade nær Kalkværket lå en stor købmandsgård, hvor man kunne købe alt fra husholdningsvarer til foderstoffer og gødning. Nabo til den
var markedspladsen, hvor der blev handlet med heste,
kreaturer og grise. Jeg kan huske, at under første

verdenskrig kom tyske opkøbere for at købe heste. Jeg
var selv med til at mønstre hestene for dem.
Det var ikke kun på markedspladsen på Nørrebrogade, der var hestemarked. Nej, hele Smedegade stod
fuld af heste. Ia, på store markedsdage strakte markedet sig et stykke hen ad Nørregade. Sådanne dage
blev der omsat rigtig mange heste. Midtpunktet på
markedet var Munchs Hotel. Her mødtes handeismænd, prangere og trækkere aftenen før, og da var
det ikke ø1, der blev drukket nej, det var kaffepunche.

Der sad gerne 12

mand

rundt om bordene, fot

12

kaffepunche var, hvad man
kunne for for 1 krone. Vær.
tinden på Munchs Hotel hed
Misse Monche.
En af de ting, jeg husker fra
min barndom på Hammersholm, er de dejlige grundlovsfester i skoven ved Egebjerg. Min far og mor og vi
andre pakkede en madkurv,
og så tog vi med charabanc
op til skoven. Den holdt lige
neden for bakken, og så gik
vi det sidste stykke op til
festpladsen. Der blev bredt et
tæppe ud i græsset, og der
slog vi os ned med madkurven/ alt imedens vi overværede festen og talerne.
Egebjerg Pavillon lå ganske

vist lige ved siden af festpladsen, og der gik da også
nogle derind, men de fleste
havde madkurv med.
ikke

færre end 35 år, her står han yderst til højre.

En anden ting, jeg husker fra dengang, var, når
skytteforeningen De 30 Slcytter afholdt deres årlige
fugleskydning. Det foregik altid påHammersholm. De
marcherede oppe fra Landmandshotellet, som lå på
hjørnet af Vestergade og Nørrebrogade, ned til
Hammersholm, hvor de skød til måls efter fuglen.
Medens skydningen stod på., var det kutyme, at
karlene på gården solgte øl til deltagerne, det var
deres forretning. Når skydningen var slut, kom
skytterne igen i samlet trop op til gården, og så skulle
min mor og far stå på hovedtrappen. Formanden
kommanderede ttotol og så sagde han: "Så siger vi
farvel og tak for i dag." Så gik turen videre op til
Landmandshotellet igen. Vi kunne høre, at de sang
hele vejen. De havde forøvrigt altid en harmonika i
spidsen. Om aftenen fortsatte festen på hotellet. Det
var en festlig dag.
I1,920 flyttede mine forældre og jeg fra Hammersholm

til Nørrestrandsgade nr. 50. Her havde vi et koholderi
bestående af 4 køer, og al mælken blev solgt ved
stalddøren. Vi havde en mark p& 1,4 tdr. land, der
hvor nu boligområdet Mosevangen ligger. Jorden var
så forskellig at vi kunne grave tøw i den ene ende af
marken og grus i den anden. I nogle år gravede vi
meget sand op og harpede det, og det foregik ved
håndkraft. Vi levere bl.a alt, hvad der skulle bruges af
sand, da Nørrebrogade en gang først i tyverne blev
brolagt.

Da grusgravningen omsider ebbede ud, måtte jeg se
mig om efter andet arbejde. Jeg fik arbejde i bryggeriets malteriafdeling, men der var jo kun arbejde om
vinteren, så da en af mine sportskammerater spurgte,
om jeg ville komme og hjælpe på arresten, sagcie jeg
ja. Da jeg havde været der i et stykke tid, hørte jeg at
de manglede en portner på dommergården, den
stilling søgte og fik jeg. Måske var det dumt, jeg
kunne få mere i løn på bryggeriet, men en tjenestemandsstilling var jo heller ikke dårlig. Senere blev
min titel ændret fra portner til vagtmester, uden at
det dog ændrede noget ved mit arbejde, som bestod
i at assistere ved retsmøder, desuden var jeg vurderingsmand ved dødsboer, fallitboer og lignende.

Hvad sporten angår så begyndte jeg med at spille
fodbold blandt De Gule, men jeg var lidt skuffet over
kammeratskabet der. Så efter endt soldatertjeneste gik
jeg over til atletikken. Om vinteren var det brydning
jeg dyrkede, medens det om sommeren var atletik. Jeg
har tre gange været så heldig at vinde det sydjyske
mesterskab i sværvægtsbrydning. Jeg har også været
på udvalgt hold i hammerkast. Jeg har også dyrket
vægtkast, og jeg kan da fortælle, at jeg satte rekord i
denne disciplin her i Horsens, og den står endnu og
er ikke blevet slået til dato.
I

Kirketienere for Vor Herre
er mange slags

af lb Ove Madsen

Ordet solist hører hjemme i præstationsliaet, ikke i kirkeliaet.
Denne rammende bemærkning er hentet fra biskop over Viborg stift, Georg S.
Geils bog: Vandring gennem sind og sogne.
Gennem kirkens og gudstjenesteliviste sig at være spillet igennem på selv, når vi sætter os ved kirketjevets lange historie er det præsterne, vi ved mest om. De har altid
været flittige til at skrive om hinanden - og om sig selv! Men det er
faktisk ikke retfærdigt, for en lang
række andre ansatte ved kirken
havde lige så vel fortjent at blive
nævnt. For hvad er et kirke- og
gudstjenesteliv uden et tæt samarbejde mellem organist, kirkesangere, kirketjener, kordegn og præster? At holde gudstjeneste er nemlig at holde gudstjeneste sammen.
Biskop Geil skildrer i bogen - meget præcist og let genkendeligt - et
par af de kirkens tjenere som optræder uden kjole og krave:
Organistens omhyggelige gudstjenesteforberedelse:
En vinterlørdag aften sad jeg i en

kirke, hvor organisten øvede til
søndagens gudstjeneste. Han anede ikke, at jeg var der. Men i tyve
minutter arbejdede han igen og
igen med noget, der næste dag

SOGNEPRÆST

Ingerlise Sander 7565 6412
Stængervej ?A - 8700 Horsens
Træffes bedst:

tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00
torsdag desuden kl. 17.00-18.00
mandag er fridag.

GRAVERE
Hansted
Hans Thomsen 7565 6133
Stængervej 46 - 8700 Horsens
Lundum

Thorkild

Lindskov

Toftevei 18

-

7565 4?25
8700 Horsens

ti sekunder. Sådan noget er også et
stykke gudstjeneste. Gud tjenes
ikke kun gennem ord.
Graverens sociale fu nktion:

Folk gjorde sig ærinde hen om-

kring det sted på

kirkegården,

hvor han netop stod og gjorde
rent. De læssede problemer af, og

han lyttede. Og bar aldrig en
stump videre til nogen som helst.
Under samtalen stod han og stak
lidt frem og tilbage med skuffejernet, som om han arbejdede - så de,
der havde åbnet for sindet, næppe
opdagede, at de faktisk forsinkede
ham. Tilmed havde han sit blik på
skuffejernet - også den ting løsnede i betroelserne, somme tider er
det lettest at lukke sindet op over
for en, der ikke ser €n ind i ansigtet.

Geil skildrer landsbykirkeforhold.

Ved en bykirke, har

vi ikke en

graver/ men en kirketjener og en
kordegn - ikke desto mindre er det
let at overføre skildringen af landsbygraveren til disse to, for de har
den samme sociale funktion. Tænk
bare på de mange møder i menighedssalene! Hvordan ensomheden
og de triste tanker forsvinder af sig

nerens kaffeborde og falder i snak
med hyggelige mennesker! Eller
tænk på kordegnens kontor, hvor
glæde og sorg/ fødsel og død, går
hånd i hånd hver eneste dag. I
disse afgørende stunder, da er det
vigtigt med et smil eller et par
medfølende ord. Jo, kirketjenere
for Vor Herre er så mange slags!
Sidst, men ikke mindst må vi dog
sige: Haad aør og er en kirl<e uden en
menighed? Uden jer, som kommer
og sørger for, at der bliver gudstjeneste, når kirkeklokkerne kalder.
Nogle hver eneste søndag, andre
jævnligt, måske på højtidsdage
eller i hvert fald juleaften. Det er
ikke så afgørende, det afgørende
er, at I kommer - og på den måde
udøver kirketjeneste. Er kirketjenere i nært samarbejde med de
ansatte kirketjenere, så bliver gudstjenesten nemlig ikke en solo sag
men en fælles sag - og som sagt:
Ordet solist hører hjemme i præstationsliaet, ikke i kirkeliaet.
Tjeneren, der mest pusler i kirkens
østre ende, glæder sig over alle

kirketjenere.....
og biskop Geils bog anbefales til
læsning.

I

Horsensområdets folkekirkelige nærradio
transmitterer højmesser på, følgende søndage (kl. 18.00-19.00):
8. marts fra Grædstrup kirke ved sognepræst Jesper Birkler
5. april fra Hansted kirke ved pastor emer. Folmer Aunsborg
3. maj fra Gangsted kirke ved sognepræst Sophie Seidelin
31,. maj
fra Vær kirke ved sognepræst Gudmund Rask
og sender magasinprogrammer på følgende onsdage (kl. 11.05-11.30):
18. marts Dansk Kirke i Japan; v/ Peter Stentoft og sognepræst
Thomas Fenger
15. april Den stille uge, der var engang; v/ Litten Hjort og Peter

13.

maj

10.

juni

Jessen

Bededag - Helgendagens afskaffelse; Anne Marie Vrang
har gæster i studiet
Portræt af Tidehvew; v /Litten Hjort.

Gudstjenester

i

Lundum Kirke

irk
Hansted Kirke

Søndag den 1. marts
Fastelavn

14.00

19.30 (kirkebil)

Fischer-Larsen

Aunsborg

Søndag den 8. marts
1. søndag i fasten

09.00

10.30

Fischer-Larsen

Aunsborg

Søndag den 15. marts
2. søndag i fasten

10.30

09.00

Aunsborg

Aunsborg

Søndag den 22. marts
3. søndag i fasten

09.00

10.30

Fischer-Larsen

Fischer-Larsen

Søndag den 29. marts
Midfaste (sommertid)

10.30

09.00

Aunsborg

Fisher-Larsen

09.00

10.30 Aunsborg
Transmitteres af Horsens Nærradilo

Søndag den 5. april
Maria Bebudelse
Søndag den 12. april

Fischer-Larsen
10.30

09.00

Kirkebil

Palmesøndag

Torsdag den 16. april
Skærtorsdag

10.30

19.30

Fredag den L7. april
Langfredag

09.00

10.30

Søndag den 19. april
Påskedag

09.00

Mandag den 20. april
2. påskedae

10.30

09.00

Søndag den Zr. april
1.. søndag efter påske

Ingen
gudstjeneste

Fischer-Larsen

Søndag den 3. maj
2. søndag efter påske

09.00

10.30

Søndag den 10. maj
3. søndag efter påske

Ingen
gudstjeneste

Fischer-Larsen

Fredag den 15. maj
Bededag
Søndag den 17. maj
4. søndag efter påske
Søndag den 24. maj
5. søndag efter påske

Torsdag den 28. maj
Kr. Himmelfartsdag
Søndag den 31. maj
6. søndag efter påske
Søndag den 7. juni

10.30

Kirkebil

09.00

09.00

09.00

11.00

Konfirmation
Ingen

Konfirmation
09.00

gudstjeneste
09.00

Fischer-Larsen
09.00

Ingen
gudstjeneste
10.30

Kirkebil
Ingen
gudstjeneste

09.00

09.00

10.30

Kirkebil

PinsedaE

Mandag den 8. juni
2. pinsedag

10.30

09.00

Hvor ikke andet er anfØrt prædiker sognepræst lngelise Sander.

Hansted Hospital
18.03
08.04
29.04
20.05

kl.
kl.
kl.
kl.

14.30:
1"4.30:

14.30:
L4.30:

Fischer-Larsen
Fischer-Larsen, altergang
Sander
Sander, altergang

Kifkgbilen

kører til sudstjenester i Hansted Kirke.
Ring 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.

Charles Tante kommer
i Egebjerg og denne gang er
det Charles Tante og Charlottes Onkel som opføres i
Ege$erg-Hansted Forsamlingshus.
Hvem kender ikke Charles Tante? - Dette stykke er
lige så morsomt, men i en forkortet udgave.
De medvirkende har haft et par måneders aktive og
forhåbentlig fornøjelige timer, så der er god grund til
at tro, at det bliver en god og morsom forestilling.
Så er der igen dilettant

af Grethe Christensen og Jens Heering

Festlighederne ved premieren lørdag den 27. februar
er arrangeret af Forsamlingshuset. Adgangsbilletter å
40 kr. (forestilling) henholdsvis 60 kr. (forestilling og
dans) bestilles senest tirsdag den 25. februar hos et af
bestyrelsesmedlemmerne:
Kurt Rasmussen/ Skovgårdsvej 9 . . . tlf. 7565 6017
Bernt S. Jensen, Gl. Egebjergvej 35 . . t1f.7565 6266
Leif Jensen, Gl. Kirkevej 3
tlf.7565 6353

JensHeering,Buen6...

tlf.75656441
Poul Erik K. Petersen, SkovgårdsvqT tlf.7565 6410

Forestilling og fest lørdag den 7. marts arrangeres i
fællesskab af følgende foreninger:
Hansted-Egebj erg Beboerforening,
Hansted-Egebj erg Hushol dningsforening,
Lundum Sogns Borgerforening,

Program for begge lørdage
Festlighederne starter kl. 19.00 med opførelse af en
farce i en akt Charles Tante og Charlottes Onkel. Forestillingen varer ca. L time, efterfulgt af en kort pause
hvor der kan købes/nydes ø1, vand, mv. i baren.
Kl. ca. 20.15 opføres Ztdgfyb Wqæøzter! Ja, det er en
overraskelse;blir' der en sketch eller et revynummer?
Hvem eller hvad skal der gøres grin med? - Vi ved
det ikke - og spørger vi instruktørerne får vi blot at
vide at det bli'r alle tiders latterorkan.Ja,vi får se, det
lyder i hvert fald spændende, kom og vær med!
Efter underholdningen er der spisning og dans til
populær musik.

Medvirkende
Prip, kammerråd
Charlotte, hans niece
Charles Flink, stud. jur. . . . .
August Viberg, maler
Enkefru Prop, fra Svendborg
Sofie, hendes broderdatter . .
Et telegrafbud . .
En dreng
Sufflør
Kulisser

Instruktører....

Leif Jensen
Anette Stouby
John Ahle
Erik Jensen
Grethe Christensen
Gudrun Rothkegel
Kristian Wang Jensen
Kristian Wang Jensen
Birte Christensen
Henrik Madsen
Leif Jensen og Grethe
Christensen

Rådved Borgerforening og
Lundum Hushol dningsforening.
Tilmelding (samme billetpriser som ved premieren)
senest tirsdag den 3. marts til:
Lis Odgaard...
t1f.75654214
Martin Vestergård Nielsen
tlf.7565 4264
Cinny Jensen
t1f.7565 6603
Crethe Sørensen
t1f.7565 6010
OleHjortshøj...
t1f.75656448
Samtidig med tilmeldingen kan der til begge aftener
bestilles:
Sild med karrysalat
kr. 12,- /stk.

Uspecificeretsmørrebrød..
ost

Franskbrød med

kr.17,-/stk
kr. 14 -/stk.

Billetter til generalprØven torsdag den 27. februar
sælges ved indgangen a' 30 kr. (voksne) henholdsvis
20 kr. @ørn).
I
Foto: Niels Bjerregaard

Jubilæumssæson i Ungdomsskolen
af Henrik Meldgaard, Theresa Blicher Hansen og Britta Jensen

Ungdomsskolen fylder rundt i år. 50 år er gået, siden den
første ungdomsskoleaktivitet så dagens lys i Horsens. Så
længe har vi ikke været med i Egebjerg - men billederne
her på siden viser forhåbentlig, at Ungdomsskolen er
sprællevende og er et godt tilbud til alle unge om
*
undervisning og fritidsaktivitetet!

Foto: Rikke Hansen og Henrik Meldgaard

Forårsaktivitet

'spring ud i det blå!
Vi følger op på en stor succes fra
sidste sæson, nemlig faldskærmsudspring. Betingelserne for deltagelse er, at du er fyldt 1.6 Ar før
springdagefl, oB at dine forældre
har skrevet under på, at du må
springe. Teoriundervisningen starter tirsdag den 18. februar kl. 19.00
på Ege$ergskolen og løber frem til
den 3],. marts 1992.Hvis du klarer
teorien tilfredsstillende, har du så
mulighed for at springe lørdag den

4. eller søndag den 5. april fra
Vamdrup flyveplads. Selve undervisningen er gratis, men du skal
selv betale for springet. Nærmere
oplysninger hos Ungdomsskolen.

Ungdomsskolesæsonen
Sidste undervisningsaften er den
12. marts 1992, men fritidsaktiviteterne i klubben fortsætter frem til
den 14. maj.
Flere store arrangementer vil sætte
præg på begivenhederne i foråret:

Musical og udstilling
på Horsens Teater

i

All6gade lør-

dag den 7. marts, hvor vi dels
markerer sæsonafslutningen på

undervisningen/ men også sætter
ekstra farver og lyd på jubilæet
med en stor musical. Vi har også
haft kontakt med mange lærere og
elever, der var med, da Ungdomsskolen trådte sine barnesko i 1940'erne og S0'erne. Kom og vær med
til en festlig dag hvor fortid, nutid
og fremtid mødes!

Marathon-Rock
er Ungdomsskolens store musikar-

rangement i jubilæumsåret. Ungdomsskolen i Horsens inviterer
bands fra hele Vejle Amt til dyst
på Horsens Ny Teater lørdag den
2. maj 1992. Det ene orkester afløser det andet på scenen, indtil de
to bedste bands er kåret. Til vinderne er der løfte om engagement
og prøveindspilninger - men alle

orkestre får lejlighed til at lave
såkaldte demobånd - vær hurtigt
ude - vi har kun 800 billetter til
rådighed til alle ungdomsskoler i
Vejle Amt.

Ud at se
To store rejse-arrangementer er
vores tilbud til de rejselystne. Allerede i vinterferien drager et hold
til Polen, og her efter nytår har vi
præsenteret vores storby-tur 1,992:
Turen går til Prag i første uge af
sommerferien. Vi har oplevet stor
interesse for turen, som også er et
billigt tilbud: L.395 kr for en uge i
en spændende by, der af mange
betegnes som Østeuropas Pøris selv en kopi af Eiffeltårnet findes
der, foruden den særlige stemning
af musik og afslappet caf6liv, som
mange forbinder med byernes W.
Vi ser frem til en god tur - sidste
frist for tilmelding er den 20. fe-

bruar 1992.

Udstilling og byjubilæum
På det lokale plan markerer vi os
med et arrangement fredag den 28.
februar, hvor vi gerne vil vise
forældre og beboere, hvad der sker
i Ungdomsskolen. Der er udstilling
og arbejdende værksteder - og om
aftenen diskotek og levende rytmisk musik. Nærmere besked
følgerr.
Endelig markere Ungdomsskolen
også, at Horsens kan fejre 550 års
købstadsjubilæum. Vi deltager i et

festligt, historisk

arrangement,

hvor TV 2 et bagmand for 7 danske
byer, der netop i 1,992 kan fejre
jubilæum. Elever fra Ungdomsskolen deltager i en historisk musikalsk - gastronomisk quiz i
Ålborg i starten af juli. Hver afdeling kan få en deltager med, og
hermed opfordres alle ungdomsskoleelever med gode quiz-erfaringer til at melde sig. Vi sørger for,
at du bliver godt klædt på,til at
deltage i den muntre spøg i Alborg
- så kom frit frem!

Heppepiger
Horsens er ubestridt Danmarks
basketball-by nummer L! Derfor er
vi glade for det samarbejde, som er
etableret mellem Ungdomsskolen
og Hlc, hvor rnue-instruktøren Rikke
Hansen har stillet hold: Før kampene, undervejs og i pauserne
optræder rnue-pigerne med Rikke
som inspirerende Cheer-leader!
Pigerne er med til at skabe atmosfære under kampene og giver det
hurtige spil et amerikansk touch.
Vi har bedt et par af pigerne skrive
om deres oplevelser under pokalfinalen i KB-hallen i juleferien:

Den 28. december var en meget
sjov dag for os, Ungdomsskolens
heppepiger. Vi var i København
med Htcs elitedivisionsherrer, der
skulle spille om Pokalmesterskabet.
8.00 og kørte med
Erhversvbussen, hvor vi fik gratis
$
rundstykker og kaffe.

Vi tog af sted kl.

Der var 3 busser fra Horsens fyldt
med tilskuere. Kampen var meget
spændende lige til sidste minu!
men uheldigvis tabte Htc til BMS,
som var deres modstandere. Vi var
meget glade for det gode publikum, for det er trods alt lidt mere
sjovt at heppe, når tilskuerne er
med.

Hej! Jeg hedder Britta Jensen. Selv
om mit navn er dansk, er jeg faktisk amerikaner. Hvad laver en 17
års gammel amerikansk teenager
som mig nu her i Ege$erg? Jeg er
en udvekslingsstudent, og jeg bor
her i Egebjerg i et år. Jeg rejser
med YFU (Youth For Understanding). Jeg bor ved en uærtsfamilie,
som jeg ikke kendte, før jeg kom
til Danmark i juli. Det betyder, at

jeg har fået en familie her
mark.

i

Dan-

i 2.g.
At gå i skole i Danmark er meget

Jeg går på Horsens Statsskole

anderledes end at gå på highschool

i USA. Danske elever har et større
ansvar for deres uddannelse. Derfor synes jeg, at det er sværere at
gå i skole i Danmark. Jeg kan godt
lide at være her i landet, men jeg
savner selvfølgelig mine venner og

min familie derhjemme. Jeg har

også fundet mange nye kammerater her, og det bliver svært, når vi
skal skilles. Nogle gange er der
stor forskel imellem livet i Danmark og i USA. Danmarks traditioner er selvfølgelig ikke de samme,
som vi har i USA, men på den
anden side - mennesker er mennesker hele verden rundt.
I

Tekst: Anette Christensen
Foto: Thomas Nielsen

Lørdag den 7. december drog
Ungdomsskolens fotohold til
Bygholm Park i isnende kulde for
at bruge en eftermiddag på at
tage nogle naturbilleder med
hårde konstraster, her ses et af
resultaterne.

Fodboldstævne for ungdomsspillere
Lørdag og søndag den L6.-17.
november holdt EIF indefodboldstævne for ungdomsspillere med deltagelse af 75 hold
fra Horsens og opland.

Lørdag var forbeholdt miniput og
lilleput drenge. EIF havde her 2
hold med i miniput og t hold i
lilleput. De første kampe startede
kl. 8.30, og den sidste var færdigspillet ved 21-tiden. I miniput blev
et af EIFs hold placeret. Det blev til
en 2. plads i B-rækken ud af 1,6
deltagende hold, hvilket må siges
at være et godt resultat. I lilleput
blev det ikke til en egentlig placering, men drengene gik videre fra
puljen som nr. 2 - her deltog 24
hold.
Søndag var det så de mindstes tur.

Dagen startede med minipigerne,

som spillede sig frem til en 3.
plads. Herefter var det podernes
tur. Her gik det strygende. Poder
årg. 86 blev placeret med en 2.
plads i A-rækken og en 3. plads i

EIF's BESWRELSE
Formand (badminton)
Stig Riis
Birkeholm 51 . . . . . . 7565 651,6
Næstformand (ungdomsfodbold)
Poul Larsen
Vandværksvej 16 . . . 7565 6574
Sekretær (svømning)
Bodil Andersen
Egesholm 19
. 7565 6468
Kasserer

Elsebeth Andersen
Vesterhøjsvej 26 . . .

.

7565

(gymnastik)
Karen Laursen
Vestergade 72 . . . .

.

7560 1,527

651.0

(seniorhåndbold)
Martin Uhrskov

Mindegade9......
(ungdomshåndbold)
Ulla Jørgensen
Birkeholm 2A'

7565 6022

(seniorfodbold)
Keld Thomsen
Askeholm 17 . . . . . . 7565 6826
(ungdomsfodbold)
Carl Chr. Jensen
Rådvedvej 4 . . . . .

.

7565 621,5

B-rækken. Poder årg. 85 fortsatte de
gode takter og spillede sig frem til
en fornem 2. plads i A-rækken tæt
efter Hatting/Torsted, som har
været ret dominerende i den række,

men EIFs poder er i stand
tage kampen op mod dem.

Ca. 60 børn og voksne mødte op og

var med. Vi startede med en fælles
opvarmning. Herefter gik det løs
med forskellige lege, som alle
kunne deltage i og more sig med.
Bl.a. havde vi hos HGU lånt en
faldskærm, som vakte stor jubel
både hos børn og voksne. Til sidst

til

at

I

rækken for årg. 84 var spillerne
fra EIF heller ikke til sinds blot at
se på, at de andre spillede bold. De
besatte 1. og 3. pladsen i B-rækken
- ganske godt klaret. Poder årg. 83
sluttede dagen af. Her gik det dog
ikke så godt for EIFs drenge som i
de andre rækker. Der blev gået
frisk til sagen, men holdet blev dog
ikke placeret.
Men alt i alt en god dag for poderne fra EIF. Ud af 7 deltagende hold

blev de 6 placeret, så noget kan
tyde på, at der i klubben er en god
skare af unge spillere på vej, hvilket klubben kan være glad for.

Fodboldudvalget siger tak til de
deltagende hold samt sponsorer og
frivillige hjælpere, der alle var
medvirkende til, at vi fik et godt
stævne.

Julearrangement i
gymnastikafdelingen
Lørdag d. 30. november afholdt
gymnastikafdelingen et julearrangement i Egebjerghallen for gymnaster og deres forældre.

af Cad Chr. Jensen

af Karen Laursen

havde vi igen lidt fælles gymnastik,
hvorefter vi sluttede af med et par
julesange og lidt frugt.

Jeg håber, alle synes, det var
engod eftermiddag. Det var helt
tydeligt, at børnene nød at have
mor, far eller begge med. Gy*naster fra de forskellige hold mødes
jo ellers kun til opvisningen, så vi
håber at kunne gøre denne "familiedag" til en tradition, og at lige så
mange møder op til næste år. I

HUSK
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Kulturaftener i Lundum

af Biffie Svenningsen

og nogle flotte lysbilleder gav os et
indblik i denne spændende oplevelse/ og vi havde en hyggelig aften.
I november måned havde vi fået
Jørgen Bastholm til at komme og
hjælpe os med en syng-sammenaften. Da vi i vores forening har en
vis tradition for fællessang, når vi
er samlet, fik denne aften hurtigt
ben at gå på.Bastholm fortalte små
historier om og af H.C. Andersen,
og vi sang en mængde dejlige sange.

I

Som noget nyt har vi her i vinterhalvåret arrangeret kulturaftener.
Vi startede i oktober måned, hvor
vi havde fået Henning Nicolaisen
fra Stensballe til at komme og fortælle om en ekspedition, som han
og nogle andre horsensianere havde

deltaget i, som de kaldte I Berings
fodspor. En underholdende fortæll er

december måned havde

vi

det
årlige bankospil, som igen i år
samlede fuldt hus. Der var fine
gevinster i aftenens spil, som blev
afuiklet på bedste vis, og der skal
hermed lyde en tak til aftenens
hjælpere.
I januar og februar har vi igen
kulturaftener med forskellige emner. Datoer for disse kan ses i Brokalenderen samt på lokale opslag.

Faste lavnsg udstj eneste.
Søndag den 1. marts kl. 14.00 arrangerer Lundum menighedsråd og

Lundum Sogns

Borgerforening
fastelavnsgudstjeneste, hvor børnene møder udklædte i kirken. Efter
gudstjenesten slår både børn og
voksne "katten af tønden" ved
Medborgerhuset. Her vil menighedsrådet være vært med kaffe og
fastelavnsboller til voksne samt

sodavand og fastelavnsboller til

børnene.

Kulturaften

i Medborgerhuset den 24. februar kl. 19.00 vil
Mogens Kirkegaard, Egebjerg fortælle træk fra det gamle LundumHansted sogn. Aftenen er gratis.
Der kan som sædvanlig købes kaffe
ogbrød.
I
Ved kulturaftenen

o

Arsskifte er statustid

af Jette Lund

Vi er glade for at åbne vort hus for
lokalbefolkningen og i øvrigt andre
interesserede.

I1991bør nævnes vort julemarked,
der blev aftroldt den 30. november,
hvor mange fra Hansted-Egebjerg
området havde opstillet boder og
dermed var medvirkende til sam-

som mange af os husker fra hine
tider. Det blev en succes, sådan at
forstå, at vi havde god tilslutning
til disse cafdeftermiddage. Det
håber vi naturligvis må fortsætte.
Der erindres om, at næste kagecaf6
aftroldes tirsdag den 3. marts d.å.
kl. 14.00. Kom og vær med og tag
evt. din nabo med.

men med husets egne "salgsboder",

Ved et årsskifte gør man almindeligvis status over året, der gik.
Således også hos os på Hansted
Hospital - vi har her på Hansted
Hospital forsøgt at holde traditionerne i hævd og synes, der har
været mange gode arrangementer
for først og fremmest beboerne,
men også flere, hvor lokalbefolkningen har været inviteret til og har
deltaget i.
Broen giver os, sammen med vort
interne månedsblad, HH-Tidende,
muligheder for atgøre opmærksom
på vor tilstedeværelse i lokalsamfundet samt give oplysninger om
kommende arrangementer på Hansted Hospital.

at gøre denne dag til en god oplevelse og ligeledes give et pænt
økonomisk overskud til gavn og
glæde for vore beboere. Rigtig
mange mennesker havde denne
lørdag fundet vej til Hansted Hospital - det kunne bl.a. ses af de
mange mere og mindre heldige
parkeringer! Tak til alle, der gav en
hånd med, og til alle vore gæster
for besøget. Vi håber på et gensyn
til næste julemarked.
11991 er der

i huset åbnet en kage-

caf6, hvor vi forsøger - med lækkert
hjemmelavet bagværk og dertil
musikalsk underholdning - at skabe
lidt af den gamle cafdstemning,

Allerede på nuværende tidspunkt og af hensyn til BROENs aktivitetskalender - skal vi gøre opmærksom på, at der i lighed med
tidligere år afholdes grundlovsfest
den 5. juni på Hansted Hospital.
Klokkeslæt og oplysning om grundlovstaler vil senere blive bekendtgjort. Også sankthansfesten den 23.
juni erindrer vi om. Her vil ligeledes senere ved opslag her i huset
samt hos de handlende blive bekendgjort nærmere om arrangementet.
Velkommen på Hansted Hospital!

Motorisk usikre børn

af lna Petersen

På Egebjergskolen har jeg de sidste to år undervist
motorisk usikre børn. Motorisk usikre børn er børry der
ikke har automatiseret elementære motoriske systemer/
og som derfor har en risiko for at få andre vanskelig-

,$iiiil

Æ$ifi
iiii;i,',:i.ii

heder.
Formålet med undervisningen er at automatisere børnene

motorisk for at forebygge, at eventuelle vanskeligheder
udvikler sig og giver problemer i barnets vækst - og
desuden at styrke hele barnets udvikling.
Hvad er motorik?

Motorik er evnen

til at udføre

bevægelser af grovere eller finere
karakter. Til det grovmotoriske
hører evnen til f.eks. at holde balancen, hoppe og løbe. Til det
finmotoriske hører færdigheder
som at klippe og holde på en blyant.
Hvis man forestiller sig, at et barn
har en vis mængde energi og koncentration til rådighed, er det meget uhensigtmæssigt, hvis en stor
del af energien bruges på f.eks. at
sidde stille på en stol eller til at
holde på en blyant, for så bliver

der meget

lidt

energi tilbage til

f.eks. at lære bogstaver og ord.
Eller hvis energien bruges i legen
for at undgå at falde eller løbe ind
i kammerater, får man ikke den
reelle fornøjelse af legen.

Det er derfor vigtigt, at de elemen-

tære motoriske færdigheder

er

automatiseret ved skolestart, dvs.
at de foregår af sig selv, så der
bliver frigjort så meget energi som
muligt til ny indlæring.

Som forældre og lærer må man
være opmærksom på nogle af de
vanskeligheder, motorisk usikre

børn kan have samtidig med, at
det er vigtigt at huske, at det normale har meget vide rammer.

lacob, Allan og Dorthe ibalanceøztelse

i hydsmønster.
S IEE::i:i*:fi i:iiii.iliil

(foto: Ole Gregersen)

Eksempler på vanskeligheder:
- løber tungt, støder ind i ting, falder over selv små forhindringer,
har svært ved at lære at rykle
- vælter ting i spisesituationen,
spilder, taber bestik
- har svært ved at klæde sig på,
knappe og lyne.

Hvis barnet har motoriske vanskeligheder i skolen, kan det have
svært ved at:
- udvikle sproget
- modtage kollektiv besked
- både høre efter og skrive
- sidde stille

-

deltage i faelles leg.

De børn, der på Egebjergskolen har

fået undervisning, er kommet i
gang efter ønske, fra forældre eller
fra dansk- og idrætslæreren.
Når barnet er blevet henvist, foregår der en nærmere observation af
barnet, evt. en undersøgelse af
børnefysioterapeut Lone Langgård
for at få klarlagt vanskeligheder og
behov.

Undervisningen tilrettelægges

så

efter disse behov.
Eksempel 1:

A har svært ved at holde
balancen iløb, hop, alm. leg - dvs.
hun/han falder ofte. A vil ikke
Bynge, svinge eller slå kolbøtter.
Undersøgelsen viser, at A's labyrintsans er dårligt fungerende,
og derfor skal denne stimuleres.
Det gør vi' bl.a. ved at svinge,
klatre i tove, svinge i hængekøje,
køre på rullebræt og snurre i "fummelumsen", balancere på balancebræt.

Elev

Eksempel 2:
Elev B har svært ved at fornemme,
hvilken muskelkraft der skal til for
at udføre en bestemt bevægelse. B
sidder f.eks meget uroligt, slår
hårdere end hun/han vil og kaster
bold voldsomt trods lille afstand.
Her er det sandsynligvis stillingssansen, der skal stimuleres. Barnet
bliver bombarderet med sanseindtryk på musklerne ved boldmassage, hoppe i trampolin og køre på

rullebræt mod

en opretstående

måtte og her støde fra med arme
og ben.
Eksempel 3:
Elev C har svært ved at koordinere
øjets og håndens bevægelser på 6n
gang. Skriver måske med store

uensartede bogstaver, kan ikke
skrive på linierne, eller har svært
ved at kaste/gribe en bold. Disse
elever trænes i at kaste/gribe på
forskellige niveauer og med forskellige typer bolde.
Generelt bruger vi i disse timer så
mange sanser som muligt på så
mange måder som muligt ved at:

-

hoppe mønstre på tæppefliser og

i trampolin
- balancere påbalancebræt ogbom
- køre på rullebræt

- slå kolbøtter
- snurre i tummelums
- gynge i hængekøje
- arbejde med krydsmønstre (kravle,løbe, gå)

- svinge/klatre i tove.

Når bevægelsesmønstret er indvi at automatisere
det. Det vil sige, at flytte opmærk-

lært, forsøger

fra bevægelsen ved
f.eks. samtidig at sige rim og remsomheden
ser.

Jeg mener ikke, at motorisk træning er en mirakelkur, der kan løse
alle vanskeligheder, men at den er
et tilbud på linie med andre muligheder, der bør forsøges.
f

Udover at børnene er blevet bedre
til de helt elementære ting, kan vi
for visse børn se en bedring i koncentrationen og dermed en bedre
indlæring.
Gældende for alle er, at de har fået
mere selvtillid, de tør eksperimentere med kroppen og har dermed
fået brudt den onde cirkel. De har
genfundet lysten til at bevæge sig.

Foto: Ole Gregersen
Øverst:

Jacob på rullebræt og

Allan

i

"tummelumsett".

Nederst:

Dorthe Wnger i hængekøjmt parat
at gribe bolden som snart kastes
hmde.

til
til

Skole- og ungdomsvejledning
Det er svært at vælge, og
at selve valgprocessen
kunne være en vanskelig
proces/ j+ det bekræftigede allerede Søren Kierkegaard sig med på det filosofiske plan.
Men for nutidens unge er valgproceduren en håndgribelig realitet,
når de midt i 9. eller 1.0. kl. skal
bestemme sig til, hvad de vil beskæftige sig med næste år - og
måske er valget afgørende for de
kommende år. Borte er også de
tider, hvor den unge uden videre
kunne gå i forældrenes fodspor.
Konkret betyder det, at den unge
senest 6. marts skal aflevere sin
ønskeseddel på skolen.

Hvad valgte de unge i Horsens
kommune sidste år, da de forlod

Handelsskolen .
2+%
Gymnasiet
25%
Teknisk skole
28%
Højete forberedeleksamen . . ool
l/o
Social- og sundhedsudd. . . . 1%
Andre uddannelser . . . . . . . 3%
ryo/
Efterskole
t/o
Et år i udlandet
1,%
Erhvervsarbejde
5%
Tallene fra Egebjergskolen varierer
ikke meget herfra - men det væsentligste er også, at ingen forlader
folkeskolen til ingenting. Alle kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. Når talen
er om ungdomsarbejdsløshed, er
det et fænomen, der ligger senere
i forløbet. Det er et problem, både
for den enkelte og for samfundet,
der må registrere, at 60.000 unge
mellem 18 og 25 er uden beskæftigelse.

folkeskolen?

For mange unge er uddannelses-

Næsten to tredjedele af 9. klasse
eleverne valgte at gå i L0. klasse,
som de seneste år har oplevet øget
tilgang.
Afgangseleverne fra folkeskolens 9.
og 10. klasser fordeler sig således
(hele tal):

og arbejdsmarkedet uoverskueligt,
og måske utilgængeligt. Derfor
tilbyder vi alle unge vejledning i
uddannelses- og erhvervsvalg. I
skolen sker vejledningen på mange
måder gennem undervisning, oplevelser på skoler og arbejdspladser, praktik, gæstelærerbesøg

Lundum Husholdningsforening
Da det er noget siden, vi
har indgivet referat til
Broen, vil jeg lige ridse
lidt op om, hvad der er
hændt i årets løb.
Vi har haft god tilslutning til alle
vore arrangementer, ikke mindst

konsulentaftenen v/ Alice Andersen og eftermiddagsturen til Gl.
Ry, hvor Hans Jensen var guide på
den gamle mølle og træskomuseet.
Vores udflugt til Herning Museum
den 4. juni var meget vellykket -

ikke mindst, når man havde så
god en chauffør, der kunne for-

af Henrik Meldgaard

tælle om alt,

vi kom om ved. Jo,

det var en spændende hjemtur

gennem brunkulslejerne ved 9øby.
Inden vi var helt hjemme blev
generalforsamlingen overstået på
Boes kaffestue, hvor foreningen var
vært ved et lille traktement.
Inden sommerferien var vi på
vores virksomhedsbesøg på Naturdrogeriet i Hørning (her fremstilles

naturmedicin). Det var den 27.
juni. Vi drog derfra med både
hoved og hænder fulde. Det skal
nævnes/ at ægtefællerne var med
på alle tre ture.
Ud over at følge med i, hvad der
også foregår i hovedforeningen,
havde vi vores egen adventsfest
den 4. december i Borgerhuset,

m.m., og både klasselæreren og
skolevejlederen tilbyder personlig
rådgivning, så den unge bliver i
stand til at træffe et valg på bredest mulige grundlag.
Skolevejlederen er også ungdomsvejleder for de unger der ikke har
en studievejleder på deres ungdomsuddannelse. Ungdomsvejlederen er ankermand for de unge, til
de fylder 79 år, og hun/han hjælper med vejledning i uddannelsesspørgsmål - men tager sig også af
praktiske ting som hjælp med at
finde arbejde - eller måske tips om
en ungdomsbolig eller lignende.

Skole- og ungdomsvejleder Henrik
Meldgaard kan enten træffes på
skolen (tlf.:7565 6555), eller privat
(tlf;7565 6s70).

arLis odsård

hvor Vibeke
Therkildsen
og Ingerlise
Sander

medvirkede.

Den 27. januar er vi på Horsens
Theater for at se Dødedansen med
Ghita Nørby og Frits Helmuth.
Den 17. marts har vi foredrag af
alexanderlærer Birgitte Due - alle
er velkomne i Borgerhuset.
Generalforsamlingen sidst i maj vil
vi igen i år kombinere med en udflugt, og vi skal nok finde et interessant sted. Stol bare på det!

Hermed hilsen og ønsket om et
godt

1,9921

I

Status i antenneforeningen
Antenneforeningen har i
1991været ude i store
renoverings- og
fornyelsesudgifter, idet vi
i foråret har udskiftet og
opdateret udstyret i
hovedstationen.

I

forlængelse hermed har vi udskiftet samtlige D-2 forstærkere i
hovednettet, og vi var ved årsskiftet halvfærdige med udskiftning af
forstærkere i D-3 kæden og forventer færdiggørelse i første halvdel af 1992.
Som en yderligere forbedring ved
udskiftningen - udover en optimal
billed- og lydfremføring - kan
nævnes/ at elektronikken nu vil
kunne behandle frekvenser op til
450 Mhz, hvilket vil betyde, at der
nu uden problemer kan lukkes op
for at sende på S-kanalerne, hvilket
også vil blive nødvendigt ved en
evt. udvidelse af kanalantallet.
Denne næsten totale fornyelse af
el ektronikken har selvføl gelig tæret
hårdt på foreningens formue, men
vi har dog undgået at skulle ud og
bede medlemmerne om at indbetale et ekstraordinært tilskud til
foreningens drift.

Programmæssigt har der været
nogle ændringer, idet vi har "mistet" ZDF og SUeER og i stedet fået
PRo 7 og tvtw. Endvidere sendte vi
en overgang scREENSpoRt, da eunosPonr i en kortere periode standsede sine udsendelser grundet
nogle stridigheder om ophavsretten til visse programmer, men da
dette forhold blev afklaret, byttede

vi tilbage.
Signalet, og dermed billed/lyd,
skulle nu være tiptop. Hvis der
skulle være nogle medlemmer, der
mener, at deres signal burde/kunne være bedre, beder vi dem indtrængende om at henvende sig til
bestyrelsen, da vi ingen mulighed
har for at vide, om der enkelte steder er forringet signal, hvis vi ikke
bliver gjort opmærksom herpå.

af Jørgen Pedersen
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Vi samkører for tiden

DR (TV1) på
kanal 10 og kanal { hvor NDR nu
ligger, i en periode frem til ca. slutningen af marts, hvorefter DR alene
vil være at finde på kanal 4. tton er
flyttet fra kanal 4 til kanal 5. Vi har
også åbnet en S-kanal (nr. 9) og

Foreningens bestyrelse
Allan Eriksen (formand)
Ttf.7s65 6226
Jørgen Pedersen (kass.)

TLf.7565 6322
Finn Christensen

lagt programmet SUpER ind i en
periode i et forsøg på at få belyst,

Tlf.7565 6526
Irma Kristiansen
TIf.7565 6056
Poul Sørensen
Ttf.756s 6701,

hvor mange der har mulighed for
at modtage signaler i S-kanal båndene. Vi hører gerne en tilbagemelding, så vi kan registrere så mange
som muligt.

Generalforsamlingen
den 12. februar blev afholdt uden
de store sværdslag, men det blev
dog besluttet via afstemning at
beholde EURospoRT, fremfor SCREENsPoRT, selv om det bliver en betalingskanal fra den 1. matts 1992,
med en udgift p& 75 kr inklusive
moms årligt. Endvidere blev det
vedtaget at tage Svensk w1 ned fra
satellit, som bliver lagt på kanal L0;
denne vil koste 31 kr inklusive
moms årligt.
På et forslag fra bestyrelsen, blev
det vedtaget at arbejde henimod at
gøre det mere attraktivt at tilslutte
sig fællesantennen, for såvel købsmål som lejemåI. Når det endelige
koncept herom foreligger, vil der
blive informeret nærmere herom.
Generalforsamlingen genvalgte det
siddende bestyrelse!
I

Fjernsynskanaler:
02 TV3 . .
03 Sat I .
04 DR . .

Kanal
Kanal
Kanal

Kanal05 NDR.
Kanal06 PROT .
Kanal

07 RTL+

48 lvtFlz
55 MHz

...
..
...

62lv1Åjz

17ilvftIz
].82lvfrIz
189

MHz

MTV.
...796MJI2
Kanal 09 EuroSport
203lvftLz
Kanal 10 SvenskTvl .. ... 210 lfrJz
Kanal 11 TCC/Discovety . . 277 lvftIz
Kanal 12 TYz..
...?.241vfr12
KanalS9 Super .
..761.lvtrlz
KanalO8

Radioprogrammer:
Danmarkl..... ....... 89A lll&Iz
Danmarkll .......... 90,5 MHz

Danmarklll
Radio Horsens
Kanal 94, Vejle

....92,4

..
.
Århus Nærradio . . . . . .

MHz

.100,6 MHz
.707,6 MHz
.102,9 }Ælz

RadioViboqg ....89,1 MHz
Tysklandl ..... ....... 93,9 MHz
Tysklandll ...........
95,0 MHz
Tysklandlll.... ....... 97,0 MHz
StarSatRadio ....97,65 M[Iz
RTl-international . . . . . .103,6 MHz

0m behovet for forfatningsændringer
Niels Bjenegaard:

De seneste måneders d&at

i

de danske medier

om

behoaetfor ændring at'oANMARKS RtcES cnuruoLov åør
aæret mere intens og længereuarende end set i mange år.
Synspunkterne er mange; spændende fra ingen ændringer oaer radikale ændringer
totøI øfskaffelse fra 2.

juni

til

1992.
Det er desaærre

mit indtryk at debøttm stort set kun
medierne af professionelle meningsdannere;
haornår hør du og jeg, din og min nabo, jeres og aores
uenner sidst alztorligt diskuteret sVørpmåIet om forfatningsændringer? - gør det næste gang l/ai mødes, på
gøden, hos købmandm, i medborgerhuset, i idrætshallen,
på sportspladsen, på arbejdspladsen, hoor som helst og
når som helst! Det er mit håb at eferføIgnde artikel kan
uære igangsætteren mand og mand (Um) imellem.
lohn Pedersens artikel har t'ørste gang aæret trykt i
årsskriftet 1991 frø Rødding Højskoles Eleut'orening.
John Pednsen €r lærer på Rødding Højskole, der som
bekendt er aerdens æIdste højskale, startet den 3. noaember 7844 - øItså fem år før dm første danske grundlou
trådte i lcraft.
føres i

Folketinget er atter samlet for 142. gang. Med usvigelig forudsigelighed besteg statsministeren den 1.
tirsdag i oktober tingets talerstol og gav de forsamlede lovgivere, kongehuset, tilhørerne og via TV og
radio landets borgere "en redegørelse for rigets
almindelige stilling og de af regeringen påtænkte
foranstaltninger" (Grundloven $38). Herefter fandt
åbningsdebatten sted, hvor partierne kommenterede
talen. Omtrent lige så sikkert er det, at åbningstalen
holdes af en statsminister i spidsen for en mindretalsregering. Siden 2. verdenskrig har vi således kun haft
3 flertalsregeringer.
Selvom der i det mindste er dette faste mønster i
det danske politiske system, synes det at have undergået en række forandringer gennem de seneste år. Det
har sin baggrund i partiernes rolle, folketingets
sammensætning og den praksis, som skiftendeborger,
lige regeringer med Poul Schltiters konservative i
spidsen har udøvet. Den øgede europæisering af
dansk politik har også spillet ind; især efter EF-pakke
afstemningen i februar 1,986. Udviklingen har givet
anledning til overvejelser i de seneste par års sommerdebatter om ændring i vor forfatning - Grundloven.
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af John Pedersen

Partidannelse og indflydelse
Politisk partidannelse er aldrig blevet indskrevet i
Grundloven selvom det betragtes som en vigtig
forudsætning for det politiske livs udfoldelse. Det
klassiske partisystem blev til i årene op til århundredeskiftet og lige efter og repræsenterede forskellige
ideologiske grundholdninger, forbundet med mere
eller mindre klart afgrænsede sociale grupper: }{øfe
(fra 1915 Det konservative Folkeparti) - forretningsverdenen, Venstre landmænd, Socialdemokratiet arbejderne og Det radikale Venstre - husmænd og
lærere. Partiernes afgørende rolle har været og er at
formulere politik, at udbrede synspunkterne at opnå
tilstrækkelig politisk indflydelse og ikke mindst at
opstille kandidater til valgene. Partierne spiller m.a.o.
en nøglerolle i kampen om fordelingen af samfundets
ressourcer. Den karakteristiske udvikling for partierne
har imidlertid været et kraftigt fald i medlemstallet.
Det er en proces, som tog fart omkring L960 da
partierne sammenlagt havde ca. 600.000 medlemmer
og frem til i dag hvor medlemstallet er reduceret til
ca. 250.000. Folk organiserer sig i andre sammenhænge. Således har alene Danmarks Naturfredningsforening et medlemstal på ca. 250.000, og betydelige
menneskelige og økonomiske ressourcer til at fremme
bestemte sager som f.eks. vandmiljøplanen.
Forskell en mell em p artiern e og iriteresseorganisationerne er dog, at det er partierne der opstiller kandidater til valgene. Det indebærer, at stadig færre
mennesker har afgørende indflydelse på, hvem vi kan
stemme på. F.eks. har Centrumdemokraterne kun ca.
2.000 medlemmer, Det konservative Folkeparti ca.
38.000 og det største af partierne Socialdemokratiet
98.000, men hvor mange af disse er aktive? Samfundsforskeren Lars Bille forudser, at denne udvikling står
ikke til at ændre, og at "fremtidens partier i højere
grad vil være topstyret af en elite, der er meget
medieorienteret" fivf. Morgenavisen Jyllands-Postens
1.6/6-e1).

Nu behøver partierne ikke at være de

eneste

kanaler hvorigennem politikken formuleres. En lang
række interesseorganisationer deltager også. Det
gæl d er f. eks. f agbevægel sen, arbej dsgiverorganisationer, landboorganisationer, forskellige miljøbevægelser,
sygdoms- og sundhedsorganisationer som f.eks.
Kræftens Bekæmpelse. Spørgsmålet er om ikke også
d6 er elitære og medieorienterede. Betragter man
borgernes aktive deltagelse i politiske beslutninger
som forudsætningen for demokrati, og ikke blot eliters
konkurrence om folks stemmer ved periodiske og frie
valg så må den skitserede udvikling vække bekymring.

$

Parlamentarisk praksis
Intet enkelt parti har i efterkrigstiden opnået absolut
flertal i folketinget. Den magiske grænse på 90 mandater er kun nået i 3 flertalsregeringer: H.C. Hansenregeringen bestående af Socialdemokratiet, Det
radikale Venstre og Retsforbundet fua 1957-60, Viggo
Kampmann-regeringen med Socialdemokratiet og Det
radikale Venstre fua 1960-64 og så VKR-regeringen
under Hilmar Baunsgaards ledelse fua 1968-71.
Siden september 1982 har vi haft skiftende borgerlige regeringer med Poul Schhiter i spidsen og på intet

tidspunkt har de haft et fast flertal bag sig. Omvendt
har de ofte haft et flertal imod sig, det gælder både
for den samlede regering og i bestemte sagsområder,
for de enkelte ministre. Gang på gang har statsministeren undladt at udskrive valg eller træde tilbage
eller lade enkelte fagministre træde tilbage, selvom
der har været et flertal uden om regeringen i bl.a. et
så væsentligt spørgsmål som dette lands udenrigs- og
sikkerhedspolitik. Det alternative udenrigs- og sikkerhedspolitiske flertal tvang, med over 20 dagsordener,
fta 1984 regeringen til at følge en fodnotepolitik som
var den imod. Først med valget 10/5 1988 og den
efterfølgende optagelse af Det radikale Venstre i
regeringen ændrede situationen sig. Regeringen har
henvist til, at det var den økonomiske politik der
havde 1. prioritet og dermed var et kabinetsspørgsmåI, og at man i andre sager var villige til at lade sig
stemme ned. Der er for så vidt ikke noget i denne
politik, der strider mod det parlamentariske princip,
som blev indskrevet i Grundloven i 1953 (S15).
Blot kan man spørge, hvorledes en regering kan
føre en ande politik end den, den selv går ind for?
Omvendt må det konstateres, at oppositionen med
Socialdemokratiet som største parti hverken har udtalt
mistillid til en minister eller til statsministeren og
dermed den samlede regering. Den parlamentariske
mekanisme er ikke taget i anvendelse til trods for
mange oplagte situationer. I stedet har den borgerlige
regering ladet sig trække rundt i manegen adskillige
gange af en oppositionen, der til gengæld ikke har
turdet tage konsekvensen af sine synspunkter. M.a.o.

befinder vort parlamentariske demokrati sig
politisk vakuum.

i
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Sammenblanding af
lovgivende og udøvende magt
Denne parlamentariske praksis har tillige indebåret, at

oppositionen via folketingets udvalg, har forfulgt sin
politik helt ind i centraladministrationen for at sikre
sig, at den vedtagne lovgivning administreres efter
hensigten. Dvs. at den ellers apolitiske centraladministration i stigende grad er blevet et led i partipolitik-

ken. Dette understøttes af det
forhold, at ministrene er øverste
ansvarlige for
den udøvende
magt. Samtidig
sidder de med i
den lovgivende
(hvis de er indvalgt, hvad næsten alle er).
Denne sammenblanding er prin-
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administrerer lovgivning, der er dem politisk imod.
Denne sammenblanding findes f.eks. ikke i Norge,
hvor ministre ikke kan være medlemmer af Stortinget.
Det betyder ikke, at der ikke er nære forbindelser til
det politiske liv, idet der er kontakter til partigrupperne. Om det alene er sammenblandingen af den udøvende og lovgivende magt, der har ført til en række
skandaler i det sidste ti-år er naturligvis vanskeligt
præcist at afgøre. Mange har de imidlertid været:
kreativ bogføring i skatteministeriet, Storebælt-sagen
som kom for EF-domstolen (kdb dansk klausulen) og
den internationale domstol i Haag, Volfing-sagen om
Hartlings "uddannelseskonto", undersøgelsen af
besættelsen for nogle år siden af den danske ambassade i det tidligere DDR, statsmidler som uden
kontrol bestyres af landbrugets organisationer, anklager fra Amnesty International i årsrapporten for
1991 af danske myndigheders behandling af udlændinge og endelig den måske største og politiks mest
belastende sag af alle - Ninn-Hansen-sagen om stop
for tamilers familiesammenføring uden lovhjemmel.
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Europærisering af lovgivningen
Siden den vejledende folkeafstemning om EF-pakken

i februar 1986 har politikerne haft travlt. EF tog med
realiseringen af Det indre Marked et skridt frem og
placerede sig klart som et overnationalt organ. I
denne proces skal danske love ændres så de er i
overensstemmelse med målene for gennemførelsen af
Det indre Marked inden udgangen af 1992. Helt færdige bliver man næppe. Der mangler endnu den store
hurdle: harmoniseringen af skatter og afgifter. I EFsamarbejdet er tillige inden for de senere år inddraget
fl ere sagsområder: arbejdsmarkedspolitilg udenrigspolitik, uddannelsespolitik m.m. Det betyder, at markedsudvalget er kommet til at indtage en helt $

central position på linie med finansudvalget. Udvalget
skal behandle alle sager vedrørende EF-spørgsmåI.
Dvs. på den ene side give ministrene forhandlingsmandat til forhandlinger i EFs ministerråd og på den
anden side forberede direktivernes indpasning i dansk
lovgivning. Udvalget, som er sammensat efter partiernes størrelse, fungerer m.a.o. som et minifolketing og
udøver i sit daglige arbejde den parlamentariske kontrol med ministrene og regeringens EF-politik. Denne

stadig stigende integration må naturligvis føre til
overvejelser om at bringe forfatningsmæssige forskrifter i bedre overensstemmelse med de faktiske
forhold. Spørgsmålet er derfor om markedsudvalget
skal indskrives i en evt. ændring af Grundloven, og
om medlemskabet af EF og hvad det instituonelt
indebærer skal føjes til Grundlovens $20, som omhandler afgivelse af suverænitet til mellemfolkelige
myndigheder. I det hele taget må det kraftigt udvidede internationale samarbejde og konventioner
have plads i Grundloven. Dette synspunkt er rejst af
socialdemokraten Ole Espersen, som mener, at her
omkring må omdrejningspunktet ligge ved en grundlovsændring.

Grundlovsændring
Ligesom Ole Espersen kom socialdemokraten Ritt
Bjerregaard ind på nødvendige ændringer i Grundloven i sin grundlovstale. Regeringen skal kunne
fremvise et flertal for sin politik og Ole Espersen
føjede til, at der skulle indføres faste valgperioder på
4 år. Politisk er der dog endnu ikke flertal for ændringer. Den konservative Henning Grove afuiser ændringer og det samme gør Centrumdemokraternes Erhard
Jacobsen og Fremskridtspartiets politiske ordfører Pia
Kjærsgaard. SF'eren Ebba Strange er skeptisk, mens
Kristelig Folkepartis formand Jan Sjursen er positiv.
Det er heller ikke ganske enkelt at ændre Grundloven,
og det er med lange mellemrum det er sket. Første
gang i 1866, derefter i 1915, 1920 og senest i 1953. Proceduren er den, at folketinget skal vedtage ændringsforslagene, derefter skal der aftroldes folketingsvalg og
det nyvalgte folketing skal vedtage de samme bestemmelser. Endelig skal de sendes til folkeafstemning
og her skal et flertal og mindst 40% af de stemmeberettigede støtte forslaget. Dvs. at stemmeprocenten
f.eks. kunne være 80% og heraf stemte 45% ja, men
disse 45% ville kun udgøre 36% af de stemmeberettigede og en evt. grundlovsændring ville bortfalde.

Venstres retsordfører Niels Helveg Petersen har været

toneangivende i den, og vil fastholde tankerne. I
slutningen af oktober fulgtes debatten op med et
seminar. I følge Niels Helvig Petersen bør ændringerne omfatte følgende:

Faste valgperioder

2.

At der åbnes op for hyppigere adgang til folkeafstemninger.

3.

Oprettelse af et forfatningsråd som man kender
fra f.eks. Tyskland, der skal fungere som rigsret
og kunne bistå folketinget med uafhængig
rådgivning.

4.

Afskaffelse af mænds fortrinsret i Tronfølgeloven. De fleste kan nok enes om at ændre Tronfølgeloven. Det er jo i overensstemmelse med
ligestillingstankerne at søn og datter er ligestillet,
og at det kun er alder der afgør, hvem der skal
overtage tronen.

Der har endnu ikke rigtig været nogen politiske
tilkendegivelser om det fornuftige i at oprette et
forfatningsråd. Ideen er at undgå sammenblanding af
de tre magter: den udøvende, dømmende og den
lovgivende. Tanken er, at forfatningsrådet skal virke
som rigsret. Hidtil er politikerne veget tilbage for at
bruge den nuværende rigsret fordi den er for tung at
få etableret. Med den nye rigsret undgår man tillige at
få placeret folketingsmedlemmer i dømmende organer. Her ville en del af de skandale-sager, som verserer ved særligt nedsatte undersøgelsesl(ommissioner, være ført. F.eks. Ninn-Hansen-sagen og hermed
ville man kunne undgå den bombastiske kritik der er
fremført af bl.a. Uffe Ellemann Jensen på Venstres
landsmøde i september og dermed undgå tvivl om
gyldigheden af undersøgelseskommissionens arbejde.
Forfatningsrådet skal endvidere på et uaftrængigt
grundlag rådgive folketinget, når dette beder om vurderinger af om en ny lov er i overensstemmelse med
allerede gældende lovgivning. Som det fungerer nu,
er det via ministeren Justitsministeriets lovgivningskontor, der giver denne vurdering. Og i lyset af de
tidligere bemærkninger om forholdet mellem den udøvende og den lovgivende magt er der risiko for, at
der gives politisk farvede svar.
I gennemsnit har vi i efterkrigstiden haft folketingsvalg hvert 2% år.Det betragtes af nogle som udtryk
for politisk ustabilitet, at en regering, ja for den sags
skyld også en opposition, kan spekulere i udskrivelse
af folketingsvalg. Indføres der fast 4 fuige valgperioder er hensigten at øge kontinuiteten og stabiliteten i
ovgivningsarbej det samt at styrke parlam entarikernes
ansvarsfølelse og vilje til at nå politiske resultater.
Alle ved jø at der skal findes et flertal når folketinget
er uopløseligt. Dette princip kendes fra Norge, uden
at det på det seneste er de bedste erfaringer man kan
hente derfra. Ses forslaget i sammenhæng med ideen
om hyppigere (bindende) folkeafstemninger kan det
modarbejde forestillingen om politikkernes øgede
ansvarsfølelse og vilje til at løse de politiske problemer. Er politikkerne ikke enige kan de jo blot lade
I

til tidligere somres grundlovsdebatter
er sidste sommers debat ikke gledet ud. Det radikale
I modsætning

til folketinget på 4 år.

1.

vælgerne tale, og det kan i stedet føre til passivitet og
ansvarsforflygtigelse. Omvendt kan tanken danne
grundlag for øgetpolitisk interesse i almindelighed og
i en partipolitisk deltagelse i særdeleshed. Altså at
partiernes medlemstab kunne vendes til fremgang.
Det er naturligvis et spørgsmåI, hvor omfattende en

evt. grundlovsændring skal være. Skal man, som
SF'eren Aage Frandsen påpeger i en kronik i Information den 15l8-91 lave en gennemgribende revision
af Grundloven, så den bliver mere tidsvarende? Aage
Frandsen fremhæver f.eks. $29 "Det bestemmes ved
lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i
lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab

af valgret". Der kan peges på flere utidsvarende
paragraffer. Ligeledes er Danmark tilsluttet internationale konventioner om menneskerettigheder. Skal
de indføjes i Grundloven og altså udvide de eksisterende? F.eks. retten til arbejde. Hvad med naturens
rettigheder, kønnenes ligeberettigelse og retten til uddannelse?

De senere års politiske udvikling viser under alle
omstændigheder, at det er på tide at diskutere samfundets grundlag, og særligt hvorledes man fortsat
sikrer og udbygger befolkningens deltagelse i den fælles politiske proces med overskriften: Demokrati. I
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