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Interview med
Birte og Søren Christensen

af Max Andersen og Frands Paaskesen

foto:
Niels Bjerregaard

---

De bor på Sørens fødegård (Horskærgård på Gi. Egebjergvej),
de har været gift i 20 år og har 2 børn - Annette på 18 år og
Rasmus på 9 år.
Hvad er din uddannelse Søren?
Ja, efter min skolega ng her i Egebjerg,
var jeg på Bjerre Ungdom sskole og det
bl ev også til et oph old på Gerlev Id rætshøjskole. Efter min soldatertid var jeg p å
Bygholm Landbrugsskole. In d i mellem
di sse skoleoph old arbejdede jeg selvføl gelig her hj emm e på gård en, men der
bl ev også tid til forskelli ge plad ser p å
gårde h er i om egnen.
1. november 1974 overtog jeg så gård en her eft er min far. Birte tra f jeg gennem nogle fæll es bekendte, som vi havd e
sportsin teresser samm en med.
Birte, hvad lavede du i din e helt unge dage?
Jeg fi k en udd annel se som ekspeditrice,
som d et denga ng hed, i Åle Brugsforening. Jeg havd e d erefter p lads i et par
fors kelli ge bru gsforeninger, men d er blev
også tid til et oph old p å Viborg Gymnastikhøjskole.
Efter at vi var gift, var jeg 9 år i Egebjerg Bru gsforening. I dag er jeg uddan net sygehj ælper og er ansat på Lindehøj.
Hvordan er det ellers gde t dig, Søren?
Jo, d a jeg overtog gå rd en i '74, sa tsed e
jeg på malkekøer og på d e 88 tdr. land,
d er hørte til H orskærgård . Men tid ern e
for landbruget bl ev ikke bed re, så fø rst i
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80' erne solgte jeg køerne, d erefter d rev
jeg lidt maskinstati on og for ca. 4 år
siden, solgte jeg jorden fra. D et var til
tide r svæ rt at få d et rent landbru gsmæssigt til at hæ nge sammen, men det passed e så til gengæld fint med, at vi b egge
havd e få et udearbejde. Der hører stadig

7 tdr. land jord til gården, hvoraf de 5
udgør et dejligt eng- og moseareal. Resten af jorden dyrker jeg med korn.
Er du glad for dit udearbejde pd Egedal?
Ja, det er en god arbejdsplads for mig.
Jeg har altid været meget håndsnild og
interesseret mig meget for mekanik i det
hele taget, og jeg føler, at jeg har meget
frie arbejdsforhold på Egedal. Jeg føler
faktisk, at jeg er kommet på den rette
hylde.
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Hvordan med firtidsintel'esser BiJte?
Jeg dyrker stadig gymnastik og håndbold, men det kan jo ikke helt undgåes,
at mit arbejde på Lindehøj også er en
slags fritidsinteresse for mig. Jeg har i
den anledning et lille hjertesuk.
Jeg arbejder med meget dårlige, ældre
mennesker, som ikke kan klaresig i eget
hjem, og jeg synes mange gange, at de
kommer for sent på plejehjem. Jeg har
nærmest indtryk af, at der er for få plejehjem, der kan give disse patienter den
tryghed og pasning samt sociale samvær,
som de har brug for. Vi er også for lidt
personale til at leve op til de krav, der
stilles.
Har du fritidsinteresser Søren?
Ja, det har jeg helt afgjort. Jeg er medlem
af "Dansk veteran Traktorklub". Gamle
traktorer er min hobby. Jeg har i alt 12 af
slagsen stående i stalden, og de 9 af dem
er køreklare. Det er virkelig noget, som
jeg er glad for at have med at gøre, der
er bare den store forskel på det og så mit
arbejde, at her har jeg ingen hjælp fra
Birte. Medens vi havde køer, hjalp hun
med at malke, og hun kunne også hjælpe til i marken, og hun laver mad til mig
i det daglige osv. Men med hensyn til
veterantraktorerne - da står hun af!

Det er ikke til at forstå, for Søren er vist
den eneste i Egebjerg og omegn, der har en
rød Porsche.
Foruden mit primære arbejde på Egedal
Maskinfabrik, driver jeg en lille geschaft
ved siden af, idet jeg i mit veludstyrede
værksted, som jeg har fået etableret her
på gården, fabrikerer nogle specialprodukter til min nabo Max på den anden
side af vejen.

Hvordan har I det med at bo i Egebjerg?
Vi er glade for at bo her, og selvom vi
bor på landet i en gammel gård, så føler
vi jo alligevel, at vi også hører til i byen.
Vi følger med i sognets anliggender, så
godt vi nu kan - både hvad angår forsamlingshus, skole og brugs og hvad der

Side 3

ellers kommer os allesammen ved. Vi
synes også, at det betyder meget at
hold e fast på de gaml e traditioner, så
land sbymiljø og godt naboskab kan
bevares længst muligt.

Det var meget spændende at besøge Birte
og Søren i den gaml e slægtsgård. Straks
man træ d er ind, mæ rker man en helt speciel atmosfære, men d et er vel ikke så mærkeligt. Selvom d er er nyt køkken, så er
stuehu set alligevel 350 år gammelt, og som
Birte siger: Det er besværligt at bo i, men det
er besværet værd.
Som slægtsgård kan Horskærgård dateres
tilbage til 1778. Gården er i sin tid udstykket fra Boru pgård.

Søren sku ll e til daglig altid være god for en
lun hi stori e; nu sen d er han og Birte bolden
vid ere til Karin og Per H elbo i Egebjerg
Kær, men det er der sikkert ikke noget
uldent ved.
D
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Rute 107 kører ligeud

tekst og foto: Peder Pedersen

Engang for mange år siden var Grusdalsvej bare en grusvej,
der snoede sig mellem to rækker huse, nogle få hestekøretøj er
og cyklister udgjorde trafikken, tillige med lastvognene, som
kørte grus fra grusgraven.
Mere historie
Senere kom byudviklingen i gang og villakvarterene Vesterhøjsvej og 0sterhøjsvej
opstod. Det gav øget trafik på Grusdalsvej,
beboerne i området sku lle til og fra arbejde
og børnene skulle i skole. Snart fik man
også DSB overtalt til at køre en tur ind
gennem området.
Denne stærkt øgede trafik belastede
Grusdalsvej i en sådan grad, at man b egyndte at still e spørgsmålstegn ved d et
forsvarlige i at lade børnene færdes til skole
på en vej uden fortov og med en så stor
trafik.
I årenes løb er der da også snakket
meget frem og tilbage om, hvad der kunne
gøres. Mange forslag er fremlagt, der har
været talt om ekspropriering af haver til
anlæg af fortov i den ene side, ensrettet
trafik, bump på vejen, som ikke var mulig af
hen syn til bussen. Det mest drastiske forslag var nok en luknin g af vejen for gennem gåend e trafik. I en periode bl ev der
lavet et forsøg m ed opsætning af påbudstavler, der sagde 30 km i timen sammen
med opstilling af blomsterkummer som
trafikantern e måtte køre slalom imellem.
Det er vel nok den eneste periode, hvor der
er sket uheld på Gru sdalsvej. Der opstod en
klub, som kaldte sig Rørene. Den bestod af
de bilister, som i tidens løb ikke var kommet tilstrækkeligt uden om de famøse rør.

-

J

Enga ng blev der udarbejdet en lokalplan for
området. Efter mange og lange diskussioner
blev den da også vedtaget, men aldrig ført
ud i livet.

Nutid
Egentl ig forstår man jo godt, at Horsens
Kommune ikke i fl ere årtier kan leve med
et uløst problem. N u har man så skåret
knuden igennem og lavet en plan, som i al
korthed går ud på at fjerne DSB-busserne
fra Grusdalsvej og Vesterhøjsvej og efterfø lgende lave hastighedsdæmpend e foran staltni nger i form af "bump" på Grusdalsvej.
Planen g iver ikke årsag til den store begejstring blandt beboerne i området. Bustrafikken bli ver væsentli g forringet, siger man,
der bl iver for langt at gå.
Fra den nye køreplans ikrafttræden den
29. maj kører DSB ikke m ere om genn em
vi ll abyen, men direkte op ad Egebjergvej og
videre ad en ny bu svej m od Gedved. Stoppestederne på Ves terhøjsvej ved "Madame"
og på Grusdalsvej ved Døgnkiosken bliver
helt nedlagt, medens stoppested et på Rådvedvej ved Svømmehallen fortsat bliv er
betjent af d e private rutebiler. Til gengæld
bliver der oprettet to nye stoppesteder på
Egebjergvej, et ved Vesterhøjsvej og et ved
Askeholm.

Fordele og ulemper
Ser vi på fordel ene ved denne ordning, så
sparer kommunen penge på bu sd riften, id et
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vejen bliver kortere, ligesom køretiden på
ruten Horsens-Århus også bliver afkortet.
Beboerne på Askeholm og GI. Egebjergvej
får nærmere til bussen. Endelig slipper vi af
med de store busser på Grusdalsvej, Vesterhøjsvej og Rådvedvej.
Ser vi på minu ssiden, så bliver der nu
længere at gå for beboern e på 0sterhøjsvej,
når de skal med bussen. Kommunen får
øgede udgifter først til anlægget af d en nye
busvej, senere til vedligeholdelse, snerydning og saltning.

Busvejen
Den nye busvej følger den gamle hovedvej
E3, som den gik før omfartsvejen kom. De
si dste ca. 120 m drejer den dog mod vest og
rammer Skanderborgvej, hvor der i forvejen
findes et helleanlæg. l hellea nl ægget er der
lavet en venstresvingsbane, hvor bussen
kan trække ind, så trafikken bliver generet
mindst mulig. Ved d en nordvestlige ende af
busvejen bliver d er en bom, som kun kan
åbnes af buschaufføren ved hjælp af en
fjernbetjening. I den sydlige end e kan der
ikke blive råd til en bom, siger man, der vil
kun blive opstillet skilte. Det lyd er som en
fælde, som mange sikkert vil gå i.

Alternativer
Et alternativ til busvejen, som den ligger i
dag, var at føre vejen lige ud til milepælen.
Denne løsning kunne ikke godkend es af
Amtet og ville også have krævet en udvidelse af Skanderborgvej til et helleanlæg
der. En tred ie mulighed var at lave en
vendeplads for enden af Egebjergvej og
lade bu ssen returnere ad Egebjergvej, men
denn e løsning gav ikke den ønskede besparelse på driftsbudgettet.
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Ekspropriationen
Medens Horsens Kommune ved anlæg af
rundkørslen tog så vidtgåend e hensyn til de
nærmeste lodsejere, at den nærmest kom til
at ligge ved siden af vejen, så er det samme
ikke tilfæld et ved anlægget af busvejen.
Inge og Jens Kristensen, der står som ejere
af dels den gamle vej og dels den mark,
som det nye vejstykke er anlagt på, fører
sig nærmest trumIet ned. De er meget ked e
af, at den mark, som de efter tilkøb af flere
omgange end eli g har fåe t ud i et stort
stykke, nu bliver delt op i to af den nye vej.
Men d et, der gør mest ondt, er den nedværdigende til tider hånlige behandling,
som de fik.
Nu ligger den nye vej der, og busserne
er sikkert allerede begyndt at køre på den,
når dette blad udkommer. Om det var en

genistreg, som Kommunen her lavede? Ja,
det vil kun tiden vise.

Næste etape
Næste del af planen er så fartdæmpningen
på Grusdalsvej. Hvornår det sker er uklart.
På Horsens Kommunes vejafdeling får jeg
det svar, at der ikke i øjeblikket er flere
bevillinger.

ps . Frostskader på vejene
De hullede veje, som vi siden vinteren har
måttet leve med, vil blive udbedrede inden
sommerferien, "soppebasinet" ved jernbanebroen ligeså, lover man på Horsens Kommunes vejafdeling.
D

Kaskelotten udvider igen

foto: Niels Bjerregaard
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Bliv medejer af huset

af Bernt Stribolt Jensen

Forsamlingshusets bestyrelse har gode argumenter for at
opfordre lokalbefolkningen til at blive medejer af og interessent i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Hvorfor nu det?

Hvad koster det?

Fordi du som interessent er med til at beo
vare vort 100 års gamle forsamlings hus på lokale hænder.
Fordi vort forsamlingshus mange år frem
i tiden skal være det naturlige samlingspunkt for mange aktiviteter og
derfor ikke skal forfalde, men udbygges og være i tip-top stand.
Fordi du som interessent kan leje forsamlingshusets lokaler til lavere priser.
Fordi du som interessent kan deltage i
forsamlingshusets fester og arrangementer bl.a. høstfest, dilettant, bankospil m.v. og her være sammen
med dine naboer og venner, de er
sikkert allerede med.
Fordi næsten halvdelen af alle beboerne i
Egebjerg-Hansted er interessenter i
forsamlingshuset; den anden halvdel
skulle også gerne være med.

Det er rørende billigt; kun 25,- kroner ved
indmeldelse samt kr. 125,-/år.

Hvad hæfter jeg for?
Intet, udover indskudet til andelsbeviset på
25,- kroner.

Hvordan bliver jeg interessent?
Det er meget let; du henvender dig blot til
et af bestyrelsens medlemmer.
Send et ~ til f.eks. Bernt Stribolt Jensen, GI.
Egebjergvej 35, 8700 Horsens eller.". til ham
på nummer 7565 6266, så fremsender han et
giroindbetalingskort samt et nummereret
andelsbevis (når beløbet er indbetalt).

Hvordan bliver jeg interesseret?
Det er meget let, du spørger dine naboer og
venner eller læser ovenstående anbefaling
O
en gang til.

Mange aktiviteter i Lundum

af Steen Eriksen

Velkommen i Lundum Sogns Borgerforening, som gerne vil
være med til at bevare lokalsamfundet. Dette kan blandt andet
lade sig gøre ved, at du/l møder op til de forskellige arrangementer, der finder sted i årets løb.
Hvad laver man så i en borgerforening?
Her skal blot nævnes nogle eksempler på
arrangementer i Lundum Sogns Borgerforening:
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Fællesspisninger arrangeres den første
fredag i hver måned, deriblandt grillaften i
juni + juleforkost i december. Fastelavnfest
med tøndeslagning og efterfølgende kaffe.
Generalforsamling,blandt andet med
fælles kaffebord, afholdes en gang årligt.
Der arrangeres også arbejdsdage hvor hoved aktiviteterne er vedligeholdelse af medborgerhuset, hyggeligt samvær, m.v.
Løvspdngstur er en tur ud i det blå hvor
deltagerne selv medbringer kaffen. Skt.
Hans aften antændes fakkellerne til et optog
med efterfølgende bål. Børnedag/ sommerfest børnedyrskue, aktiviteter, grill aften.

Høstfest med spisning og efterfølgende
dans. Bankospil bliver der også tid til at
afvikle i december måned ligesom en motionstur er særdeles eftertragtet efter julens
frokoster.
Næste ga ng Lundum Sogns Borgerforening
har et eller andet på programmet, vil vi
også gerne se dig/jer - I vil altid være velkomne'
O

Foreningens bestyrelse
Steen Eriksen, formand ..... .". 75654240
Harry Jensen, næstformand .. .". 75654431
Berit Larsen, kasserer . ..... .". 75656310
Henny Christensen, sekretær . .". 75654822
Jørn Braae .............. .". 75654584

Kære fisk, så er det denne vej
fortalt af Jens Thule Jensen til Frands Paaskesen

Hvor mange har nogensinde set at fisk har passeret en
fisketrappe? Sammen med Jens Thule Jensen gik jeg en dag i
efteråret en dejlig tur for at bese den nyanlagte fisketrappe i
Lundum. Under hele turen fortalte Jens Thule levende om sit
historiske kendskab til omgivelserne, og om alt hvad der var
gået forud for det smukke resultat af ingeniør- og entrepenørarbejde, som det ser ud i dag.
Selvom vandet strømmede friskt og livligt
gennem den smukt an lagte trappe, bygget
op af store og små kampesten, med et fald
på mere end tre meter og en længde på i alt
160 meter, så vi ikke en eneste fisk benytte
sig af trappen.

Lundum Mølle
Den 24. september 1798 får Ib Glassou af
Rytterdistriktet skøde på Lundum Mølle,
Bro og Gård med et Hartkorn af 4.4.2.0 (4
tønder, 4 skæpper, 2 fjerdingkar og O album). Den 18. februar (tinglyst den 19. juli)
1811 er der skøde på ovennævnte fra Ib
Glassou til Peder Christensen (født] 786),
og søn af Christen Pedersen og Karen Jensdatter Lundumskov.
Den 28. september 1811 vies, i Lundum
kirke, ovennævnte Peder Christensen til
Anna Margrethe Glassou, født 27. september 1793 i Lundum Mølle. De fik en søn
Niels Peder Pedersen, født 13. september
1816. Ib Glassou døde i 1808 og blev begravet den 8. april samme år.

Peder Christensen var efter alt at dømme et
stort handelstalent, i 1822 sælger han Mølle
og Gård til Peder Fjellerup Abel, der er
skøde af IO. juni 1822 (tinglyst den 10.
januar 1823). Derefter nedsætter Peder
Christensen sig som ejendomshandler i stor
stil, og i 1830 flytter han og Anna Margrethe til Egebjerg.
Den 30. apri l 1841 foreligger der skøde
på Lundum Mølle og Gård fra Peder Fjellerup Abel til Johan P. Frisch. Denne bortforpagter Kornmøllen til Rasmus Pedersen.
Den 23. juli (tinglyst den 31. august) 1855 er
der skøde på Gård og Mølle fra Johan P.
Frisch til Jørgen Madsen. Ved folketællingen i 1870 har denne bortforpagtet landbruget til Hans Christian Kruse Madsen, og
Møllen til Mads Løvendahl. Den 27. januar
samt 1., 2. og 5. februar (tinglyst den 14.
februar) 1873 er der skøde på Mølle og
Gård fra Jørgen Madsen til Hans Christian
Kruse Madsen.
Den 17. oktober (tingl yst den 23. oktober) 1904 er der skøde på Gård, Mølle og
Teglværk fra Hans Chr. Kruse Madsen til
Lundum Møllegård
omkring år 1950.
I baggrunden ses
dambruget og til
højre for gården ses
Lundum Savværk,
tidligere mølleri.
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Beboelsen til Lundum Savværk om kring år 1990.
Fløjen til venstre er
den tidligere Melmølle!

Jens Jørgensen Lyshøj . Nu er vi kommet så
langt hen, at jeg har kendt ejerne, især
Lyshøjs søn Hans, der endte som kusk på
Vandel flyveplads, hvor han døde i armod.
Den 19. december 1918 (tinglyst den IO.
januar 1919) er der skøde på Gård, Mølle
og Teglværk fra Jens Lyshøj til Rasmus
Jørgensen fra Rådved. Her i Kollerup mindes vi Rasmus Jørgensen som en sjælden
god nabo, han elskede at sætte noget i
gang, men hans økonomi slog ikke til.
Den 13. november 1942 får Aksel Thomassen fra Lundumskov Fogedudlægsskøde på Lundum Mølle og Gård med følgende matr. numre 8a, 8d, 8e, 6b og 4e. Såvidt
jeg husker blev Teglværket overtaget af
Teglværksringen.
...

Lundum Mølle/Savværk
Lundum Melmølle kan føres helt tilbage til
1578, hvor den hørte u nder Kronen. Efter
skiftende ejere af Lundum Møllegård og
mølle kan nævnes, at ejeren Rasmus Jørgensen i 1918 forpagtede gården ud, men
beholdt mølle og teglværk, som også hørte
under Møllegården.
Lundum Savværk er opstået ved Lundum Vandmølle, og i flere århundreder
fungerede vandmøllen som melmølle. I
1950 sælges Møllen fra Lundum Møllegård
til Ingvard Hansen, der starter et savværk.
Der benyttes stadig vandkraft, men senere
kom elektriciteten naturligvis til. En overgang blev der produceret trælegetøj blandt
andet gyngeheste. Seks år senere, i 1956
indrettes Møllehuset til beboelse for savværksejeren. I 1964 udvides savværket og
flyttes over på den anden side af kommunevejen. Mølledæmningen er bevaret med
lav vandstand.
I 1971 sælger Ingvard Hansen savværket
til Ingemann Sørensen som fem år senere
udvider savværket med en hal og igen i
1979 med en tilbygning til hallen. Året efter,
i 1980, udvides beboelsen med en tilbygning.
I 1989 forpagtes savværket af sønnen
Karsten Sørensen . Nu er Savværket en
virksomhed i fremgang med en 3-4 mand
ansat og en årlig produktion 2.000 m'

Lundum Teglværk
Lundum teglværk kan med sikkerhed føres
tilbage til 1845, hvor Carl Fluhr i folketællingen står anført som forpagter af teglværket. [ 1918 sælger Jørgen Lyshøj Lundum
Mølle og Teglværk til Rasmus Jørgensen.
Følgende er hentet fra Johan Meyers
erindringer om sin barndomstid i Lundum
(født og opvokset på "Lundholm"):

"I 1920 blev det gamle teglværk revet ned
og et nyt blev bygget med moderne ringovn. En stor petroleumsmotor erstattede det
primitive tovværk, som gik fra møllen og til
teglværket. Op til lergraven ved Ramsdal
blev der anlagt tipvognsspor, og en lille
islænderhest trak så de tomme vogne op til
lergraven, for nedadgående var der jo ingen

Lundum Teglværk
var i drift fra ca.
1880 indtil 1959.
Ringovnen i den
høje bygning i midten blev bygget i
1920.
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problemer.
Der blev bygget en høj skorsten, som var
nødvendig for den nye ovn - der skulle
fyres dag og nat. Chr. Seligmand blev igen
teglbrænder, og der kom mange i arbejde.
r 1928 forpagtede Rasmus Jørgensen
gården ud, men beholdt møllen og teglværket. Han byggede sig et smukt hus med
stråtag på lærer Skrydstrups grund på
Møllebakken. "
r 1942 køber Aksel Thomassen Lundum
Møllegård, hvoru nder teglværket stadig
hører. Senere på året sælger teglværket til
teglværksejer Dam, som ansætter Adolf
Thomsen som bestyrer. Værket havde på

dette tidspunkt en årsproduktion ca. 1 mill.
sten. Hvis læserne skulle få lyst til lidt hovedregning, kan oplyses, at der m edgår 65
sten til opførelse af 1 m' !h-stens mur.
Villaen med stråtag på Møllebakken fungerede i en årrække som tjenestebolig for
teglværksbestyreren. Boligen købes senere
af Adolf Thomsen.
r 1959 nedlægges teglværket og nedbrydningen begynder, det sidste der forsvinder
er den høje skorsten. Det eneste, der nu er
tilbage fra tidligere tiders storhedstid, er en
arbejderbolig, som blev købt af Marianne og
Leif Ell egård. Huset er blevet udvidet og
moderniseret og er nu en dejlig bolig.
LUNDUM TEGLVÆRKS SIDSTE
ARBEJDSHOLD
INDEN LUKNINGEN
I 1959.
Bagerst:
Karl ThofYald,
Svend Pold, Ejnar
Jensen, ?? Jørgensen, Michael Liboriussen, Viggo Bjerregård og Hans
Hansen.
Forrest:
Vang Nielsen, Alfred
Morlensen, Charles
Jensen, Johannes
Jensen, Holger
Strand Olesen og
Anker Nielsen.

Lundum Elektricitetsværk - nu Dambrug
1676:
Oprindelig startet som mølle benævnt som
Mielmølle - nok en forkortelse for Mellemmølle, da møllen ligger mellem Urup Mølle
og Lundum Mølle. Lundum Mølle betegnes
samtidig som øde, fordi dens dæmning er
sprængt i 1676. Lundum nye mølle ejes af
Lundum Mølle. Fra 1842 oliemølle. Olieværket består af to pressere og seks stampere
med tilbehør samt et overfaldshjul.

1877:
anført i Vandmøllebog i gI. Skanderborg amt,

Følgende er hentet fra Johan Meyers erindringer om sin barndomstid i Lundum (født
og opvokset på "Lundholm "):
"Under første verdenskrig fra 1914-18
svandt beholdningen af mange ting ind,
f.eks. petroleum. De fleste hu sstande i
Lundum sad ved tranlamper eller tællelys
nærmest i halvmørke. Men Jørgen Lyshøj,
som dengang ejede Lundum Mølle og
Teglværk samt Nymølle, var forudseende .
Han fik installeret elektrisk lys over hele
gården ved hjælp af vandmøllen, som ved
ganske lidt vandkraft kunne trække dynamoen. Der blevet lyshav over hele gården,

hvorfra ovennævnte oplysninger er hentet,

og det gav vind i sejlene. Lyshøj tilbød

som ca. 30 år gamle bygninger i to etager.

gårdmændene og alle husejerne at købe
Nymøllen, og så kunne den bygges om til
elektrici tetsværk.
Nymølle blev købt, og det store vandhul
og indmaden i møllen blev fjernet. Alt dis-

1918:
sælger Jørgen Lyshøj, Lundum Møllegård,
oliemøllen til Lundum Elektricitetesværk.
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Billedet øverst til
højre viser det nyetablerede friluftsbad
i 1942. I baggrunden
ses el-værket.

ponibelt mandskab med skovl og trillebør
gik i gang med at tømme mølledammen
ved Nybro for siv og slam. Åen fra dammen og til møllen blev gravet ud, så der
blev en bred kanal; det gjaldt jo om at
kunne samle så meget vand som muligt.
Støbearbejdet stod Jens Murer for, og der
blev støbt et stort rør fra kanalen ned til
møllen, hvor en turbine blev sænket ned.
Den skulle så klare kraften ti l det nye værk,
og 1. august 1919 var alt klar til at stå sin
prøve.
Teglbrænder Chr. Sligmqnd blev ansat
midlertidigt som elværksbestyrer, og hver
morgen præcis kl. 06.00 startede han maskineriet, så der kom lys overalt. Et kvarter før
ti om aftenen, blev lyset dæmpet ned, og
når klokken var ti blev det mørkt overalt.
På gårdene blev de såkaldte hesteomgange fjernet; hestene skulle ikke mere
bruges som trækkraft ved tærskning. Moderne tærskeværker og elektromotorer blev
deres afløsere.
I den gamle smedie blev der også installeret elektrisk lys og kraft. Når der blev
tændt ild i essen, skulle smededrengen så
ikke længere trække i blæsebælgen, ej heller
i boremaskinen og den store slibesten.
Med den moderne komfort fulgte dog
også genvordigheder. Hvis det blev en tør
sommer, var der for lidt vand til drivkraft,
og om vinteren, når dammen frøs til, kneb
det også med at få strøm nok til alle. Strømmen blev så rationeret, torsdag var for
eksempel uden strøm til kraft, men til
gengæld lys til kl. 110m aftenen, så hvis
man skulle have gæster, var der lejlighed til
at benytte den aften."
El-værket blev nedlagt omkring 1940, og
elforsyningen overgik til Hovedgård og
Omegns Højspændingsanlæg.

1942:
en gruppe Lundum-borgere tog initiativ til
at få etableret et friluftsbad i forbindelse
med kanalen, der gik til el-værket.
Ved frivillig arbejdskraft blev basinet udgravet og støbt med flisebeklædning på siderne. Kort efter indvielsen forbød kredslægen, til stor fortrydelse for alle, benyttelse af
basinet til friluftsbad. Den gode ide endte
såled es med at blive spild af penge og
kræfter; ærgerl igt.
Basinet blev senere starten på dambruget
med beboelse i el-værksbygningerne, idet
der på dette sted blev etableret 4 damme, så
det må have været et rimeligt stort friluftsbad. I 1961 blev antallet af damme udvidet
til i alt 21.

1963:
dambruget blev købt af Oda og Erik Bjørnkilde, som istandsatte og moderniserede
såvel bygninger som dambrug.
Det blev da også snart til et mønsterdambrug, som de med succes har drevet
indtil Erik Bjørnkildes pludselige død i
forsommeren 1990.

1990:
I oktober blev dambruget solgt, og Oda
Bjørnkilde flyttede til Gedved. Ejer siden
1990 er Jesper Jespersen.

Lundum Dambrug
fotograferet fra
nordvest i 1990
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Når man nu har set, hvordan der er blevet
gravet og regeret for at æ ndre opstem ningen ved Lundu m Møll eda m til d en nu så
rislende fi sketrap pe, som vel efterhånd en
nu har kostet god t y, mill. kroner, så kan
man godt få lyst til at spørge: Ka et no bet/Ml
sæ? Jeg synes, det er mange penge - også
for mange penge - at bru ge p å et relativt
lill e va ndl øb. Men jeg vil godt prøve at se
d et fra en anden synsvinkel.
Vi har h er vist og fortalt om, hvordan
d et har været ved Lundum Mølle. Omkring
og til Lundum Møll e ha r der været d e
forskellige virksomhed er, mølleriet, teglværket og oli em øll en, senere elektricitetsværket
og nu d ambrug. H v is vi bare tænker os 50
år tilbage i tiden, så m å vi jo indrømm e, at

tiden har ændret sig voldsomt og meget, og
at d e nævnte virksomh ed er jo er passe.
Men så er det jo godt, at nye vir ksomh ed er
er opstået.
Møll eri et er bl evet til savværk, og elektricitetsværket er nu dambru g, og hvor der
var teglværk, som havd e en bolig beregn et
for teglbrændere, er d enne boli g nu udv idet
og forbedret, så d en i dag står som en fami liebolig i naturskønn e omgivelser.
Opstemningen for m øll edamm en er
fjernet, og v ande t løber nu ned ad fi sketrappen, fi skene gå r ell er svømmer mod strømmen . Vi mennes ker må leve med strømmen
eller udviklingen om m an v il. Alligevel føler vi, at vi en ga ng imell em må stemme op,
og prøve at påvi rke strømm ene.
O

Vi hyggede os

og på generalforsamlingen

af Karen Bastholm og Annalise Daugaard

i 1993
I oktober mån ed havde vi Ole Kim Jørgensen, Egebjerg, som d enn e gang fortalte om
supper. Det var som sædvanligt en vellykket aften, som bød på nog le dejlige
smagsp røver.
På op ford ring af nogle af medl emm er
arrangerede vi i november en tur til Bowlingcentret. Vi var spændte på, hvordan
så dan en aften vill e for løbe, men tilslutningen var stor, og aftenen bl ev en succes.
Jul emødet var i december, og der var
som altid stor tilslutning. Hanne Tø nnesen
fra Hatting læste op af Anton Berntsen, og
senere fortalte hun om egne opl evelser.
H un gjorde det p å en sprudlend e og hu mori sti sk måde. Finn Andsager og Jørgen
Basth olm spill ed e og sang. Aftenen slutted e
som sædvanli g med bortl odning af de fin e
juledekoration er.

som blev aAlOld t torsdag d en 5. maj. Der
v ar m ødt 43 medlemm er. Form andens
beretning og regnskabet bl ev godkendt, og
til bestyrelsen nyvalgtes Eva Runge i stedet
for Ingerli se Jensen. Øvri ge va lg var genvalg.
Efter generalfo rsamlingen viste Ruth
Jensen os mange af sine fl otte bl oms terdekorati oner, ligesom hun d emonstred e for os,
hvord an hun laver en dekorati on, og hvorledes hun bind er en fl ot buket. All e d ekorationern e bl ev bortl odd et p å amerikansk
lotteri .
O

i 1994
Den 1. februar havd e vi fæ llesspisning med
90 d eltagere. Menu en bestod af ristaffel og
sherryfromage, og som underh oldning
havde vi vort lokale "Midtvejskoret".
Igen havd e vi bud efter Ole Kim Jørgensen, der d enn e ga ng fortalte og viste os
noget med vildtretter. Vi er glade for, at vi
altid kan henvend e os til Ole, som er god til

at fortælle os om både god og sund mad,
og som altid er velopl agt og fuld af fri ske
bemærknin ger til medl emmerne.
Ved modeopvi sningen i april viste Ida
Rafn d en nye mode. Til slutningen var stor,
og mange fik god inspiration denne aften.

Den nye bestyrelse består af følgend e:
Annalise D augaa rd, Greth e Sørensen, Betty
Holst, Margit H enriksen, Ruth Jensen, Eva
Runge og Karen Bastholm.
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Har du et hjertesuk
Lone Christoffersen (30 år)

Ole Schmidt (49 år)

Jeg har haft, da jeg ikke kunne få mit yngste barn passet. Vi har ventet et halvt år på
at få en dagplejeplads, men det er nu endelig lykkedes at få en børnehaveplads til den
store og en dagplejeplads til den lille. Det
er vi selvfølgelig glade for.
Men nu har vi jo så det problem, at
posthuset og banken er forsvundet, og det
er vi selvfølgelig kede af, for jeg er bange
for, at det kan komme til at gå ud over
vores brugs. Jeg synes, det er vigtigt at
bevare de små forretninger i et lille lokalsamfund, så det ikke går i stå.

Ja, vi vil gerne have asfalteret vores veje
herude og specielt Vandværksvej, hvor jeg
selv bor. Det er utroligt dårligt - nu er den
blevet lappet, tror jeg, på femtende år. Vi
har fået gravet kloaker, fællesantenne og
naturgas ned og hver gang er den blevet
lappet, og så er den så ujævn og så dårlig.

Marianne Thomsen
spurgte
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du gerne vil af med?
Jytte Nielsen (56 år)

Hisamitsu Takai (49 år)

Niels Bjerregaard
fotograferede

Jamen, jeg synes, vi har et godt lokalsamfund. Der er både for de unge og for de lidt
ældre og så er det jo dejligt, at der er noget
for os, når vi bliver ældre. Der jo Den gamle Brugs, som bare fungerer godt med
fredagsklubben. Vi har mange herude, som
gør meget for os som f.eks. ungdomsforeningerne, spejderne, husholdningsforening,
Støtteforeningen - så hvis man vil, kan man
komme med til meget. Det er bare synd, at
de har nedlagt både bank, posthus og vores
busrute. Jeg bruger endnu ikke så meget af
det selv, men det kan være, jeg kommer til
det nu, hvor jeg er holdt med børnene efter
170 år - så bliver der lidt mere tid til det.
Vi kunne måske godt trænge til en lidt
pænere tilkørsel til Egebjerg, så det kom til
at hænge lidt mere sammen med Horsens.
Vi har godt nok fået rundkørslen, som er
blevet flot plantet til, men det kunne vi
godt bruge lidt mere af.

Jeg kunne godt ønske mig, at man i Idrætsforeningen arbejdede lid t mere sammen
afdelingerne i mellem, så hver enkelte
afdeling ikke skal kæmpe om børnene. Jeg
har nu været med i gymnastikafdelingen i
10 år, og jeg synes, det er svært at arbejde
med.
Børnene har mange forskellige behov,
som skal dækkes, og så er det utilfredsstillende, at der skal betales kontingent til
samtlige sportsgrene, der dyrkes. I mange
foreninger gives der rabat, hvis man dyrker
mere end en ting, og det synes jeg også
godt, man kunne lave i Egebjerg Idrætsforening.
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Opera-gæstespil på skolen
Egebjergskolen har for første g ang haft
besøg af en rigtig opera. Æventym pemen er
et lill e ensemble fra Århu s; i år er d et Tornerose, det har på programmet. Vi mu siklærere var nok lige så spæ ndte på udfaldet
som eleverne.
Trin e, Lise, Anne M. og Ann e F. fra 5.a
har interviewet nogle af kamm eratern e fra
4. og 5. klasse.
De spurg te, hvad d e syntes om stykket.
Supergodt, fordi det ikke v ar sådan noget voksenopera.
Cecili e: Heksen og frøen v ar spæ nd end e.
Loui se: Man ku nne høre, hv ad de sagd e.
Cecili e: Det var godt, da feerne gav gaver.
Uffe:
Kost ym erne v ar gode.
Der va r mange ting, d er gjord e
Julie:
det godt.
Cecili e: Da frøen kom op.
Det v ar godt lavet.
Juli e:
Cecili e: Kongen og d ronningen ligned e
godt og da d e lå i sengen i starten.
Da d en onde fe kom, da d et sagJane:
de bam.
Jakob:
God e kulisser.
Cecili e: Det va r meget spænd ende.
Mia:
Da frøen kom ud og overfa ldt os.
Da frøen kyssed e prin sessen, d et
Jane:
v ar sjovt.
Steven: Den var god og spændend e. Tom
fik m ig til at kysse prinsessen og
publikum også. Det h ele v ar godt.
Tom :
Den va r god. Det bedste var frøen
og kokken.
Jane:
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af Gitte Enghild

Kokken i sig selv var god . Det
bedste var, da frøen løb ud imellem publikum, d et v ar godt, at
man kunne forstå det.
Martin: Da feern e var der, da prin serne
kom, musikken var det bedste.
Starten v ar ikke ret god .
Mette:
Rapsangen var god. Det bedste
var, da kokken ikke havde tallerkener nok.
Michael: Frøen var god og kokken og kokkedrengen. Det bedste va r alt det,
de laved e bagefter.
Jane:
syntes det var super godt, fordi
man kunne høre, hvad d e sagde
og hvad de sang.
Cecili e: syntes, at det var godt, d a feerne
skull e give gavern e til det lille
barn, Tornerose.
Martin: syntes, at det var godt, selvom
det var opera.
Lisette: sy ntes, d et var godt, at man kunne forstå handlingen.
Maria:

Selve -op eraen handler om, at d en ond e fe
forband er Torn erose, fordi hun ikke kommer med til d åbsfesten og at Tornerose
sover i hundrede år og så kommer prinsen
osv. Operaen er faktisk ligesom selve eventyret Tornerose.
Tornerose opføres også ved Musikskolens
afslutnings koncert torsd ag den 19. maj på
Horsens Ny Teater. H er er det el ever, som
står som optræd ende og orkester. Også
nogle af Egebjergskolens elever deltager. O

•

Ung butik
et klasse/studieforløb for 8. klasse.
af a.b og Jette Hansen

I dagene 18. april - 22. april del tog 8.b i
temaugen Ung i butik, som er udarbejdet i
et samarbejde mellem skolernes erhvervspraktik og repræsentanter fra butiksbranchen med henblik på at kunne afvikles på
en uge under medvirken af en gæsteunderviser og en lang række butikker, der har
indvilget i at modtage eleverne i tre praktikdage.
Det er nu 6. år projektet gennemføres.
Egebjergskolen s 8.b blev i år den heldige
vinder af lodtrækningen blandt andre klasser i Horsens Kommune.

Besøg af gæsteunderviser
Mandag foregik på skolen, hvor vi fik
besøg af gæsteunderviser Peter Nielsen indehaver af Legeland i Horsens.
Han gav os en teoretisk gennemgang af
detailhandel i Danmark - fortalte om varekob, varekontrol, kalkulation, eksponering,
markedsføring og kundebetjening.
Derefter skulle vi lave vores egen lille
butik. Hvad skulle vi sælge til hinanden?
Var det nu det rigtige valg, vi havde gjort?
Butikkerne bestod af sko, legetøj, isenkram,
sportsartikler og modetøj.
Mandagen afsluttedes med, at vi skull e
kontakte vores praktikvært, hvor vi sku ll e
arbejde tirsdag - torsdag. Vi havde selv fået
lov til at vælge vores praktiksted. Af forretninger kan bl.a. nævnes Stanley, Sportshuset, HF-Defta, Fona, OBS og Legeland.

En rigtig god dag, hvor Peter Nielsen på
fremragende vis fortalte os om detailhandels mange facetter, både på godt og ondt.

Thomas, 8.b i praktik
hos Carl Bæk & Søn, Vestergade, en butik
med hårde h videvare og el-artikler.
Mødetiden var fra kl. 9.00 - 17.00 hver dag,
en tid jeg vm' tilfreds med. Arbejdet vm' meget
varieret, og jeg kom omkring en masse inden for
detailhandel.
Jeg prøvede at udstille vinduer og udfylde
fakturaer den første dag. Anden dag skulle Berit
- eleven i butikken - og jeg klistre prismærker pil
el-artikleme, det vm' indviklet bl.a. at kende
tølTetumblemes numre og effektivitet. Sidste dag
skulle jeg først pakke vaskemaskiner ud og sil
køre dem ind i butikken. Efter middagspausen
skulle jeg endelig prøve at ekspedere, jeg lærte
bl.a. kasseapparatets knapper og solgte en toastrister.
Jeg syntes, det har været en uge, hvor jeg har
lært meget om butikslivet og glæder mig til
næste praktiksted.

Pia, 8.b i praktik
hos Thems Boghandel, Søndergade, en
butik med papir og bøger.
Alle tre dage mødte jeg kl. 09.10 - 17.15.
Butikken libnede kl. 9.30, sil inden skulle vi have
sat nogle stativer og borde med postkort og
billige bøger ud pli gaden. Derefter skulle lærlingen Anne-Melte og jeg gl1mndt i butikken
og se, hvad vi skulle hente ovre fra lageret.
Delte gjorde vi hver eneste morgen, for at
hylderne skulle være fulde. Det gjaldt blide
bøger, papir, k01'i og diverse skoleting. For det
meste stemplede jeg priser og datoer pli alle
mulige ting, salte pit plads og pakkede b,·eve.
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Butikken var temmelig" død ", fordi - fik jeg at
vide senere - at det ikke rigtig vm' sæson for
bøger, Der er mest handel om sommeren og op
mod jul. Butikken blev startet fa" over 100 /ir
siden af Lars Them 's fmfar, I dag arbejder bade
Lars Them og hans kone Tove, som har været
der i mange lir, Gitte, som har været der i ca, 3
lir, Helle, der ogsl! har været der i lang tid og
Anne-Mette, som er læ,'ling,
Alt i alt har det væ"et en hyggelig og lærerig
uge, men der m/itte godt have sket noget mere,
mliske skulle ugen have lagt sen",'e pli liret, hvor
der sk",' noget mere,

Marianne, S.b, i praktik
i Fotohuset, Thonbogade, en butik der

handler med computere, kameraer, film
samt modtager film til fremkaldelse og
kopiering,
Jeg skulle lære at lave udstillinger i butikken,
sort",'e og ordne film/billeder, gøre rent og
meget mere,
Arbejdstiden var tirsdag - onsdag 09.30 17,00 og torsdag 09.30 - 18,00, og midt pli
dagen var der en times pause,
J-Iv",' morgen fik jeg lov til at ordne de
billed",', d"" var blevet fremkaldt i alfabetisk
rækkefølge, hvoreft",' bestilling",'ne skulle tages
ud af en mappe, Resten af dagen var det mest
rengøring og nogle fli ekspeditioner, d"" stod pli

programmet. En enkelt dag prøvede jeg at sætte
mærk"" pli nogle comput",'spil.
Det vm"faktisk spændende at lære om alle de
ting, der skal laves i en butik. Det er bare ikke
lige mig med de lange arbejdstider, Der "" ogsli
mange døde p",'ioder, hV01' der ikke "" noget at
lave,

Camilla, S.b fortæller:
Mandag var en "igtig sjov dag. Vi hørte en
masse ting om detailhandel. Peter, som fortalte
os det, vm' rigtig kvik - ikke som alle andre
kedelige fortæll",'e. leg synes, jeg lærte meget
m",'e, end jeg allerede vidste, Han fortalte os
meget om, hvordan man skal opføre sig i en
butik, og hvordan det i det hele taget var at
være i en butik,
Tirsdag - torsdag vm' ,'igtig spændende dage.
Jeg oplevede en masse ting og havde det i det
hele taget sjovt, Jeg var inde i New Y01'k, og de
var rigtig flinke.
Klaus, som var min kontaktperson, fortalte
mig ogsli en masse ting, om hvordan de fik
varer ind, og hvordan de prøvede at være overfo r kunderne. leg prøvede en masse ting, mens
jeg var d"". leg var blide nede i kælederen,
pakkede tøj ud og prismærkede det. leg var
næsten i hele bygningen ,
l eg mødte klo 09,50 og fik fri kl. 17.35, De
første dage var lidt h!i"de for benene og ryggen,
men den sidste dag var bare helt fin, leg synes,
de var rigtig flinke d",'oppe, og de hjalp mig
altid, hvis d"" var noget, jeg ikke kunne finde
ud af.
leg vm' vi,'kelig glad fOl; at jeg kom derop.
Jeg synes, det har været en rigtig sjov uge, og
jeg kunne godt tænke mig at prøve det igen,

Gæsteunderviseren vender tilbage
Fredag - tilbage på skolen efter de 3 praktikdage. Peter Nielsen var meget interesseret i at høre om vores oplevelser, som
overvejende var positive, men vi var alle
blevet klar over, at arbejdet i butik ikke
"bare" består af kundebetjening - det er ca,
10% - n ej, det var faktisk hårdt arbejde!!
Resten af dagen blev brugt til forskellige
rollespil, - der findes jo mange forskellige
kundetyper. Her fik vi iøvrigt grinet en
masse - herligt!
Til s lut fortalte Peter Nielsen om de forskelli ge uddannelsesretninger indenfor detailhandel.

Poppulær gæsteunderviser
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Vi var alle enige om, det havde været
alletiders uge, Dette skyldes ikke mindst
Peter Nielsen's dygtige måde at frem lægge
O
og krydre tingene,

I praktik hos politiet

af Maiken Hyldtoft og Vibeke Nørgaard

Vi var i alt seks praktikanter, 4 d renge og 2 piger. Vi blev
først præsenteret for Steen Ibsen, som bad os følge med op til
vicepolitiinspektøren. Han bød os velkommen, og sagde, at
han håbede, vi m åtte få en god uge.
Derefter tog Steen os med op i et mødelokale, hvor vi præsenterede os for hinanden
og fortalte, hvilken skole vi kom fra. Vi fik
en seddel, h vor der stod, hvad vi skulle
lave hele ugen.

Rundvisning
Vi skulle først se hele politistationen. Vi så
deres træningsrum, som vi også måtte
bruge i den uge, vi var der. Vi så kantinen
og der, hvor de renser deres pistoler osv.
Det sidste vi så, var der, hvor vagthavende
sidder, som bl.a. er der, hvor alle 112 opkald i Horsens distriktet går hen. - l får lige
et par små fif, h vis I skulle havne i d etentionen. Lad være med at spilde kræfter på
at smadre vinduet. Det er fuldstændig
brudsikker, men hvis du gerne vil give
betjentene et billigt grin, så værsågod! Der
er nemlig videoovervågning.
Efter frokost blev vi kørt ud på brandstationen i "salatfadet". Nej, hvor kan folk glo,
når der sidder seks unge i en politibil.
Ude på brandstationen fik vi en meget
grundig gennemgang af katastrofeplanen.
Selv betjentene var ved at falde i søvn. Efter
at have hørt på dette i ca. en time eller
mere, fik vi en rundvisning på ca. 10 - 20
minutter.

Optagelseskrav
Næste dag startede vi med at få at vide,
hvad der skal til for at blive betjent. Bl.a.
skal man have en diktat, en matematikprøve og 20 almene spørgsmål, og man skal
ikke have for mange fejl. Selvfølgelig skal
man også være i god fysisk form - man skal
kunne løbe 2400 m på max. 12 min. og
svømme 200 m på max 5 1/2 min. Det er
nogle af de ting, man kommer ud for.
Efter det, kørte vi op til Statsfængslet,
hvor vi så museet. Det var vældig spændende. Vi ville også gerne have snakket
med en af fangerne, men det kunne VI
desværre ikke komme til.

Vi prøvede at finde en mand med hjælp fra
hunden naturligvis, men det er svært at
løbe i gummistøvl er, der er 2 nr. for store.
Vi prøvede også at gemm e nogl e ting inden
for et bestemt areal, som hunden e så skulle
finde . En af drengene prøv ede også, hvordan det er, når en hund bider sig fast . Den
rykker godt til, skulle jeg hilse at sige. Hvis
man ikke har beskyttelsesarm på, kan den
godt rive ledbånd over.
Den tredje dag startede ude på køreteknisk anlæg. Vi prøvede at få en teoriprøve,
men der var ikke nogen, der bestod?! Bagefter fik vi en tur i en bil med en instruktør
ved rattet på vådbanen. Et godt råd: Lad
være at hugge bremsen i, når det ene hjulpar er på våd banen og det andet på tør
asfalt, man bliver så rundtosset af det.

Landbetjenten
Så tog vi ud til landbetjenten i Lindved han havde en sød "lille" rotweiler. Landbetjenten John fortalte om, hvordan det er at
være landbetjent. Så bød han på kaffe og
wienerbrød og underholdt med den gang,
da han havde været på Grønland som
betjent. En ting har vi lært - grønlændere er
utrolig voldlige, efter Johns udsagn.
Da vi kørte fra Lindved, blev Maiken og
jeg sat af i Lund, vi skulle først møde igen
kl. 18.00, hvor vi mødte op sammen med en
af drengene Claus.
...

Hundetræning og køreteknik
Efter frokost tog vi ud i Stensballeskoven,
hvor politiet træner deres hunde. Der var
lidt smattet, så nogen af os, lånte nogle
gummistøvler, der var "lidt" for store.
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På patrulje'

Hos kriminalpolitiet

Der gik ikke ret lang tid før en af patruljevognene måtte ud til et færdselsuheld.
Den tog Claus med. Kort efter skulle en bil
mere afsted. Den tog Maiken og jeg med.
Det var det samme uheld. Føreren af bilen
var stu kket af efter at være kørt ind i et
stakit. Vi kørte lidt rundt i nabolaget og
kørte så tilbage til stationen, mens den
anden bil fortsatte eftersøgningen.
Knap var vi kommet tilbage før vi skulle
ud igen. Denne gang var det et husspektakel. Vi skulle blive siddende, mens betjentene gik ind. En blev anholdt, fordi han
skulle spille kong gulerod. Det eneste han
fik ud af det, var et stk. overnatning i detentionen.
Da vi kom tilbage, var Claus også kommet. De havde ikke fundet føreren af bilen.
Lidt efter kom de to betjente, der havde
hundepatruljen . De spurgte, om to af os
ville med ud at køre lidt. Vi fik lov til at
komme med og kunne køre med i en time,
fordi de bagefter skulle have et TV-hold fra
TV2 med ud at filme til det program, der
hedder "Station 2". Men vi nåede da at se
en del bl.a. "Gallerne" og "Gribbene's"
klubhuse. Vi stoppede en enkelt bilist for at
se, hvor "spri ttet" han var. Han havde dog
ikke så mange promiller, at vi måtte tage
ham med.
Da klokken blev 23.30 kom vi med en
patruljevogn igen. Vi kørte lidt rundt i
gaderne og anholdte en cyklist, der kørte
uden lys og som ikke ville oplyse sit navn.
Han fik en næsten gratis overnatning på
stationen. Derefter blev vi kørt hjem - helt
til døren. Godt naboen ikke var vågen!

Torsdag den 1O. marts startede vi hos kriminalpolitiet. Vi lavede fingeraftryk og
prøvede så at finde dem. Derefter blev vi
vist rundt i kriminalpolitiets afdeling. Vi
var med til "breafing", hvilket er et møde
politiet holder, hvis de skal snakke om en
bestemt ting. Denne gang var det Allan
Lassens begravelse. Efter det prøvede jeg at
sværte mi ne hænder til og sætte dem på
papir. Det er ikke nemt, skal jeg lige sige.
l frokostpausen var vi henne ved Vor
Frelser Kirke og se alle dem fra MC Dillen,
der mødte op. Der kom også en del fra
Hells Angels. Politiet sværmede rundt om
kirken hele tiden og TV-holdet med, men
heldigvis blev der ikke ballade.
Efter pausen kørte vi ud på politiets
skydebane. Der fik vi lov at skyde med
politiets tjenestepistol og maskinpistol. Det
var rigtig sjovt at prøve, selvom vi ikke alle
var lige gode til at ramme.

Biljagt og butikstyv
Så kom fredag - den sidste dag ved politiet.
Da der var gået ca. en time, kom vi ud med
en patruljevogn. Vi skulle fjerne en bil, der
var blevet parkeret på tværs af en vej i
Haldrup . Da vi havde skubbet den ind til
siden, kørte en vogn med MC Dillen lidt for
hurtig forbi. Vi satte efter den - og vi kan
godt skrive under på, at politiet kan køre
hu rtigt. 140 km / t på de små veje ved Haldrup. Vi fik stoppet bilen og betjentene
tjekkede deres kørekort og så efter våben.
Så fik de lov til at køre. Vi kørte lidt rundt
og så tilbage til stationen.
Der var ikke så meget at lave, så vi kom
med over i retten og hørte en enkelt sag.
Senere på dagen anholdte vi en butikstyv på 63 år og prøvede at finde nogle
fartbøller, hvilket ikke lykkedes.

En god uge
KI. 15.00 kom de tre andre drenge. Vi gik
op i kantinen sammen med Steen og fik en
sodavand, mens vi snakkede om, hvad vi
syntes, der havde været godt og skidt i
ugens løb. Så fik vi taget nogle billeder og
så var den uge slut. Det var lidt trist, at det
var slut, men det havde været alletiders
O
uge.
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Klubgruppe i Kaskelotten
Den 15. maj 1994 startede der en klubgruppe i Kaskelotten, et nyt tilbud, som henvender sig til børn i alderen 9 - 14 år. Den
har 22 pladser, og vil have til huse i det
tidligere posthus, som Horsens Kommune
har lejet i en årrække.
Klubben er et anderledes tilbud end det,
vi har i fritidshjemmet. Det kontrollerede
tilsyn, der er i fritidshjemmet, er ikke tilsvarende i klubben. Barnets ophold i klubben vil være meget baseret på aftaler barn
mellem og forældre. Forældrene skal ikke
meddele, hvis barnet ikke kommer, hvilket

af Bente V. Nielsen

er tilfældet i fritidshjemmet. Klubpersonalet
vil ikke foretage sig noget, hvis et barn ikke
kommer.
Klubbens åbningstid vil være fra kl.
11.30 til kl. 16.15. I skoleferier vil der være
åbent i det omfang, der er behov. Herudover vil der blive nogle aftenåbninger, som
endnu ikke er fastsat.
Der er ansat to medarbejdere til klubben.
Prisen vil blive kr. 250,00 pr. måned.
Hvis man ønsker en klubplads, skal man
henvende sig på pladsanvisningen, som har
ventelister til alle institutionstilbud.
D

Diskotek i Kaskelotten

af Charlotte og Tina

Efter tilkendegivelser fra nogle af børnene, har vi opdelt
diskoteket, så det hveranden måned er for 4. og 5. klasserne
og hveranden måned for 6. og 7. klasserne.
Vi (studerende fra Gedved Seminarium)
har interviewet en gruppe børn fra Grøn
stue i Kaskelotten, som deltager i diskotek.
Vi snakkede med dem om deres mening
om diskoaftnerne og om de syntes, der
skulle ændres i forhold til arrangementet.

os til. Vi bruger også bare for mange
penge så.
Synes I klasseopdelingen er ok?

Ja, det er i orden at 4. og 5. klasse er
sammen, men det kunne også være sjovt
at have 3. klasse med.
D

Hvad bliver der lavet sådan en aften I er på Diskotek?

Der bliver danset, spillet (nok mest kort),
pjattet og nogen går ud og leger.
Hvad hører i af musik, hvad er "in" for tiden?

Ace of Base hører vi meget, men vi kan
også skrive andre ønsker ned i løbet af
aftenen.

OBS
Fælles diskoteks- og bålaften for børnene i
4., 5., 6. og 7. klasserne, tirsdag den 23.
august kl. 18.30-21.00.

Hvad kan I købe sådan en aften?

Sodavand, chips og slik. Det kunne være
fedt, hvis vi også kunne købe Franske
Hot Dog og pølser, og så de der røde
læber, de der "sædvanlige", vi kan få i
kiosken her i byen.
Bestemmer I selv på sådan en aften?

Ja mand, det er jo vores aften, det er
kun, når vi kører for stærkt på stolene, at
de kommer og blander sig, og når der er
ved at være ballade.
Synes I, at der skulle holdes flere diskoaftener?

Nej, for så er det ikke så spændende
mere, så har vi ikke så meget at glæde
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30.000 vejvisere omdelt
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Nyt spej derår
starter i uge 32;
du kan være
med hvis du er
begyndt i skolen
og endnu ikke
fyldt 100 år!
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Når disse linier læses, sku lle omdelingen af
Mostrup's Vejviser gerne være vel overstået. Igen i år er det KFUM-Sp ejderne i
Egebjerg, der står for omdel ingen i Horsens
Kommune.
Omdelingen afMostrup's Vejvisere giver
Egebjerg Gruppe en indtægt på ca. kr.
40.000,- om året, så det siger sig selv, at der
hvert år gøres en ihærdig indsats for at få
til delt denne tjans. Disse penge er et væsentl igt grundlag for Egebjerg Gruppes
eksistens, idet vi kan holde kontingentet for
at være spejder på et lavt niveau, ligesom
diverse lejrture er billige at deltage i.
Det synes rimeligt, at alle deltager i uddelingen af vejviserne, da all e har glæd e af
pengene. Imidlertid må vi konstatere, at der
er lidt for mange, der kører på frihjul. Det
er æ rgeligt, da ruterne for vi andre bli ver
rim elig store. I år er der lavet 33 ruter. Fakti sk kunn e d er bli ve 55, hvis alle var med.

Indsatsen er egentlig ganske beskeden, i
forhold til all e de timer vore spejderledere
bruger på at sørge for spændende aktiviteter for vore børn - uden at få noget som
helst for det.
Egentlig er det ganske hyggeligt at d ele
disse bøger ud. Man kan f.eks. vælge at
gøre d et til en slags udflug t og tage madkurven med - og en is i ny og næ gør underværker.
En familie, hvis barn ikke længere er
spejder, meldte sig i år som omdeler - d et
var en fantastisk gestus.
Tak til all e, d er i år har været med til at
omdel e 29.400 stk. vejvisere -alle spejdere
får hver kr. 50,00 for arbej det, forældrene
må nøj es med tak og fornøjelsen af at være
med til at tjene kr. 40.000,-.
Der skal laves mange loppemarkeder og
samles mange aviser for at få et beløb af
denne størrelse i hus.
O

Fælles sommerlejr 1994
Så næ rmer tid en sig, hvor vores sommerlejr
står for at blive afv ikl et.
I år har vi æ ndret lidt på afhold elsen af
lejren - hver enkelte enh eder plejer at arrangere deres egen lejr helt fra bund en af,
hvert sit sted, hvad enten det er i hytte ell er
på centerlejr.
l år har vi besluttet at afhold e en sa ml et
sommerlejr - li ge fra de små til d e helt
store. Lejren vil blive afv ikl et på spejdercentret "Lurend al" i 0dis ved Vamdrup.
Det er første gang i ca. 10 år, at vi vælger
denne form for somm erl ejr.
For at få det optimal e ud af opholdet,
har vi nedsa t et udvalg beståend e af repræsentanter fra h ver enkelt en hed samt gruppeled eren.

I ENHED

I

SKOLEKLASSE

I

af Karin Helbo

af GL Gunni Hansen

Dette udvalg udarbejder et program, som
passer til all e gruppernes tilfredshed. Nogle
af grupperne vi l gerne ud at gå ture, lave
ul viad er og andre spændend e spejder konkurrencer.
Til lejren har vi også få et til sagn fra en
række forældre, der vil ind gå som medhjælpere med bl.a. indkøb sa mt d e mange
andre praktiske ting, der m åtte være.
En stor tak skal lyde til de, der vil være
med til hjælpe lederne og børn ene på denne
måde, d et er vi glade for. En tak skal også
lyde til vore ledere for, at v i får d ette arrangement op at stå. Jeg tror og håber, at vi får
nogle gode og positive oplevel ser sommerlejr. Lejren afvikles fra den 25. juni 1994 til
den 2. juli 1994.
O

FASTE MØDETIDER

I LEDER / KONTAKTPERSON

Bævere

00. - Ol.

ti rsdage

18.30-20.00 Jan Laursen

Ulveunger

02. - 03.

onsdage 19.00-20.30 Inger Scheel-Han sen .... 7565 6598

Juniorer

04. - 05.

mandage 19.00-21.00 Willy Mathiasen

.... 75665395

Spejdere

06. - 08.

torsdage 19.00-2l.00 And ers Møller

.... 75667087

Seni orer

08. - 10.

torsdage 19.00-2l.00 Martin Sternberg

.... 75602934

Rovere

17 år - 99 år

Gunni Hansen

.... 75656605

.... 75656502

I

Uændret kontingent
På generalforsaml ingen
den 16 februar 1994, blev det vedtaget, at
lad e kontingenter og afgifter for 1994 fortsætte uæ ndret. Endvid ere bl ev der ved taget
et forslag om bortfal d af tillæg til § 3 omhandlend e restgæ ld til gamle medl emm er.

På TV-siden
blev d er p å genera lforsaml ingen fremsa t
fors lag om en and en station i sted et for
svensk TV 1 og d et blev besluttet at få tv4
sat p å sen est n år opsigelsesvarslet på SVTV] udl øber, hvilket vil sige ca. 1 juli ]994.

På radiosiden
har vi si dst i 1993 fået en d igital station fra
DSR-senderen til erstatnin g for tyskland 1,

af kasserer Jørgen Pedersen

hvor der til sid st var mere støj end musik mu sikgenren er tysk slagermu sik - og befinder sig på frekvensen 93,9 Mhz.
Vi arbejder for tiden på at finde en ny
ra d iokan al fra DSR-senderen m ed lettere
klassisk m usi k, som et altern ati v til det
nuværend e udbud. Vi vil offen tliggøre
frekven sen på d en nye radi okanal, så snart
vi har d en installeret.

Foreningens bestyrelse
Allan Eriksen (formand) . .. . ,.
Jørgen Ped ersen (kasserer) .. ,.
Finn Christensen . ...... ... ,.
Irma Chri sti ansen . . . . . .... ,.
Søren Larsen . ...... .. . . . . ,.

7565
7565
7565
7565
7565
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Korte nyheder
af Henrik Meldgaard
Ungdomsskolens sæson er ved at være
færdig for denne gang. Den har været præget af god tilgang til undervisningen og i
klubben.

Korte kurser
Mange unge har hilst de korte kurser velkommen. Rigtig mange har allerede deltaget i disse korte forløb, og der er ingen
tvivl om, at de er på programmet til næste
sæsonstart i september.

Rejserne
Som sædvanlig - fristes man til at sige - har
der været stor interesse for at deltage i
Ungdomsskolens rejser. Helt ekstraordinært
kunne vi tilbyde en rejse til Grønland til en
meget favorabel pris (læs Mette's beretning
om turen). Også turen til Paris havde stor
søgning, og igen i år fik deltagerne gode
oplevelser, hvilket billederne vidner om.

På gensyn
Ungdomsskolen siger tak for nu - vores
program udsendes til alle unge i starten af
august.
O

At leve eller at overleve

af Rasmus Due

På overlevelseskurset havde vi fået en grundig instruktion af
hjemmeværnets ledere i brug af kort, kompas og radio.
Forberedelserne til
Fredag den 28. januar kJ. 17.00 stod vi alle
sammen på hjemmeværnsdistriktet, hvor vi
fik udleveret en feltration og en rygsæk,
som vi selv skulle samle. Derefter fik vi
udleveret en kedeldragt og en hat.

Hver gang vi kom til en post, skulle vi
kalde over radioen, og meddele at vi var
ankommet til posten. De bedste poster var
rapelling, kommandokravl og forhindringsbane. Rapelling foregik fra anden etage på
et af brandvæsnets huse (ruiner).
Da vi kom til stedet, hvor vi skulle sove,
skulle jeg ta' radiovagten den første halve
time; vi skulle høre om der kom et opkald
tilos. Bagefter kunne jeg få noget at spise;
forloren dåseskildpadde og kartoffelmospulver. Vi spiste, men nåede ikke at sove.
Da vi var kommet til post 4, fik vi en
melding over radioen om, at vi skulle vente
en halv time, men det blev lavet om til først
en time, senere til to timer. Vi sad to timer
på Lundum Hede fra kl. 06.00 til kl. 08.00
om morgenen. Fra post 6, der var den
sidste post, blev vi kørt hjem.

\

Arkivfoto

Bagefter blev vi delt op i 4 grupper, hvor
hver gruppe fik udleveret en radio på ca. 13
kg og en førstehjælpskasse, som vi skulle
skiftes til at gå med.

at overleve
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Så begyndte turen. Den første post blev vi
kørt til - de næste poster skulle vil selv gå
til. Det var meget hårdt, når man gik langt
med en radio på ca. 13 kg og sin egen
oppakning.

.J--t1l~

eller at leve
Da jeg var blevet hentet af min mor og var
kommet hjem, gik der ikke mere end 10
min ., inden jeg sov. Jeg var så træt, at jeg
sovet helt døgn. Jeg synes, at turen var
god, fordi den var godt planlagt og man fik
nogle gode oplevelser, og havnede tit i
uventede situationer.
O

Verdens største ø

tekst og foto af Mette Riis

Det var søndag den 27. marts. På Horsens Banegård stod 26
unge mennesker, som var på vej til Grønland. Ungdomsskolen
havde arrangeret en drøm af en rejse til verdens største ø.
De var spændte, meget spænd te. Hvordan
ville vejret være? Mon de i det hele taget
kunne h olde kulden ud? Hvad var det
egentlig for nogle gamle barakker, de skulle
bo i? Var det rigtigt, at Søndre Strømfjord,
som de skulle bo ved, kun var en forladt
spøgelsesby?
Ja, spørgsmålene var mange og først
efter 15 timers rejse med henholdsvis nattog, salatfad og fly fik de svarene.

Kulden
blev hurtig en realitet. Med 30 graders frost
fandt man hurtigt ud af, at man ikke bare
tog en jakke på, hvis man skulle ud, men
derimod skulle havde flere lag tøj på fra
inderst til yderst.

Golfbane i spøgelsesbyen
At Søndre Strøm fjord var en spøgelsesby
var nu så meget sagt. Der var både svømmehal, idrætscenter, work-ou t center, bowlingbane, udendørs tennisbane (som blev
brugt til skøjtebane om vinteren) og verdens nordligste internationalt anerkendte
IS-hullers golfbane - det havde man ikke
ventet.
Man kunne gøre sine indkøb enten i
souvenirbutikken i lufthavnen eller i den
eneste butik, der var i byen, og som meget
passende hed Butikken.

Indlandsisen
Et af turens højdepunkter var, da vi med
helikopter skulle til indlandsisen. At flyve
i helikopter var en op levelse i sig selv, men
det at se indlandsisen var en enestående,
smuk og uforglemmelig op levelse. Vi var
tilm ed så heldige at komme så tæt på den,
at vi kunne røre ved den, hvilket næsten er
en verdenssensation, da det normalt ellers
er livsfarligt bare at bevæge sig i nærheden
af den.

•

Af andre ting vi lavede kan bl.a. nævnes
hundeslædekørsel og fjeldvandringer. Vi så
både sneharer, rener og moskusokser - dog
ingen isbjørne.

To toiletter

Oplevelse for livet

Med hensyn til barakkerne var de ikke
ligefrem luksushoteller, men var alligevel
langt bedre, end vi havde turdet håbe på.
Det kneb dog lidt med kun to toiletter til 30
mennesker - især om morgenen.

Efter 10 begivenhedsrige dage med et fantastisk kammeratskab tog vi hjem med en
oplevelse for li vet. Hvis muligheden opstår
kan et besøg på verdens størs te ø klart
O
anbefales andre syddanskere.
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Broen bringer billederne
fra Ungdomsskolens tur til Paris

foto: Peter Rune Meldgaard Johansen

-
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Sølvmedaljer til småpigerne

af Jane Jensen

Den 26.-27. februar 1994 var vi i Fuglsø til Landsmesterskaber
i indefodbold. Vi mødtes ved hallen lørdag morgen og kørte
mod Fuglsø, hvor vi kom til at bo på et værelse, hvor hele
holdet kunne være.
Lørdag

Tak Ole

eftermiddag spill ede vi 3 kampe, som vi
vandt. Da vi havde spist aftensmad, var der
diskotek. I hallerne var der forskellige
aktiviteter bl.a. Tarzanland, fodbold prøve,
enhjulede cykler, ildslugning og spøgelsesrum. Udover det, var der pølser og
sodavand kl. 22.00.
Lidt efter at vi var gået i seng, kom
Susanne og Alice helt uventet ind med
lagn er over hovedet og legede spøgelser. Vi
blev ikke forskrækkede, men de to spøgelser
syntes nu, det var vældig sjovt.

Da vi skulle til at hjem, var der blevet et
frygteligt snevejr, så det tog dobbelt så lang
tid at køre hjem. Det var en god tur og vi
glæder os til at komme afsted igen, hvis det
bliver muligt.
Vi vil gerne sige tak til Ole for alt det,
han har lært os de sidste 4 år.
O

Der er altid mange
forældre med til
kampene. Her er vi
på Mors til Jyske
Mesterskaber, hvor
pigerne blev nr. 3

Finalekampene
Søndag morgen ringede klokkerne i værelserne kl. 7.00. Så gik vi over og spiste morgenmad i spisesa len. Derefter spillede vi tre
mellemrundekampe. Nu var vi tre hold
tilbage, som skulle spill e om titlen. Vi spillede to uafgjorte kampe og fik dermed en
andenplads og nogle flotte sølvmedaljer.
foto: ... Elsebeth Jensen

.... Inge Kristensen
Signe, Louise S.,
Charlotte, Jane,
Louise K., Louise P.,
Carina og Ole.
(Anna Møller spillede også på holdet,
men er ikke med på
billedet)
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Formand: Stig Riis, Birkeholm 51, 8700 Horsens ............•............ Badminton
Næstformand: Poul Larsen, Vandværksvej 16, 8700 Horsens ... . ....... Ungdomsfodbold
Kasserer: Jane Ahle, GI. Kirkevej 35, 8700 Horsens ......... ............... ..... . .
Karen Laursen, Skovbrynet 3B, 8740 Brædstrup ......................... Gymnastik
Ulla Jørgensen, Birkeholm 2A, 8700 Horsens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ungdomshåndbold
Charlotte Madsen, Nordre Strandvej 37, 8700 Horsens. . . . . . . . . . . . . . . .. Seniorhåndbold
Keld Thomsen, Askeholm 17, 8700 Horsens .. ... ... . ................. Seniorfodbold
Leif Holst, Egesholm 10, 8700 Horsens ..........
. . . . . . . . . . .. Svømning
Martin Uhrskov, Mindegade 9, 8700 Horsens ...... . .... . ........ . .............. .

El F-seniorhåndbold

7565 6516
7565 6574
'Ir 7565 6675
'Ir 7575 3028
'Ir 7565 6022
'Ir 7562 6415
'Ir 7565 6826
'Ir 7565 6511
'Ir 7565 6293
'Ir
'Ir

af Charlotte Daugaard Madsen

Dette var så afslutningen på endnu en håndboldsæson i EIF;
her følger en status over håndboldåret 1993/94!
Serie 2, herre

Serie 3, damer

Efter en tu rbu lent start med skader og
spillertab blev en truende nedrykning med
nød og næppe undgået. Man var efter at
have slu ttet turn eringen på 3. sidste pladsen ude og spille om nedrykning og det
blev til sammenlagt sejr med et mål.

Igen blev det et flot år for serie 3 damerne,
der dog måtte nøjes med en 3. plads; men
så slap de jo også for ekstra oprykningskampe.

Serie 3, herre
Efter en flot start på sæsonen måtte holdet
se sig tilfred s med en placering midt i
rækken.

Serie 2, damer
Sæsonstarten for serie 2 dam erne blev ikke
særlig god. Det sky ld es båd e skader og
uheld, men efter juleferien tog holdet revance og endte på en flot 5. plads.

Mange tak
Sæsonen blev traditi onen tro afsluttet med
en fest og det var som sædvanligt meget
festligt og vellykket. Der skal fra festudvalget lyde en tak til Mona og Keld for deres
indsats ved borddækning og i baren.
Der ska l fra håndboldudvalget lyde en
tak til trænere, holdledere og spi llere for
den gode indsats. Vi håber på, at sæsonen
94 / 95 vil blive lige så vellykket. Og vi
håber, at endnu flere vil deltage aktivt på
vores håndboldhold. Ved mødt!
O

EIF-ungdomshåndbold

af Ulla Jørgensen

Endnu en sæson er gået! Ikke alt er gået uden problemer, men
det gør det jo blot mere spændende. En udfordring til både
spillere samt de unge trænere.
Micro - træner Camilla
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Cam illa har en utrolig evne til at styre de
små livlige unger. Der blev ved med at
komme nye spill ere - herligt. 16-17 sp ill ere
nåede holdet op ind en vi sluttede. Ikke
noget med, at hun sku ll e have hj ælp klarede det hele selv.
Til et af stævnerne havde Henrik Thyrsted lovet at afløse, da Camill a var forhindret i at komme. Det havde nær taget livet
af ham - han var ikke vant til sådan en flok
aktive lopper.

Sæsonen sluttede med fortæring af chips,
pop corn, sodava nd. Uha-uha, godt støvsugeren er opfundet. En lill e gave til hver,
skifteramme med navn + diverse billeder.
Godt gået - Camilla. Håber du bestemmer dig for at tage en sæson mere.

Lilleputter - træner Annemette
Turneringen for lill eputter foregår lidt
anderledes end for de ældre årgange. I
første halvd el spiller både gode og adrlige
hold i samme pulje. Efter jul deler man
holdene i A + B puljer. Resten af sæsonen

bliver afviklet som stævner, hvor der spilles
flere kamp e samme dag.
Desværre var vi ikke med til alle stævner, bl.a. aflysning på grund af vejret. Da
stævnet senere skull e afvikles, kunne vi
ikke still e hold. Det lykkedes heller ikke at
få h old et m ed til et weekend-stævne, som
planen ell ers var fra starten. Synd for holdet. Spillerne har været meget flittige til at
møde til træning.
Holdet træner videre udendørs i sommer. Annemette har på grund af sit skolearbejd e valgt at sige stop efter denne sæson;
desværre!

Puslinge piger/drenge
trænere Lillian/Annemette
De havd e lidt probl emer med at komme fra
start og nåed e d erfor ikke at komme med i
turneringen. Alligevel har de flittigt hængt
på hele sæsonen. I weekenden den 8.-10.
april 1994 var spill erne til stævne i Vissenbjerg på Fyn.

kamp. I skal lære at tro på jer selv - ikke
give op på forhånd.
Vi ved I kan, bedre sammenhold, bedre
kammeratskab, mere koncentration, betyd er
utrolig t meget.

Juniorherrer -trænere Anders/Jesper
Ikke alle var lige flittige til at mød e til
træning. Unødvendigt med to trænere til så
få spillere. Alligevel overraskede holdet tit
med at still e op med 12 spillere til kamp.

Et par bemærkninger
Langt de fl este klubber mangler led ere og
træ nere, specielt til børnene. Har du tid /lyst, kan EIF altid bruge en hjælpend e
hånd. På nuværende tidspunkt har vi få et
kontakt med et par forældre (kommende
trænere) . Dejligt at få den lidt modne generati on repræsenteret. Håber også, at
Henrik Rosenberg vender tilbage.

Sæssonafslutning

Med et hold bestående af kun syv faste
spillere, har det været meget svært at gennemføre turn eringen. Vi har måttet melde
afbud flere gange.
Er det uinteressan t at spille håndbold for
denne årga ng - ell er skyldes det andre ting?
Håber interessen er større til næste sæson.

Da det ikke var muligt at find e et sted i
Horsens, hvor vi kunne få lidt at spise til
rim elige penge og hvor der var plads til
alle, beslutted e vi at spise i Klubhuset.
Spillere og trænere mødtes kl. 18.30.
Efter lidt problemer fik man overstået
spisningen, ryd det pænt op og drog så ud
i Bowlinghallen. Der blev bowl et på livet
løs i to timer.

Juniordamer - træner Henrik

Tak

Meget få afb ud til træning. Desværre mangler hold et lidt kampvilje. Det har været
svært at holde dnmpen oppe under en hel

Henrik takkede pænt af for vintersæsonen
1993/ 94, d er nu er afsluttet.
Også tak for denne sæson fra mi g .
D

Drenge - trænere Claus/Michael

med Ulla Jørgensen

til stævne i Vissenbjerg

Desværre var det hele lige ved at gå i vasken. Indbydelsen var
aldrig nået frem, men et tip fra Østbirk Idrætsforening gjorde,
at det lykkedes alligevel.
Rejse og indkvartering
Fredag den 8. april kl. 15.45 la stede V I
bussen med 11 puslingepiger og 9 puslingedrenge samt al le deres sovedyr. Til at holde
styr på troppeme var der Henrik Rosenberg,
Jette samt Broens udsendte medarbejder.
Endvidere var der et hold piger med fra
Østbirk Idrætsforening.
Ca. 1 time senere landede vi ved Vissenbjerg Skole, hvor vi skulle bo de næste par
dage. Den sidste leder (Jytte) var all erede
ankommet. Vi fandt de lokaler, hvori vi

skulle sove. Der var ikke megen plads, så vi
skulle næsten ligge i lag.

Kampene fredag
Begge hold skulle spill e to kampe fredag.
En ændring i programmet betød, at drengene sku ll e sp ill e ret hurtigt, så vi tabte bagagen og begav os over i hall en. Pigerne
skulle spi ll e lidt senere.
Efter den fø rste kamp gik vi tilbage til
skolen, hvor vi sp is te vore med bragte mad
(Jytte var rimelig utilfreds med sine madder) .
Samtidig fik vi aftalt lidt om de praktiske
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ting; f.eks. opbevaring af lommepenge.
Pigerne spill ed e den sidste kamp k!.
22.00. Allerede i d enn e kamp fi k vi det
første uheld. Målmanden måtte tages ud og
blev senere sendt på skadestuen. KJ. 01.30
kom vi retur fra Odense. Alle, undtagen
Jytte, var gået til ro. Vi listede ind efter vore
soveposer og fandt en plads ude på gangen.
Det blev ikke til megen søvn den nat.

Kampene lørdag
Meget tidlig næste morgen var der liv på
gangen igen. Man ge var oppe før morgen mad en var klar.
Pi gerne skulle have en ny målmand hvem skulle d et være? Maria meldte sig.
Hun klarede den første kamp, de øvrige tog
Lisette sig af. Lørdagen gik med masser af
håndbold - man ge ture frem og tilbage
mellem skolen og hall en. Spillerne fik frie
tøjler med hensyn til, om de ville se håndbold eller hygge sig på skolen. Vi aftalte
bl ot, hvornår d e skulle være i hall en til
næste kamp.
Lørdag aften var d er disco for børn ene
samt en lille sammenkomst for led ern e. EIF
va r blandt de sidste, der gik til ro (pigerne
holdt ud længs t). Vi hyggede os ud e på
ga ngen af hensy n til de, d er måske ville
sove. Vi forsøgte at være så stille, som man
nu ka n være, når Henrik leged e gemmeleg
med pigerne. KJ. 01.30 skulle alle være i
soveposerne, ingen vrøvl, alle sov ind en
læ nge. En sand fornøjelse at være leder på
såda n en tur. Dej ligt at sove lige ud for
d øren, næ rm est som at ligge på en hovedbanegård.

Side 30

Kampene søndag
Søndag morgen, op inden kJ. 08.30 af hensyn til morgenmad. Nogle listede i poserne
igen. Ind en sidste kamp, pakkede vi vore
ting sammen. Forsøgte at få det fordelt
rigtigt. Efter frokosten fik vi flyttet bagagen
ud på gangen, gjort rent i lokal et og gik så
over i hallen igen.
Efter drengenes sidste kamp, fik de som
havde lyst, lov til at komme en tur i Vissenbjerg Terrari e. Vi betalte, gav lidt instrukser
om opførsel samt tidpunkt for møde i
hallen.
Da d en sidste finalekamp var slut, gik vi
tilbage til skolen, pakked e bussen og vendte
næsen hjemad. Meget stille i bussen hjem.
Ankomst til Egebjerghallen kl. 18.30; lige
efter tidsplan en.

Hjemme igen
Turen betragted e vi som en afslutning for
vintersæsonen. En slags træningslejr for
vore spill ere. Vi fik en fornemmelse af,
hvad spillerne havde lært i vinterens løb og
spillerne fik prøvet sig selv af. Al mulig ros
til spillerne, både piger og drenge. Vi kan jo
ikke vind e all esammen. Trods nederlag
kæmpede de videre, den ene kamp efter
den anden.
Der er masser af godt stof i disse spillere,
noget at bygge videre på i næste sæson.
Hørt fl ere gange: I-lvor er de store - de skyder
hårdt.

Til næste sæson, når I er bl evet større, er
det jeres tur til at slalde de andre i sænk. O

..

Forårsopvisningen aflyst

af Karen Laursen

Egebjerg Idrætsforening' s gymnastikafdeling' s traditionelle
forårsopvisning, blev aflyst på grund af for få børnehold. I
stedet blev der arrangeret en fælles afslutning for børn,
forældre og voksne gymnaster.
Opvarmning

Samarbejde og tak

Afslutningen startede med en fæll es opvarmning ledet af Åse Bertelsen. Herefter
fortsatte puslingeholdet under ledelse af
Heriette Andersen og Line Due Sørensen
med nogle sanglege. Her var det d og kun
motionsdamerne, der turde være med.
Springholdet overtog gulvet med en opvarmningsserie og nogle flotte spring under
ledelse af Henrik Dahl. Sidst, men ikke
mindst, damernotion under ledelse af Åse
Bertelsen.

Ud over ovennævnte hold har vi i samarbejde med Ungdomsskolen haft et aerobichold, og i samarbejde med Østbirk et herremotionshold.
Tak til gymnastiklederne for deres store
indsats. Tak til Ungdomsskolen for et godt
samarbejde. Tak til det øvrige Gymnastikudvalg for deres arbejde i årets løb.

Kaffe
Herefter var der kaffe og sodavand i klubhuset. Jeg håber, alle synes, vi havde en
hyggelig aften denne onsdag. Jeg vil gerne
takke gymnasterne, især motionsdamerne,
fordi de mødte så talstærkt op til denne
noget utradiotionelle afslutning på vinterens gymnastiske udfoldelser.

Appel
Til slut vil jeg gerne appelere til din samvittighed! Har du tidligt fri, orl ov eller
andet, har vi brug for din hjælp til at holde
liv i gymnastikafdelingen. Vi mangler ledere til børnehold! Erfaring er ikke nødvendig. Har du lyst til at omgå es børn, hjælper
vi med at uddanne dig. Desuden søges
Aerobic instruktør. Har du gået til aerobic
i flere år, og har lyst til selv at undervise,
hjælper vi gerne med uddann elsen.
O

EIF's sommerfest 1994

af Leif Holst

Rigtige mænd tager deres piger med til EIP' s sommerfest fra
den 17. august til den 20. august!
Så kan vi igen se frem til en forhåbentlig
god sommer, hvor der som sædvanlig er en
masse aktiviteter i Egebjerg. En af dem er
EIF's sommerfest. Hvad aktiviteter angår vil
denne som merfest ligne de foregående års
sommerfester.

augu~
For at starte fra en ende af vil der blive gåog cykleture med start og mål i ElF's klubhus. Efter turen vil der blive mulighed for
at købe en forfriskning.

Onsdag, den 17.

Torsdag, den 18. august
vil der blive mulighed for at fø lge vores
fod- og håndbold hold i nogle kampe. Efter
disse kamp e vil der blive lavet gri llaften
med lidt let musik.

Fredag aften, den 19. august
er forbeholdt de unge, d et vil sige sodavandsdisko i El F's klubhus.

Lørdag, den 20. august
er så dagen, hvor det hele ska l s luttes af.
Det gør vi på den måde, at vi starter med
morgen kaffe med efterfølgende tombola og
let underholdning for såvel børn som voksne. Borgerdysten vi l vi også stifte bekendtskab med igen! Lørdag aften er så der, hvor
det hele ska l slutte, hvilket vi gør med en
spisn ing og et brag af et bal i Egebjerghallen.
O

~
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Thomas Fischer-Larsen Ingen gudstjeneste
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Ingerlise Sander
8.

somrbn Øft,or

Søndag den 31. juli
9. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjeneste

Søndag d~n 7. august )
10. søndag efter trinitatis
Søndag den 14. august
11. søndag efter trinitatis

1030

10.30

Søndag den 11 . september 09.00
15. søndag efter trinitatis

Thomas Fischer-Larsen Ingen gudstjeneste

Gudstjenester på Hansted Hospital
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Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsd ag
Onsdag

den
d en
den
den
den

Ol. juni,

22.
20.
10.
07.

juni,
juli,
august,
september,

kl .
kl.
kl.
kl.
kl.

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

: Gud stjen este
: Gud stjen este
: Gudstjen este
: Gudstjen este
: Gudstjen este

v /Ingerlise Sander
med altergang v /Ingerlise Sander
v /Ingerlise Sander
med altergang v /Ingerlise Sander
v /Ingerlise Sander

Sognepræst

Kirkebilen

Ingerlise Sand er . .. ....... 7565 6412
Stængervej 24, DK-8700 Horsens
træffes bedst
tirsdag - fredag ... .. .. . 12.00-13.00
torsdag desuden ...... . 17.00-18.00
mandag er fridag

kører ikke på bestemte søndage i sommerperioden, men kan bestilles efter behov, både til k!. 09.00 og k!. 10.30.

Gravere
Hansted:
Hans Thomsen ...... . .... 7565 6133
Stængervej 46, DK-8700 Horsens
Lundum:
Thorkild Lindskov ......... 7565 4225
Toftevej 18, DK-8700 Horsens

Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, så ring direkte til Horsens Taxa
(... 7550 3000) lørdagen før den pågældende gudstjeneste og meddel at du
ønsker at være med i kirkebil en den
følgende dag. Opgiv også gudstjenestetidspunkt.
Opgiv din adresse, enten privat eller der
hvor du vil stå på. Aftal tidspunkt med
Horsens Taxa.

Sygehusbesøg Præstens ferie
af Ingerlise Sander

af Ingerlise Sander

På grund af den nye registerlov kan jeg
ikke som tidligere få oplyst på Horsens
sygehus, hvem der er indlagt. Af samme
grund har flere måske oplevet, at jeg ikke
kom på sygebesøg som tidligere.
H vis man ønsker, at jeg skal gøres
bekendt med en persons indlæggelse, eller
hvis man direkte ønsker besøg, vil jeg blive
glad, hvis I vil ringe og oplyse mig om
indlæggelsen. Det samme gælder selvfølgelig alle, som ønsker besøg derhjemme.
Der behøver jo ikke at være nogen speciel årsag, men blot dette, at det kan være
praktisk at kende præsten. Eller nogle synes
måske, at det er for længe siden, jeg har
været på besøg.
D

Jeg holder ferie i ugerne 26, 27 og 28 (27.
juni - 18. juli) samt i uge 34 og 35 (22.
august - 5. september). Uge 34 er ferie mens
uge 35 er opsparede fridage og fri weekend.
I dagene 16.-18. august er Jeg på det årlige
stiftsstævne for præster i Arhus Stift.
I ferien og på fridage passes embedet af
sognepræst Thomas Fischer-Larsen, Tamdrup .... 75654522.

Tre uger i juni og de to første uger i august
passer jeg embedet i Tamdrup sogn, hvorfor man vil bemærke, at der i disse perioder
kun er gudstjeneste i een af kirkerne i
Lundum-Hansted pastorat. Det samme
gælder, når Thomas Fischer-Larsen passer
mit embede. Man er da velkommen til at
køre derhen, hvor gudstjeneste holdes.
Kirken holder ikke ferie!
Jeg vil ønske alle i Lundum-Hansted
sogne og sognebåndsløsere en god og forhåbentlig solrig sommer med glæder og oplevelser både derhjemme og ude, når nogle
drager på ferie.
D
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Adgangsforhold

af Jens Thule Jensen

Lundum menighedsråd har henvendt sig til arkitekt Kurt Anhøj, Juelsminde angående adgangsforhold til Lundum Kirke.
Kurt Anhøj har lavet følgende forslag til omlægning af adgangsveJ m.v.
Der foreligger ønske om forbedring af de
nuværende adgangsforhold til Lundum
kirke, både med hensyn til udseende og til
bæreevne.
Som løsning foreslåes det, som angivet
på vedlagte plan, at der udlægges en to
meter bred flisesti af 25x50x8 cm fliser
med frilagt granit (cementfliser med en tæt
overfladebelægnin g af knust granit i rødlige
farver og med kornstørrelse på 5-8 mm).
Flisebelægningen kantes af bornholmske
granitfatningssten (alterna tivt kan rødlige
brosten anvendes).
Den foreslåede belægning med en overflade af knust granit vurderes som værende
fuldt istand til at leve op til de krav med
hensyn til det synsrnæssige indtryk, man
bør still e i forbind else med belægninger på
et sted som dette.
Med hensyn til færdsel er belægningen
meget skridsikker, hvilket er af stor betydning på dette sted, hvor adgangsvejen
ligger på en stejl skråning.
Belægningen vil kunne bære tungere
kørsel som f.eks.liftvogn til brug ved kalkning af kirken. Forslaget ind ebærer derfor,
at man kan undlade at etablere ny arbejdsindkørsel gennem det eksisterende kirkegårdsdige.
Den flisebelagte adgangsvej afsluttes
med en mindre plads i forbind else med

våbenhuset, hvor flisernes læggeretning
ændres. På denne måde søges den flisebelagte sti afsluttet på naturlig måde, og der
fåes en naturlig overgang til stiens fortsættelse mod øst, hvor den er belagt med
perlesten.
Det foreslåes endvidere, at den perlestensbelagte plads vest for våbenhuset
omlægges med en græsarmering af chaussesten, hvor der såes græs i fugerne mellem
stenene. På denne måde opnåes en smukkere grøn flade, der svarer til kirkens øvrige
umiddelbare omgivelser, og pladsen kan
fortsat opfylde det nuværende behov for
parkering.
Endelig kan det foreslå es, at der plantes
to større træer i forbindelse med indgangspartiet. De nuværende Birketræer langs
stien vil på et tidspunkt gå til, og det vil
være hensigtsmæssigt, at nyplante allerede
nu. Det kan foreslåes, at der plantes Ask
eller Eg.

Lundum menighedsråd har herefter henvendt sig til anlægsgartner Søren Damkjær,
Lundum for at give tilbud på arbejdet.
Forslag og tilbud er fremsendt til Horsens-Gedved provsti, som har godkend t
forslaget og arbejdet vil efter planene blive
udført i ugerne 22 og 23 i 1994.
O

Konfirmander 1994
i Lundum og Hansted kirker
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Andy Thomas Pedersen
Anne Mette Svenningsen
Birgitte Hartvig Hedelund
Christian Møller Andersen
Helle Hellemann Olesen
Henrik Bjertrup Jensen
Iben Helbo
Jack Rask Holm
Jens Benny Schumacher
Jens Stenhøj Smidstrup
Jesper Berg
Jesper Nørgaard Kristensen

Jesper Rene Andersen
Johnny Rosenkilde Hansen
Karina Falk
Lasse ~nther Nielsen
Laura Natascha Schumann
Louise Westenholz Laursen
Marianne Pedersen
Martin Haustrup Madsen
Michael Hauerberg
Morten Alvin Andreasen
Nichlass Vestergaard Vigen
Nis Boye

Per Larsen
Peter Rune Meldgaard Johansen
Peter Wang Jensen
Rasmus Hedegaard Due
Stine Nielsen
Stine Nielsen
Suna Hornbek Pedersen
Søren Juul Baunsgaard
Søren Ross Sørensen
Thomas Martin Sten
Tobias Johannes Kierk
Trine Louise Vinge Pedersen

I

I

sognepræst Ingerlise Sander's

Prædiken til Bededag

Teksten til Bededag, hvor der var konfirmationer i Lundum og
Hansted kirker, findes i Mattæus evangeliet kap 7, vers 7-12.

Jesus sagde: "Bed, sli skal der gives jer; søg, sli
skal I finde; bank pli, sli skal der lukkes op for
jer. For enhver, som beder, flir; og den, som
søger, finder; og de, som banker pli, lukkes der
op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten,
nli,' han beder om brød, eller give ham en slan ge, niir han beder om fisk? Nlir da I, som er
onde, kan give jeres bøm gode gaver, hvor
meget snarere vil så ikke jf7-es fader, som er i
himlene, give gode gaver til dem, der beder ham'
Derfor: Alt, hvad I vil, at menneske?' skal gøre
mod jer, det skal I ogs!i gøre mod dem .
Når jeg i løbet af året bliver ringet op og
sp urgt, hvornår der er konfirmation i et
ell er andet bestemt år, lyder mit svar altid,
at det er Bededag. - Hvis jeg var modig
nok, kunne jeg også svare: "Det er den dag,
hvor der bedes meget." - For jeg er ganske
overbevist om, at J forældre og sikkert også
bedsteforældre sidder med tanker, som I
ikke kan sende andre steder hen end til
Gud. - Tanker, der indeholder håb og ø nsker om en god fremtid for jeres barn.
Tanker som mere end nogensinde beder om
kærlighed og omsorg for deres liv. - Det er
aldrig sjovt at brænde inde med noget, og
således hell er ikke med si ne håb. - De unge
mennesker har en alder, hvor de ikke altid
er direkte modtagelig for forældrenes omsorg, for den kunne jo gribe for voldsomt
ind i deres planer, men inderst i hjertet
forventer de den, længes efter den og regner med den. - Og jeg tillader mig at sige til
alle I konfirmander, at i dag, som mange
andre dage, står jeres forældres hjerter i lys
lue, brænder for, at kærligheden må møde
jer, passe på jer hele jert liv. Det er muligt,
næsten sandsynligt, at de lader deres tanker
og ord gå igennem Gud, siger dem til ham,
og så får I, når I har brug for det, hvis i
henvender jer til Gud og hæver på den
konto, I har stående der, fuld af omsorg og
kærlighed. Og jeg håber jeres forældre vi l
blive ved med at sætte ind på kærlighedskontoen, så l får med renters rente.
Kærlighed en er nemlig høj i kurs, kan
jeg hilse og sige fra mine erfaringer med de
unge mennesker. - Den side af kærligheden,
som i øjeblikket får flest stemmer af konfirmanderne er selvfølgelig forelskelse, - og

den giver da også det største sus i kroppen,
som kærligheden kan give. - Men der er to
andre sider af kærligheden, som får mange
stemmer og det er forståelse og tilgivelse. Vi lavede for nylig en lille gallupundersøgelse i konfirmandstuen. - - Forståelse og
tilgivelse, kære forældre! - der er noget at
leve op til.
De unges forelskelser ri sikerer J at få ind
på livet, for snart er humøret i den syvende
Himmel, når det står til, som der udtrykkes
i en sang: "Eva har smilet til mig, sådan et
und er ligt smil. Tværs gennem klassen til
mi g, midt i den engelske stil." - Eller: "Lasse
har smilet til mig, sådan et underligt smil idag kan intet slå mig ud, for Lasse har
smilet til mig." - Men forelskelsen komm er
og går som bølger, - derfor kan der i mange
mange samm enhænge være brug for forståelse.
Og her kommer vi forældre ofte på en
stærk prøve, for - "vi fatt er jo ingenting" den sætning er sikkert hørt af nogle forældre. - Og mit råd er idag: Lad være med
altid at ville fatte' - Forstå else er også at
lytte - lytte med interesse til "de store sager", som sker omkring en ung på tretten
ell er fjorten. - Engang imell em larmer de for
fuld udblæsning, en ten i musik eller på
anden vis, m en ind e i denn e musik og larm
ligger toner, der beder om opmærksomhed.
- Engang imell em "larmer" vi forældre også
i vore børns ører, og vi får op mærksomhed,
og så må vi håbe, at mu sikken fra vore
munde rummer kærlige og op muntrend e
toner.
Og når alt dette er sagt, er jeg enig med
de unge menneker i, at tilgivelse er en
væsentlig del af kærligheden. - Tilgivelse i
begge retninger.
Og jeg tror ikke, jeg overtræder min
tavshedspligt ved at røbe overfor J forældre, netop idag: Jeres børn elsker jer. - Ja, l
betyder alt for dem. - Gud ved det, om ikke
andet. - For i deres bønner har de banket på
for at sige, I betyder noget, og for at bede
om fred og kærlighed, om sund hed og
glæde i deres familier.
"Bed, så skal der gives jer; søg, så ska l I
finde; bank på, så skal der lukkes op for
jer." - Lykkelige er de påtrængende, kan
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man næsten høre Jesus sige. Ikke de påtrængende, som bare vil have deres vilje,
men dem der påtrængende beder om gode
gaver, som f.eks. evnen til at have kærlighed og give af den. Evnen til at forstå og
tilgive.
Der var en pige, som ikke måtte bede til
Gud for sin bedstefar, fordi han ikke troede
på den kristne Gud. - Men en dag var han
kommet i dyb nød, og sagde til hende, at
hun måtte gå ind på sit værelse og bede.

Og hendes bøn var: "Gud, jeg takker dig
for, at jeg må bede for bedstefar." Og så
sluttede hun: Gud, nu er det din chance".
Og når jeg ser ned over alle I konfirmander
har jeg lyst til at slutte med disse ord:
Forårssol i børneøjne....
stærkt de står mod verdens løgne.
Vore hjerter stille banker
Gud hav dem i dine tanker.
Gud, n u er det din chance!

Tale til konfirmanderne
Om nogle få timer sidder i hver især som
hovedperson ved festbordet. Og I vil sikkert
opleve, at I mange gange i løbet af dagen
må løfte jert glas, fordi alle gerne vil sige
SKÅL til jer. For en sikkerheds skyld vil jeg
gerne fortælle jer, hvad dette pausesignal
betyder. Bogstaverne står for: Sundhed,
Kærlighed og Ånd elig Lykke. Netop dette
ønsker man for jer i jeres liv fremover.

Amen

afsognepræsl Ingerlise Sander

en sund krop. Når barnet indeni jer fik lov
til at udfolde sig i leg eller drillerier, så har
jeg tænkt: Gid I må bevare jeres glæde, jeres
barnlighed og sundhed. I har været som
forår, hvor alle knopper brister og folder sig
ud i al sin pragt. Hver gang et nyt under!
Ja, i foråret kan alt ske. Der har ikke været
anledning til at synge: I skovens dybe stille ro,
men snarere sangen af Sebastian: Sangen om

'-------"----i&l~~;~~~~;---------l sol og syrener, v&ren i eksplosion.

I

folo: Svend Pedersen
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Der er mange opskrifter på, hvord an man
erhverver sig su ndh ed. Det fortæller pauserne i fjernsynet i form af reklamer. Ja, selv
en hurtig vej til kærlighed, findes der sikkert også opskrifter på. Men jeg vil gerne
komme med nogl e levende modbill eder til,
hvad jeg opfatter som sundhed. Når jeg
gang på gang har stået overfor en flok som
jer, og en perlend e latter har fyldt rummet,
ell er et varmt og frækt smil er blevet send t
afsted sammen med et blik fra et par spællevende øjne, så har jeg anet en sund sjæl i

Men hvem har lyst til at bremse
våren? Derfor har I også i mange
sammenhænge fået lov til at
udfolde jer.
Da I var mindre var det bedste tegn på sundhed, at I struttede af glæde. Gid I må bevare
denne sundhed, og gid ingen må
stjæle jeres glæde, for da lider
jeres sundhed et knæk.
Med kærlighed er det sådan,
at den kan udtrykkes smukt i
ord, men den trives bedst i hjertets jord. Derfor må en skå l forhåbentlig blot være næring til en
kærlighed, som er plantet i jeres
hjerter af dem, der holder af jer.
Kærligheden i jeres hjerter er
ikke en drivhusplante. Den vokser vildt og kan brede sig og
skyde op nårsomhelst og hvorsomhelst. Hvis nogen tramper på den, får
den i perioder dårlige vækstvi lkår. Selv har
I ofte givet mig et skud af jeres kærlighedsplante, i knus og smil, i alvor ell er i spøg,
og disse skud har fået en plads i mit hjerte.
Å og L for åndelig lykke. - Hvad lykke
er, kan i kke siges, men føles, og da ses det
som regel i øjnenes lys.
Lykken kommer ikke udefra for tilfældigt at slå sig ned i jer. Lykken vil I forhåbentlig opleve, når I træffer nogle valg,
som fylder jer med glæde og op lagthed, og

når I åbner jer for ord, der trøster og styrker. Måske er den højeste lykke at føle sig
værdifuld, både som menneske alene, men
også i forhold til de andre.
Jeg har i min undervisning forsøgt at fortælle jer om forskellige valgmuligheder,
først og fremmest muligheder, som kunne
føre til, at det kostbare og værdifulde liv, I
har, ikke må forringes i værdi. Det har ikke
i undervisningen været spørgsmålet om,
hvad I bliver til, men hvad I er. Hver af jer
har et liv, som er uerstattelig, så værdifulde
er l. Jeg ved udmærket godt, at vi mennesker er gode til at sætte høj eller lav pris på
hinanden, men I må gerne holde fast ved:
At i Guds øjne står jert liv til højeste pris.
Derfor må I aldrig sætte jer sel v på tilbud,
aldrig lade jer købe for en skilling.
På livets vej er mange valgmuligheder. I
er altid hovedpersonen, hvad angår jert
eget liv, men dog med en Gud og Skaber
følger jer og leder jer, hvis l lytter. Aldrig
har I været så stille og lyttende, som da jeg
læste for jer om Adam og Eva, dengang de
valgte at skjule sig for vor Herre. Dengang
de troede at lykken lå i at være sin egen
Herre. I husker, hvor ensomme, de da følte
sIg.
Også til idag blev i stillet overfor et valg.
I måtte ud af en række muligheder vælge
tre salmelinier, som I syntes bedst om, og
en af disse tre får l idag med jer på jeres vej
gennem livet. Og disse ord røber noget om
jeres håb og drømme, men prædiker også
for alle os, som er her, at I ikke vil vælge
ensomheden, væk fra livest Herre.
Jeg har også taget jer med på en tur gennem bogen: Den hemmelige vej, hvor en af
jer på skift var hovedpersonen. Altid blev I
stillet overfor et valg. I kunne vælge en vej,
der førte jer til livet, men I kunne også gå
jer død, og dog var der også der en mulighed for at begynde forfra. Ofte bemærkede
jeg, at 10 andre ville vælge for jer, og da
var det svært for jer, men kun jer t eget valg
gjaldt. Vi blev aldrig færdige med Den
hemmelig vej, for den bliver man ikke færdig
med. I fortsætter på den.
Men et sted i bogen står der: Du er hjemme igen. Og det betyder: Efter en lang rejse,
måske nogen gange væk fra dig selv og dit
eget jeg, er du nu tilbage ved dig selv. Det
er helligdag. Dit hus ligger, som da, du
forlod det. Kun en enkelt spindelvæv rykker du over, da du åbner ind til dig selv.
Da er det som en skikkelse kommer dig
imøde fra mørket. Der er som du træder
ind i et spejl- så er billedet væk. Din indre
stue er skinnende lys, selvom skodderne er
trukket for. Du hører ord: Delte er mit lege-

me. Jeg deler mig selv med dig. Jeg er med dig
alle dage. Du føler, du er dig selv på en ny
måde. Dette er mit blod, sagde han også. En
varm strøm af kærlighed pulserer gennem
dine egne årer.
Hvad skal du? l er jordens salt, havde han
sagt. Salt er noget kraftfuldt, usynligt, men
gennemtrænger det hele, bevarer friskheden
og giver smag. Sådan skal du leve. Det, du
har oplevet på din vej med ham fra Nazareth, skal usynligt virke i dig. I er verdens
lys - det var en anden side! Skulle du nu
finde de andre? - for du mærker i dig selv,
at du har fundet noget, som ingen nogensinde kan stjæle fra dig, og så er du udrustet til at træffe valg.
Nu kan du gå hemmelige og åbenlyse
veje, for du er kraftfuld som saltet og du er
et lys, og du har Guds lys inde i dig, så du
kan lyse for mange. Du har nået målet,
målet hvorfra du nu kan gå videre til mange andre mål. Du føler, at en åndelig lykke
fylder dig, og dit sind er som et bæger fyldt
med glæde, selvom den undervejs nogle
gange var ved at tømmes.
foto: Svend Pedersen
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Jeg vil ønske jer tillykke, kære konfirmander, til lykken på livets hemmelige og åbenlyse vej, hvor I skal være kraft og lys for
andre. Og har l tømt jert sinds bæger ind
imellem, så tro disse ord:
Hver morgen i min skål
en nåde uden mål
til mig ned flyder.

Amen
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1994

August

1

01 an

01 Ma

02 To

02 Ti

03 Fr

Medborgerhuset i Lundum ; Fællesspisning, grillaften,
Kaskelotten
Aktivitetsdag

03 an

04 To
05 Fr
06 Ma

Sommerlest og børnedag i Lundum
samt grillaften i Medborgerhuset

07Ti
08 an

Kaskelotten afholder diskotek for 6,-7,
klasserne, kl. 19,00-21.30

08 Ma

09 To
09 Ti

10 Fr

10 an
11 To
12 Fr

13 Ma
14 Ti
15 an

Egebjergskolen afholder translokation

16 To

Pensionistforeningen tager på udflugt
til Welling og Gram; afgang kl. 12,30
fra Lundum og kl. 12.45 fra Egebjerg

17 Fr

15 Ma
16 TI

Sidste skoledag før sommerlerien

20 Ma

17 an

EIF-sommerlest starter

18 To

EIF-sommerlest fortsætter

19 Fr

EIF-sommerlest fortsætter

21 TI
22 an
23 To

24 Fr

Lundum Sogns Borgerlorening afbrænder bål på sportspladsen kl.
21.00; mød ved Møllegården kl. 20,00
Set. Hansfest i haven på Hansted
Hospital, kl. 19,00,

22 Ma
23 TI

24 an
25 To
26 Fr

27 Ma
28 TI
29 an
30 To
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1994

29 Ma
30 TI
31 an

Diskotek og bål på Kaskelotten for
børn 4,-7, klasse, kl. 18,30-21.00

Broens
bestyrelse

Læs
i deUe nummer

Egebjerg-Hansted Støtteforening EIF:
Hans Thomsen (formand)
Stæ ngervej 46 ....... ... . ... 7565 6133

Bolden ruller .. . ...... .
Rute 107 kører ligeud ..
Kaskelotten udvider igen .
Bliv medejer af huset ...
Mange aktiviteter i Lundum
Kære fisk, så er det denne vej
Vi hyggede os ...... .
Broen spørger borgerne . .. .
Egebjergskolen .......... .
Klub og diskotek i Kaskelotten
30.000 vejvisere før sommerlejren
Uændret kontingent i Antenneforeningen
Ungdomsskolen . .. . . .
Egebjerg Idrætsforening
Kirkerne . . .. . .
DatoBanken u/a
Denne side . ...

Egebjergskolen :
Ol e Gregersen (n æstformand)
0sterhøjsvej 10 .... . .. . .. ... 7565 611 8
Ungdomsskolen i Egebjerg:
Henrik Meldgaard Johansen (sekretær)
Vesterhøjsvej 56 . . . . . . . . .. ... 7565 6570
Hansted-Egebjerg Beboerforening:
Li sel Pedersen
Eges holm 64 .... .. . . . ... ... 7565 6322
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus:
Bernt Stribolt Jensen
Gammel Egebjergvej 35 . . .. ... 7565 6266
KFUM-Spejderne i Egebjerg:
Gitte W einreich
Egesholm 58 ..... ... . . .. ... 7565 671 4
Lundum Sogns Borgerforening:
Steen Eriksen
Torpvej 42 . . . . . . . . . . . . . . ... 7565 4240
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Annalise Daugård
Højbovej 22 . . . . . . . . . . . .. ... 7562 4479
Hansted Menighedsråd :
Ingerlise Sander
Stæ ngervej 24 . . .. . ...... ... 7565 6412
Egebjerg Idrætsforening:
Stig Riis
Birkeholm 51 . . . . . . . . . . .. ... 7565 651 6
Hansted Hospital:
Jette Lund
Egebjergvej 100
Egebjerg Kollegiet:
Lone D uch
GI. Kirkevej 45-47

... 7565 6522

... 7565 6644

02
05
07
08
08

09
13
14
16
21
22
23

24
27
32
38
39

Broens redaktion
Niels Bjerregaard (ansh.) . . . ..
Marianne Thomsen . . . . . . . ..
Kasserer: Hanne Andreasen
Frands Paaskesen
Tryk: Steffensen Offset .

... 7565 6191
.. 7565 6247
.. 7565 6380
... 7565 6202
".7562 1122

Broen, der husstandsomdeles i Hansted, Egebjerg , Lundum og Rådved området, udkommer
lire gange årligt i september, december, marts
henholdsvis juni måned. Stof der ønskes optaget
i næste udgave skal være redaktionen i hænde
senest onsdag den 10. august 1994.

bringer Broen,
hvis ikke så ring
på ... 7565 6436

Antenneforening Horsens Nord:
Jørgen Pedersen
Egesholm 64 ... . ... . .... ... 7565 6322
Lundum Menighedsråd :
Jens Thul e Jensen
Lundu mvej 20 . . . . . . . . . .. ... 7565 4203
Fritidshjemmet Kaskelotten:
Britta Poul sen
Egesholm 5 . .. . . . . . . . . . . ... 7565 6505
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Få op til 12% i BONUS i Aktivbanken. Kontant!
er den eneste bank Danmark, der giver BONUS til privatkunder!
A, ktivbanken
j

Bonus af renter på både ind- og
udlån!
.
l Alrtivbanken gør vi noget ekstra ud af privatkunderne. og ekstra meget ud af dem, der
bruger os meget. Med en Aklivaftale i Aktivbanken kan du få helt op til 12% i BONUS, og
jo flere konti du har j Aktivbanken.jo stØrre
bonus får du. BONUS beregnes af de renter
du får og dem du betaler. Og det kan nemt
blive til flere tusinde kroner om året.

En Aklivaftale koster ikke noget!
En Aktivaftale koster ikke noget - og det
koster heller ikke noget at komme ind j Aktivbanken og få regnet ud, hvor stor DIN BONUS
kan blive.

Glæd familie, venner og
bekendte med en buket
friskafskårne blomster
fra butikken, ~~~
hvor
d

Laila
!Frandsen
Kig ind i Akljvbanken i dag
- eller ring tilos.

giver råd og vejledning!

Aktivbanken

Få en Aktivaftale nu . BONUS er penge lige
ned i lommen!

Nørretorv 27
8700 Horsens
75620144

o

DU SAVNER?
Vi har udvalget • •
Vi springer for dig

BUKETIER
O KRANSE I BÅREBUKETIER
O STUE- OG POTIEPLANTER
O DEKORATIONER

•
• • •

®

"INTE
INTERSPORT.

Je.sseJ)Sgade

~" .,. ....... ~.. -··j~seAs·gåd~2 - 8700 Horsens
-- ....-

Telf. 75 62 54 11

I

Sportshuset
Vestergade 36·38 • 8700 Horsens
Telf. 75 62 67 99

BLOMSTER- & HAVECENTRET
JOHANSENS PLANTESKOLE
Silkeborgvej 67 . 8700 J10rsens

.. 75622646

