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-Huskdetnu du!
NOVEMBER
1995
Lørdagden25.
HanstedHospitalafviklersit årligejulemarkedfrakl.13.00til kl. 16.00.
Tirsdagden28.
Eif-støtteforeningenafholder klubaften
medbankospilkl. 19.00.

DECEMBER
1995
Fredagden 1.:
LundumSognsBorgerforeningafholder
julefrokostkl. 18.30i Medborgerhuset.
Søndagden3.:
LundumSogns Borgerforeningtænder
det1.lysi adventskranser
i Lundumkirke
kl. 14.00,derefterjule-hyggei Medborgerhuset.
Mandagden4.:
Egebjergskolen
afholderforældremøder
i klasserne9.a,9.bog9.c samtfysikdag
i 10.a.

hjemfratur;hvorfravidesikkei skrivende
stund.
Mandagden15.:
Derafholdesterminsprøve
for elevernei
Egebjergskolens
10.-klasser.
Tirsdagden 16.:
LundumSogns Borgerforeningholder
åbenthuspå LokalarkivetiLundum.
Derafholdesterminsprøver
for Egebjergskoienseleveri 9.-og 10.-kl.
Onsdagden 17.:
Derafholdesterminsprøver
for Egebjergskoienseleveri 9.-og 10.-kl.
Torsdagden18.:
Pensionistforeningen
afholder møde i
Egebjerg Idrætsforeningsklubhus, kl.
14.00med sang og musikunderholdning.

Syng-sammen-udvalget
indbyder alle
interesserede
tilfællessangogcauserivi
provstArneThomsen,Egebjerg,dervil
fortælle om den folkeligesang. Husk
kaffe/theogevt.blødtbrødtil pausen.
Derafholdesterminsprøve
for elevernei
Egebjergskolens
10.-klasser.

Tirsdagden6.:
Skolebestyrelsesmøde
på Egebjergskolen,kl. 18.30-21.30.
Torsdagden7.:
Skolefestkl. 16.00-24.00på Egebjergskoien.
Mandag den 12.

Vinterferienpå Egebjergskolenstarter;
ferienvarerheleugen.
Torsdagden15.:
Pensionistforeningen
afholder møde i
EgebjergKlubhusv/hallenkl. 14.00,hvor
ErikRaabjergfra Ølgodvil taleom "Skikkeogtraditioner".
Fredagden 16.:
LundumSognsBorgerforening
deltagei
fastelavnsgudstjenesten
i Lun-dumKirke
kl. 14.00,medefterfølgendetøndeslagningi Medborgerhuset.
Mandagden 19.:
Elevernei Egebjergskolens
9.c påbegynder løsningaf projektopgave;afsluttes
fredagden23.

Torsdagden7.:
Fredagden 19.:
Hansted-Egebjerg
Husholdningsfor-ening
Egebjergskolen
udleverermeddelelsesafholder julernøde i Egebjergskolens
arktil eleverneklasserne9.a,9.bog9.c
musiklokalekl. 19.00.
samt10.a.

Onsdagden21.
Egebjergskolen
arrangererforældremøde
for elevernei 1.aog 1.bsamtforældresamtalermedforældretil eleveri 7.a.

'Onsdagden 13.:
Der afholdesskolebestyrelsesmøde
på
Egebjergskolen
kl. 18.30-21.30.

Mandagden26.:
Elevernei Egebjergskolens
10.apå-begynderløsningaf projektopgave;
afsluttes fredagden 1 marts.

Lørdagden30.:
LundumSognsBorgerforeningafholder
julemotionsturkl. 13.30 med start fra
Medborgerhuset.

JANUAR1995
Torsdag
den4.:
Førsteundervisningsdag
efter jul på
Egebjergskolen.
Søndagden7.:
KFUM-Spejdernei Egebjerg afholder
Nytårsparadekl. 14.00.
Tirsdagden9.:
Der afholdesskolebestyrelsesmøde
på
Egebjergskolen
kl. 18.30-21.30.
Onsdagden10.:
Elevernei 10.apå Egebjergskolen
tager
på tur; hvorhenvides ikke i skrivende
stund.
Torsdagden 11.:
Egebjergskolenselever i 10.a kommer
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Mandagden22.:
Elevernei Egebjergskolens
9.apåbegynder løsningaf projektopgave;afsluttes
fredagden26.
Mandag den 29.:
Egebjergskolensamtaler medforældre til

eleveri 9.c.
Tirsdagden30.:
Forældresamtaler
i 10.a på Ege-bjergskolen.
Onsdagden31.:
Forældresamtaler
i 10.a på Ege-bjergskolen.

FEBRUAR1995
Torsdagden1.:
Egebjergskolen
afholderforældresamtalermedforældretil eleveri 9.aog 9.bkl.
16.00-21.00.
Fredagden2.:
Lundum Sogns Borgerforeningarrangerer fællesspisningiMedbor-gerhuset
kl. 18.30.

MARTS1995
Mandagden4.:
Egebjergskolen
afholderforældresamtaleri 1.aog 1.bsamtvandaktiviteteri5.a.

Torsdag
den21.

.

Pensionistforeningen
afholdergeneralforsamlingog bankospili EgebjergIdræts-

forenings
klubhus
vi Hallenkl.14.00.

..
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Broenbringersvaret

af PederPedersen

Kildesortering af husholdningsaffald - hvorfor, hvordan og hvornår?
Sådan lød en overskrift i forrige nummer af Broen.
Nej, stop nu en halv, skal vi nu til at sortere affaldet. Nu går det
altså for vidt! Har vi da ikke fornuftigere ting at beskæftige os med?
Det må vi vist kikke lidt nærmere på.

Hvorfor

Hvordan

Hvornår

Baggrundener, siger Lars Svendsen fra
Horsens Kommunes tekniske forvaltning, at Miljøstyrelsenhar pålagt Kommunerne, at genbruge så meget husholdningsaffald som muligt. Derfor
indfører Horsens Kommune den ordning, at al det vegetabilske husholdningsaffald,(det vil sige kartoffelskræl,
gullerodsskræl og andet afpuds fra
grønsager), skal komposteres, så det
ikke belaster forbrændingsanlæget.
Det lyderjo egentlig meget fornuftigt. Ingen kunne velfinde på at brænde kartoffelskræl i sin brændeovn?

Efter den nye ordning, bliver der i alt
tale om fire sorteringer. Flasker og glas
samles i en bunke, papir og pap i en
anden, hvorefter man tager det med til
en af kommunens "Grønne pladser" og
putter det i de beholdere som er opstillede der, akkurat som vi nu har gjort det
i en årrække. Når vi så har frasorteret
det vegetabilske affald, bliver der noget
til rest, som ikke kan bruges til noget,
det kalder man "restaffald" .
Den nye ordning kræver altså, at vi
har to skrælleposer stående under køkkenvasken. Medmindre man selv komposterer sit skræl, det må man nemlig
gerne, hvis det sker i en rottesikret
kompostbeholder. En sådan kaIi købes
ved Kommunen for 525.-kr. inel.
moms. Den rummer 320 l. Det er en
passende størrelse for en gennemsnitshusstand, siger Jørgen Egholm, som
også er ansat ved Horsens Kommunes
tekniske forvaltning.
Han har selv brugt en sådan beholder.
i en årrække. Den er nem at arbejde
med, den kan stå ude, men helst i skygge for at undgå overophedning i sommer varmen. Produktet der kommer ud

Ordningen træder i kraft fra 1.jan.1996,
ikke for hele kommunen på en gang,
men etapevis, begyndende med landdistrikterne. Vi vil få udførlig information
fra kommunen inden da.

Etløfte
Lars Svendsen lover også, højt og helligt, at det ikke vil gå i Horsens, som
det gik i Ålborg, hvor man lod borgerne sortere affaldet, for derefter at køre
det hele på lossepladsen, i en stor bunke
- altsammen til stor fortrydelse for borgerne.
O

af den, kan sagtens anvendes i en parcelhushave, det kniber mere hvis man
kun har en altankasse, siger Jørgen
Egholm.
Første gang, man hører om ordningen, lyder det lidt overvældende med
hele fire sorteringer, men tænker man
lidt nærmere over det, er det jo i virkeligheden ikke så forskelligt fra nu.

-
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EIF'sbestyrelse:
FormandPoulKirkegaard,Birkeholm4t. . . .. . . .,. . . . . .,. Bådrninton 'a'75656777~
NæstlormandSusanneMolboe,Skovgårdsvej
22... Ungdornsfodbold w75656500 '
'a'75683968,
Kasserer Karin Andersen, Gludvej>56 . ". ..' . . . . , ..,. .UdenpQrtefølje
SekretærBirtheChristensen,Gam,mel
Egebjergvej23 . ...,.GYmQastik w 75656357'
.
ElinTrøjborg,GammelEgebjergveJ3t<.,
." . . . . . ... Ungdomsfoijpold 'a'7565:6866
ThomasBager,Egebjergvej132. . '.... ...' ... .,. . . . , . . Seniorfodbol~ 'a'75656972
w 7565{j922
Ullajørgensen,
Birkeholm
2A.. . .
. . .. . .. Ungdomshåndb61d
'a'75656728
BjarneSandholt,Birkeholm50 '" '.. . . . . ..,
.. '.. SeniornåndbO.ld

Marianne Petersen,Birkeholm34B

'a'75656705.
. . .. . . . . . .Svørnning/Retanque..

Sommerfodbold
1995
Poder,årgang1989
af OleMøllerJensen
Det er så slut på anden sæson som fodbold spillere, og vi har næsten alle
været med fra starten.
Det blev også sæsonen, hvor vi skiftede fra 5 til 7 mands fodbold. Vi har
deltaget i 10 kampe i DGI's turnering.
Trods en dårlig forårssæson med
masser af regn og en helt utrolig varm
sommer har det været dejligt at se poderne møde så talstærkt op til træning
. og kampe.
Tak til alle spillere og forældre for en
god sæson.
O

Poder,årgang1988
af OvePetersen
Ja, så er udendørsturneringen afsluttet,
og efter omstændighederne forløb den
godt rent resultatsmæssigt. Vi deltog i
DGI turneringen og skulle i løbet af
turneringen spille 22 kampe.
Ved sæsonstarten var der 9 spillere til
rådighed, og det kan lige gå an til et 7mandshold. Men da vi i løbet sæsonen
mistede 2 spillere, så det ikke alt for lyst
ud. Det krævede simpelthen 100%
fremmøde af de resterende spillere, og
ved hjælp af en enkelt lånt spiller fra
89'erne lykkedes det at stille hold hver
gang. Dog spillede vi i 2 tilfælde med
en mand i undertal, men mærkeligt nok
var det de kampe, vi vandt størst, selvom modstanderne spillede med 9-10
spillere på banen. Flot klaret unger!
Vi tabte kun 2 kampe, spillede 2
uafgjorte og ellers var det lutter sejre.
Det må siges at være flot, også fordi
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foto:OleMøllerNielsen

Poder,årgang1989

træningsindsatsen godt kunne have
været bedre.
Det var måske også det, der gjorde
udslaget, da vi var i Uldum til finalestævnet og blev slået ud med små
marginaler, idet vi vandt l og tabte l
kamp og spillede 3 uafgjorte.
l midten af septemberholdt vi afslutning sammen med årgang 89 og 90,
hvor hver spillerbl.a. fik en T-shirtmed
EIF-Iogo på.
Jeg vil gerne takke spiller og forældre for den opbakning, der har været
ikke mindsttil kampeneog håber, vi får
en god indendørssæson.
O

Miniputter,årgang1985
af OleKimJørgensen
Vi havde valgt at træne årgangsvis. Vi
var 14 spillere som alle kom til træning
næsten hver gang.Det betyder utroligt
meget for sammenholdet, som blev helt
i top og resultaterne kom osse.Miniput
B tabte kun en kamp i turneringen og
kom ikke til jydske mesterskaber på
grund af et enkelt mål i indbyrdes kamp
med Stensballe. Miniput C klarede sig
osse godt med kun 2 nederlag og uheld
i sidste runde gjorde de ikke kom vi-

dere.
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Miniputter,årgang1985(drengenmeddetkraftigefuldskæger OleKimJørgensen)

I Pinsen var vi i Kalundborg til et stort
stævne hvor vi blev blandt de 8 bedste
ud af 27 hold.(der kommer man osse til
at møde de helt store klubber med 75
spiller på hver årgang.) Denne tur, tr-or
jeg vi vil mindes meget længe, ikke
mindst pågrund af sammenholdet , vi
lærte osse at ingen er uundværlig på
holdet og alle skal gøre en insats for at
det fungere på banen og ikke mindst
uden for.Vi håber på at komme afsted
igen og spilleme spørger ofte om vi
ikke skal afsted igen.
Blandt andre aktiviteter vi har deltaget
i kan kort nævnes:
Fodbold lejr på Lunddum Stadion
med cykel og overnatning i telt. Nummer 2 ved Anders And Cup. Vinder af
stævne i Løsning.
Puljevinder ved JBU's 100 årsjubilæums stævnei Århus, vi efterfølgende
så superligakampen på Århus stadion
mel-lemAGF og Ikast. Det hele afsluttet med bowling tur og fast food i Funbowling.
DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR

En stor ros til spilleme på årgang 85.
Hvis I arbejder videre som nu, så når I
langt sammen. Vi er startet indendørs
hver mandag fra k1.l5.00 til 16.00.
Eventuelle nye spillere af årgang 85 er
meget velkomne, ikke mindst til foråret
hvor vi skal til at spille Il-mands. O

Lilleputter,årgang1983-84
af EvanogCarsten
Udendørssæsonen 1995 er slut. Det har
været en stor fornØjelse som trænere at
se 20 spillere til træning næsten hver
gang, hvilket kan skyldes en aftale
trænere og spillere lavede den første
træningsaften, hvor der blev lovet flidspræmier til de spillere, der passede
deres træning, hvilket også har resulteret i, at ikke færre end 8 spillere skal
have flidspræmie.
Vi har i år spillet både i 7- og 11mandsturnering.

foto:JensNielsenFotografi
7-mandsturnering
I foråret fik vi ikke meget modstand på
7 mands plan - med sejre op til 26-0
siger det næsten sig selv. I efteråret kom
vi til, at spille mod de andre pulje vindere, hvilket blev en del vanskeligere,
men også mere retfærdigt. Alligevel
kom vi ubesejret gennem turneringen kun en enkelt kamp endte uafgjort, flot
klaret drenge.
Dermed kan EIF igen kalde sig
Amtsmestre, hvilket også gav adgang til
Landsmesterskabet på Falster. Fodboldmæssigt var det ikke nogen succes, da
vi kun blev nr. 20 ud af 22 hold. Vi
havde selv håbet på en placering midt i
rækken -'men nej. Vi må erkende, den
modstand vi ikke kan få i Horsens, kan
vi altså få på Falster, da flere af vores
modstandere var mesterrække-hold.
Men ellers havde de 10 spillere samt
forældre, der deltog, en rigtig dejlig
weekend sammen. Det er lidt trist, at
der kun må deltage 10 spillere, når vi er
20 i truppen.
",.
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minutter før tid afgjorde vi kampen til
3-2, så humøret var højt i bussen på vej
hjem. Tak til tilskuere, koner og børn,
som var med til at gøre turen festligere.
Oprykningen blev en realitet mod
Højvangen i 4. sidste runde. Champagne propperne sprang og cigarerne blev
tændt
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Lilleputter,årgang1983-84,ved LundumskovCup1995
foto: EvanellerCarsten
Bagerst:Morten,JesperHansen,Jeppe,Jacob,JesperFalk,DennisJ., KimogAndreas.
Forrest: Mikkel,Johnny,Ronni,JesperHolst,Kenneth,DennisHog Chris.

ll-mandsturnering
Vi må også erkende, at det er en del
vanskeligere at spille Il-mands fodbold, hvor det kun er blevet til 6 sejre i
20 kampe,hvilket måske skal ses i lyset
af, at 14 af spilleme er første års og kun
6 anden års lilleputter.
. Som en forberedelse til efterårets
kampe deltog vi ved Lunderskov Cup
den 4.-6. august - igen med stor opbakning. Hele 15 spillere nåede hjem fra
ferien. Desværre var der nogen, som
ikke kunne deltage p.gr.a. ferien.
Det blev en meget varm weekend.op
til 35 grader og meget hårde baner, som
gaven del skader og Ømme muskler,
hvilet ikke var formålet med turen.
Resultaterneblev heller ikke for gode 3 nederlag og en enkelt sejr, men det
tog ikke humøret fra drengene, der
hyggede sig rigtig godt sammen hele
weekenden.
Vi siger tak til Leif Holst, fordi han
ville ofre en weekend sammen med
drengeneog trænere.Samtidigtakker vi
Egebjerg IF samt Støtteforeningen for
økonomisk hjælp dertil.
I skrivende stund går vi alle nok og
glæder os til fodboldafslutningen den
28. oktober, hvor vi først skal ud at
bowle og derefterhjem at spise pizza'er
samt uddele flidspræmier.

SIDE6

- vi var

tilbage i serie 4.

Det skal dog siges, når et hold med
mange nye/unge spillere yder en stor
indsats gennem en hel sæson, og som
resultat deraf rykker op, så ville det
være rart, hvis klubben gjorde lidt
ekstra ud af det på oprykningsdagen,
som man gør i mange andre klubber.
Sæsonen sluttede med en sponsorfest
hos Elly og Gunnar Juhl, som igen i år
var vært for en flok kåde drenge. En
stor tak til dem for støtten i år. Det
bliver nok lidt billigerei øl, når vi stiller
op i serie 4.

Til sidst skal der lyde en stor tak til
forældrefor en stor opbakningtil kørsel
og omkring holdet.
O

Status: 16 sejre,2 uafgjorte og 4 nederlag med en samlet målscore på 97-47.
Der blev i alt benyttet 23 spillere.
Vi ses næste år!
O

Seniorherrer,
serie5.1

Seniorherrer,
serie5.2

af PeterSørensenogJimmyAugustsen
Sæsonen startede med en fin tilslutning
på træningsaftenerne. Målet var fra starten, at strabadserne på banen skulle resultere i en oprykning. Vi startede på at
bygge et nyt hold og en ny spillestil op.
For at ryste folk sammen blev der
arrangeret et træningsophold på "De syv
øer" i Ebeltoft. Desværre meldte mange
fra i sidste øjeblik, men de 13, som var
med, oplevede en sjov tur med hård
træning.
Efter lidt problemer i træningskampene, begyndte det hele at lykkes for os.
Vi skulle møde Solbjerg lP i den første
kamp på udebane. Trods talrige chancer, tabte vi 3-2. Ikke den bedst tænkelige start, men vi fik vist nogle gode
takter og rejste os igen i den anden
kamp mod Østbirk IF. 2-0 blev resultatet og de efterfølgende seks kampe blev
ligeledes vundet, så EIF lagde sig i
toppen med Samsø.
Topopgåret på Samsø var et drama
uden lige. EIP kom foran 1-0 på straffespark. Det blev l-log 2-1 til Samsø på
to selvmål, men EIF viste god holdmoral og fightede sig tilbage i kampen
med endnu et mål på straffespark. Fem

afJimmyAugustsen
ogPeterSørensen
Serie 5.2 holdet rykkede ned i serie 6.
Vi må erkende, at vi ikke er gode nok
til at være i serie 5. Det hjælper heller
ikke, hvis man ikke træner

- det

kan

bedre gå i serie 6. Det skal samtidig
nævnes, at vi har haft problemer med at
stille hold p.gr.a. mange afbud. Derfor
tilmeldervi til næste år et 7-mandshold,
så man er sikker på at spille hver uge.
En tak til de 2 holdledere Ole og Hans,
og tak til sponsorerne Faxe Kondi og
Intersport.
O

SuperOldBoysafHansThomsen
Turneringen 1995 er forbi og holdlederen har sendt de gamle gutter i kamp
17 gange - dvs.spillereover40 år.
Det har været en god sæson med
mange sejre og godt fodboldspil. Der
har været mange spillere, så det har
væretnemt at stillehold. Turneringener
bygget op på den måde, at der ikke
bliver talt point

- det gælder om at være

med og få motion.
Der er mange hyggelige stunder,
både før og efter kampen, hvor hele
verdens situationen bliver ordnet. III.
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Turneringen sluttede den 18. september
og i år var det Horsens Boldklub, der
stod for afslutningsfesten, der skulle
stå i deres klubhus. - Og traditionen tro
stod det på gule ærter, flæsk, sylte,
pølser, øl og brændevin. Der var mødt
140 fodboldspillere. Det blev en dejlig
aften med megen hygge.
11996 bliver det Horsens Motionsklub,
der skal stå for turneringen. Hvis der er
nye spillere, der gerne vil være med, er
de meget velkommen og kan kontakte
O
undertegnede på '8' 75656133.

Ungdomshåndbold,
1995-96
Piger
Micro - 7 piger og 1 dreng - kunne godt
bruge flere.Hvor er I henne? Holdet får
i år nogle flere kampe, idet vi har tilmeldt holdet både i DGI samt til nogle
stævner i JHF. Lilleputpiger årgang
85/86 - 13 spillere - næsten 2 hold.
Hvad gør vi?
Vi melder pigerne til 2 forskellige
turneringer - heldigvis spiller de aldrig
samme dag, og kan ved at flytte lidt
rundt med spilleme altid stille 2 hold.
På den måde slipper man for at køre
med 2 oversiddere - den bedste løsning
for spilleme, men vil det komme til at
fungere? Det kan kun tiden vise!
Der har desværre været en del uro
omkring disse årgange. Dels pga. ~vt.
oprykning til puslingepiger - ellers
spille på lilleputdrengeholdet, hvis de
ikke var nok.
Hvordan vælger man disse spillere
ud - et utroligt svært valg, som bestemt
ikke faldt ud til spillernes tilfredshed.
Jeg håber, vi finder en løsning, så alle
bliver glade igen.

Drenge
Ved tilmelding af drengehold er det et
problem hvert år. Hvor mange har vi?
Vi satser og melder til i alle rækker.
Efter et utroligt stykke arbejde,er det
lykkedesat samle et hold lilleputdrenge
årgang 85/86, som Sisse skulle træne
samt et hold puslingedrenge årgang
83/84 - men så manglede vi pludselig
en træner.
Drengene foreslog et par emner og

DECEMBER
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jeg ringede straks til en af dem. Rene
blev vist lidt overrasket over dette "flotte trænertilbud" og mente han lige skulle sove på det et par nætter rimeligt
nok. Der skete ikke mere, men pludselig stod han i hallen, klar til at tage fat.
Han havde selv fundet en hjælper, så
vi har i dag et par supertrænere - Rene
og Thomas til disse drenge.

-

-

Piger

Puslingepiger årgang 83/84 - 14 spillere. Vi meldte 2 hold til. Kom der ikke
flere,kunne vi fylde op med årgang 85.
Efter 1. kamp blev det, efter et møde
med forældrene, besluttet, at denne
løsning ikke var så god, så vi trak det
ene hold ud af turneringen igen. De må
derfor køre med samme ordning som i
sommer.
Piger årgang 81/82. Efter l. spillerundemente Grethe, at pigerne burde
have været meldt til i A-rækken. Får
måske for lidt modstand i B-rækken?

JyskCup
Både piger og drenge er i år tilmeldt i
Jysk Cup. Drengene tabte desværre 1.
kamp og er dermed ude. Pigerne sad
over i l. runde.

Ynglingedamer
hvor var de henne? De skulle træne
sammenmed seniordamer.Vi vidste, at
der var 4 spillere - hvor og hvordan
skulle vi finde resten. Pigerne måtte
selv igang - og det utrolige er sket.
Holdet består i dag af 12-13 spillere, når
alle er samlet.

af UllaJørgensen

Thy Cup
Indbydelser

er delt ud til spilleme
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hold. Det kunne være sjovt at komme
afsted med sådan en flok. Lad os se,
hvor mange det lykkedes at få samlet.
Sædvanlig tidspunkt - mellem jul og
nytår.

Genereltproblem
Bemandingen ved tidtagerbordet fungerer ikke så godt. I ungdomsafdelingen
forsøger vi i år at få forældrene til at
hjælpe os ud af dette problem. Tanken
er, at forældrene på skift - nøjagtig som
med kørsel- skal klare dette job. Håber
forældrene er med på ideen.
Både spillere og trænere ønsker herO
med en god sæson.
if,

Ungdomstrænere:

Micro
.
HansThomassen tlf.75656647
Lilleputpiger
tlf.75656022
UllaJørgensen
Lilleputdrenge
tlf.30702703
SisseMadsen
Puslingepiger
tit.75656363
FrankHansen
BjarneSandholt tlf.75656728
Puslingedrenge
ReneHolst
tit.75656511
ThomasKristoffersen
tlf.75656086
Piger
Grethe;-:uglsang tlf.75656512
Drenge
IjenrikRosenberg tlf.75656319
Ynglingedamer
ThomasMaltesen tlf.75613556
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Jeg er sportsdykker

siger Finn Kirkegaard til Peder Pedersen

Når det er sommer, og termometeret viser 25 grader, I I'
er det rart at tage til stranden og få sig en svalende
dukkert. "Helt forkert" siger Finn Kirkegård, den
bedste tid at gå i vandet på, er i november og december. Allerhelst en solskinsdag i januar? ? ?
Det kræver en forklaring. Jo, Finn er ikke vinterbader,
men sports dykker.
Det vigtigste for en sports dykker er at
kunne se langt. Medens sigtbarheden i
de danske farvande i sommerperioden
er meget kort, ofte kun nogle få meter,
pga. algevækst, så er vandet klart i
vinterhalvåret med sigt på op til 20-25
meter, da er der nemlig ingen alger.
Hvordan kom du i gang med at dykke?
For ca 3 år siden fik min yngste datter Christina lyst til at prøve at dykke,
og som den gode far, som jeg jo altid er,
tog jeg med hende ud at dykke. Det
foregik fra stranden på lavt vand og
med snorkel. Efter nogen tid tabte
Christina interessen, og jeg
blev bidt af sporten.
Jeg meldte mig ind i
"Dansk Sportsdykker Forbund", købte noget udstyr og
deltog i et kursus, som veksIede mellem teori og praksis.
Den praktiske del foregik i en
svømmehal. Efter 26 weekender gik jeg op til en prøve.
I den teoretiske del blev
der stillet 25 spørgsmål, hvoraf kun 3 måtte være forkerte.
I den praktiske del skal man
kunne svØmme 1000 m. i
overfladen med alt udstyret
på, det er drøjt, derefter 500
m. neddykket. Til slut skal
man lave et dyk på 25 m. Kan
man bestå den prøve, har man
lov til at kalde sig "2-stjernet
sportsdykker" Jeg var heldig
at bestå.

Hvad er det, der er så spændende ved
at dykke?
Det er fortrinsvis skibsvrag, vi går
efter. Der findes et meget stort antal
vrag i de danske farvande. Der findes
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kort, som viser, hvor de er.
Man kan også, på lavt vand f.eks.
ved Hjarnø, være heldig at finde rester
fra stenalder-bopladser, flintredskaber,
østersskaller og andre ting fra før havet
steg og oversvømmede området.
Fiske- og dyrelivet i havet er også
interessant at studere. Vi skyder da også
en del fisk med harpun, det er en slags
luftpistol med en pil, hvori der er fæstnet en line. Rødspætter fanger man let
med fingrene. Dykker man om natten,
har Søanemonerne åbnet sig og er utroligt flotte, når man lyser på dem med
lygten.

Om natten kan man også, navnlig
her i efterårstiden, se "morild". Tegner
man f.eks. med en hurtig bevægelse
med hånden et S i vandet, bliver S-et
stående som en lysende silhuet en tid.

Hvor dybt kan du gå ned?
Engang var jeg sammen med nogle
kammerater i Norge, hvor vi dykkede
på vraget af en tysk luksusliner "Dresten " som var sunket der i 1936, den lå
på 48 meter vand. Det er nok det dybeste, jeg har været nede. Vandet er for
øvrigt meget klart og rent i den norske
skærgård, man kan se meget langt.

Hvad er detfor noget udstyr du har?
Jeg begyndtemed en "våddragt"det vil
sige en forholdsvistynd dragt, som ikke
er helt vandtæt.Derfor er man kun iført
badetøj under dragten. Man kan også
sagtens holde varmen nede i
vandet, men det er hundekoldt, når man kommer op,
især i den kolde årstid.
Nu har jeg en "tørdragt".
Den slutter helt tæt, så man
kan have alt sit tøj på under
dragten. Det er meget mere
bekvemt.
På ryggen harjeg 2 trykflasker hver indeholdende 10 l
komprimeretluft (ikkeilt som
mange fejlagtigt tror). De 20
l komprimeret luft svarer til
4000 l atmosfærisk luft og er
nok til 2-3 timers neddykning. Så længe er vi dog aldrig nede ad gangen.Desuden
har jeg et bælte af bly, der
vejer 14 kg, omkring maven,
så alt i alt vejer jeg helt godt
til (inklusive egenvægten),
når jeg har det hele på.
Er det en dyr hobby, hvad koster sådan

et udstyr?
Hvis man vil købe et nyt udstyr, vil
det løbe op i ca. 20.000 kr; brugt udstyr
kan man købe væsentlig billigere.
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Min kammerat og jeg har også investeret i en gummibåd med en 60 hk.
motor,ekkolodog en A P-navigator,så
vi kan finde frem til positionen på det
skibsvrag, som vi nu ønsker at se nærmere på.
Jeg har hørt, at der er noget, der hedder "dykkersyge". Hvad er det?
Det har noget med tryk at gøre. For
hver 10 meter du går ned stiger trykket
med 1 bar. Når man har været neddykket en tid, vænner kroppen sig til trykket. Når man så går op igen, skal det
ske langsomt, ellers opstår der luftblærer i blodet. Populært siger man, at

blodet "koger".
Opstigningen må kun ske med en
hastighed på 1O meter i minuttet." Her
skal du se" - Finn viser mig en lille bog,
hvor hvert blad er omsluttet af plast, så
dykkeren kan tage den med under vandet, her er skalaer, som viser, hvor
hurtig man må gå op, alt efter hvor dybt
og hvor længe man har været nede.
Sker der et eller andet, så man bliver
nødt til at gå hurtigere op, så gælder det
bare om at rekvirere en helikopter til
Holmen i København, der har SOK,
Søværnets Operative Kommando en
tryktank. Den kommer man så ind i, til
trykket igen er udlignet.Det kan tage
mange timer, måske flere dage.

Det lyder, som din hobbyer vældig
spændende, er den ikke ogsåfarlig?
Jo, den er spændende,og den er også
farlig. Den er så farlig, at intet forsikringsselskab vil forsikre os. Derfor
tager vi også alle mulige sikkerheds
hensyn.
Alt udstyret bliver checket igen og
igen, inden vi går ud. Vi går altid ud
fire sammen, og vi går altid ned to og
to. Mens de to er nede, holder de andre
to vagt i båden.
.

De to,derer nede,er forbundetmed

en line, så vi altid ved, hvor vi har hinanden.Hvisden enes lufttilførsel af en
eller andengrund svigter,har vi indøvet
en teknik sådan, at vi på skift bruger
luft af den beholder,der er intakt, indtil
vi kommer op. Skulle det ske, at den
ene under neddykning får et ildebefin-
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dende, og det ikke er muligt at få ham
op på sædvanlig vis, så er der på brystet
af dragten en knap, der aktiverer en
gaspatron, som i et nu fylder hele
dykkerdragten med luft, så han ryger til
overfladen som en prop. Men så er det
også bare med at få fat i helikopteren i
en fart.
Jo, det er farligt, men det er også
dejligt. Du skulle prøve at ligge på
ryggen nede på bunden en dag, når
vandet er klart og se solen glitre i overfladen, se fiskene svØmme omkring en,
måske kommer der en fiskekutter tøffende forbi. Det er en helt ubeskrivelig
oplevelse.
O

Fakta:
Finn Kirkegårdbor Egebjergvejnr.162,
er født 1954.Er uddannetkokog arbejder som kantinebestyrerpå "REVA"i
Århus,som er en revalideringsinstitution. Finn er gift med Susanne,der er
lærer ved ,l:Iundslund Centralskole.
Sammenhardeto piger,Camillapå18
somgåri 3.Gpå HorsensStatsskoleog
Christinapå 14,somgår i 8. klassepå
Egebjergskolen.
ForudeQat væresportsdykkerhar Finn
endnu en hobby, "han skruer biler'.
Familiens,nu heletre biler,bliveraldrig
kørt på værksted,det klarerFinnselv.
Også vedligeholdelsenaf huset klarer
Finn, og nu er der også kommetet
sommerhustil. En ting er sikkert- Finn
kedersigaldrig!
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Egebjergskolen
skalhave
ka ra kt e r e ratMogens
Kirkegaard
Normalt er det eleverne, der skal have karakterer for deres
præstationer. Men i forbindelse med skoleudviklingsprojektet på Egebjergskolen er det besluttet, at forældrene
skal have lejlighed til at udtrykke deres meninger om
Egebjergskolen som institution.
Derfor har en arbejdsgruppe udarbejdet
et spørgeskema, der om kort tid uddeles
til skolens elever. De skal så tage skemaet med hjem til deres forældre og
senere aflevere det udfyldte skema på
skolen i de medfølgende kuverter.
Sådanne undersøgelser er foretaget
på flere af landets skoler og har mange
steder ført til, at skolernes praksis ændres i overensstemmelse med forældrenes ønsker. Egebjergskolen ønsker også
at kende forældrenes syn på væsentlige
emner som f.eks.:
- forholdet mellem skolen og forældrene
- børnenes tryghed i skolen
- undervisningens kvalitet
- disciplin
- skolebestyrelsens arbejde

Derfor håber skolen, at forældrene vil
hjælpe med at gøre undersøgelsen så
god og dækkende som muligt. Det kan
man gøre ved simpelthen at tage sig tid
en aften til at læse skemaet igennem og
sætte krydser efter bedste overbevisning. Der skal helst komme mange
besvarelser tilbage til skolen, for at
tendenserne fremgår helt tydeligt.
Undersøgelsen er anonym (skemaerne afleveres uden navn eller afsender).
Forældrene kan derfor udtrykke deres
meninger og holdninger uden frygt for,
at kritik på nogen måde vil kunne skade
deres barn.

Hvad mener
forældrene
om
Egebjergskolen?

I)-~

~,'n

En spørgeskemaundersøgelse
Læg derfor mærke til, når denne forside
dukker op af børnenes taske derhjemme.
O

Egebjergskolens
jubilæumsskrift
For to år siden havde Egebjergskolen
50 års fødselsdag, og i den anledning
blev der udarbejdet et jubilæumsskrift,
der fortalte løst og fast om skolens
historie og hverdag i de forløbne år. Da
der er kommet mange nye forældre og
kommende forældre til siden november
1993, vil vi gerne gøre opmærksom på,
at det stadig er muligt at købe skriftet
(ca. 100 sider med mange billeder) for
kr. 30,00.
For børnene vil det sikkert også være
interessant at blade i, selv efter at de har
forladt skolen.
Jubilæumsskriftet kan købes på skolens kontor i skoletiden. Og for de
voksne vil det være en god mulighed
for at komme til at kende deres børns
skole før og nu.
O
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EgebjergJudoklub

afCaffilenRosendal

Torsdag den 21. september 1995 startede Egebjerg
ludoklub sin 7. sæson. Klubben har i dag 25 aktive
medlemmer, hvoraf størsteparten udgør ungdomsafdelingen. Træningen foregår som tidligere år i Egebjergskolens
gymnastiksal hver torsdag.
Medlemmer under 14 år træner kl.
18.50-20.00 mens medlemmer der er
fyldt 14 år eller mere træner kl. 20.1521.50. Medlemskontingentet udgør kr.
40,-/måned for ungdomsmedlemmer og
kr. 60,-/måned for seniormedlemmer.
Træningen ledes af Peder Sprogøe, som
har 1. dan i judo (sort bælte). Desuden
består trænerstaben af Carsten Rosendal (brunt bælte) og Peter Jessen (blåt
bælte).

Hvader judo
Judo er en moderne kampsport og motionsidræt, der kommer fra Japan. Ordet
judo betyder direkte oversat "Den milde
vej" - og understreger dermed, at alt
voldeligt er fjernet fra sporten. F.eks. så
hverken slår eller sparker man i judo.
Judo går ud på at kaste hinanden med
forskellige teknikker og kontrollere
hinanden på gulvet.
Princippet er, at eftergivenhed besejrer styrke. Det betyder, at en teknisk
velfunderet judokæmper kan overvinde
en fysisk stærkere modstander.
I judo hersker der ikke streng disciplin, men der bliver lagt vægt på høflighed og hensyntagen til hinanden.
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Judo er en slags "all-round" sport. Alle
musklerne bliver rørt i løbet af en træningsaften. Smidighed, styrke, balance,
hurtighed, koordination og koncentration er nogle af de vigtige nøgleord, og
netop derfor er judo ikke kun en god
konkurrencesport, men også særdeles
velegnet som motionsidræt.

Judodragten
hedder en "judo-gi". Den består af jakke, bukser og bælte - og for pigernes
vedkommende tillige en T-shirt. Det er
.ikke nødvendigt at anskaffe sig en judogi for at begynde på judo. De første
gange kan træningen sagtens foregå i en
gammel joggingdragt.
Bæltefarverne spænder fra hvidt til
sort. Begyndere starter med det hvide
bælte. Ved at vise forskellige teknikker
kan man blive "gradueret" til gult, orange, grønt, blåt, brunt og sort bælte.
Børn under 14 år bruger ikke helfarvede bælter. I stedet bruger de et hvidt
bælte med farvede striber. Bæltets farve
fortæller altså lidt om, hvor gammel
man er, og hvor dygtig man er til judo:
Træningen foregår på specielle måtter; og det første, man lærer, er at falde,
så man ikke slår sig.

Hvemkandyrkejudo

Judo kan dyrkes af alle - i alle aldre og
af begge køn. Træningen afpasses efter
alder og niveau. De fleste steder træner
mænd og kvinder/piger og drenge sammen på samme hold. Det er en god
sport for børn, fordi den træner motorikken, er sjov og fordi børnene lærer
at ta~e hensyn til hinanden.

Hvad enten du er interesseret i motionen, de enkelte teknikker, konkurrencen, legen, det sociale sammenhold
eller det alt sammen, så skal du være
velkommeni EgebjergJudoklub. O

Klubbensbestyrelse:
Formand:
peter Jessen,
'B'7562 3862,
Kasserer:,
Carsten,Rosendal'B' 75656686'
Sekretær:
Jesper.Rosendal'lr:?
565,6686:
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LundumogHanstedKirker
meddelelserfra sognepræsten

Adventstiden:
luiekoncert i Hansted kirke:
I år indleder vi adventstiden med
julekoncert i Hansted kirke allerede 1.
søndag i advent den 3. december kl.
19.30. - Bjerringbro sangkor under
ledelse af Olav Pedersen vil komme og
holde koncert. Som nogle vil huske, har
de tidligere med succes holdt koncert i
Hansted kirke, og da korlederen kender
Hansted som et godt sted og kender
præsten, som er hans søster, drager de
gerne herned endnu engang. Og jeg
håber, at mange vil få en festlig optakt
til den hyggelige adventstid.

luiegudstjeneste for pensionister og

-

alle som er "lige ved at være det" og
alle som måske ikke har erkendt, at de
er det:
Torsdag den 14. december kl. 14.00 i

glæde af at være med.
Kom og bliv smittet af børnenes glæde
ved at synge og spille for os. Ældre og
bedsteforældre er meget velkommen.
Jul er fællesskab på tværs af alle aldre.

Julebørnegudstjenestei Hansted kirke
torsdag den 7. december kl. 10.00.
Som sidste år indbydes alle dagplejemødre (kommunaleog private)til Hansted kirke og derefter til ')ulehygge" i
præstegården. Hjemmegående mødre
med børn er også hjertelig velkommen.
Af hensyn til servering af æbleskiver
bedes I tilmelde jer hos mig, Ingerlise

Sander, 'li' 75656412, senesttorsdag
den 30. november (senere kan også gå,
hvis det skulle være). Hjertelig velkommen med børn under skolealderen.

Hansted kirke - kort julegudstjeneste
v/Ingerlise Sander og derefter festligt
samvær med kaffe i Egebjerg-Hansted
forsamlingshus.
Tilmelding senest 8. december til:
A. østergaard Thomsen 'li'7565 6063
'li' 75654226
KarenThomassen

ElseBregendahl

'li'

Familiegudstjeneste i Hansted kirke 3.
søndag i advent den 17. december kl.
10.30.
4.B og Bastholm fra Egebjergskolen
synger og spiller julen ind sammen med
os. Gudstjenesten tilrettelægges sådan,
at familier med børn forhåbentlig vil få
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pausen

- 25 kr. pr. person

- uanset, hvor

aftenen foregår.

Februarmåned
For de unge

75656239

Der vil blive buskørsel i lighed med
tidligereår. Se nærmere angående tidspunkter i Østjysk avis torsdag den 7.
december eller forhør hos ovennævnte
personer ved tilmelding. Tilskud til
kaffe i Forsamlingshuset 15 kr.
Underholdning: Nogen vil sikkert
huske, at vi for et par år siden havde
besøg af pianist Tine Fenger, sanger
Henry Pedersen og violinist Jørgen
Zachariassen.På opfordringkommer de
igen i år. Vi har dem med under gudstjenesten, og de underholder i forsamlingshuset.

konflikter.Vi giver videre til vore egne
børn, og måske er det godt engang
imellem at standse op og tænke efter,
hvad vi bærer på og bærer videre. Thomas Møllehave vil sikkert på en humoristisk og spændende måde sætte
noget i gang.
Vi plejer normalt ikke at have tilmelding til sogneaftner, men vi kan måske
få det problem,at konfirmandstuenikke
er stor nok. Derfor vil vi prøve denne
gang at bede om tilmelding/tilkendegivelsefra dem, der agter at komme, så
vi kan vurdere, om vi skal lægge foredraget i kirken. Selvfølgelig kan man
komme uden tilmelding, hvjs man ikke
kan tage stilling før i sidste øjeblik.
Men alle, der agter at komme, kan hjælpe os ved at ringe på torsdage mellem
kl. 10-13til min sekretær,'li'75656412,
og uden for dette tidspunkt kan man
ringe til Else Bregendahl,'li'7565 6239
eller til undertegnede på 'li'7565 6412.
Der vil blive serveret kaffe og brød i

-

deres forældre

-og alle!

Kirkekabaret den 25. februar 1996, kl.
19.30, i Hansted kirke.
Jeg har været så heldig at få en aftale
med :Unge Hjem' s efterskole, Skåde. De
er kendt over hele landet for deres kirkekabaretter. Ud fra et aktuelt tema i

Januarmåned
Sogneaften i Hansted præstegård
onsdag den 24. januar 1996, kl. 19.30,
v/Thomas Møllehave:
Emne:
De lykkelige børn, at være opelsket i
stedet for opdraget.
Det er lykkedes mig at få en aftale med
Thomas Møllehave, sØn af Johannes
Møllehave. Ad omveje har jeg hørt, at
han er lige så spændende som sin far. I
foredraget vil han uden tvivl også
berette om sin egen barndom. Foredraget vil henvende sig til unge, forældre
og ældre, for vi har jo alle været børn
og bærer med os både kærlighed og

vort liv og i vort samfund vil ca. 20
unge mennesker og lærere opføre et
stykke i drama, sang og musik. Kirken
er det rum, som er størst og bedst til
formålet. Derfor er nu chancen for alle
unge i byen, deres fOiældre og øvrige til
at møde op i Hansted kirke søndag den
25. februar kl. 19.30. Sidste år så og
hørte jeg dem i Horsens, og det var en
stor 'oplevelse. Temaet har jeg endnu
ikke, men dette vil blive bekendtgjort i
Østjysk avis torsdag den 22. februar.
Gratis adgang.

Til slut vil jeg ønske alle i LundumHansted sogne en glædelig jul og alt
O
godt i det nye år.
'

Kærlige hilsner fra Ingerlise Sander
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af SvendRehling

Denrinderhastigt,tidensiltrestrøm,
enrastløsbæk,somingenmagtkanbinde:
kunflygtigtstrejferdendin kjortelssøm.
hvadderi gårendnuvarhåbogdrøm,
detvil måskei morgenværeminde.

Desammesalmer,somdin mormorsang,
detonernumedbarnebarnets
stemme,
ogkirkeklokkenharsin gamleklang,
og altinger,somaltingvarengang.
denbarndomsjul,du aldrigkunneglemme.

Hvemkanforstå,at det igener jul,
enstakketstund. og såer åretude.
Nysbølgedmarken,sommerligoggul,
ogfuglesangi hyldenstætteskjul;
ogse, nufygersneenmodminrude.

Menmedensaltforandres,altforgår,
erjulenuforanderligtdensamme.
hvaddervarjul i fjor,erjul i år,
og træetrejses,hvordetaltidstår,
og sammestjernekronergranensstamme.

Mensaltforgårsomsne,derfaldti fjor,
er derdogeet,somaldrigskalomstødes:
detevigeogfrydefuldeord
omham,derelskededenfaldnejord
ogjulenatlodverdensFrelserfødes.

DentrofasteJul

Englensvelsignelse

!,

Der var så stille i skoven; den korte
decemberdag var forbi, den havde næsten været endnu kortere, end den burde
efter almanakken; thi grå og tunge skyer
havde hele dagen dækket himlen. Der
rørte sig ikke en vind, træerne stod så
alvorsfulde, som om de med vemod
mindedes sollyse dage, fuglesang og
blomsterduft fra i sommer - dog nu var
det forbi, nu var der intet andet at glæde
sig til end næste forår. Men det varede
så længe, inden man kunne vente at se
et smil fra den første anemone. Der lød
ligesom et suk gennem den gamle bøgeskov.
Men inde i den unge granplantage gik
det ganske anderledes livligt til. De små
grantræer hviskede og tiskede med
hverandre ligesom skolepiger; thi om
formiddagen havde skovrideren været
derude med nogle af skovbetjentene, og
han havde talt så meget om julen og
juletræer og sagt, at alle de små graner
skulle være juletræer. Hvad var julen
mon for noget, og hvordan mon det var
at være juletræ? Der stod inde imellem
dem et højt, gammelt grantræ, som de
alle sammen så op til med stor ærbødighed, fordi de havde hørt, at det skulle
være flagstang, og som de derfor mente
måtte være mere end almindelig begavet. Efter at have skubbet til hinanden
og hvisket meget sammen tog tre af de
fremmeligste smågraner endelig mod til
sig, nejede ærbødigt for den gamle og
spugte beskedent om, hvad det var at
'være juletræ.
Den gamle rystede på hovedet og sagde
kun: "Pjank, unyttigt stads, alt sammen
glemt inden nytår."
Det var rigtignok en meget sørgelig
efterretning, og de små graner begyndte
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allerede at blive helt kede af det; men så
trøstede de sig med, at den gamle altid
var så gnaven og stor på det og hverken
brød sig om det ene eller det andet, ikke
engang om sommerfuglene eller om
irisken, der dog sad og sang så kønt
sidste sommer.
Men om natten fik de en helt anden
besked. Det blev nemlig snevejr. Stille
og næsten højtideligt kom de rene,
hvide snefnug dalende ned, lagde sig
over græs og mark og klædte de små
graner i det nydeligste flor. Hele natten
sneede det. Men ved midnatstid hørte
granerne en dejlig sang, mellem snefnuggene lyste det så vidunderligt; da så
de Guds engle stige ned over skoven.
"Det er nok jer, der skal være juletræer,
I små," sagde englene.
"Ja, deter nok os," svarede grantræerne
ganske ængstelige.
"I skal ikke være bange," sagde englene, "for det er os, som gør jer til juletræer."
"Hvad skal vi så gøre?" spurgte alle
træerne som med een mund, og englene
svarede:
"I skal bringe kærlighed og glæde ind i
menneskenes huse. Nu går vi hen til
hver af jer, og vi ånder på jeres grene,
så bliver de endnu friskere, og vi gemmer vore melodier mellem jeres nåle, så
lyser og toner de så vidunderligt. Vi har
selv fået kærligheden og glæden oppe i
himlen hos Gud, nu skjuler vi den hos
jer, pas godt på den, til det bliver juleaften; når der så bliver tændt lys på jer, og
når I hører, at menneskene begynder at
synge, sådan som vi synger, om det lille
barn Jesus i Betlehem, så skal I lade det
lyse og tone ud fra jer, for at menneskebørnene rigtig kan mærke, at Gud ikke

har glemt dem i julen, og at vi engle har
sunget for jer."

Og englene flØjfra træ til træ og sang
ind i træernesgrene, skønnere end himlens fugle, dybere end havets bølger,
lifligere end bækkens rislen en forårsmorgen:
"Guds rige kærlighed hviler
endnu over denne jord,
og endnu Guds nåde smiler
til hver, som af hjertet tror.
Hvert fromt og barnligt hjerte
skal føle en sælsom glæde;
der tændes en julekærte
endog for de øjne, som græde.

For dem, som bo i det dunkle,
for dem, som takke og synge,
skal Betlehemsstjernen funkle,
og julen skal alle forynge.
Ære være G~d i det høje,
pris være den Herre Krist,
for ham skal hvert knæ sig bøje
på jord og i himlen hist."

Sådan sang englene, og de lyste velsignelse over hvert enenste lille grantræ,
for at det kunne bære jul, fred, kærlighed og glæde ind i det hjem, hvor det
nu skulle'stå juleaften.
Men yderst ude stod der et lille, stakkels
træ, der var ganske skævt og forkrøbIet.
En af englene kom også hen til det, så
mildt og kærligt ned til det svage træ og
skulle netop til at rØre ved det med sin
hvide, fine hånd. Da sagde en høj, smuk
gran, som stod lige ved siden af:
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"Skal det lille, usle kryb måske også
værejuletræ? Det dur ikke til noget, lad
det megethelleregå ud. Hvadjuleglæde
mon det skulle kunne bringe?"
Englen blev ganske forundret, men
svarede straks:
"Ingen ved, hvad Gud kan bruge det til,
og han vil, at det skal velsignes."
"Se blot, hvor skævt og kroget det er,"
svarede den smukke gran og så rigtig
stolt og knejsende ud.
"Kan det måske gøre for, at det er vokset op på skyggesiden," sagde englen,
"og kan du måske gøre for, at du har
fået bedre kår?"
Men nu blev det ranke træ fornærmet
og sagde: "Ja, tak, skal det lille,usle træ
velsignes, så frabeder jeg mig æren."
Og dets nåle blev ganske spidse, som
om det villejage englen bort.
Englen så bedrøvet på træet, så vendte
han sig bort, lagde begge sine hænder
på det lille træ og sagde: "Så skal du få
dobbeltvelsignelse.Gå ud og bring bud
frajulens Herre, smelt de stolte hjerter,
trøst de bedrøvede sind, lys for dem,
som har det mørkt, fortæl mange om
Guds kærlighed."
Det lille træ bøjede sig endnu mere end
før, det følte sig så lille, så svagt, og
dog så forunderlig glad; det var første
gang, nogen havde vist det kærlighed,
og det gemte alle englens ord og alle de
dejlige,himmelsketoner, og det besluttede, at når der blev tændt lys på dets
grene, så skulle det rigtignok bringe
juleglæde.
Så fløj englen bort; tavs og stille stod
grantræerne, de hviskede og tiskede
ikke mere med hverandre, hvert gemte
på sin velsignelse, hvert tænkte på,
hvad glæde det skulle bringe. Kun den
smukke,stolte gran havde ingen velsignelse; men den havde sin egen skønhed,
og den mente, at det kunne vel være
nok for at blive juletræ.

Lille juleaften vil jeg synge for jer dør,
lille juleaften bliver kagen aldrig tør!
Der duftede af æbleskiver og julekager,
børnene fik deres part deraf, derfor var
de så lystige; men juletræerne fik kun
lugten.
Så nåede de ind til købstaden, og nu
blev de stillet op ude på torvet, til sidst
så torvet ud som en hel granskov. Sneen
var rystet af træerne; men de stod og så
friske, grønne og forventningsfulde ud;
og folk kom, gik og sagde, at nu kunne
de først rigtig mærke, at det var blevet
jul, for nu kunne de lugte gran. Men
træerne vidste godt, at det var, fordi
englene havde lyst velsignelse over
dem, og de glædede sig sådan over, at
de allerede var begyndt at blive juletræer.
Det ene træ efter det andet blev solgt. Et
af de allerførste, som blev solgt, var den
smukke, ranke gran, vi kender ude fra
skoven. Justitsrådens frue købte den, og
hendes lille dreng klappede i hænderne
af glæde over sit smukke juletræ.
"Det er en frue for mig," tænkte grantræet. "Hun har da smag."
Og så bar karlen det hjem til justitsrådens hus.
Men der var ingen, der ville købe det
lille grantræ; alle havde de noget at
udsætte på det. Først selve juleaftens
dag, helt hen på eftermiddagen, .kom
der en fattig kone. Hun spurgte ganske
ængstelig, hvad det skulle koste, og da
hun havde hørt, hvor billigt det var,
blev hun helt glad; så meget havde hun
dog råd til. Men da hun bar det hjem,.
smilede hun til det lille træ og sagde:
"Nå, hvor lille Jens bliver fornøjet, nu
skal han alligevel få juletræ."
Og grantræet lagde sig kærligt 9P til
konens bryst og hviskede: "Ja, du kan
tro, at jeg har velsignelsen med mig; jeg
har ikke glemt den, I skal få den alle
sammen, både du og lille Jens." Men

det kunne konen ikke høre.
Næste morgen kom skovfogeden og
hans medhjælpere; de huggede det ene
træ om efter det andet; det gjorde ondt,
men træerne tænkte på englenes sang,
og så glemte de deres smerter. Der kom
vogne, de blev læsset på, klemt dygtigt
ind imellem hinanden; det lille fattige
træ blev lagt allerøverst; for de havde
nær glemt at få det med. Afsted gik det
ud af skoven, ind gennem landsbyen,
hvor bønderbørnene gik og sang:
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Og så blev det juleaften.
Inde i Justitsrådens dagligstue, midt på
gulvet, stod det smukke juletræ. Det var
rigtignok pyntet nu efter alle kunstens
regler, med lys og stjerner, guld- og
sølvpapir, roser og liljer. Smukke gaver.
var gemt i de tætte grene, og en julenisse var anbragt højt oppe i toppen. Fruen
havde ikke selv haft tid til at arrangere
det; hun skulle ned på banegården og
tage imod nogle gæster fra København,

hendes mands ældste søster, oberstinde,
og hendes søn, der var juridisk kandidat; og da de fremmede var kommet,
måtte hun underholde dem. Men husjomfruenhavde besørgetdet hele overmåde tilfredsstillende. Juletræet var
meget fornøjet med sig selv; hver gang
døren gik op, og lidt lys faldt ind i det
mørke værelse, benyttede det lejligheden til at spejle sig i de to store, gammeldags konsolspejle, og det længtes
særdeles efter, at lysene snart skulle
blive tændt, for så ville det først "rigtig
tage sig ud", som husjomfruen havde
sagt til stuepigen.
Endelig kom timen. Middagen var forbi, justitsråden og kandidatentændte en
cigar; men lille Harald var frygtelig
utålmodig. Nåda, hvor han havde glædet sig til den juleaften, til juletræet, til
alle foræringerne,tiljuleknaset! Han og
denjævnaldrende Jens, der boede nede
i det lille hus ved havegærdet, havde
mangen gang underholdt sig med hinanden om, hvad den aften ville bringe,
og Harald havde fået lov til at invitere
sin fattige lille venmed til herligheden;
thi det havde vist sig, at Jens' s begreber
omjuletræer var lige så fattige som han
selv. Nu var imidlertid Jens blevet syg
og kunne ikke komme med, så Harald
havde ingen til rigtig at udtale sig for,
.som kunne forstå ham. Oberstinden
forstod ham nemlig slet ikke; det var
hende umuligtat begribe, at Haraldikke
kunne sidde stille et øjeblik, men flytte. de sig fra den ene stol til den anden, så
man blev ganske nervøs.
Hvornår mon moder dog ville blive
færdig med at tænde de lys? Det var
qog også en forfærdeligtid, hun var om
alting.
Imidlertid stod den u~ge frue og tændte
lysene; hun ordnede lidt på de gaver,
hun havde bestemt til Harald - så, nu
var alt færdigt; det var et dejligt træ, det
måtte de da alle synes. Træet syntes det
da i hvert fald selv; nå, hvor det skinnede og glimrede, det var rigtignok en
anden slags stads end de hvide snefnug
den nat, da englene velsignede de andre
juletræer! Gid nu de andre træer kunne
se det, de skulle nok indrømme, at man
godt kunne Værejuletræ uden englevelsignelse. Mon der var nogen af de andre, der kunne overstråle det? Det skulle juletræet dog ikke mene.
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Så gik. fruen hen, åbnede døren, og ind
styrtede Harald, og bag efter ham kom
oberstinden, justitsråden, kandidaten, til
allersidst husjomfruen, pigerne og karlen; men de holdt sig i den grad i baggrunden, at deres tilstedeværelse aldeles
ikke mærkedes.
Man beundrede, man fandt julegaverne,
Harald fyldte efterhånden alle borde og
stole med udpakket legetØj, åbnede
billedbøger o.s.v. Han havde umådelig
travlt og morede sig storartet. Alle blev
vel betænkt, kandidaten s gaver var
ledsaget af små, meget vittige og satiriske vers, som navnlig morede oberstinden overordentlig. Den unge frue var så
elskværdig mod alle, søgte at få tjenestefolkene lidt på gled; men det ville
ikke rigtig lykkes. Justitsråden havde
fået et passende udvalg af den nye julelitteratur, alle kendte navne var repræ-

senteret- og ingen af dem syntes at

"

have noget medjulen at gøre. Efterhånden trak man sig tilbage, og lysene
brændte ned. Harald og hans.mor sad
sammenog så billeder.Hun tog sin lille
dreng på skødet, kyssede hans røde
kinder, læriede sig lidt tilbage, og så
sagde hun: "Har det nu været en rigtig
juleaften, lille Harald?" "Storartet,"
~varedeHarald og gik videre i billedbo-

gen.

.

Men det var, ligesom hendes eget
spørgsmål kom tilbage til hende selv,
som om det hang og sitrede i luften,
medens lysene brændte ned, og der
duftede af gran. Og det var, ligesom
hun måtte spørge sig selv: "Har det nu
også været en rigtig juleaften?" Å,
snak! Sad hun ikke her i sin smukke
dagligstue? Havde hun ikke sin lille
dreng på sit skød? Stod ikke juletræet
der så kønt, så grønt, så duftendeaf jul?
- Nej, ikke af jul, kun af gran; for der
mangledealligevelnoget. Hvad var det,
der manglede?Hun var ikke rigtig glad,
hun savnede - ja, hun vidste ikke selv,
hvad det var; men der kom noget vemodigt drømmende over hende, som hun
sad der og så ind i stuen - uden at se,
hvad der var ligefor, men desto bedre,
hvad der var bagved. Hun fik besøg af
gamle minder; hun hørte andre stemmer, og der var jul i de stemmer; men
det lå alt sammen bag ved hende.
Juletræet stod'og så meget misfornøjet
ud. "Hvad går der nu af hende?" tænkte
de. "Sikkenhun sidder, og jeg tror, hun
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rent glemmer mig; der går det ene lys
ud efter det andret, og hun tænder ingen
nye; hvad skal det betyde? Mon hun da
ikke er tilfreds med mig? Jeg er dog
alligevel det kønneste af dem alle sammen - men", og det var, ligesom juletræet sukkede; thi det begyndte at ane,
hvad det ville sige, at det ingen velsignelse havde fået.
I det samme slukkedes det sidste lys.
På en gang siger Harald: "Men mor dog
-lille Jens!" Hun vågnede som af drømme og svarede: "Hvad mener du,
Harald?"
"Jeg må straks ned til Jens, for jeg har
lovet ham at komme ned og se hans
juletræ, nu da han ikke kunne komme
til vores."
"Du kan virkelig ikke gå derned nu,
lille Harald; det er helt mørkt, og hvem
skal følge dig?"
"Å, mor, Jens er syg, og jeg har lovet at
bringe ham noget fra mit juletræ, og det
vil jeg også. Kan du ikke gå med,
mor?"
"Å nej, hvor kan jeg det," svarede hun,
"og det ville også kun forstyrre deres

jul, når vi kom."

.

Men Harald var en lille bestemt fyr, og
han forestillede hende, at Jens's.moder
var så rar, og at der var så hyggeligt og
pænt i deres stue, og han havde mange
gange siddet derinde og spist fedtebrød
sammen med Jens, og de kendte ham så
godt, og Jens ville rigtignok blive meget
underlig ved det, hvis han nu ikke holdt
sit løfte.
Fruen vidste ikke rigtig, hvordan det.
gik til; men hun fik sådan en underli~
lyst'til at se den hyggelige lille stue og
den lille syge Jens. Hun kiggede ind i
kabinettet, hvor hun så de andre sidde,
hver fordybet i sin bog. Så pakkede hun
i en fart en pakke sammen, for tomhændet ville hun ikke komme, tog Harald
ved hånden, listede sig med ham ud i
forstuen, og da hun og Harald havde
fået noget overtøj på, begav de. sig på
vej til det lille hus nede ved havegærdet.
De vandrede hånd i hånd ned ad bakken langs med haven. De store asketræer strakte deres nøgne grene op imod
himlen, ligesom de ville bede stjernerne
skinne rigtig klart ned over dem den
hellige julenat. Sneen lå så hvid og blød
over gærdets store kampestene, og nede
fra stranden kunne de høre det sukkende bølgeslag. Men ovre fra nabohuset

lød salmeverset:
"Fattig kom du til jorden ned,
adlede armod og usselhed,
fattig du gjorde dig med flid,
rige blev vi til evig tid.
O, Gud ske lov!"
"Fattig og dog rig, rig og dog fattig,"
sådan tænkte den uge frue, og så kom
de til målet for deres vandring.
Bag de røde gardiner, der var hængt for
de små vinduer, kunne de se, at der var
meget lyst inde i stuen. De lukkede
sagte forstuedøren op; fruen hviskede til
Harald, at han skulle være ganske stille.
De kunne høre en noget ensformig
stemme læse højt derinde. Forsigtigt
åbnede fruen døren til stuen, forsigtigt
trådte hun og Harald ind. Det var ingen,
der hørte dem.
Henne i den store alkoveseng lå en lille
syg dreng. Ansigtet var blegt, og den
lille hånd, som holdt fast om et billede,
var fin og hvid; øjnene var ufravendt
hæftet på et lille grantræ, som stod i en
urtepotte på bordet foran sengen. Det
var kun et lille, stakkels træ, og der var
ikke ret mange lys på det og kun meget
lidt julepynt; men øverst oppe var der
en gylden stjerne. Og det lille træ stod
der og lyste og strålede, så godt det
kunne; dugen på bordet var så hvid og
pæn, og den lille drengs øjne så milde
og glade; faderen sad alvorligt med
foldede hænder og så hele tiden på sin
syge dreng, og moderen sad med salmebogen opslået; hør, hvad hun læste:
"Men englen sagde: "Se, jeg forkynder
edef;. en stor glæde; eder er i dag en
Frelser født, som er den Herre Kristus i
Davids stad."
Og juletræet t~nkte: "Det var min engel, der forkyndte det, og det var det,
jeg skulle forkynde." Og det anstrengte
sig alt, hvad det kunne, og det ligesom
lyste ud fra stjernen og lysene: "Det er
jer, jeg forkynder den store glæde, at
der i dag er født jer en Frelser, som er
den Herre Kristus!"
Og den uge frue foldede uvilkårligt sine
hænder åg så hen på det lille blege
ansigt og det lille,fattige juletræ, og hun
tænkte på det lille, fattige bam i Davids
stad. - Men så kunne Harald ikke mere:
"Jens," råbte han, "her er vi!"
Og der blev stor forstyrrelse, faderen og
moderen rejste sig op, og Jens ville også
rejse sig; men han kunne ikke! Harald
gik hen til Jens og gav ham øjeblikkelig
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den nye billedbog, han havde med til
ham, og Jens.pegede på sit lille juletræ
og sagde: "Er det ikke pænt, Harald?"
"Storartet," svarede Harald.
Og så fortalte han straks Jens en hel
mængde om deres fælles bekendte:
Niels fiskers Peter, der var kommet
hjem fra de lange rejser og havde fået
skæg, og Bella, som havde fået hvalpe,
og om sine nye tinsoldater, som han
nok i morgen skulle komme ned med,
for de kunne godt lege med dem, selv
om Jens lå i sengen. Og den unge frue
kom hen til Jens og klappedehans kind.
Hun havde da også en pakke kager og
julegodter med til Jens, og hans øjne
strålede,da der mellemde sidstefandtes
en gris af marcipan. Jens så så taknemmelig op til hende, at hun ikke kunne
lade være at bøje sig ned og kysse ham
på panden.
"Nu brænder nok det sidste lys ud,"
sagde faderen. "Så skal vi synge salmen," svarede Jens.
Forældrene så lidt ængstelige hen til
fruen og sagde: "Ja, hvis fruen synes."
Fruen nikkede; hun satte sig ved siden
af sengen, Harald stod ved siden af, og
så sang de: "Den yndigste rose er funden." Da de kom til det vers:
"Ak, søger de ydmyge steder
i støvet for Frelseren græder,
så får I vor Jesus i tale;
thi roserne vokse i dale",
lyste det sidste julelys med sådan en
forunderlig glans, at det spejlede sig i
den unge fruens øjne, der var blevet
ganske fugtige.
Så måtte de hjem; men først havde
fruen en hel del at tale med Jens's mor
om, og det endte med, at den fattige
kone ikke kunne sige andet til svar end:
"Gud velsigne fruen." Men det var
måske også det allerbedste, hun ,kunne
sige. Da hun sagde farvel til Jens, ville
den lille dreng så gerne sige noget, men
kunne ikke rigtig få det sagt. Endelig
kom det da, og så sagde han: "Jeg ville
også gerne give Dem noget, fordi De
kom og besøgte mig og gav mig så
meget; De må gerne have mit juletræ!"
"Tak, min søde dreng," sagde hun,
"men det kunne jeg da rigtignok ikke
nænne at tage fra dig; men vil du give
mig en lille kvist af det?"
Den lille, magre hånd havde meget
besvær med det; endelig fik han brækket en lille gren af; den satte fruen på sit
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bryst, og så sagde de farvel.
"Glædelig jul," sagde faderen og moderen, og Jens råbte også: "Glædelig
jul! "
Ja, glædelig jul- det fulgte med dem op
ad bakken, med ind i stuen; det var,
ligesom det hang i den lille grankvists.
grønne nåle; men den havde jo også fået
dobbelt velsignelse af englens hånd.
Alt var stille i justitsrådens hus; oberstinden og kandidaten havde trukket sig
tilbage. Justitsråden forfriskede sig med
"Berlingeren"; Harald lå i sin lille seng
og drømte om julen. Inde i kabinettet
sad fruen; den lille grankvist havde hun
sat over sine forældres portræt, der hang
over hendes skrivebord. Hun sad og
smilede; hun tænkte på de gamle minder, på julen i forældrenes hjem, da hun
var lille; men nu havde hun ikke blot jul
bag ved sig, hun havde den også hos
sig, og hun nynnede: "Thi roserne vokse i dale." Og den lille grankvist nikkede fornøjet ned til hende og ind til juletræet, som stod i dagligstuen og så
ganske forundret ind på sin gamle nabo
fra skoven. Endnu mere forundret måtte
det rigtignok blive, da husets unge frue,
inden hun slukkede lampen, gik hen og
så så kærligt på den lille kvist; men ikke
et blik havde hun tilovers for juletræet.
Ved midnatstid gik juleenglen igennem
alle byens huse og spurgte hvert juletræ,
om det nu også havde bragt velsignelse
til menneskenes børn.
Englen kom også til justitsrådens hus.
Han gik ikke ind i dagligstuen, hvor det.
store juletræ stod; thi de to havde jo
ikke noget med hinanden at gøre; men
han gik ind og satte sig netop der, hvor
den unge frue havde siddet, og spurgte
den lille kvist om dens historie. Og
grangrenen fortalte om Jens og hans
fader og moder og om den unge frues
besøg i den fattige stue og om hendes
drømme og tanker i hendes egen stue.
Og englen smilede til grangrenen. Men da englen gik, lød der et suk inde
fra dagligstuen. Da nænnede julens
engel ikke at gå forbi. "Hvad vil du ?"
spurgte han.
Men grantræet bøjede sine grene og
svarede: "Giv mig også en velsignelse!
Der er dog ingen af menneskenes børn,
som kan undvære Guds kærlighed; giv
også mig at bringe noget af Guds kærlighed!"

Og englen gik ind til træet og rørte ved
det med sin hånd og velsignede det.
Den næste morgenhavde grantræettabt
en hel del af sine nåle; men det havde
fået en velsignelse at bringe. Og da
fruen kom ind i sin stue, smilede hun
både til den lille kvist og til sit eget
grantræ;for det var, ligesom hun kunne
mærke, at nu var det blevet et rigtigt
juletræ; der lyste kærlighed ud af dets
grene, eller måske var det fra hendes
eget hjerte og hendes egne øjne;thi hun
havde jo nu selv fået den store velsignelse og forstået, at "eder er i dag en
Frelserfødt".
O
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HanstedKirke

LundumKirke

Gudstjenesteri
Søndag, den 26. november
24. søndag efter Trinitatis

Ingen Gudstjeneste

19.30

Søndag, den 3. december
1. søndag i advent

14.00

Ingerlise Sander
Familiegudstjeneste

19.30

Søndag, del! 10. december
2. søndag i advent

10.30

Ingerlise Sander

09.00

Ingerlise Sander
Bjerringbrokoret
Julekoncert
Ingerlise Sander

14.00
Ingerlise Sander
Julegudstjeneste for pensionister

Torsdag den 14. december
Søndag, den 17. december
3. søndag i advent

09.00

Ingerlise Sander

10.30

Ingerlise Sander
Familiegudstjeneste

Søndag, den 24. december
4. søndag i advent - Juleaften

15.00

Ingerlise Sander

16.30

Ingerlise Sander

Mandag, den 25. december
Juledag

09.00

Ingerlise Sander

10.30

Ingerlise Sander

Tirsdag, den 26. december
2. juledag

10.30

Ingerlise Sander

09.00

Ingerlise Sander

09.00

Thomas Fischer-Larsen

Ingerlise Sander

Ingen Gudstjeneste

Søndag, den 31. december
Julesøndag
Mandag, den 1. januar
Nytårsdag

09.00

Ingerlise Sander

10.30

Søndag, den 7. januar
1 søndag efter Hellig 3 konger

10.30

Ingerlise Sander

14.00
Ingerlise Sander
KFUM -Spejdernes nytårsparade

Søndag, den 14 januar
2. søndag efter Hellig 3 konger

09.00

Ingerlise Sander

10.30

Ingerlise Sander

Søndag, den 21. januar
3. søndag efter Hellig 3 konger

10.30

Ingerlise Sander

09.00

Ingerlise Sander
Ingerlise Sander

Søndag, den 28. januar
Sidste søndag efter Hellig 3 konger

Ingen Gudstjeneste

10.30,

Søndag, den 4. februar
Septuagesima

Ingen Gudstjeneste

09.00

Thomas Fischer-Larsen

Søndag, den 11. februar
Sexagesima

09.00

Thomas Fischer-Larsen

Søndag, den 18. februar
Fastelavn

14.00

Ingerlise Sander
Faniliegudstjeneste

10.30

Ingerlise Sander

Søndag, den 25. februar
1. søndag i fasten

10.30

Ingerlise Sander

19.30

Unge Hjem's Efterskole
Kirkekabaret

Ingen Gudstjeneste

Gudstjenester
på HanstedHospital
Onsdag, den 29. november
Søndag, den 24. december
Onsdag, den 10.januar
Onsdag, den 31. januar
Onsdag, den 21. februar

-DECEMBER
- JANUAR -

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

14.30:
14.00:
14.30:
14.30:
14.30:

FEBRUAR

Gudstjeneste v/Ingerlise Sander (altergang)
Gudstjeneste v/IngerliseSander
Gudstjeneste v/Ingerlise Sander (altergang)
Gudstjeneste v/IngerliseSander
Gudstjeneste vI Ingerlise Sander (altergang)
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Horsensegnens
folkekirkeligeNærradio

søndagi advent
3. december1995

optager gudstjenester (som udsendes samme dag kl. 18.00) på følgende søndage:
10. december : Hatting Kirke ved sognepræst Karin Ladegaard
07. januar
: Tyrsted Kirke ved sognepræstElinor Jensen
04. februar
: Tønning Kirke ved sognepræst Ib Klausen
03. marts
: Sønderbro Kirke ved sognets nye sognepræst (forventelig)

Igen i år tændes 1. lys i adventskransen
i Lundum Kirke søndag, den 3. december kl. 14.00, hvor 4. klasse fra Egebjergskolen medvirker sammen med
Jørgen Bastholm.
Efter gudstjenesten inviterer Borgerforeningen og Menighedsrådet til julehygge i Borgerhuset, hvor det store

1.

og udsender et magasinprogram kl. 10.30 på følgende onsdage (med genudsendelse
på efterfølgende søndage mellem kl. 15.00 og kl. 17.00):
20. december : Julemagasin. Anne Marie Vrang
17. januar
: Kirkens dåbsoplæring. Niels Grymer
14. februar
: Organist med hænder og fødder. Anne Marie Vrang møder en
organist ved orglet.
13. marts
25 år som provst; 40 år som præst. Interview med Jens Lidegaard. Litten Hjort.
Aktiv dødshjælp. Niels Grymer
10. april
Skal kirken velsigne homofile? Litten Hjort.
08. maj
Aktuelt emne. Gudrun Andreasen.
05 juni

juletræ tændes kl. 16.00.

.

Vel mødt begge steder!

Lundum Borgerforening vil gerne benytte lejligheden til at takke Unibank
A/S, Østbirk for fotokopimaskinen.
Den faldtpå et meget tørt sted og vil
komme til at gøre stor gavn i foreningernei Lundum.
O

Julemarked på Hansted Hospital.fToveGOmred
lørdagden25.november
mellemkl.13.00ogkl.16.00

Vi gør opmærksom på, at KageCafeen
er lukket ijanuar måned 1996.
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Traditionen tro bliver der igen i år julemarked på Hansted Hospital. Beboerne og
terapien har bagt, syltet,syet og strikket - så der vil være mange ting af købe i
boderne. Desuden vil der være en mængde andre ting at købe, da der er ikke mindre
end 24 boder lejet ud til folk udefra.
Markedet begynder med, at Horsens Ungdoms Brass Band spiller, hvorefter
boderne vil blive åbnet. I spisestuen vil der være en bod, hvor der hele eftenniddagen
vil være mulighed for at købe vafler, æbleskiver, gløgg, kaffe og saftevand.
Alle er hjertelig velkomne, og vi håber at julemarkedet i år vil blive en lige så stor
succes som de foregående år. Markedets overskud går til udflugter og andre

arangementerfor beboerne i årets løb. .

O
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Derertrykpå,nårBroenskalværefærdig
I Broens interview-serie Bolden ruller, er vor mand i
marken, Frands Påskesen, endnu en gang kørt til Hansted;
denne gang for at møde Bente og Carsten Steffensen, som
har boet på Banevænget de sidste 26 år, i et hus hvor der
fra stuerne er en fin udsigt til "Grenen".
Carsten Steffensen, du står i telefonbogen, som trykkeriarbejder, er det den
rigtige titel? Jeg mente du var selvstændig?
Ja, begge dele passer faktisk. Jeg overtog forretningen efter min far, og det er
ca. 64 år siden, at han begyndte med et
lille trykkeri i Smedegade, og det er
efterhånden vokset sig større. I dag
ligger vort firma på Islandsvej.

Hvor stort er Jeres firma?
Det består af min kone og mig, og det
er grunden til, at jeg både er trykkeriarbejder og selvstændig på en gang,
fordi vi to ordner det hele.
Hvor stor erjeres familie og hvor længe har I boet her i Hansted?
Vi har tre børn: Ole, Lene og Jette. Det
er 26 år siden, vi købte huset her, som
dengang var på 106 m2, men det er
efterhånden blevet udvidet til det, det er
i dag i takt med, at børneflokken voksede. I dag bor vi i et dejligt stort hus.

Hvad med dig Bente, er du også uddannettrykkearbejder?

Nej, jeg er faktisk uddannet som økonoma på Horsens kommunehospital.
Dcc startede. jeg i 1967 og efter et par

år der, var jeg så i Aarhus på kommunehos.e.italet. Derefter et halvt år på
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Indentrykningen
at Broenkanstarte,skalderlæggesrasteri allebilleder,deskalskærestil
i denrigtigestørrelseogmonterespå siderne.
foto:NielsBjerregaard

Hvad laver Steffensen Offset, udover
at trykke Broen.
Vi laver mange forskellige blade, også
i flerfarvet tryk, vi laver blandt andet et"

lægeblad.
~

Derudoverlaver vi alt til firmaer, !:

somfor eksempelfakturaer,blanketter
! m.m.,
og så trykkervi mangeforenings- !
~

!

!

~

blade

og fagblade

i det

hele

taget.

_ ~

.

!.

~

~/.
e:ii~

!"~

! .~n er et godt blad, det bliverrost meget, i
\"'"~~"t>.'\..,\}~~"'~~~~~~~

lPt...~

't

! Ja, vi kan godt blive enige om, at Bro- !

)]rlrI~~= -= .q~~.Ad

_~ .~;~81llL

..

..

.... ',.'
. ..

.

~fnrt S:w:}rJPF JR.!? bfl!, j:...~~cJ.J

~

.i . ... .........

f~ .

-.

-;: '. ;; -'-

~
.

..

.:~.. 'Z,"

.

./. _.~

...

.

.

.

....

.

. ..

~'.

. ..'.r~'~.

-::~

-

,.;__. _
~

~

-~

.

~

Derertrykpå,nårBroenskalværefærdig
I Broens interview-serie Bolden ruller, er vor mand i
marken, Frands Påskesen, endnu en gang kørt til Hansted;
denne gang for at møde Bente og Carsten Steffensen, som
har boet på Banevænget de sidste 26 år, i et hus hvor der
fra stuerne er en fin udsigt til "Grenen".
Carsten Steffensen, du står i telefonbogen, som trykkeriarbejder, er det den
rigtige titel? Jeg mente du var selvstændig?
Ja, begge dele passer faktisk. Jeg overtog forretningen efter min far, og det er
ca. 64 år siden, at han begyndte med et
lille trykkeri i Smedegade, og det er
efterhånden vokset sig større. I dag
ligger vort firma på Islandsvej.

Hvor stort er Jeres firma?
Det består af min kone og mig, og det
er grunden til, at jeg både er trykkeriarbejder og selvstændig på en gang,
fordi vi to ordner det hele.
Hvor stor erjeres familie og hvor længe har I boet her i Hansted?
Vi har tre børn: Ole, Lene og Jette. Det
er 26 år siden, vi købte huset her, som
dengang var på 106 m2, men det er
efterhånden blevet udvidet til det, det er
i dag i takt med, at bømeflokken voksede. I dag bor vi i et dejligt stort hus.
Hvad med dig Bente, er du også uddannet trykkearbejder?
Nej, jeg er faktisk uddannet som økonoma på Horsens kommunehospital.
Der startede jeg i 1967 og efter et par
år der, var jeg så i Aarhus på kommunehospitalet. Derefter et halvt år på
skole i København og så tilbage til
Horsens, hvor jeg gjorde min uddannelse færdig og fortsatte så her som
økonomaassistent.
Men efterhånden som børneflokken
var vokset til tre, holdt jeg op på
sygehuset, fordi jeg syntes, der var nok
at se til her hjemme. Jeg var ganske vist
også et års tid ansat på Hansted Hospital, men siden 1980 har jeg hjulpet min
mand i firmaet.

DECEMBER- JANUAR- FEBRUAR

IndentrykningenafBroenkanstarte,skalderlæggesrasteri allebilleder,deskalskærestil
i denrigtigestørrelseogmonterespå siderne.
foto:NielsBjerregaard
Hvad laver Steffensen Offset, udover
at trykke Broen.
Vi laver mange forskellige blade, også
i flerfarvet tryk, vi laver blandt andet er
lægeblad.
Derudover laver vi alt til firmaer,
som for eksempel fakturaer, blanketter
m.m., og så trykker vi mange foreningsblade og fagblade i det hele taget.

..................
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Ja, vi kan godt blive enige om, at Broen er et godt blad, det bliver rost meget,

hvor det kommer, og det dækker jo
også et stort spekter. Jeg har i den
forbindelse et spørgsmål til dig, er det
almindeligt med et sogneblad i det
format?
Nej,jeg kender kun Hansted,Egebjerg,
Rådved og Lundum, der har et sådant
blad. Vi havde engang en forespørgsel
fra Hatting. Der var nogle der, som
havde set Broen, men det blev ikke til
mere.
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Det er et størrepuslespilat få billederne
placeretpå derigtigesider- determindre
heldigtat placereet fotoaf en 17år ung
kvindelig
skønhed
nårbilledteksten
omtaler
enældreherre!
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Indentrykkemaskinen
kanfå lov at kørepå fuldeomdrejninger
skaldenjusteresog detskal
kontrolleres,at resultatetbliverefterhensigten
foto:NielsBjerregaard
Der er også andre, der har rørt på sig,
men jeg forstår, at det er svært at blive
enige i de forskellige sogne om at samle
alle foreninger, skoler, kirke, forsamlingshus, sportsforeninger m. m. Jeg
synes, det er enestående, at I kan
gennemføre det. Det er jo også en besparelse, at I er flere om det, det er da
med til at holde omkostningerne nede.
Det var godt Carsten Steffensen, at du
sagde det med besparelse, jeg har i
den forbindelse et andet spørgsmål til
dig, det er vel ikke muligt, at du kan
trykke Broen lidt billigere?
Spørgsmålet affødte en hellatterkaskade, og svaret var:
"Det bliver vist ikke let. I skal jo
regne med,at det er et meget gedigent

blad, det er trykt på noget meget fint
papir, og samtidigvokser detjo hele tiden. I skal regne med, at jo flere sider
og jo flere billeder, desto dyrere bliver
det".
Har I nogle fritidsinteresser?
Ja svarer Carsten, jeg har min cykel og
min have. Jeg kan godt finde på at tage
en cykeltur rundt om Bygholm sø, men
en stor del af min sparsomme fritid
bruger jeg i haven.
Bente siger selvfølgelig, at hun har de
samme interesser, men desuden har hun
i mange år stået på mål på det ene af
Egebjergs Old Girls håndboldhold.
Men når vi cykler sammen, siger
Bente, så har jeg gerne pakket cykeltasken med to øl. Oven i det hele er det

Serveresrejemadderpå Banevænget,er detmedfriskpressetcitronsaftaf egenavl..
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Eftertrykningog falsningsamlesarkenetil
et bladellerrettere1.100blade.

dog også blevet tid til campingture og
en udenlandsrejse en gang om året.
Er I gladefor at bo her i Hansted?
Ja, det er vi, ellers var vi jo nok ikke
blevet boende her så længe. Vi kan jo
huske, da der lå 7 fritliggende huse på
marken, og nu er det hele tilgroet. Jo,
det er et dejligt sted vi bor.
Har I nogle specielle minder at tænke
tilbage på?

Ja, der er nu en ting, som jeg særlig
husker, siger Carsten.Det stammer helt
fra før, der var huse over det hele. Jeg
havde et stykke jord, hvor jeg havde
nogle kalve gående, jeg havde også en
lille grå Fergusonmed plov, og den var
ikke altid for flink til at starte.
Så var der en aften, hvor jeg skulle
over til kalvene,jeg drejedenøglen, der
skete ikke noget, så stod jeg af, men
pludseligstartede den alligevel. Jeg skyndte mig at hive nøglen ud, men den
fortsatte med at køre selv og tog selvfølgelig turen ind gennem plankeværket, helt ind i Anne Vibeke og Bents
have, hvor den endelig standsede lige
foran deres drivhus.
Jeg gik hen og ringede på døren, de
havde ikke hørt noget, såjeg forklarede
bare Bent, at jeg var kørt ind i hans
have, men nu bakkede jeg ud igen. ""
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FraBenteogCarstensstuererderenmegetfinudsigttil "Grenen"- her fotograferetenaf de
dagehvorbådeNordsøenogKattegateri oprør.

~

Noget andet spændende i prydhaven

var hækken. Den kan ikke ses fra

Efteratarkeneersamletoghæftetsammen
til hæfter,skalfakturaenskrives.
Efter interviewet gik vi en tur rundt om
huset. Jeg må nok sige, at der var have
-

en køkkenhave, der bugnede af fro-

dighed. Selvom det var efter høst, så
fik man alligevel et indtryk af, hvad
der havde været det kunne ses på,
hvad der var tilbage af porrer og gulerødder.

-

vejen, men den var klippet som bølgegang ved Skagens Gren. Den var klippet i store høje bølger, der mødes mod
et hjørne. Det var ikke et almindeligt
syn.
Det var et par spændende mennesker
at møde, som foruden at drive en selvstændig virksomhed, også får tid til at
leve livet. Skal det hele sammen-fattes
i en enkelt sætning, må det blive noget
i retningaf: DERERTRYKPÅ
O

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

Boldenfår i hvertfald et ordentligtrykseksten, så den ryger helt op til Egebjergog
landerforfodenaf Kirstenog CarlChristian
Jensen,Rådvedvej4.

Vilduværemedi en aktiv gruppe af.børn, 'unge og voksne, som i
fællesskab søger en fritid med holdninger og oplevelser; hos grønne spejdere, også
hvad angår holdning til miljøet og oplevelser i naturen, så ring til Øen af lederne i
nedenstående skema som passer til netop din aldersgruppe!
Enhed Skoleklasse Mødetidspunkt Leder/kontaktperson
Bævere

00.- Ot

Tirsdage 18.00-19.30JanLaursen

'll' 7565
2033

Ulveunger

02.- 03.

Onsdage 19.00-20.30IngerScheel-Hansen

'll'

75656598

Juniorer

04.- 05.

Mandage 19.00-21.00WillyMathiasen

'll'

75665395

Spejdere

06.- 08.

Torsdage 19.00-21.00AndersMøller

'll'

75667087

Seniorer

09.-10.

I Anders
Madsen
Torsdage 19.00-21.00

'll' 7565
6502

Rovere

17-??år

Torsdage 19.00-21.00MartinSternberg

'll' 7560
2934

Ledere

17- ??år

DECEMBER
- JANUAR- FEBRUAR

Michael
Lind-Frandsen
'll' 75656442 "-

-lP
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Legestuen

Bestyrelsen:
af Merete Jensen og Lene Jo,elsen

Midt i september åbnede legestuen mandag, så vi nu kan
tilbyde sjov og leg 3 dage om ugen samt mødregruppen.
At holde åben en dag mere om ugen har givet os nogle
mindre hold, så både børn og personale er tilfredse. Indtil
videre er alle 3 dage besatte.
Sæsonstarten
Vi startede jo sæsonen midt i august og
indtil den 5. september kørte vi med
turnusordning. Den 5. september blev
Jytte Marsbøll ansat hos os i 6 timer om
ugen. Vores økonomi rækker desværre
ikke til at ansætte hende i alle 9 timer,
men i de resterende 3 timer kører vi
med turnusordning blandt mødrene, og
det fungerer rigtig fint. Jytte er ansat fra
kl. 10.30-12.30.

Nybestyrelse
Nu skulle der afholdes generalforsamling mandag den 4. september 1995 kl.
19.00 - bestyrelsen satte alle sejl til.
Lene aflagde beretning om opstarten og

SIDE22

Merete gennemgik økonomien, som var
tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Susette har været en af "bagmændene" i legestuen, og da vi kom til
punktet om valg af ny bestyrelse, måtte
vi desværre sige et farvel til hende, da
datteren er startet i børnehave, men vi
fik en ny og god bestyrelse.

Mødregruppen
Det går åbenbartgodt for børnefamilierne i Egebjerg.Vi er ihvertfaldglade for
den massiveopbakning,vi har omkring
de forskellige tilbud til børn 0-6 år i
legestuen.
Mødregruppen onsdag 9.30-11.30
mærker også succesen. Når vi holder
mødregruppeer der fuld af liv, og det er

Formandogdagligleder
LeneJosefsen. , , . ,.. .. 11'40149762
Næstformand
DeniseMasanet

11'

0000 0000

Kasserer

Merete
Jensen

11'75656802

ikke hver gang, at de mindste kan klare
at være med i hele 2 timer, og de må ud
og have en lur. Nu kan mor nå en ekstra
kop kaffe, inden turen går hjemad.
Børnene laver det, som de har "lyst
til": leg i "legehjørnerne", køkken, købmand, dukker m.v. De mere kreative
aktiviteter kan evt. være: sætte perler på
snor, modellervoks, vandfarver osv. Ja,
det er hverken materialer eller evner,
der skal ødelægge aktiviteten, der er
nok at tage fat på.

Fotografering
Tirsdag den 3. oktober 1995 havde vi
besøg af en fotograf.Der blev taget portræt fotos og på legepladsen blev der
taget et godt gruppebillede.
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Forældrekaffe
Som noget nyt har vi lavet "Forældrekaffe" - dvs. i den sidste time kl. 11.3012.30, den første dag i måneden, skiftevis mellem mandag, tirsdag og torsdag.
Forældrene skiftes til at bage - tilmelding på opslagstavlen.
Forældrekaffe er en god måde at få
forældrene rystet sammen på, ikke bare
et kedeligt "go' daw" i gangen, men her
er der en lille mulighed for nærmere
bekendtskab. Der kan vi jo også tale om
lige netop dit barn.
Ved den første forældrekaffe i oktober gik der lidt kuk i den, da forældrekaffen er fra kl. 11.30-12.30. Mange
forældre satte sig til bords, da de hentede børnene kl. 12.30 og det er ikke
meningen. Nogen glemte vores pris på
kr. 10,00 for at deltage. Disse penge vil
gå tillegestuens kasse. Det er vores
ønske, at disse møder vil komme til at
fungere planmæssigt, men altså - tidspunktet er ret vigtig, hvis du ønsker at
deltage i forældrekaffen.

Tureogudflugter
Tirsdag den 29. august 1995 skulle vi
på besøg hos Falck, Nørrebrogade.
Lene havde bedt 4 forældre tage med
for at holde styr på flokken og Merete
tog gode billeder. Vi blev præsenteret
for mange slags biler, dyreambulance,
hestetrailer,ambulancer,grillvognm.m.
Rundvisningenvarede knap 1 time. Da

vi tog bussen hjem til legestuen, var det
med en bus fuld af børn, som sent vil
glemme netop det besøg, der for børnene havde været meget spændende.

ByghalmPark
Tirsdag den 10. oktober 1995 tog vi
igen bussen. Denne gang for at fodre
ænder i Bygholm Park.Her havde vi en
dejlig formiddag.Vi gav ænderne brød,
samlede kastanier, blade og legede på
parkens legeplads. Inden vi skulle gå
den lange vej til banegården, kunne vi
lige nå et krus saftevand og et par kiks.
Klokken blev mange, inden vi kom
hjem. Den dag måtte børnene hygge
med madpakken hjemme. En anden
gang vil vi måske tage madpakkerne
med i parken.Vi har bitre erfaringer fra
en dag, hvor vi spiste på vores egen
legeplads, da vi mildest talt blev overfaldet af hvepse og vi havde derfor slet
ikke lyst til at forsøge igen.

Bibliotek
Det var meningen at tage på biblioteket
en gang om måneden, stadig skiftevis
mellem mandag, tirsdag og torsdag,
men der er et problem - og det er, at det
er dyrt med bussen. Vi skulle gerne på
andre udflugter og kan desværre ikke
komme så ofte på biblioteket.

Motorik
er en vigtig del af dit barns udvikling.
Derfor vil vi i legestuennu også arbejde

med det. Vi vil benytte fritidshusets
største lokale og lave gymnastik, lave
kolbøtter,hoppe, hoppe et ben, gå efter
en lige streg, benytte vores hoppebolde
osv. Disse ting er ret vigtige for børns
balance, så de i 4-6 års alderen kan
cykle uden støttehjuluden at være bange og usikre. Vi vil prøve at kontakte
motoriklæreren på Egebjergskolen for
at få gode ideer til vores undervisning.

Indianerfest
I uge 43 - minus mandag - lavede vi
indianerhattetil os, blev malet i hovederne, satte indianertelte op og brugte
diverse musikinstrumenter. Det var
sjovt og hyggeligt. Børnene skulle i
denne uge ikke have madpakker med,
så vi spiste masser af pølsehom.

Julefest
Den skal vi snart til at arrangere. Der er
mange ting at gå i gang med, men begyndelsen er gjort. Dagen er fastsat tirsdag den 19. december 1995 løber det
hele af stablen. Musikken vil blive
leveret af Anette Quorning på keybord.
Anette har lovet at besøge os 2 gange
inden julefesten, så børnene kan Øve sig
på de gode julesange.

Pågensyn
Det hele lyder måske som en hel dagbog, men vi mener, at I skal vide, hvor
stor en aktivitetog glædebørnenefår på
de få timer,de er i legestuen.
O

Distribution
af Broen

af HansThomsen

Da det ikke tidligere har været offentliggjort, hvordan man kan komme i
betragtning som omdeler af Broen, vil
vi hermedbekendtgørebestyrelsensbeslutningomkring distribution af Broen.
Der skal foreliggeen skriftlig ansøgning til Broens bestyrelse og ved "fastansættelse" skal der udfærdiges en underskreven aftale.
Stillingener nu besat af Iben Helbo, der
til mødet den 24. oktober 1995 havde
indsendt en skriftlig ansøgning.
Iben skal i 1998 deltage i Verdensspejderforbundets internationale Jamboree i Chile.
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Ved besættelse af stillingen prioriteres
ansøgningerne i følgende orden:

1. Et ungt menneske over 15 år, som
gerne vil tjene penge til en tur/rejse
o.lign.
2. Unge mennesker i en forening kan i
fællesskab indtjene penge til en samlet tur - der skal være en overordnet
ansvarlig person.

3. En voksen person, som ønsker at
omdele Broen.
4. Postvæsenet.
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Diskotek i Kaskelotten
Til diskotek i Kaskelotten fredag den
13. oktober 1995,havde vi inviteretalle
unge i Egebjerg fra 4.-7. klasse til diskotek fra kl. 19.00-24.00.
Der kom ca. 60 unge mennesker i højt
humør - meget flot! Der var gang i
musikken og slik - og sodavandssalget
gik strygende.

af personalet

De unge mennesker opførte sig i det
store hele pænt - men i "kådhed" gik det
lidt hårdt ud over vores inventar:
to kontorstole har fået ødelagte hjul
en barbiedukke ødelagt
et ishockeyspil ødelagt
tomme sodavandsflasker "lusket" ud
og solgt i døgnkiosken.
Det blev en dyr aften for Kaskelotten!!

Af den grund er der intet diskotek i
november måned!! Vi håber så, på at
vores ting bliver behandlet bedre ved
kommendediskoteker.
O

Aktivitetsdagen
gavoverskud

afbømog peæonale

Traditionen tro afholdte Kaskelotten aktivitetsdag. Med hjælp fra børnenes store
engagement, sponsorer og et stort fremmøde gav arrangementet også økonomisk
overskud; mange tak for jeres opbakning.
Det blev bestemt, at et eventuel økonomisk overskud skulle bruges til fjernadoption og til stadig støtte til vandprojekterne i Ghana.
Brøndprojekterne støtter sundhedsmæssigt meget bredt og afhjælper megen sygdom.
Vores fjernadoptioner kan til gen-

.gæld forhåbentlig give

vores børn et
merepersonligt forhold til børn i andre
kulturer.
Vi er i fuld gang med at få skrevet
breve og børnene går op i det med liv
og sjæl.
Vi håber, at postgangen ikke tager
for lang tid, så vi snart hører noget
dernede fra.
O

Kaskelotten bruger
SØRNEfonden
SIDE24
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Den anden mulighed er, at han kan
blive hentet ved gadedøren i en bil om
14 minutter (+/- 3 minutter) og blive sat
af ved transportterminalen 7 minutter
senere. Turen koster 20 kr. Det er noget
dyrere end med bus, men så er servicen
til gengæld høj med dør til dør rejse.
Afgangstider angives altid med et mindre usikkerhedsinterval. Det skyldes, at
der kan ske uheld på vejene, og at mennesker kan handle impulsivt eller irrationelt. Forhold som Easytrans ikke
kender, og ikke kan tage højde for.

Yoghurtpågulvet
Inden han når at svare, vælter Lars Olav
sin yoghurt ud på gulvet. Trond kommer i tanke om, at det er hans tur til at
bringe drengen i børnehave. Efter at
have tørret op og trøstet Lars Olav, der
blev forskrækket, går han tilbage til
PC'en i spisekøkkenet.
Til sin turbestilling tilføjer han nu, at
han skal have Lars Olav med. Han skal
ligeledes gøre 20 minutters ophold ved
børnehaven, for lige at se om Lars Olav
starter dagen godt med de andre børn.
Da klokken er mange, beder han om
den hurtigst mulige forbindelse. Easytrans tilbyder, at han kan blive hentet
i bil ved gadedøren om 15 minutter (+/4 minutter). Da det er for kort tid til at
pakke Lars Olavs ting og få ham i overtøjet beder Trond om en forbindelse 20
minutter senere.
Han tilbydes nu at blive hentet i bil
19 minutter (+/4 minutter) senere. Med
ophold og bilskift ved børnehaven vil
turen tage 40 minutter og koste 23 kr
(børn under 7 år kører gratis). Han
accepterer og får udskrevet en huskeseddel med tidspunkter, nummer og
farve på de biler han skal køre med
samt navnene på chaufførerne. Midt på
dagen og om aftenen, hvor der ikke er
. så mange biler på gaden, er ventetiderne
typisk noget længere.

Flerei taxi
En blå taxi, hvor der i forvejen sidder
en mor med et barn, henter Trond og
Lars Olav. Trond fører sit elektroniske
betalingskort gennem læseren ved siden
af chaufføren. De 7 kr, som denne korte
del af turen koster, overføres automatisk
til chaufførens konto. Det undrer ikke
Trond, at det er en taxi, som henter
dem. Efter at Easytrans havde været i
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drift i nogle år, var Horsenss taxivognmænd gået med i systemet Herved fik
de nemlig meget mere at køre med. De
fik nu mindre for hver enkelt tur , men
det meget ekstraarbejde overvejede
langt dette. Den samlede indtjening var
dermed steget.

Etskifttil bil
Ved børnehavenstigerde 2 forældreud.
Ungerne myldrer ind til deres kammerater. 20 minutter senere stiger Trond ind
i en rød privatbil med Maria Antonsen
ved rattet. Trond indlæser igen betalingskortet, 16 kr overføres til Marias
kon'to. De kører en lille omvej for at
samle en af Tronds kolleger op.
Undervejs fortæller Maria, at hun
lige har hørt i lokalradioen, at kommunen vil overdække yderligere 5 kilometer af det overordnede cykelstinet Det
skal betales af en del af sidste års overskud fra Easytrans. Trond bliver glad,
da han hører, at det er ruten gennem den
nordlige del af byen, hvor han selv bor.
De to mænd bliver sat af ved godsterminalen. Maria parkerer ved et nærliggende kontorhus, hvor hun arbejder.
Hun har i dag brugt 8 minutter mere på
at køre i sin egen bil til arbejde, end hun
normalt brugte, før Easytrans blev sat
i drift. I dag har hun samtidig tjent 50 kr
ved at køre med passagerer. Det er hun
yderst tilfreds med.

Chaufførernes
sikkerhed
I starten havde hun godt nok følt sig
utryg ved at have fremmede med i bilen. Men når passagererne indlæser
betalingskortet, overføres deres navn
samtidig til bilens PC'er. Hun ved således altid, hvem hun har med. I Horsens
har man endnu ikke oplevet, at chauffører er blevet overfaldet af passagerer.
Skulle der alligevel opstå ubehagelige
situationer, kan hun ved tryk på alarm
knappen diskret tilkalde politiet. Via en
nødprocedure i Easytrans kan de hurtigt bestemme positionen af hendes bil.
Systemet har ligeledes forøget taxachaufførernes sikkerhed betydeligt. I
starten blev Easytrans kritiseret for at
være at system, der kunne overvåge
hele befolkningens færden. Efter de autoritære regimers fald i nogle dele af
verden i begyndelsen af 1990'erne, var
det meget upopulært. Easytrans er derfor opbygget således, at der ikke gem-

mes oplysninger om, hvor folk har befundet sig. Systemeter ligeledes underlagt en folkelig kontrolkommission.

Autoguide
Maria havde i begyndelsensvært ved at
finde den hurtigste rute, til de steder
hvor hun skulle samle passagerer op.
Det havde hjulpet meget, da der blev
indbygget et digitalt kort i Easytrans.
Nu får hun et kort over det aktuelle
kvarter vist på en del af bilens frontrude. Her er den bedste rute automatisk
indtegnet.

I ruteplanlægningen tager Easytrans
hensyn til kødanneiser, vejarbejde og
trafikuheld mv. Ligeledes får hun løbende informationer om, hvor hun skal
dreje mv. Derfor har hun ingen problemer med at overholdede tider,systemet
angiver. Kort og vejvisningssystem er
nogle avancerede udgaver at de autoguide systemer, som blev afprøvet i
Europa omkring 1990 i Drive og Prometheus projekterne.

Medegen bil
Anna er ingeniør i et rådgivende firma
i Skanderborg 20 km mod nord. Normalt kører hun i familiens miniVolvo
til Horsenssstation.Der stillerhun bilen
i et nybygget P-hus i Vitus Berings
Parken, og tager toget. Turen tager
normalt 35 minutter. Det koster 20 kr i
afgifter og brændstof at køre turen til
stationen i egen bil. Som regel anviser
Easytrans dog nogle passagerer, som
også skal til stationen. Det giver en
indtægt på 15 til 30 kr. Men i dag skal
hun rundt og besøge nogle klienteri om
egnen af Skanderborg. Derfor vil hun
gerne have bilen med hele vejen.
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Hun har allerede aftenen før bestilt
turen til arbejde via Easytrans. Det har
den fordelfor den enkelte, at så får man
ingen ventetider. I Horsens bestilles
80% af turene mellem bolig og arbejde
aftenen før. Det giver mange informationer, som muliggør, at Easytrans i
forvejen kan planlægge en rationel
afviklingaf alle turene. Hun har oplyst,
at hun vil køre i egen bil til sit arbejde
med afgang kl 7.45.

Præcisetider

,-

Det er vigtigtat man starter præcist, for
ikke at ødelægge den tidsplan, Easytranshar fastlagt.Det betyderi praksis,
at bilrejser skal påbegyndes med en
usikkerhed på kun +/- 2 minutter.
I den første periode med Easytrans
følteAnna og Trond, at det var stressende, at skulleoverholdede relativtpræcise tidspunkter. De opdagede dog hurtigt, at livet i deres børnefamilie i forvejen var meget styret af faste tidspunk

-

ter som mødetid i skole, børnehave og
på arbejde,samt afgangstiderfor bus og
tog. Easytrans havde i realiteten ikke
betydet en mere stressende hverdag.
Systemethavde derimod giveten meget
større fleksibilitet i valget af transportmidler.

Passageropsamling
Anna overtager PC'en efter Trond. Hun
spørger Easytrans, hvordan hendes tur
er blevet planlagt. Systemet svarer, at
hun skal samle 2 personer op forskellige
steder på vej ud af Horsens. De .skal
sættes af på stationen i Skanderborg,
hvor 3 personer skal med ud til hendes
arbejdsplads.
Systemet udskriver en huskeseddel.
Her ser hun, at det er 3 af hendes kolleger, hun skal have med fra stationen.
Hun glæder sig til at diskutere firmaets
nye udviklingsplan med dem i bilen.
Den samlede tur tager 40 minutter.
Turen er 5 minutter langsommere end
med tog. Det skyldes dels at hun skal
hente nogle passagerer, samt at den
maksimalt tilladte hastighed på hovedvejen er 80 km/t, hvorimod toget kører
180 km/h. Hun betales 95 kr for at have
passagerer med.
Når man har accepteret et ruteforslag
fra Easytrans, vil ruten ikke blive ændret undervejs. Anna har dog oplevet, at
systemet via terminalen i bilen, har bedt
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hende tage en ekstra passager med. For
eksempel ved stationen hvor hun alligevel skulle stoppe.

Brobestyrelsen:
Egebjerg.Hansted
Støtteforening
EIF:
HansThomsen
(formand)

Stængervej
46

Påcykeltil skole
Endelig er der familiens datter Christina. Hun cykler til skole ad en cykelrute
gennem et trafiksaneret byområde. I
Horsens er der gjort meget ud af at
forbedre forholdene for de lette trafikanter. Der er bl.a. bygget et hovedcykelstinet gennem byen, med niveaufri
skæringer af de større veje. På visse
strækninger er det overdækket, for at
gøte det attraktivt at cykle hele året.
Som fodgænger eller cyklist bruger
man normalt ikke Easytrans. Alle kan
let komme i kontaktmed Easytrans via
mobiltelefon og få oplysninger om
aktuelle afgangstider ud fra hvor de
enkeltebusser rent faktisk befinder sig.
Her kan man også komme i kontakt
med system et og bestille ture.
Da der var udsigt til dårligt vejr om
eftermiddagen,er det muligt at Christina lader cyklen stå på skolen og via
systemetfinderen busforbindelsehjem.
En anden mulighed er at cykle ad
den overdækkede hovedcykelsti. Den
går forbi hendes skoletil stationen,hvor
der er et stort cykelservicecenter. Her
kan hun stille cyklenpå en sikkerplads,
som bliver overvågetdøgnetrundt.Derfra kan hun tage bussen hjem.
O
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DET DREJER SIG
OM TRYGHED
D

er er så meget andet her i livet. der er
vigtigere end penge - kontakt. samvær. kærlighed. et godt helbred.
Men alligevel er de gode at have. pengene.
Ikke nødvendigvis en formue. blot nok til en
og til lidt ekstra
økonomisk tryg dagligdag
glæder.
Det gælder hele livet. også når man rigtig
har tid til at nyde det
når man bliver pensioneret.

Aifa

rrantfsen

-

er rådog vejledning!

-

Sikrer du dig en god pensionsordning.
du dig tryghed.

sikrer

BUKETTER
KRANSE/BÅREBUKETTER
STUE-OGPOTTEPLANTER
,. DEKORATIONER

Fischer

MT 1

- Art.nr.: 2032-05

Utrolig nem at håndtere under de fleste forhold. Sport/allround SIA type ski.
Cap Tec konstruktion - Længde 160-200.
Pakkeide: Med Marker M28V og Basic stav: 2.399,- Spar 648,Med Marker M31FS og Basic stav: 2.599,- Spar 648,-

BLOMSTER- & HAVECENTRET

INTERSPORT

Jessensgade
Jessensgade

12.8700 Horsens

Telf.75 62 54 11

Sportshuset
Vestergade 36-38 . 8700 Horsens
Telt. 75 62 67 99

JOHANSENS PLANTESKOLE
Silkeborgvej 67

-

8700 Horsens

-zr 7562 2646

