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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening

går foråret

Togodearrangementer
Vi har nu fået en god start på 1996. Det
første arrangement var den 18. januar,
. hvor der var en velbesøgt Syng-sammen
aften. Provst Arne Thomsen fortalte lidt
om folkeviser.
Den 8. februar havde vi den årlige
spisning i musiklokalet på Egebjergskolen, hvor der var 70 deltagere. Det var
dejligt at se, at mange mænd var mødt
op, og vi fik en hyggelig aften med
dejlig mad og god underholdning af
"Visens Venner", Horsens.

Under spisningen var Finn Andsager
hyggepianist. Aftenen sluttede II!ed
amerikansk lotteri.

imødeafKarenBamho'm
Thora Damkjær beskæftiger sig både
med farvetest, stiltest, hårtest og makeup, så der skulle være rig mulighed for
at få besvaret spørgsmål samt få nogle
gode tips med sig hjem.

Kenderdudinefarver
Hvorfor er klædeskabet fyldt med tøj,
du ikke bruger?Har du nogensindekøbt
make-up, som du aldrig har brugt?
Hvorfor slanker den sorte farve ikke?

Virksomhedsbesøg
Vi har været heldige at få en aftale i
stand med CHEMITALIC A/S, der har
lovet at vise os rundt på virksomheden
og fortælle om den. Da der højst kan
være 30 personerad gangen, har vi fået
lov til at komme to aftener nemlig
- tirsdag den 16. april k119.00 samt
- onsdag den 17. april kl. 19.00
(begge aftener vil slutte med en forfriskning)
D3;vi tror, at mange vil have lyst til
at deltage,vil vi bede jer tilmeldejer til
bestyrelsen senest den 9. april. Da der
maksimaltkan være 60 deltagere,må vi
lukke for tilmeldingen,nårlhvisdette tal
er nået.
O

Har du lyst til at få svar på disse spørgsmål, så mød op i Egebjergskolens
musiklokaletorsdag den 14. marts kl.
19.00 hvor Thora Damkjær, Hadrup
vil sætte fokus på disse spørgsmål.

Takforbidragene
til Broensfortsattedrift
Jeg vil gerne hermed rette en stor tak til
de privatpersoner og virksomheder, der
har efterkommet min opfordring til at
støtte udgivelsen af Broen.
Indtil nu er der indkommet kr.
4.105,00 - beløbene strækker sig fra kr.
. 30,00 til kr. 500,00, men mest ligger det
mellem kr. 50,00 - 100,00.
Man kan stadig nå at indbetale et
beløb på giro nr. 296-4066. 1. december
1996 vil et nyt girokort blive omdelt
sammen med Broen.
O
Medvenlighilsen/ HansThomsen
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Ogsåen rugbrødsmotor
kanbliveforvarm

fortalteKirstenog CarlChristianJensen,Rådvedvej4, Egebjerg,da FrandsPaaskesenforledenbesøgteparet

I bor her på Rådvedvej i Egebjerg,
hvor stammer I egentlig fra?
Jo, siger Carl Chr., Kirsten stammer fra
Ring ved Brædstrup, og jeg stammer fra
Kørup, hvor min mor var forstander ved
Horsens-Silkeborg privatbane, og min
far arbejdede på banen.
Hvad er jeres erhverv i dag?
Carl Chr.: Jeg er faktisk udlært i Hatting
Brugs, men nu har jeg efterhånden snart
været på ØB, Østbirk i 18 år. Her sørger
jeg for at hjemkalde træ samt kontrollere kvaliteten af det indkøbte.
Kirsten: Jeg er oprindelig bankuddannet, men i 5 år arbejdede jeg som uuddannet sygehjælper på plejehjemmet
Enghaven i Søvind, det var udelukkende aftenarbejde. Nu har jeg i 3 år været
ansat på Chemitalic her i Egebjerg, det
er en god arbejdsplads, der er jeg ~lad
for at være.
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Hvordan kom I netop til at bo her?
Jo, siger Kirsten, da Thomas var lille,
boede vi i Hansted. Han led allerede
dengang af astma, og når jeg om morgenen cyklede op ad Egebjerg bakken,
fordi han skulle i dagpleje hos Trude og
Lars på Østerhøjsvej, så lagde jeg mærke til, at bare vi var halvvejs oppe ad
bakken, så skinnede solen.
Nede i Hansted var der altid rimet og
tåget, i det hele' taget meget dårligt
klima for en astmapatient. Lægerne i
Kolding, hvor vi kom med Thomas,
ville så absolut også anbefale bedre luft.
Vi flyttede så her op, og det er det i
hvert fald ikke blevet ringere af. Har der
været tilbagefald, har det været Thomas
egen skyld, for efterhånden som han
blev ældre, var han ikke så modtagelig
for sin fars og mors gode råd. Helt over
sin sygdom kommer han nok aldrig,
men det er da stadig bedre.

Hvor stor erfamilien i øvrigt?
Vi er i alt 5 med hunden, men vi har 2
børn, Thomas på 20 år, han er i lære
som værktøjsmager, og så er der Christina på 17 år, hun går i l.G.
Har I særlige fritidsinteresser?
Ja, siger Carl Chr. - sporten har jeg altid
haft meget med at gøre. Jeg spiller stadig fodbold, endda sammen med nogle

af mine barndomsvenner, som jeg nu
har spilletsammen med siden vi var 7-8
år. Vi spiller forøvrigt også badminton
sammen. Da Thomas var 6 år, var jeg
ude at spille med ham, - dengang
manglede de også trænere i klubben,
som de altid gør. Jeg mente, det var
noget,jeg kunneklare,-jeg meldte mig
derfor til det og var så træner i ca. 10 år.
Men det greb jo om sig, og jeg blev
involveret i mere og mere, og kom
således også i bestyrelsen for Egebjerg
Idrætsforening,og var der i en periode.
Jeg kom også i fodboldudvalget.Det,
jeg har med Idrætsforeningen at gøre i
dag, er, at jeg hjælper med at lave
indefodboldstævnefor ungdommen, og
så laver vi familiestævne og sponsorstævne. Jeg er stadig aktiv i perioder.
Kirsten fortællervidere: "Vi har faktisk
mange små interesser,f.eks. spiller Carl
Chr. også på orgel. Vi har et orgel
ovenpå, og det lyder simpelthen dejligt
i mine Ører,når han ind i mellembruger

det:
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Vi er i det hele taget meget glade for
musik her i huset, vi kan alle fire lide at
høre god musik,det virker afstressende.
Vi har en anden fritidsinteresse, og
det er sten. Hvis vi for eksempel har
været ved Vesterhavet, er vi altid kommet hjem med bil og lommer og tasker
fyldt med de skønneste sten, - et stort
stykkeraver det også blevet til engang.
Jo, fortsætterKirsten,jeg ser for mig,
at Carl Chr., nål' han bliver gammel,
sidder ved stensliberen og sliber smukke smykker til mig."
Jeg har hørt, at I rejser en del, er det
rigtigt?
Ja, svarer begge i kor. Vi er kommet
langt omkring. I Danmark tror vi, at vi
har været over det hele, og vi har også
været langt omkring i Europa, både
Frankrig, Spanien og Jugoslavien har vi
besøgt. Det var selvfølgelig i bil, og det
var altid sammen med et andet par. For
nogle år siden fik vi vores egen Folkevognsbus, og der kunne vi være to par
med hver 2 børn, så vi var i alt 8 personer på sådan en tur. Det var altid festligt.
Vi har også været afsted 3 par i 2
busser, det var meget charmerende, det
er noget af det bedste, jeg har oplevet,
siger Kirsten. Vi kommer så godt ud af
det med hinanden og oplever en masse.
Og vi har jo guide på, idet Jytte, som
hører til den anden bus, på forhånd har
fundet ud af alt, hvad vi kan se og høre
på turen.
Så snart vi kommer hjem fra en tur,
går Jytte i gang med at tilrettelægge den
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næste tur. Hun finder ud af, hvor vi skal
betale motorvejsafgifter, hvor vi skal
betale entre for at komme ind, hvad
benzinpriserne er og meget mere, med
det resultat at vi kan lægge vores rejsebudget med 500 kroners nøjagtighed.
Hun har også altid mange alternativer til
rejsen, f.eks. andre veje at køre end lige
de planlagte. Der var et år, hvor vi lige
ville holde ind til Pøtz på udturen,- det
var bare det eneste, vi ikke kunde finde,
ellers var rejseplanen god nok.
Er det indiskret at spørge om jeres tur
sidste år, jeg ved I havde et lille uheld?

Nej, det er det ikke. Der skete det, at
motoren brændte sammen på vores lidt
aldersstegnefolkevogn ca. 100 km syd
for Lyon. Der begyndte at blive varmt
inde i bilen, vi prøvede at tage varmeslangerne af, vi lukkede op for motorhjelmenså varmenkunne slippeden vej
ud, men det hjalp ingenting. Da vi ville
se efter olie, var oliepinden så varm, at
jeg ikke kunne rØreden. Vi holdt så ind
på en rasteplads, og blev der natten
over. Næste morgen ringede vi så til
vores S.O.S. forsikring, som så sendte
en bil, som bragte både os og folkevognen til den nærmeste folkevognsforhandler, som erklærede vores bil helt
.
kaput, hvad der også var rigtigt.
Vores videre henvendelse til S.O.S.
var meget positiv. Da de hørte om vores
situation, var de klar over, at vi skulle
have en stor bil, men for at stikket til
camperen kunne passe, skulle den komme fra Harzen. Den var også fremme i.
løbet af 9 timer, og det var en stor

Transporter. Vi måtte så, da vi havde
fået vores gamle bil tømt for alle private
ting, sælge den til en folkevognsforhandler. Her hjalp S.O.S. også til, idet
der var lidt vrøvl med papirerne. Det
løstes også, og vi fik, hvad der svarer til
250 kr. for vores gamle bil. Det kunne
ikke svare sig at transportere den hjem
til Danmark.
Forsikringen var i det hele taget meget fin at have med at gøre. Vi fik en
næst~n ny bil at køre hjem i, og turen
havde, ligesom de forrige rejser, været
meget positiv, og en enkelt oplevelse
rigere. .
Er I ellers glade for at bo her i sognet?

Ja, det er vi absolut, det er et virkeligt
godt sted at bo, og vi er også glade for
båd~'skole og kirke.
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Hvordan har du det med Lokalbrugsen Kirsten?
Jeg har nu været medlem af bestyrelsen
i ca. 6 år, og jeg går da selvfølgelig ind
for bevarelsen af vores Brugs her i
Egebjerg, og hvis folk blot vil lægge
deres dagligvarehandel her, så skal
Brugsen nok bestå.
Hvad mener du om det nye rabat- eller
medlemskort?
Jeg synes, at det er meget positivt. Kunderne er meget interesserede i det og det
vil uvilkårligt give flere kunder. Når vi
så i øvrigt har en god uddeler, så skal
Egebjerg Lokalbrugs nok overleve.
Har I ellers gode ønsker for sognet?
Ja, siger Carl Chr., jeg ville gerne, at
man viste Egebjerg Idrætsforening
noget mere interesse, ikke alene ved at
drive aktiv sport, men også ved at vise
interesse for ledelsen af foreningen.
Man skal ikke holde sig tilbage for at
deltage i bestyrelsesarbejdet, og hvad
dertil hører, det er også den indsats, der
er med til at gøre en forening stærk og
levedygtig.

:.8.

..\\'IIfLj~~r .
Det er en meget aktiv familie, der sender
bolden over hovedvejen,så den lander hos
Trude og Lars Larsen, 0sterhøjsvej 7 i
Egebjerg.
O
Det var efter min mening, et interview
med en rigtig "kernefamilie" af den
slags, der holder sammen på samfundet. Som en lille tilføjelse til fritidsinteresserne, skal det lige bemærkes, at
Carl Chr. også brygger fine ting i små
flasker, jeg havde fornøjelsen at smage
på varerne, de var absolut delikate.

Kageeafe
på HanstedHos1Dital
tirsdagden5. marts1996ogtirsdagden7. maj1996
fra kl. 14.00til kl. 16.00
Komtil enhyggeligeftermiddag
sammenmedbeboerne,personalet
ogandreg.æster.
Derkankøbeskager,kaffe/the- priskunkr.5,-pr. stk.
Dervil væreunderholdning
af HanneRaskogJørgenBastholm.
Påglædeliggensyn!
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videre, satsede vi i første omgang på at have legestuen åben indtil jul. Ja, ~EGe ~
Da vi - bestyrelsen og jeg - i sommeren '95 besluttede at køre legestuen

rent ud sagt var vi bange for, at det slet ikke ville gå. Men det går jo godt, nu er der drøn
på. Børnene har vænnet sig til Jytte og jeg, og vi kender nu børnene. Det er dejligt, at
den store "tilvænnings-periode" er slut.
November1995
Med børnene forsvarligt spændt fast i
flere forældres biler, drog vi afsted til
kirke. Flaget var hejst ved Hansted
kirke, og da vi stod i våbenhuset, var
det som en frisk vind, da sognepræst
Ingerlise Sander trådte ind. Jeg må da
indrømme,at jeg inden besøget var lidt
betænkelig - var det mon noget for
sådan en flok 3-6 årige? Men ak, med
den sans for "børnetække" Fru Sander
fremstillede, var besøget en sand
fornøjelse.Hun kunne trylle, læse højt,
fortælle om kirkeklokkerne, der siger
kom-kom-kom. Vi spiste vores medbragte mad i Præstegården,hvor vi blev
budt på flødeboller,saft, kaffe m.m. - et
meget fint besøg, som vi alle sent vil
glemme.

December1995
Julen foregik på hyggelig vis. Når man
kun er sammen 1 - 3 gange ugentlig a 3
timer, ja så skulle der nås en masse. I
flere år har legestuenhaft tradition med
risengrød og pebernøddebagning, og
den villejeg da bestemt ikke bryde. En
portion nissegrød eller mere med en
god smørklat på, som nisserne kan lide
det, ja det var lige sagen. Børnene fik
også lavet små uformelige pebernødder
og stolte var de - de havde jo selv bagt
dem! Små julegaver til mor og far deres hemmeligheder til at ligge under
juletræet - blev der også fremstillet.

Julefest
Med 23 børn i legestuen og nogen i
mødregruppen samt forældre og søskende kunne vi godt se, at det var
noget af et arrångement.Vi fik lov til at
leje den store sal i forsamlingshusetden
20. december og minsandten om der
ikke stod et smukt pyntet træ med lys,
som vi måtte benytte. Man skulletro, at
det var så nemt, men at arrangerejule-
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fest for 70 mennesker, det var noget af
et job. Gaver og godteposer til børnene
skulle købes og laves og meget mere.
Mange små ting, som skulle på plads,
men vi var parate, da det gik løs og jeg

tror da, at alle hyggede sig - små som
store. Vi startedelidt tamt med "Et barn
er født i Betlehem", men tøede op, da
julemanden kiggede forbi med sin sæk
fyldt med gaver til de mindste. De 2
timer var hurtig gået og vi kunne holde
en velfortjentjuleferie.

GodtNytår
Jeg vil da benytte lejligheden til at Ønske forældre og børn et godt nytår!
Vi lægger stille og roligt ud i 1996,
men ellers er der jo fastelavnsfesten i
februar og jeg vil også arrl;lIlgereet
besøg igen ved Hansted Kirke

omfattende denne gang

- knap

så

- men for at

selhøre klokken. Jeg håber også på, at
det kan blive. aktuelt med et besøg hos
børnetandplejen.

Pladsi legestuen
En mor kan ringe til mig og spørge, om.
der er plads til sit barn, hvortil jeg ofte
må sige nej. Ind i mellem er der plads
og så harjeg en glad mor i røret.Prøv at
ringe - måske er der plads!

i juni og måske efter sommerferien. Jeg

håber, at mange vil melde sig - måske
er der andre firmaer, daginstitutioner,
institutioner, andet, som kunne få lyst til
at få os på besøg, så skal i endelig lade
høre fra jer, hvis i mener, at det kan
interessere 3-6 årige.

Mødregruppen
En påmindelsefra Merete Jensen om, at
der fortsat er mødregruppemed børn fra
0-3 år om onsdagen kl. 9.30 - 11.30 i
legestuens lokaler. Søskende på over 3
år må gerne deltage, dog skal barnet
vær~tilmeldt legestuen.
Pris kr. 10,00 pr. barn til dækning af
kaffe/the

Turnusordning
slut
Jeg har altid holdt på, at vi skal have
faste medarbejdere, så børnene ikke
bliver forvirrede, men knytte sig til fast
personale.
Nu har vi så fast personale bestående
af Jytte og som frivillig hjælper vil
Merete Jensen give en god hånd med
om torsdagen, hvilket jeg er meget
taknemmelig for.
Jeg er klar til tage fat igen i 1996 - så
vel mødt i Egebjerg Legestue.
O

Arbejde- hvader det
Som noget nyt i legestuen vil vi se,
hvad far og mor laver og hvad en arbejdsplads egentligt er for noget? Børnene har fået sedler med hjem: "Kære
mor og far, må mine kammerater og jeg
besøge dig på din arbejdsplads." Et stolt
barn vil vise, at her arbejder min far og
samtidigt er det lærerigt for børnene
ved, at min mor er på arbejde. Det er så
meningen, hvis nogen har lyst til at få
os på besøg, at flere forældre kan køre
os. Det er ikke meningen, at alle besøg
skal "fyres" af inden kort tid, men over
det halve år, vi har inden sommeren

Bestyrelsen:
Formand
ogdagIigAeder
.
.

.

,

Lene,Josefsen".
'" 'n"40t49V62.

Næstformand
DeniseMåsanet
., 'n" 00000000

..
Kasserer
MereteJensen,.,

'n" 75656802

Suppleanter:
BirgitteNørboog
GretheLind'
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Søndag, den 3. marts

2. søndag i fasten

Søndag, den 10. marts

3. søIiåagifasten

Søndag, den 17. marts

Midfaste 10.30

SØndag,den 24. marts

Mariæ Bebud~lsesdag 09.00

Søndag, den 31. marts

Palmesøndag 10.30

Ingerlise Sander
"

Skærtorsdag

Torsdag, den4. april

.

Inge~ gud~tjeneste

Fredag, den 5. april

Langfredag 09.00

Ingerlise Sander 10.30

Søndag, den? april

Påskeååg 10.30

Ingerltse'Sahd@rØ~;O(J

Mandag, den 8. april

2. påskedag 09.00

Ingerlise Sander

SØndag,den 14. april

1. søndag efter påske 10.30

lrigerlise5ander

Søndag, den 21. april

2. søndag efter påske

Søndag, den 28. april

3.søhdag'efterpaske

,

Fredag, den 3. maj (konfirmationer)

""...,.

-,':.':.'''f':',-,-''

Ingen gudstjeneste
10.30

Bededag 09.00
I

4..søhdag efter påske

Søndag, den 12. maj

5. søndag efter påske! 10.30

Torsdag, den 16. maj

Kristi Himmelfartsdag 09.00
I

6. søndag efter påske
Pinsedag

Søndag,dtm26.maj
Mandag, den 27. maj

2. pinsedag

Trinitatis

Søndag, den 2. juni

Ii1g~FJ.i~eS:ander

Ingerlise Sander 111.00

kl. 14.30:
kl. 14.30:
kl. 14.30:
kl. 14.30:
kl. 14.30:

Sognepræst
træffes Dedst (mandag er fridag)
~Wsdag-fredag
kJ. 12.00-13.00
'sainttorsdag
k)..J7.0048.00
Ingel'liseSander
.'fl'75656412
Stængervej 24, 8700Horsens
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Ingerlise Sander
,XhgeuliseSatfder
%., :0'.-

..:+>.'-::»___,':.,'_

Ingen gudstjeneste

Ingerlise Sander

IngerliseSander 110.30 "~rigefliseSander
09.00 Th. Fischer-Larsen

Ingen gudstjeneste
I.,09.00

Ihgerli§~eSander

110.30

Ingerlise Sander

09.00

KirRebilen.

,

Gudstjeneste v/Ingerlise Sander
Gudstjeneste v/Ingerlise Sander (altergang)
Gudstjeneste v/Ingerlise Sander
Gudstjeneste v/Ingerlise Sander (altergang)
Gudstjeneste v/Ingerlise Sander

"

,...,

Offentligtbudgetmøde

tif:ManstedKirkå"
:. :... ':)..<_-.:

..

,

"0,,,

':'_._

. .':

være med i~kirkeDi1eri.de~~fØlgende

.'.

'. dag.

afh6låeroffentligt
regnskabs- gg
budgetmøde'ikonfirmandsrnen tors.;.

.

Alle er velkomne!

/.,.

,Icører efter ønske ogbehovtil gpds~;
tjen€ster,både ~l4(L09.00, kl.10.30
og 'kl. 19.30.
.Når du er interesseret iat benytte.
kirke~i1en, kan du~ringe direkte, til
Horsens Taxa ('8' 7550;3900) senest
dagen før den pågældende gudstje~
nesteog meddele, at du 'ønsker at,

Lundum.ogHansted menighedsfåd

dagden28. martskl.19.30.

Ingerlise Sander

09.00

Ingen gudstjeneste

Gudstjenester
påHanstedHospital
Onsdag, den 03. marts
Onsdag, den 27. marts
Onsdag, den 17. april
Onsdag, den 08. maj
Onsdag, den 29. maj

10.30

Ingen gudstjeneste

Søhdag,den 5. maj

Søndag, den 19. maj

Ingerlise Sander

.

Qpgiy

Opgiv'

&Udstjel1est~tigsputVct~

'.'

diti ,adre~~~,. e1}t~n' privat

eller der, hvor du vil qstå:på. Aftal
.tidspunkt med Horsens Taxa, ogsåtil,:
<afhentning ved kirken.
..
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Horsensegnens
folkekirkeligeNærradio
optager gudstjenester (som udsendes samme dag kl. 18.00) på følgende søndage:
03. marts
: Sønderbro Kirke ved sognepræst Hans Jørgen Kaltoft
31. marts
: Tolstrup Kirke ved sognepræst Jytte Ibsen
28. april
: Klosterkirken ved sognepræst Ole Bang (konfirmation)
26. maj
: As Kirke ved sognepræst Carsten NØrgaard
23. juni
: Vor Frelsers Kirke ved sognepræst Tine Lindhardt
og udsender et magasinprogram kl. 10.30 på følgende onsdage (med genudsendelse
på efterfølgende søndage mellem kl. 15.00 og kl. 17.00):
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

Ny messehagel

til Lundum KirkeafJensThUleJen
Den ny hagel til Lundum Kirke er en
rød håndvævet damaskhagel i merceriseret bomuld og guldmetal i 8 skaft
satin. Haglen er monteret med tittekant
i guld, og foret med shantunsilke.
Den røde farve symboliserer ild,
brand og glød samt Helligånden, blod
og martyrium. Rødt er ildens, blodets
og kærlighedens farve. Rødt kan også
være Guds farve, som symboliserer
hans kærlighed.
Den rødefarve anvendesnormaltved
pinse og på martyrdage.

Motiverne er flammer og græske kors:
Tunger som ild, Ap.G. 2,3. "Helligånden tager et menneske i besiddelse
for at dømme, brænde bort alt det selvgode og selvretfærdige og kommer
derfor i skikkelse af ildtunger ned over
disciplene i Jerusalem".
Græske kors, hvor de fire kors arme
er lige lange, kan symbolisere Kristi fire
gerninger: Han åbnede himlen, knuste
helvede, skænkede nåden og gav syndernes forladelse.

'.ki~~~bilen,kan'~tl:~nge direkte til
0stbhkTaxa(;a75?J? 1056) senest
dag~n tør den pågældende gudstjeneste 'og medde~ei'at do ønsker at
være;med.i kirkebileriden følgende
dag;Opgiv gudstjenestetidspurikt.
Opgiv din adresse,<enten privat
elleroer, :.hvordu yil.stå på. Aftal

Graverved LundwrrrKirke

Gravervedd,anstedKirke

tidspu,rikt.med 0stbirlC 1'åxa:.b!!så ,til,

Thorkild Lindsl,(oV -zr75654225
TåfteveJ18, 8700 Horsens

Lundum menighedsråd har købt en ny
messehagel til kirken, som indvies ved
gudstjenesten Palmesøndag, 31. marts
1996.
Efter at man i Lundum Kirke for
nogle år siden fik nyt tæppe, antipentium og knæfald med helt nye farver,
som ikke passer særligt godt til den
gamle messehagel, har menighedsrådet
drøftet ny messehagel som nu er resultereti, at vi har fået lov til at købe en ny
messehagel.Messehaglener håndvævet
af Elisabeth Hofman, Hillerød.

o

~bilentil LundumKirke
efter ønske og,b6hov til gudsbåde~,til
kB 99:00; kl. 10.30

)~.~o.
, ;;

,'.

.'d~<eriliter~ss~ret

,'<aflJ.entriing:ved'kirJ,ceri.,
':}::.<.':.,
''',) , /,,<,;:..
A~:>{':;::".".-::::::>:':::''''>/;':
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i at benytte

<!S+:~./.

- MAJ

,',

telf.på kirkegården

-zr75656704

Hans Thomseri

-zr75656133

'

StængeJ:'VejA6;8700 Horsens
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Besø
g fra

Hockey-turnering
forfritidshjem

HanstedHospital

tekst:AnniJacobsen/ foto:JeanetteJohansen

Torsdag den 14. december fik børn og voksne fra lilla stue
besøg af nogle beboer fra Hansted Hospital.

af HelleF. Pedersen

Tirsdag den 30. januar afholdt vi i distrikt nord Hockeyturnering for fritidshjem og fritidsklubber. Der var ca. 100
børn i alt. Her fra Kaskelotten tog vi afsted med 30 børn, alle
var spændte og forventningsfulde.
Der blev spillet nogle gode kampe, selvom enkelte måske
syntes, at dommeren var lidt for hård.

Et hold fra Kaskelotten
vandt deres pulje, så det kan
nok være, at der var nogle,
der var stolte. Det var sjovt
at møde andre børn, så alt i
alt havde vi en god dag. O
Børnene havde bagt boller og kage og ventede spændte på
gensynet. Vi havde nemlig forinden været på besøg på
Hansted Hospital et par gange, så ansigternevar ikke ukendte.
Det var en utrolig hyggelig eftermiddag. Børnene sang et
parjulesange og fIk vist de julegaver, de havde lavet til deres
forældre.

Dit

i Kas

for 4.-6.

på Egebje
""

Kom og byg dig
- 'dans og bar an ønske sig mer'

Beboerne fra Hansted Hospital fortalte om deres julemarked,
som også denne gang havde været en succes.
Vi aftalte at holde forbindelsen vedlige og ser frem til, vi
næste gang skal mødes.
O
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Antenneforeningen
HorsensNord
På foreningens generalforsamling den
14. februar 1996 blev der bl.a. orienteretom snarlig nØdvendigudvidelse af
nettet, for at få stølTekanalkapacitet, så
vi kan imødekomme de lovmæssige
krav. der vil blive stillet til os, for at
kmme\)osenoe m~)\2I\e\'>1Jr4mOS)~?JeI
+ TV i 16/9 billedformat sideløbende
med de almindelige analoge signaler vi
) oag 'DrugeT.
Vi har i et par måneder haft EUROSPORTpå prØve i stedet for DSF,men på
generalforsamlingen blev det besluttet
at tage den af igen, da man mente den
var for dyr i for'nold til DSF.
EUROSPORTvil derfor blive udskiftet
med DSFsnarest.
Samtidig blev det vedtaget at fastsætte det årlige kontingent til kr. 600,00
inel. tvangslicencer og betalingskanaler.
Der blev fremsat et forslag, om at

Frekvenskort
Kanal F(eKvens

EgenKana1 P(og(am
TV3

02

48

MHz

SAT1

03

55

MHz

DANSKTV1

04

62

MHz

TVT(TV-trekanten)

05

175

MHz

PR07

06

182

MHz

DISGOVERY

07

189

MHz

VIVA (Musikkanal)

08

196

MHz

DSF(Sportskanal)

09

203

MHz

SVENSK
TV4

10

210

MHz

GHILDRENS
GHANNEL
/ ARD

11

217

MHz

DANSK
TV2

12

224

MHz

SUPERGHANNEL

S09

161

MHz

RTL+

S 10

168

MHz

ZDF

S 11

245

MHz

erstatte musikprogrammet VIVA med
ZTV, men det blev foreløbigt stillet i
bero, da man skønnede at ZTV på nuværende tidspunkt har for få sendetimer. Bestyrelsen vil følge programmets
udvikling, og såfremt der sker en pass'ende udvidelse af sendetiden, vil en
udskiftning blive overvejet.
Et lille hjertesuk!, der var - man
kunne næsten fristes til at sige traditionen tro - mødt alt for få op på generalforsamlingen, nemlig i alt 13 udover
bestyrelsen.
Vi vil gerne apellere til medlemmerne om at møde op, det er nemlig den
bedste måde at få indflydelse på foreningens udvikling, og vi ser også gerne
nogle flere af de unge medlemmer på
fremtidige generalforsamlinger.
Vi bringer et kOlTekt frekvenskort i
bladet. Der havde desvælTe indsneget
sig et par fejl i den udgave, vi omdelte
sammen med regnskabet.
Bestyrelsen blev genvalgt, se rammen herunder.

*FOferJingensBest~relse
&1!~hJ:rlksen{formand)
'lr 7565

6226

"ørg~nBegg~r$~n(kass.)
'lr 75656322
FinnsGhtistiansen 'lr 75656526
IrmåGhtistia.nsen'
. Søren Larsen

'lr.75656056
'lr
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af JørgenPedersen

RADIOVIBORG

89,1 MHz

DANMARK
P1

89,4 MHz

DANMARK
P2

".

90,5 MHz

DANMARK
P3

92,4 MHz

DSR(Tyskunderholdningsmusik)

93,9 MHz

TYSKLAND
2

95

MHz

TYSKLAND
3

97

MHz

VIVA RADIO

97,65MHz

DSR(Klassisk)

99,6 MHz

RADIOHORSENS

100,6 MHz

KANAL94,VEJLE

101,4 MHz

RADIOVlR

102,95MHz

RTL-RADIO
(Oldiesender)

103,6 MHz

75656385
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Egebjerg

JudOklUbafCarstenRosendæ

Siden sæsonstartenhar Egebjergludoklub væretrepræsenteretved to
ungdomsturneringer, nemlig i Vejle søndag den 3. december og i
Kolding søndag den 28. januar. I begge tilfælde var det Peter
Pedersen fra klubben, som deltog.
I Vejle

I Kolding

Træningen

stillede Peter op i drengeklassen under
55 kg. I puljen var der mange deltagere
tilmeldt, og Peter måtte ud i 5 kampe.
Han kæmpede flot i alle kampene.
To kampe vandt han før tid på kast,
mens han tabte 3 kampe efter meget
jævnbyrdig kamp.
I alt blev resultatet en 4. plads til
Egebjerg ludoklub og Peter Pedersen.

stillede Peter op i drengeklassen under
60 kg, men blev rykket op i den næste
vægtklasse på grund af for få deltagere
i hans vægtklasse.
Det skulle vise sig at være uheldigt
for Peter, idet hans modstandere var for
store for haIIl' Han måtte indkassere 2
nederlag''bg kunne derfor ikke komme
videre til finalerunden.

foregår i Egebjergskolens gymnastiksal
hver torsdag, kl. 18.50-20.00 (medlemmer under 14 år) og kl. 20.15-21.50
(medlemmer der er fyldt 14 år).
I øjeblikket trænes der flittigt pensum
med henblik på en graduering af klubbens medlemmer. Efter gradueringen
kan medlemmerne opnå en højere grad
og dermed en anden farve på bæltet. O

EgebjergJudoklub'sbestyrelse:
formand'Peter
Jessen
('8' 75623862)

kass!3rer
Carsten
Rosendal('8'756!5'6686j

Hansted-Egebjerg
- nutid ogfrem
et emne der vil blive debateret og'uddybet fredag den 22. marts
kL. 19.00 i "Egebjerg-Hans ted Forsamlingshus, hvor beboerevir
områdeffår lejlighed til, at stille spørgsmål til, og diskutere med
politikere og embedsmænd fra,Horsens Kommune.
TV s kendte studievært Niels Bøjlund, vil lede mødet på 'sine
velkendte gemytlige facon.
t

Entre til mødet:
2S.-' kr for medlemmer (:afHansted-Egebjerg Beboerforening) og 35.-!kr for ikke-medlemmer;inklusive kaffe.
ALLE ER VELKOMNE MØDTALRIGTOP

-
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af PederPedersen

EgedalMaskinfabrik
1934-1996
I begyndelsen af 1930-eme, var der en ældre landsbysmed i Egebjerg, og
ligeså i Hansted. De vidste præcis hvordan en ham-mer skulle hånteres
på en ambolt. Hvordan en hest skulle skoes, hvordan man lagde en
hjulring på hjulet til en landbrugsvogn, og hvad der ellers var af
smedearbejde ved landbruget dengang. Men når en af de nymodens
selvbindere ikke ville fungere, eller der var noget i vejen med såmaskinen, så måtte de
give op. Landmændene måtte så søge assistance hos maskinhandlerne inde i Horsens.
På Svanesgade, der hvor nu Kvists kunsthandel ligger,
var der dengang en maskinforretning, der hed "Melgaards Maskinforretning". Der var blandt andre ansat en
ung mand, som hed Holger Jensen, han gik og tumlede

m
...

1rJ-I

med tanker om, at starte en forretning for sig selv. Han
havde bemærket, at der kom mange landmænd fra HanstedEgebjerg området for at få deres maskiner repareret.
Det var måske noget for mig, tænkte han, og tog sin cykel
og kørte ud for at se på sagen. Han fandt en ubebygget grund
lige ved siden af "Mejeriet Egedal". Grunden ejedes af to
damer som dengang passede "Hansted Telefoncentral", de
havde købt den, i sin tid,til at dyrke grøntsager i. Denne
placering fandt Holger Jensen velegnet, han købte grunden og
- byggede et værksted.

Starten
Den 1. marts 1934 stod bygningen klar, og Holger Jensen
kunne åbne Egebjerg Smedie & Maskinforretning. Det var
ikke noget stort værksted, men stort nok til, at han selv plus en
mand eller to kunne arbejde der.
Som den forsigtige mand han var, byggede han ikke straks
en beboelse. Han ville først se om ideen kunne bære. Den
første tid, blev familien boende i !lorsens, Holger Jensen
cyklede herud hver dag, og hans kone Olga kom herud, for at
passe telefonen. Deres sØn Henning, var 13 år og gik endnu i
skole, men efter skoletid kom han her ud til Egebjerg og hjalp
til, så godt han kunne. Når det blev aften, fulgtes de ad hjem
igen.
Efter nogle måneder så Holger Jensen, at han havde valgt
rigtig, og byggede allerede i oktober samme år en villa, hvor
familien kunne bo.

MARTS- APRIL

- MAJ

:

Det gik godt fremad med forretningen, selvom det ikke
ligefrem var gode tider. Der var dengang depression i
Danmark, med stor arbejdsløshed og dårlige priser på .
landbrugsvarer, og det var jo landbruget, som Egedal

Maskinforretning skulle leve af.

-

Det

sejetræk

De første år bød ikke på nogen eksplosiv udvikling, det gik
stille og roligt fremad. Holger Jensen nøjedes ikke med, at
reparere maskiner, han fik også forhandling af nye maskiner
fra, det velanskrevne firma Brdr.Bendix, og gjorde meget for
at sælge både nye og brugte maskiner.
Selvom mekaniseringen df landbruget, endnu ikke rigtig
havde taget fart, vandt maskinerne dog mer og mer indpas.
Efterhånden havde næsten alle fået indlagt el, og det betød, at
det blev nlere almindelig, at hver landbrug fik sit eget tærskeværk og sin egen kværn, så man kunne male komet hjemme
på gården, og ikke mere behøvede at køre til mølle.
Når lejlighed bød sig, tog Holger Jensen ofte cyklen og kørte
ud til landmændene for at prøve om han kunne sælge en
maskine, ny eller brugt. Han havde et godt øje for, hvad netop
den mand han nu besøgte, havde brug for. Tit traf han landmanden ude i stalden, medens han gik og fodrede eller
malkede sine dyr.
Samtalen kunne godt være
sådan: Jeg ser, at du har mange

svin, maler - du selv komet til
dem? Nej jeg har ingen kværn.
Det skulle du da have, det er da
alt for besværligt, hele tiden at
skulle køre til mølle, jeg har lige
netop fået en brugt kværn i bytte
ved en mand, som skulle have en
ny og større, den passer lige. i
størrelse til dig. Ja, det er godt
nok, men jeg har ikke pengene Holger Jensen(1898-1957)
lige nu. Ja, men så kan du betale et mindre afdrag nu, og så
kan du betale resten, når du får fedet det hold grise op, som
går her. Sådan blev mange handler indgået. Var det en ny
maskine det drejede sig om, skulle der jo gerne tages en
gammel i bytte, den kom hjem på værkstedet, blev repareret
og malet, og var så klar til salg igen.
SIDE 13
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Malkemaskiner blev udbredt i de år, dem forhandlede

m

Holger Jensen også. Vandpumpen i gården, blev afløst
af "indlagt vand". Senere kom centralvarmen til. Ingen
opgave var for lille, og ingen var for stor for Holger
Jensen. Naboskabet til mejeriet "Egedal", viste sig, at
være en fordel, da hele indtransporten af mælk dengang

~ ..

nedersttil venstreviser model 1948). Den næste var en
planteløfter, som mest lignede en plov, blot med et andet
skær. Selvom de første maskiner var hestetrukne, og
efter nutidens begreber, ret primitive, vakte de dog stor

.

i

foregik med hestevogn. Heste der gik så meget på vejen,
skullehave nye sko mindst en gang om månedenog det var jo :
megetbekvemt for mælkekuskene, at dreje ind til smeden på
hjemvejen, og få hestene forsynede med nye sko.
Værkstedet, der blev bygget i 1934, blev hurtigt for lille.
Der blev bygget et til, lige så .stortved siden af det første. Få
år efter, blev de begge forlængede mod øst (se ovenstående
foto).Holger Jensens sØnHenning, kom i smedelære i sin fars
virksomhed,og der blev ansat flerefolk. Forretningenvoksede
støt år for år. Men i 1946 skete der noget afgørende!
-

interesse blandt planteskolefolk, og blev solgt i et ikke ringe
antal.Et par år senere,da traktorerne rigtig begyndte at vinde
terræn, begyndte det at gå stærkt med udviklingen af de
liftophængte maskiner.
Samarbejdet med Gravens Planteskole, blev af uvurderlig
værdi. Erling Graven kom med ideerne og opgaverne, og
Egedal fremstillede maskinerne, hvorefter de blev sendt til
afprøvning i planteskolen. Ja, man bad ligefrem folkene i
planteskolen, prøve at brække dem i stykker, for kvaliteten
skullevære i orden,inden maskinerneblev sendt på markedet.
Også på landbrugsområdet skete der store omvæltninger i
de år. Traktorerne afløste hestene, det betød, at mange gamle

1

GravensPlanteskole
I 1946 købte Erling Graven en landbrugsejendom i Hansted
og oprettede en planteskole. Det eneste specialredskab, der
fandtes i en planteskole dengang var en priklespade, den var
beregnet til at lave riller i jorden med, når der skulle plantes.
Erling Graven havde set, at Holger Jensen kunne mere end
de fleste landsbysmede. Han henvendte sig derfor til ham og
spurgte, om ikke de sammen kunne finde på, at lave nogle
maskiner, der kunne tage noget af det hårde slid i planteskolen. Det var Holger Jensen selvfølgelig med på.
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Den første maskine der blev konstrueret var en furemaskine, til at lave riller med, i stedet for priklespaden (foto

.

hesteredskaberskullelavesom, og i mangetilfældeblevder
købt nye. Det betød en rivende udvikling for Egedal Maskinforretning. De gamle hestevogne med jernhjul, blev afløst af
nye på gummihjul.
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Som altid, havde Holger Jensen øje for, i hvilken retning
udviklingen ville gå. Han konstruerede "Egedalvognen", som i kvalitet og ndførelse, overgik de fleste af de
vogne, der var på markedet dengang. Den blev da også
produceret og 'solgt i et meget stort antal. (Nogleafdem
kørerendnu se ovenstående foto).

-

m
~..

Rammernesprængt
Udviklingen, på såvel landbrugsområdet som på planteskoleområdet, gjorde, at den gamle smedje, var blevet alt for lille.
En dag i 1954 kom Holger Jensen til mig og sagde. Nu
bliver jeg altså nødt til at købe noget mere jord af dig. Her skal
du se, han havde nogle tegninger i hånden, nu vælter vi alt det
gamle og bygger nye, og meget større, bygninger. Der
kommer en udstillingshal, med store vinduer ud mod vejen,
hvor firmaet Brdr. Bendix vil stille maskiner ind, vi skal
nemlig til at forhandle selvbindere og mejetærskere af mærket
"Ava-Thermenius". Vi får også forhandlingen af "Allis
Chalmer" traktorer (sefoto nedersttil højre).Bagved opfører vi
så en værkstedsbygning, med plads til ca. 10 mand.
Det var en stor mundfuld på en gang for Holger Jensen,
som jo ellers var en forsigtig mand. Men hans disposition viste
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sig endnu en gang, at være rigtig. Salget af mejetærskere
og traktorer, blev vel ikke den helt store succes. Det blev
derimod prodnktionen og salget af planteskolemaskiner.
Desværre fik Holger Jensen kun glæde af de nye bygnin-

ger i nogle få år. I januar 1957 døde han pludselig, kun
år gammel.For os, der husker ham, vil han altid stå som en

dygtig håndværker, forretningsmand og pioner.

HenningJensen
Olga og Holger Jensens sØn Henning, der som før nævnt, var
oplært i sin fars virksomhed og som hele tiden havde været
tilknyttet denne, var i mellemtiden blevet gift med Ellen. De
to overtog nu ledelsen af "Egedal Maskinfabrik", som virksomheden nu blev kaldt.
Havde årene forud været præget af fremgang og opgang, så
blev kurven endnu mere stejl nu. Landbrugssektoren var så
småt begyndt at gå tilbage, mange landsbysmede måtte lukke.
Men med planteskolemaskinerne gik det den modsatte vej.
I mange år var det mest de danske planteskoler, der aftog
maskinerne. Men rygterne om Egedals maskiner var forlængst
fløjet udenfor landets grænser. Ifølge en artikel i "GartnerTidene fra 1960, var man i planteskole-kredse, nede i Europa,
i Holland, Belgien, Tyskland og Frankrig osv. begyndt at
undre sig over, at danske planteskoler havde så nemt ved, at
konkurrere på det europæiske marked. Man konkluderede, at
det måtte være den høje grad af mekanisering i de danske
planteskoler, der var årsagen. D~t var ikke nogen ringe
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Henning Jensen

Ellen Jensen (* 1923)
anerkendelse, for Egedal var, stort set, ene på markedet

(*1921

- t 1970)

markedet blev udvidet til at omfatte, ikke blot Europa,
men selv så fjerne lande som Canada, Korea. New
Zealand og Australien.

dengang.
Hidtil havde der kun været en mindre eksport, for..
trinsvistil Sverige og Tyskland.Nu blev der satset hårdt
EllenJensen
på eksporten.Egedal var med på udstillinger i udlandet,
fortrinsvisi Tyskland.Planteskolefolkblev inviteretherop, for
1970 blevet skæbneår for, såvel familien Jensen, som for
at se fabrikken. Der blev reklameret i fagpresse og udsendt
virksomheden. Midt i sin karriere døde Henning Jensen
brochurer.
pludselig, kun 49 år gammel.
Det gav resultat,efterspørgslenefter Egedals maskinerblev
Alles øjne rettedesnu mod Ellen Jensen, ville hun nu sælge
enorm. Det blev, i første række Tys~land, der blev den store
virksomheden,ellerforsøgeat drive den videre?Betænkningsaftager, men også vore nordiske naboer, Norge og Sverige,
tiden blev kun kort, Ellen Jensen havde god indsigt i virsomaftog mange maskiner fra "Egedal". Frankrig, Holland og
hedens administration og drift, og er desuden, fra naturens
Belgien kom senere til.
j hånd, udstyret med en god portion jysk stædighed.
Helt enestående var det, at Polen, som dengang under den!
Hun tog udfordringen op og kørte "Egedal" videre med
uformindsket succes. Men, siger Ellen Jensen, du drømmer
kolde krig, lå godt gemt bag jerntæppet, også meldte sig som

rE
~

~

køber.Det vardog forbundenmeden del vanskeligheder,at
få handlerne og betalingerne til at falde i hak, husker Ellen

~

!

ikkeom hvor mangegodeog trofastemedarbejderejeg har
haft i årenes løb. Uden deres hjælp, var det aldrig gået. Jeg

Jensen,detforegikefteren handelsaftale,somkaldes"Rem- skylderdemal muligtak!
burs". Derblevogsåsolgtmaskinertil Jugoslavien,via FAO i i
Allerede i 1971 fik Ellen Jensen en opmuntring,idet
1

Rom.
Op gennem 60-erne blev der konstrueret mange nye
maskiner. Når kunderne kom med forslag til og ønsker om
nykonstrueredemaskiner, var Henning Jensen ikke sen til, at
gå i gang med opgaven. I samarbejde med medarbejderne på
værkstedet, biev der lavet en prototype, som derefter blev
afprøvet i Gravens Planteskole.
Erling Graven har engang udtalt, at han og Henning Jensen
tabte mange pund, ved at løbe bagefter nykonstruerede
maskiner, for at se om de fungerede tilfredsstillende.
Eksporten af "Egedal"s maskiner øgedes år for år, og
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Henning Jensen, post mortem, blev tilkendt Dansk Planteskoleejerforeningsguldmedaljefor arbejdet med udvikling af
maskiner til planteskoleerhveryet.
Højdepunkteti Ellen Jensens karriere, var dog nok i 1975,
da fabrikken fik tildelt Kong Frederik d. 9's hæderspris for
fortjenstfuld indsats for dansk eksport- en pris som hvert år
bliver uddelt til fem danske virksomheder, der'har ydet en
særlig indsats for eksporten.
Den omfattendeeksport, gav anledning til mange kontakter, planteskolefolkog forhandlerestrømmedetil "Egedal" for
at se fabrikken og tale med Ellen Jensen. Nogle, navnlig fra
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det sydlige udland, gjorde det til en årlig udflugt og tog
familien med. Ellen Jensen måttet ofte invitere på spisning
inde i privaten, og gjorde det gerne, for ofte blev forretningsforbindelserne til nære venner. Venner som Ellen Jensen, den
dag i dag, stadig har kontakt med.
50 års jubilæet den 1. marts 1984, blev fejret med et "Åbent
hus" arrangement. Kunder og forretningsforbindelser fra nær
og fjern, var mødt op for, at hylde den jubilerende virksomhed. Medarbejderstabeg var nu nået op på 25 mand.
.

FAKTA:
Holger Jensen

er født 1898i BredstrupvedFredericia,
somsøh af
smedender.
HenhingJensen
erfødti. Haldrup1921.
.EllenJensen
erJødt1923 på "Mariesmi~pe"
Vandmøllevej}6, Hansted,somdatteraf l1elgabgt~hkerAndersen.Blev gift
medHenning Jensen 1944 Sammenfik de to piger,
Grethe som er tresprogetkorrespondentog senere
lIddandetsommerkonomernu ansatsomforretningsfører i byggesocieteteti KøbenhaVn.Og Aase somer
uddandetbømehavepædagogog
I3.l'lsat
vedenbørnehave i Horsens.

Rødderne
Selvom "Egedal Maskinfabrik" gennem de forløbne år, har
haft en forrygende fremgang, så glemte man aldrig rødderne.
Landbrugs- og VVS-området, som havde dannet basis for
forretningens opståen, blev gennem alle årene tilgodeset. Alle
var velkomne på "Egedal". Opgaver, store som små, blev løst
hurtigt og perfekt.
Efter 18 år ved roret, valgte Ellen Jensen, den 1. dec. 1988,
at afhænde virksomheden. Den blev solgt til firrnaet"V exØ
A/S" i Taulou. Ellen Jensen beholdt dog stadig bygningerne.
De er senere blevet afhændet, ikke til "Vexø A/S", men til
naboen "Chemitalic A/S".

Billederdereranvendt
i denneartikelervenligstudlånttil Broenaf
EllenJensen.

LYTrER .
F ABRIK F.
brik NS

Den 29. dec. 1994, godt 60 år efter virksomhedens start,
modtog de lokale kunder her i området, en meddelelse fra

Egedal Maskinfa

"Egedal"hvori der stod, at man for fremtidenvillekoncentrere

sigomfremstillingafplanteskolemaskiner,
ogikkelængereså
sigi standtil, at betjenekundernei lokalområdet.
"EgedalMaskinfabrik"er i dag en stor eksportorienteret
. virksomhed,med mega-ordrepå maskinertil mangelande.
Men
den harepoke
ikke længere
nogen
betydning
for Gennem
lokalområdet.
En 60-årig
i egnens
historie
er slut.
årene, har "Egedal", foruden at være en servicevirksom-

hed for egnens landmænd, også været en god arbejdsplads for mange af egnens beboere. Ikke så få unge
mænd har fået deres maskinarbejderuddandelseher. O
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Notits på forsiden af Horsens Folkeblad tirsdag, den
13. februar 1996. Efter mere end 60 års virke, er en
meget væsentlig epoke i egnens historie definitivt slut.
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Foreningens,for"

Grundejertoreningen

at adrninistrere
ogvedli'

Eges hoIm

"

Foreningens
arbejdei 1996
,

af sakretær Ni~s BjeITegaard

~',

Medlemskontingent1996
På grund af forventede øgede udgifter
til især snerydning på boligvejene i
1996, besluttede generalforsamlingen at
hæve foreningens medlemskontingent
til kr. 400,00/parcel.
Medlemmerne vil i marts måned

af stiareal fra områdets
sydøstlige vendeplads til trappe
ved Rådvedvej,
- nødvendig vedligeholdelse af beplantningsbælter og fælles friarealer iøvrigt,
- nødvendig snerydning på områdets
boligveje,
- gentagende henvendelser til Horsens Kommune vedrørende manglende areal for kundeparkering ved
Fritidshjemmet Kaskelotten samt
- indkaldelse til afbrænding af Sankt
Hans Bål på det græsbefæstede
areal vest for udstykningen.
Foreningens mest udgiftskrævende aktivitet
er vedligeholdelse af de
græsbefæstede arealer;
den nyvalgte bestyrel- ...~
se vil snarest indlede
forhandlinger om entrering, med blandt
andet MA-Plæneservice, om udførelse af
dette arbejde. ,.
Generalforsamlingen bemyndigede
bestyrelsen til, at indlede forhandlinger
med Broens bestyrelse om foreningens
optagelse i bladets udgiverkreds, dog
indenfor en fastsat økonomisk ramme.
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-Forening~ns,
bestyre
formand:

'
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VagnChris'fiansen

,

næstformand:

'

KeldAndreasen,... .

kasserer:

u""

JørnChristoftersen;;*756
sekretær:;
'j NielsBjer~eg,~aEg,;..
.~"!56
'brobestyrelsesmedlem%"

modtage et giroindbetalingskort til brug
for indbetaling af medlemskontingentet.
Jævnfør bestemmelserne i foreningens
Hanne'An(Jreasent.~"'.,756
vedtægter, §2 - stk 6, skal medlemskontingentet være indbetalt senest tirsdag
den 2. april 1996 for at være indbetalt På forsamlingens vegne takkede dirirettidigt.Kun det fremsendtegiroindbeta- genten rørt de tre afgående bestyrelses.,
lingskortkananvendesvedkontingentbeta- medlemmerfor ti års virke for Grundejerforeningen Egesholm og opfordrede
lingen.
,'"

'Z1"

vil blandt andet omfatte

- renovering

fnarealer,

,at Var~tagf3
medl~mr(1

Foreningen har netop (den 22. februar 1996) afholdt sin
årlige generalforsamling, hvor ikke mindre end 20% af
husstandene var repræsenteret - en meget flot deltagelse!
På blot 111 minutter lykkedes det aftenens veloplagte dirigent, på forbilledlig
vis, at lede forsamlingen gennem dagsordnens i alt 12 punkter.
Såvel bestyrelsens beretning som
foreningens regnskab for 1995 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Foreningens driftsregnskab udviste
et overskud kr. 6.615,31 mod et budgetteret overskud på blot 200,- kr. Årsagen
til dette overskud skal søges i væsentlig
lavere udgifter til vedligeholdelse af
beplantningsbælter, snerydning på boligveje samt afholdelse af møder end
forudsat ved budgetlægningen.

dets boliøveje,,l?eplalltning

f~lIes

Nyvalgtil bestyrelsen
De efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer, formand Lisel Pedersen (64),
næstformandBo Holst Pedersen(22) og
kasserer Jørgen Holst Pedersen (08)
ønskede ikke at modtage genvalg. Til
erstatning herfor nyvalgtes Hanne Andreasen, Vagn Christiansen og Keld
Andreasen.

til en hånd - opfordringen blev efterkommet med hen ved to minutters stående ovation.

SanktHansBål
afbrændes på fællesarealet vest for
områdets bebyggelse, søndag den 23.
juni 1996. Absolut brændbart haveaffald og brændbarttræaffaldkan henlægges på bålpladsen i løbet af foråret og
forsommeren.Ikke brændbartmateriale
af enhver art, såsom murbrokker,gamle
cykelstel, sovesofaer med spiralfjedre,
og lingendekan absolut ikke henlægges
på bålpladsen.

o
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Søren Baunsgaard taler med Mogens Kirkegaard bI. a. om
det at engagere sig og påtage sig et ansvar.
Over for mig sidder byens børneborgmester. Jeg har aftalt et møde med
ham denne onsdag, men først efter at
han har konsulteret sin time manager,
for han har travlt i ugens løb.

-

Har du selv tænkt på en karriere

inden for DSB eller hvad?
- Min drøm, det er at blive journalist, og
det er det jeg går efter lige nu. Det kan
selvfølgelig nå at ændre sig, men det
tror jeg nu ikke det gør.
- Hvad synes du om at bo i Egebjerg?
- Især de seneste år synes jeg, at der har

været enormt stor tilflytning. Bare for
fem år siden syntesjeg, man kendte alle
mennesker, man mødte på gaden; det
gør man ikke så meget mere, men det
kommer nok. Det skyldes måske også,
at Egebjerg ligesom er blevet delt i to
dele med Birkeholmog Askeholmi den
ene ende, hvor der bor mange unge
mennesker og så pensionister, og så
resten af byen i den anden.

- Hvilke fritidsintereser har du haft
igennem årene?
- Jeg har spillet meget fodbold i idrætsforeningen, jeg stod på mål, og jeg har
spillethåndbold et par år, og her til sidst
har jeg spilletbasket, og så har jeg gået
til nogle forskellige arrangementer i
ungdomsskolen og i fritidsklubben, da
jeg var mindre. Ind imellem er jeg inde
i Horsens og se HIC's kampe.
Det har selvfølgelig udviklet mig
godt fysisk at dyrke så meget sport,
men man hygger sig også sammen med
kammeraterne, især et år husker jeg,
hvor vi blev amtsmestre og senere blev
nr. 2 i landsdelsfinalerne.
Man lærer også gennem sporten at
samarbejde og at stole på hinanden.
-

Hvordan skal jeg beskrive ham: høj,
rødhåret, rolig, sportstrænet, virker
ældre end sin alder. Jeg synes ikke, at
det er så længe siden, at han kom med
den daglige avis om eftermiddagen,
men nu er det hans to tvillingesøstre,
der har overtaget jobbet.
SØren Baunsgaard virker utrolig
koncentreret om den foreliggende
opgave, at lade sig interviewe

til Broen.

- SØren, vil du ikke begynde med at
fortælle lidt om dig selv. Hvor gammel
er du?
- Jeg er 15 år gammel, født på Horsens
sygehus 1980,og har altid boet i Egebjerg.Min mormor bor i Hvirring, men
min fars familie bor i Århus. Min mor
arbejder på billetkontoret ved DSB i
Horsens, og min far kører rutebil, også
for DSB mellem Vejle og Århus, Vejle
og Sønderborg bl.a.
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Hvordan

har du oplevet Egebjergsko-

len som skole, på godt og ondt?
Jeg synes, at vi har en god skole. Der er
ikke så stor afstand mellem elever og
lærere, som der er på så mange andre
skoler. Man respekterer hinanden og det
er der mange steder, man ikke gør. Man
har regler og principper på skolen, der
skal ,overholdes. Man synes måske som
elev, at det er lige hårdt nok. Man kan
jo også nogle gange forholde sig kritisk,
hvis man mærker, at ledelsen, lærerne
og skolebestyrelsen vil trumfe noget
igennem. De skal jo tænke på, at de er
der for elevernes skyld. Hvis de snakker
med eleverne, får de mange gange nogle anderledes synspunkter. Som for
eksempel vores skolefest, der er eleverne meget aktivt med i planlægningen,
og det er sådan, det skal være.
De unge lærere især er meget lydhøre
over for os, og det skyldes nok, at de
selv er vokset op i en skole præget af
nye tanker.
- Nu nævnte du selv skolebestyrelsen,
og så nærmer vi os nogle af de områder, du har intereseret dig for under
din skolegang, fx elevrådsarbejdet og
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deltagelsen i skolebestyrelsens møder.
Der er du kommet lidt tættere ind på
den voksne verden. Hvordan er det at
sidde som elevrepræsentant i skolebestyrelsen?
- Nogle gange synes jeg, at det er
enonnt frustrerende, fordi skolebestyrelsesmedlemmerne har et helt andet
syn på skolen. Det er klart, for de er
ikke 6-7 timer i skole hver dag, men de
lytter til os og tager vores argumenter
seriøst, og til forskel fra mange andre
skoler er vi en accepteret del af skolebestyrelsen. Når vi mener, at noget er
rigtigteller forkert, så markerer vi os og
siger det. I øjeblikket er det så mig og
Martin Madsen fra 9b.

mindre klasser. Igennem det lille elevråd foregår faktisk også med hjælp af de
ældre elever en alternativ undervisning
i demokrati. De lærer at bede om ordet

degivelser fra eleverne, og sådan er det
også på de andre skoler. Men det kunne
godt være endnu mere.

og at respektere en afstemning osv.

- Har du mærket noget til janteloven i
dit arbejde som børneborgmester?
- Det har jeg da bestemt, uha. Men jeg
vil sige, at den voksne borgmester,
Vagn Rye, han er utrolig god til at få
folk til at føle, at det de laver kan bruges til noget. Men fra nogle af politikerne kan man godt mærke, at du er kun et
barn eller sådan noget, du skal ikke tro,
du er noget. Det bliver ikke sagt direkte,
men på nogle udtalelser kan man engang imellem mærke, at der ligger i det,
at nu skal I ikke komme for godt i gang.

- Nu vil jeg gerne provokere lidt.
Søren, er det nu den måde, man får
sine ting bedst igennem, ved at respektere deformelle regler?
- Selvfølgeliger man nogen gange nødt
til at være lidt fræk og gå ud over spillereglerne, fordi det kan være svært at
få opmærksomhedog få sine synspunkter igennem. Spillereglerne er man
selvfølgelig nødt til at respektere, selv
om de kan opleves snærende, ikke
mindst på skolen. På nogle skoler har
de haft succes med aktioner, fx ved at
sætte sig ud midt på gangen for at vise,
at det her dur ikke.
Ofte skal man igennem en lang og
svær vej for at nå resultater gennem det
fonnelle demokrati.
-

- Det er jo ikke så frygtelig lang tid l
har til at blive gode til det arbejde.
- Ja, det er rigtigt. Nu sidder jeg i min
andenperiode, og det er først nu, at jeg
er blevet vant til at række hånden op og
sige, hvad jeg mener. Ved det første
mødesagdejeg overhovedetikke noget,
og ved det tredie møde begyndte jeg at
finde ud af, hvilket punkt på dagsordenen, det handledeom. Nu går det bedre,
og jeg tror selv, at skolebestyrelsen
tager mig og Martin alvorligt.
- Hvordan syn!s du, at elevmedbestemmelsefungerer i skolens hverdag?
- Det er klart, at det er først her i 8. og
9. klasse, at vi oplever at have mere at
skulle have sagt. Men man kunne sagtens gøre mere for at lade eleverne få
indflydelse på undervisningen, også i de
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Det har du formentlig også oplevet

inden for børnebyrådet. Ja, nu er vi
nødt til at komme rundt om det også.
Hvor længe har børnebyrådet fungeret?
- Det er anden periode i år. Det startede
sidste år som et projekt, og det var meningen, at det skulle kun sidde det ene
år. Faktisk var det kun politikernes
mening, at det skulle sidde en måned,
men da de så, hvor godt børnebyrådet
fungerede, blev de enige om at lade det
fortsætte. Vi drøftede mange forskellige
emner, fx gågadens forskønnelse, vold
og hærværk, og sagen om flyvragsskulpturen.
I år har vi taget større og måske også
vanskeligere emner op som kampen
mod racismen, forbedring af forholdene
for svage børn og unge.
Vi bliver også bedt om at drøfte
bestemte emner, som politikerne gerne
vil høre vores mening om, men vi bruger langt den største del at tiden på
emner, som vi selv tager op i samarbejde med eleverne ude på skolerne.
- Har du en fornemmelse af at have
kammeraterne med dig i arbejdet, eller
kører du et sololøb?

- Man får heldigvis somme tider på
Egebjergskolen at vide, at det er godt
nok, det man laver og får nogle tilken-

Horsens er ellers en god by med masser
af udviklingog ideer, selvom man ikke
kunne acceptere at lade flyvraget blive
hængende. Det havde børnebyrådet
gerne set. Men der var måske nogle
politikere, der havde behov for, at vi
skulle sættes på plads.
- Hvad skal du lave næste år efter
sommerferien?
- Da skal jeg i 10. klasse herude. Jeg er
ikke helt klar over endnu, om jeg vil på
HF eller handelsskolen, og det vil jeg
bruge 10. klasse til at finde ud af. Og så
har jeg haft en del fravær på grund af
børnebyrådet. Men jeg kan sagtens
følge med i skolen, og karaktererne
ligger på den rigtige side af 8.
- Har arbejdet i børnebyrådet givet dig
lyst til at beskæftige dig med politisk
arbejde?
- Bestemt, og jeg har i hvert fald fornemmet, hvor jeg politisk kan føle mig
hjemme. Jeg har tænkt alvorligt på at
melde mig ind i DSU.
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Vi snakker ellers ikke så meget politik
hjemme, selvom jeg langt ude er i
familie med både Hilmar og Bernhard
Baunsgaard.
- Kan du pege på et bestemt problem,
som der skal gøres noget ved?
-Ja, racisme. Selvom der ikke er mange indvandrere her på skolen, så kan
man mærke den lille racisme også her.
Det er selvfølgelig langt værre på fx
Langmarkskolen. Jeg mener, at vi må
prØve at være solidariske med dem,
racismen går ud over. Som børneborgmester kan jeg ikke lade være med at
føle et ansvar for, at dem, der har behov
for hj'ælp,også bliver hjulpet. Der skal
foregå en form for mentalitetsændring
hos elever og lærere, for at der kan
blive gjort noget ved fx et problem som
mobning.

- Har du måttet give afkald på noget
for at kunne få tid til det hele? Har du
fx erhvervsarbejde?
- Jeg arbejder to timer hver eftermiddag,
og det går normalt fint. I perioder kan
det selvfølgelig knibe at nå det hele. Det
er jo en hård dag, når man går i skole til
klokken tre, skal arbejde til klokken
fem og så til møde klokken halv syv.
Det er jo ikke et liv, man skal ønske sig
flere år ad gangen.
Det kan nogle gange også tage meget
tid at sætte sig ind i de papirer, man får,
fordi de ikke er skrevet forståeligt, det
er jo næsten ikke dansk, somme tider.
Man skal efterhånden være en omvandrende fremmedordbog for at forstå det
hele. Hvis man bliver ved at skrive så
uforståeligt, får man i hvert fald ikke
den unge generation til at interesere sig
for politik.

Med denne lille salut rettet mod rådhusets bureaukrater, men dog efterfulgt
af et lille smil siger SØren Baunsgaard
farvel; han skal nå den næste aftale i
sin kalender. Har jeg lige interviewet
en kommende landspolitiker?
O

Eventyrligskolefest Egebjergskolen
på Egebjergskolen vandtsølv
I uge 10 (4. - 8. marts) omdannes Egebjergskolen til et
eventyrligt landskab, hvor der venter både skolens elever og
gæster fantastiske oplevelser og overraskelser.
Hele ugen arbejdes der med eventyrlige ting, og aktiviteterne kulminerer torsdag den 7. marts. I tidsrummet kI. 16 - 24
vil der være mulighed for at træffe for eksempel trolde og
hekse, og man kan opleve 1001 nats stemning på det persiske
marked. I den uhyggelige hule kan man spise og drikke
eventyrlig mad og eksotiske drikke (hvis man tør!), og der vil
være fest og optræden.
6. klasse opfører skuespillet "Kærlighed, krudt og kameler" kl.
16.30 og igen kI. 19. Alle, - søskende, gamle elever, bedsteforældre, naboer. . . . er velkomne.

Forsalg af billetter sker 4. og 5. marts mellem kI. 10.00 og
12.00 ved skolens hovedindgang (fra Egebjergvej). Der er
også mulighedfor at købe billetter ved indgangen torsdag den
7. marts fra kl. 16 - 20. Billetpris 20 kr.
O
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ved landsfinalestævnet i basketball på OlIerup Gymnastikhøjskole i dagene 6.-8.
februar 1996.
Det var med store forventninger, at Egebjergskolens
baskethold rejste tillandsfinalestævnet sammen med 15
andre hold, der. også h~vde
vundet amtsmesterskabet i
deres amter. Egebjergskolen
repræsenteredealtsåVejle amt.
Den 7. februar fandt de
indledende puljekampe sted,
og Egebjergskolen besejrede
her holdene fra Vester Skerninge skole, Hadsten skole og
Herfølge skole.
Dermed var vejen klar til kvartfinalen,hvor det gik ud over
Christinelystskolen fra Lemvig. I semifinalen mødte vi
Holbæk skole, der også måtte bøje sig for vort topmotiverede
hold, der bI. a. rummer fire HIC-spillere,og endelig gjaldt det
så finalen.
Om aftenen var der tid til musik og hygge, siger Gitte
Rumph, der var udtaget sammen med Stine Glud, ligesom der
også var basketopvisningaf RIC og gymnastikopvisningaf et
hold fra Svendborg. Egebjergs hold var indkvarteret på en
skole et stykke fra hallen og havde et pænt stykke at gå frem

og tilbage.

ø"
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Der blev spillet fire halvlege, og spilleme fra hvert hold var delt op i to halvdele, der så
skiftedes.Egebjergstartedefinalekampennoget nervøst og kom først i de to sidste halvlege
for alvor i gang med holdets sædvanlige flydende spil. Modstanderne var Nordvangskolen
fra Glostrup. De var gennemgående noget højere end Egebjergs spillere, der alligevel
kæmpede godt. Desværre kom Allan igen til skade med sit knæ, uden at det dog fik
afgørende betydning for kanpen, der blev vundet af Nordvangskolen 35 - 25.
Ved præmieoverrækkelsenfik Egebjergs spillereen Nike taske som 2. præmie. Jonas, der
havde spillet virkelig godt i alle kampene, fik fortjent stævnets fighterpokal. Godt kæmpet,
Jonas! Vi ønsker Egebjergskolens baskethold og lederen, Claus Bojsen, tillykke med det
flotteresultat.
O

Der skete noget i 1995afBerntSfnbOl!
Nytkøkken
Jo, der var som sædvanlig stor aktivitet,
omend på lidt andre områder end netop
fester og sammenkomster.
Det var der også, - men travlheden
var specielt præget af, at huset fik sit ca.
25 år gamle køkken restaureret. Det gav
selvfølgelig en masse arbejde, ikke
alene til håndværkere, - men også til
bestyrelsesmedlemmerne og deres koner. (Se nedenstående billede).

Af hensyn til det, der ellers sker i det
køkken på madlavningens område, var
det ikke af storhed, at der blev gjort
noget.
Foruden køkkenetblev også den lille
sal malet og frisket op, og der kom en
rigtig flot og lydtæt foldevæg op mel-
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lem den store og den lille sal.
Af faste aktiviteter var der foruden
andespillet den årlige revy, som netop i
95 var godt besøgt. Der var selvfølgelig
også høstfest som sædvanlig.

.

Generalforsamling
Den 26. januar 1996 - altid den sidste
fredag i januar - afholdtes den årlige
generalforsamling.Trods de ekstraordinære store udgifter og optagelsen af et
lån, blev der fremlagt et meget fint og
positivt regnskab.
Formanden, Kurt Rasmussen, henstillede til i sin beretning, at medlemmerne stadig ville være flinke til at
bakke op om husets arrangementer,
specielt til høstfesten; der kunne godt
have været nogle flere gæster.
Nyvalgttil bestyrelsenblev:Per Hansen, i stedet for Poul Erik Kjær Petersen, som ønskede at fratræde.
Generalfor:
samlingen
sluttede
med flødeskumslagkage med
snaps til.
Det er nu
engang
skik og
brug. Midlerne til
snapsen
kommer af
renterne fra
nu afdøde
tømrermester Jens
Carl Hansens fond.

Største aktiv
for Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
er dog stadig udlejning til fester og
forsamlinger.
Denne aktivitet vil altid stå og falde
med værtsparret, men også her er man
godt hjulpet med Lise og Ole Sørensen.
Det er et par mennesker, der absolut
varetager husets interesser på bedste
måde. Der er altid rent og ordentligt
over alt, og samtidig er Lise berømt på
hele egnen for sin gode mad.
Det er ikke uden grund, at EgebjergHansted Forsamlingshus hører til et af
de tre steder her på Horsensegnen, hvor
det er vanskeligst at få plads.
Lad os håbe, at kombinationen af:
- et nyt køkken,
- et godt værts-par og
- opbakning af sognets beboere
vil være med til, at skabe en fortsat god
fremtid for Forsamlingshuset.
O
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EIF'sbestyrelse:
FormandPoulKirkegaard,Birkeholm41 . . . . . . . . . . . . . .c' Badminton 'D'75656777
NæstformandSusanneMolboe,Skovgårdsvej22 . ... Ungdomsfodbold w 75656500
Kasserer Karin Andersen, Gludvej 56 . . . . . . . . . . . . . . Uden portefølje 'D'75683968
SekretærBirthe'Christensen,
GammelEgebjergvej23 ... .. Gymnastik w 75656357
Ungdomsfodbold 'D'75656866
Thomas Bager, Egebjergvej 132 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Seniorfodbold 'D'75656972
Ulla Jørgensen, Birkeholm 2A . . . . . . . . . . . . . . . .. Ungdomshåndbold w 75656022
BjarneSandholt,.
Birkeholm
50
Seniorhåndbold'D'75656728
MariannePetersen, Birkeholm 34B . . . . . . . . . . . . Svømning/Petanque 'D'75656705
ElinTrøjborg,GammelEgebjergvej31

Ungdomshåndboldstævner
- ca.

afUlaJørgensen

Handelsskolen
200 m fra Thyhallen.
Thy-Cup1995
Desværre for os var der ikke nok
Det lykkedes desværre ikke at samle så
tilmeldinger i A-puljen - var tilmeldt i
mange hold til Thy-Cup, som vi havde
B-puljen,
så vi kom til at spille mod
håbet på. To hold havde lyst og mod til
nogle "skrappe drenge". Vi spillede 7
at deltage - puslingepiger samt pus linkampe uden stor succes - 1 sejr ud af 7
gedrenge. Trænerne havde denne gang
kampe. Spilleme og trænerne var ikke
selv fået til opgave at skrive om turen.
stolte af resultatet, men turen var nu
alligevel en succes - masser af sjov og
Puslingedrenge
afThomasKristoffersen/Rene
Sørensen ballade - sene sengetimer. En masse
trætte drenge og 2 meget trættetrænere.
Den 27. december 1995 tog drenge
Der var mange ting, man kunne give
puslinge til håndboldstævne i Thisted.
Turen varede fra 27.-30. december. Vi
sig til efter håndboldkampene - spille
bordtennis, bob, se video og meget
tog afstedkl. 16.30 og var i Thisted ca.
andet. Fredag aften var den helt store
kl. 19.30,hvor vi blev indkvarteret på

dag. Discoaften for alle spilleme samt
hyggeaftenfor lederne med smørrebrød
og hvad dertil hører.
Man kan sige meget om turen, men
søvn får man ikke meget af. Vi vil sige
tak for en god tur og håber på en af
samme slags til næste år.
O

Tre,

stævneri Vissenbjerg

Vi er på nuværende tidspunkt godt i
gang med at arrangere diverse ture til
Vissenbjerg. Deltager i år med 6 hold
fordelt på 3 weekender i marts/april
måned. Såvel spillere som trænere Ønskes en god tur med håb om en masse
godeoplevelser.
O

NYEKLUBDRAGTER
har~ettilbud'indigog dinfamili~på nyefræningsdragter.
Dfagtenvi harvalgtder.tneganger af mærketBerri - dragtenleveresnatyrligvisi EIF'sblå
farvemedpåtryktElF-logoi,hvidfarve.Allei familienkangørebrugaf dettefordelagtige
tilbud.
(.;.

Prisenpr.dragterkun kr.250,-(str.128-164)
henholdsviskr.280,-(str.S-XXL).
Derer mulighedfor at sælgeryggentil en sponsor
blot$~alderså afgivessamletbestillingpåminimumfemdragtermedens"ryglogo.
ettillæamcå
kr. 35,-pr. dragt kandertrykkesfor-ogefternavnpå bådebukserogjakke.

or:lsd
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Prøv dragten i klubhuset
den 6. marts 1996, kl. 18.00-20.00
SIDE 23

Slanketurtil DesyvØeri Ebeltoft
Vi har i weekenden fra fredag den 12.
til søndag den 14. januar 1996 været på
tur - altså slanketur.
Efter kort tids ophold på Øer startede
vi ud med 3 km løb på sneglatte stier.
Efter en vellykket løbetur blev madpakkerne hevet frem, hvorefter alle fik et
velfortjent hvil.
Pigerne troede, de skulle have let
træning i hallen, men sådan skulle det
ikke være. De blev i stedet hevet med
på en måneskinstur i -3 C. Efter ca. 4
km løb skulle de gennemføre en række
øvelser, som den ene træner stod for.
For dem mærkelige øvelser, idet træneren er militær-freak. Derefter løb de
fleste samme vej tilbage. Aftenen var til
fri disposition og trænerne kunne her få
et hvil uden al for meget snak i krogene.
Langt om længe faldt alle til ro.
Fjernsyn var der i hvert hus, så trænerne
brugte resten af aftenen til lutter afslapning. Midt på natten blev alle vækket,
og vi var på en kort, ekstra løbetur, hvor
-folks tålmodighed blev sat på en hård
prøve. Alle klarede skærene. Inden
sengen atter blev fundet, blev der sat
lidt mad på bordet, hvorefter alle sov til
midt på formiddagen.

af HaraldogThomas

skende nok tabte vi kun med få mål,
idet pigernekæmpede godt trods Ømme
lår og enorme tunge ben.
Efter kampen vendte vi snuden hjemad.
Forståeligtnok var alle trætte og meget
udmattede.
Til slut en lille hilsen til de deltagende
piger, som gjorde en strålende indsats.
Denne indsats har de kun sig selv at
takke for. God opførsel samt masser af
energi lå til grund herfor. Hvor der er en
vilje, er der en vej - og I har fundet
vejen.
Sidst men ikke mindst en hilsen fra
direktørenKnud Larsen fra De syv øer:
"I har udvist en meget seriøs og disciplinerende opførsel, så derfor er alle
velkomneigen til en forhåbentligligeså
oplevelsesrig tur".
O

Efter en smule morgenmad var der
lektielæsning, inden den "frygtede"
Cooper-test skulle gennemføres. Alle
bestod med overbevisende karakter
trods en del sygdom.Eftermiddagengik
med lidt let boldspil i hallen.
Efter endt træningfik vi "middagsmad"
sidst på eftermiddagen, og enkelte spiste med stor appetit. Et lille hvil, hvorefter vi var i hallen og løsne op for
vores Ømmemuskler. Igen et lille hvil,
hvorefterdagens sidstetræning stod for
tur. Ikke alle deltog, idet der var sygdom i lejren.
På menuen stod der pizza samt is og
varm cacao, som dog først blev fortæret
først på natten. Så kom den sidste halvdel af turen, hvor vi skulle møde en af
nordens bedstehåndboldskoler.Overra-

Eif's nye klubdragterkan
bestillesved afleveringaf
nedenstående
blankettil
dintrænerellervedprøveaftenenden6.marts1996.
E/F's yndige ynglingepiger smiler til fotografenUllaJørgensen
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Sommerfodbold1996 i EIF
HoldnavnTræner
Poder
1990-1991
Poder
1989
Poder
1988
Miniputter
1987

Træningstider Start

JørnChristoffersen
'ir 75656567
'ir
75656829
ClausJeppesen
OleJensen
'ir 75656620
ShilaChristensen 'ir 75628180
PernilleSand
'ir 75613885
JimmyNørregård 'ir 75629187

mandag
+ onsdag
17.00-18.00

lingdomsfodbold

tirsdag+torsdag
16.30-17.30

uge15
09.04.96

seniorfodbold

mandag
+ onsdag
16.00-17.00

uge15
10.04.96

mandag
+ onsdag
16.00-17.00

uge12
18.03.96

Miniputter
1986

LeoRasmussen 'ir 75656784

mandag
+ onsdag
16.00- 17.00

uge12
18.03.96

Lilleputer
1985

OleJørgensen

'ir 75656732

tirsdag+torsdag
17.00-18.00

uge09
27.02.96

Lilleputter
1984

CarstenJensen

'ir 75656515

mandag
+ onsdag
17.30- 18.30

uge08
19.02.96

'ir 75656574

tirsdag+torsdag
18.00- 19.00

uge15
10.04.96

tirsdag+torsdag
18.00-19.00

uge15
10.04.96

mandag
+ onsdag
19.00- 20.30

uge09
26.02.96

mandag
19.30- 20.30

uge12
18.03.96

tirsdag+ torsdag
19.00- 21.00

ug.e07
17.02.96

PoulLarsen
Drenge
1982-1983
Juniordrenge
1979-1981
Juniordamer
1979-1981

pamesenior TommySavskov 'ir 75656762
19??-1978
Herresenior PeterSørensen 'ir 75656717
19??-1978 JimmyAugustesen'ir 75656630

DamefodboId

Kontaktpersoner:

uge15
10.04.96

af Marianne Thomsen

- Susanne
Molboe 'ir 75656500

- Thomas
Bagger

VoII eybaII

'ir 75656630

af Britta B~de

Så er det ved at være tid for træningsstartentil damefodbold
i Egebjerg Idrætsforening. Igen i år har vi en stærk
trænerkapacitet,idet Tommy Savskov har indvilget i at træne
og bakke det meget snakkendehold op i vores kampe.
Vi trænerhver mandagkl. 19.00 - 20.30. I weekendenden
23.-24. martsafholder vi træningsweekendi og ved Egebjerg
hallen med socialt hygge om aftenen. Har du lyst til at spille
fodbold og komme ud at rØredig lidt "på et meget afslappet
plan", såhenvend dig til Tommy Savskov på tlf. 75656022
eller Susanne Molboe på tlf. 7665 6500.

Vi er nogle stykker i Egebjerg, som har lyst til at dyrke
motionsvolleybal~og er d~rfor interesserede i at høre, om der
er flere med samme lyst til at dyrke en sjov sport. Da der
alleredenu skal søges om haltimer,er det nødvendigtfor os at
vide, hvor mange som vil deltage.

Vi vil meget gerne se nogle nye ansigter, hvad enten du har
spillet før eller blot har lyst til at prøve noget nyt, så er du
meget velkommen.
O

Er det noget for dig, kan du skrive dig på de ophængt liste i
Brugsen eller ringe til Britta Bryde på tlf. 7565 6657 eller
Steen Højberg på tlf. 7565 6449 senest den 8. marts 1996. O
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Chemitalic
A/S blandtde førsteder er
bIevet miIjøce rtifice
ret
Af miljømålkan nævnes, at der inden 1.

af miljøclæf mger Use Laurnzen

Chernitalic A/S har siden 1968 produceret printplader til elektronikindustrien. En printplade er en plastikplade
hvorpå der er lavet elektriskeforbindelser v.hj.a. kobberstrimler. Printplader
indgår i alle elektriske apparater, fra
elektriske tandbørster til rumraketter.
Chemitalic har altid arbejdet meget
med miljøfremmende tiltag, men med
det nu opbyggede og indførte miljøstyringssystem, vil der fremover blive
arbejdet endnu mere måfrettet med at
mindske påvirkninger af miljøet. Miljøstyringssystemet betyder at virksomheden opsætter helt konkrete mål for
forbedringer,og stiller strengerekrav til
sig selv, end dem der allerede er pålagt
fra miljømyndighedernes side.

juli 1996 skal ske en reduktion af
vandforbrugetpr. produceretenhedmed
20% - set i forhold til forbruget i 93/94,
og dette endda selvom der inden 93/94
var sket mere end en halvering af forbruget. Inden 1. juli 1998 skal affaldsmængden reduceres med 20%, igen i
forhold til den producerede mængde.
Affaldsreduktionenkan bl.a. ske ved
at minimere spild ved produktion og
ved at sortere affaldet bedre, således at
mere vil kunne sendes til genanvendelse. Samtidig vil der blive arbejdet med
at finde alternativeprocesser, således at
brugen af miljøbelastende stoffer kan
mindskes eller helt udelukkes.

Det er vigtigt at hindre, at en negativ
påvirkning af det lokale miljø opstår.
Hansted å skal også fremover være en å
'hvor man med god samvittighed kan
fange fisk.

Chemitalic er blandt de første 25 virksomheder herhjemme der er blevet
miljøcertificeret. Selve certificeringen
betyder at der ud over kontrol fra miljømyndighedernesside, en gang om året,
af Dansk Standard, bliver gennemført
en kontrol af forbedringerpå den miljømæssige side.

Ved indføring og certificering af miljØledelsessystemet valgte Chemitalic at
lade arbejdsmiljøet indgå i det systematiske arbejde med miljøet. Dette er ikke
et krav for at kunne certificeres, men
arbejdsmiljøet og det nære ydre miljø er
tæt knyttet til hinanden, pg ingel} af
delene kan favoriseres. Det nytter f.eks.
ikke, at der anvendes sundhedsskadelige stoffer, og så for at medarbejderne
ikke skal påvirkes af dette stof, sendes
det bare uhæmmet ud i omgivelserne,
eller omvendt for ikke at påvirke omgivelserne lader vi medarbejderne stå og
blive påvirket af stofferne.

Chemital
Chemitalicsrmi'
hele virksomh._..

Ud over'hvaddå(,erikræy~t
i loveog
~.ekeridtgørelserfQtPng!~rj~li'emitalicsig

til fortsat at mindske yirk§,otnhedens
ITIjlj~belastningm~sLmuligt gennem
anvendelseafmifjøvenligeiprocesser
og
.produkter,samtidig.m~'d?åtyyL
efterlever
i

k(aveneiyorti<valitetssBifil;\g§system.

Man må da heller ikke se bort fra, at
forskelligemiljø forbedringervil kunne
betyde kontante besparelser, der er
medvirkende til at bevare en sund arbejdsplads i Egebjerg.
Til produktion af printplader vil der
altid skulleanvendeskemikaler,men de
skal anvendes på en fornuftig og
forsvarlig måde. Husk på, at hvis man
ikke havde kunnet producere printplader, måtte vi undvære alt det elektroniske udstyr,vi fyldervoreshverdag med.

...

Der indføres ikke nye kemikalier i produktionen uden, at der er sket en grundig undersøgelse af produktet, af hvilken påvirkning det eventuelt vil kunne
have på arbejdsmiljøet eller det nære
ydre miljø, såledesat der ikke anvendes
stoffer, der kan give unødig belastning
af miljøet. Dette betyder igen, at vi
påvirker vore leverandører til at tænke
miljømæssigt rigtigt, hvis de vil sælge
varer til os.
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FINDESDET·

~

SÅFINDES
DETI BROEN
~;p
Brokalenderen
bringer
datoerne....................
Husholdningsforeningen
gårforåretimøde . . . . . . . . . . . .

Egebjerg-HanstedStøtteforeningEIF:
HansThomsen(formand)

Stængervej
46

11"

75656133

Egebjergskolen:
MogensKirkegaard(næstformand)

0sterhøjsvej
22

'II' 75656109

Grundejerforeningen
Egesholm
HanneAndreasen(kasserer)
Egesholm 55

Takforbidragene
tilBroens
fortsatte
drift.............
Ogsåen rugbrødsmotor
kanbliveforvarm . . . . . . . . . . . .
Kage-cafepå HanstedHospital.

Fralegestuens
dagbog......
Kirkerne .................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11"
7565

6380

FrnidshjemmetKaskelotten:
BrittaPoulsen(sekretær)

75656505
Egesholm5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. 11"
HanstedHospnal

JetteLund,Egebjergvej100
o

11"

EgebjergKollegiet:
JimmyKristensen,GI.Kirkevej45-47

75656522

. . . . .. 11"
7565 6644

Hansted-EgebjergHusholdningsforening:

Annalise
Daugaard,
Højbovej
22

'II'

75624479

LundumSognsBorgerforening:

Ha~ry
KraghJensen,Sycltoflen
4

'II' 75654431

Hansted-EgebjergBeboerforening:
FinnAgerbæk,Rådvedvej34 . .. . . . . . . . ..

'II'

7565

Egebjerg-HanstedForsamlingshus:
BerntStribolt,GI.Egebjergvej35 . . . . . . . ..

'II'

7565 6266

Fritidshjemmet
Kaskelotten.
Antenneforeningen
HorsensNord
Egebjerg
Judoklub
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ./V
Højlunds
Forsamlingshus
...........
EgedalMaskinfabrik1934-1996. . . . . . . . . . . . .
Grundejerforeningen
Egesholm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egebjergskolen
.................................
Hansted-Egebjerg
Forsamlingshus
... . . . . . . . . . . . . . . .
EgebjergIdrætsforening..........................

Chemitalic
AISblandtdeførstemiljøcertificerede. . . . . . .

Støtannoncørerne
- destøtter
Broen................

2
3
3
4
6
7
8
10
11
12
12
13
18
19
22
23
26
28

AntenneforeningenHorsensNord:
JørgenPedersen,Egesholm64 . . . . . . . . o. 11"
75656322
LundumMenighedsråd:
JensThule Jensen,Lundumvej20

. . . . . . o. 'II'7565 4203

HanstedMenighedsråd:

Ingerlise
Sander,Stængervej
24

o

11"

75656412

EgebjergIdrætsforening:

Susanne
Molboe,Skovgårdsvej
22

'II' 75656500

EgebjergJodoklub

Carsten
Rosendal,
Birkeholm
27

'II' 7565 6686

Ungdomsskoleni Egebjerg:

HenrikMeldgaard,
Vesterhøjsvej
56

'II' 75656570

o

KFUM-Spejdemei Egebjerg:

BodilJørgensen,
Vandværksvej
16

'II'

75656574

'II'

40149762

EgebjergNye Legestue

LeneJosefsen,
Brandbjerglundvej
6B

o

DERER ALTIDPLADSTILTRE MERE!

,MARTS- APRIL. MAJ
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DET DREJER SIG
OM TRYGHED
D

Glædfamilie,vennerog
bekendtemeden buket
friskafskårneblomster
fra butikken,
hvor

er er så meget andet her ilivet,
der er

vigtigereend penge - kontakt, samvær. kærlighed. et godt helbred.
Men

alligevel
er de gode at have. pengene.

Ikke nødvendigvis en formue. blot nok tilen
økonomisk

tryg dagligdag- og tillidtekstra

Laifa
![randsen
giver rådog vejledning!

glæder.
Det gælder hele livet,
også når man

rigtig

har tidtil.
at nyde det - når man bliverpensioneret.
Sikrer du dig en god pensionsordning. sikrer
du dig tryghed.

SYDBANK

.

Nørretorv 27 8700 Horsens. Tlf. 75 62 Ol 44

~ @Rollerblade@
the original

o
o
o
o

BUKETTER
KRANSE
/ BAREBUKETTER
STUE-OGPOTTEPLANTER
DEKORATIONER

I

1995

Alt i
tørred
blomsted"
dekoratio
til f.eks.
INTERSPORT

Jessensgade
Jessensgade
12.8700 Horsens
Telf.75 62 5411

BLOMSTER-

&

HA VECENTRET

JOHANSENS
PLANTESKOLE
Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens
"ir 75622646

I

