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Hvortorvejrerdet norskeflag på
Østerhøjsvej
7 i Egebjerg
læsFrandsPaaskesens
sommerinterview
medTrudeog LarsHartvigLarsenog få svaret.

--

l__

Trude, du erjo Nordmand, hvor stammer du fra i Norge?
Jeg er født i Bergen, men jeg blev
gift dansk, og af den grund flyttede jeg
til Danmark, hvor jeg nu efterhånden
har boet i 28 år. Det var et stort spring
dengang at flytte fra sit fædreland, familie og venner og til et helt fremmed land
med andre traditioner og en anden kulturbaggrund. Men så er det vigtigt som
"fremmed", at man lærer sproget og de
danske traditioner. Jeg er faldet meget
godt til og er nu klar til at søge dansk
statsborgerskab, da jeg føler mig mest
dansk.
Hvor er det du er fra Lars?
Jeg er falstring, jeg er fra Vålse på Falster.
Hvad er dit job i dag?

Jeg er produktchef i Svejsehuset i Århus, og her står jeg først og fremmest
for Migatronics produkter.
Hvad er du uddannet som?
Jeg kom til Horsens for at læse til teknisk assistent. Den praktiske uddannelse
i forbindelse hermed gjorde, at jeg kom
i lære hos A.P. Tjerrild i Rådved, det
var på det tidspunkt en stor smede- og
maskinforretning.
Mens jeg var hos A. P. Tjerrild
begyndte jeg at læse på V. F. Skolen i
Århus. Efter at have været hos Tjerrild
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i 12 år, blevjeg ansat som svejsernester
hos Tekker i Stenderup, men det viste
sig der, at studier og praktisk arbejde
ikke kunne forenes.
Jeg blev derfor lærer på Teknisk
Skole i Horsens med voksenundervisning i svejsning som fag. Her var jeg i
9 år og læstei den tid til svejseteknikker
og svejseinspektør. Fra Teknisk Skole
kom jeg så til Migatronic, hvor jeg nu
har været i 7 år.
Hvad er det du bestiller Trude?
Jeg startedesomkommunaldagplejer
i Egebjerg.Det var jeg i 12 år. Derefter
var jeg en tid på Solstrålen i Hatting.
Fra januar 1987 startedejeg så på Kaskelotten her i Egebjerg, og der er jeg
endnu.
Det er en arbejdsplads, som jeg sætter stor pris på. Her er absolut gode
forhold, og der er en god tone både
mellem ledelse og kolleger. For mig
betyder det meget, at jeg med min indsats er med til at opdrage fremtidens
ungdom.

fylder 30 i maj.
Så har vi Heidi Birgitte, bedre kendt
som Cirkeline. Hun er 24 år, hun læser
til civiløkonom i Kolding og bor i Vejle.
Hvor længe har i boet her i Egebjerg?
Vi har boet her nu i 23 år, og vi ville bo
i Egebjerg, det faldt bedst for dengang.
Er I glade for at bo her?
Ja, siger Trude, vi kan lide at bo her, vi
har været glade for det landsbymiljø,
som vores børn er vokset op i, hvor
både skole, svømmehal og sportsfaciliteter var til stede. Der har i det hele
taget altid været alt det, som børn kunne
ønske sig i et landsbymiljø. Og så bor vi
jo tæt ved skoven og vandværkssøen,
og samtidig har vi et ualmindeligt godt
naboskab her på vejen.

Vi ser engang i mellem, at det norske
flag vajer på flagstangen, hvordan går

det til?
Så længejeg er norsk statsborger,må
jeg flage med det norske flag på alle
offentligenorske flagdage. Der skal tilladelse fra politiet i Horsens,jeg synes
selvfølgelig, at det norske flag er et
smukt flag.
Ja, siger Lars, selvom det norske er
næsten lige så smukt som det danske, så
nøjes vi alligevel.med en flagstang.
Hvor stor er jeres familie?
Vi er fire plus vores dejlige hund
Bonnie, og så en fugl.
Vores sØnRoy er ansat som elektrikker
hos Egebjerg El. Han nåede lige at blive
gift med Lis den 27. april, inden han

Har I særlige fritidsinteresse?
Ja, siger Lars, jeg går på jagt med min
dejlige Bonnie, og desuden har jeg lige
tegnet "kontrakt" for sommeren med
Egebjergs Super Oldboys fodboldhold.
SIDE3
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Derudover går jeg til gymnastik om vinteren,- og så har jeg jo
også både hus og have og Trude at passe.
Og jeg, siger Trude, jeg er træner for et ungdomsbadmintonhold, det drejer sig om nogle 10 til 15 årige, og det er kun
på grund af mangel på unge trænere, at jeg påtager mig det
job. Jeg håber, at man til næste år finder en afløser for mig,
selvom det har været en dejlig vinter med nogle interesserede
unge mennesker.
Derudover syr og strikker jeg en del, og forøvrigt er både
Lars og jeg ivrige lystfiskere.

SIDE4
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Har I specielle ønsker for fremtiden, eller for sognet i almindelighed?
Ja, siger Lars, jeg kunne godt tænke mig en mere aktiv beboer
- borger - eller grundejerforening. Jeg kunne også godt tænke
mig noget mere beplant-ning på gaderne, de virker simpelthen
triste som de er. Der kunne godt, lige som man ser andre
steder, stå små grupper af træer, eller de kunne plantes i
rækker langs fortovet, det ville også være med til at gavne
miljøet, og samtidig ville det også virke beroligende på
trafikken.
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Trude ville meget gerne have grusgraven renoveret, - i det mindste, at den
blev holdt ren, så den stadigvæk kunne
være et attraktivt sted at komme med
børnene. Den kunne godt være mere
tiltalende end den er nu.
Har I ellers haft specielle oplevelser i
jeres tid?
Ja, vi tænker især på en ting. Fra juni
1992og til 1995 var vi i Norge. Jeg var
sendt derop for at starte et datterselskab
for Migatronic. Det var i Bergen, som
jo er Trudes fødeby. Da vi kom derop,
skullevi både finde lokaler til firmaet at
starte i, og vi skulle også selv finde et
sted at bo.
Vi var kun os to, da vi startede, men

da vi forlod Bergen ca. tre år senere, var
der oprettet 6 arbejdspladser hos
Migatronic. Det var en oplevelse for
livet, som jeg faktisk godt kunne tænke
mig at gøre om. Det var en stor oplevelse, at få lov til at sætte noget helt nyt
igang.
Trude var kun med. på fuldtid det
første halve år, - men, siger hun, da jeg
så i avisen, at der skulle oprettes en ny
børnehave, søgte jeg, og fik stillingen
som leder af den.
Det var også spændende at starte helt
fra bunden og at ansætte personale og få
dem igang. Men det var især spændende, at det var i min barndomsby, det
skete. Jeg drev børnehaven lige til vi
rejste hjem. Ind i mellem gav jeg dog et

nap med på Migatronic, blandt andet
med rengøring og kontorarbejde.
Men nu er Nordmanden "hjemme" i
Danmark igen. Ja, man måforbavses
over, hvad der gemmer sig bag den ret
høje Ligusterhæk på Østerhøjsvej nr. 7
i Egebjerg.
Selvom LarsHartvigspillerpå Egebjergs
Super Oldboyshold,får han ikke sparket
boldenså langt.Hanhavdesigtetpå Rådved,mendervaringentil at tageimod,såi
stedetforfinterhanbaretværsovervejentil
BASAKHA
SINGH,
somer indehaveren
af Ege-

bjergDøgnkiosk.Så næstegangfår vi
sikkertnogetat vide,bådeomhandel,og
måskeogsåomIndien.
O
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RTL+ ............
..........

Spørgeskemaundersøgelse

SUPER.

Vi udsendte i april et spørgeskema vedr.
forbrug og ønsker på TV!Radio kanaler,
og det indkomne antal besvarelser var
meget flot, ialt 97 ud af 420 medlemmer havde afleveret besvarelse, hvilket
er ca. 23%; det var flere end vi havde
håbet på, men det viser at der er en stor
interesse for foreningens arbejde.

DSF
Svensk TV-4 . . . . . . .

Tovindere
Samtidig havde vi udlovet 2 præmier
blandt de indkomne skemaer, og ved
sidstebestyrelsesmødefik vi en uvildig
person til at udtrække 2 vindere, de
heldige blev:
JohnSørensen,
Stængervej
11
KurtNissen,Hanstedvej
48A

Resultater
Vi har efter bedste evne forsøgt at lave
en oversigt over resultatet af de indkomne besvarelser for så vidt angår TVprogrammer:

Ser Vil ikke
mest savne
DR-TV...........
100%
TV2.............
100%
TV3 .............
100%
TV-trekanten.. . . . . . 61% 13%
Discovery. . . . . . . . . 47% 18%
ChildrensChannel .. 13% 50%
SAT1 ............
35% 21%
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.............

ARD(tysk1)... .. ..
ZDF(tysk2) .......
VIVA.............
PRO
7 ...........

37%
16%
34%
20%
9%
18%
6%
22%

17%
40%
25%
35%
32%
31%
64%
32%

Med hensyn til radioprogrammer var
der mange, der ikke havde udfyldt skemaet, så der kan vi kun oplyse at de
Danske stationer var de mest aflyttede.

Merefjernsyn
Derudover var der en bred vifte af forslag til andre TV -programmer, spændende fra Filmnet/TV 1000 tillokaltv
stationer under TV2 regi.
Topscoreren blandt ønskerne var
EUROSPORT, men den blev jo desværre stemt ned på den sidste generalforsamling, så den har vi ikke økonomisk mulighed for at sætte på, idet den
koster 60 kr. pr. medlem årligt og de
penge er vi desværre nødt til at opkræve
forud via det årlige kontingent.
Desuden var der mange, som ønskede TV3+, som betår af 3 kanaler, der er
lagt sammen: ZTV der viser musikvideoer, dansk satire m.m., sportskanalen,
der sender sport i weekenden fra kl.
09.00 til 24.00, og TV3+ med serier og
film.

Ligeledes var MTV også blandt de mere

ønskede, men der gælder samme problematik, som for EUROSPORT, det er
en betalingskanal, men vi håber at
TV3+ måske kan dække lidt af savnet.
Et godt råd til dem, der gerne vil have
EUROSPORT på og/eller andre kanaler:Mødoptilnæste generalforsamling,
men husk! Alle ændringerpå nettetkoster, og der er kun medlemmerne
til at
betale.
Vi har derforbesluttet at vi sætterTV3+
på nettet snarest, da den endnu kun er
omfattet af Copydan-afgift. TV3+, som
betår af 3 kanaler, der er lagt sammen:
ZTV der viser musikvideoer, dansk
satire m.m., sportskanalen, der sender
sport i weekenden fra kl. 09.00 til
24.00, og TV3+ med seriFf\og film.
Den vil sat på istedet for~~
kanal
11 (217 Mhz).

I løbet af sommeren starreF Danmarks
Radio program 2 (DR 2). Dette program
er et såkaldt »tvangsprogram«,
hvilket betyder at det skal være på nettet, vi
har ikke på nuværende taget stilling til
hvad den skal erstatte, men det vil vi
oplyse om når tiden nærmer sig.
O
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GravensPlanteskole
1946-1996

af PederPedersen

Da vi, i 1946, havde søgt langs hele den jyske østkyst, fra Hadsund til
Lillebælt, fandt vi ejendommen på VandmØllevej 2 i Hansted som den
mest velegnede til at oprette en planteskole på.
Sådan lød det fra Erling Graven i et interview i 1986.
ErlingGraven
er født i Vrå i Vendsyssel i 1910
som sØn af Chresten Graven
Jensen,der drev gartneriog planteskole der i byen. Da Erling
Graven var 2 år flyttede familien
til Brønderslev.Efter endt skolegang, arbejdede han med i gartneriet.Senerefik han arbejde hos
en gartner i Kjellerup. Derefter
var han i et handelsgartneri i
Hjørring, derfra til et blomstergartneri i Haslev. I 1931 fik Erling Graven lyst til at se noget
mere af Europa. Først gik turen til Aalsmeer i Holland, hvor
han havde arbejde to steder. I 1934 rejste han til Schweiz,
hvor han arbejdedeet halvt års tid. I 1935kom han tilbage til
Danmark og begyndte på havebrugsstudiet på Den kg!.
Veterinær og Landbohøjskole, hvor han den 26. feb. 1938
dimitterede som hortonom.
Den første stillinghan havde efter endt uddannelse,var ved
Fællesudvalgetfor Frugtavlsøkonomi. I begyndelsen af 1939
fik han ansættelseved Hedeselskabet.Der arbejdede han med
planlægning og opmåling tillæplantning i Vestjylland. I maj
samme år, blev han med kort varsel flyttet til Hedeselskabets
afd. i Brande, for at lede arbejdet der. 23. juli blev han gift
med Wera Goldschmidt.

WeraGoldschmidt
er født i Ålborg i 1910 som datter af ingeniør Otto Peter Traugott Goldschmidt. I 1912, flyttede familien til Petrograd (Skt.
Petersborg) i Rusland, hvor faderen arbejdede som ingeniør.
Da den russiske revolution kom
i 1917blev det meget vanskelige
tider. Det kneb meget at skaffe
fødevarer, en dag kom faderen
således hjem med en sæk havregryn, som han trods alt havde
skaffet, det viste sig senere, at
sækkensindhold var fordærvet.Der var altid kø ved butikkerne. Vi havde en russisk tjenestepige, fortæller Wera Graven,
hun sagde, det er bedre at jeg går ned og står i kø, for hvis I
gør det, kan man straks se at I ikke er russiske og så kan det
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være I ingenting får.
Familien valgte nu at rejse tilbage til Danmark. Selvom
Wera kun var 7 år, havde hun alligevel lært at tale det russiske
sprog, hun kan stadig huske nogle få russiske ord.
Farnilien Goldschmidt flyttede nu til Skovshoved, de boede
i et fiskerhus, hvor der var meget trange forhold. I 1919
mistede Wera sin far, det var et hårdt slag for familien. Wera
gik i skole i Frk. Kochs Pigeskole, først i børneskolen, senere
tog hun realeksamen samme sted.
I 1927 rejste hun til Frankrig som au pair-pige, her var"hun
godt et år. I 1929 gik turen til England, her var hun ligeledes
au pair-pige, men kun i Yz år.
Efter at være rejst tilbage til Danmark, startede Wera
Goldschmidt i 1931 på en uddannelse som sygeplejerske på
Bispebjerg Hospital, den uddannelse måtte hun desværre
opgive, da hun var så uheldig at blive smittet med tuberkulose.
Det gjorde henne uarbejdsdygtig i over et år (15 mdr.).
Herefter kom hun på Købmandsskolen og fik handelseksamen der. Efter endt uddannelse, arbejdede Wera Goldschmidt
som lægesekretær på Finseninstitutet.

Deførsteår
Wera Goldschmidt og Erling Graven blev, som nævnt, gift i
Brønderslevkirke den 23. juli 1939. Da Erling Graven, på det
tidspunkt, var ansat ved Hedeselskabets afdeling i Brande,
blev deres første hjem der. Men i 1942 blev afdelingen i
Brande nedlagt og flyttet til Tvilum Skovgaard ved Fårvang.
Den 1. okt. blev Erling Graven ansat som bestyrer der. I 1944
kom planteskoleejer N. Andersen fra Hjørring og spurgte
Erling Graven om han ikke kunne tænke sig at komme op til
ham , han havde det ikke så godt,' og det lå i luften, at en
overtagelse kunne komme på tale, ad åre. Vi havde det godt
ved Hedeselskabet, siger Wera Graven, men vi havde et
brændendeønske om, at få "voreseget", så vi sagde,ja tak, og
flyttedetil Hjørring. Inden længe stod det dog klart, at Erling
Graven og N. Andersen ikke kunne arbejde sammen, Erling
Graven sagde sin stilling op og begyndte, at se sig om efter et
egnet sted til at starte en planteskole.

Vandmøllevej
Efter at have søgt langs den jyske østkyst, fra Hadsund i nord
til Lillebeltsbroen i syd, fandt Erling Graven ejendommen
Vandmøllevej 2 i Hansted bedst egnet til en planteskole. Dels
var jorden ideel og dels var der større bygninger end der
normalt var til en landbrugsejendom, det skyldtes at ejendommen var bygget til gartneri, gartneren hed SØren Frandsen.
Her kommer Wera Graven med et lille hjertesuk. Vi havde
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set på en ejendom ved Hadsund, hvor der var udsigt til vandet,
jeg har altid godt kunnet lide vand, så der ville jeg gerne bo,
men jorden til ejendommen var ikke så god, så den handel
blev der ikke noget af. Nu har jeg så boet her i Hansted i snart
50 år, og det eneste vand jeg har kunnet se, er en lille bitte
stump af Hansted å.

En

vanskeligstart

Det var Erling Gravens plan, at han ville lave skovplanter,
men jorden viste sig at være i en dårlig stand, den var udsultet
og befængt med kvikgræs, så det kunne ikke nytte noget at så
små forstfrø lige med det samme, så det blev til frugttræer og
roser i første omgang. Der kunne man bedre rense og hakke
imellem, der fandtes jo ingen kemikalier dengang, som kunne
slå ukrudtet ned. Nu ville skæbnen, at den første sommer
(sommeren 1947) blev ekstrem tør, og vandingsanlæg havde
man ikke, så planterne groede alt for lidt.

yngre folk, som endnu ikke havde en kundekreds, og fik dem
til at indgå i kontraktavl. På den måde blev det muligt, at
tilfredsstille den store efterspørgsel.
Efterhånden kom der også en eksport i gang navnlig til
Sverige.

Kontakten
tillEgedal"
Den store efterspørgsel gav travlhed i planteskolen, dermed
opstod ønsket om, at noget af det hårde arbejde kunne udføres
af maskiner. Erling Graven fik, i samarbejde med smedemester Bolger Jensen Egedal, konstrueret en furemaskine og en
planteløfter m.m. Da de var færdigafprøvet, blev der den 23.
sep. 1950 afholdt en maskindemonstration for planteskoleejere. Det var den første af sin art, og den blev selvfølgelig
afholdt i "Gravens Planteskole" i Hansted. Demonstrationen
resulterede i mange ordre til "Egedal" fra både ind- og udland.

Dertil kom, at medens der under krigen havde været god
afsætningpå frugttræer,så kunne de ikke sælges nu da de var
færdige til salg. Så de endte allesammen på Skt. Hans-bålet.
Da jorden, efter et par år, var blevet ren nok, og der var
blevet lavet en vandboring og Erling Graven havde søgt og
fået bevilget ret til indvinding af 20 m3 vand i timen, så
begyndte produktionen af skovplantet, for alvor at tage fart.

Fra sin tid hos Hedeselskabet, havde Erling Graven gode
kontakter til alle sektorer af skovbruget, både de private, de
statslige, de amtslige, og kommunale, samt klitvæsenet. Det
kom ham til gode nu. Afsætningen gik så godt, at der ikke
kunne produceres nok i planteskolen i Hansted. Derfor
henvendte Erling Graven sig til andre planteskoleejere, mest
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Rammernesprængt
Fra 1950 til 1970 blev der bygget mange nye veje, ikke blot
i Danmark,men i hele Europa, det gav øget efterspørgselefter
især buskplanter, til beplantning langs vejene. Erling Graven
var ikke sen til at udnytte den mulighed. Samtidig blev der
BROEN .
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solgt mange planter til jagtforeningerne, til vildtpleje. Det ene
med det andet gjorde, at efterspørgslen på planter blev så stor,
at det sprængte alle rammer på planteskolen. I 1960 købte
Erling Graven en ejendom på Lundumhedevej, dels for at
udvide dyrkningsarealet og dels for at skaffe beboelse til en
førstemand. På det nye areal, blev der også brug for kunstig
vanding. Der blev søgt om, og bevilget ret til indvinding af 20
m3 i timen, i 60 meters dybde fandt man den nødvendige
mængde, året efter lejede Erling Graven 10 tdrl. af naboen
Gunnar Skibsted, det var meget ideelt, da vandingsanlæget nu
kunne bruges begge steder.
Den store produktion gav arbejde til mange, men det var i
hØjeste grad sæsonarbejde, Erling Graven ville gerne beholde
sine dygtige medarbejdere hele året, derfor byggede han i
1960 en stor hal ( 900 m 2) hvor man kunne stå og sortere og
bundte planterne i tørvejr og uden at fryse alt for meget om
fiqgrene. I 1971 blev der bygget et kølehus, det var til stor

Medarbejderne
Det gik rigtig godt for "Gravens Planteskole". Der var 4-6
heltidsansattemedhjælpere,om sommeren var der desuden 45 lugekoner, foruden ca. 25 skolebørn, som tjente en ekstra
skilling i ferien. I den travleste tid, kunne der være 40 på
lønningslisten.
Mange fra Hansted og Egebjerg, har i årenes løb haft et
godt job i planteskolen. Taler man med tidligere medarbejdere, kommer det tydeligt frem, at de var glade for at være
ansat hos Graven, Mange blev der da også i adskillige år,
enkelte i over tyve.

Jeg har talt med Højgaard Berthelsen som var arbejdsformand
/ forvalter i 17 år, han fortæller.

Vi var nokforholdsvisflere ansatte end andre steder, men
det skyldes, at selvom der efterhånden var kommet så
mange kemikalier på markedet, til at bekæmpe ukrudt med
og dermed reducere arbejdskraften,
så var Graven meget
tilbageholdende
med brugen af kemikalier, for, som han
sagde, vi kender virkningen af dem i øjeblikket, men vi ved
ikke hvad de gør ved jorden på langt sigt.

nytte, derved kunne plante-sæsonen forlænges og arbejdet
med at sortere og bundte planterne kunne fortsætte, stort set,
hele vinteren. Der var også den fordel, at når ordrerne på
planter til det sydlige udland kom så tidligt om foråret, at
planterneendnu sad fastfrosneude i marken, så kunne man nu
hente dem ud fra kølehuset.

JUNI- JULI

- AUGUST

Man kunne ønske sig, at flere havde været lige så fremsynede.

Afvikling
I sidste halvdel af 70-erne, begyndte alderen at trykke Erling
Graven. En blodprop gjorde, at han følte tiden nu var inde til
at "skrue ned for blusset".
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Loftfotoaf ejendommen
på LundumHedevej(nuSorthøjvej)somGravensPlanteskolekøbte;1960
Ægteparret Graven havde en sØnOtto, som var uddannet i
planteskolefaget,først var han elev på forskelligeplanteskoler,
hvorpå han fik sin afsluttendeeksamenpå Beder Gartnerskole,
det var planen at han skulle overtageplanteskolenefter sin far.
Otto blev desværre ramt af en uhelbredelig sygdom og døde
i en alder af kun 27 år, dermed brast det håb. Den yngste
datter Inge, fik nøjagtig den samme uddannelse som sin bror,
først på flere planteskoler og til sidst eksamen på Beder
Gartnerskole. Inge blev gift i 1976 , men ægteskabet holdt
ikke, og på det tidspunkt da Erling Graven ønskede at holde
op, var Inge alenemor med tre mindreårige drenge og var
derfor ikke klar til at overtage planteskolen.
Erling Graven fandt det derfor bedst, at afvikle planteskolen
og lade bygninger og jord være intakt, så det hele stod klar,
hvis Inge engang skulle få lyst til, at starte på ny.
Det tog nogle år med at afvikle virksomheden. Først blev
ejendommen på Lundum Hedevej tømt for planter, hvorefter
den blev solgt.I Hanstedblev de sidsteplanter taget op i 1984,
hvorefterjorden blev bortforpagtet til en landmand.
En 38-årigepoke var slut. 38 gode år hvor Wera og Erling
Graven med hver sin gode uddannelse havde suppleret
hinanden i et godt "teamwork".
Erling Graven døde i december 1988 i en alder af 78 år.
Som den dygtige planteskolemandErling Graven var, fik han
gennem årene mange tillidshverv. I 1946 blev han valgt ind i
planteskoleejerforeningens bestyrelse. Han var formand fra
1957 til 1961. Blev æresmedlem 14. juni 1971. Den 2. nov.
1968modtog han Hortonomskiven. 1. maj 1987 modtog han
HjalmarHartmannsjubilæums-legat.Var medlem af Haveselskabets bestyrelse og blev æresmedlem.
Erling Graven var ikke blot levende interesseret i alt hvad
der groede på jorden, han var også meget interesseret i
samfundsspørgsmål,ikke kun her i Danmark, men han fulgte
også levende med i hvad der skete ude omkring i verden. Jeg
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har haft mange gode og udbytterige samtaler med Erling
Graven.Han var en hyggelig, munter og intelligent mand der
altidvar parat til at Øseud af sin store viden, men han forstod
også at lytte.
ÆgteparretWera og Erling Gravenfik foruden sØnnenOtto,
en datter der hedder Bodil og til slut efternøleren Inge. Bodil
fik en uddannelse som sygemedhjælper, men familiens
kærlighed til planter havde også et godt tag i Bodil, så hun
måtte også have en uddannelse som blomsterdekoratør. Hun
bor sammen med sin mand Peter Bay på en gård i Haderup,
manden er desuden pilot ved Flyvestation Karup.

IngeGraven
Som nævnt havde Inge nok at
l
gøre med hus, hjem og tre små
drenge. Men allerede i 1985 var
børnene så store, at hun havde
mod på at prØve kræfter med
planteskolefaget.Nu havde tiden
jo ændret sig, siden hendes far
startede i 1946. Derfor blev det
ikke en planteskole med over
200 forskellige plantearter, som
hendes far havde. Nej, Inge fandt
en nicheproduktion "Bambus".
Der var på dette tidspunkt ikke
mange planteskolerder lavede bambus, og efterspørgslen var
ret god. Der er bare det ved bambus, de formeresikke hverken
ved frø eller stiklinger, men ved deling. Man kan derfor ikke
bare så en hel mark med bambus. Inge startede med at købe
5000 planter, de blev plantet ud i marken, hvor de fik lov at
gro sig store, for derefter at blive taget op igen og delt i flere
planter,og så fremdeles.Det tager en del år at få oparbejdeten
stor bestand.
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Samtidig med at bestanden blev øget, skulle der jo også gerne
være nogle til salg, det blev der også. Efterhåndet var
bestanden ganske stor og salget gik også godt, både til
hjemmemarkedet og til eksport.

Katastrofen
Før 1921, fandtes der ikke bambus i Danmark, men så blev
der plantet en tunnel i Den Geografiske Have i Kolding.
Derfrastammer, stort set alle bambus i Danmark, de er blevet
til ved deling, deling og atter deling. Bambus har den egenskab, at de blomstrernår de har nået en vis alder, 80 til 11Oår,
hvorefterplanten dør. Da alle planter i Danmark stammer fra

samme plante, når de også blomstringstadiet på samme tid.
I 1994 var der nogle få af Inges bambus der blomstrede. I
1995 skete så katastrofen, over halvdelen blomstrede, det var
i sig selv galt nok, men det værste var, at kunderne blev bange
for at købe bambus, salget gik fuldstændigt i stå. Når vi så får
oplyst at der i marken står ca. 50.000 planter, så får man et
godt indtryk af katastrofens omfang. Inge Graven så da heller
ingen anden udvej end at lukke planteskolen.

I dag er planteskolen på Vandmøllevej 2 sat til salg, og Inge
Graven er startet i en stilling som underviser på et AMUcenter.
O
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Kommentar
til gudstjeneste
plan

af lngerliseSande,

Da sognepræsteni Tamprup forventer at få bevilget orlov fra
sin stilling 3-6 måneder, eventuelt længere, og da alting er
uafklaret med hensyn til vikar i stillingen, er jeg af provsten
blevet bedt om ikke at lægge to gudstjenester i mine sogne,
idetjeg kan komme i den situation, at jeg foruden mine egne
sogne skal passe embedet i Tamdrup fra den 22. juni med
mindre de får en vikar.

Af samme grund kan jeg ikke oplyse om ferie, idet den kan
inddrages; dog regner jeg med, som forlængst planlagt at
holde fredage og en uges ferie i perioden 3. juni - 18.juni.
For august måned har jeg valgt at henvise til Østjysk Avis
og Horsens Folkeblad. Hellere dette end offentliggøre tider,
der skal ændres. Jeg beklagernaturligvis,at Lundum-Hansted
sogne bliver berørt af disse omstændigheder.God sommer O

Gudstjenester
påHanstedHospital
Onsdag, den 19. juni kl. 14.30: Gudstjeneste v/Ingerlise Sander (altergang)
Onsdag, den 10.juli kl. 14.30: Gudstjeneste v/Ingerlise Sander
Onsdag, den 31. juli kl. 14.30: Gudstjeneste v/lngerlise Sander (altergang)
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Horsensegnens
folkekirkelige
Nærradio
optagergudstjenester(somudsendessammedagkl. 18.00)påfølgendesøndage:
26. maj
23. juni

: As kirke; ved sognepræstCarstenNørgaard
: Vor Frelsers kirke (Horsens); ved sognepræstTine Lindhardt
21. juli
: Ring kirke; ved sognepræstNiels Grymer
18. august
: Tyrsted kirke (familiegudstjeneste); ved sognepræstAnne Marie Vrang
15. september : Ganstedkirke (høstgudstjeneste); ved sognepræst Sophie Seidelin
13. oktober
: Vær kirke
10. november : Hjarnø kirke; ved sognepræst Ole Brehm Jensen
08. december : Beboerhuset / Vor Frelsers kirke

og udsenderet magasinprogram
kl. 10.30påfølgendeonsdage
(medgenudsendelse
påefterfølgende
søndagemellemkl. 15.00og kl. 17.00):
03. juli
31. juli
28. august
25. september
23. oktober
20. november
18. december

:
:
:
:
:
:
:

Samtale med bønneholder Søren Anker Møller; ved Litten Hjort
Reportage fra lejr; ved Anne Marie Vrang
Kirkeliv i Letland; ved Niels Grymer
Aktuelt emne; ved Gudrun Andreasen
Hvor Bach og Luther virkede; ved Litten Hjort
Kristen meditation (fra Skovhuset i Sdr. Vissing); ved Niels Grymer
En anderledesjul (i Korshærens varmestue); ved Anne Marie Vrang.

Konfirmander,
fredagden3. maj1996

Martin Møller Andersen
Christian Palsgaard Balzarsen
Mette Juul Baunsgaard
Trine Juul Baunsgaard
Jan Brochmann
Michael Clausen
Eliza Jarl Estrup
Anne Fuglsang
Steven Hauerberg
Anders Jensen
Allan Johansen
Allan Jønsson
Maria Louise Larsen
Tom Larsen
Per Toudal Madsen
Anne Musaeus Møller
Søren Wagner Nielsen
Lisette Zeigermann Pedersen
Anders Munch Stidsen
Martin Juul Hjorth Sørensen
Ole Kazu Kragh Takai
Michael Bjerregaard Zeigermann
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Line Due Jensen
BjatJ,1eKastrup Loft
Lise Raymond Blach Mogensen
Maja Hellemann Olesen
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Sågårdetløsigen.Efteret veloverstået
vinterhalvår,
hvor
håndboldafdelingen til Vissenbjergcup gjorde sig meget
heldigt og dygtigt bemærketmed høje placeringerog fodboldafdelingen hentede2 amtsmesterskaber,er i skrivende stund
så godt som alle hold i Egebjerg Idrætsforening's håndboldog fodboldafdeling igen igang med den udendørs forårsturnering. Der er igen hektisk aktivitet på boldbaneme, hvilket
tydeligt høres og ses i de sene eftermiddagstimer og tidlige
aftentimer.

Ungdomsafdelingen
Der er i år tilmeldt 3 håndboldhold og 13 fodboldhold i
ungdomsrækkerne, som spænder fra 4 årige piger og drenge
til 17 årige som de ældste. I alt ca. 160 børn og unge der flere
dageomugenfinderinteressei at deltagei de sportsaktiviteter, som EIF kan tilbyde i sommerhalvåret.
Vi er meget glade for, at det i år er lykkedes os at få
etableret et fodbold juniordamehold og videreføre et drengehold med så mange spillere, som der nu er tilmeldt. Vi har i
flere år ikke haft tilmeldt hold i de ældste ungdomsrækker og
håber hermed, at vi har fået etableret en start, som kan følges
op af de store årgange (1984 og 1985), som vokser op og
bliver til drenge - og juniorspillere om få år.
EIF's ungdomsafdeling

er på 6 år blevet næsten fordoblet

-

fra ca. 80 medlemmer i 1991 til ca. 160 medlemmer i år. En
udvikling vi i EIF er meget taknemmelige for, men også en
udvikling der koster utroligt mange kræfter for de ledere,
trænere og aktive, der gør et stykke arbejde for foreningen.

Gi'enhånd
Jeg skal derfor benytte lejligheden til at opfordre alle voksne
og unge, der kan afse lidt tid til dette eller andet forefaldende
arbejde for foreningen til at give sig til kende. Vi har hårdt
brug for alle de frivillige hjælpere -til store og små opgaverder vil melde sig og give en hånd med, således at vi kan give
vores børn og unge nogle gode og sportslige oplevelser.

Ingennyebaner
En udviklingder ligeledesmedfører et stærkt forøget slidtage
på vores boldbaner, hvor især vores træningsbaner er i en
meget kritisabel stand. Det er derfor med nogen bekymring, at

SIDE14

af PoulKirkegaard

jeg i Horsens Folkeblad kunne konstatere, at vi heller ikke i år
fra Horsens Kommune kan forvente at få tildelt nye banefaciliteter til vores ungdomsspillere, idet man i den kommunale
forvaltning har valgt at tilgodese klubber som HFS og Stensballe Idrætsforening. End ikke en hårdt tiltrængt renovering af
vores træningsbane synes at være mulig.

Seniorafdelingen
I seniorafdelingener der i år tilmeldtet serie4 hold i JBU's
fodboldturnering samt to 7-mandshold i DGI's turnering. En
indskrænkning af de oprindelige planer idet det ene 7-mandshold oprindeligt var et serie 6 hold. I lighed med tidligere år
er der igen i år tilmeldt et hold i super old boy's.

Heldog lykke
Alle hold ønskes hermed al lykke og held med deres tuneringskampe. Jeg håber, at træningsindsatsen må udmønte
sig i godt kammeratskab og gode placeringer.
Jeg skal takke alle trænere og hjælpere forjeres indsats og
håbe på, at I føler, at jeres arbejde værdsættes af forening,
unge og forældre:

Sportsugen
Igen i år afholdes der sportsuge. Sportsugen løber af stablen
fra den 14. til den 17. august. Så sæt venligst kryds i kalenderen, aflys eventuel reserveret ferie og mød op og sæt kulør
på en forhåbentlig god, spændende, festlig og sportslig uge
med masser af nye aktiviteter.
Jeg skal ikke løfte sløret yderligere, men blot annoncere at
programmet udkommer sidst i juni. I lighed med de øvrige
aktiviteter, som foreningen gen-nemfører, er også sportsugen
baseret på frivillig arbejdskraft. Vi skal her løfte en meget stor
opgave, der kræver mange frivillige hjælpere. Så kan du
hjælpe med enten små eller store opgaver, og har du ikke
allerede meldt dig, hører vi meget gerne fra dig.

Taktil cafeteriaforeningen
Jeg skalligeledesbenytte lejlighedentil at takke alle hjælpere
i Egebjerghallens Cafeterieforening for det store stykke
arbejde, der lægges i cafeterieforeningen ' s fortsatte drift. Det
kan kun glæde, at opbakningen er så stor, som tilfældet er.
BROEN
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Overskuddet fra cafeteriet går, som de fleste er bekendt med,
til EIF's ungdomsafdeling og gør det muligt for os at arrangere ture og stævner for vores ungdoms spillere. Et tiltag som
forhåbentligt er med til at gøre det interessant at være medlem
af EIF.

Støtvoresponsorer
Slutteligt skal jeg takke vores sponsorer for deres fortsatte
støtte til EIF. Alle bidrag -store og små er yderst velkomne.
Alle skal vide at uden sponsorernes hjælp ville mange ting i
EIF være anderledes. Så derfor - støt vore sponsorer, uden
demvillevi væreilde stedt.
O

Sommerfest

af MarianneThomsen

14.-17. august1996

Endnu mens det var koldt og snedriverne lå rundt omkring,
samledes et helt nyt team af frivillige til at arrangere årets
sommerfest.Vi er alle mere eller mindre nybegyndere i faget,
og har derfor valgt at gribe sagen an fra en helt ny side,hvilket
vi føler virker meget overskueligt for den enkelte.

Programmet i år ligner meget det tidligere med grill og
fodbold torsdag, børnedisco fredag, morgenkaffe lørdag med
underholdning og tombola samt en forrygende fest til at slutte
dagene af lørdag aften.
Men der vil dog være små ændringer hist og pist som f.eks.
håndboldkampe onsdag aften efter gå- eller cykelturen samt en
borgerdyst lørdag eftermiddag, hvor børnene også kan deltage.
Der er igen i år mulighed for at spise ude fredag aften, dog har
vi sørget for en eksotisk menu, som kan serveres rimelig
hurtigt, så vi undgår for megen ventetid. Mor er altså igen i år
fri for at tænke på mad til familien, når der er sommerfest, og
kan derfor med god samvittighed deltage i hele arrangementet.
Som nogen sikkert har set, hænger der plakater rundt omkring,
hvor man har mulighed for at tilmelde sig et sæbekasseløb.
Her er der rig mulighed for at lade fantasien få frit løb sammen
med hele familien, naboerne osv. Lørdag eftermiddag er
sæbekassebanen klar til, at de flotte og fantasifulde sæbekasser
kan få lov at dyste mod hinanden, så vi håber, at rugbrødsmotoren er smurt og klar til løbet. Der er selvfølgelig præmie til
den flotteste og den mest Storm P-agtige sæbekasse - så se nu
at komme igang, hvis den ikke allerede er færdig!

Vi sestil Sommerfesten
Vi håber på, at vejret er med os som sidste år, så vi kan få
nogle rigtig gode dage sammen. Så mød talrigt op - der skulle
være noget for enhver smag. Vi håber også at se mange af
Egebjergs nye befolkning - det er ikke kun for sportsfolk, som
kommer i Idrætsforeningen!
O

foto: SusanneMolboe

Egebjerghallens
Cafeteriaforening
skabte i 1995/96 et
overskud på 70.000
kroner, til fordel
for EIF-ungdom.
Den store check
overrækkes her til
Poul Kirkegaard af
Caferetiaforeningens formand
Hans Tonsborg.

-
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Gymnastik
tekst: BirtheChristensen

Gymnastikafdelingen har afsluttet sæson 95-96 med den årlige opvisningfremvisningsaften den 20. marts i Egebjerghallen, hvor hver enkelte hold
viste, hvad der var blevet arbejdet med
i vinterensløb. Efter de fire lokale hold
var der opvisningaf DDG! juniorhold en flot og imponerende afslutning på
vor gymnastiksæson.
Det var også flot, at så mange
pårørende og interesserede mødte op
som publikum og måske også derved
selv fik lyst til at deltage som aktiv
gymnast næste sæson!!!

Taktil instruktørerne
En stor tak skal også hermed lyde til
vor gymnastikinstruktører, som trofast
kommer en gang om ugen og prØver på
at få lidt bevægelse i kroppen på os - vi
har alle brug for at bruge kroppen mange har en ensformig arbejdsbevægelse i dagligdagen, derfor betyder det
meget, at vi får rørt hele "kadaveret" alle kan deltage - det er en sport for alle
uanset alder og ind imellem er der også
tid til en hygge-snakke-pause.
Sæsonen 1995-96 havde følgende hold:
små børn med ca. 15 gymnaster, springhold 17 gymnaster, damer 70 gymnaster, herrer 12 lokale gymnaster.
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fremvisning
foto: NielsBjerregaard

Sæsonen1996/97
starter midt i oktober. EIF vil gerne
hermed opfordre til, at der kunne fremkomme ønsker om opstart af nye hold -

hvad med: Aerobic - pensionistgymnastik - ægteparhold - morlbarn - teen a-

gehold??? - eller noget helt fjerde.
Idrætsforeningen er meget lydhør overfor ønsker, blot vi ved, hvad befolknin-

gen har ønskerom!!!- så skal vi nok
prøve at startenye hold op. Lad os høre
fra jer angående gymnastik. Vi ses
næste sæson!
O

-
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Ungdomshåndbold,
vinteren95/96
Micro

træner:Hans

Efter at have deltaget i et microkursus

-

ene mand mellem en masse piger - var
Hans klar til at tage fat. Masser af ideer
til forskellige lege og boldspil. Inden
sæsonen sluttede var der 14 spillere, så
der var rigeligt at se til. Fortsætter alle
næste sæson, skal der en hjælpetræner
på, da der er rimelig forskel på spillerne. Nogle havde aldrig "rørt" en håndbold før.

Lilleputpiger
træner:Ulla
Var fra starten 13 spillere,så vi spillede
både JHF og DG!. Klarede sig fint i 1.
halvdel af sæsonen - en flot 2. plads.
Efterjul fik vi fornøjelsen at spille i den
stærkepulje. Hvor stor fornøjelsen var,
ved jeg nu ikke. Dels måtte vi køre
langt til kampene

-2

gange til Sdr.

Omme og 1 gang til Grindsted - og vi
måtte "lægge ryg" til en del nederlag. I
DG! spilledepigerne sig frem til Kredsmesterskabet, som blev afholdt i Egebjerghallen.

Ljlleputdrenge

træner:Sisse

En flok livlige gutter. Modsat pigerne
tabte de en del kampe i starten, og kom
derfor i den "svage" pulje efter jul.
Derefter fik de den ene sejr efter den
anden. Sluttede på en 2. plads.

skab. Flittige til at møde til træning,
men der sidder nu et godt snakketøj på
dem. Spilleme har udviklet sig meget i
denne sæson, så det har åbenbart været
muligt for trænerneat få "etord indført"
en gang imellem.Sæsonensluttedemed
et forældre/spillerrnøde,hvor Frank og
Bjarne fortalte lidt om den kommende
sæson.

Puslingedrenge
trænere:
ReneogThomas
Har i løbet af sæsonenhaft nogle "livlige" træningstimer,hvor trænerne mere
eller mindre har været temmelig hæse,
når de gik hjem. En utrolig energi hos
drengene

- ville

Piger

træner:Grethe

"skæreme"alligevel.Skulle have været
meldt til som et A-hold. Har hele sæsonen igennem næsten ingen modstand
fået. Opnåede også at komme til Kredsmesterskab - men nåede desværre ikke

- 2 uafgjorte

kampe og 1 vunden

kamp var ikke nok. Desværre må vi
efter denne sæson sige farvel til Grethe
er vi meget kede af.

træner:Henrik
Heller ikke for mange spillere her, men

opnåede alligevel et flot resultat. Måtte .

trænere:Frankog Bjarne
Har klaret sig flot i denne sæson. Desværre kom de ikke med til Kredsmester-

ud i omkamp med HSR, for at finde ud
af, hvem der skulle til Kredsmesterskab.
Vi tabte desværre denne kamp og det

Vissenbjerg
Cup 96

Henrik Thyrsted + ??? Har du tid/lyst
til at hjælpe, så ring -jo før jo bedre!

Til slut vil jeg gerne takke alle trænerelholdledere for jeres indsats i
denne sæson. Forældre for kørsel samt
øvrige småjobs. For godt samarbejde
med Erik og Co., Støtteforeningensamt
EIF for diverse tilskud til stævner.
Sidst men ikke mindst - tak til alle
frivilligehjælp-ere i cafeteriet, som har
bespist os på bedste vis gennem hele
sæsonen.

Knap så stor tilslutning som sidste år.
Foreløbig er der tilmeldt 1 hold puslingepiger, 1 hold piger samt 1 hold drenge. øvrige hold vil vi forsøge at sende
til stævner.De fleste trænerefra i vinter
ønskerat holdepausei sommer. O

hallen for at heppe på pigerne.
Da vi skulle spille, kom pigerne og heppede på os. Det gik os
ligesom pigerne. Vi tabte - nåja, tab og vind med samme sind.
Drengene tabte 6 kampe.

afThomasogRene

Fredag den 29. marts tog vi afsted - 5 ledere og 21 puslinge
piger og drenge til håndboldstævne. Vi skulle dele bus med
Østbirks piger og drenge. Humøret var højt, da vi tog afsted,
og det blev det ved med at være på hele turen.
Vi ankom til Vissenbjerg kl. 17.30 og blev indkvarteret i et

lokale - drenge for sig og piger for sig. Pigerne skulle spille
den første kamp kl. 18.30 og drengene kl. 21.48. Indtil pigerne
skulle spille, tog vi os en alvorlig slapper, da vi vidste, at det
højst sandsynligt ikke blev til megen sØvn denne weekend, og
vi fik så sandelig bevis for det. Vi fik pakket ud og gik over i
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ning. Har trænet sammen med seniordamer. Håber samtlige spillere, som har
deltaget i løbet af sæsonen, fortsætter til
næste år. Så får vi da ikke problemer
med at samle hold. Træner til næste år

Sommerhåndbold

Drenge

Puslingepiger

Puslingedrenge

ynglingedamer træner:Thomas
Har lidt svært ved at komme fra start - 5
spillere da holdet blev tilmeldt - sats-

Takfor indsatsen

Ikke for mange spillere - men har klaret

- det

var drengene vist ikke så stolte af. Desværre må vi også sige farvel til Henrik
som ungdomstræner. Holdet overtages
fra næste sæson af Keld Stidsen - velkommen ombord.

også gerne træne sam-

men med pigerne, men en gang imellem
måtte hallen ryddes for at få lidt ro.

videre

af UllaJørgensen

Lørdag aften var der disco aften og leder aften. Begge parter
slappede af hver for sig og vi hyggede os gevaldigt. Lørdag
nat er enhver leders mareridt. Ungerne ville ikke sove og det
blev ikke til ret meget sØvn den nat, men hval - de er på

weekend.
Hjemturenforegikmegetstille.Halvdelensov og den anden
halvdel sad meget stille og snakkede.Man kan sige meget om
drengene, men selvom de taber, så forbliver humøret højt.
I skal have tak for denne sæson, drenge. Vi håber at se jer
igen til næste år.
O
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Puslinge
piger

afFrankogBjarne

Følgende piger deltog:
Louise Pedersen, Louise Sandholdt,
Mia Stenshøj, Rikke Jørgensen, Pernille Guldager, Jeanette Hansen,
Christina Andersen, Majbrit Pedersen, Dorte Rasmussen, Leni Christensen, Anja Hudecek. Der var afbud fra Jane og Maj.

Vores puljemodstandere var Vester
Nebel, Allesø, Tørring 2 og Rynkeby.
Vi lagde ud med at møde Vester
Nebel, og desværrehavde vi intet kendskab til modstanderne, så vi kom ret
hurtigt bagud med et par mål, før vi
havdeluret modstanderenaf. Det lykkedes ikke at hente det tabte ind igen, og
vi tabte kampen med 7-3. Det skal dog
nævnes, at vi bl.a. havde to stolpeskud.
Vores målscorere var Jeanette 1,
Christina 1 og Rikke 1. Det viste sig, at
Vester Nebel var et A-hold.
Vores næste modstander var Allesø,
som var et nystartet hold, der ikke havde spillet håndbold i nogen turnering
før. Allesøkunne ikke yde nogen modstand og pigerne vandt 20-0. Vores
målscorere var Rikke 6, Jeanette 3,
Louise 3, Mia 2, Christina 2, Anja 2,
Majbrit 1 og Pernille 1. Om kampen
skal det nævnes, at Pernille både fik en
blodtud og at hun fik scoret hendes
første mål i år.
Lørdagmorgen var vores modstander
Tørring 2, og de kunne heller ikke stoppe vores små jern-ladies, men måtte
lægge ryg til et klart nederlag på 15-1.
Vores målscorerevar Jeanette 5, Mia 3,
Rikke 3, Majbrit 1, Anja 1, Christina 1
og Louise 1.
Sidste modstander i puljen var Rynkeby, og samtidig var det kampen, der
skulle afgøre vores puljeplacering. Vi
vandt kampen med 7-4, og vore mål
blev sat ind af Jeanette2, Anja 2, Mia 1,
Rikke 1, Louise 1. Det betød, at vi
endte som nummer 2 i vores pulje og
kom til A-finalerunden.
Første kamp i A-finalemellemrunden
lørdag aften var mod den lokale klub
Vissenbjerg,der havde spillet i mesterrækken i sæsonen. Vi tabte med 5-6,
men det var en meget lige kamp, som vi
ligeså godt kunne have vundet. Vores
målscorervar Jeanette2, Christina 2 og
Louise 1.
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Lørdag aften sluttedemed fest og disco,
men pigernevar trætteefter de tre hårde
kampe,de havde spilletom lørdagen,så
alle var i seng før ballet sluttede kl. 24.
Søndag morgen klokken 8 mødte vi
Østbirk, som var et A-hold. Selvom
trænerne havde fundet effektive modtræk mod Østbirks stærke piger, så
kunne vi ikke fysisk hamle op med
modstanderne, og vore småjern-ladies
blev forvandlet til bly-piger og tabte
kampen med 5-9. Vores mål blev scoret
af Rikke 2, Anja 1, Jeanette 1 og
Christina 1.
Med de to nederlag i vores mellemrunde, var turneringen slut for vores
vedkommende. Vores samlede placering blev nummer 8 ud af 18 hold.
Der var i de 6 kampe, som vi spillede,
flere gode præstationer bl.a. reddede
Louise Pedersen 5 straffekast i de 6
kampe.
Finalen blev senere vundet af østbirk, som gik ubesejret gennem turneringen.
Til sidst vil vi godt have lov til at takke
Rene Hudecek for de flotte træningsdragter, som han har sponseret til hele
holdet og trænerne.

Lilleputpiger og -drenge af Hans
Fredag den 22. martsvar der afgang fra
Egebjerghallen. Det var en flok glade
børn, der glædede sig til at komme
afsted. Om det var forældrene, der var
mest glade, tør jeg ikke sige noget om.
Bussen var lidt forsinket, men vi kom
afsted. Turen gik omkring Østbirk, da
der var fælleskørselmed Østbirk IF.
Vi kom godt til Vissenbjerg og var
der ca. en time før første kamp. Indkvarteringen gik hurtig og der blev
pakket ud. Der var dog et minus, ingen
te til et par af lederne, men kaffe til os
andre. Så gik turen over til hallen, hvor
begge hold skulle spille en kamp om
aftenen. Begge hold vandt, så det var
nogle livligebørn, der vendte tilbage til
skolen.
Det lykkedesdog at få dem i soveposerne hen på natten. Pigerne dansede
månedans og diskuterede det danske
sprog. Hos drengenehyggede vi os med
spøgelseshistorierog diverse vanvittige
vittigheder,som drengenekunne. - Man
kunne lære mangenye ord, somjeg nok
skal undlade at skrive.

Lørdag morgen var der gang i den fra
starten - ca. kI. 6.45. Der var morgenmad fra kI. 8.00, så der var lang tid til
den første kamp kI. 10.00. Man havde
endelig fået fat i teposer, så dagen var
reddet for et par stykker. Afgang til
hallen, hvor pigerne skulle spille 4
kampe. Det blev til 2 sejre og 2 nederlag. Det betød, at pigerne sluttede på en
3. plads og skulle spille i A-puljen dagen efter.
Hos drengene var der afbud, så det
blev kun til 2 kampe lørdag - en uafgjort og et nederlag. Drengene endte
også på en 3. plads inden finalerunden
søndag.
Hjem til skolen til aftensmad, frikadeller med ærter og gulerødder samt
kartofler, ikke børnenes livret. Derefter
omklædning til discoteket, der blev
holdt lørdag aften for børnene. Pigerne
i det nye dress og lidt farve hist og pist,
drengene havde fået scoretøjet på, så
der var lagt op til den helt store fest.
Lederne havde et ledermøde på 1.
sal, så børnene kunne more sig i fred.
Klokken 24 sluttede festen, så det blev
igen hen på de små timer, inden der
blev ro.
Søndag morgen var der knap så meget
liv, da vi skulle op kI. 7.30. Alle kom
dog op til sidst og kom hen og fik morgenmad. Der var stadig teposer på morgenbordet og måske lidt poser under
øjnene på et par ledere. Efter morgenmaden blev der pakket og så gik turen
til hallen.
Pigerne havde diskoben og tabte
deres 2 kampe, så de endte på en 3.
plads. Drengene var lidt mere tændte og
med en sejr, en uafgjort og et nederlag
blev de vinder af B-finalen. Klokken
14.00 var der præmieoverrækkelse.
Pigerne fik et par sokker og en drikkedunk og drengene fik guldmedalje og
en T-shirt.
Så gik tuen tilbage til skolen - nogle
med en fransk hotdog i hånden, hvor
bussen ventede. Klokken ca. 16.45 var
vi tilbage i Egebjerg med en flok trætte
børn og ledere. Jeg vil her til slut sige
tak til børnene, der opførte sig godt, og
til de rygende, te/kaffe-drikkende damer, der opførte sig nogenlunde for en
dejlig tur, selvom jeg snøftede hele
weekenden.
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Lilleputpiger og -drenge til Vissenbjerg Cup 96.
bedre og bedre i hver kamp. Efter den
afUlla sidste spændende kamp, måtte en meget
træt Grethe indrømme, at hun trængte
Afgang fra Egebjerghalllen fredag den
til at komme i bad igen, hvilket hun
5. aprilkl. 13.30 - med lidt forsinkelse fortrød senere. Da tiden nærmede sig,
bussen selvfølgelig - for som chaufføren sagde: "I skal have noget at brokhvor yi skulle under bruseren, gad hun
ikke alligevel, men der var ingen "kære
ke jer over!" Vi tog derefter en lille
mor". Aldrig har vi set en tage bad så
rundtur i Egebjerg. Henrik havde glemt
hurtigt og komme med så mange underbåde sovepose og liggeunderlag. Efter
lige lyde samtidig. Det var noget af en
opsamlingi Østbirk gik turen planmæs-

Pigerogdrenge

sigt.
AnkomstVissenbjerg ca. \cl. 15. Der
var ikke låst op på skolen, da vi kom.
Det varede dog ikke længe - snart
myldrede folk ud og ind. Vi skulle ha
piger og drenge i samme lokale.Det var
der delte meninger om. Vi begyndte at
pakke ud, men måtte snart bevæge os
over i hallen, da pigerne skulle spille
deres 1. kamp. Det gik ikke så godt og
der var meget stilleefter sidstedommerfløjt. Drengene vandt deres kamp og
pigerne viste senere, at de også kunne
vinde.
Tilbagetil skolen- restenblev pakket
ud og .omkring midnat, kravlede de
sidste i soveposerne. Henrik slukkede
for sit "høreapparat" og hørte derfor
ikke, at nogle af hans drenge "underholdt" vi andre stakler til omkring kl. 3
om natten.
Drengene skulle spille kl. 8 lørdag
morgen.Havde de nu gjort som Henrik
- lagt sig til at sove - var det måske gået
lidt bedre i den kamp. Pigerne blev
SIDE20

"kold dukkert"

.

Med hensyn til drengenes kampe -ja,

det er svært at finde ord, der passer meget svingende. Det var vist ikke Apuljen, de stilede efter:
.
Der var god tid mellem kampene, så
der blev travet frem og tilbage nogle
gange mellem hallen og skolen. LØrdag
aften var der naturligvis disco for børnene og lederne hyggede sig ovenpå
med lidt til maven.
Skulle vi have sØvn lørdag nat - ja, for
pigerne skulle spille søndag morgen kl.
8. Drengene var nu ikke så stemte for at
sove, men da Henrik havde "gøet" rimelig hØjt et par gange, blev der megetmeget stille.
Søndag morgen kl. 6.45 blev vi vækket. Morgenmad - afgang til hallen kl.
7.15 - under bruseren med alle pigerne
inel. træneren. Så var alle klar til kampen mod TØrring 1. Alle var nervøse for
denne kamp

- Grethe

mest

-men

piger-

ne spillede sig til en fortjent sejr og alle
var glade. Nu manglede vi kampen mod

foto: Ulla Jørgensen
Østbirk. Vandt pigerne den, var de i
finalen i A-puljen. Vi måtte ikke tabe
nu - og slet ikke til dem. Grethe lavede
taktik og alt lykkedes til fulde. Vandt
kampen meget overbevisende.
Drengene nyder at sætte os alle på
pinebænken. Skulle vinde sidste kamp
med et vist antal mål for at komme i Bfinalen. Vandt med 5 mål - men var det
nok. Der blev diskuteret en del, inden
det var helt klart, at det var Egebjergs
drenge, som skulle i finalen.
Pigerne skulle spille mod Vissenbjerg.Efter et par brændte straffekastog
mange skud på stolperne,måtte vi se os
besejret med 1 enkelt mål. Alle var
måske lidt skuffede lige da kampen
sluttede, men pigerne kan være stolte
over deres placering som nr. 2.
Vi måtte nu se om drengene kunne
vinde deres kamp. Efter den ordinære
spilletidvar resultatetuafgjort. Spillede
3 min. mere - stadig lige - 3 min. mere stadig lige. Skulle så afgøres ved straffekast. Vi var lidt nervøse nu, men
Egebjerg løb af med sejren. Hvorfor
skal de altid gøre det så spændende.
Da præmierne var overrakt - bolde til
drengene - taske + bold til pigerne - et
hurtigt bad

- var der afgang

til skolen.

Nu skullevi hjem. Da bussen kom, blev
den hurtigt pakket og en flok trætte
børn og ledere slappede af på vejen
hjem.
O
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Fredagden22. martshavdeHansted-EgebjergBeboerforening
inviteretNielsHøjlund
(kendt fra TV2-udsendelserne"Højlunds
Forsamlingshus").
Hanborselvi landsbyen
Grumstrupog skullederforhavegodeforudsætningerfor at at ledeog inspirereen
debatom udviklingeni vort lokalsamfund.
Nøgleordfor aftenenskullevære byudvikling, trafikforhold,buskørsel,ældreboliger,
nærmiljøet,skoleforholdosv. For at samle
flest muligebeboerehavdebeboerforeningens bestyrelselokket med lav entre og
kaffebord.Endviderehavde man inviteret
byrådsmedlemmerne
OleGregersen,Palle
Kock og CarstenFynbo for at besvare
nogleafdespørgsmål,derkunneforventes
at blivestilleti aftenensløb.Ca.40 forventningsfuldebeboerevar mødtop i HanstedEgebjergforsamlingshus.

Tidstypiskdiskussion
Efter Peder Pedersens velkomst indledte
Niels Højlund med at konstatere, at man
på alle områder af samfundslivet ser de
samme to modsat rettede tendenser.
På den ene side smelter verden sammen. Vi bliver udsat for påvirkninger
udefra, der betyder en større internationalisering. Handelsmønsteret, pengesysternerne, medierne, alt dette gør, at vi
bliver delagtiggjort og ansvarliggjort i
omverdenens forhold.

Samtidig ser vi en stigende lokalpatriotisme. Vi koncentrerer oS om det helt
nære, om lokalsamfundet. Den samme
tendens kan man konstatere også ude i
verden.
Niels HØjlund mente, at det må være
en naturlig opgave for Horsens kommune at interessere sig for lokalsamfundene.

Forfå ældreboliger
Frands Paaskesen og en meget entusiastisk Gorma Therkildsen var to af de
mest engagerede deltagere i aftenens
diskussion. De påpegede gentagne
gange, at boligmulighederne for ældre
i områdeter alt for dårlige.Der er for få
byggemodnegrunde, for få huse til salg
og for få egentlige ældreboliger.
Carsten Fynbo opgjorde behovet
herude til ca. 35 ældreboliger og 15
plejeboliger og orienterede om, at der
den 28. maj er planlægningsmøde i
Hansted-Egebjerg Forsamlingshus om
netop udviklingen i Hansted-Egebjerg.
Han mente,at relativtsmå og overskuelige enheder er at foretrække frem for
massivt etagebyggeri.
Ole Gregersen mente, at behovet for
ældreboligerførst var opstået i de seneste år, og at politikerne derfor ikke
havde kunnet reagere før.

~

FrandsPaaskesen
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Palle Koch sagde, at den gældende
kommuneplan skal revideres og at
problemernedermed også vil blive søgt
løst.

SkalHanstedHospitalfortsat
væreprivatplejehjem
Sognepræst Ingerlise Sander oplyste, at
det ca. 15. august skal være afklaret, om
Hansted Hospital fortsat skal drives som
privat plejehjem, eller om der i samarbejde med Horsens kommune og integreret i Horsens kommunes planlægning
skal bygges ældreboliger i tilknytning
til Hansted Hospital. Her kunne så også
indrettes et aktivitetscenter for ældre
personer i området.

Forskelpåbyfolkog bønder
En mødedeltager forholdt sig meget
kritisk til Horsens Byråds interesse for
lokalsamfundene. I forbindelse med
kommunesammenlægningen i 1970
lovedeman, at de tidligereomegnskommuner ville blive behandlet på lige fod
med Horsens By.
M~n se nu til Hansted-Egebjerg. Det
lignede noget, som en bulldozer havde
læsset af! (Stort bifald).Der måtte gøres
meget mere for at gøre området attraktivt.

-~

..&....

GormaTherkildsen(i midten)forklarersinebordfællerhvadsagendrejersig om!
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Ollekollei Egebjerg
Niels Bjerregaard vendte tanken om
etablering af et "ollekolle" i Egebjerg.
En gruppe af beboere med tilnærmelsesvis samme behov for en bedre bolig
til den tredie alder og for god kontakt
med andre mennesker kunne finde
sammen om at realisere et spændende
byggeri med ideer og visioner, hvor
levende og aktive ældre kunne have en
god tilværelse.
Han nævnte bI. a. Peder Pedersens
mark neden for Højvang som særdeles
egnet.
Den mark må blive dyr at købe engang, at dømme efter alle de ideer, der
i aftenens løb blev fremsat, konstaterede
Niels HØjlund tørt.

Ønskeringenældreghettoer
Flere gange i diskussionen blev betydningen af en god placering af de kommende ældreboliger understreget.
Fra alle sider var der ønsker om, at
ældreboligerne skulle befinde sig i det
levendesamfund og ikke som isolerede
Øer langt fra indkøbsmuligheder og
busforbindelser.
Niels Højlundkonkluderede,at der er
brug for boliger af forskellig slags:
1. boliger for mobile
2. boliger for ikke-mobile
3. boliger for stærkt plejekrævende.

Sovebyeller . . . . .
Fra flere sider blev udtrykt bekymring
for, at Egebjerg-Hansted har udviklet
sig til en soveby, hvorfra indbyggerne
pendler til andre byer eller byområder.
Her arbejder og handler de, inden de
vender hjem om aftenen.

Denne levevis medfører ikke, at de
bliver integreret i lokalsamfundet og
påtager sig et medansvar for områdets
udvikling og problemer.Det er bekymrende, at kun idrætsforeningen kan
samle aktive medlemmer. I de fleste
andre foreninger er der krise.
Disse pessimistiske toner blev dog
kraftigt imødegået fra anden side. Folk
er særdeles aktive i deres fritid, og der
er mange forskellige aktiviteter og tilbud i området.38 foreninger er aktive i
området.
Ole Gregersen oplyste om planerne
om at etablereen form for taxakørselfra
Lundum til Horsens om aftenen. Det
kunne hjælpe på de dårlige busforbindelser om aftenen.
GårdejerPoul-ErikMogensenmente,
at alle vil have fremskridt, men ingen
ønsker forandringer.
Tømrermester Hans Christiansen
omtalte vanskelighederne ved at etablere virksomheder og foretage udbygninger. Der var for mange kravat skulle
tage hensyn til.
Carsten Fynbo sagde, at man måske
skulle åbne op for en mere fleksibel
holdning tillandzoneloven. Der kan i
mange tilfælde dispenseres.

Hvorer de unge
De unge, ja hvor er de henne? Niels
Højlund mente, at de unges visioner
ikke omfatter Egebjerg-Hansted, men
verden.Hvor er i øvrigt de ungdomsboliger, som kan tiltrække dem? Og vil
beboerne i området i det hele taget bo
tæt på steder, hvor de unge samles?
Man vil måskekun gørenoget for de
unge, hvis man samtidig kan slippe for
at komme for tæt på deres kultur?

CarstenFynboe:Overskueligeenhederfremformassivtetagebyggeri
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I er romantiskedrømmere
Niels Højlund var særdeles provokerende i sine afsluttende bemærkninger. Han
mente, at beboernes visioner om et lille
blandet samfund af håndværksvirksomheder, industri og boliger var naivt.
I vil ikke have støjen fra trafikken eller
møjet fra industrien, sagde han. Vi lever
ikke for 100 år siden. Jeres forestillinger
om en landsbyidyl holder ikke!
Men det er vigtigt, at offentlig planlægning bliver mere smidig, og myndighederne må forbedre kommunikationen med borgerne, blandt ved at benytte
andre medier, fx video. Borgerne må til
gengæld komme til de møder, hvor
tingene diskuteres, og gøre deres synspunkter gældende.

Hermed sluttedeen god aften,hvor man
blot kunne have ønsket sig et større
fremmøde. Opgjort i penge kostede
aftenenden arrangerende forening henved 150 kr. pr. mødedeltager. Forhåbentlig fik de tre deltagende politikere
en god inspiration i deres arbejde på
Horsens Rådhus.
O

..

Bdrgermødepå'EgebjerQs~ole~,
onsdag.den29; maJ1996;.klt19,30

DinmeningtælletJ!!:
ErHorsens
stadigpårettesporeller,
skalderske ændringerogJ givetj
faldhvilke?Deterspørgsmål,som..
vif'byrådetbedstkansvarepåihvis,
H
lJif~rhjælpfra borgerne
. .

Gør ditsYllspunkt'g~lOende.,

NielsHøjlund
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Ældreboliger
i Hansted-Egebjerg

af FrandsPaaskesen

I anledning af Karsten Bjerregaards udtalelse i Horsens Folkeblad den 11. april 1996
angående byggeri af ældreboliger i Hansted - Egebjerg ringede jeg ham op for at få en
samtale om dette emne.
Karsten Bjerregaard var straks venlig og
imødekommende og den 15. april havde
vi et kort, men meget positivt møde på
hans kontor på Rådhuset.

Karsten Bjerregaard gav, ligesom i
avisen, udtryk for, at det hastede med
disse ældreboliger, og det er absolut
hans mening at fremskynde sagen mest

muligt. Skulle der ske stop med nogle
af forudprioriteredesager i Horsens by,
så vil Hansted - Egebjerg komme ind i
billedet i stedet for. For ham virkede
ældreboliger her ikke så langt ude i
fremtiden.

Der er for mig ingen tvivl om, at vi skal
tage mod dette tilbud, så vi ad den vej
kan holde sagen varm.
O

Det var virkeligt opløftende at tale med
Karsten Bjerregaard. Det er sådan, at

Egebjerg

man tror, at der er håb forude. Karsten
Bjerregaard lovede tillige, at hvis vi
havde brug for et indlæg eller lignende
i hvilken som helst forening, så var han
mere end villig til at komme.

JudoklubafcarstenRosenda'

Sæsonen i Egebjerg Judoklub synger nu på sidste vers. I øjeblikket
trænes der flittigtpå den foreståendegraduering,som sker torsdag den
23. maj. Samme dag holdes der afslutning for sæsonen 1995/96 og
generalforsamling i klubben.
Graduering

Koncert

Klubben'sbestyrelse

Ved en gradueringskal deltagerne kunne forskellige færdigheder indenfor
judo. Bl.a. skal der vises kast af modstanderen og indsættelse af et holdegreb, hvor modstanderen skal kunne
kontrolleres og holdes i 30 sekunder.Udover kast og holdegreb skal deltagerne også kunne udføre korrekt faldteknik og have kendskab til diverse
dommerudtryk. Sværhedsgraden stiger
naturligvis med bæltefarven.

Igen i år var Egebjerg Judoklub med til
at arrangere koncerten på dyrskuepladsen Kristi Himmelfartsdag.
I år blev der budt underholdning med
Bamses Venner, Boney M samt Michaellearns to Rock.
o.

Formand:

PeterJessen

1l' 7562
3862

Kasserer:
. .. ..
CarstenRosendal
Sekretær:

1l'

75656686

Jel)per
Rosendal
.. ....

1l'

75656686

Forskellen på juniorgrader og seniorgrader kan ses på judobæltet. Juniorer
bærer alle et hvidt bælte, hvorpå der er
påsyet ~n snip med farve, som svarer til
graden. Rækkefølgen er gul, orange,
grøn, blå og brun snip.
Seniorer bærer et bælte i farven svarende til deres rang. Rækkefølgen hos
seniorerne er gul, orange, grøn, blå,
brun og sort bælte.
De fleste af klubbens medlemmer er
tilmeldt gradueringen. Det bliver spændende at se, hvor mange der skal have
tilføjet en farve på bæltet.
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Storesommeroplevelser
venter
KFUM-SpeJderne I EgebJerg
I

I

i

.
",,",af

afMichaeILind-Frandse~

PR-weekend
vedBrugsen

Sønderborglejren196

Sædvanen tro, holder spejderne PRweekend ved Brugsen den 9. - 11. august 1996. Ganske som vi plejer, forvandles Brugsens grønne plæne til en
spejderlejr, hvor interesserede har mu-

Til alle, som måtte undre sig over det
"mystiske" vartegn opstillet på Brugsens plæne, så skal det her oplyses, at det
er spejderne, som markerer Landslejren
i Sønderborg, som løber af stablen den
2. - 9. juli. På denne lejr mødes spejdere
fra hele landet - 20.000 - 25.000 spejdere samlet et sted. Fra Egebjerg Gruppe deltager ca. 40 spejdere, så med
vartegnet markere vi denne begivenhed,
som kun finder sted hvert 5. år. En
sådan lejr er en oplevelse for livet, men
der er mange andre sider af spejderlivet,
som giver varige oplevelser og glæder.

lighed for at se - og gerne deltage - i
forskellige spejderaktiviteter. Lørdag
den 10. august arrangeres spejderløb fra
k!. ca. 10.30, hvor alle, som har lyst at
deltage, kan være med.
Har du/I derfor et barnlbørn, som
kunne tænke sig at være spejder, så
kom ned til Brugsen en af de nævnte
dage og få en snak med enten spejderlederene eller en fra grupperådet. Lørdag
og søndag vil der konstant være en fra
grupperådet tilstede i et telt opsat på
pladsen, hvor du/I kan få en snak og en
kop kaffe. Ønskes en snak med en leder
istedet, er der også mulighed for det.
Lørdag aften, får spejderne helstegt
pattegris/lam og da der altid er rigeligt,
hår vi med virkning fra sidste år indført
friluftsrestaurent. Benyt derfor lejligheden til at invitere familien på en anderledes oplevelse, hvor I for 25 kr. pr.
spisende gæst kan få helstegt pattegris/lam med efterfølgende underholdning ved lejrbålets skær. På ægte spej~
dervis, er der ca. 1 times underholdning
og sang, hvor der nok skal blive lejlighed til at få rørt lattermusklerne. Alle er
velkommen.

Enhed

Ventikke
Er der børn, som har lyst,til at prØve
spejderlivet,så behøver de ikke vente til
PR-weekenden, alle er velkomne når
som helst. Mødetidspunkterne fremgår
af nedenstående skema.
O

Skoleklasse Mødetidspunkt
00. -01,.

~irsdag,e

~,8.@O~'19;:~Jcm
Laursen

'Zr 75652033,

Onsdage

19.00-20.30 I Inger Scheel-Hansen

'Zr 7565

19.0Q+2t.pO. WillyMathia$E20

,~.."
756653g§'

Torsdage

19.00-21.00 Anders Møller

-a-7566 7087

Tors8,~ge

49;00..21.00 Andersr\l1aoserr

'a'."75656502

Torsdage

19.00-21.00 I Martin Sternberg

-a- 7560

.~

.

.Mandag~

.

17',:<?? år
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Leder/kontaktperson
6598

.

2934

M
. !c~a.~rL:ind;Frandsen-a- 75656442
.-

o

..
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Ungdomsskolens
Londontur
i påsken96

af HenrikMeldgaard

kunne spillekort om aftenen. Så kunne
de ved samme lejlighed afgøre, hvem
der skulle sove i midten!

Afsted- trodsalt
Aldrig har en tur været så tæt på fiasko,
som da vi skulle nå færgen til England.
På vej ud af byen konstaterede chaufføren, at det elektriske system var brudt
ned. En hurtig opringning til busselskabet- og en lige så hurtig reaktion derfra
bevirkede, at vi med en ny bus lige
præcis nåede Esbjerg og kom godt om
bord på Dana Anglia.
35 unge- og heraf 20 fra Egebjerghavde meldt sig til Ungdomsskolens
storby-tur 1996. Et tæt program med
mange oplevelser var stillet i udsigt, og
sådan blev det også.

Indkvartering
Selvom Europa er afskåret fra England
af masser af vand, lykkedes det at komme over Nordsøen uden de store problemer. Færgen er et flydende Mekka af
oplevelser, og flere fik set nogle af de
nyeste film i skibets biograf.
Vores hotel i London havde sin helt
egen charme under mottoet: Hellere
egen hygge end hygiejne! Der er langt
fra dansk standard til en multi-etnisk
opfattelse af rengøring, og en støvsuger
er sikkert rigelig til et hotel med 70
værelser. Alle blev indkvarteret, og fire
drenge valgte et tremandsværelse for at
foto:HenrikMeldgaard

TowerBridge

.
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Storbyen
.

Vi fik set en masse storbyliv, ikke
mindst når vi kastede os ud i undergrundsbaneni myldretiden. Mirakuløst
nok mistede vi ikke nogen undervejsog vi fik lært at trække snuden ind, når
dørene lukkes. Kontrasternemellemrig
og fattig sprang i øjnene allerede første
aften: De hjemløse med deres papkasser og slidtesoveposerpå gaden,på jagt
efter en varm plet- og tyve meter længere henne ad gaden standser Rolls
Roycen foran The Ritz, og festklædte
velhavere på vej til cocktails i baren.
Mandag fik vi en uforglemmelig
sight-seeingtur, takket være Gerda,
vores guide fra DFDS. Hendes alder?
Ja, den spørger man jo ikke om, men
Gerda var 'verdens første au pair', da
hun som nyforlovet kom til London i
1930. Med en utrolig energi og et helt
livs erfaring førte hun os rundt i byen,
og med en feltherres autoritet skaffede
hun os udsigtspladser til garden ved
Buckingham Palace. Senere samme
aften var ca. halvdelenaf holdet i teatret
for at se musicalen'Grease' med alle de
kendte sange. Og det var en oplevelse
PåmarkedpåPetticoat
Lane

af de store, for her var en opsætning og
en scenografi, som sagde spar to: biler
ind på scenen, orkestret sænket ned i
gulvet osv. Fedt!

Sikkerhed
IRA har sat et par skræmmende spor i
gadebilledet: - Her er resterne af den

bus, som blev sprængt i luften af en
uforsigtig bombemand, fortalte Gerda
undervejs. Livet går videre i byen, men
vi mærkede også sikkerhedsforanstaltningerne, da vi skulle på Tower. Her
skulle alle tømme deres tasker, og over
alt var der video-overvågning.

FraEastEndtil Harrod's
Mange af de unge havde taget mange
penge med, for nu skulle der købes ind.
Og se, hvilket under- mange af pigerne
voksede 10-12 cm, når de steg om bord
i deres nye Dr. Martin støvler ! Mange
drenge købte basketstøvler, og på Oxford Street blev der lagt en del penge til
cd'er i verdens største musikforretning.
Mens vi var der, gjorde man klar til
en livekoncert midt i butikken med et
rockband, hvis navn endnu ikke kan
udtales i Danmark. Camaby Street blev
også hjemsøgt, og mon ikke nogen fik
en hat med hjem. I det hele taget var der
rig mulighed for at blive nogle pund
foto:HenrikMeldgaard

.
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lettere på denne tur, hvor vi prøvede at
handle i det fattige East End på Petticoat Lane og i verdens førende varehus,
Harrod's. Her kunne men fristes i dagevis til indkøb, men prisniveauet forhindrede de værste udskejelser. Et par
drenge forvildede sig ind på herretoilettet, og selv her var der snob for alle
pengene: Håndvask med guldhaner og
lidt eau de toilette bag Ørerne, når man
et pund fattigere forlod toilettet !

Hvorskalmannu spise
Det var et vanskeligt spørgsmål, men
heldigvis var der muligheder nok, bl.a.
blev Mc Donald's benyttet i rigt mål.
Andre slog sig på italiensk mad, og
ingen led nød, selvom mors pølsehorn
og burgerbollerslap op på tredjedagen!
De unge mennesker fandt hurtigt
sammeni grupper,og det var kendetegnende for turen, at de snart blev gode til
at klare sig på egen hånd i mylderet i
storbyens favn.

HelerejseholdetpåtrappenvedTower

foto:henrikMeldgaard

Hjemtil Horsens
Men mod træthed kæmper selv teenagere forgæves, og i bussen på vej mod
færgen i Harwich blev der stille. Hjemturen med Dana Anglia var problemfri,
.

havet var som et billardbord, og det var
kpn Annette, der kunne mærke, at færgen vippede. Afhentning til tiden og i
Horsens så tidligt på eftermiddagen, at
vi kunne mærke, at foråret var kommet
til Danmark, mens vi var i London.
Herligt!

Vi vedikke,hvorturengårhennæsteår.
Dervarmange,
derforeslog
ParismedEuro
Disney.Numåvi se.
Detvar nemtat værelederpå en tur,
hvordeungevaraktiveogforstodatklare
sigselvunderfremmede
forhold.
O

Påhattemarkedpå CarnabyStreet

J
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Kravlopogfaldned
fredagden7. juni,kl. 15.00-17.30
af børnog personalei Kaskelotten

som de foregående år blive opstillet
forskellige boder med forlystelser og
mulighed for at købe mad og drikke.

varer.

Det endelige program er endnu ikke
lavet, men når tiden nærmer sig vil
program for arrangementet blive ophængt i Brugsen.
æ
Vi håber, at rigtig mange igen i år vil ~

finde vej til Kaskelottenfor at få en

':;;

hyggelig eftermiddag sammen med os, ~
så vi får et pænt overskud, der vil gå til
projekter i den 3. verden.
:§

~

Da Kaskelotten
varudeatsekaskelotterne
tekstogfoto:TrudeLarsen

Hvaleme lå der kæmpestore.

Der var to som vi måtte komme

tæt på. De var ikke så "kønne"

mere, den ene var ved at blive parteret.

Så var det lige ved at være påske og en
masse kaskelotter strandede på Rømø.
Der var 14 han-hvaler og 2 unge hunhvaler. Det var en trist begivenhed,men
vi syntes, at vi "måtte" ned at se dem.
Vi bestilte en bus og tog afsted til Rømø. Vi tog kun børnene fra 5 års alderen med, da busturen jo er lang.
Vi kom til Rømø meget spændte, vi
havde nemlig hørt, at det lugtede så
frygteligt,men vi blev glædeligt overrasket. Hvalerne lå der kæmpestore. Der
var to, som vi måtte komme tæt på. De
var ikke så "kønne" mere, den ene var
ved at blive parteret, og så kunne man
rigtig se, hvor store de er.
Vi tog også en tur på stranden og
samlede muslinger og døde krabber.
Det var en rigtig hyggelig tur, så vi
måtte have negerboller og slik til dessert efter, at vi havde spist madpakker.
Børnene var meget gode at have
med, nogle hyggede sig i bussen med
Anders And blade og nogle andre spillede Uno.
O

tirsdag den 28. maj
omsdag den 12. juni

',8sKeløtten

-
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~I. 18.30-21.00

Kom oghygdig
- dans og barhva'ka' man ønske.sig.,m,er'
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Grundejerforeningen
Egesholm
reparererstienved trappentil Rådvedvejog senderheksentil Bloks-

bjerg(hvisformandenkanfå ildi alhaveaffaldet).

afsekretærNielsBjerregaard

Kommedskovlogtrillebør

SanktHansBål

Kontingentindbetalingerne

Søndag den 16. juni 1996 bliver der
brug for et antal trillebører med tilhørende graveskovl og børchauffør i tidsrummet fra kl. 09.00 til kl. 11.30.

Som traditionen byder vil der også ved
den kommende midsommer blive tændt

Foreningens kasserer har oplyst, at alle
medlemmer på nuværende tidspunkt har
indbetalt medlemskontingent for 1996,
hvilket bestemt ikke er i overensstem-

bål på fællesarealet vest for bebyggelsen. Bålet tændes kl. 21.00 med efterfølgende afsyngelse af midsommervisen
(sangblad omdeles) under absolut kyndig forsang. Traditionen tro, vil de
fremmødte også i år blive skånet for
lange og kedelige båltaler. Det er forøvrigt søndag den 23. juni at skidtet brændes af; også på dette punkt følges traditionen.

melse med tidligere tradition. De sidste
indbetalinger har ofte fundet sted i august måned og da først efter et par venlige påmindelser og en saftig rykker.
Foreningens nyvalgte kasserer er naturligvis glad for medlemmernes ændrede adfærd på dette område; han kan
herefter lettere betale sine regninger
rettidigt.
O

På nævnte tidspunkt er det planlagt at
stien ved trappen mod Rådvej skal
renoveres. Fredag den 14. juni vil der
bliveforetagetudgravning af "vej"kasse
på stien. Arbejdet for de mest arbejdsomme af foreningens medlemmer består herefteri, at udlægge et geotekstil i
"vej"kassenog indbygge et ca 150 mm
tykt stabilt grusbærelag.

God SOInIner!

Interesserede medlemmer bedes ringe til

foreningens formand

('n'

7565 6367)

senest torsdag den 13. juni 1996, kl.
19.00, og meddele i hvilket omfang
man er istand til at møde med egnet bør
og skovl. Det kan forventes, at foreningens kasserer vil beværte de fremmødte
og arbejdende medlemmer med et par
flasker dansk pilsner.

SIDE30

Absolut brændbart haveaffald og
brændbart træaffald kan henlægges på
bålpladsen efter Valdemarsdag. Ikke
brændbart materiale af enhver art, såsom murbrokker,gamlecykelstel,sovesofaermed metalspiralfjedre,og lignende kan absolut ikke henlægges på bålpladsen.
Det lille pølsebål ved siden af det
store Sankt Hans Bål, tændes kl. 19.30
og vil således være klar til ristning af
medbragte pølser og bagning af hjemmesnoet brød fra ca. kl. 20.00.

ingensbestyrels~:

formand:
'>:.<"

",

>'

"-.

- ,::

.
>. ,-/""",-,,-,,\

:":,""

VagnChristiansen.. 'zr7666 6~67

.næstformand:

.

KeldAndreaseli ,..~.'~ 7565
:
.

kasserer:
'Jørn.Ohristoffersen,
.

..

r>

..~".

.......

,;....

~'.

,jerregaard
.. .~.1565
elsesrnedlem:
Andreasen...
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FINDES DET ·
SÅ FINDES

DET I BROEN

~

jp

2
3
HvorforvejrerdetnorskeflagpåØsterhøjsvej.........
6
Orientering
fraAntenneforeningen
..................
GravensPlanteskole
1946-1996.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Grundlovsfest
ogSanktHansBål påHanstedHospital. . 11
Brokalenderen
bringerdatoerne ....................

Egebjerg-HanstedStøtteforeningEIF:
HansThomsen(formand)
Stængervej46

.,. 7565 6133

Egebjergskolen:
MogensKirkegaard(næstformand)
0sterhøjsvej22

.,. 7565 6109

Grundejerforeningen
Egesholm
HanneAndreasen(kasserer)
Egesholm 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .,. 7565

6380

'-,jtidshjemmetKaskelotten:
""~en (sekretær)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.,.

7565 6505

HanstedHospital

JetteLund,Egebjergvej100

.,. 75656522

EgebjergKollegiet:
JimmyKristensen,GI. Kirkevej 45.47

.. .. ..

Hansted-EgebjergHusholdningsforening:
AnnaliseDaugaard,Højbovej22
LundumSognsBorgerforening:
HarryKraghJensen,Sydtoften4

.,. 7565 6644

.,. 7562 4479

... . . . . .. .,. 7565 4431

Hansted.EgebjergBeboerforening:
Finn Kirkegaard,Egebjergvej162

.,. 7565 6392

Egebjerg.HanstedForsamlingshus:
BerntStribolt,GI.Egebjergvej35 . . . . . . . .. .,. 7565 6266

HanstedMenighedsråd:
IngerliseSander,Stængervej24

Ungdomsskoleni Egebjerg:
HenrikMeldgaard,Vesterhøjsvej56

. "

1r 75656500

F[cmds Paaskesen (vormandJ marken)
'Ir 7565 6202
Peder Pedersen (vor udsendte medarbejder) . . . . . . . . . .'Ir 7565 6030
Lene Josefsen (ungdomsredaktionen)
,
,. 'Ir 4014 9762

Marianne Thomsen (redaktiOnssekretær)

.,. 75656686

'Il' 75656570

1r 75656574

EgebjergNye Legestue
LeneJosefsen,Brandbjerglundvej6B

Forsidefoto:TrudeLarsen
Kaskelottenbesigtigerkaskelotderhartabtunderkæben!

NielsBjerregaard(ansvarshavende efter presseloven) . . .'Ir 75656191.

KFUM.Spejdemei Egebjerg:

BodilJørgensen,
Vandværksvej
16

14
NielsHøjlundi Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus
. . . . . . 22
Ældreboliger
i Hansted-Egebjerg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Egebjerg Judoklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KFUM-Spejderne
i Egebjergpå korpslejrvedSønderborg 25
26
Ungdomsskolen
påturtil London ...................
Forårsklargøring
af LundumSognsBoraerhus. .. . . . . . . 28
29
DaKaskelotten
så kaskelotterne..
30
Grundejerforeningen
Egesholm...
31
Findesdet,såfindesdeti Broen
32
- destøtterB
Støtannoncørerne

Egebjerg
Idrætsforening
..........................

Kolofon:.

EgebjergJodoklub

CarstenRosendal,
Birkeholm
27

I . . . . . . . . . . , . , . I . . . . . . . . . . . . . . . , . .. 12

.,. 7565 6412

EgebjergIdrætsforening:

Susanne
Molboe,Skovgårdsvej
22

Kirkerne

1r 4014 9762

Kasserer:
-pryk:
J~dgiver:

. . . . . . . . . . . . . 'Ir

7565 6247

HanneAndreasen. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .'Ir7565 6380
SteftensehC>tfset
... ... . . . . . . . . . . .. 'Ir75621122
ForenihgE!hBrb$l)v/HansThomsen... . . .'Ir 756§6133

IDJstribption: IbenHelbb(()y~rgi~tnjbutør)

'Ir

75656436

Satserfremstillet
påCalGolTJP GCL600XF Iqserprinter, som er stillet
vedØrlågsfriftilrådighed for Broen af Chemitalic a/s.
Broen,derhusstandsomdeles

DER ER LlE' -

PLADS TE' TRE TE'!

JUNI- JULI

- AUGUST

i Hansted, Egebjerg, Lundumog Rådved
områderne, udkommer fire gange årligt i september, december, marts
henholdsvisjuni måneder,
Stotder ønskes optaget i næste udgave afbladet skal være redaktionssekretæren i hænde senestl1landc:ig,den 5. august 1996,kl. 18.00
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Brokalenderen
bringerdatoerne
MAJ1996
Tirsdagden28.
Diseoi Kaskelotten,kl. 18.30-21.00,for
børni 4.-6.klassepå Egebjergskolen.
Egebjerg-Hansted
Støtteforeningafholderklubaftenkl. 19.00i klubhuset
Onsdagden29.
Egebjergskolenafholderprojektopgave
8ekl. 8-13
Borgermøde
på Egebjergskolen
kl. 19.30
hvor din meningtæller hvis du gør dit
synspunktgældendeomkommunalplanlægning.
Torsdagden30.
Egebjergskolenafholderprojektopgave
8e kl. 8-13 samt planlægningsmøde
kl.
15-16.30
Fredagden31.
Egebjergskolenafholderprojektopgave
8ekl. 8-13

JUNI1996
Søndagden2.
Gudstjenestei HanstedKirke kl. 09.00
hvorBørgeHansenprædiker.
Tirsdagden4.
Egebjergskolenafvikler idrætsdagfor
eleveri 0.-7.klasserne.
Onsdagden5.
HanstedHospitalafholdergrundlovsfest
kl. 14.00medunderholdningaf Horsens
Politiorkester
oggrundlovstale
af Carsten
Bjerregaard
Torsdagden6.
Indskolingsmøde
for kommendeO.klasserpå Egebjergskolen.
Fredagden7.
Aktivitetsdagi Kaskelotten,kl. 15.0017.30,hvisoverskudanvendestil projekteri dentredieverden;alleer velkomne.
Lundum Sogns Borgerforeningarrangererfællesspisning(grillaften)ved Borgerhusetkl. 18.30
Søndagden9.
GudstjenesteiLundumKirke,kl. 09.00
Mandagden10.
Egebjergskolen
starterprojektafviklingi
8.a;varerheleuge24.
Tirsdagden 11.
Egebjergskolenafholderskolebestyrelsesmøde,kl. 18.30-21.30.
Onsdagden 12.
Indskolingsmøde
for kommende1. klas-

SIDE2

ved gudstjenestenkl. 10.30 i Hansted
serpå Egebjergskolen.
Kirke.
Diseoi Kaskelotten,kl. 18.30-21.00,for
Søndagden21.
børni 4.-6.klassepå Egebjergskolen.
Gudstjenestei LundumKirke,kl. 09.00
Torsdagden 13.
Pensionistforeningen
afholderbusudflugt Søndagden28.
Gudstjenestei HanstedKirke,kl. 09.00
med afgangfra HanstedKirkeog Lundum, kl. 10.00.Turen går til Mariager
AUGUST1996
langsRandersFjord.
Mandagden5.
Fredagden14.
Førsteskoledagefter sommerferienpå
Egebjergskolen
uddelermeddellelsesark
Egebjergskolen.
til elevernei 8.a,8.bog8.e
Deadline;sidste frist for indleveringaf
Søndagden 16.
stoftil Broensnæsteudgave.
GudstjenesteiHanstedKirke,kl. 09.00
Fredagden9.
Onsdagden 19.
KFUM-Spejderne
i Egebjergafviklerden
Egebjergskolen
afholdertranslokation.
årlige
PR-weekend
(fredag-søndag)på
Fredagden21.
plænerneved Brugsen. Lørdag aften
Sidsteskoledagfor eleverpå Egebjergskoien.
servereshelstegtlam/pattegrisa 25,- kr
pr. gæst;alleer velkomne.
Søndagden23.
Lørdagden
10.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
Lundum Sogns Borgerforeningarranved gudstjenestenkl. 10.30i Hansted
Kirke.
gererbørnedagog grillaften;kandu give
enhåndmedvedafviklingenaf børnedaHanstedHospitalfejrerSanktHansaften
gensåringtil Harry('3"75654431).
kl. 19.15medopvisningaf HorsensFolOnsdagden14.
kedansere,
båltaleogtraktementi hospiEgebjergIdrætsforeningstarterden årtaletsspisestue.
ligesportsuge;afviklesonsdag-lørdag.
Lundum Sogns Borgerforeningfejrer
SanktHansaftenmedstartfra Møllegår- Tirsdagden27.
Egebjerg-Hansted
Støtteforeningafholden kl. 20.00.Bålettændespå sportsderklubaften
kl.
19.00
i klubhuset.
pladsenkl.21.00
Fredagden30.
Grundejerforeningen
Egesholmbrænder
Broener færdigtryktog omdelesde følhaveaffaldog hekskl. 21.00(ingenbålgendedage.
tale);detlillepølsebåltændeskl. 20.00
Søndagden30.
SEPTEMBER
1996
Gudstjenestei LundumKirke kl. 10.30
Lørdagden28.
hvorsognepræstIngerliseSanderprædiker.
LundumSognsBorgerforening
indbyder
til den årligehøstfestsom findersted i
JULI1996
SattrupForsamlingshus.
Mandagden1.
KFUM-Spejderne
i Egebjergdeltageri
Sønderborglejren
'96. Lejrender slutter
den 10. juli forventesat få mere end
20.000deltagere.
Søndagden7.
DR-TVtransmitterer
friluftsgudstjenesten
fra KFUM-SpejdernesKorpslejr ved
Sønderborgkl. 10.00;derforventes2530.000deltagere.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
ved gudstjenestenkl. 10.30i Hansted
Kirke.
Søndagden 14.
ertagetpåsommerferie!
SognepræstIngerliseSanderprædiker Redaktionen
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DET DREJER SIG
OM TRYGHED
D

er er så meget andet her i livet. der er

Glædfamilie,vennerog
bekendtemeden buket
friskafskårneblomster
fra butikken,
hvor

Laifa

-

kontakt. samvær, kærligvigtigere end penge
hed, 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
når man bliver pensiohar tid til at nyde det
neret.

!frantfsen

-

giverråd og vejledning!

-

Sikrer du dig en god pensionsordning,
du dig tryghed.

sikrer

SYDBANK

.

Nørretorv 27 8700 Horsens. Tlf. 75 62 Ol 44

Prøv hvordan Ego bevæger dig
Ego er en ny stol- og en ny måde at sidde på. Den inspirerer til
bevægelse og løser op for stive muskler og led.
Prøv at sidde på en helt personlig stol, der
arbejder sammen med dig.

o
O
O
O

BUKETTER
KRANSE
/ BAREBUKETTER
STUE-OG POTTEPLANTER
DEKORATIONER

LADOFA
ACTION

SYSTEM

LABOFA I HORSENS

liohtor Taknik

TORSTEDALLE 2E
8700 HORSENS, TELF. 75 64 40 44

BLOMSTER-

&

HA VECENTRET

JOHANSENS
PLANTESKOLE
Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens
'Ir

7562 2646

