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HanneAndreasen(kasserer)
Egesholm 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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'li'
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'li'
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Kageeafeog modeopvisningpå HanstedHospital
Hansted Hospital indbyder igen lokalbefolkningen til Kagecafe, hvor der er
mulighed for hyggeligt samvær med beboerne,personalet og andre gæster. Der kan
købes kager samt kaffe/the for kun fem kroner pr. stk.

Ved

kagecafeen

torsdag, den 5. september 1996, kl. 14.00-16.00, vil der være underholdning af
guitarduoen Schmidt & Scharff. Bemærk, at cafeen ikke er en tirsdag denne gang.

Vedkagecafeen
tirsdag, den 5. november 1996, kl. 14.00-16.00, vil der være underholdning af Hanne
Rask og Jørgen Bastholm.

Modeopvisningen
på Hansted Hospital tirsdag, den 15. oktober 1996, kl. 14.00, afvikles under
medvirken af Ida Rafn. Der kan købes kaffe og brød. Alle er hjertelig velkomne.
På glædelig gensyn såvel til kagecafeerne som til modeopvisningen.

Syng-sammen
igen

o

af JørgenBastholm

I den kommende vintersæson har vi planlagt fem syng-sammen aftener i Egebjergskolens musiklokale, hvor alle arrangementer begynder kl. 19.30.
Mandag den 2. september synger vi sommer- og høstsange. Torsdag den 3.
oktober holder provst Arne Thomsen det andet causeri om den folkelige danske sang,
og der er også fællessang.
De øvrige datoer er: onsdag den 20. november, onsdag den 15. januar og torsdag
den 3. marts. Den ene af gangene håber vi at få besøg af Unoderne, en af grupperne
der spiller i den gamle brugs i Egebjerg. De øvrige gange vil der være andre
underholdende indslag.
Vi håber på godt fremmøde. Tag bare naboen eller genboen med. Husk kaffe

eller lignende til pausen.

-

O

-

Folkedans
i

Egedal Folkedanserforeningstarter
selvfølgelig igen i det kommende
efterår; men på grund af den for- _
længede sommertidhar vi besluttet
at udsætte begyndelsestidspunktet
for vore danseaftener.
Hold øje med opslag hos de
lokale handlende samt annonce i
Østjysk Avis, opfordrer Jørgen
Bastholm og siger samtidig at også
nye/dansere er velkomne!
O

Vilduværemed
O i en aktiv gruppe af børnog unge,somsøgerenfritidmedholdningerogoplevelser,
O hosgrønnespejdere,somogsåhargrønneholdningertil miljøetogoplevelseri naturen,
O så ring til denaf ledernei nedenståendeskemasompassernetoptil din aldersgruppe!
Enhed

Skoleklasse Mødetidspunkt

Leder/kontaktperson
'Zl' 75656659

Bævere

00.- 01.

Tirsdage 18.00-19.30AllanJørgensen

Ulveunger

02.- 03.

Onsdage 19.00-20.30IngerScheel-Hansen 'Zl'75656598

Juniorer

04.- 05.

Mandage 19.00-21.00WillyMathiasen

'Zl'75665395

Spejdere

06.- 08.

Torsdage 19.00-21.00BrianScheel-Hansen

'Zl' 7565
6856

Seniorer

09.-10.

Torsdage 19.00-21.00ReneHelbo

'Zl'75656436

Rovere

17 ??år

Torsdage 19.00-21.00BrianScheel-Hansen 'Zl'75656856

Ledere

17 - ??år

MichaelLind-Frandsen
'Zl' 75656442

-

SEPTEMBER
- OKTOBER- NOVEMBER
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Nysæsonfor
Egebjerg'snyeLegestue

af MereteJensen

Efter en fin 1995/96 sæson med Lene Josefsen som leder, starter
Egebjerg's nye Legestue op igen den 5. august 1996, hvor der er
tilmelding i legestuens lokaler fra kI. 9.30 - 12.30.
Nyleder

Legestuensformål

Detkosterlidt

Vi måtte sige farvel til Lene Josefsen og
i stedet siger vi velkommen til Bente
Hansen, som sammen med Jytte MarsbøH vil være fast personale i legestuen.
Der vil fremover være legestue mandag
og tirsdag.

Som hidtil er formålet med legestuen at
skabe et sted, hvor børn i alderen 3-6 år
har mulighed for at lege med hinanden
samtidig med, at de får en social tilvænning til bl.a. børnehave og skole. Børn
optages i visse tilfælde fra 2Y2år.
Så går du hjemme og mangler dit barn
legekammerater, så kom og vær med og
vær samtidig med til at støtte op om
vores legestue i lokalområdet.
Har du børn under 3 år, er der også
her mulighed for leg og social samvær.
Hver onsdag fra kl. 9.30 - 11.30 er der
mødregruppe i legestuens lokaler for
børn i alderen 0-3 år. Har du børn over
3 år kan de også være med, såfremt de
i forvejen er tilmeldt legestuen.

Pris for legestue er kr. 160,00 for 3
timer om ugen pr. måned. Prisen for at
deltage i mødregruppe er kr. 10,00 pr.
barn. Der vil være mulighed for at lave
the, kaffe og saftevand.

Nyledelsesform
Som noget nyt vil legestuen blive kørt
videre med kollektiv styrelse d.v.s. at
Jytte, Bente og bestyrelsen går sammen,
når der skal planlægges større aktiviteter såsom juletræsfest, fastelavnsfest,
sommerafslutning m.m.
I det daglige er det dog Jytte og Bente, som sammen finder ud af de forskellige gøremål.

Takfor indsatsen
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne
sige tak for sæsonen der gik til Lene,
Jytte, børnene og deres forældre.Mange
har trådt til, når der har været brug for
en hjælpende hånd til diverse udflugter
bl.a. til Tandklinikken, Falckstationen,
biblioteket eller en tur ud til Bygholm
Park, hvor børnene fordrede ænder,
samledekastanierog blade, hvoreftervi
spistekiks og draksaftevand.
O

OrdinærgeneralforsamlingtirsdagdeRa. sept
'~ø

KL 19.ClCli

-1

/, ,~

Fakta:
Bestyrelse:
Merete Jensen. . . . 'ff7565 6802
Denise Masanet .. 'ff7565 6249
Daglige kontaktpersoner:
Jytte Marsbøll og Bente Hansen
Legestuens adresse:
Egebjerg' s nye Legestue
Egebjergvej172- 8700Horsens
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Sommergriller
ogSanktHansbåli Lundum
textog foto: HarryKraghJensen

~---_...Den 7. juni 1996 arrangerede Lundum Sogns Borgerforening fælles grillaften ved Medborgerhuset. Foreningens bestyrelse havde
bestilt godt vejr og det viste sig, at den havde haft forbindelsen i orden. Tilslutningen var helt i top med ca. 75 deltagende borgere
som grillede, spiste og drak. Nogle sluttede med et spil petanque så det blev lidt sent inden de sidste forlod festpladsen.

Traditionen tro tændtes faklerne kl. 20.00 på Møllegården og deltagerne marcherede i samlet trop op
gennem byen til sportspladsenhvor faklerne blev sat
omkring bålet som blev tændt præcis kl. 21.00.
Midsommervisen blev sunget og trods den knap så
lune sommeraften hyggede de ca. 150 deltagende
borgere sig. Aftenen sluttede med en flot opvisning
af to lokalerockere!
O

BestyrelseFl:

Formand
Harry Jensen

. .. .. ..

!r

7565 4431

!r

7565 6573

Næstformand:

KurtSchou
Kasserer:

JohannesSaugbjerg. !r7565 4929
Sekretær:

VibekeNielsen

!r

75654948

!r

75654481

Uden portefølje:

ToveJørgensen

SEPTEMBER
- OKTOBER- NOVEMBER
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Ottende sæson i Egebjerg JudoklubafcarstenR
8.sæson

Træningen

Kontingentet

i Egebjerg Judoklub starter i september
måned 1996.
Nærmere tidspunkt vil blive tilsendt
medlemmerne samt blive ophængt hos
lokale handlende, herunder Brugsen og
Døgnkiosken.

foregår som tidligere i Egebjergskolens
gymnastiksal hver torsdag:
Drenge/piger/juniorer m/k (under 14
år) træner kl. 18.50-20.00 mens seniorer m/k (som er fyldt 14 år og derover)
træner kl. 20.15-21.50

udgør for drenge/piger/juniorer (m/k)
40,00 kroner/måned og for seniorer
(mik) 60,00 kroner/måned.
Som i de tidligere sæsoner er der
mulighed for at prøve sporten i en måned før man melder sig ind.
O

Yderligereoplysn{ngerom for
Peterilessen (form.)på "lt 756238

Husholdningsforeningen
Generalforsamling
Vi havde generalforsamling tirsdag den
14. maj 1996, hvor formanden aflagde
beretning, og kassereren læste regnskabet op. Begge dele blev godkendt.
Derefter var der valg til bestyrelsen.
Margit Henriksen ønskede ikke at fortsætte, så i stedet blev Helga Christensen, Horsens, valgt ind i bestyrelsen.
Annalise takkede Margit for 20 gode år
i bestyrelsen og bød velkommen til
Helga.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Form.AnnaliseDaugaard ('B'75624479)
næstform.GretheSørensen('B'75656010)
sekr.BettyHolst
('B'75656194)

kass.KarenBastholm
. ..

("lt 75656137)

RuthJensen
EvaRunge
HelgaChristensen

('B'75656372)
('B'75656072)
('B'75629761)

Aftenudflugtijuni
I juni måned havde vi en aftenudflugt
sammen med Beboerforeningen, hvor vi
besøgte et par haver, og derefter drak vi
kaffe på Ejer Baunehøj. En dejlig aften.

bowler igenatKarenB

Det regnede, da vi kom dertil, men vi
fik ly for regnen og spiste så en lille
frokost, som bestyrelsen havde medbragt. Da vi havde spist, var regnen hørt
op, og vi så nu den dejlige have, der
virkedeendnu friskerelige efter regnen.
Derfra kørte vi til Hjerting kirke ved
Esbjerg, og her så vi kirken. Birthe
Troelsen viste os rundt og fortalte meget spændende om kirken. Altertavlen
og døbefontener lavet af Robert Jacobsen. Der lånte vi et dejligt lokale, hvor
vi drak vores medbragte kaffe, da det
igen var blevet regnvejr.
Vi kørte så videre mod Esbjerg, for
vi var blevet anbefaletat køre ned og ~e
nogle sandstensfigurer ude ved vandet.
De var lavet i forbindelse med laserlysskulpturen, der skulle markere 50-året
for befrielsen. Vi sluttede af med middag på Hotel Gudenåen i Tørring.

kl. 20.00 til 22.00. Transport derud og
hjem foregår i privatbiler, og hele arrangementet koster 100 kroner Tilmelding
til bestyrelsen senest den 28. september.

~

AftenudflugtiSeptember
Torsdag den 12. september, kl. 19.00
skal vi som bekendt på besøg i Stokrosen, Vorsøvej 9, Søvind. Der er i skrivende stund allerede en del tilmeldte,
men det kan stadig nås, da sidste frist
for tilmelding er 8. september og ikke
som fejlagtigt meddelt den 8. august.

Sommerudflugt
i august

Bowlingi oktober

Onsdag den 7. august var der heldagstur, hvor vi først besøgte Bindeballe
købmandsgaard, og derefter kørte vil til
Tambours have i nærheden af Varde.

Så vil der igen i år være en aften med
bowling, da det viser sig, at vore medlemmer har været glade for disse aftener. I år er det torsdag den 10. oktober

SIDE6

kl. 18.30 i Bowlingcentret på Strandkærvej i Horsens.
Vi begynder med at spise stegte ribben, når vi mødes, og vi er så klar til at
bowle kl. 20.00. Vi har bestilt baner fra

Fineremadi november
Ole Kim Jørgensen har igen i år lovet at
komme og lære fra sig. Denne gang
drejer det sig om finere mad, og det
bliver i Egebjergskolens skolekøkken
tirsdag den 12. november kl. 19.00. Vi
håber, I vil møde talstærkt op.

Julemødeti december
bliv~r i år afholdt torsdag den 5. december, men nærmere herom senere.
O

BROEN- 9.ÅRGANG
- NR.1 - 1996/97

Kaskelottens
aktivitetsdag

bleven storsucces
Fredag den 7. juni atholdte vi vores
årlige aktivitetsdag.Vi var heldige med
vejret - solen skinnede fra en skyfri
himmel, så der var et stort fremmøde.
Vores boder blev velbesøgt. Vi havde bl.a. negerbollemaskine,sminkebod,
falde-ned-maskine, fiskedam, salg af
hjemmelavede æsker, skåle og meget
andet.

Det var en kæmpe succes og vi håber på
ligeså stor succes til næste år.
Overskuddet gik til fjernadoption af
vores to afrikanske børn, Barikissou
Ousmane og Massamini-Esso, som bor
i en landsby der hedder Kaboli. Kaboli
ligger ca 400 km nord for hovedstaden
Lorne i Togo på slavekysten i Guinea-

~~~.

o

GuineabuBten
Barikissou Ousmane,født 18.apri/1989

Massami.Esso,født 13.januar 1990

Såerderklubaftenigen

Fra onsdag den 14. august holder klubben åben en aften om ugen

- hver

ons-

dag fra kl. 17.45-21.00for børn, der går
i 5., 6. og 7. klasse. Klubben er dog

Det koster 5,00 kroner pr. gang, men

der kan købes et la-turs kort som koster

35,00 kroner.

På disse klubaftener kan man blandt
andet høre musik, bruge computer og
materialer, se film eller hygge sig sammen med kammeraterne - der er mange
muligheder.

Komoghygdig
... dans og bar -

..r;J1anda~23.e9.19~16

tef$dag24.10.1996

tl<l.1\>8.3018!2t.IIOO
.

-

SEPTEMBER OKTOBER

- NOVEMBER

..

...

... . . .

.

hva' ka' m!inønske sig mer'
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EIF'sbestyrelse:
. . . . . . . . . . . . . .,

Formand Poul Kirkegaard,Birkeholm 41

~

Badminton

75656777

NæstformandSusanneMolboe,Skovgårdsvej22. .. Ungdomsfodbold w 75656500
KassererKarinAndersen,
Askeholm19
Udenportefølje ~ 75656165
Sekretær Birthe Ghristensen, Gammel Egebjergvej 23 .. .. Gymnastik w 75656357
Ungdomsfodbold

~ 75656866

.. .. ...... .. ... .. .. . Seniorfodbold

~ 7565 6972

Elin Trøjborg, Gammel Egebjergvej 31
Thomas Bager, Egebjergvej 132

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

.

UllaJørgensen,BJrkeholm
.2A. . . . . . . . . . . . . ... .. Ungdomshåndbold w 75656022
BjarneSandholt,Birkeholm50. . . . . . . . . .
. . . .. Seniorhåndbold ~7565 6728
~ 75656705
Marianne Petersen, Birkeholm 34B . . . . . . . . ... . . Svømning/Petanque

af BirtheChristensen

Derudover prØver vi at starte et pigehold op, men hvem kender en leder til
sådan et hold? - ring endelig, hvis der er
en blandt Broen's læsere eller nogle der
kender en, som har lyst til at lede gymnastikpiger ca. 7-12 år.
Og så plejer der jo også at være en
masse motionsherrer

- dette hold skal vi

også have startet op. Alt i alt en masse
gymnastik, som skal afvikles i vinteren
96/97. Som sædvanligt starter vi op
igen midt i september.
Alt dette med tidspunkt og sted skal
nok blive offentliggjort i både: Østjysk
Avis, Horsens Folkeblad og Radio
Horsens. Vel mødt!
O

Sommerhåndbold
for ElF-ungdom

af UllaJørgensen

Vi har i sommer deltaget med tre hold i
DGI's sommerturneringer; småpiger,
piger og drenge.
Træningen startede med en fælles
time for pigerne for at se, hvor mange
spillere, vi havde. Efter opdeling af
hold måtte vi konstatere, at det kneb
med at få et hold småpiger. Nogle af de
"store" fra i vinter havde åbenart ikke
lyst til at spille mere -desværre. Vi
"fyldte" op med yngre spillere.
Vi har i år været heldige at spille alle
vore kampe i tørvejr. En enkelt træningsaftenblev rimelig våd - det syntes

Ikke alle kampe er gået lige godt. Hvem
har også lyst til at spille mod "rene"
drengehold eller piger, som er mindst
dobbelt så store som en selv?

at holde styr på. Svingende resultater.
Sluttede på en 3. plads.

Pigerne lavede dog en gevaldig slutspurt. Hundslunds drenge måtte sande,
at de ikke altid kunne vinde og selv den
"store" fra ??? blev næsten holdt nede.
Slap hun fri, blev vore spillere "fejet" til
side og så var der bare mål. Ikke nogen

spilleme var sjovt mon også forældre-

Sisse var igen på banen i sommer. Hav-

Kunne med nød og næppe samle hold.
Træning - måske? En aften drengene
skulle spille kamp, var vi lige ved at få
problemer.Henrik skulle spille fodbold
- håbede jeg kunne tage drengene desværre. Hvad gør vi? - fanger den
første vi møder.
Rene var den heldige og var "vild"
med at give en hjælpende hånd. Heldigvis kendte vi dommeren - lovede at
klare holdkortene - Rene klarede dren-

ne gjorde det, da de så tøjet? Der gik
bare sport i at blive så mudret som
muligt.

de fået lov til at beskæftige

-

gene - sådan!! De sluttede på en 2.

som hun sagde: Jeg har lovet at holde

plads. Vi kan sagtens bruge flere hjælpere - så bare ring.

-
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køn kamp - rimelig underholdendeuafgjort resultat.

Piger

jer i gang

-ikke

pigerne

andet. Rimelig mange

Drenge
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StævneRTI

Ungdomstrænere
1996/97

Småpiger - piger - ynglingedamer.
Tidligt op - klar til afgang - hvor var
Anette? Hjemme i sin seng - havde vist
glemt at stille vækkeuret. Det viste sig
snart, at vi ikke skulle have en 1. plads
i år. I den sidste kamp fik dommeren
nogle ord med på vejen, da pigerne
mente,at han glemte at dømme mål. De
var rigtig oppe på mærkerne, da de
forlod banen.
Drengeneblev styret af Bjarne. Sisse
havde på forhånd meldt fra og Frank
var blevet forhindret. Det gik ikke dem
stort bedre - uanset hvor meget han
forsøgte at gøre via stemmebånd og
fagter.
Ynglingedamerne vandt 1. kamp tabte den næste - så var det slut. De har
ikke spillet håndbold i sommer, men
syntes, det kunne være sjovt at komme
med. De betalte selv gildet og havde
selvfølgelig håbet på at vinde de 500
kroner, der var i 1. præmie.

Vintersæson1996/97
En ny sæson står for døren. Samtlige
trænere er friske til at tage fat - håber

Micro
Hans Thomassen
Egesholm 43 . . . . ..
Lilleputpiger
Jette Jørgensen
Birkeholm 2A . . . ..
Puslingepiger
Sisse Madsen
Egebjergvej 10 . . ..
Puslingedrenge
Rene Holst
Egesholm 10 . . . . ..

'ir 7565 6022

'ir

7561 0902

'ir

7565 651 l

'ir

75656086

Puslingedrenge
Thomas Kristoffersen

Vesterhøjsvej33 . ..
Piger
Frank Hansen
Egesholm 19 . . . . ..
Piger
Bjarne Sandholt
Birkeholm 47
spillerne også er det. Hans, Rene samt
Thomas har været på trænerkursus her
i august. Vi håber, de har samlet en
masse friske impulser, som de kan bruge i den daglige træning.
O

Ved sommerfestens afsluttende festarrangement lørdag den 17. august 1996
i Egebjerghallen, kunne idrætsforenin:
gens formand, Poul Kirkegaard, traditionen tro (under stort bifald) uddele de
tre pokaler.

'ir 75656363

'ir

7565 6728

Drenge
Keld Stidsen
Højbovej 14
Ynglingedamer
Henrik Thyrsted
Vesterhøjsvej 14. ..

Pokaltildeling
vedsommerfesten
Kampfordeler Gunner Jensen

'ir 7565 6647

'ir 7562 6209

'ir 7565 6843

af MarianneThomsen

Ungdoms/eder
UllaJørgensen

I år gik EIF-pokalen til Gunner Jensen,
som yder et utroligt stort stykke arbejde, som ikke mange andre vil have med
at gøre, idet han er klubbens kampfordeler.
Lederpokalen blev i år tildelt Ulla Jørgensen, som er en utrolig kapacitet for
Egebjerg Idrætsforenings afdeling for
ungdomshåndbold.
Ungdomspokalen tilfaldt i år et helt
hold, nemlig de fodboldspillende juniordamer (se holdfoto på næste side)
og deres træner Ole Pedersen, som bare
kan detder medat spillefodbold. O
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Carina Wilholdt, Louise Pedersen, Charlotte Esben, Anne Møller, Louise Kristensen, Signe Skovsgård, Louise Sørensen,
Anne Fuglsang, Lizette Pedersen, Jane Jensen, Ole Pedersen (træner) og Sanne Pedersen (holdleder).

Rigtigemændvejer1 00 kg

af MarianneThomsen

Endnu engang lykkedes det Egebjerg Idrætsforening at lægge sommerfesten på et
velvalgt tidspunkt - i hvert fald når man tager vejret i betragtning. Vi har haft fire gode
dage med høj solskin og tørvejr, - hvad kan man forlange mere. Det skulle da lige være,
at en masse mennesker møder op til arrangementerne. Heller ikke her kan vi klage tvært imod! Der har været en utrolig stor tilslutning alle dage og endnu bedre er det, at
vi har set rigtig mange nye ansigter i år, hvilket er meget positivt, da vi gerne vil nå ud
til et bredt publikum og være medvirkende til, at man lærer hinanden at kende.
Også i år havde vi onsdag aften en
landskamp at konkurrere med. Trods
det var der 55 deltagere til EIF-marchen, hvor der var mulighed for at komme ud at gøre Bjarne Riis kunsten efter
på cyklen eller at gå en tur. Inde i hallen
blev der spillet håndbold, hvilket så ud
til at være en varm affære.
Seniordamer- og herrerne var på
banen og bagefter var der mulighed for
at gå i klubhuset og spise kartoffelsalat
og frikadeller, som husholdningsforeningen jo altid står for - tak til jer og
ikke mindst Annelise, som jo også har
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en finger med i spilletbåde lørdag morgen og aften.
Torsdag aften var der liv og glade
dage på alle fodbold- og håndboldbaner. Der blev spillet både håndbold og
fodbold i aldersgruppen fra 5 år og op
til ca. 60 år. Det var en dejlig varm
sommeraften, så det krævede nogle is
og en masse væske at komme igennem
alle kampe.
Man havde også mulighed for at
inviterefamilienpå middag, da Jørn og
Ole grilledekoteletterog pølserudenfor
teltet. Der blev sendt ca. 450 tallerkener

over disken denne aften, så mange har
benyttet sig af tilbuddet om at spise,
drikke, høre musik med INA's trio og
hygge sig med de andre. Hen på aftenen
blev der trukket lod om et weekendophold til Lalandia.
Fredag aften mødte 130 børn op
klædt på i smart tøj. Inde i klubhuset
var der Diskotek og der blev danset,
spist slik og chips og drukket sodavand.
Dog var man sommetideri tvivl om det
var indenfor eller udenfor klubhuset det
foregik, da der også udenfor var en
vældig aktivitet.
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Mens børnene hyggede sig med kammeraterne, kunne de voksne sidde udenfor og tænke sig til de varmere himmelstrøg. Der var sol, kolde øl og vin og 2
flotte Flaminco-dansere, som optrådte
med de eksotiske dansetrin. Det var et

..

---

flot syn! Endnu engang havde man
mulighed for at slippe for at lave aftensmad, da der blev serveret Paella lavet på
2 store pander ude foran hallen. Omkring 140 nød den spanske nationalr.et
og det blev en rigtig hyggelig aften.
Få timer senere mødte ca. 220 op til
morgenkaffe i hallen, hvor Brugsen
havde skænket kaffen og Døgnkiosken
rundstykkerne. Der var musik leveret af
Dacapo - nogle dygtige harmonikaspillere fra Horsens samt aerobic, som blev
udført af et børnehold fra Body-Style.
Det helt store trækplaster er sædvanligvis tombolaen, hvor der igen i år var
sponseret fine gevinster, hvilket vi
hermed vil benytte lejligheden til at sige
tak for.
Ved middagstid var det tid til det helt
store sæbekasseløb. Der var desværre
kun 3, der stillede op. Egebjerg IF havde et hold drenge af sted til DM i Roskilde og dette betød, at 3 sæbekassehold
måtte melde fra til dysten. Til gengæld
blev det et rigtigt tæt sæbekasseræs med

SEPTEMBER
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Efter udtrækningen af aftenens ho-vedgevinst - et gavekort på kr. 3000,00 blev der danset på livet løs og dansegulvet stod aldrig tomt. En rigtig god aften
med masser af god stemning.
Sommerfestudvalget
(Tommy,Anette,
Elin, Susanne,Thomas,Ove, Majken,
Marianne,Karin og Poul)siger tak for
stor opbakning,ved arrangementerne.
Derskalogsålydeentaktil jer,somhar
hjulpetos igennemdissedagesamttil
alle sponsorerne.Udenjer ingensom.
merfest!Takfor i år!
O
de tre deltagendehold, som ydede deres
optimale.Vinderen blev badekar-fryseparasol-bilen,som dog havde to voksne
rugbrødsmotorere,hvilket var svært for
de 2 andre hold at hamle op med. Vi vil
gerne sige tak til alle 3 hold for jeres
store arbejde med at bygge nogle flotte
sæbekasser.
Dernæstvar det de granvoksnemænd
som skulle dyste. Der skulle trækkes
tov - ikke over åen - men over en god
mudderpøl.Først skulle der en kontrolvejning til og det viste, at der hvor de
rigtige mænd kommer frem - dvs.
mænd over 90 kg - er Egebjerg øst,
som havde et gennemsnit på knap 100
kg. Dette viste sig da også at have betydning for konkurrencen,idet vinderen
netop blev Egebjerg øst. Egebjerg Vest
og Hansted kunne ikke hamle op med
kæmperne ligesom det anskaffede tov
heller ikke kunne klare mosten - det
sprangog der måtte lynhurtigtanskaffes
et nyt, så vinderen kunne kåres. Som
altid måtte overdommeren Mogens

Rosendahl stå for tur og havnede midt i

mudderet. Sidst - men ikke mindst nåede vi til lørdag aften, hvor der var
omkring 220 deltagere.I år blev maden
leveret af Hanne Leth, som diskede op
med en rigtig lækker menu. Tusind tak
til Hanne og hendes hjælpere for den
store indsats.
Aftenensunderholdning var den helt
store dansekonkurrence"Dans på kryds
og tværs" med 4 lokale dansepar, som
virkelig levede sig ind i standarddansens verden.De dansedesig igennemen
temperamentsfuldtango, en fejende flot
wienervals, en vuggende rumba og en
cha cha cha. Med Frode Andersen som
konferencier og et hold "Aerobic &
Dance" til at fylde pustepauserne for
danseparrene ud med blev vinderen
kåret efter at juryen havde voteret og
aftenens par på gulvet blev Jens Chr.
Jensen og Lis Stouby, som fik overrakt
pokalen skænket af Søren Palmelund
Kristensen - eget design. Vi siger tusind
tak til jer alle for den flotte indsats.

",
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25årsomlederi EgebjergIdrætsforening
et sportsportrætaf SusanneMolboeogMarianneThomsen

Det er med stor glæde, at EIF i år kan overrække
Tommy Savskov, Jysk Boldspils Unions 25 års
nål, som uddeles for 25 års lederarbejde. Tommy
startede som træner i 1971 og har været og er
stadig et kæmpe aktiv for EIF, og vi håber selvfølgelig, at Tommy tager 25 år til. Om 3 år er Tommy kandidat til DBU's 25 års nål, som uddeles
efter 25 års lederarbejdefra det fyldte 18. år - JBU
fra det fyldte 15. år.
Tommy har altid været og er en meget vellidt og
afholdt træner, ikke mindst fordi han arbejder
seriøs og altid er velforberedt, men også fordi han
er et glad og positivt menneske, som er god til at
opmuntre,når noget går mindre godt. I idrætsforeningen er han altid klar til at give en hånd med og
i øjeblikket er Tommy med i Cafeteria-foreningens bestyrelse udover at han også er træner for
dameseniorholdet.
Tømmy Savskov, 42 år, bor på Vesterhøjsvej og har sin
daglige virken på Stjernholm Trælasthandel, hvor han er
afdelingsleder i værktøj og beslag. Han startede i denne
branche i 1975 og har arbejdet ved HT Byggemarked,
Hornsyld Købmandsgård og nu Stjernholm.
Tommy's sportsligekarriere startedei EgebjergIdrætsforening i 1963, hvor han for første gang fik fodboldstøvlerne på
og spillede på miniput-holdet. Han fortsatte op gennem
ungdomsrækkerneog senere som seniorspiller på serie 3, 4, 5
og 6. De senere år er det blevet til oldboysfodbold og nu har
Tommy nået den alder, hvor han kan bruges som afløser på
super-oldboys-holdet. Det er ikke kun blevet til udendørsfodbold, men han har også været meget engagereti indendørsfodbold i seniorrækkenog er nu med på et fast hold i oldboysrækken, som har spillet sammen gennem mange år.
Det er ikke kun den runde bold, der har haft Tommy's
interesse. Han har også spillet badminton i ca. 30 år og har
som seniorspiller været med på et turneringshold, som har
spillet i både serie 1, 2 og 3.
Tommy's store indsats for EgebjergIdrætsforeninggennem
25 år startede i 1970, hvor han begyndte som træner for et
hold drenge, som der blev fulgt op på gennem 6 år. I 1980 gik
Tommy over til at blive pigetrænerfor et hold, som han også
fulgte i en periode af 5 år. Med disse 2 hold var det meget
resultatorienteret og dermed 2 hold, som med deres interesse
for fodbold gik ind for en seriøs træning og kampplan. Ikke
mindst på grund af Tommy harmonerede træner og hold godt

SIDE14

sammen, da begge parter var indstillet på gode resultater.
Dette førte da også til nogle DM-turneringer -dog aldrig med
en 1. plads, da der ikke kunne hamles op med de store
klubber. Det har dog givet en enkelt 1. plads til et Danmarksmesterskab i indendørsfodbold.
For pigernes vedkommende var det ikke kun træning og
kampe Tommy gik ind til. Han lagde et stort arbejde i, at også
det sociale var med hele vejen igennem. Det førte bl.a. til en
del ture, der gik til London, hvor en Liverpool-kamp blev
overværet, Paris under EM, hvor finalekampen mellem
Frankrig og Spanien blev overværet, Jugoslavien, hvor der
spilletfodbold mod et skolehold,som bestod af drenge. For at
gøre turene så billige som muligt, blev der skaffet penge via
Egebjerg Idrætsforening bl.a. ved at pigerne hjalp til ved
afvikling af indendørsstævner, Støtteforeningen samt en
tombola, som blev stillet op på torvet i Horsens. Dette år
brugte Tommy en uge af sin ferie på at sælge lodder fra
tombolavognen for dermed at skaffe penge til turene, hvilket
viser, hvor meget han sætter ind for sagen.
Dette var med til at skabe et hold, som ikke kun spillede
godt fodbold, men som også havde et utroligt godt socialt
samvær,som gav mange gode timer og minder sammen.Dette
kunne dog ikke gøres uden den enorme opbakning fra
forældre, som altid var der til at køre og hjælpe til både
økonomisk og praktisk.
De senere år har Tommy været træner på et mere afslappet
plan, idet han nu træner klubbens seniordamer, som ikke ser
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så meget på resultater, men blot skal ud og have nogle sjove
timer sammen alt imens de får lidt motion. Også her har
Tommy forstået at køre det på et plan, hvor alle har lyst til at
være med og hvor en tabt kamp hurtigt er glemt hos både
spillere og træner, da "3. halvleg" er mindst ligeså vigtig.
Det er meget anderledes at træne piger frem for drenge og
her har Tommy haft den specielle evne, hvilket ligger til grund
for hans altid positive indstilling til tingene. Dog er han en
enkelt gang kommet galt afsted, idet han et år startede sæsonen med at bede pigerne om at løbe turen rundt om skoven. Det
gaven del negative vibrationer og Tommy har sidenhen valgt
at finde andre træningsmetoder. Dette er blot et eksempel på,
at piger ikke altid er så nemme "at danse med".
I 1978 havde Tommy en pause som træner, hvilket man
straks benyttede til at få ham med i bestyrelsesarbejdet, hvor
han altid har siddet ungdoms-fodbold-afdelingen,
hvor
arbejdet består i at finde trænere, koordinering af træning og
kampe, arrangere indendørs- og udendørsstævner, arrangere
sportsture og rejser for forskellige hold, skaffe penge og som
bestyrelsesmedlem var man dengang selvskreven til at give en
hjælpende hånd med ved sportsfesten.
Tidligere formand for Egebjerg Idrætsforening Hans
Thomsen udtaler:
Jeg har væretfornwndfor Egebjerg Idrætsforening i en 4årig periode. I den tid havde jeg den fornøjelse at samarbejde med Tommy Savskov. Tommy er af den type, at hvis
han påtager sig et eller andet stykke arbejde for foreningen,

-
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så kan man regne med, at det bliver fuldført, hvilket er en
god ting, når man sidder som fornwnd og uddelegere
arbejdet. Tommy er en leder, som nwn kunne ønske sig flere
af, da det er til stor gavn for foreningen og ungdomsarbejdet. I vores familie har vi haft Tommy som fodboldtræner
for vore piger, hvor han gjorde holdet landskendt til stor
fornøjelse for holdet, forældrene og forhåbentligt
også sig
~

il,

selv. Jeg vil ønske for Egebjerg Idrætsforening, at den må
få glæde af Tommy 's lederevner i årene fremover.
Til sidst: Tillykke med jubilæet Tommy!
Da aktivitetsniveauet voksede i EIF;valgte Tommy dengang
at starte et ungdoms-fodbold-udvalg op, så dette arbejde blev
delegeret ud til flere personer og så man samtidig kunne få
tingene diskuteret igennem med nogle, som havde den samme
store interesse i, at tingene fungerede optimalt. Der var også
dengang mange unge trænere, som engang imellem kunne
have behov for råd og vejledning, hvilket udvalget også blev
brugt til. Tommy har også været igangsætter til en aktiv
weekend på et sportsligt socialt plan for trænere i klubben.
Dette skulle være en belønningstur for den indsats trænerne
hver især ydede og var dermed også en motiverende faktor,
som mange trænere så frem til.
Ingen, med tilknytning til idrætsforeningen, er i tvivl om
at Tommy Savskov har udført et kolosalt stort og dygtigt
arbejde for Egebjerg Idrætsforening og vi vil hermed
ønske ham hjertelig tillykke med 25 års jubilæet og håber
fortsat på mange års samarbejde.
O
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B

Ta'påturmedOle
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afNie~BjeITegaard

Dette er ikke en reklame for et nyt rejseselskab; Ole
har ingen aktuelle planer om, at indlede en konkurrere
med hverken Larsen eller Spies.
Overskriften skal betragtes som en opfordring til
Broens læsere om, at følge i Ole Schmidt' s fodspor.
Redaktionen har aftalt med Ole, at han til kommende
udgaver af bladet skriver en række artikler, som anviser og beskriver nogle ruter i vort lokale naturområde, der kan befærdes af såvel cyklister og vandringsmænd som motionsløbere.
"
Udover en egentlig rutebeskrivelse vil Ole tillige
fortælle om den natur, som en valgt rute gennemløber,
herunder beskrive karakteristiske landskabsformer,
plante- og dyreliv og i aktuelle tilfælde markante
bygningsværker.
Som optakt til Ole Schmidt's artikelserie bringer Broen på
de følgende sider dele af en artikelLandskab og geologipå
Horsensegnen af Tove Yde, Tebstrup, som redaktionen
(efter aftale med Tove Yde) har sakset fra Naturhistorisk
Forening for Horsens og omegn' s jubilæumsskrift 19461996, der har temaet: Natur på Horsensegnen. Tove Yde's
artikel har tidligere været trykt i Østjysk Biologisk Forenings tidsskrift Gejrfuglen, april 1995.
Blandt de lokaliteter på Horsensegnen som artiklen
beskriver, har redaktionen valgt kun at medtage Horsens
Fjord og Hansted Ådal samt Nord for Horsens Fjord. O
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LandskaboggeologipåHorsensegnen
N aturprocesser har gennem millioner af år ændret landskabet og gør det stadig. Det
Danmarkskort vi kender i dag, er faktisk kun et øjebliksbillede. Med denne artikel vil jeg
prøve på at tolke nogle af de spor, som fortidens processer og hændelser har efterladt i
Horsenslandet som det ser ud lige nu. Artiklen er udformet som en gennemgang af
forskellige lokaliteter på Horsensegnen. Indledningsvis gives nogle hovedlinier i
områdets geologi.
Føristiderne
I Kridttiden Danientiden var Danmark
helt dækket af hav. Aflejringerne fra de
to tidsperioder er derfor først og fremmest marine. Tykke lag af kalkskaller
og rester af andre havorganismer afsattes på havbunden. Under hele Horsensegnen findes lag af kalk og kridt fra de
to perioder. Også aflejringerne fra Nedre Tertiær er marine, men består hovedsagelig af plastisk ler, som er en fed
aflejring med op til 90% ler. I Horsensområdet findes tykke lag af disse tertiære leraflejringer.
Jordskorpebevægelser i slutningen af
Tertiærtiden og begyndelsen af Kvartærtiden menes at have haft stor betydning for dannelsen af det Østjyske landskab. F.eks. mener mange geologer nu,
at de store, parallelle dale f.eks. MossøSalten dalen og Horsens Fjord dalen er
dannet ved forskydninger i undergrunden. Dalene er senere uddybet ved gletschererosion i istiden. Tidligere blev
disse dale regnet for "tunneldale", d.v.s.
dale, dannet ved erosion af smeltevand
strømmende i tunneller i bunden af
isdækket. For de mindre dale kan denne
forklaring stadig bruges. For de store,
brede kan den derimod ikke opretholdes. De store dale er ofte kilometerbrede, og det er ganske enkelt ikke muligt
at istunnellemes lofter kunne spænde så
vidt uden at bryde sammen.

Kvartærtiden
Den kvartære periode dækker de sidste
2,5 millioner år af jordens historie.
Perioden er karakteriseret af en række
storeklimasvingninger.I kuldeperioderne (istider eller glacialtider) var Norge
og Sverige dækket af kilometertykke
islag, som sendte gletschere ud over
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omliggende lavlande, blandt andet
Danmark. I varmeperiodeme (mellemistider eller interglacialtider) var isen
smeltet bort, der var land og hav, og
klimaet var omtrent som i nutiden. Der
har været mindst 6 glacialtider og 5
interglacialtider samt postglacialtiden,
som nutiden tilhører. På Horsensegnen
er der spor efter de sidste 3 istider. Det
er dog især den sidste istid, Weichel
istiden, der har præget Horsenslandet.

hed er der i Horsensområdet efterladt
ikke blot aflejringer, men også en
mangfoldighed af landskaber.
Beregnet julitemperatur
Aldo,
(i" r", nu) I
10. 20.
Postglacialtid

10000....
Weichsel

Istid

70000....
Eem Mellemistid

Gletschero'"asmeltevand
Gletschere kan transportere alle komstørrelser fra det fineste ler til de største
blokke. Istidemes gletschere førte meget materiale med sig fra Skandinavien,
andet tog de op i det danske område ved
at erodere underlaget. Når isen i en
gletscher begynder at smelte, opstår
smeltevand, som strømmer i revner og
sprækker frem mod isranden og videre
ud over det isfri land mod havet. Hver

950()O....

Saale Istid
240 ()(){)....

Holsten Mellemistid

Elster Istid
4()OO(J04
650000....

Cromer Mellemistid

Menap Istid

gang isen gled ind over Jylland, udnyt-o
tede den de eksisterende dale til trans-

Waal Mellemistid

port af smeltevand. Ved smeltningen
afsættes isens materiale som morænea-

Eburon Istid

flejringer. Østjylland er et morænelandskab, splittet op i blokke af de store
dale.

15l)('OOO~

Tegelen Mellemistid

Præ-Tegelen

Istid

Weichel-istiden
Weichel-istiden var den sidste af nedisningeme. Den varede fra 115.000 til
10.000 år før nu. Danmark var isfrit
under det meste af denne istid. Den
glaciale hovedbegivenhed var Nordøstisen, som for ca. 18.000 år siden rykkede frem til hovedopholdslinien. Nordøstisen dækkede Horsensegnen med en
flere hundrede meter tyk iskappe, som
hele tiden gled hen over jorden. Isen og
smeltevandet afsatte enorme mængder
af moræne. Fra Nordøstisens virksom-
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Kvartærtidens opdeling i istider og mellemistider.

Efter Nordøstisensbortsmeltning fulgte
for cirka 16.000 år siden endnu et isfremstød.En ny gletschernåede Østjylland fra sydøst. Den Ungbaltiskeis gled
ind over det østjyske område frem til
den Østjyske Israndslinie. Denne israndslinie kan følges helt til Djursland,
hvor Mols Bjerge er dannet ved samme
fremstød.
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Afsmeltningen
For en gletscher er der kun en vej, og
det er fremad. Når tilførslen af is hører
op eller bliver mindre, smelter isen og
bliver til smeltevand. Sten, grus, sand
og ler aflejres afhængigt af strømhastigheden. Da Nordøstisen stod med sin
rand ved Hovedopholdslinien, strømmede smeltevandet mod vest og opbyggede de vestjyske hedesletter. Efterhånden som isen smeltede tilbage, blev der
i de tidligere isdækkede øst- og midtjyske områder åbnet veje for afstrømning
i nordlig retning mod Limfjordsområdet. Det var Gudenåsystemet, som blev
anlagt. Da Ungbalten lagde sig ved den
Østjyske Israndslinie, var Gudenåsystemet stadig afstrømningsvejen, men nu
mod Kattegat.

Istidensslutning
Istidens sidste årtusinderkaldes Senglacialtiden.Isen var smeltet bort fra Danmark, men mange steder lå der endnu
dødis tilbage. Landskabet var bart,
klimaetvekslede mellem kolde og lune
perioder. De kolde perioder kaldes
Dryas-tider efter planten Dryas (Rypelyng).
Den tundravegetationsom opstod var
ikke i stand til helt at beskytte jorden
mod erosion. Der opstod blandt andet
erosionskløfter. Et eksempel på sådan
en erosionskløft i Horsensområdet er
Tolstrup ådal, som løber gennem Hansted Skov. Sundet mellem Nørrestrand
og Horsens fjord er muligvis også en
senglacialerosionsdal,som seneredruknede i havet.

Efteristiden
Tiden efter istiden kaldes postglacialtiden. Den begyndte for 10.000 år siden.
Første fase afPostglacialtiden var Fastlandstiden, hvor Danmark var meget
størreend i dag. Derefter fulgte Stenalderhavet,hvor en pludselig havstigning
bragte store dele af Danmark under
havdækning (se lokalitetsbeskrivelsen
HorsensFjord). Siden bragte den isostatiskelandhævningtidligerehavdækkede
områder over havniveau. Den isostatiske landhævning er en langsom hævning, som sker på grund af at jorden
befries for isens tryk. Samtidig med
disse niveauforandringerforegik der en
vegetationsudvikling, hvor den ene
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naturtype afløste den anden. Først indvandrede en lys pionerskov. Den blev
afløst af en mørk og tæt skov, som
gradvist, via menneskelige indgreb,
blev afløstaf den kultursteppevi kender
i dag.

Horsensfjordog
Hanstedådal
Horsens fjord er bred og lavvandet.Den
er 21 km lang fra Horsens til Gylling
næs og cirka 6 km bred på det bredeste
sted. Næsten overalt er dybden under 5
m, kun Hjarnøsunder rigtig dybt, 22 m.
Under fjorden løber en dal, som ved
Horsens drejer mod nordvest og følger
Hansted ådal. Denne dal menes at være
dannet allerede i tertiærtiden ved jordskorpebevægelser,som fik undergrunden
til at revne og synke ind langs brudlinierne. Indsynkningen foregår stadig,
men meget langsomt. Istidens gletschere eroderedevidere på dalen og udnyttede den også til transport af smeltevand. Sidste istids Ungbaltiske is gled
ind gennem Horsens fjord, hvor den
delte sig i to istunger. Den ene tunge
fulgte Hansted ådal frem til israndslinien. Den bakkerække, der afgrænser
Hansted ådal mod Gudenådalen er en
randmoræne, skubbet op og foldet af
den Ungbaltiske is. Bakkerækken krones flere steder af gravhøje fra jernalderen og bronzealderen (Vorbjerg høje
og Slaggård banke).
Under istiderne var der bundet enor-.
me mængder af vand i isen, verdenshavets vandspejlvar derfor lavt. Efterhånden som isen smeltede, steg havet. For
cirka. 7000 år siden blev det store isskjold i Hudson Bay i Canada løftet op
af havet og smeltede. Det forårsagede
en sidste, temmelig pludselig havstigning, Stenalderhavstigningen. Inden
Stenalderhavstigningen, i Fastlandstiden, var Danmark større end i dag,
Horsens fjord og Kattegat var tørt land.
Stenalderhavet satte hele Horsens fjord
og Kattegat under vand, vandet i fjorden stod 2 meterhøjere end i nutiden og
havet nåede helt ind til Lund. Senere
har den isostatiske landhævning bragt
tidligere havdækkede områder over
havniveau og nutidens kystlinier er
kommet frem. Omkring Horsens fjord
kan man mange steder se spor efter

havstigningen. Aflejringer med østers
og andre muslinger og snegle kan findes helt ind til Lund og Bygholm.
I nutidens fjord foregår en stadig
vandring og aflejring af materiale. Ved
højvande slynger havet sten m.v. mod
klinterne. Klinterne undermineres af
disse angreb og materiale styrter ned og
føres bort. I klinterne bliver landet mindre, til gengæld dannes der nyt land
andre steder. I Horsens fjord dannes det
nye land ved aflejring af revler og odder, samt ved marskdannelse. Revlerne
er flere stederblevet til nye, små Øer,af
stor betydning for fjordens fugleliv.

Nordfor
Horsensfjord
Landskabet nord for Horsens fjord er
kuperet med høje bakker og bakkemoræner. Bakkerne er spor efter isens
virksomhed i sidste istid. Når en gletscher skrider henover landskabet, udøver den et vældigt tryk på jorden. Isen
skubber materiale foran sig, og jorden
foran gletscheren og under randen kan
knække og skyde op i store flager. Lagene kan også foldes i bueformede
systemer. Sådanne ophobninger eller
opskubninger kaldes randmoræner og
danner langstrakte bakker og bakkeræk ker i landskabet. Nord for Horsens fjord
er der flere flotte eksempler på randmoræner, som den Ungbaltiske is skubbede op. F.eks. Sondrup bakker og den
3 km lange bakkerække mellem Tvingstrup og Ås. Flere af bakkerne i Tvings-

trup - Ås rækken er temmelig høje.
Størstedelen af bakkepartiet er under
landbrugsrnæssig drift og derfor fri for
tilslørende bevoksning. Lidt længere
mod nord findes endnu en markant
randmoræne, Hylke - Fårbjerg partiet,
som kan opleves fra udsigtspunktet
Fårbjerg. De store bakker ved Odder og
Malling er skabt af den samme is.
Somme tider overskred isen sine
egne randmoræner. Stensballe bjerg er
en overskredet randmoræne. Isen strøg
hen over bakken, sleb den og afsatte
moræne. Sådan en moræneryg, aflejret
i isens bevægelsesretning kaldes en
drumlin.
Ejer-plateauet,hvis højeste partier er
Yding Skovhøj 173 m, Ejer Bavnehøj
171 og Møgelhøj 170 m, er muligvis
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også en randmoræne fra sidste istid.
Fra Østbirk og næsten til Hov breder
et dødislandskab sig. Mest markant er
området omkring Hovedgård, som
ligger øst for den Østjyske israndslinie.
Det er isens tilbagesmeltning fra isranden, der har præget landskabether. Ved
Hovedgårdfindes 3 store lerfladbakker
med plan overside og ret stejle skrænter. Bakkerne består af smeltevandsier,
aflejret i issøer, som på alle sider har
været omgivet af dødis. I den fladbakke, som ligger lidt nordøst for Hovedgård by, blev der tidligere gravet teglværksler.
Ved landsbyerneGrumstrup og Vedslet, nord og nordøst for Hovedgård,
findes nogle karakteristiske syd-nord
gående kløfter, som over lange strækninger er helt retlinede. Kirkedalen, den
mest markante af kløfterne, skærer tæt
forbi Vedslet kirke. Hvordan kløfterne
er opstået, er der tvivl om, men en af
geologernesteoriergår ud på, at sprækker i den smeltende is i slutningen af
sidste istid styrede smeltevandsstrømmen i lange lige linier. Erosionen er
formodentlig fortsat gennem Senglacialtiden, indtil vegetationen bandt jorden. Kirkedalen er cirka 3 km lang,
mange steder med høje stejle sider. Fra
Vedslet kirke er der flot udsigt over
kløften, som nedenfor kirken forenes
med en kortere, parallelt løbende dal.
.Dalensterrænformerer desværremange
steder tilsløret af bevoksning.
Nogle af de landskaber,som tidligere
isfremstød dannede, blev beskyttet af
dødis. Perioden mellemNordøstisen og
Ungbalten var så kold, at dødisen ikke
kunne nå at smelte. Store isklumper lå i
dale og lavninger. Den nye gletscher
gled henover dødisen og beskyttede
landskabetnedenunder mod udslettelse.
Blandt andet Tebstrup sø dalen og dalen
i Elling skov var beskyttet af dødis, da
Ungbalt-fremstødet kom. Muligvis
fungerede de to dale som tunneldale i
Nordøstisens tid.
I Senglacialtidenlå der endnu dødisrester efter den bortsmeltede gletscher.
Hvor isklumperne lå, kom der et dødishul, som i dag ofte er en sø eller mose.
Søhøjlandetsstore sØer,f.eks. Mossø, er
formentlig først opstået i fuldt omfang,
da dødisen smeltedei løbet af Senglacialtiden. Geologisk set har sØeren kort
levetid.Mange sØerer blevet til moser,
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som senere er blevet til krat eller skov.
Søerne forsvinder, fordi de efterhånden
fyldes op med tørv og gror til. På tørvebunden kan pilekrat og elletræer brede
sig. Sådan en tilgroning kan man se ved
Nørrestrand, som er en ferskvandssø. På
gammel søbund findes der undertiden
aflejringer af kiselgur. Mikroskopiske
kiselalger (diatomeer) levede som
plankton i Holstein mellemistidens store
søer. Nogle steder blev vandet så rigt på
kisel at skallerne ikke blev opløst, men
aflejret på søbunden i tykke lag. I nærheden af Vandværkssøen ved Hansted
skov findes en kiselguraflejring. Tidligere anvendtes kiselgur som isoleringsmateriale m.v. På flere lokaliteter ved
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Integrationi et fremmedsamfund
kræverstortolerancesigerindehaverenaf EgebjergDøgnkiosktilFrandsPaaskesenidetteinterview.

Typisk landbrugsaktivitet

Basakha Singh lyder ikke dansk, hvor
kommer du fra?
Jeg stammer fra Indien. Jeg er født i det
nordlige Indien, nærmere betegnet et
område, som hedder Punjah. Navnet
Singh er fælles for alle mænd i det
område, og det betegner, at vi hører Jil
sikherne, hvor imod navnet Kaur betegner samtlige kvinder inden for samme
kategori.
Hvor længe har du nu haft forretningen her i Egebjerg?
Ca. halvandet år. Jeg arbejdede først
som svejser på en fabrik, der hed Stjernelys i Aastruplund.

Vi skal høre lidt om din herkomst,
hvordan er du havnet i Danmark?
Jo, i 1968 kom min far fra Indien og til
Tyskland sammen med tre kammerater
for at søge arbejde. Der var på det tidspunkt intet arbejde at få i Tyskland,
men en tysker fortalte dem, at der på
den danske ambassade var sat en plakat
op om, at Danmark søgte udenlandsk
arbejdskraft.De fire indere anede ikke,
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at der var et land, der hed Danmark;
men de søgte så om indrejsetilladelse,
som de fik, og på en eller anden måde
kom de så på stop fra Tyskland og
havnede tilfældigvis i Horsens, hvor de,
hvor mærkeligt det end lyder, fik arbejde alle fire. Min far fik arbejde på Søn:
derbro Produkthandel. De fire venner,
som i dag stadig holder sammen, skulle
jo også have tag over hovedet, men den
første tid boede de alle fire på et værelse i Vestergade.
Her boede de i et par år og fik etableret sig med blandt andet opholdstilladelse, og hvad der ellers hører til for at
integrere. Min far fik for eksempel
varigt arbejde hos min tidligere mester
i Åstruplund.
Ved sit arbejde her blev han efterhånden så etableret, at han kunne købe sig
et hus, og det blev Stefansgade 28. Nu
sendte han bud efter mor og vi tre børn,
hvoraf jeg var den mindste på 3 år. Det
var i 1970.
11986 købte min far et hus på Teglvænget, men vi børn er opvokset i Stefansgade, og vi gik i Tordenskjoldsga-

foto: BasakhaSingh

des skole indtil den lukkede, og derefter
gik vi i Vestbyskolen.
Som stor dreng arbejdede jeg på et
bilværksted, men jeg interesserede mig
meget for svejsning, så jeg kom på
kursus, og kom ad den vej på virksomhed~n Stjemelys i Åstruplund.
Hvordan endte du så her i Egebjerg?
Ja, det var også lidt tilfældigt. Det var
en gammel arbejdskammerat, der fortalte mig, at forretningen her var til salg,
og så endte det med, at jeg købte den.
Kan du lide at bo i Danmark?
Jo, det kan både min familie og jeg. Jeg
synes ikke, at vi har haft problemer med
for eksempel racisme som visse andre
udlændinge. Hele Horsens kender os jo
gennem årene, jeg har mange gode
venner blandt danskerne, og både min
bror og min søster har været dansk gift.
Min mor og far har aldrig presset den
indiske kultur ned over os. De har altid
været meget tolerante, og det tror jeg er
skyld i, at vi børn har klaret os så godt
i det danske samfund, som vi har. Jeg
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Det gyldne Tempel i Punjab er sikhernes allerhelligste tempel. Blot et enkelt bad i den kunstige sø, som omgiver templet, giver
sikherne syndsforladelse.
foto:BasakhaSingh

tror det havde været helt anderledes,
hvis mine forældre havde forlangt, at vi
drenge skulle gå med turban, langt hår
og skæg. Vi er jo som jeg først nævnte
Sikhere, og de skal ifølge religionen
have skæg og bære turban. Jeg har selv
været i Indien fire til fem gange,- det.er
et spændendeland, og enhver Sikher er
her i sin fulde ret til at gå klædt efter
forskrifterne,og det er han selvfølgelig
også i Danmark.
Jeg er ikke i tvivl om, at vores forældres tolerance, har gjort sit til, at
vores integration er forløbet så godt,
som den er.
Går din forretning godt?
Ja, efter mine forventninger går den
godt. Den var jo kørt ned og havde
tilmed været lukket et stykke tid,- men
omsætningener støt stigende.Jeg havde
ingen erfaring på det område, da jeg
åbnede, men jeg havde nogle ideer om,
hvordan det skulle være, og de ideer
prØverjeg stadig at gennemføre. Det
skal dertil siges, at jeg har haft uvurderlig hjælp af min familie, og det har jeg

stadig. Her kommer også forskellen på
nationerne ind i billedet. I Indien er der
et meget stærkt familiesammenhold og
med det overført til Danmark, er det
gået godt for mig.
Der er en fin orden i din forretning,
både indenfor og udenfor, hvordan'
går det med at styre dit publikum?
Jeg ved godt, at det var en anstødssten
for beboerne her omkring, at der samledes en flok mennesker- især om
aftenen- ude foran butikken, og det
troede de også, at de skulle fortsætte
med, da jeg havde overtaget den.
Men jeg tror, at jeg fik tacklet problemet rigtigt fra starten, idet jeg stille og
roligt forklarede dem, at det ikke var så
heldigt et samlingssted for nogen af
parterne, og at det direkte skadede min
forretning, når der blev drukket øl ude
foran.
Jeg føler selv, at jeg i dag har et godt
forhold til alle mine kunder.
Du har et ret stort sortiment i din forretning, er det stort nok?
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Jeg ved godt, at det er for stort, men jeg
er nødt til at have nogle dagligvarer, og
det har jeg ikke for at konkurrere med
Brugsen, jeg har dem udelukkende af
hensyn til "paniksalget" efter Brugsens
lukketid. Selvom mine varer er lidt
dyrere, så er det ikke på dagligvaresalget, at jeg henter pengene. Mit bedste
salg ligger på brød, blade og video.
Du har da også bekostet en del på
huset?
Ja, jeg syntes det var så godt, at det
kunne bære et nyt tag. Det fik jeg så
lagt på sidste sommer; men der er også
ofret meget på det indvendige.
Kan du lide at bo her i Egebjerg?
Jeg ved godt, at jeg var i søgelyset, da
jeg flyttede hertil, men jeg er virkelig
glad for at bo her, og jeg føler da også,
at jeg er antaget her i byen.
Hvad mener du i øvrigt om fremtiden
for en forretning af din slags?
Jeg er helt sikker på, at der stadig vil
være behov for en døgnkiosk her på
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stedet.
Det er da muligt at sortimentet skal
udvides endnu mere, det er jo min opgave, at det altid skal passe til tidens og
til kundemes krav.
Jeg føler, at jeg hele tiden må være i
front med udviklingen på det marked,
og det er det, jeg fortsat vil leve op til
med Egebjerg Døgnkiosk.
Her har vi set et billede af, hvordan en
familie fra et fjernt udland kan integrere sig, og hvordan man ved energisk
indsats kan skabe sig en levevej i et
andet land.

BasakhaSingher så energisk,at hansparkerboldenhelttil Hansted,hvordenlander
hosfru EllaLaursen,Banevej11.EllaLaursen er en kendt dame her på egnenog
foruden lokalt stof vil hun sikkert kunne
fortælleen heldel omhunde.
O
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Der afuoldes høstfest i

lørdag den 28. september 1996 kl.
19.00 med spisning, hyggelig samvær
og dans til god musik.

DETREMADAMMER
har rørt i gryderne og kogt en mini lokal
revy sammen, som vil blive opført
denne aften. Derfor reserver allerede nu
denne aften i Forsamlingshuset.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

P.S.: Bankospil starter igen
torsdag den 3. oktober kl. 19.30
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Menighedsrådsvalg
i Hanstedsogn

afE~eBregendahl

Vi skal snart have valgt menighedsråd
for en ny 4-årig periode over hele landet. Valgdatoen er tirsdag den 12. november 1996.
I den anledning indbyder Hansted menighedsråd til et orienteringsmøde
mandag den 9. september kI. 19.30 i
konfirmandstuen, Stængervej 24.
På dette møde vil det også .blive
forsøgt at opstille en kandidatliste. I
Hansted skal der vælges 7 medlemmer
samt suppleanter.Som hovedregel gælder, at alle medlemmer af folkekirken
over 18 år er valgbare, bortset fra præster ved folkekirken og medlemmer af
valgmenigheder.
Hertil kommer, at ethvert nyt menig-

hedsrådsmedlem på det første møde ved
personlig underskrift forpligter sig på
det såkaldte menighedsrådsløfte der
lyder:
Jeg, undertegnede NN erklærer på
ære og samvittighed at ville udføre det
mig betroede hverv i troskab mod den
danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for
den kristne menigheds liv og vækst.
Det er de formelle krav der stilles.
De uformelle krav kan være mange;
men har man evnen og viljen til samarbejde i et menighedsråd er det det vigtigste. Samarbejde og sammenhold gør
det hele lettere at håndtere.

§32 bekendtgøres

tirsdagden 12. november 1996
vil blive afholdt valg af 7 medlemmer til menighedsrådet forHanstedsogn.
Afstemningensked henhold til kandidatlister,der kan indleverestilnedennævnte
adresserfra tirsdag den 24. september kI. 19.00, og skal væreindleverersenest
tirsdagcfen l. oktober kI. 19.00.
De foreslåede kandidater kan enten være anført i en af stillerne prioriteret
rækkefølgeeller sideordnet,og kandidatlistemeskali Øvrigtudarbejgesihenhold
til Bekendtgørelseaflov om valg til menighedsråd §12. Kandidatlisteformularer
m.v. udleveres afvalgbestyrelsen, hvor også yderligere oplysningerkanJås.
Valgbestyrelsen for Hansted sogn:
Ib Ove Mads~n (formand), Vandmøllevej 3, Hansted
Aase SØrensen,
Vesterhøjsvej 21, Egebjerg
Palle Juhl Nielsen,
GI. Kirkevej4, Hansted

Så kraftigt som muligt vil jeg gerne
opfordre til, at man møder op den 9.
septemberkI. 19.30 og dermed gøre sin
indflydelsegældendepå det kommende
menighedsråd, som tiltræder ved det
nye kirkeårs begyndelse - 1. søndagi
advent 1996.
O

MIN FA~ SIDDE~ I
HENIC1H~OS~OrT ~

MIN F~~ E~ MERE !'E2E:rsT €NO Dl N ~ÅR ~

I henhold til bekendtgørelse aflov om valg til menighedsråd
det herved, atder

Fortrolighedmed, hvad der foregår i og
omkring kirken, er et godt grundlag,
som jo hurtigt kan vokse, hvis man har
lyst og vilje til at gå ind i arbejdet.
Menighedsrådsarbejdet kan også ses
som en personlig udfordring til den
enkelte,idet man tilegner sig indsigt og
erfaring, som man kan have glæde af i
andre sammenhænge.

'5'..7565 6031
'5'7565 6251
'5'7565 6434

I anledningafmenighedSråd$valg
vil der bliveafuoldt et valgope
teringsmøde i konfirmaqg§tW~n
Hansted Præstegård, m~ndag
den9.september19~6;~hi1~laO.
I forbindelse med orienteringsmødep'
vil der traditionen tro blive fOJ;søgt

udarbejdet en kandi4atli~te, s~mød

.

talstærkt op og få indflydelse på .
kandidatlisten.
Efter mødetleLmenighedsrådet.vært
ved en kop kaffe.
På valgbestyrelsens vegne
Ib Ove Madsen

Kandidatlister kan indleveres på de to førstnævnte adresser.
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Grundejerforeningen
Egesholm
har ladet stien mod Rådvedvejreparere,afholderekstraordinær
generalforsamling
og har fået tryktet sanghæfte,
somforeningens
medlemmer
kanlånevedfestligelejligheder. afsekretærNielsBjerregaard
Mandag den 28. oktober 1996 afholder
grundejerforeningen ekstraordinær generalforsamling; medlemmerne opfordres derfor allerede nu til at reservere
denne aften.
Behørig indkaldelse med angivelse af
dagsorden vil naturligvis bleve tilstillet
foreningens medlemmerne i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter, §3, stk 4.

UDVALGTE

Danske
sange

De mennesker som jævnligt benytter
grusstien fra Egesholm til trappen ved
Rådvedvejhar formentlig bemærket, at
der kort før midsommer blev udlagt et
stabilt grusbærelag på stien.
Foreningensmedlemmer blev opfordret til at give en hånd med ved dette
arbejde; ved tilmeldingsfristens udløb
havde to procent af foreningens medlemmer anmeldt deres deltagelse.
Foreningens bestyrelse var dog af
den opfattelse,at det ville være synd for
Hans hvis han alene skulle trille alle 10
m3grus ned på stien og besluttede enstemmigt at entrere med et større vejentreprenørfirma.Firmaet udførte kontraktarbejdemetil bestyrelsensfulde tilfredshed i dagene 14./15.juni 1996.

Fra venstre mod højre ses,
ved sidste bestyrelsesmøde,
formand Vagn Christiansen,
næstform Keld Andreasen,
kasserer Jørn Christoffersen, sekretær Niels Bjerregaard og foreningens repræsentant i brobestyrelsen
Hanne Andreasen, ivrigt
debatterende eventuel indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling.
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Foreningen har fået trykt nogle sanghæfter med 38 udvalgte danske sange
og viser fra Drachmann, Grundtvig og
Aakjær over SigfredPedersenog Benny
Andersen til Kim Larsen.
Hæftet, som første gang blev anvendt
Sankt Himsaften, er trykt i 30 eksemplarer og kan, mod betaling af et depositum på halvtres kroner, lånes af
sangglade foreningsmedlemmertil brug
ved for eksempel fødselsdagsfester, gadefester, terassesammenkonster eller
ved ethvert andet sammenrend af sangglade mennesker! Hæfterne lånes hos
foreningens sekretær!
O
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Broenbringerdatoerne
SEPTEMBER
1996
Søndagden 1.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
(Matt. 20, 20-28) ved gudstjenesteni
LundumKirkekl. 9.00.
Mandagden 2.
Syng-sammen
aftenkl. 19.30i Egebjergskolens musiklokalemed sommer-og
høstsange.
Tirsdag den 3.
Generalforsamling
i EgebjergsNye Legestue,kl. 19.00,på Egebjergvej172.
Onsdagden 4.
Menighedsrådet
for Lundumsognindbyder til valgorienteringsmøde
kl. 19.30i
LundumMedborgerhus.
Torsdag den 5.
Kagecafepå HanstedHospital,kl. 14.0016.00medunderholdningaf guitarduoen
Schmidt&Scharff.
EgebjergsNyeLegestuestarterden nye
sæsonmedtilmeldingkl. 9.30-12.30.
Fredagden 6.
LundumSognsBorgerforeningarrangerer fællesspisningi Medborgerhusetkl.
18.30.

Søndagden 15.
Bankosæsonen
i Egebjerg-Hansted
Forsamlingshusstarterkl. 19.30.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
Fredagden 4.
(Luk. 10, 38-42) ved gudstjenesteni
HanstedKirkekl. 10.30.
LundumSognsBorgerforeningarrangeTorsdag den 19.
rer fællesspisningi Medborgerhusetkl.
18.30.
Pensionistforeningen
afholderbankospil
Søndagden 6.
kl. 14.00i klubhusetvedEgebjerghallen.
Søndagden 22.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
(Johs. 15, 1-11) ved gudstjenesteni
Sognepræst
IngerliseSananderprædiker
HanstedKirkekl. 9.00.
(Johs.11,19-45)ved høstgudstjenester. nei Lundum
Kirkekl.9.00ogi Hansted Torsdag den 10.
Kirkekl. 10.30.
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Mandagden 23.
spiserribbenog bowlerkl. 18.30i BowDiscoi Kaskelottenmeddansog bar kl.
lingcentretpå Strandkærvej.
18.30-21.00i klubbenslokaler.
Torsdag den 17.
Tirsdag den 24.
Pensionistforeningen
afholdermedlemsEgebjerg-Hansted
Støtteforeningafholmødemedunderholdningaf Brugsamaderklubaftenkl. 19.00i klubhuset
tørerne kl. 14.00 i klubhusetved EgeLørdagden 28.
bjerghallen.
Høstfest i Egebjerg-HanstedForsam- Torsdag den 24.
Discoi Kaskelottenmeddansog barkl.
lingshus,kl. 19.00,medspisning,hygge18.30-21.00i klubbenslokaler.
lig samvær,mini-revyog dans.
Mandagden 28.
Lundum Sogns Borgerforeningarrangererhøstfesti SattrupForsamlingshus.
Ekstraordinærgeneralforsamling
i GrunSøndagden 29.
dejerforeningenEgesholm.
SognepræstIngerliseSanderprædiker Tirsdag den 29.
(Mark. 2, 14-22) ved gudstjenesteni
Egebjerg-HanstedStøtteforeningafholHanstedKirkekl. 10.30.
derklubaftenkl. 19.00i klubhuset.

Søndagden 8.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
(Johs.5,1-15)ved gudstjenesteni HanstedKirkekl. 10.30.
Tirsdagden1.
Fredagden 1.
Mandagden 9.
Sidstefrist(kl.19.00)for rettidigindleLundumSognsBorgerforeningarrangeMenighedsrådet
for Hanstedsognindbyveringaf kandidatlister
til menighedsrerfællesspisningkl. 18.30.
der til valgorienteringsmøde
kl. 19.30i
rådsvalgene
den12.november
1996. .
Tirsdag den 5.
konfirmandstuen
i HanstedPræstegård. Torsdagden3.
KagecafepåHanstedHospital,kl. 14.00Torsdag den 12.
Syng-sammen
aftenkl.19.30i Egebjerg16.00medunderholdning
af HanneRask
skoiensmusiklokale
medcauseriomden
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
ogJørgenBastholm.
besøgerStokroseni Søvindkl. 19.00.
folkeligedanskesang.
Tirsdag den 12:
Valgtil menighedsrådene,
blandtandeti
Lundum og Hansted sogne, hvis der
indleveresmere end en kandidatlistei
hvertsogn.
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
lærerfineremadlavningkl. 19.00.
Torsdag den 14.
Pensionistforeningen
afholdermedlemsmødekl. 14.00i klubhusetved Egebjerg
hallen.
Onsdagden 20.
Syng-sammen
aftenkl. 19.30 i Egebjergskolensmusiklokale.
Tirsdag den 26.
Egebjerg-HanstedStøtteforeningafholderklubaftenkl. 19.00 i klubhuset.

OKTOBER
1996

SEPTEMBER
- OKTOBER- NOVEMBER

NOVEMBER
1996

SIDE27

DET DREJER SIG
OM TRYGHED
D

Glædfamilie,vennerog
bekendtemeden buket
friskafskårneblomster
fra butikken,
hvor

er er så megetandet her i livet, der er

-

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
økonomisk tryg dagligdag og til lidt ekstra
glæder.
Det gælder hele livet, også når man rigtig
når man bliver pensiohar tid til at nyde det
neret,

![randsen

-

giver rådog vejledning!

-

Sikrer du dig en god pensionsordning.
du dig tryghed.

sikrer

SYDBANK

I

.

i

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.
LADOFA
ACTION
SYSTEM

o
O
O
O

BUKETTER
KRANSE
/ BAREBUKETTER
STUE-OG POTTEPLANTER
DEKORATIONER

Alti

<%

tøndtf81f)rh~
blomsterartikler
og
dekorationsmaterialer
,
'W

tilffeks;, JJff
LABOFA I HORSENS

liontor TC!knik
TORSTEDALLE 2E
8700 HORSENS, TELF. 75 64 40 44

BLOMSTER- & HAVECENTRET
JOHANSENS
PLANTESKOLE
Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens
'B'

7562 2646

