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For første gang
har vi afholdt
arrangementet i
Egebjerg - og det
var vel nok en
succes!
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Børnene gik meget op i det hele. Inden dagen havde
vi snakket en hel del om vores 2 fjernadopterede børn
i Togo i Afrika, Esso og Barikissou.
For at hjælpe de to børn, var en del af FN-dagen et
loppemarked, hvor overskuddet gik til Esso og
Barikissou. På den måde prøver vi at bevidstgøre
"ungerne" om, at vi alle kan være med til at hjælpe
andre mennesker i nød.
En anden del af arrangementet var opsendelse af
balloner med duer. At en heliumfyldt ballon er flyve-

dygtig - selv i hårdt vejr - viste sig allerede fredag
eftermiddag. En mand fra Bjerringbro ringede og
fortalte, at han havde fundet Mads' ballon

- en flyve-

tur på 90-100 km!
Efter afsendelsen sang vi alle sangen om "Dyrene
i Afrika" og en flok børn fra klubben dansede for os.
Loppemarkedet

var en stor oplevelse

J

- børnene

prøvede at styre en bod, bl.a. med administration af
pengene. Vi oplevede f.eks. Casper Bo rulle sig ud
som den helt store handelsmand... han tingede om
priserne så det var en lyst. Overskuddet blev på ca.
3.100,00 kr.

Til sidst vil vi gerne sige mange tak
til hele Egebjerg for hjælpen. Vi fik
rigtig mange gode ting foræret, der
kom mange mennesker og lagde
nogle kroner til det gode formål

- og

Skolefritidsordningenkom og deltog
i vores dag. Tak for det!
O
DECEMBER
- JANUAR
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PåvandreturgennemHanstedSkov

medOleSchmidl

En geografisk, biologisk og historisk vandring
Hansted skov er på 131 ha. Skoven er
opdelt i tre ejerforhold mellem Horsens
Kommune, Hansted Hospital og en række
private lodsejere, den såkaldte bondeskov.
Vandværkssøen
er dannet ved, at Tolstrup å er opstemmet for at danne en
møllesø, der kunne levere energi til driften af de to møller,
som blev bygget her.

Den

foto: NielsBjerregaard

grønneplads

I går nu gennem den røde bom og videre ad stien langs med
åen til I kommer til den grønne plads.
Pladsen er et meget besøgt udflugtsmål for omegnens
befolkning. Nord for pladsen ,oppe i skoven, lå pavillonen.
Den blev opført i 1906 som sommerrestaurant I aviserne
kunne man se annoncerder omtalteområdet som "Det danske
Schweitz".
I 1955blev det besluttet at rive pavillonen ned, da den var
i meget dårlig stand. Medvirkende til beslutningen var også,
at driften ikke mere var rentabel. Det eneste
spor, der er tilbage, er den sekskantede sokkel
efter en salgsbod.
Jeg har fået oplyst, at vinduer, døre og
gulvbrædder fra pavillonen blev brugt til at
bygge et sommerhus af i Sejs, og at huset
stadig eksisterer.

Sandfanget

Førstegang man hører om møllerne,~delsen kornmølleog dels
en valkemølle, er i 1565, hvor Holger Rosenkrands til Boller
skænker dem til en tidligere samleverske.
Møllerne handles en del med. Omkring 1700
kommer kornmøllen ind under Hanstedgård.
Valkemøllener i mellemtidenblevet revet ned.
Fra 1784 til 1862 er møllen forpagtet ud. Det
må have været en ganske god forretning at
have en kornmølle. Fra en folketælling i 1834
ved vi, at møllen brødfødte 19 personer. 11874
købes møllen til nedrivning af Horsens kommune. Man ønsker nemlig at opføre byens
førstemekaniskevandværk her, da man vidste,
at området er meget vandrigt. Dæmningen,
l1yo.xpJvejen går, blev forhøjet, hvorved der
blev lavet en større sø, så man kom til at råde
over mere vand/energi.
Vandværket kom til at fungere i ca. 100 år,
inden det blev afløst af Højballegårdværket I
dag kommer ca. 90% af Horsens' vand her fra
området

SIDE4

I følger stien videre langs åen, som I har på
jeres venstre hånd, og passerer sandfanget, som
blev anlagt efter sidste opmudring af søen.
Systemet i et sandfang er, at man laver en
udvidelse af åen, således vandet får et langsommere løb og derved mister sin transportevne, så
sand, jord og mudder bundfælder sig her.
Sandfanget tømmes en gang om året.
Længere omme, hvor stien deler sig i to, ja
faktist i tre, har der gået en betonbro over åen.
Den er faldet sammen, og det eneste spor der er
tilbage, er nogle store sten og en jerndrager. Broen forbandt
Egebjergsgårds 'jord.
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Landskabets
opståen
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Herfra er der en god udsigt til de stejle skrænter
som omkranser åen. Her får man et godt indtryk af, at man står i bunden af en dal, hvorigennem åen snor sig. Man kan se de dybe Vformede smeltevandsdale, der skærer sig ned i
landskabet og bryder den markante overgang
mellem flad mark og stejle skrænter.
Landskabet er dannet i den sidste del af
sidste istid. Man må forestille sig, at isen dækkede hele området op til Ejerbaunehøjbuen
mod nord og ind til Vorbjerg i vest, samt store
dele af Bjerre herred i syd.
Klimaet blev langsomt vmmere, og isen
begyndte at smelte. Smeltevandet søgte mod de
lavere liggende områder. Efterhånden som
afsmeltningen tiltog, spulede smeltevandet sig
dybere og dybere ned i undergrunden og efterlod den overflade, vi kan se i dag.
Da isen var borte, efterlod den et helt nøgent landskab uden
nogen form for vegetation. Et sådant landskab er meget sårbart
for ydre påvirkninger så som vind og regn. Her blev de dybe
V-formede sidedaie skabt
I følger stadig stien langs åen. Stien befinder Sig her på en
ret smal hylde mellem åen og skrænten, som bliver brudt af de
dybe smeltevandskløfter. I kløfterne er stier og veje anlagt, da
det er et nemt sted at passere skrænten på.

Biologien
Det stykke skov, I passerer, består mest af elle- og asketræer.
Elletræer vil helst stå med rødderne i vand, så de står helt ude
ved åbrinken. Askene vil gerne stå fugtigt, men ikke vådt, så
de står oppe omkring stien.
"
Går I turen om foråret, vil I opleve den stærke løglugt, som
hænger over området Lugten stammer fra ramsløg, som
vokser langs med åen i stor mængde.
I det tidlige forår kan man plukke de friske blade og bruge
dem i madlavningen i stedet for løg og purløg. Tag lidt
forsigtigt, da smagen er meget stærk.

Fredsskovforordningen
Hvor vejen går ned til Bagkær mølle, drejer I til højre op ad
bakken. Hvor bakken flader ud, deler vejen sig i to. Her drejer
I til venstre langs med fredsskovgrøften. Fredsskovsgrøften
var et skel mellem agerland og skov, et skel der ikke kunne
overses.
".
I slutningen af 1700-tallet var Danmark næsten ryddet for
skov, der var kun ca. 2 % skov tilbage. Staten/kongen indså,
at det ikke kunne blive ved at gå med ødelæggelserne af vore
skove, hvorfor man hentede en tysk forstmand, Von Langen.
V on Langen gennemrejste landet og så hurtigt, hvor problemerne lå. Vore skove blev brugt til kreaturgræsning og
høslet, hvilket betød, at al opvækst af nye træer blev ødelagt.
Derudover fældede man mange armtykke træer til hegning af
markerne. Hvad der fik lov til at gro op, skulle dække landets
forbrug af tømmer og brænde.
Der blev lavet en lov, Fredsskovforordningen af 1805, som
reddede vore skove fra total ødelæggelse. Kreaturgræsning og
høslet samt fældning til hegn blev forbudt, og der skulle
genplantes ved fældning.
Problemet var blot det, at en del gårde havde en hævdvunden ret til at bruge skoven, og den ret ville de ikke frivilligt
give fra sig. Mange steder, bl.a. her, løste man det ved, at de
gårde, der kunne beviste deres rettigheder, fik tildelt et stykke
skov. Derved opstod små private lodder, bondeskoven.
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Rævog grævling
På jeres venstre hånd har I granskov, som strækker sig ned til
åen. Skrænten her, er et yndet tilholdssted for grævlinge og
ræve. Ræven ser vi desværre ikke meget til. Der er i skrivende
stund, mig bekendt, ingen beboede rævegrave i skoven.
Til gengæld er grævlingebestanden steget en del. Om det er
mangelen på ræve, eller det er fredningen, er vanskeligt at
sige, da de to ting var sammenfaldne.

SIDE6
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Ræveskaben, som tog meget hårdt på rævebestanden specielt
i Jylland, er åbenbart ikke overvundet her. Jeg ved, at der i
Egebjergområdet er to rævegrave, hvor der har været unger i
i år. Det er så at håbe, at ungerne vil slå sig ned i skoven. Der
er plads nok, og de er savnede.

Vandstæren
Længere fremme går vejen over i en sti, som skråt til venstre
går ned ad skrænten. Til venstre for åen ligger Gedved
BROEN - 9.ÅRGANG
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rensningsanlæg. Det er en stor leverandør af vand til åen.
Vejen går på dette stykke tæt ved åen. Her er der fra
november og til april god mulighed for at se vandstæren, som
er her som vintergæst. Om sommeren ruger den i det nordlige
Skandinavien.
Vandstæren er lidt mindre end en solsort, sort med hvidt
bryst og en lille op i luften stikkende hale. Ofte vil man se den
siddende på en sten ude i vandet, hoppende op og ned, mens
den spejder efter fisk. Får den øje på en, hopper den på hovedet i vandet og fanger fisken med næbbet.

Gamlegraner
Ud for dambruget drejer der en sti fra, mærket tydeligt med
blå pile, op ad skrænten. Når I har kæmpet jer op, står I på
Dorthe Hansdatters vej.
Til venstre kan I se den gamle skovfogedbolig, som nu er
privatbolig, hjemsted for Hansted Jagtselskab og frilandsgartneri.
I drejer til højre ad vejen og går nu gennem et stykke skov
domineret af store bøge på nær det sidste stykke, inden I
møder Fru Haves vej. Efter fældningen af de gamle og
udvoksede graner, plantede man omorikagraner her. Her drejer
I til venstre ad Fru Haves vej. Et lille stykke nede ad vejen har
I en indhegning på jeres venstre hånd. Her står et af skovens
ældste og største grantræer der var to.
Jeg blev ofte spurgt om alderen på træerne, men kunne ikke
svare, indtil vinteren 1993. Der skete nemlig det, at der i
august 1992 gik et voldsomt tordenvejr hen over egnen, og et
lyn slog ned i den ene af granerne og kløvede den til roden. I
februar 93 knækkede en storm toppen at træet, hvorfor det
blev fældet.

-

Jeg skar en skive af træet, så tæt på roden jeg kunne.
Samtidig skulle jeg have marven og bark med, så der kunne
tælles åreringe. Tællingen viste, at træet var fra 1882, altså
110 år, inden det faldt. Samtidig viste åreringene, at træet ikke
var vokset ret meget under 2. verdenskrig, samt at tilvæksten
var stoppet omkring 1982. Det træ, der står tilbage, er altså
114 år.
Et lille stykke længere fremme drejer I til højre ad Døve
Dorthes vej. På jeres højre hånd har I et stykke rødgran under
opvækst De gamle graner, som stod her, væltede i den storm,
som også væltede Rold skov. Snart passerer I et stykke, hvor
der er nåletræer på begge sider af vejen. Efter dette stykke, går
I ned i en lille slugt med en grøft i bunden. Det er starten på en
af smeltevandsslugterne, som ender nede ved åen.

3-4000år gamlegravsteder
I denne del af skoven ligger der en del gravhøje. For nogle år
siden gik jeg området igennem med arkæolog Orla Madsen fra
Horsens Museum. Han mente, at højene oprindeligt stammede
fra Bondestenalderen - ca. 4000 til ca. 2000 f.kr. - og at der
var op til 5 forskellige begravelser i dem. Jeg foreslog straks
en udgravning for at se, om det passede. Det blev venligt men
bestemt afslået, da højene ligger godt, som de ligger.
Første begravelse har været en almindelig jordfæstegrav.
Anden begravelse har været på jordoverfladen eller let
nedgravet, hvorefter der er bygget en lille høj - en tue - over
den døde. Tidsmæssigt bevæger vi os op i Bronzealderen - ca.
2000 til ca. 500 f.kr. .
Ved tredje begravelse har de placeret kisten med den døde
på jordoverfladen. Derefter er der opbygget en hØj af græstørv
over kisten. Den tidligere høj indgik som fyld i den nye.
Omkring højens fod satte de store sten for at forhindre
udskridning.
Senere i Bronzealderen ændrede gravskikken sig til, at de
døde blev brændt på bål. Ved fjerde begravelse, gravede de
ind i siden på højen og byggede en lille stenkiste, af flade sten,
til resterne fra ligbålet. Ved femte begravelse kom de resterne
fra ligbålet i en urne, som blev sat ind i siden på højen.
Går man op på en af højene, vil man ofte se en fordybning
i toppen, hvilket indikerer, at højen på et tidspunkt, måske ret
kort efter begravelsen, er blevet plyndret for værdier.

DøveDorthe
Den største af højene hedder Døve Dorthes hØj. Den er
opkaldtefter stifterenaf Hansted Hospital, Dorthe Hansdatter
Lottrup. Hun blev født i 1657 i Gudbjerg præstegård på Fyn.
Som 15-årig kom hun til en faster i Horsens for at lære stor
husførelse.
Her mødte hun den velhavende købmand Anders Jensen
Tonbo, som hun giftede sig med i 1680. I 1684 købte de
Hanstedgård, som de forpagtede ud, og blev selv boende i
Horsens.
Dorthe syntes ikke altid om den behandling, bønderne fik,
og det endte med, at hun selv overtog gårdens drift. I 1696
tog de fast ophold på gården og begyndte samtidig at opkøbe
jord, som lagdes ind under Hanstedgård.
1705 døde Anders Jensen Tonbo, og Dorthe sad alene
tilbage, da hendes børn alle var døde som spæde. Samme år
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Sagnene, om at hun spøger, har holdt sig. Det fortælles, at
hun nytårsaften kører rundt i stuerne på Hanstedgård i en karet
forspændt to heste.
Samme nat kan hun kaldes op af sin kiste. Løber man syv
gange rundt om Hansted kirke, hvor hun ligger begravet i
krypten, og råber: DØve Dorthe stå op, skulle hun vise sig.
Hver nat, ved nymåne, kører hun gennem Hansted skov i en
karet forspændt fire hovedløse heste. Turen går her til højen,
som hun kører rundt om. Hvis hun møder nogle personer,
forgør hun dem, hvorved de farer rundt i blinde indtil daggry,
hvor forgørelsen ophæves.

Gennembøgeskoven
til kærlighedsstien
l går nu videre, indtil l møder Fru Haves vej. Her drejer l til
venstre og fortsætter mod skovleddet. Fru Have har fået sin
vej i skoven, fordi hun sammen med sin første mand købte
Hanstedgård, undtagen skoven, fra Hansted Hospital i 1905.
Lige før leddet står, på jeres højre hånd, et af skovens
største bøgetræer, om ikke det er det største. l går gennem
leddet og passererFredsskovsgrøften.Lige herefter drejer l til
højre ad en skovvej, som er markeret med gul pil.
Denne vej følger l, til l støder på en større tværvej, som l
følger et lille stykke til venstre. l passerer her et stykke
nyplantet bøgeskov. Hvor det holder, går der en smal sti fra til
højre. Den følger l ned ad skrænten, til l møder et stikryds.
Her drejer l til venstre og følger Kærlighedsstien til P-pladsen
ved søen.
Det sidste stykke skov, l passerer, har kommunen fældet
megeti sidste vinter. Der har faktisk været tale om en rendrivning af stykket. Jeg har lige fået oplyst, at det er Kommunens
hensigt at tilplante det med eg.

lavede hun en fond med det fonnål at få bygget og drevet et
hospital/plejehjem i Hansted. Pengene til fonden skulle
komme fra indtægterne fra de tre "ejendomme": Hanstedgård,
Hansted og Lundum kirker, som hun ejede. Hospitalet skulle
have plads til 24 fattiglemmer.
l 1710 solgte hun sine ejendomme i Horsens, og for
indtægterne herfra oprettede hun legater til uddeling blandt
byens fattige børn, som skulle bruge pengene til uddannelse.
1711 døde Dorthe, inden hendes livsværk, Hansted Hospital,
blev påbegyndt. pet skete først i 1712.

Detspøger
Det første, jeg hørte om Dorthe, var, at hun spøgede. Jeg har
ellers altid lært, at det kun er onde mennesker, der ikke kan
finde fred i graven. Så der var noget, som ikke passede. Det
Dorthe havde lavet, var, for mig at se, godt.
Jeg gik på biblioteket for at se, om jeg kunne finde noget
om hende. Det kunne jeg. Blandt andet fandt jeg omtalen af en
sag fra'1703, hvor hun havde været i strid, om noget jord, med
nogle skolefolk fra Arhus. l et brev omtalte de hende som,
citat: gammel, simpel, lidet oplyst, ikke videnskabelig, en del
isoleret fra al kultiveret omgang, stædig og en stokdøv kone.
Er det dette skudsmål, der har holdt sig og har gjort hende
til et dårligt menneske?

SIDE8

Pumpcyklerne
Jeg håber, l har haft en god tur og måske set på skoven med
andre øjne. Jeg kan oplyse, at l har gået ca. 7 km.
l næste nummer af Broen vil jeg lede jer ud på en ny tur i
området. Da denne tur har været til fods, vil den næste tur
blive på cykel.
O
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Julemarked
påHanstedHospital
lørdag den 30. november mellem kl. 13.00 og 16.00
Traditionen tro bliver der igen i år julemarked på Hansted Hospital.
Beboerne og terapien har bagt, syltet,
syet og strikket, så der vil være mange
dejlige ting at købe i boderne. Desuden
vil der være en mængde andre ting at
købe, da der er 24 boder lejet ud til folk
udefra.
I spisestuen vil der være en bod, hvor
der hele eftermiddagen vil være mulighed for at købe vafler, æbleskiver,
gløgg, kaffe og saftevand.
Horsens Brass Band spiller kl.
14.00 i kirkes alen
Markedets overskud går til udflugter
og andre arrangementer for beboerne i
årets løb.
Alle er hjertelig velkommen og vi
håber, at julemarkedet i år vil blive en
ligeså stor succes som de foregående år.

Seniorbo-Horsens
/ Lokalgruppe
Egebjerg
Som nogle jo nok ved, blev der den 19.
september 1996 oprettet en forening for
Horsens og omegn ved navn SeniorboHorsens. Foreningens formål er, at være
initiativtager til oprettelse af seniorboliger i Horsens kommune.
Med denne forening som paraplyorganisation blev der på et møde i Sund
By Butikken på Nørretorv torsdag den
7. november 1996, oprettet en lokalgruppe for Egebjerg området ved navn
Seniorbo 's Lokalgruppe Egebjerg.

Referatfra mødet
Karsten Bjørnstrup fra styringsgruppen
gaven orientering om, hvor der i Horsens området findes ledige arealer, der
kan være mulige emner for opførelse af
ældreboliger.
Styringsgruppen trak sig derefter
tilbage og overlod de 14 fremmødte
representerende 10 husstande, at danne
en bestyrelse for Egebjerg gruppen.

Til det første medlemsmøde, der
formentligvil finde sted i januar/februar
1997,vil man søge at indkaldeekspertise, der kan orientere om mulighederne
for opførelse af ældreboliger i vort
område.
Indtil nu har der tilmeldt sig over 40
interesserede til lokalgruppen i Egebjerg.
Mødet sluttede med lokalgruppens
orientering til styringsgruppen.
O
Bestyrelsen / Lokalgruppe Egebjerg

Til bestyrelsen valgtes:
Gitte Christensen,
Frands Paaskesen,
Kent Jacobsen og
Søren Bregendahl (suppleant)
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Mødelokale for gruppen vil blive
Egebjergskolen, alternativt Egebjerg
Fritidscenter (Den gamle Brugs).

DECEMBER
- JANUAR

- FEBRUAR
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Landdistrikternes
udvikling

af FrandsPaaskesen

Lørdag den 12. oktober deltog Peder Pedersen, Højvang og undertegnede i en konference over emnet Landdistrikternes udvikling på
Brandbjerg Højskole ved Jelling.
Konferencen var afholdt af Vejle Amts Venstrevælgerforening, den var måske noget politisk præget,
men til gengæld var talerrækken en broget blanding, med følgende talere: Amtsborgmester Otto
Herskind Jørgensen, udviklingschefP. Overgaard Nielsen, MF Anders Mølgaard Jensen (V), direktør
Knud Aagesen, MF Kresten Touborg Jensen (SF), formændene for de to landsbyforeninger samt
formanden for Forsamlingshusforeningen i Vejle Amt.

Hver især kom med levende indlæg om, hvordan landsbystrukturen bør bevares, blandt andet ved at holde på de
butikker,der er tilbage, sørge for at holde gang i forsamlingshuset, sørge for at have gode transportforbindelsertil omverdenen og ikke mindst sørge for gode boligforhold til både
unge og gamle i landsbyerne.
Fra samtlige politikeres side var der stor tilslutning til, at der
skulle bygges både ungdoms

- og

ældreboliger,

Dagen sluttede med gruppearbejde hvor følgende emner
drøftedes:
hvad kan vi selv gøre i vort eget lokalområde,
hvad kan Vejle Amtsråd og vore kommunalbestyrelsesmedlemmergøre for at fremmeudviklingeni vore landsbyer og landdistrikter og
hvad kan folketinget/regeringengøre for at fremme udviklingen i vore landsbyer og landdistrikter.

,

hvor der var

brug for det, men fra et par sider blev der dog slået på, at for
ældreboligers vedkommende skulle man selv komme med
forslag til kommunen.

Det var absolut en indholdsrig dag, og vi mærkede trods alt,
at der også blæser blidere vinde for at udbygge og understøtte
hverdagen og levevilkårene i landdistrikterne i Vejle Amt.O

Skuffendefremmødetil generalforsamlingen
i
Ja, så er legestuen igang igen med leg og gåture, ofte om på
legepladsen. Der er blevet stillet en trækvogn til rådighed, så
de mindre børn kan sidde ned, når de bliver trætte. Dette giver
Jytte og Bente mulighed for at gå nogle længere ture med
ungerne.
August og september måned gik fortrinsvis med leg i
haven. Vi forsøgte også at spise vores madpakker der, men
ungerne blev nærmest overfaldet af hvepse, så vi styrtede ind.
Herefter blev der spist indendøre.
Der var, som tidligere nævnt i Broen, ordinær generalforsamling den 3. september. Det var et utroligt skuffende

8:

bestyrelsesmedlemmer. Med lidt velvelje fra de fremmødtes
familier blev der dannet ny bestyrelse, så den igen er på 5
medlemmer.

Det bliver en spændende tid op til jul.
Børnene skal igang med julegaver til far
og mor, der skal laves juledekorationer,
vi skal have kalenderlys, som vi kan
tænde, når vi s~al hygge os med vores madpakker og julens
forskellige gøremål.
Der er som sagt legestue tirsdag kl. 9.30 - 12.30. Legestuen
er for børn i alderen 3-6 år. Har du et barn på ca. 2~ år og er
du i tvivl, så kom og snak med Jytte og Bente. Prisen for at gå
i legestue er kr. 160,00 pr. måned.
Der er fortsat mødregruppe onsdag kl. 9.30 - 11.30. Dette
er for forældre og børn 0-3 år, som har brug for leg og socialt
samvær med andre børn og voksne. Mødregruppen koster pr.
gang kr. 10.00 pr. bam. Her er mulighed for at lave the, kaffe
og saftevand.
O

Udover dette blev der talt om legestuens økonomi, aktiviteter og der var en del forslag til kreative gøremål for børnene.
Der var tale om portrætfotografering af børnene. Dette er dog
blevet henlagt, da der pt ikke er for mange børn i legestuen.
Dette et også årsagen til, at legestuen pr. 1. november 1996
er lukket om mandagen. Der vil fremover være legestue
tirsdage kl. 9.30 - 12.30.
Julen står for døren og legestuen holder julefest for børnene
og deres familie tirsdag den 17. december. Forældrene vil
høre nærmere herom.

Mødregruppens kontaktperson er:
- Janie Heitmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daglig kontakpersoner er:
- Bente Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
og Jytte Marsbøll
Bestyrelsen:
Merete Jensen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kristina Andersen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denise Masanet ...................

EgebjergNyLegestue

fremmøde
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der var 5 personer inel. personale og 2

&I.E~~

'B' 7565

6765

'B' 7564

6514

'B' 75656802
'B' 75656884
'B' 75656249
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Fordoblingaf medlemstallet
i
EgebjergJudoklub
af CarstenRosendal
Som skrevet i sidste nummer af Broen,
så startede Egebjerg Judoklub sin 8.
sæson torsdag den 19. september.
Klubben har fået en meget flot tilgang af nye medlemmer, idet medlemstallet nu er oppe på 29 aktive. Til
sammenligning med sidste år, hvor vi
sluttede med 15 medlemmer, har vi
således fordoblet medlemstallet. Tilgangen af nye medlemmer er såvel hos
seniorerne som hos drenge/pige-holdet.
Det er stadig muligt at starte som ny
med judotræningen, idet der gennem.
hele sæsonen kan optages nye medlem-

mer. Der er som regel 3 instruktører,
som forestår træningen, der tilrettelægges efter deltagernes niveau.
Interesserede er meget velkomne til
at møde op i skolens gymnastiksal på
torsdage, kl. 18.50, hvor træningen
starter. Også de, der bare er nysgerrige
og gerne vil se på, er velkomne.
Søndag den 3. november deltog Anders Jessen i Jydsk-Fynsk Mesterskaber
i Judo. Han kom i pulje med 4 deltagere. I første kamp lagde han stærkt ud
ved at kaste sin modstander. Han dominerede kampen, men måtte se sig slået

i de sidste sekunder. Kampen medførte,
at Anders pådrog sig en skulderskade,
som bevirkede at han ikke kunne
gennemføre mesterskabsstævnet! O

Nytfra LundumBorgerforening

Siden sidst har borgerhuset fået monteretet flot navneskilt i massiv eg skabt
af Hansted-kunstnerenÅge Rasmussen.
Vi synes, det pynter på husgavlen og
viser vej til huset.
Bestyrelsensiger tak til Åge Rasmussen - vi siger også tak til Jens Thule, der
forærede egeplanken til huset.
Høstfesten blev afholdt iSattrup
Forsamlingshus med 62 deltagere og
underhold~ing af 3 bakkesangerinder.
Der blev danset og sunget til bussen
hentede gæsterne kl. 2.00.
Men ellers går det godt med fællesspisninghver måned, hvor man hygger
sig, ordner verdenssituationen og får
denlokalesladdersatpå plads.
O
DECEMBER- JANUAR- FEBRUAR
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DendagEgebjergskolen
indtogParkeni
111I

Da det stod klart, at vore dygtige fodboldpiger skulle spille finalekamp i ~
Ekstrabladets landsdækkende fodboldtumering, besluttede vi hurtigt, at ca
så mange som muligt skulle med - først og fremmest for at heppe, men også for
opleveisens skyld. Det blev en stor fællesoplevelse, som vi ikke kan forvente at få igen.
Alle elever fra 3. til 10. klasse kunne
komme med. Det var frivilligt, men
næsten alle elever var med. Pigernes
træner,Kim Fuglsang,havde meldinger
om, at flere forældre gerne ville med Vi
valgteså rigeligbuskapasiteti stedet for
kneben og tilbød forældrene at køre
med mod at betale prisen for en plads.
Der var 40 forældre, slægtninge og
søskende, som tog med.

Godtudrustet
For at skolenkunne få råd til at sende så
mange elever til København, søgte vi
hjælp og fik det:
Chemitalic gav et kontant tilskud,
Hatting Bageri A/S leverede 1.000
stk flutes,
3-Stjernet A/S leverede pålæg til de
mange flutes og
Egebjerg Brugs gaven sodavand til
børnene og en øl til de voksne samt
udstyrede os alle med en rød kasket.
Alle deltagere blev desuden udstyret
med en hvid T-shirt med Egebjergskolens logo og påskriftenEgebjergskolen
1996. Meningen var, at vi alle skulle
have denne T-shirt uden på overtøjet og
den røde kasket på, så vi ville blive
tydelige Egebjergfans.

Kgs. Ny torv, Det kongelige Teater og
Amalienborg.

Til stadeni seksbusser
Vi drog afsted i 6 busser og stemningen
var høj lige fra starten. På grund af den
sene planlægning kunne vi ikke følges
ad over Store Bælt, men kørte i tre
bølger. Meldingerne fra alle tre hold er
den samme. Alle i godt humør, sang og
lystig snak i busserne og på færgerne.
Stemmerne blev varmet op med kampråbet: Giv mig et E, giv mig et G osv.
til Egebjerg var stavet og på spørgsmålet HVORFOR?fulgte så sangen:
For vi er de bedste, os kan ingen
tæske. Kun en gang imellem, men
det er nu sjælden.
Jeg kørte med den sidste bølge, med
eleverne fra 3.-6. klasse. Eleverne var
meget søde og veloplagte på hele turen
til København, de var gode til at følges
ad og mødte alle præcist op, da vi skulle
fra færgen. I den bus jeg var i sammen
med 3. klasserne og nogle fra 4. klasse,
havde klasselærerne sørget for sangbøger, så der blev sunget mange glade
sange på turen.
For at vise børnene lidt af København, kørte vi direkte gennem byen på
vejen til Parken, så vi kom forbi ha~nen, Christiansborg, Holmens Kirke,

Vi nåedeligenetopfrem
Til gengæld var vi lige ved at komme
for sent til kampen. Vi nåede dog lige
ind på plads, da den blev fløjtet igang,
og vi havde kun lige sat os ned, før
bolden gik i mål første gang.
VI FØRTE1-0.
Og der blev jublet på Egebjergs tribuneafsnit. Mange af vore elever havde
malet sig i ansigterne med blå-hvide
farver, det var nemlig pigernes nye
farver; de havde fået helt nye spilledragter. Flere havde også lavet bannere
i skolens egne farver med vores logo og
navn, så der var højt humør og kampgejst - også på tilskuerpladserne.
Enkelte munddrevne truthorn blandede sig med trommehvirvler og klaptræers larmen, og igen og igen lød kampråbet: Giv mig et E, giv mig et G, giv
mig et E, giv mig et B osv. Og så blev
der allerede scoret igen. Og atter var det
Anne Fuglsang.
VI FØRTE2-0.
Stemmerne skreg, så det gjaldede i det
store stadion, og så hæsheden allerede
begyndte at melde sig.

,.
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Bannere og flag og kasketter fyldet
luften på tribunen, og på banen viste
pigerne, at de også mestrede det lille
skuespil, der hører en scoring til. Jammen, det her er jo storartet!!
Det 3. mål faldt, inden der var gået
fire minutter, og nu begyndte nogle at
føle sig sikre på sejren - ja, altså blandt
tilskuerne. Nogle ventede ligefrem, at
der kunne blive tale om en ydmygelse
af Nyrupskolens hold.

voksede, trods den sikre føring. Nu gik
vores hold vel ikke i stå? Kunne pigerne
holde tempoet?
Vi jublede og støttede holdet, når de
nærmede sig Nyrupskolens mål, og vi
klappede som rasende, når vores forsvar viste, at det kunne sit kram. Ja, ja,
i slutningen af første halvleg, fik Nyrup
så et mål.

VI FØRTE3-0.

Anden halvleg var anderledes. Nyrup
fik mere spil. Vores spillede godt og
sikkert, men ikke så overlegent som i
første halvleg. Nyrup fik chancer, men
vores forsvar var virkelig godt, og fra
tribunen bølgede støtten ned mod vore
spillere, ja, altså fra vores del af tribunen. Spændingen steg.
Vore elevertruttedeog trommede og
råbte kampråbet. Vi voksne sprang op
fra sæderne, når vi angreb, eller Nyrup
kom for tæt på. Forældrene vandrede.
nervøst frem og tilbage, ogjeg snakke-

Stemningenvar på kogepunktet hos os,
og jeg kunne fornemme, at den var på
frysepunktet henne hos Nyrupskolens
tilskuere. De var endnu flere end vi,
men de syntes ikke at fylde nær så meget.
Tiden gik nu langsomt.Vi havde hele
spillet, og det foregik på Nyrups banehalvdel næsten hele tiden. Vi havde
mange chancer, men bolden ville ikke
ind. Forældrene begyndte at trave frem
og tilbage på tribunen - spændingen

DECEMBER
- JANUAR

- FEBRUAR

Anden halvleg

de med en far - han havde røget en hel
pakke tobak under kampen. I det sidste
sekund fik Nyrup så deres andet mål,
men - VI VANDT 3-2.

Efterkampen
Hele det tilhørende sceneri udspilede
sig nu. Spilleme omfavnede hinanden
og løb så over til deres publikum, der
jublede som rasende.Flagene og banerne vajede, trommerne hvirvlede, truthornene gjaldede og stemmerne steg
mod himlen. Jo, vi havde vundet.
Spillerne løftede pokalen op i luften
og nogle stykkerløb med et stortbanner
med Egebjergskolens logo hen langs
tribunen, TV-kameraer snurrede og
fotografernesapparater lynede. Alt var,
som det skal være, ved en kamp i Parken.
Desværre skulle vi forlade stadion
straks efter kampen. Vi nåede da at
hyld~ pigerne, men vi skulle have haft
lidt bedre tid.

SIDE 13

Hjemrejsemedforhindring
Vi hastede til busserne, og alle børnene
var på deres plads med det samme. Det
synes jeg var meget flot klaret, især af
de små; men de var der alle sammen på
pletten.
Afsted gik det. Men vores bus kørte
forkert, fordi chaufføren lige skulle give
lidt mere varme til fødderne, og lige i
det samme drejede den forankørende

bus fra - og vi fortsatte lige ud. Det
grinedevi nu kun af, og lidt efter var vi
på rette vej igen, og inden færgen havde
vi fanget de andre. Trafikken gik imidlertid helt i hårknude, da vi var på vej
ud af København,og vi kom for sent til
færgen - kun 1 bus kom frem til tiden.
Vi måtte vente. Vi talte om, at vi
skullesendebesked til forældreneom at
vi var forsinkede, men det kunne vi
ikke komme af sted med. Jeg tror, at

forældrene selv har gættet det, og de
forældre, jeg talte med, da vi kom hjem,
var meget forstående. Bortset fra ventetiden ved færgen gik turen hjem lige så
fint som turen ud.

Alt i alt er det min opfattelse, at turen har
været en så stor oplevelse for alle deltagere, at torsdag den 7. november 1996 vil
være i vores mindesamling for altid. O

Fotofra Egebjergskolens
tur til Parken:KristianPedersenogSørenJakobsen
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Drømmen
derblevtil virkelighed
for
Egebjergskolens
danskemestrei pigefodbold
forskolehold1996.
Allerede sidste år havde Egebjergskolen tegningen til noget stort inden
for skolefodbold for piger. Desværre mødte vi dette år de senere
vindere af turneringen, Højvangskolen, i første spillerunde med et
hæderligt nederlag på 3-1 til følge.
Det var derfor med store forhåbninger,
at Egebjergskolen tilmeldte sig skolefodboldturneringen for piger igen i år.
Vi havde vel alle en drøm om at nå til
finalen i København torsdag den 7.
november.
Jeg havde inden skolens tilmelding
aftalt med Ole Pedersen, at vi i fællesskab skulle stå for alt omkring holdets
deltagelse. Ole kender pigerne fra de
mange år som træner i Egebjerg Idrætsforening,og samtidig er pigerne fortrolige med ham.
Holdet blev udtaget, og der blev
spillet en træningskamp mod drengene
fra 9. klasse. løvrigt den eneste kamp,
som pigerne tabte!

Indledendekampe
Turneringen blev indledt mandag den
16/9 med kamp mod Stensballeskolen.
Et hold med flere U-14 og U-16 landsholdsspillere.
Vi var nervøse og skulle her i vores
førstekamp vise vores værd. Det gjorde
vi på bedste vis med en meget sikker
sejrpå 10-1. Det var en lettelse, at vi
CarinaVilholdtogCharlotte
Ebsen

-
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kunne vinde så overbevisende. Det
lovede godt for fremtiden. Pigerne
indfriede til fulde forventningerne i de
kommende 3 kampe med sikre sejre til
følge.
Derefter var vi klar til kredsfinalekampen mod PetersmindeSkolen fra Vejle.
Et frygtindgydendehold, som har været
i finalen4 gange med ialt 3 sejre! Kampen blev spillet i Hover. Det var vores
første udekamp, så derfor havde vi
allieret os med tllhængere, der skulle
støtte os i den svære kamp. Kampen
blev utrolig lige og spændende med
fodbold af hØjklasse.
Den ordinære kamp endte 1-1. Vi
måtte altså ud i forlænget spilletid.
Hvem havde de bedste nerver og i besiddelseaf det fornødneheld? Heldigvis
trak vi os sejrrigt ud af
kampen på et mål scoret af Signe
Skovsgaard i første halvleg af omkampen. Vi fik en fantastisk god støtte fra
vores tilhængere. Tak for det.
De næste 2 kampe blev vundet uden
større besvær, omend vi havde proble-:
mer med at omsætte vores overvægt i

spil til mål. Vi brændte mange store
chancer. Men vi vandt, og det var det
vigtigste. Pigerne havde nu klaret sig
gennem de første 7 kampe som vindere.
Tilbage resterede yderligere 2 kampe.

I kvartfinalen
skullevi på hjemmebane møde Præstelundskolen fra Brande. Jeg mødte som
sædvanlig i god tid op nede i hallen og
blev her modtaget af en flok nervøse
piger. De havde set modstanderne fra
Præstelundog kunne en smule opgivende fortælle Ole og mig, at det var spillere fra Uhre Idrætsforening, vi skulle
møde. Spillere, som pigerne kendte fra
idrætsforeningen.Tekniskgode og sammenspillede. En stor opgave lå forude.
Vi fik snakket taktik og beroliget
pigerne en smule.
Kampen udviklede sig til den mest
nervepirrende kampe af alle. Fodbold
på et højt niveau med to gode og jævnbyrdige pigehold. Hvem ville trække
det længste strå?
Egebjergskolen kom bedst fra start
og kunne midt i første halvleg bringe
TinaFalkenberg
ogLouisePedersen
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sig foran med 1-0 på et hårdt og præcist
skud af Anne Musaeus. Herefter overtog modstandernefuldstændigtkampen,
og fuldt fortjent fik de udlignet. I anden
halvleg bølgede kampen frem og tilbage. Begge hold havde gode chancer.
Kampen endte 1-1. Vi måtte igen ud i
omkamp. Mere spændende kunne det
ikke blive.
I omkampens 2. halvleg ved stillingen 1-1 havde alle spillere og tilskuere
indstillet sig på, at kampen skulle afgøres ved straffesparkskonkurrence.
Men Signe Skovsgaard ville det anderledes.Med 45 sekunder tilbage af kampen hamrede hun bolden ind oppe i det
ene målhjøme uden chance for målmanden. En stor lettelse for os og selvfølgelig en ligeså stor skuffelse for
modstanderne. Men sådan er fodbold.

Enhvermor'sdrømaf ensvigersøn,drengenydersttil venstre,ved Egebjergpigernes
bord!

Semifinalen

Dagenfør dagen

~
,:

I

..,..'

i
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Fodboldholdet med lederne Ole Pedermod Hørup Skolen fra Sydals blev
vundet 3-0 uden det store besvær. Med
sen og Kim Fuglsang drog afsted til
staden onsdag den 6. november. En dag
en entusiastisk flok tilskuere fra begge
før selve finalekampen. Ekstra Bladet
skoler blev det stemningsmæssigt en
betalte omkostningerne ved vores tur og
underholdende kamp. Målet var nået.
Troede vi. Mere om det senere.
opholdet i København på det fornemme
hotel, Komfort.
Vi var i finalen og skulle spille den
Vi blev modtaget på Banegården i
afgørende kamp om det danske mesterskab i Parken i København. Hele skolen
København af vores personlige guide
fra Ekstra Bladet, Poul Hviid.
var på den anden ende og meget skulle
Efter indkvartering og en omgang
i løbet af få dage klares.
mad i Politikens Hus slappede pigerne
og vi af med at aflægge et besøg i PlaStortpresseopbudog tumulti spillergangenunderParkenførfinalekampen!

netariet. En stor oplevelse. Herefter fik
pigerne lov til at tage sig en strøgtur.
Ole og jeg fik en rundvisning i Politikens Hus. Vi besøgte de 2 uafl1ængige
redaktioner, Politikens og Ekstra Bladets. Vi så trykkeriet og pakkeafdelingen. En spændende rundvisning.
Om aftenen skulle begge finalehold
fra Jylland bespises i kantinen i Politikens Hus. Vi var indkvarteret sammen
med drengeholdetfra Ålestrup og kendte dem alleredeen smule inden vi mødtes til spisning.

Flemming,Flemming.. .
Ekstra Bladet havde sørget for dagens
store overraskelse for alle. Bedst som
vi skulle igang med at spise dukkede
FlemmingPovlsen op. Pigerne blev alle
et hoved højere. Der blev hvisket og
snakket i krogene.
Flemming valgte, til pigernes store
overraskelse, at sætte sig ved deres
bord! Det varede ikke længe førend
snakken gik livligt blandt pigerne og
Flemming Povlsen.
Efter spisningnen fik ledere og spillere en orientering om næste dags program. Herefter svarede Flemming på
spørgsmål fra spilleme. Pigerne mødte
en stjerneuden nøkker. Han var imødekommende, og stillede villigt op til
fotografering med pigerne på skift og
gav samtidig sin underskrift til alle.
Flemming Povlsen fortalte desuden
om sin egen karriere, og gav i denne
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drømmestart,som fuldstændigtog fusen
på modstanderne.En chockstartsom de
aldrig overvandt.
Vi havde spil og chancer til flere mål,
men scorede ikke yderligere i denne
kamp. Nyrupskolen fik reduceret med
ca. 10 min. tilbage af første halvleg.
Først i kampens sidste minut blev det
sidste mål scoret.
Egebjegskolen havde vundet finalen i Ekstra Bladets Skolefodboldturnering for piger 1996. Vi havde
nået målet. Følelserne fik frit spil.
Sejrenblev delt med de mange tilrejsende heppere fra Egebjergskolen. Sådan
skal det gøres.

Trætte,mengladepiger
Banketi Parkensrestaurantefterfinalekampen!

forbindelse gode råd til spilleme om
måden at forberedesig på inden vigtige
kampe. Alle spillere udvikler egen
rutine og vane om dette.
Flemming gav til sidst udtryk for, at
man som spiller ikke skal være tilfreds
med at have nået finalen. Den skal også
vindes. Han håbede, at vi jyder kunne
vise, at vi er noget særligt. Vi måtte
altså ikke lade os stille tilfreds med at
have nået finalen, men skulle sætte os
nye mål. Vi ville vinde.

Dagen
Efter et solidt morgenmåltid kørte holdet ud til Parken. Vi ankom til stadion
ca. kl. 11.30, således at vi havde den
fornødnetid til rådighed.Finalen skulle
spilles kl. 14.00. Hvis ikke pigerne
havde været nervøse indtil nu, så blev
de det. Det vrimlede med TV-2 medarbejdere, kameraer, ledninger, journalister m.m. Samtidig var det pigernes
første besøg i Parken.
Vi fik sandwich og sodavand. Herefter fik spillereog ledere uddelt komplet
spillerdragt med tilhørende fodboldstøvler. En sponsorgave fra Nike, som
kunne beholdes efter brug. Pludselig
var vi en smuleunder tidspres. Klokken
var 13.15 og vi skulle have et sidste
taktiskoplæg og derefter varme op. Under opvarmningenblev vi overrasket af
et voldsomtuvejr, hvorfor vi kun nåede
at varme op i ca. 15 min. 10 min. før
kampstart stod vi klar i spillergangen.

DECEMBER
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Nervøse og spændte løb vi ind på
stadion til præsentation af holdet via
højttaleranlægget Spilleme blev samtidig vist på storskærmen.Nu måtte kampen godt fløjtes igang.

.

Sikkenenstart

Vi fik overrakt vandrepokal og hver
spiller fik en pokal for 1. pladsen. Der
blev taget billeder og givet interview til
HorsensFolkeblad,Ekstra Bladet, samt
TV-2. Om aftenen var vi med til adskedsreceptioni Parkens restaurent. De
sidste taler blev holdt.
Det var en flok trætte men glade
piger, der satte sig ind IC-3 toget med
næsen mod Horsens.
Borgmester, Vagn Ry Nielsen, og

Egebjergskolen fik. Allerede efter 18.
mange forældre dannede velkomstkosekunders spil havde vi bragt os foran
mite på banegården i Horsens. Vi var
1-0.Målscorervar Anne Fuglsang.Kort
hjemme kl. 23.45. Med særbus blev vi
tid efter scorede Anne igen til 2-0.
kørt til Rådhuset,hvor vi fik en storslået
Charlotte Ebsen scorede til 3-0.
modtagelse. Endnu flere havde taget
Vi var 4 minutter inde i kampen! En
turen omkring Rådhuset.
Modtagelse
påHorsnsRådhusafborgmester
VagnRyeNielsen!
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holdet fik udleverettil udskiftningsspilleme i København. På
vegne af holdet vil jeg gerne takke for denne gestus.

Ugenefter
Torsdag den 14. november mødtes holdet på Jensens Bøfhus,
hvor vi fik serveret en menu. Herefter gik turen til Egebjerg,
hvor spilleme modtog en personlig gave fra BG Bank overrakt
af Jørgen Sørensen. Jeg vil gerne takke BG Bank for støtten til
holdet, idet banken også betalte middagen.
Samme aften var der endnu en overraskelse. Den leverede
Hans Tonsborg på vegne af Cafeteria Foreningen. Gaven, som
pigerne modtog, var en træningsdragt magen til den, som

Takforindsatsen
Til sidst vil jeg gerne takke pigerne på fodboldholdet for deres
flotte præstation. Ikke blot er de gode fodboldspillere, men de
er også værdige ambassadører

- såvel

på banen som udenfor.

Tak til alle på Egebjergskolen for den fantastiske opbakningen, og sidst, men ikke mindst, en stor tak til Ole Pedersen for
et fortrinligt samarbejde.
O

tlvomåret pll1dsvin~

re?

yer din:
d1

pe,at detnemttiltrækkE!
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Eg~bjørgIdrætsfor~ning
afhøld~r

juletræsfest.
lørda~~en14.Gleoember199:~'
Komogværmedtil at lavejulepynttil træ~t
Vi harfåeten

rigtigjulem.and
fil atRommeogdansemedomJ$letræet
Vi starterkl. 13.QQog slutterca. kl. 17.00

Pris:kt:25.60/deltager
BilletterkøbesiEgebjerghallensCafeteriaog i Brug~en
fra fredag.den29~.novØmbertil'm~pg~g
den9. december

på EIF'svegne
jfa:~~e(~

Vilduværemed
o i en aktiv gruppe af børnog unge,somsøgerenfritidmedholdningerog oplevelser,
O hosgrønnespejdere,somogsåhargrønneholdningertil miljøetogoplevelserinaturen,
O så ring til denaf ledernei nedenstående
skemasompassernetoptil din aldersgruppe!

Enhed

SkoleklasseMødetidspunkt

Leder/kontaktperson

00.- 01. Tirsdage 18.00-19.30
tf 7565
6659
AllanJørgensen
Ulveunger 02.- 03.. Onsdage19.00-20.30
IngerScheel-Hansentf 75656598
Juniorer
04.- 05. Mandage19.00-21.00
tf 7566
5395
WillyMathiasen
Bævere

Spejdere

06.- 08. Torsdage 19.00-21.00BrianScheel-Hansen

tf

75656856

Seniorer

09.- 10.

Torsdage 19.00-21.00ReneHelbo

tf

75656436

Rovere

17 - ?? år

Torsdage 19.00-21.00BrianScheel-Hansen

tf

75656856

Ledere

17 - ?? år
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MichaelLind-Frandsen
tf 75656442
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Man kan blive bidt af at have hund
sigerlandsformanden
for DanmarkscivileHundeførerforening,
EllaLaursen,Hanstedtil vor mandi marken.

Jeg var også nogle år i Føtex i Hospitalsgade, ved Bondes Renser og så igen
nogle år på Hansted Hospital, og det var
der, jeg begyndte for ca. 30 år siden.

Hvor længe har I boet her i Hansted?
Huset her er min mands barndomshjem.
Han er forøvrigt ud af en gammel
Hansted-Egebjerg slægt, og vi har boet
her siden 1971 - så det er jo efterhånden
nogle år.
Hvor stor er familien?
Vi har tre børn, som nu er voksne, og
det er så efterhånden blevet til ikke
mindre end fem børnebørn.
Hvad laver din mand?
Erik er lastbilchauffør, han kører for
Werner Nielsen i Torsted, og til næste
år har han været i firmaet i 25 år.

Stammer I her fra Hansted begge to?
Nej, jeg er fra Endelave. Jeg kom til
Hansted Hospital, der dengang var
Alderdomshjem. Her traf min mand
Erik så mig mellem alle de andre unge
piger, der dengang var ansat.Det var en
munter tid dengang.
Hvad laver du ellers selv til daglig?
Jeg arbejder på V.U.C. i Tordenskjoldsgade, der har jeg mit daglige arbejde.
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Det at være hundekonsulent

er nok et
I

større begreb end de fleste er klar
over?
Ja, det er det også. Alene i vores forening har vi i dag ca. 50 mennesker,der
yder konsulentbistand. Jeg synes selv,
det er meget vigtigt, for når der desværre sker uheld, specielt med børn og
hunde, så er det næsten altidpå grund af
uvidenhed, både fra børnenes og forældrenesside. Børn er forøvrigt gode til
kropssprog, og en hund kommunikerer
jo med kropssprog, og derfor tror jeg
også, at det er grunden til, at børn er så
forstående med, hvad man fortæller
dem.

Vi ved, at du har en del med hunde at
gøre, hvad går det ud på?
Jeg er i dag landsformand for Danmarks
I
civile Hundeførerforening, og det giver
-il
arbejde både som dommer, træner og
hundefører, samtidig er jeg også hundekonsulent. Det at være hundekonsulent
1
vil sige, at folk kan ringe til mig, hvis
de har problemer med deres hunde. Det
kan f.eks. være, hvis hunden er aggressiv, bange eller at den viser unaturlig
adfærd, så kommer jeg og hjælper dem
med at løse problemerne, så 'vidt det er
muligt, og det gør jeg helt gratis.
Desuden tager jeg ud på
skoler og endda børnehaver
for at fortæl1e, hvordan børn
kan og skal omgås hunde
uden at komme galt afsted.
Altså lære børn om hundes
adfærd og hvad de i forskellige situationer både skal
gøre og ikke skal gøre. Det
er noget, jeg har haft meget
fornøjelse ud af.
Nogen af de yngste, jeg
har været ude ved, var en
børnehave med børn i tre års
alderen. Jeg var jo lidt skeptisk med hensyn til, hvad
sådanne størrelser havde fået
\
ud af sådant et foredrag. Men
ca. 14 dage senere mødte jeg
en storebror til en af pigerne
fra børnehaven, og han fortalte, at hans lillesøster havde
fortalt hjemme til forældrene
alt om, hvordan man opdrager og omgås hunde i hjemmet. Det var jeg alligevel
forbavset over, men det gør
for DanmarkscivileHundeførerforening
jo, at man yderligere får lyst Landsformanden
til at oplyse om hundeop- brugerenstordelaf fritidenvedtelefomemeog enmoderdræt.
ne udgaveaf enskrivemaskine.
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Hvad mener du
om skødehunde ?
Ja, små bitte
hunde, der får tøj
på, når det er
koldt, så er det jo
ikke dem, der er
noget i vejen
med, men det er
vi mennesker, der har pillet ved generne. Men jeg vil da sige, om det er små
eller store hunde i en lille lejlighed, når
bare de får deres daglige motion i form
af træning eller spadsereture, så har de
det jo lige så godt, som alle andre hunde.
Har du specielle fritidsinteresser sport
eller lignende?
Nej, det har jeg ikke, arbejdet med
hundene fylder al min tid. Sporten lader
jeg min datter om, og så har jeg nok i
også at passe huset her.
Er I glade for at bo her i Hansted?
Ja, det er vi. Det er også en af grundene
til, at vi det sidste halve år har udvidet
vores hus med en ekstra fløj, så vi nu

næsten har det hele i et plan. Det har
været et meget stortarbejde,som vi selv
har lavet det meste af.
Min mand er utrolig håndsnild og
fingernem,det er helt utroligt,hvad han
har lavet af murer og tømmerarbejde.
Jeg har så til gengæld udført alt malerarbejdet selv.
Det vigtigste er, at vi er godt tilfredse
og regner med, at vi skal bo her mange
år endnu.
Har du en eller anden sjov historie, f.
eks. om hunde?
Det er jo ikke så let på kommando at
fortælle noget sjovt, men en af de nyeste er dog her hjemme fra, og den er
kun et par dage gammel.
Vi har tre hunde her hjemme, de to
var i kælderen, og den ene var her i
køkkenet hos mig, og det er en, som
både kan lukke døre op og i. Jeg stod
og skulle til Sjælland, og der skulle
komme en og hente mig. Jeg var faktisk
færdig, jeg havde både været i bad og
alting, og jeg stod lige og ordnede mit
hår, så ringer posten på, og jeg går
selvfølgelig ud for at se, om han har
noget til mig. Jeg vil selvfølgelig ikke have hunden med
ud, så jeg lukker døren for
den, men den hopper op for
at følge med, med det resultat at den låser døren indefra.
Min bagdør var også låst
og en reservenøgle,som skal
hænge udenfor, var væk, så
jeg vadede rundt om huset
flere gange. Jeg ved ikke;
hvad jeg lignede, men heldigvis opdager jeg, at en
altandør stod åben. Men så
skulle jeg jo finde en stige,
menjeg fandt kun en lille en
som knapt kunne nå op. Jeg
fik mig alligevel møvet op
og kunne så komme ind.
Da var jeg låst ud af mine
egne hunde, der havde gøet
som rasende,da jeg for rundt
om huset, de forstodjo ikke,
at det var en af dem, der var
skyld i balladen.

Jeg har desværre også en
Arbejdetvedskrivemaskine
og telefonerafbrydesdog mere alvorlig hændelse om
straksnårtoafEllenshunde,Bertram(tv)ogCleo(th)af hunde, som jeg godt lige vil
fortælle.
racenBauvierdesHandres
besøgerkontoret.
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Ella Laursen en dame, der ganske
afgjort ved, hvad hun taler om og det
er helt sikkert, at hendes interesse for
at etablere forståelse mellem mennesket og menneskets bedste ven har en
uvurderlig betydning i dagliglivet.

Som det 'fremgår af interviewethar Ella
nogetmereforstandpå hunde,endhunhar
på bolde.Derforrygerboldenikkeså langt
dennegang,menoverpådenandensideaf
vejenhos IngaogArneMunk,Banevej10i
Hansted.Herfårvi temmeligsikkertnogetat
høre om bondegårdsferie
og besøgaf udlændinge.

SIDE21

Hunharsiddet25årpåtaburetten
II

fO
en

AnnaliseDaugaardharværetHansted~
Egebjerg Husholdningsforenings for- ~
mand i 25 år. Ved en sådan lejlighed ~
er det skik og brug, at kaste et blik ::
tilbage på årene der svandt.
~
Bortset fra et ophold på Ryslinge Højskole,har Annalise Daugaard altid boet i HanstedÆgebjerg-området.
Allerede som ung pige i 1940-erne deltog hun i
husholdningsforeningensarrangementer.Det var under
krigen og der var knaphed på mange ting, så vi lærte at
sy nyt af gammelt, selv lave sæbe, kartoffelmel og
andet, fortæller Annalise.
Senere, da hun blev gift og stiftede familie, blev hun
selv medlem af Husholdningsforeningen, og det varede

~.IbL

JI

da heller ikke længe før hun kom i bestyrelsen.

Husholdningsforeningen

Udflugter,legestue,idrætsforening,
m.m.

Siden 1971 har hun været foreningens ubestridte formand. Ja,
der er endda folk som siger, at Annalise Daugaard er for
Husholdningsforeningen, hvad De Gaulle var for Frankrig.
Men det er en lykke for en forening, at der findes en ildsjæl,
som er parat til at gøre en indsats, selvom det er ulønnet
arbejde. Man kan godt frygte at de bliver svære at finde i
fremtiden.
En stor og utrættelig indsats, ja, det er hvad Annalise har
ydet gennem årene. Når man blader i forhandlingsprotokollen
for de forløbne år, er der omtalt et hav af arrangementer, der
har været holdt møder og kurser, demonstrationer og modeopvisninger, udstillinger, foredragsmøder og Sankt Hansfester,
virksomhedsbesøg - jeg kunne blive ved i det uendelige.

Et af foreningens højdepunkter, som er meget populær blandt
medlemmerne, er den årlige udflugt, den foregår gerne med
bus til en seværdighed et sted i Jylland og afsluttes med
middag på en hyggelig kro eller lignende. Et tiltag som
Husholdningsforeningen har høstet mange roser for, er
Legestuenførst i forsamlingshuset, senere i den gamle brugs,
den fungerede rigtig godt i mange år. Egebjerg idrætsforening
har altid haft en stor stjerne hos Annalise. Jeg tror ikke, der
har været afholdt en sommerfest, uden Annalises medvirken.

Medlemmeraf husholdningsforeningen
opførtenoglesketchesved
forårsfesteni 1941.OgsådengangvarAnnaliseaktivi foreningen.

Ogsådommergerningen
harAnnalisedyrket;herstuderesen ung
nulevendekunstnerspenselteknikmedkendermine!
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Det er ogsåen fast tradition,at hun bageren kage til idretsforeningens støtteforeningens månedlige sammenkomst.
En fastelavnsfest for børnene i Egebjergskolen
utænkelig uden Annalises medvirken.
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Enpausei kvindernesteltgivermulighedforfotografering;Annalisesesligeefterfløjpladsen!

En mannequini fin stil på podiet.

Pådetårligedyrskue
i Horsens har Annalise altid været med. I de unge år stod hun
i tombolaen, senere var det sammen med husholdningsforeningen i det, der hed kvindernes telt, her kunne sultne
dyrskuegæster købe pølser og forskellige frokostr~tter.
Ja, der er mange der i årenes løb har trukket på Annalises
energi og store arbejdsindsats, ikke så mærkeligt for hun er
altid parat til at give en hånd med, når der er behov for det.
Nu kan man jo godt få det indtryk, at arbejdet med
husholdningsforeningen har været nok til at udfylde hele tiden
for Annalise, i de 25 år, der er gået, men det er absolut ikke
rigtig, hun har gennem alle årene haft fuldtidsjob.

damerne på pakkeriet, det fortæller lidt om et hyggeligt og rart
arbejdsklima. Det skal også nævnes, at Annalise i alle de år
hun var pakkerileder, ikke har haft en sygedag, og hun er ikke
kommet for sent på arbejde en eneSte dag.
Annalises filosofi er:
Et godt arbejde, som man er glad for, holder megen
uvæsen fra dørene.

Annalise Daugaard var i mange år i bestyrelsen for Horsens
Folkeblad, valgt som medarbejderrepræsentant, et arbejde
som Annalise har været lJ.legetglad for.
O

HorsensFolkeblad
Annalise Daugård begyndte allerede i 1968, at arbejde på
Horsens Folkeblad, først som afløser i pakkeriet, men snart
begyndte hun at køre aviser ud til kiosker og bude. Hun var
den første kvindelige chauffør på bladet.
Det blev, i begyndelsen, mødt med nogen skepsis og
vittighederom piger og biler. Men den blev naturligvishurtigt
gjort til skamme. Herude i HanstedÆgebjerg-områdethavde
vi længe vidst, at Annalise elskede at køre bil. Hun har kørt
lige siden bilerne begyndte at rulle igen efter krigen. Det var
en stående vittighed, at når et vejstykke var blevet hullet og
slidt, var fordi Annalise havde slidt asfalten tynd.
Efter nogle år med aviskørsel, kom Annalise tilbage til
pakkeriet, her blev hun i 1978 leder og fortsatte med dette
arbejde i 15 år til 1993, da hun blev indhentet af pensionsalderen. Men tro endelig ikke at Annalise er udbrændt og
færdig, hun færdes stadig hver dag på Avisen.
Det har været en fast tradition, gennem alle årene, at
Annalise hver fredag aften havde "hjemmebag" med til
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augaardel"født
øjbovej
.. Andersen,gJkJski

Knudsen.
Efters
huset,k
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Formandensårsberetningtil generalforsam,
lingentorsdagden7. november1996
af PoulKirkegaard

Seniorafdelingen,
håndboldogfodbold
Vi startede dette år med, at den nystartede bestyrelse så sig
nødsaget til at opsige træneraftalen med træneren for EIF's
seniorafdeling i håndbold. Opsigelsen begrundedes med trænerens manglende engagement og mangelfulde forberedelse
til træning og kampe. Et tiltag jeg bestemt ikke fandt særlig
behageligt, men som for at udnytte de muligheder og den gejst
der var i seniorafdelingens spillertrup, var nødvendigt.
Som konsekvens af trænerfyringen sprang Hans Ottosen og
Frank Hansen til som trænerduo for herrerne og Henrik
Rosenberg trænede damerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at takke dem for deres hurtige indsats og hjælp til klubben.
Desværre har vi måttet konstatere, at på trods af, at der er
gennemført forhandlinger med flere træneremner, har der igen
i år vist sig problemer med at få en træner til vores herres eniorafdeling i håndbold. I år til gengæld fordi vores spillere
ikke har udvist det nødvendige engagement, hvorfor den
engagerede træner efter 2 spillermøder, hvor der kun var mødt
7-9 spillere frem meddelte, at han ikke ville fortsætte, fordi
han ikke følte, at der var den nødvendige opbakning fra
herreseniorspillerne.
Den manglende spilleropbakning har haft den meget
sørgelige konsekvens, at det har været nødvendigt at trække
vores herre serie 2 håndboldhold, samtidig er vi fra HGU's
side blevet båndlagt, således at uanset vores serie 3 hold's
placering i rækken kan det ikke rykke op. Ærgeligt for det går
efter sigende helt godt for vores tilbageblevne seniorherre.
I fodboldafdelingen rykkede vi sidste år op i serie 4 med det
ene herrehold. En flot præstation af seniorherrerne som i år
skulle følges op af en cementering i rækken. Dette er bestemt
ikke lykkedes, idet vi nUmå konstatere, at vi igen til næste år
spiller i serie 5 med bedste hold. Ydermere var vi i det tidlige
forår nødsaget til at trække vores serie 6 hold på grund af
manglende spillertilslutning for derefter, som back up for serie
4 holdet, at etablere et 7 mands seniorhold. En, har det jo vist
sig, ikke særlig god lØsning.
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Jeg skal være den første til at beklage udviklingen inden for
EIF's herreseniorafdeling -både håndbold og fodbold- med
svigtende spillertilslutning og dermed manglende resultater,
og jeg føler at foreningen står meget magtesløs overfor
situationen og er derfor meget åben overfor alle gode råd til,
hvordan vi får vendt situationen,såledesat vi igen får en aktiv
seniorafdeling som vores ungdomsspillere kan se op til. Jeg
skal derforpå forhåndudtrykke håb om, at den nye bestyrelse
vil arbejde for en stærkere og mere markant seniorafdeling i
EIF.
Til gengæld er vores dameseniorafdeling tilsyneladende
meget velfungerende med 2 seniorhold i fodbold -ungseniorerne med Morten Jonassen og de mere rutinerede med
Tommy Savskov som trænere-samt 2 oldgirls håndboldhold
og 3 seniordameholdmed Bjarne Sandholt og Henrik Rosenberg som trænere.
Ligeledes kører old boys holdene i fodbold med vanlig
rutine efter en snor uden de store svinkeærinder.

Ungdomsafdelingen,
håndboldogfodbold
Ungdomsafdelingen i EIF er i fortsat vækst og der er nogle
meget store årgangepå vej op igennemrækkerne,hvorfor der
forhåbentligt om nogle få år igen er mulighed for, at der
spilles ynglingefodbold herude. Flere af vores ungdomshold
både inden for håndbold og fodbold har gennem sæsonen
skabt pæne resultater og uanset at diskussionen om elitefodbold contrabreddefodboldstadigraser, er det mig en glæde at
EIF i flere årgange gør sig gældende i A-rækkerne.
EIF var i september vært for DGI's amtsmesterskaber for
fodboldpoder. Et arrangement der uden slinger i valsen
klappede helt perfekt og som gaven ekstraordinær god
omsætningi cafeteriet.Der var megen ros fra DGI til EIF, den
skal hermed viderebringes til alle involverede personer dommere, hjælpere og arrangører.
Ingen roser uden torne. Det er for mig meget beklageligt,
at det ikke er lykkedes os at fastholde vores juniordamer i
fodbold som et selvstændigt hold, men har været nødsaget til
at indlede et samarbejde med FC Horsens med den risiko til
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følge, at pigerne efter vintersæsonen er tabt for os. Igen skal
jeg udtrykke håb om, at der findes en for pigerne og klubben
god løsning, således at vi kan fastholde dem som medlemmer.
Netop i dag har samme piger med flere fra Egebjergskolen
spillet finale i skolefodboldturneringen i Parken i København.
Ikke mange vil forvente, at en landsbyskole vil kunne nå så
langt inden for skolefodbolden.
Jeg skal på idrætsforeningens vegne ønske pigerne og
Egebjergskolen tillykke med det meget fine resultat.

Svømning,gymnastik,badminton
ogvolleyball
Trængslerne fortsætter for os idet det i svømmeafdelingen
ikke har været muligt for os at finde en svømmeinstruktør til
undervisning. Vi har derfor måttet opgive denne aktivitet for
i vinter, men håber at vi igen til næste sæson kan tilbyde
undervisning.
Gymnastikafdelingen kører som sædvanligt i sig selv under
kyndig ledelse fra Birthe Christensen og vi har i badminton
for første gang -så vidt jeg ved- haft fornøjelsen af at tilmelde
og forhåbentlig gennemføre 2 turneringshold for spillere
under 16 år. Det er forhåbentlig starten til, at vi kan etablere
os inden for badmintonsporten.
Jeg har også den glæde at kunne præsentere en for EIF helt
ny sportsgren, nemlig volleyball. Der er samlet ikke færre end
16 spillere hver onsdag aften i Egebjergskolens gymnastiksal.
Det er herligt, at et nyt initiativ som dette belønnes med en så
god tilslutning.

Andreaktiviteter
Umiddelbart efter nytår blev der i samarbejde med husholdningsforeningen arrangeret fastelavnsfest for omegnens børn
og unge. Festen løb flot af stablen, kun generet af et indefodboldstævne i hallen. Vi følger succesen op med et julearrangement i klubhuset inden længe.
Samarbejdet med cafeterieforeningen kører for mig at se
/planmæssigt
og det er med stor beklagelse, at jeg må konstatere, at opbakningen bag foreningen ikke er, hvad den har
været. Skulle der nu sidde nogle her i lokalet, der endnu ikke
har været med i cafeterieforeningen, skal jeg opfordre til, at I
melder jer under fanerne. En aften/dag om måneden i cafateriet, det er da til at overse. Jeg har tillige hørt, at den årlige
cafeterieforeningsfest, der afholdes i klubhuset er noget af et
underholdende tilløbsstykke.
Alt, hvad vi foretager os i EIF, kræver penge og cafeterieforeningen's tilskud til os på i år kr. 70.000,- er uundvælige
for os. Et tilskud der ubeskåret går til EIF's ungdomsarbejde,
og som, hvis vi var det uden, ville begrænse vores handlefrihed kraftigt og kræve væsentlig højere kontingenter. For
eksempel har miniputterne i år været en tur i Legoland,
juniorpigerne har være~ en tur i Holland, l hold lilleputter har
deltaget i et stort fodboldstævne og l hold lilleputter rejser til
næste år på en tur til Holland, hvor de deltager i et stort anlagt
fodboldstævne. Arrangementer der bestemt ikke var mulige
uden støtten fra cafeterieforeningen. Så fra EIF's side skal
hermed lyde en stor tak til alle cafeterieforeningen's hjælpere.
Vær ikke i tvivl om, at EIF værdsætter jeres indsats.
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På trods af sidste års langvarige diskussion med Horsens
Kommuneom baneforholdenepå vores boldanlæg blev vores
baner alligeveli foråretrenoveretaf kommunen. Desværreser
det ud til, at slidtagenpå specielt de gamle baner er af så stor
grad, at de igen er ved at ligne en stor svejserost. Noget tyder
på, at vi må i gang med diskussionen igen. Vi har i årets løb
fået etablereten minibane med bander bag håndboldbanerne.
Banen var tænkt etableret for midler fra cafeterieforeningen,
men med et stort tilskud fra Horsens Kommune's 5% pulje,
ser det ud til, at EIF slipper næsten omkostningsfrit fra
etableringen.
Igen i år blev der afholdt sommerfest med en utrolig stor
tilslutning. Jeg er dybt imponeret over den opbakning, der
blev vist i forbindelse med planlægning og afviklingen af
sommerfesten. Både med hjælpende hænder og et godt
fremmøde.Vi kan desværreikke vise et så stortoverskud som
sidsteår, men det primære ved festener for mig at se, det at vi
samles, både de .aktive og de mindre aktive, i klubben om
andet end bare sport. ArrangØrernebag sommerfesten var et
helt nyt team uden erfaring, så vi har givetvis måttet betale
lærepenge. Det vigtige er, at den forløb uden større uheld, at
fremmødet var stort, og at de fremmødte hyggede sig, mens
de var her.
Til sidst skaljeg nævne, at jeg var glad for og stolt på EIF's
vegne over ved dette års sommerfest at kunne overrække
Tommy Savskov JBUs 25 år's nål for 25 år's uafbrudt
foreningsarbejde. Jeg tror, vi er mange, der har svært ved at
forstå, hvordan det kan være, at Tommy er blevet forsynet
med så meget energi - og han har tilsynelagende mere endnu,
idet han jo fortsætter som træner for de rutinerede seniordamer.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle aktive hjælpere,
ledere og medlemmer i Egebjerg Idrætsforening for jeres
indsats i året, der er gået og en speciel tak skal lyde til de
personer, der er mødt op til generalforsamlingen her i år. På
en eller anden måde er det nu sjovere at holde general
forsamlingmed 25-30 medlemmer,end det er med 8 medlemmer.
O
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Gymnastikafdelingen

Puslingepiger

er i fuld gang med sæson 96-97. Vi startede med holdene midt
i september og der var averteret med følgende hold:
-små børn, piger 7-12 år, springhold
damer samt motionsherrer
Dels er det disse hold, der plejer at være tilslutning til og
dels var vi blevet opfordret til at starte et pigehold - dejligt
med opfordringer.
Holdene startede op efter en del arbejde med at finde ledere
- især til springholdet - men ak og ve! Da så endelig leder og
gymnastiksalen var forenet i tid og sted - ja, hvor var så
gymnasterne. EIF plejer at have ca. 15-20 springbørn pludselig i år var der ikke en eneste. Det var lidt synd for Ole
og Peter, som havde glædet sig til at prøve at lede sådan et
springhold.
Men ellers er de andre hold vel i gang. Tina og Winnie har
15-20 små børn onsdag fra 17-18 og på pigeholdet mandag
fra 17-18, som vi forsøgsvis startede op, er der ca. 10 under
ledelse af Anette og Annie. På dame og herrer holdene er der
vældig fin tilslutning - ca. 15 EIF herrer og 75 damer!!! så
alt i alt ca. 115 gymnaster i EIF regi vinteren 96-97 - flot! O

aften var de vildt begejstrede

-

Pigerne har i år fået Thomas som træner. Allerede første

- ville endda træne

2 gange om

ugen. Da Thomas ville lære dem lidt om faldteknik, var der
dog nogle protester - troede han måske, at det var en gymnastiktime?

Puslingedrenge
Drengene var fra starten 14 spillere. Pludselig var der kun 5
til træning og hvad denne tilbagegang skyldtes var en gåde,
som vi ville forsøge at finde ud af. Vi kontaktede samtlige
forældre og den generelle årsag: har mistet lysten - hvorfor?
Sisse og Rene træner holdet. Efter tilgang af nye spillere er
der nu 14 igen. Sisse har en utrolig evne til at trække nye
spillere til- hvor og hvordan finder hun dem?

Pigerne

,

bliver i år styret af Bjarne og Frank. Desværre har vi p.gr.a.
flytning til A-rækken fået en del hverdagskampe. Heldigvis
har pigerne træningstid 2 gange om ugen, så vi håber, det
lykkedes at få dem lært alligevel. De er meget flittige til at

- de fleste kommer

møde til træning

også i meget god tid.

Drengene

Ungdomshåndbold
i EIF
afUllaJørgensen

Vintersæsonen er godt igang. Vi har i år 6 hold i JHF samt 2
hold i DGI + vore micro, som spiller begge steder.
Pigerne, som ellers skulle spille som mesterrækkehold, er
rykket ned i A-rækken og 1 hold puslingedrenge er trukket ud
af turneringen. Trænerne har vi også byttet lidt om på - håber
det falder ud til alles tilfredshed.

Microhåndbold
Håndboldsæsonen for microspillere i gang. Vi har for tiden en
flok på 18-20 spillere i alderen 6-8 år, der gerne vil spille
håndbold. Om det er OL damernes flotte resultater, der har
givet så mange lyst til at spille vides ikke, men det er dejligt,
at interessen er så stor. Det eneste, der er lidt synd, er, at der
kun er 3 drenge mellem alle de piger.
Vi har som noget nyt prøvet at melde de store børn til i
lilleput begynder-rækken i et par kampe. Hvis det går godt, vil
vi i det nye år melde dem til flere af den slags kampe. Ellers
er vi kommet godt i gang og har været ved et enkelt stævne,
hvor både de uøvede og øv~de vandt begge deres kampe.

Lilleputpiger
I lilleputrækken, piger, er tilslutningen desværre ikke så stor,
kun 6 spillere, så vi har rykket nogle microspillere op. De
klarer sig vældig godt - var lidt spændte til de første kampe.
Håber de fortsat hænger på til træningen sammen med
lilleputterne. Jette træner holdet.
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trænes af Keld Stidsen. De deltager med 1 A-hold i JHF og af
hensyn til de yngste årgange, har vi meldt 1 hold til i DGI,
hvor det primært er de yngste, som er på banen. Desværre er
der ikke så mange kampe i DGI.

Ynglingedamerne
har i år fået tilgang af nye spillere og skulle dermed ikke have
problemer med at samle hold. Ønsket om egen træner og
træningstid har de også til dels fået opfyldt. Henrik Thyrsted
står for træningen i samarbejde med Bjarne, som har 1 hold
damer, der træner i samme tidsrum.
Samtlige spillere. samt trænere / holdledere ønskes hermed eG' "-

",0

rigtig god sæson.

Trænerkursus
1, den 9. - 11. august 1996
af HansThomsen
Thomas, Rene og undertegnede deltog i Jysk Håndbofd
Forbunds trænerkursus på Idrætshøjskolen i Århus.
Vi ankom friske derop fredag omkring kl. 18.00, hvor vi
fik lidt at spise. Kl. 19.00 mødtes alle så til lidt praktiske
oplysninger inden det skulle gå løs kl. 19.30. Vi startede i
hallen med et opvarmningsprogram på ca. 1Yz time. Godt
svedige kunne vi lige nå at få et bad, inden vi skulle møde til
time kl. 21.15. Vi blev delt op i grupper, der hver især skulle
lave et opvarmningsprogram. Det blev til 4 grupper. Ca. kl.
22.30 var vi færdige, så der blev lige tid til lidt socialt
samvær, inden vi gik i seng.
Kl. 8.00 var der morgenmad og kl. 9.00 gik det løs i hallen
igen. Efter 3 opvarmningsprogrammer i løbet af dagen og 6-7
timers aktivitet i hallen samt noget tid på skolebænken, var vi
færdige kl. 22.15. Lidt matte i knæene, men med højt humør
blev det til et par hyggelige timer med de øvrige på holdet.
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Søndag var der morgenmad kl. 8.00 og kl. 9.00 var vi igang
igen. Søndag havde vi heldigvis kun et opvarmningsprogram
og ca. 2 timer i hallen og resten af tiden på skolebænken. Kl.
15.30 søndag eftenniddag var vi færdige, lidt trætte og Ømme,
men med en masse fornyelser og ideer til træningen.
Jeg kan varmt anbefale trænere at tage sådan et kursus, da
man får en virkelig god inspiration. Jeg vil samtidig sige tak
til Thomas og Rene for en hyggelig weekend.
O

Poderårgang90
trænereJørnChristoffersen
og ClausJeppesen
Sommersæsonen '96 har været yderst vellykket. Allerede fra
starten mødte mellem 12 og 14 friske piger og drenge til
træning. "Gå-på-modet" har bestydet en hurtig fremgang i
boldbehandling, boldsikkerhed, fodboldforståelse osv.
Ovennævnte gav sig også udslag i resultaterne, idet det blev
til topplaceringer i DGI-turneringen, hvor vi havde et 5mandshold og et 7-mandshold med. Ved Amtsmesterskaberne
blev det til en flot 2. plads - kun knebent overgået af Hattingff orsted.
Ved Jydsk-Fynske Mesterskaber blev det til en 4. plads,
hvor kun målforskel afgjorde finalepladsen.
Indendørssæsonen er lige startet, så alle, der har lyst til at
være med, skal blot møde i Egebjerghallen fredage kl. 16.25.

Nytfra
fodboldafdelingen
af SusanneMolboe

Så er det slut på sommer-sæsonen 1996 og på ungdomssiden
blev det en flot sæson. Aldrighar vi haft så mange spillere,og
der blev opnået flotte resultater. Vi har bestemt grund til at
være stolte af vores voksende ungdomsafdeling. Men i den
forbindelse er jeg nødt til endnu engang at nævne, at det
kræver meget frivilligt arbejdskraft at køre sådan en afdeling
og vi mangler altid en hjælpende hånd til mange forskellige
opgaver - store som små. Så kære forældre- giv os en
hjælpende hånd!
I år havde vi lagt billet ind på at få DGI - Amtsfinaler for
poder til Egebjerg og vi var heldige at komme i betragtning.
Vi måtte derfor igang med at finde frivillige dommere og
stafetter,der skulle løbe med resultater til stævnekontoret,og
det lykkedesmed hiv og slid at finde de folk, vi skulle bruge.
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, der har hjulpet os. Det
var en flot dag med hØjsolskin og stor omsætningi cafeteriet,
som vi kan glæde os over, da overskuddet jo tilfalder ungdomsafdelingen.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle trænere i EIF.

Poder89 træner Ole Møller-Jensen
Det var så slut på endnu en sæson som fodbold poder. Det har
været en travl sommer med mange kampe. Vi har omtrent
spillet kamp hver uge, hvilket er gået lidt udover de mange ny
poder, da der næsten ikke har været tid til at træne.
I JBU har vi spillet 11 kampe, hvoraf vi har vundet 8, tabt
2 og spillet 1 uafgjort. Med dette resultat burde vi have været
med i JBU's fin~estævne, men da vi selv måtte aflyse en
kamp, hvilket medførte, at vi blev diskvalificeret, kom vi ikke
med.
I DGI har vi spillet 22 kampe, hvoraf vi har vundet 10, tabt
9 og spillet 3 uafgjort. Til amtsmesterskabet spillede vi flot og
nåede næsten frem til finalen.
Til sidst en tak til Poul Tyrsted for hjælp med træning samt
til forældre for stor opbakning ved kørsel og hjælp til kampe.

Poderårgang91trænerMajkenSørensen
Første sæson for årgang 91- en lærerig sæson for både træner
01Sspillere. Alle har fået en god ide om, hvad fodbold tllidler
om. Tak til forældrene for god opbakning.

-.
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I DGI blev begge hold nr.
t i deres puljer og kom så i
pulje A i efteråret, hvor
årgang 86 blev Amtsmestre. Begge hold kom med
til Amtsmesterskabi Juels-

minde - en hel weekend
uden mor og far med disco
lørdag aften. Årgang 86
blev nr. 4 ud af 26 hold.
I JBU gik det ikke så
godt i foråret, men i efteråret blev vi kredsvindere,
fordi vi slog årgang 86 og
87 sammen.
Vi vandt den første
kredskamp t o-o over Harlev, men tabte, 4-2 til AGF
i den anden kamp.

Poderårgang88 træner Shila
I april startede træningen for poder 88 og i alt ttspillere
mødte op. Spilleme mødte frem til træning med stor energi og
masseraf gå-på-mod.Det skulle da også hurtigt vise sig, at de
havde talenter, da de fIk en flot præmie med sig hjem fra stævnet "Tivoli Friheden Cup". Også i turneringen fIk de
mange sejre, især i forårssæsonen var de suveræne.
I efteråret holdt vi familiedag, hvor 25 fremmødte fIk en
spændendeeftermiddagmed leg, boldspil og masser af hygge.
Sommersæsonen blev rundet af med et besøg på Mc
Donalds, hvor spilleme brugte den sidste energi ovenpå
sæsonens strabadser. Opbakningen fra forældrene har været
til stor glæde for mig, da de altid har ståetparat, når der skulle
køres, samt givet en hjælpende hånd, når det var nødvendigt.
En særlig tak skal der lyde til Rene Hudecek, som har
sponseret vores ny, flotte spilletøj. Tak for denne sæson!

Som afslutning var vi i Legoland. Vi var ca. 35 med forældre,
der tog med bus fra hallen søndag morgen og havde en god
tur. Da vi kom hjem, havde vi afslutning i klubhuset med
uddeling af præmie til alle drengene.
Årets spiller årgang 87: Christoffer Miihlbach
Årets spiller årgang 86: Kasper Hansen
Tak for den flotte tegning og gaven. En stor tak til de forældre, der gaven hånd med hele året. Der skal også lyde en tak
til cafeteriet for en god tur til Legoland.

Miniput86-87
trænereLeoPedersenog MortenJonassen
Vi startede i sne på træningsbanen. Der var 20 drenge, så det
var sjovt. Vi havde 2 DGI hold og t JBU hold.

SIDE28
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Lilleputårgang85
trænerePoul Pedersenog
OleK.Jørgensen
Et meget spændende år,
hvor vi for første gang
skullespille Il-mands. Alt
taget i betragtning synes vi
selv, vi er sluppet godt fra
det med en placering som
nr. 3 i lilleput B.
Vi har haft et aktivt år
med masser af arrangementer blandt andet deltaget i Silkeborg Cup med 2
overnatninger, det var en
megethård nød at knække.
Vi mødte modstandere fra
Tjekkiet, Tyskland og
Holland.
De var meget størrer, de skubbede, løb stærkere og ikke
nok med det, det regnede faktisk hele tiden. Vi tabte !llle
kampe, fik dog scoretet par mål, men vi fik en oplevelsemed
hjem og mon ikke vi fik lært et eller andet.
Vi fik arrangereten kamp mod AGF' s A-hold og vi fik en
utrolig modtagelse i AGF, egen opvarmnings bane, hvor de
åndre blev holdt væk. Kampen foregik på en meget flot og
lækker bane - som en af spilleme udtrykte det: "Man skulle
ikke bruge en knold for at tage fri spark". Vi tabte dog
kampen 8 - O. Vores bagerste spiller snurrer rundt endnu, de
var nu alt for gode for os, men de var jo osse et år ældre.
. Som et plaster på såret vandt vi RiisfTebstrup's og Lunds
sommerturneringer,hvor vi fik en stor pokal med hjem.
Afslutningen foregik i Bowling Hallen, hvor vi havde en
hyggelig dag med sodavand og franske hotdogs.
Den sidsteopgave fik vi af vores sponsor Hotel Danica. Vi
skullehjælpe til med hotellets 10 årsjubilæum. Spillemeblev
klædt i kokke dress og vi hjalp til med-diverseopgaverved en
stor reception.Vi skulle bl.a. byde ve~mmen, hænge tøj på
bøjler, byde champagne i en dobbelt dækkerbus, dele aviser
ud osv. Endda hilse på borgmesteren, som måtte af med
drikkepenge. I alt en stor eftermiddag på Hotel Danica.
Til næste år prøver vi lykken i en A-række - briste eller
bære, det skal prøves. Der er også arrangereten tur til Holland .
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i pinsen. Jo, vi har noget at se frem til. Tak til alle, som har
hjulpet holdet.

Lilleputter,årgang84 træner Carsten Jensen
Forårsturneringen!
Ved sæson starten var det planlagt, at lilleputterne skulle køre
årgangs inddelt, da der kunne dannes et 11 mands hold i hver
årgang.
For årgang 84 vedkommende var spørgsmålet, om vi skulle
spille i A eller B-rækken. Da vi fra sæson starten kun var 14
spillere, hvilket senere er blevet til 18 spillere, samt de
erfaringer vi havde fra sidste år, som ikke var nogen succes på
11 mands plan, blev træner og spillere enige om at spille i Brækken med målet om at spille sig til oprykning ved sommer
pausen.
Resultaterne blev også meget gode - 6 sejre, 3 uafgjorte og
2 tabte med en mål score på 32-11. Men dette var desværre
ikke nok til at holde målsæ,tningen om oprykning, da der var
5 andre hold, der havde samme planer, men kun 3 hold der
kunne rykke op. Det mest ærgerlige var, at de 3 hold som
rykkede op var Samsø, som vi spillede uafgjort 1-1 med,
Skanderborg, som vi spillede uafgjort O-Omed samt Østbirk,
som vi vandt 1-0 over.
Det skal også siges, at vi faktisk kun manglede et point for
at rykke op, og man kan jo godt sige, at det ikke var top
holdene, der var skyld i at det glippede, tvært imod skyldes
det at vi smed to dumme point væk mod bundholdet Odder
ved kun at spille uafgjort 3-3 med dem - surt ikke også!
Samsøturen!
Lørdag den 1. juni. 1996, kl. 11;45 mødte 29 forventningsfulde spillere, søskende og forældre op ved Egebjerg hallen for
at drage mod Samsø i en lejet bus med Ingvard (Jeppe's far)
som privat chauffør. Efter en halv times buflen, lykkedes det
endelig at få plads til alt vores proviant og bagage.
Derefter gik turen til Hou, hvor vi skulle spille turneringskamp kl. 12.45 mod Hou/Gylling og med en kanon sejr på 9-0
var det en flok glade unger, der drog videre mod Samsø
færgen.
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På Samsø havde vi lånt skolens
gyrnnstiksal til at overnatte i og heldigvis var vejret så godt, at vi kunne spise
vores medbragte grillmad lørdag aften
samt morgen maden søndag morgen ude
i det fri. Søndag middag skulle der så
spilles topopgør mod Samsø.
Kampen blev en af de bedste vi har
spillet i år, vi spillede fantastisk godt,
især første halvleg som vi også vandt
med 1-0, men efter pausen kom Samsø
godt igen, hvilket resulterede i udligning
til 1-1 som også blev kampens resultat.
Efter kampen vendte vi næsen hjemad, vi ankom til Egebjerg søndag kl.
17,00 med en bus fuldt af trætte spillere,
søskende og forældre.
Invita cup 1996!
Fra onsdag den 31. juli til søndag den 4. august stod der Invita
cup på programmet. Turen startede på Horsens banegård, da
vi skulle med tog til Ikast, hvor vi boede på Nordre skole
under hele stævnet.
Torsdag var en rigtig hyggedag, hvor der var arrangeret en
tur til Djurs Sommerland, hvilket var en stor fornøjelse, da der
ikke var så lange køer som der ellers plejer at vær. Eeneste
minus var vejret, da vi ikke kunne undgå en regnbyge, men
hvad gør det, vi gik en tur i vandland, der skal man jo være
våd alligevel.
Fredag startede kampene. Vi skulle spille vores første kamp
mod et A-hold fra Tyskland, vi spillede en flot kamp og fIk
uafgjort 1-1..Den næste kamp vandt vi 3-2, hvilket desværre
sendte os i A-rækken, som vi skulle spille om lørdagen. Vore
modstandere blev to hold fra mesterrækken.
I den første kamp mod Fredericia KFUM klarede vi os
meget pænt med et beskedent 3-0 nederlag efter O-O ved
halvleg, men det blev meget værre, da vi sk.
møde Lyseng
Idrætsforening og rigtig fIk forskellen at føle mellem Brækken og mesterrækken, et kæmpe .nederlag på 7-1 måtte vi
se i øjnene, hvilket ikke var et mål for stort.
Derefter var der kun hjemturen at tænke på. Men alt taget
i betragtning havde spillere og ledere nogle rigtig gode dage
sammen.
Efterårsturneringen!
Da vi med forårets resultater ikke kunne

·

prenØr Poul Molboe" og "P. H. Service" vI Allan Jørgensen,
for økonomisk hjælp til vore nye klubdragter. Tak til Egebjerg
idrætsforening og EIF's støtteforening for økonomisk hjælp til
vores Samsø tur. Tak til Egebjerg hallens Cafeteriaforening
for økonomisk hjælp til Invita Cup. Og ikke mindst en stor tak
til forældrene for den gode opbakning der altid er omkring
holdet. Specielt tak til de forældre der har ydet praktisk
arbejde vedrørende Samsø turen! Invita cup! samt fodboldafslutningen! Tak til Allan Steen for hjælpen på træningsbanen og ved kampene i efteråret!

Drengeårgang82-83
trænereJohnnyBregenovog ReneSørensen
Træningssæsonen startede lidt træg med kun 7-8 spillere, så
vi tilmeldte et 7-mandshold. Efter at have vundet forårssæsonen, blev vi udtaget til DM i Fløng ved Roskilde. Det var en
sjov tur, men ingen sportslig succes. Vi tabte alle 4 kampe,
dog knebent. Efterårssæsonen blev også god med kun et
nederlag i den sidste kamp. Vi sluttede med 18 kampe og 46
point, som gjorde os til Amtsmestre. Sæsonafslutningen blev
hOldt i Horsens Bowling~enter, hvor årets spiller blev hyldet.
Det blev fortjent Søren Wagner Nielsen efter mange flotte
kampe og mål.

komme til at spille mod A-holdene i
efteråret, var det vores klare mål at vinde
B-rækken, men desværre måtte vi nøjes
med en 2. plads, da vi dummede os ved
at tabe 3-4 til et af bundholdene, hvilket
bet~d at vi manglede 3 point, da tabellen
skulle gøres op - ærgerligt! Men ellers
blev resultaterne rigtig gode med 8 sejre,
2 tabte og en mål score på 45 - 13, men
alt taget i betragtning har lilleputter
årgang 84 haft en rigtig god sæson.
Tak!
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at
sige tak! Tak til vores sponsorer, "entre-
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4. Senere på sæsonen blev Grenå dog
slået 5-3 og kun p.gr.a. et uafgjort resultat mod Hover, 4-4, måtte EgebjerglFC
Horsens nøjes med 2. pladsen i rækken.

Damejunior
trænerJensKlintNielsen
Det var et ungt juniorhold, der tidligt i foråret startede
træningen. Kun Christina Fuglsang og et par legionærer fra
Østbirk, Dorte og Susanne, var ikke 1. årsjuniorer.
Alleredei den første træningskampfik pigernekærligheden
at føle, da de mødte FC Horsens mesterrækkehold, hvor de
tabte rimeligt stort. Dog lykkedes det at score 2 mål mod et af
~e stærkestejyske hold. Senere i træningsturneringenkom det
gode spil frem og det blev til lutter sejre bl.a. over Stensballes
mesterrækkehold, som blev slået 3-2.
Hele forårsturneringenbar præg af mangel på spillere bl.a.
måtte vi stille op til en af de afgørende kampe mod FC
Horsens2. hold med 11 mand, og da vi under opvarmningen
fik en skade, måtte vi gennemføre kampen med 10 mand,
hvilket resulteredei et uheldigt nederlag - forårets eneste. For
at kunne stille hold i alle kampe, måtte vi til tiden ud at låne
spillere, bl.a. deltog et par lilleputpiger i en udekamp i Gødvad, for at vi kunne være 11 mand på banen.
"
Sportsligt fungerede holdet og spilleme godt, hvilket gav
en kredssejr i foråret og dermed en oprykning til junior 1
rækken i efteråret.
I sommerferiendeltog holdet i Holland Cup i Amsterdam,
hvilket blev en god tur.Vi fyldte en bus sammen med 2
juniorhold fra FC Horsens og oplevede Amsterdams små
krogedegader og de røde lygters kvarterved tusmørketid.H;er

gik man - spilleme - så tæt som overhovedetmuligt på
træneren, for tænk hvad der kunne ske, hvis man blev antastet
af en fremmed.
Sportsligt spillede Egebjergs piger flot og røg først ud af
turneringen, da de mødte de senere vindere Lakewood Furys
i kvartfinalen.
For at kunne stille hold i efterårsturneringen - 2 piger, Lea
og Mette, ~kulle starte på efterskole - blev de foreslået et
samarbejde med FC Horsens, som også havde problemer med
at stille deres 2. hold. Samarbejdet bestod bl.a. i, at pigerne på
skift trænede i Egebjerg og på Bankager.
Desværre var der to udtrækninger i efterårsrækken, så
første kamp var mod Grenå, der skulle være slået rimeligt
stort; men dårlig udnyttelse af chancerne gav et nederlag på 2-
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Set på jysk plan svarer det til en placering som det 12. bedste juniorhold.
Da mesterrækkeholdet samtidig placerede sig som det 2. bedste jyske hold,
lover det godt for fremtiden.
Sidste juniorkamp for Egebjerg/FC
Horsens' mesterrækkehold i efteråret var
den Jydske Pokalfinale mod Vorup. Her
var Christina, Carina, Jane og Signe med
til at vinde en meget velspillet og hård
kamp efter omkamp 2-1. Det må siges,
at de fire spillere gav mesterrækkeholdet
en væsentlig større bredde og større
muligheder for at foretage taktiske udskiftninger. Der er ingen
tvivl om, at Egebjerg pigerne kan gøre sig gældende i fremtiden, hvis de holder ved fodbolden og hvem ved, måske er der
mulighed for, at Egebjerg forstre en eller flere ungdomslandsholdsspillere, U-16, U-18 med mulighed for at komme videre
som seniorspiller.

Sidste nyt!
Egebjergskolenvandt Ekstra Bladets skoletumeringved at slå
Nyrupskolens piger i Idrætsparken med cifrene 3-2 efter 2
hurtige mål af Anne Fuglsang og et af Charlotte Ebsen. Alle
pigerne fortjente denne sejr efter flot spil i starten og en
energisk fight i 2. halvleg. Tillykke med sejren til pigerne,
Kim Fuglsang og Ole Pedersen for det flotte resultat.
Til slut vil jeg sige tak for en virkelig oplevelsesrig sæson
og ønsker et fortsat godt samarbejde i '97 - dog med knap så
mange "platte" vittigheder!

Deungeseniordamer
trænereHenrikP~dersenog MortenJonassen
Da undertegnede i sin tid blev spurgt, om vi ville træne de
unge seniordamer, var vi en smule skeptiske, da det var første
gang, vi skulle være trænere. Men vi sagde heldigvis ja, dog
med det forbehold, at holdet og trænere skulle være enige om,
hvordan sæsonen skulle forløbe. Vi blev hurtigt enige om, at
det først og fremmest skulle være sjovt at komme til træning,
men det skulle også være seriøst, så vi kunne vinde nogle
kampe, samtidigt med at vi kunne have det sjovt.
Da sæsonen startede i foråret, var vi omkring 10 til træning
hver gang, det må siges at være et godt grundlag at starte et 7mandshold op på. Der har i løbet af sæsonen været et par
stykker, der holdt op på grund af skole og andre lykkeligere
omstændigheder, men det har ikke haft væsentlig betydning,
da vi samtidig har haft tilgang af nye spillere. Det har betydet,
at vi i løbet sæsonen på intet tidspunkt har haft problemer med
at stille hold. Tværtimod har der været oversiddere faktisk i
hver spillerunde.
Man kan vist roligt sige, at vores ønsker for sæsonen er
blevet opfyldt over al forventning. I forårssæsonen vandt
vivores pulje og spillede derfor ligefør sommerferien kreds-
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Forårssæsonen blev lidt af en skuffelse - 7 nederlag og kun 1
sejr, hvilket resulterede i en femte og sidste plads. Herefter
blev alle hold omgrupperet til efterårets start. Det kom der en
rigtig god turnering ud af for vores vedkommende. Det blev
til 5 sejre og 3 uafgjorte kampe og dermed vinder af efterårets
pulje 4 - flot damer.
Vores ugentlige træningsaften er i perioder blevet lidt
forsømt af en del spillere. Modsat vil jeg fremhæve to spillere,
Marianne P. og Susanne M., hvis træningsindsats har været
helt i top.
Til slut vi jeg sige tak for en hyggelig sæson og glæder mig
til den planlagte afslutning.

Seniorherrer,
serie4

kampe, hvor det ikke gik så godt. Vi tabte 2 ud af 3 kampe. I
efterårssæsonen skulle vi møde etterne fra de andre puljer i
foråret - her fik vi en 3. plads. Samtidig med at vi vandt en
masse kampe, havde vi det også sjovt til træning og kammeratskabet blev da også kanon godt. Til sidst skal der lyde
en stor tak til pigerne for en virkelig god sæson.

trænerPeterSørensen,holdlederJimmyAugustesen
Det var en blandet fornøjelse at være træner i år.
Træningsindsatsen var under middel, hvilket resulterede i
nogle dårlige resultater, som til sidst gav nedrykning til serie
5. På trods af dette har det været sjovt at være træner.
Til sidst vil jeg gerne på egne og holdets vegne takke vores
sponsor Gunnar Juhl for hans støtte gennem hele sæsonen,
bl.a. til træningslejr og senest afslutningsfesten.

Delidtældreseniordamer
trænerTommySavskov
Træningen startede i slutningen af marts måned. For at være så godt rustet som muligt til
sæsonstarten,blev der planlagt en træningsweekend i starten af april måned. Om lørdagen
spillede vi træningskampe mod henholdsvis
Egebjergs unge seniordamer samt Tvingstrup.
Begge kampe resulterede i knebne nederlag,
men det blev til en god gang træning. Herefter
var der kakao og almindelig hygge i cafeteriet.
Om søndagen var det meningen, at der skulle
startes op med en times aerobic og herefter
indefodbold i hallen. Søndagens arrangement
måtte desværre aflyses pga. mange skader opstået i lørdagens kampe.
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Seniorherrernes
motionshold
holdleder
PoulKirkegaard
Holdlederenmente ikke, at
der var noget at sige om
holdet, men som det fremgår på billedet, har de sat
støvlerne - om det har
nogen betydning, vides
ikke med sikkerhed?

SuperGidBoys
holdlederHansThomsen
Turneringen 1996 er forbi og holdleder Hans Thomsen har
sendt de gamle fodboldspillere i kamp 18 gange og det blev
til 10 sejre, 4 uafgjorte og 4 tabte - godt klaret gamle drenge.
Vi har været mange spillere - 18 i alt - så det har været
nemt at stille hold.
Vi sluttede som vi plejer med, at alle hold samles efter den
Sidste kamp. I år var det Horsens Motionsklub, der stod for
afslutningen. Det blev afholdt i Horsens Firma Idræts Cafe og
forplejningen bestod af: sildemad, skipper labskovs og hvad
dertil hører. Hyggelig aften!
Vi glæder os allerede til turneringen 1997.
Følgende spillere har i år været tilknyttet holdet:
Arne Laursen, Evan Pedersen, Poul Jørgensen, Kalle
SØrensen, Poul Erik Mogensen, Keld Stidsen, Vagn Jensen,
Ove Steen Nielsen, Kaj SØrensen, Teddy Balzarsen, Ole
Søgård Andersen, Hans Steensen, Hans Ottosen, Erik
Thomsen, Peder Skovgård, Ove Pedersen, Lars Larsen og
Palle Koch.
O

-

DECEMBER JANUAR

- FEBRUAR

SIDE33

Lysi mørket

af pastor Arne Thomsen, Skovgårdsvej 3

Vi tænder lys i disse måneder. Og de lys, der taler stærkest til os, er ikke de skærende elektriske, men de levende
lys, der brænder på adventskranse, på juletræet og på
Hellig-trekongersstagen i januar, hvis man kender den
skik. Disse lys er små og beskedne i den store kolde
vinterverden. Men de udtrykker det mest uundværlige, for
det er håbets lys.
Sådan tændes juleskæret -julestemningen - i vore sind, mens vi søndag efter
søndag tænder stadig flere lys på adventskransen, indtil alle lysene springer
ud på juletræet.
Men hvis selve julefesten efterhånden har mistet sit indhold og mening for
mennesker, da bliver vi som blinde, der
ikke mere kan se håbets virkelighed. Da
forsvinder håbet og forventningsfuldheden, der lå over advent. Så bliver kun
forjagethed og træthed og tomhed tilbage.

Fra min barndom på landet husker jeg
lys i mørket. De hjalp os til at finde vej,
når vi gik hen over de mørke marker.
De gav tryghed i sindet, allerede før vi
nåede hjem.
Jeg tror, at december vil være årets
værste måned, hvis julen ikke fandtes.
Men nu betyder denne fest, at december
er oplyst af skæret fra julen, som vi alle
nærmer os på vor vej gennem mørket.
Og vi går gennem januar med julens lys
bag os - styrkede af det lys, vi har mødt
og taget imod.
Vi mennesker leder altid efter
lyspunkter. Vi håber, vi drømmer, og vi
ønsker, men tit oplever vi, at enten går
drømmene slet ikke i opfyldelse, eller
også slukkes deres glans, når vi har nået
det, som vi drømte om.
Det virkelige håb er anderledes. Det
kommer ikke fra vort eget sind. Nej, det
virkelige håb er skæret fra en virkelighed, som ligger og venter på os inde i
fremtiden, og som kommer stadig nærmere, så det lyser stadig stærkere. .

·

Tomhed - det er mørke uden lys uden håb. Og af tomheden gror ensomheden og angsten. Hvis julen er uden
virkelighedfor os, så er vi uden Gud og
uden håb i verden. Så bliver alt usikkert, og det værste bliver det sandsynligste. Lad os indrømme det: For de
fleste er fremtiden i vore dage uden
håbets lys og derfor frygtelig.
Julens egentlige lys - det er noget
meget mere end vore egne små lys.
Julens lys er en fortælling, der trofas~

vender tilbage til os netop i årets mØrkeste og tristeste dage. En fortælling
om, at Gud er større end kejseren og
stærkere end atombomben. En fortælling om, at Gud er født iblandt os og
stadigbor iblandt os og sejreriblandt os
- med kærlighedens levende lys.
Derfor kan vi løfte hovedet og se
fremtideni møde- medhåb.
O

Dørogtrappesten

af JensThuleJensen

Døren ind til Lundum kirke har fået ny facade. Den er blevet belagt med nye
egetræslisterog skruerneer skjult med fine kobberhætter. Det hele er meget fint og
gedigent udført af tømmermester Kaj Iversen, Lundum - Hansen og Iversen
Tømrerforretning.
Ved indgangen til Lundum kirke er der i trappestenen lavet en stenmosaik, hvor

"

der står: Gik det som det skulde - citat fra sangen: Dagen går med raske fjed af
Ingemann. Den er lavet af Hans Peter Nielsen -Bastian, som er født i Lundum i 1890

og senere flyttet til Horsens, hvor han døde 1961. Han var stenhugger, men kunne
~ også det håndværk, der hedder kampestensmurer.
O
~Q) (se foto nederst til venstre næste side)
55

"5

.c

l- Udover trappestenen ved Lundum kirke har han også lavet:
C/)
c::
Q) - mosaik-gravsten på Asaa kirkegård i Vendsyssel,
"J
(;)

- granitsten

~ - mindesten
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foran svømmehallen

i Horsens, der viser Jenny Kammersgårds

bedrifter,

i borggården ved Boller plejehjem.
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Menighedsrådsvalgene
i

Hanstedsogn

af Ib OveMadsen

I henhold til bekendtgørelse af lov om
valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse
med valget tirsdag den 12. november
1996 kun er indleveret en gyldig kandidatliste:
Sygehjælper Aase Sørensen
Vesterhøjsvej 21, 8700 Horsens
Lærer Jørgen Bastholm
0sterhøjsvej 9, 8700 Horsens
Advokat Mogens Lyster Poulsen
Grusdalsvej 3, 8700 Horsens
Gårdejer Johannes Søvang
Munkhøjvej 1, 8700 Horsens
Lægesekretær Karin Helbo
Sorthøjvej 18,8700 Horsens
.: Kontorassistent Jytte Friis Olsen
Vesterhøjsvej 28, 8700 Horsens
Elektriker Ib Ove Madsen
Vandmøllevej 3, 8700 Horsens
Derfor bortfalder afstemningen, og de
ovenfor nævnte 7 kandidater er hermed
erklæret for valgt til menighedsrådet.O
Valgbestyrelsen
forHanstedsogn

s::
Q)
m
s::
Q)

,

Q)
"3
..s::

?m
s::
Q)

Lundumsogn af Jens Thule Jensen
Efter at der kun er indleveret en kandidatliste til valg til det nye menighedsråd
i Lundum sogn bortfalder afstemningen
tirsdag den 12. november 1996.
Det nye råd består herefter af følgende
personer:
Jens Thule Jensen
Dorthe Raymond Mogensen
Hans Jensen
Ole Søgård
Julie SØrensen
SØren M. Baunsgård
Ingerlise Sander (fødtmedlemafrådet)O

En julehilsen
fra præsten
Jeg vil gerne ønske alle i mine sogne,
alle sognebåndsløsere og alle, som ofte
kommer udensogns fra en rigtig glædelig jul og alt godt i det nye år. Jeg håber
selvfølgelig at" hilse på mange af jer
juleaften og i juledagene i kirken.
Nu skal I ikke tro, at der sikkert ikke
er plads i kirkerne juleaften. Det hører
jo med til denne gudstjeneste, at vi
sidder tæt og benytter enhver krog i
kirken. Jeg glæder mig til at møde små
og store og sammen med jer få en hyggelig indledning til juleaften og julen,
og så til at hilse på alle, som jeg i løbet
af året har mødt på en eller anden måde.
Men vi ses jo også i løbet af december
i forskellige sammenhænge.
Kærlige hilsner til alle, også alle som af
en eller anden grund må sidde derhjemme fra Ingerlise Sander.
O

,
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Gudstjenester

lundumKirKe Hansed\.IKirKe

i

Søndag,den 1.december

1.søndagi advent 14.00

IngerliseSander 10.30

10.00 IngerliseSander
Dagplejenog mødremed .
børn- julesammenkomst.

Tirsdagden3. december
,

18.30 IngerliseSander
Gudstjenestefor Egebjerg
Kollegietog Hanstedholm

Torsdag,den5. december

Søndag,den8. december

2. søndagi advent 19.30

Julekoncert 10.30

IngerliseSander

14.00

Torsdag,den 12.december
Søndag,den 15.december

IngerliseSander

IngerliseSander
Pensionistgudstjeneste

3. søndagi advent 10.30

IngerliseSander 19.30

Julekoncert

09.00 IngerliseSander
Egebjergskolens
juleafslutning

Fredag,den20.december

Søndag,den22.december

4. søndagi advent 09.00

IngerliseSander 10.30

IngerliseSander

Tirsdag,den24. december

Juleaften 16.30

IngerliseSander 15.00

IngerliseSander
. ..

Odag, den25.december

1.juledag 10.30

IngerliseSander 09.00

'lhgerUseSatiOer

Torsdag,den26. december

2. juledag 09.00

IngerliseSander 10.30

IngerliseSander

Søndag,den29.december

Julesøndag 09.00

Onsdag,den 1.januar
Søndag,den5. januar

Nytårsdag 09.00
Hellig3 kongerssøndag

1. søndagefterHellig3 konger 09.00

Søndag,den 19.januar

2. søndagefterHellig3 konger

Søndag,den2. februar
Søndag,den9. februar

IngerliseSander

14.00 IngerliseSander
Spdemesnytåffipaffide

IngerliseSander 10.30

Ingengudstjeneste

Septuagesima 09.00

Ingengudtjeneste

IngerliseSander 10.30

Ingengudstjeneste

Søndag,den12.januar

Søndag,den26.januar

DorteIsaksen

IngerliseSander

19.30 IngerliseSander
Kaffei konfirmandstuen

IngerliseSander 10.30

IngerliseSander

Seksagesima 1030
IngerliseSander 19:30 IngerliseSander
Radiotransmission
Lysgudstjeneste
Fastelavn 14.00

Søndag,den16.februar

1.søndagi fasten

Søndag,den23.fabruar

2. søndagi fasten 09.00

Søndag,den2. marts

3. søndagi fasten 10.30

IngerliseSander 10.30

IngerliseSander

10.30

IngerliseSanqer

Ingengudstjeneste
DorteIsaksen

Ingengudstjeneste

IngerliseSander 09.00

IngerliseSander

Gudstjenester
på HanstedHospital
Onsdag,
den 4.december,
kl.14.30:Gudstjeneste
v/lngerlise
Sander(altergang)
Tirsdag,den24.december,
kl.14.00:Gudstjeneste
v/lngerlise
Sander
Onsdag,
den 8.januar, kl.14.30:Gudstjeneste
v/lngerlise
Sander(altergang)
Onsdag,den29.januar, kl.14.30:Gudstjeneste
v/lngerlise
Sander
Onsdag,den19.februar, kl.14.30:Gudstjeneste
v/lngerlise
Sander(altergang)
SIDE36

BROEN - 9.ÅRGANG
- NR.2 - 1996/97

Særligearrangementer
i kirkerne
1. søndag i advent
Traditionen tro kommer 4. klasserne fra
Egebjergskolen for at gøre første sØndag i advent ekstra festlig.
T Hansted kirke kommer 4. b kl.
10.30 og i Lundum kirke 4. a kl. 14.00.
Begge steder sammen med Jørgen Bastholm og Gitte Enghild. Disse gudstjenester bliver arrangeret som familiegudstjenester.
TLundum er der tradition for, at alle
kirkegængere inviteres med i Borgerhuset efter gudstjenesten. Her serveres
kaffe, sodavand og kage. Samværet
indledes med, at det store juletræ i gården tændes.

Dagplejemødreog . . .
hjemmegåendemødre med børn mødes
traditionen tro i Hansted kirke tirsdag,
den 3. decemberkl. 10 og efter en tim~s
tid der, går vi i konfirmandstuen og
hygger os med æbleskiverog saftevand.
Alle kommunale og private dagplejemødre og hjemmegående mødre med
børn er 'hjertelig velkommen. Jeg vil
gerne, at Ttilmelder jer til mig senest
torsdag den 28. november, hvor det er
fint at ringe mellem kl. 10-13, da jeg
også har sekretær om torsdagen.

JulekoncertiLundumKirke
Søndag, den 8. december (2. søndag i
advent) kl. 19.30 er der julekoncert-i
Lundum kirke. Nim sangkor under
ledelseaf Bjame Haahr og Birte Knud-

~KirKebilef1:tilHansted
Kirke

,
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.
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t!Cører efter ønske og beQ.ov til guds-

.

ljepester, bådetilkt09.00, kl..10.30
'§&.~kl.19.30.

"Når du er interesseretiat benytte
kebilen, kan du ringe.direkte til
IrsensTaxa (13'7550 3000) senest
[dågen fØr den pågældende gudstje,.i1~st~9g p1eddele, at du ønsker at
være med i kirkebilen den følgende
dag. Ol;)giv"~udstjenestetidspunkt.
Opgiv din, ådfesse,>enten privat
eller' der, hvor du vil stå på. Aftal
tidspunktmed Horsens.Jaxa,<ogsåtil.
~fhentningve.dkirken,'
,
.
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sen kommer og holder koncert og synger fællessalmer med os. De kommer
ca. 35 korister, men har desuden to
trompetister og en fløjtespiller med fra
Vestbirk Højskole. Gratis adgang.
Jeg håber, at Lundum-borgerne vil
tage imod dette tilbud og samtidig glæde sig over, at de har en dejlig kirke i
byen. Udefrakommende er også meget
velkommen.

JulekoncertiHanstedKirke
Søndag, den 15. december (3. søndag i
advent) kl. 19.30 er der julekoncert i
Hansted kirke. Her kommer Gudenå
Folkekor, ca. 45 sangere, under ledelse
af Jørn Bendixen. Dette kor har eksisteret siden 1979 og har gennem tiden
opført større værker sammen med andre
kor - også Nim koret. Nu får vi dem så
hver for sig. Ved orglet sidder organist
Hanne Korsgaard, Tamdrup, hvor Jørn
Bendixen i øvrigt er kirkesanger. Begge
er de professionelle musikere, som vi
kan glæde os til at høre.
Koncerten bliver i to afdelinger, en
med gospel og en med tr~ditionelle
julenumre. Desuden er der fælles salmer.

Foredragomnyreligiøsitet
Foredrag i konfirmandstuen torsdag,
den 30. januar kl. 19.30.
Dr. theol. Johannes Aagaard, Dialogcentret i Århus kommer for at holde

foredrag om nyreligiøsitet og de farer, .
som kan ligge i forskellige bevægelsers
forsøg på at hverve sig medlemmer,

afIngerlise
Sander
blandt andet unge mennesker. Jeg vil
derfor opfordre konfirma..T1derog
konfirmandforældre, tidligere konfirmander og deres forældre, ældre og
yngre, ja, alle som gerne vil vide noget
mere om emnet til at møde op denne
aften, idet Johannes Aagaard er en stor
kapacitet på dette område.
Foredraget vil hedde: Nyreligiøsitetens udfordring til folkekirken. De tre
hovedemnerbliver: Satanisme,Jehovas
vidner og Scientologi.
Der vil blive serveret kaffe og brød,
for hvilket der bliver opkrævet et mindre beløb. Hvis der skulle vise sig at
komme så mange, at vi ikke kan være i
konfirmandstuen, lægges foredraget i
kirken, som vi har prøvet det før - med
kaffeborde nederst i kirken.
Efter kaffen bliver der lejlighed til at
komme med spørgsmål.

Fastelavn
TLundum kirke er der som tidligere år
fastelavnsgudstjeneste søndag, den 9.
februar kl. 14.00, hvor alle voksne og
børn i sognet er velkommen.
Børnene må ifølge traditionen komme udklædte til kirke og gudstjenesten
bliver tilrettelagt specielt for børn.
Efter gudstjenesten går vi i Medborgerhuset, hvor børnene slår katten af
tønden, og der serveres fastelavnsboller,
sodavand og kaffe.
Denne fastelavnsfest er arrangeret af
menighedsrådet og Lundum borgerforening i fællesskab.
O

Sognepræst

Kirkebilentit Lundum:Kifke

træffes bedst
kl. 12.00-13.00
tirsdag-fredag
kl.
17.00-18.00
samt torsdag
(mandag er fridag)
Ingerlise Sander
13'75656412
Stængervej 24, 8700 Horsens

kører efter ønske ogbehovtjLguds.
tjenester; både til kl. 09,00, k11O.30 t

,

'

.

?/

og kL 19.30.
.

Gravere:
Hans Thorose~
13'756~ 61<33
Stængervej 46, 8700>.Horsens
telf. på kirkegården 1t 75656704.
13'

7565 4225

Tdftevej18,8700<Horsens

.'

~

j,åtbenytte,;

kit:kebilen, kir} dUD,nge.direkte til.'
Østbirk Taxa (1io75781056) senest

< ;:'

...

Thorkild Lindskov

Nårdueri~t.er,esse.ret

.
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dagen før det) påg~laende gud~tjeneste og meddele; at du ønsker at
være medi.'kirkebiien denfølgende '
dag. Opgiv, gudstjenestetidspunkt. .
OpgIv din adresse, enten privat
eller der, hvor du vil stå på. Aftal
tidspunktmed ØstbirkTaxa, også tiC
afhentning ved kirken.
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Sundhedsplejen
i Egebjerg

Tekstogfoto af PederPedersen

I Egebjergskolen findes mange undervisningslokaler, hvor børnene får
den viden, som nu engang er nødvendig for at begå sig i det moderne
samfund. Men skolen giver også plads til andre aktiviteter.
I nogle dejlige lyse og venlige lokaler i den underste etage i C-fløjen, har
sundhedsplejentil huse. Fra de store sydvendte vinduer, er der udsigt til
et grønt område med buske og træer og en stor sportsplads. Her har
sundhedsplejerske Kirsten Petersen sit virke.

~..
.

Kirsten Petersen
er uddannet sundhedsplejerske. To dage
om ugen (onsdag og torsdag) er hun på
Egebjergskolen, resten af ugen tager
hun ud og besøger småbørnsfamilier i
hele Egebjergskolens
distrikt, som
strækker sig fra Serridslev i øst til Lundum i vest, fra Beringshave i syd og
næsten til Gedved i nord.

Etuheld
Da "Broen"s redaktion havde bedt mig
skrivenoget om Sundhedsplejen i Egebjerg, fik jeg arrangeret et møde med
Kirsten Petersen på hendes klinik. På
det aftalte tidspunkt, kom Kirsten Pedersenog jeg til klinikken næsten samtidig, men inden hun nåede at få døren
låst op, kom en lærer bærende på en
dreng fra 4. klasse, som var kommet til
skade med sin fod. Kirsten Petersen fik
drengenind på brikseni klinikken, han
var naturligvis ulykkelig og klagede
over smerter i benet, men det hjalp da
han fik en ispose lagt på. Med sit rolige
og tillidvækkende væsen, et glas vand

SIDE38

og et Anders And-blad, fik Kirsten
Petersen hurtig taget det dramatiske af
situationen. En undersøgelse viste, at
der var risiko for benbrud,derfor valgte
Kirsten Petersen at rekvirere en ambulance, så drengen kunne komme tjl
undersøgelse på skadestuen.
Nu kom så det næste problem, forældrene skullehave besked, men de var
ikke at træffepå telefonen.Her trådte så
Kirsten Petersens store kendskab til
både egnen og dens beboere tydeligt
frem. Da hun, af drengen fik at vide,
hvem han skulle lege med efter skoletid, vidstehun præcist hvem hun skulle
ringe til. Legekammeratens mor, var
klar til at smide alt hvad hun havde i
hænderne og køre ud på skadestuen.
Sådan, sagde Kirsten Petersen da hun
efter en del telefonopkald, lagde røret
på for sidste gang, du kan se lokalsamfundet virker.Før alt dette var på plads,
kom folkene fra Falck. Ja, sagde Kirsten Petersen da de var gået med drengen, det var en lille afbrydelse, men
sådan kan min dag altså også være.

Hvad er ellers din arbejdsopgave?
Ja, mit arbejde er jo sådan set delt op
i to dele. To dage om ugen, onsdag og
torsdag er jeg her på skolen. Resten af
ugen, mandag, tirsdag og fredag, er jeg
på pjemmebesøg hos familier i området.

Påskolen
Sammen med skolelægen undersøger
jeg alle børnehave-klasse eleverne for
hørelse, syn, farveblindhed og sundhedstilstandi al almindelighed,desuden
bliver de vejet og målt. Det samme sker
i 9. klasse. I de mellemliggende klasser
klarer jeg det selv. Finder jeg ved
undersøgelsen af den enkelte elev, at
der er problemer, drøfter jeg dette med
eleven og forældrene - evt. andresamarbejdspartnere, efter aftale med forældrene.
Som du lige har set, virker klinikken
her også som en lille skadestue. Der
kommer af og til børn, som har fået
hudafskrabninger, slået hovedet eller
som på anden måde kommet lettere til
skade.
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Hjemmebesøg
Når der er født et barn, her i området,
får jeg besked fra Børnefamilie-center
Nord, somjeg er tilknyttet, så ringerjeg
til familien og spørger om de har lyst til
at få mit besøg, har de det, kører jeg ud
for at besøge dem, så hurtigt det er
muligt.
Min hjælp og vejledning skal nemlig
ikke være nogen tvang, men et tilbud.
Jeg oplever i disse år et større og større
behov for hjælp og vejledning. Tidligere var det ofte sådan, at store piger
hjalp til med at passe mindre søskende,
mange gange havde de et job som barnepige for naboer eller bekendte, det
var også almindeligt, at voksne piger
havde plads i huset, hvor der var børn.
de fleste havde dengang en vis kendskab til børnepasning.
I dag er de unge fuldt optaget enten
af uddannelse eller erhvervsarbejde.
Derfor er mange førstegangs fødende
meget usikre og har et stort behov for
støtte og vejledning. lier ligger min
allerstørste og vigtigste opgave, siger
Kirsten Petersen.
Det er en meget stor ting, måske den
allerstørste oplevelse i vi menneskers
liv, at blive forældretil et lille nyt barn,
den oplevelseskulleogså gerne blive en
lykkelig oplevelse og det vil jeg gerne
gøre mit til, at det bliver.
Jeg besøger familien et antal gange
indtil barnet er 1Y2år, i gennemsnit syv
gange. Jeg ser på barnets sundhedstilstand, om det trives normalt, er der

problemer så snakker vi om det. Jeg kan
mærke, at de unge forældre er meget
ivrige efter at suge til sig af min viden
og erfaring.

Truckertræf
Fra barnet er 1Yz år og til det kommer i
børnehaveklassen, er der et tomrum,
hvor jeg ikke ser noget til dem, siger
Kirsten Petersen, derfor har jeg åbent
hus for mødre med småbørn hver anden
tirsdag fra kl. 1O-12. Her kommer mødrene med deres småbørn og taler med
mig og med hinanden og udveksler
erfaringer. Undertiden har vi besøg af
en børnefysioterapeut, en fra tandplejen,
en talepædagog, dagplejens tilsynsførende eller andre.
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Når de store elever fra vinduerne på
øverste etage, ser den lange række af
barnevogne holde parkeret udenfor
sundhedsklinikken siger de: Nu har
Kirsten truckertræf igen.
Og, siger Kirsten Petersen nu har jeg
været her på egnen i så mange år, at
mange af de unge forældre jeg besøger
i dag, har jeg haft som børn i skolen, det
er da meget sjovt.

Egnenog menneskerne
Besøgene hos børnefamilierne, har i
årenes løb bragt mig vidt omkring. Der
er snart ikke den gade eller vej, eller det
hus i området, som jeg ikke har besøgt.
Jeg elsker egnen og naturen her, jeg
syne's her er så kønt. En tur over Lundum Hede er lige fascinerende hver
gang. Jeg rejser ikke herfra før jeg bliver nødt til det.
I de første år, kneb det lidt at komme
på talefod med folkene, som boede her,
det var lige efter kommunesammenlægningen i 1970. Jeg kom inde fra Smedegade i Horsens. Befolkningen herude
havde en anden sammensætning end i
dag, så vi talte ikke helt det samme
sprog.
Men den tid er forlængst forbi, jeg
befinder mig særdeles godt her. Jeg er
også meget glad for, at have lokaler her
på skolen, jeg har megen kontakt til
lærerne og eleverne, ikke så sjældent
kikker de lige ind, når de kommer forbi,
og spørger: Nå hvordan går det? det er

da herligt.
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Når man sidder og hører
Kirsten Petersen fortælle,
om sit arbejdet med småbørnsfamilierne, mærker
man tydeligt, at det for
hende ikke bare et kedeligt
job, men en opgave hun
virkelig brænder for.
o

Forsamlingshuset
hargjortdetigen

af BerntStribolt

Endnu engang har Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus afholdt høstfest. Det
var en god og veltilrettelagt fest med et
festligt indslag af en mini-revy, hvor
aktørerne bl.a. holdt bestyrelsesmøde,
viste modeopvisning,dans og sang med
harmonikaspil.
Man kan med rette sige, at de, som
ikke deltog i festen gik glip af noget.
Det bliver spændende at se, hvad der
skal ~ke i februar måned, når forsamlingshuset afholder den næste fest.
Men - først er der jo generalforsamling fredag den 31. januar 1997.
O

Blivmedejeraf - og interessenti

ditlokaleforsamlingshus

Hvorfor nu det?
Fordi du som interessenter med til at
bevare vort 100 års gamle forsamlingshus på lokale hænder.
Fordi vort forsamlingshus mange år
frem i tiden skal være det naturlige

samlingspunkt for mange aktiviteter -

ogderforikkeskalforfaldemenudbyggesog værei tip top stand.
Fordi du som interessent kan leje
forsamlingshusets lokaler til lavere
priser.
Fordi du som interessent kan deltage
i forsamlingshusets fester og arrange-
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menter bl.a. høstfest, dilettant, bankospil m.v. og her være sammenmed dine
naboer og venner,de er sikkert allerede
med.
Fordi næsten halvdelen af beboerne
i Egebjerg-Hansted

er interessenter i

forsamlingshuset, den anden halvdel

skulleogsågerneværemed.
Hvad koster det?

Ja - det er rørende billigt kr. 25,00 i
indmeldelse og kr. 125,00pr. år.
Hvad hæfter jeg så for?
Intet - udover dit indskud på kr.
25,00.

Hvordan bliver jeg interessent?
Ved henvendelse til:
Bernt Stribolt Jensen
GI. Egebjergvej 35, 8700 Horsens
'lt

7565 6266.
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JulemødeiHusholdningsforeningen

af KarenBastholm

Den 12 september besøgte vi STOKROSENi Søvind. Vi var mange deltagere,
og vi havde en fin aften, hvor vi så
mange ting. Der var også modeopvisning i to omgange.
Midt på aftenen fik vi et meget flot
traktementmed vin og snitter. Bagefter
kunne medlemmerne handle, og flere
benyttedesig af det. En vellykket aften.

Voresjulemødei år
afholdes torsdag den 5. december, kl.
19.00. Til at underholde os har vi fået
den lokale fløjtenist, Marie Laursen,
Klovborg. Desuden vil der være amerikansk lotteri,ligesomFinn Andsagerog
Jørgen Bastholm kommer for at spille
og synge for til nogle af julens sange.
Vi håber på godt fremmøde, og vi
minder om, at ægtefællerogså er meget
velkomne.

Torsdag den 10. oktober havde vi igen
en bowling-aften. Denne gang til
Strandkærveji Horsens.Som sædvanlig
var der mange deltagere. Af hensyn til
banerne begyndte vi denne gang med
spisning (Barbercue-ben), der smagte
herligt.
Derefter skulle der gang i kuglerne,
og man morede sig lystigt. Der var som
sædvanligt mange deltagere, så det er
åbenbartnoget, det falder i medlemmernes smag.

Spisningmedægtefællerne
Tirsdag, den 4. februar 1997 kl. 18.30
er der igen spisning for medlemmer
med ægtefæller. Vi har ikke fastlagt
programmet, men datoen er sikker, så
sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen til denne aften.

.

I sidste nummer af Broen fortalte vi, at
Ole Kim Jørgensen ville komme og
holde en demonstration for os den 12.
november. Han havde imidlertid et
arrangement på sit arbejde, der gjorde,
at han ikke kunne komme.
I stedet for lavede vi en aftale med
Hanne Leth, Askeholm, Egebjerg. Når
dette læses, har vi haft besøg af Hanne,
og vi håber, at mange har været henne
på skolen og lære lidt af hendes færdigheder.

Sommermodeller
Ida Rafn har lovet at komme med en
modeopvisningog vise de nye sommermodeller. Det bliver tirsdag den 15.
april 1997 kl. 19.00, så mød op og se,
hvordan man skal være klædt til sommer.
O

Syng-sammenJulefestfor
aftener
pensionister

Datoerne for syng-sammen afterner i
vinteren og foråret 1997 er fastsat således:
onsdag den 15. januar og
torsdag den 6. marts,
begge aftener kl 19.30. Der er fællessang og underholdning.

Vi håber på godt fremmøde. Tag bare
naboen eller genboen med. Husk kaffe
eller lign. til pausen.
Medvenlighilsen/ Udvalget
O

-

DECEMBER JANUAR

- FEBRUAR

Den årlige julefest for pensionister i
Lundum og Hansted sogne afholdes
torsdag, den 12. december.
Julefestenbegyndermed gudstjeneste
i Hansted Kirkekl. 14.00.Senere er der
fælleskaffebord og hyggeligt samvær i
forsamlingshuset. Deltagerne betaler
20,- kr. (tilskud til kaffen).
Der arrangeres buskørsel (Ølsted
Turist), med afgang fra Bækvej kl.
13.15. Bussen kører gennem Lundum
og Rådved til Egebjerg.

Tilmelding senest den 5. december til:
østergaard Thomsen 'fJ'75656063,
Karen Thomassen
'fJ'7565 4226 og
Else Bregendahl
'fJ'7565 6239. O
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! Skuffendefremmødetil generalforsam-

i; lingi Grundejerforeningen
Egesholm
Foreningens
ekstraordinære
generalforsamling,
mandagden28.oktober1996,
.- havdeudoverforeningensbestyrelse,kuntilslutningi altfratre parceller.
Q)

Der var således tale om et lille sluttet
selskab som ikke havde besværd med,
at finde plads i Jørn Christoffersens
sofagruppe.

her opnår 2/3's stemmeflerhed,får ændringernegyldighed straks når Horsens
Byråd, jævnfør bestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 12, har godkendt ændringerne.

kelstel (med eller uden ringeklokke),
sovesofaer med metalspiralfjedre tomme konservesdåser og lignende, absolut
ikke brændbart affald!

SanktHansBål

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt af foreningens bestyrelse med en dagsorden der alene
havde til formål at førstebehandle tre
forslag til vedtægtsændringer.
· Der var flertal for alle ændringsforslag, men kun forslag 1 og forslag 3
opnåede2/3's stemmeflerhed,som kræves ved ændringaf foreningensvedtægter. De nævnte to ændringsforslag be'handles igen på førstkommende ordinære generalforsamlingi februarmåned
1997.Dersom ændringsforslageneogså

forventes også i 1997, helt nøjagtigt
mandag den 23. juni, afbrændt på den
permanentebålplads vest for bebyggelsen. Absolut brændbart haveaffald og
brændbart træaffald kan i perioden
indtil da henlægges ved siden af bålpladsen - altsåikke direktepå bålstedet.
Foreningensformand vil snarest lade
et mindre areal indhegne for markering
afhenlæggelsespladsen.Søndagden 22.
juni 1997 flyttes materialet til en placering direkte på afbrændingsstedet.
Hele denne øvelse har til formål at
undgå mordbrand på smådyr, fugleunger, som f.eks. pindsvin, harekillinger,
rotter og mus.
Det forventes, at der ved bålpladsen
ikke henkastes murbrokker, gamle cy-

Foreningens
økonomi
Til medlemmernes behagelige orientering kan foreningens kasserer oplyse,
at de budgetterede udgifter til vedligeholdelse af beplantningsbælter og fælles
friarealer er overskredet med nogle
tusinde kroner og at den budgetterede
udgift til snerydning på boligveje i
indeværende regnskabsår er afholdt.
Førstnævnte forhold skyldes primært
renovering af sti ved trapp.e mod Rådvedvej
O

HorsensKontorTeknik,JydePortogFlonidan
støtterBroen

af HansThomsen

For at kunne udgive et blad som Broen, er det nødvendigt for redaktionen med en hel del
tekniske hjælpemidler, hvilket billig gør udgivelsen af bladet.
Derudover er der brug for nogle personer, som vil gøre et stort frivilligt og
ulønnet stykke arbejde.
Dele af de tekniske hjælpemidler var
brudt sammen,så bestyrelsenstod overfor at skulle anskaffe nyt materiel.
Broens kassebeholdning er ikke så
stor, at den kan bære en stor ny investering. Jeg henvendte mig derfor til
nogle lokale erhvervsdrivendeog fik en
meget positiv modtagelse. Jeg forklarede dem de vanskeligheder, Broen var
kommet i, og de gik med til at anskaffe
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en PC' er samt en printer til Broen.
Det drejer sig om virksomhederne
Flonidan Gasdivision A/S, Horsens,
hvis daglige leder er Hans Ottosen, GI.
Kirkevej 43, Jyde Port, Løsning, som
indehavesaf Bente og Peder Skovgård,
Vesterhøjsvej 52 samt Kontor Teknik,
Horsens, som indehaves af Birte og
Arne Laursen, Egesholm 53.
Virksomhederne - og mange andre mener, at Broen har en stor betydning i
vores lokale samfund og ville derfor
gernevære med til at støtte udgivelsen.

Jeg vil herigennemBroen gerne rette en
stor tak til virksomhedernes ledere og
ejere for den positive behandling Broen
har fået.
Der er i Broen indlagt et girokort, så
også læserne har mulighed for at støtte
bladet - beløb fra kr. 50,00 og opefter er
meget velkomne. På forhånd tak!

På Broens vegne og med venlig hilsen
Hans Thomsen

BROEN
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Broenbringerdatoerne
NOVEMBER

Fredagden 31.
Tirsdag den 24.
Generalforsamlingi Egebjerg-Hansted
SognepræstIngerliseSanderprædiker
Tirsdag den 26.
Forsamlingshus.
ved gudstjenesteri LundumKirke kl.
Egebjerg-Hansted
Støtteforeningafholderklubaftenkl. 19.00 i klubhuset
16.30og i HanstedKirkekl. 15.00
FEBRUAR1997
Onsdagden 25.
Lørdagden 30.
SognepræstIngerliseSanderprædiker Søndagden 2.
Julemarkedpå Hansted Hospital, kl.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
13.00-16.00
ved gudstjenesteri LundumKirke kl.
(Mark.4, 1-20)ved gudstjenestei Lun10.30og i HanstedKirkekl. 09.00
DECEMBER
1996
dumKirkekl. 10.30ogved lysgudstjeneTorsdagden 26.
ste
i HanstedKirkekl. 19.30.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
Søndagden 1.
Tirsdag
den 4.
ved gudstjenesteri LundumKirke kl.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
09.00og i HanstedKirkekl. 10.30.
(Matt.21, 1-9)ved gudstjenestei Lunindbydermedlemmermedægtefællertil
Søndagden 29.
dumkl. 14.00og i Hanstedkl. 10.30.
spisningkl.
19.30.
Sognepræst
Dorte
Isaksen
prædiker
Tirsdag den 3.
Fredagden
7.
Julesammenkomsti HanstedKirke kl.
(Luk.2, 33-40)i LundumKirkekl. 09.00.
LundumBorgerforeninghar fællesspisTirsdag den 30.
10.00fordagplejenog mødremedbørn.
Egebjerg-Hansted
Støtteforeningafhol- · ningkl. 18.30i Medborgerhuset.
Torsdag den 5.
derklubaftenkl. 19.00i klubhuset.
Søndagden 9.
Gudstjenestefor beboerepå Egebjerg
SognepræstIngerliseSanderprædiker
Kollegiet og Hanstedholmkl. 18.30 i
JANUAR1997
(Matt.3, 13-17)vedgudstjenesteriLunHanstedKirke.
dumkl.
14.00og i Hanstedkl. 10.30
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening Onsdagden 1.
SognepræstIngerliseSanderprædiker Torsdag den 13.
afholderjulemødekl. 19.00.
Pensionistforeningen
afholdermødekl.
ved gudstjenesteri LundumKirke kl.
Fredagden 6.
14.00medlysbilleder
v
/JørgenBastholm
09.00og
i
Hansted
Kirkekl.
10.30
LundumBorgerforening
holderjulefrokost
i
klubhuset
v
i
Egebjerghallen.
Søndagden 5.
. kl. 18.30i Medborgerhuset.
SognepræstIngerliseSanderprædiker Søndagden 16.
Søndagden 8.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
(Matt. 2, 19 t.e.) ved gudstjenesteni
SognepræstIngerliseSanderprædiker
HanstedKirkekl. 14.00
(Matt.4, 1-11)ved gudstjenesteni Han(Luk.21,25-36)ved gudstjenestei HanstedKirkekl. 10.30
stedKirkekl. 10.30.
KFUM-Spejdernes
Nytårsparade.
Julekoncertkl. 19.30i LundumKirke.
Søndagden 23.
Søndagden 12.
Sognepræst Dorte Isaksen prædiker
SognepræstIngerliseSanderprædiker
Torsdagden 12.
_
(Matt. 15, 21-28) ved gudstjenestei
(Luk.2, 41-52)ved gudstjenesteri Lun~
SognepræstIngerliseSanderprædiker
LundumKirkekl.
09.00.
dumkl.
09.00og
i
Hansted
kl.
10.30
ved pensionistgudstjeneste
kl. 14.00 i
Tirsdag
den
25.
Onsdagden
15.
HanstedKirke med efterfølgendekaffe
Egebjerg-Hansted
Støtteforningafholder
Syng-sammen-after
kl. 19.30
(kr.20,-/deltager).
klubaften
kl.
19.00i
klubhuset
Torsdag den 16.
Lørdagden 14.
Pensionistforeningen
afholdermødekl.
EgebjergIdrætsforeningafholderjule14.00medfilmvi BG-Banki klubhusetvi
træsfestmedenrigtigjulemand,kl. 13.00
MARTS1997
Egebjerghallen.
-17.00; kr.25,-/deltager.
Søndagden2.
Søndagden 19.
Søndag.eJen15.
SognepræstIngerliseSanderprædiSognepræstIngerliseSanderprædiker
SognepræstIngerliseSanderprædiker
ker(Luk.11,14-28)vedgudstjenester
i
(Johs.2, 1-11)vedgudstjenesten
i Han(Matt.11,2-10)ved gudstjenestei LundumKirkekl. 10.30
Lundum
kl. 10.30 ogi Hanstedkl. 09.00.
sted Kirke kl. 19.30med efterfølgende
kirkekaffei konfirmandstuen.
Julekoncerti HanstedKirkekl. 19.30.
Onsdagden 5.
Dead-linefor indleveringaf stoftil Broen
Søndagden 26.
Fredagden 20.
Torsdag den 6.
SognepræstIngerliseSanderprædiker
Egebjergskolens
juleafslutningkl. 09.00
i HanstedKirke.
Syng-sammen-aften
kl. 19.30
(Matt.20, 1-16)vedgudstjenesteriLunTorsdag
den
13.
dumkl. 09.00og i Hanstedkl. 10.30
Søndagden 22.
Pensionistforeningen
afholdermødekl.
SognepræstIngerliseSanderprædiker Tirsdag den 28.
14.00medgeneralforsamling
og bankoi
Egebjerg-Hansted
Støtteforeningafhol(Johs.1, 19-28)vedgudstjenesteri Lunderklubaftenkl. 19.00i klubhuset.
klubhusetvi Egebjerghallen
dumkl. 09.00og i Hanstedkl. 10.30
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Glædfamilie,vennerog
bekendtemeden buket
friskafskårneblomster
fra butikken,
hvor

DET DREJER SIG
OM TRYGHED
D

er er så meget andet her i livet, der er

Laifa

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

!Frandsen

-

giver rådog vejledning!

-

Sikrer du dig en god pensionsordning.
du dig tryghed.

sikrer

SYDBANK

.

Nørretorv 27 8700 Horsens' Tlf. 75 62 Ol 44

Prøv hvordanEgo 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.
LABOFA
ACTION
SYSTEM

.1

o BUKETTER
O KRANSE
/ BAREBUKETTER
O STUE-OG POTTEPLANTER
O DEKORATIONER

Alt i
tørredeblomster,
.blomsterartikler
og
rationsmaterialer,
ks.aftenskoler!

LABOFA I HORSENS

liontor Tczknik

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

BLOMSTER-

&

HA VECENTRET

JOHANSENS PLANTESKOLE
Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens
'li"

75622646

