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I maj1997kunneBrugsenfejresin 100årsfødselsdagveden storfødselsdagsfest
i Egebjerg

Hallen.
Broenilermednoglebilleder
frafestenogethjerteligt
tillykke.

foto:Henrik
Meldgaard

Fødselsdagsfestmenuen
blevtilberedtaf
HanneLethogkviktserveretaf Egebjergskolensdanskemestre1997i pigefodbold,
dygtigtanførtafOleLeth.

Musikkenblevleveretaf detlokaleunderholdnings-og danseorkester,Opus.
Herer forberedelserne
godtigangtil etfestligtindslagdirektefra RoyalOakhillHallmeden
øredøvende,fejendeflot udgaveaf Pompand Circumstances.
Senerepå aftenenspillede
Opus,medkapelmesterSteenAnderseni spidsen,op til dans.

Aftenens mange talere pegede bl.a.
på, at Brugsens første fire uddelere
holdt i 90 år mens der skulle tre til.at
klare de sidste 10 år.
Alice Dyrby Hansen har været med
til at oplære de seneste fire uddelere,

bl.a. Gerhard Bach, som har været læremester for Brian Scheel-Hansen.
Poul Erik Nielsen kom i sin tale ind

JUNI - JULI

på, hvordan han en dag sidst i tres' eme
måtte spænde ben for den navnkundige
Albert Svendsen for at kunne avancere

til uddeler. Poul Erik tror på en fremtid
for LokalBrugsen i Egebjerg, især hvis
det lykkes butiksbestyrelsen, at formulere gode målsætninger for butikkens
udvikling samt give uddeler og øvrigt
personale spændende udfordringer!

SIDE3

God sæson i ~/ms

klub

af HenrikMeldgaard

Ungdomsskolens klubvirksomhed er blevet en succes, som tiltrækker mange unge i
aldersgruppen 13-18 år. Det er gratis at komme i klubben, når man har anskaffet sig et
medlemskort til en flad 20' er.
Blå Mandag
Her i april måned har har det stået i
konfirmationenstegn for vore medlemmer i 7. klasse, og i samarbejde med
forældre og lærere i 7.k!. tilbød Ungdomsskolen at arrangere Blå Mandag
med bustur til Århus, efterfølgende
spisning på skolen og bal i diskoteket
til de udholdende. Og det er man, når
man går i 7.klasse og er nykonfirmeret!
Jette Hansen havde mobiliseret nogle moderne indretninger (racletter) til
indendørs grill-party, så de unge mennesker kunne selv vælge og tilberede
deres mad- så undgik vi også de obligatoriske pizza' er !
En god aften sluttede ved 22-tidende unge mennesker skulle hjem i seng,
så de kune være friske til næste dags
udskejelser i Tyskland.

VW-fabrikkerne
. Netop Tyskland er for mange unge
mennesker et land med motorveje og
velforsynede grænsekiosker. Men
Tyskland gemmer på mange gode oplevelser, når man forlader Autobahnen:
For andet år i træk lavede Ungdomsskolens afdeling i Torsted en
marathon-tur til Wolfsburg for at se
VW-fabrikkerne og det tilknyttede bilmuseum med de mange sjældne typer
folkevogne.Ulla Bæk Laursen var med
som co-driver og har taget bi!lederne
fra VW-museet.

og det er et spil, hvor man kommer til
at svede.
Knap så fysisk er det at spille darttil gengæld skal man ikke længere tælle
ned eller op- det klares af elektronikken, som også højlydt forkynder, når
der er scoret en Bull' s Eye! Henning
og Anne kæmper om den uofficielle
titel som kluibmester !
Vi har også udvidet den elektroniske
spillefront med en SONY Playstation,
hvor man kan dyste to og to i elektroniske karatespark og håndkantslag og
nedlæggelse af rumuhyrer m.m. En
vældig succes, som man må skrives op
til!

Klubråd
Vores klubråd har været meget aktivten stor ros til alle klubrødderne for en
stor arbejdsindsats. Det er efterhånden
blevet en tradition, at vi kan slutte
sæsonen af med en tur for klubrådet, og
i år går turen til RØnbjergFeriecenter,
hvor der er masser af muligheder for
aktiviteter.
Tak for en god sæson til klubrådetog vel mødt igen til næste år ! Også en
tak til klubmedarbejderne for en god
sæson med mange initiativer.

Nysæson
Her i maj siger vi også god dag til vore
nye medlemmer fra kommende 7. klasse, inden vi runder sæsonen af her i uge
20 inden Pinse.
Vi starter ny sæson op igen i uge 34,
hvor alle 14-18-årige automatisk modtager Ungdomsskolens program i form
af et særnummer af vores blad 'Spot
On'. Ekstra eksemplarer af bladet kan
fås i klubben.
Som tidligere år vil der være klubaften mandag, tirsdag og onsdag samt
Fredags Åbent en gang om måneden.
Ungdomsskolen vil også tilbyde
undervisning på hold, og som ung kan
man naturligvis deltage i undervisning
og klubaktiviteterpå alle Ungdomsskolens afdeling"er.
O

Klubliv
På Hjul uden Motorkraft- det er blevet
så moderne med rulleskøjter, at der
også i Horsens er åbnet en indendørs
skøjtebane. Vi samlede et hold og aflagde besøg- en vældig succes, som vil
blive gentaget til efteråret. Man behøver ikke have dyre støvler, for man kan
leje et par til rimelige penge på rulleskøjtecentret.
Vi har fået flere nye ting i klubben,
b1.aet air hockey, som er meget in lige
nu. Heavy dyster udspilles hver aften,
SIDE4
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Landlig hygge i trediverne

~

Karl Emil Karlsen erfødt i 1923 på den gård på Gl. Egebjergvej, hvor i dag Inge og ~
Jens Kristensen bor. Karl Emil er sØn af Nicolaj Karlsen, der i mange år var = I~
sognerådsformand i den gamle Lundum- Hansted Kommune, han havde sine ~
barndoms- og ungdomsår på Gl. Egebjergvej. Han blev gift med Aase og overtog ~
hendes barndomshjem "Lærkenfelt". Aase fik desværre en alvorlig sygdom og døde (ti
i en alt for ung alder. Da så motorvejen i 1973 blev projekteret og anlagt lige op ad bygningerne og
gennemskar markerne så gården blev totalt Ødelagt,valgte Karl Emil at rykke sine teltpæle op og flyttede,
sammen med sin datter Lise Lotte og sin nye kone Ingrid til Sønderborg, som var hendes barndomsby.
Der har de boet siden. Selvom Karl Emil i dag, bor 140 km. fra sin barndomsby har han dog stadig
mange gode minder derfra og er en trofast læser af "Broen"
I

Stillevinterdage
Hvor var det hyggeligt ude på landet dengang i trediverne.
Jag og ræs, var ukendte begreber, det kunne ligeså godt være
en by i Rusland som et bjerg i Japan. Nå, men jul, nytår og
hellig tre konger er overstået, nu er det hverdag igen. Klokken er syv, vækkeuret ringer, det er tid at stå op, det går
hurtigt med at komme ud af sengen, mælkekusken kommer
om et kvarter. Udenfor er det koldt og mørkt, stjernerne
blinker på den frostklare himmel, lidt sne er der også faldet
i løbet af natten, den knirker under træskoene. I den kolde tid
kan mælken godt holde sig dagen over, så det er morgenmælken og aftenmælken fra dagen før, der bliver båret ud til
vejen. Det betød at vi kunne blive lidt længere under dynen,
skullemorgenmælken med samme dag ville det betyde, at vi
havde været nødt til at stå en time før op.
Først kommer vi ind i hestestalden, her er der dejligt lunt.
Såsnart vi tænder lyset, drejer begge hestene hovederne og
misser med øjnene, de får nu deres foder. Inde i kostalden er
der endnu varmere, det er ganske dejligt at sidde her i
varmen og malke. Nu begynder kattene at vågne og komme
frem fra deres natteskjul, nu er det deres "davretid".Vi andre
må først være færdige med malkningen,derefter skal køerne
have kraftfoder, som de æder medens grisene bliver fodret,
derpå skal køerne have roer. Når dette er overstået, ja, så er
det vores tur. Inde i køkkenet er vores davre blevet beredt på
det gamle tørvefyrede komfur, så her er dejligt varmt. Ved et
fritstående ovalt køkkenbord, står der på den ene side en
gammel lædersofa, her har min far og jeg vore faste pladser
og vi er nu tilpas sultne til en portion friskkogt havregrød
med sukker og en smørhul i midten. Herefter får vi kaffe og
ostemader. Derefter går vi ud og gør færdig i stalden.
Nu er julen jo som sagt ovre og hverdagen begyndt igen.
Der kommer igen gang i tærskemaskinen og kværnen må
også i gang igen for at lave grutning til grisene. Roebeholdningen begynder også at svinde, så vi går og skuler lidt til
vejret, så snart der viser sig en lille mildning, må vi til at køre
roer hjem fra marken. Det er et stort arbejde for jorden som
dækker roekulen er jo frossen, og må hakkes af stump for
stump med en hakke, men det går, vi får hestene spændt for
vognen, de er kåde for de har jo ikke været ude af stalden
siden jul, så det går bare derudad.

JUNI.

JULI

k

Hen ad klokken halv fire er det ved at være mørkt igen, og vi
må ind i stalden for at fodre og malke. Ved sekstiden er vi
færdige med aftenmalkningen, som er slut på dagens dont og
vi står igen og ser op mod de samme stjerner på den frostklare himmel. Men hvor det dejligt fredeligt nu at kan gå ind
til et aftensbord, efter endt dagværk

Vintersysler
Der er mange ting der skal gøres om vinteren i den stille tid,
for eksempel skal stråtaget jo fornyes en gang imellem.
Dengang købte man ikke tagrør som nu. Nej, vi lavede selv
stråtaget, det var hvedehalm der blev brugt. Vi havde en
maskine som blev kaldt en "tagribber" den havde en bom
med nogle jernpigge, som roterede med ikke ret stor fart.
Man tog ca. en fjerdedel af et neg og holdt den med aksene
mod den roterende bom, der rev kernerne af, derefter blev
rodenden holdt med valsen for få revet de fine blade af
stråene. Derefter blev der igen lagt et bånd om og bundterne
blev lagt til side, indtil de skulle bruges.
Længere hen på vinteren, når dagene begyndte at blive
længere, var det tid at tænke på sædekornet. Det skulle jo
være helt rent, så nu kom rensemaskinen frem, et monstrum,
som ikke er let at beskrive. Men det var en maskine der blev
trukket med et håndsving. Den var forsynet med tre solde
med forskellige hulstørrelser,foruden en blæser, som blæste
avnerne fra. Det færdige sædekorn'blev nu fyldt i sække af
100 kg. og båret op på loftet og stillet i rækker med lidt
afstand imellem, så kattene kunne fange de mus, som ellers
kunne sidde i ro og mag og gnave hul på sækkene.
Der skulle også skæres hakkelse til hestene, så der var nok
til hele foråret, da derjo til den tid blev nok at gøre i marken.
Harverne blev nu kørt ned til smeden, tænderne skulle
spidses, så de kunne gå i jorden og lave et godt såbed.

Forårsarbejdet
Så snart frosten var gået af jorden og væden var væk, så vi
kunne køre på den, begyndte vi at strø kunstgødning. Var det
stadig for vådt til at komme i marken, så kunne vi da med en
skovl, gå ud i indhegningen bag gården, og sprede alle de
muldskud som var kommen i vinterens løb.
Når markerne var helt tørre, blev der travlt, det gjaldt jo
om at få sået så hurtigt som muligt.
SIDE 5

Vi havde en syvmarksdrift, fire marker med kom, to med
roer og en med kløvergræs. Var vejret med os, kunne vi
harve en mark op om formiddagen og så den til om eftermiddagen.

Fjerkræhold
Nu kom hønsene ud igen. De havde hele vinteren gået inde
i et mørkt hul, som vi kaldte "hønsehuset". Det var så mørkt
derinde, at hønsene knapt kunne se, at finde foderet, som
følge heraf gav de heller ikke flere æg end at vi lige netop var
selvforsynende.Vi havde altid to gæs og en gase. Fire ænder
og en andrik. Alle kom ud, nu hvor det begyndte at blive
forår. Gæsene og ænderne fandt vej ned til mosen, såsnart
vandet var isfrit. Ret længe varede det så ikke før de begyndte at lægge æg.
De blev samlet ind hver dag, og stillet på enden i en kasse
med kom og vendt hver dag. Hønsens begyndte også at
lægge flere æg, og så snart der var en som begyndte at
skrukke, blev den lagt til at ruge. Hver rugehøne kunne ligge
på fem gåseæg eller ti andeæg. Em kalkun gjorde dem
selskab, den kunne ligge på tolv gåseæg, en ordentlig
redefuld. Vi havde som regel 40 gæs og 100 ænder, de blev
slagtede til henholdsvis mortensaften og jul.

Kreaturernekommerpå græs
Nu var græsset i indhegningen udenfor gården i mellemtiden
blevet lang og begyndt at dufte, det gav uro i stalden. Derfor
måtte vi i gang med at reparere hegnet, grave en ny pæl i
hvor en gammel var knækket og udskifte pigtråden hvor den
var rustet op. Nu kom så den spændende dag hvor vi kunne
åbne stalddøren og lukke køerne ud. Det var en hel fest. forestilling at se på, de havde jo ikke været uden for en dør
hele vinteren, så den første halve time var de ikke megen ro
over dem. Så sagde min far altid, "så nu binder vi for
kraftfodersækken, hvadenten de giver lidt eller megen mælk,
så er det rent netto det de giver". Nogle dage senere kom
ungkreaturerne ud, og når de havde stået i tøjer nogle dage,
blev de trukket ned i engen. Alle..gårdene havde en englod

nede i kæret bag Hanstedgård. Her gik de hele sommeren, og
kom først hjem når det blev koldt og skulle bindes ind for
vinteren.
Nu tog dyrenes pasning ikke længere så meget af vores tid,
men vi havde også meget andet der skulle ordnes. Staldgødningen skulle køres ud til de sidste roer. Det blev kørt ud og
læsset af i bunker, som efterfølgende blev spredt, for til sidst
at blive pløjet ned. Det gik der ca. en uge med. Når dette var
overstået og de sidste roer var sået, ja, så kom der et pusterum, skulle man tro, men nej. I landbruget er der aldrig
pusterum. Indtil roerne blev så store, at vi kunne køre i dem
med radrenseren, var komet imidlertid spiret frem, men
sammen med dem også tidslerne. Så måtte vi have fat i et
tidseljern og gik ager op og ager ned og stak tidsleme af så
langt nede i jorden som vi kunne, så var vi fri for at have dem
i komet til høst. Det var et meget enerverende arbejde, men
heldigvis gik agrene langs med landevejen, så der var altid
noget at kikke efter.

,

Gårdenpudsesop
For pinse skulle vi have gården pudset af, som vi kaldte det.
Det vil sige at vi skulle have alt det løse puds skrabet af
væggene og da de to af længerne var med bindingsværk med
mange små tavler var det et ret stort arbejde. Når det løse
puds var skrabet ud, skulle noget nyt klines ind, hvorpå der
skulle kalkes igen. Derefter blev bindingsværkets stolper
malet, tillige med døre og porte, og til sidst soklerne. Det var
et stort arbejde, men det så også godt ud når vi var færdige.
Nu var roerne imidlertid blevet så store at vi kunne
begynde at tynde dem ud, og så havde vi for resten nok at
gøre med dem resten af sommeren, hvis der ikke var andet
arbejde der skulle gøres.
Først i juni måned skulle vi ned i engen for at slå det græs
som ungdyrene ikke kunne æde. Når det var vejret godt,
skulle det stakkes og senere køres hjem. En mark med
kløvergræs havde vi også, som skulle slåes som hø, stakkes
og senere køres hjem. Joh, arbejde manglede vi aldrig ude på
landet.

Gården, hvor Karl Emil Karlsen
er født og opvokset, på GI Egebjergvej beboes nu af Inge og
Jens Kristensen f
Det lille hus forrest til venstre var
gårdens aftægtsbolig f
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Tækkemanden
Efter at roernarkerne havde fået en hurtig omgang efter
agerkål og tidsler, var det nu tiden hvor tækkemandenmeldte
sin ankomst. En vogn blev kørt tæt ind til huset, hvorefter vi
så gik i gang med at rive det gamle tag ned, et arbejde man
kunne blive godt beskidt af, især når det var et ladetag, for
heri var alt støvet fra tærskemaskinen jo samlet. Nar det så
var kørt væk, fandt vi granstænger, reb og sidefjæle til
vognen frem. Heraf blev der konstrueret et stillads, som blev
anbragtunder taget som skulle tækkes. Når tækkemandenvar
færdig med sit arbejde, var det tid til at køre høet hjem.
For enghøets vedkommende var det et ret stort arbejde, da
der jo var langt ned i engen, vi laJnne kun nå at hente to læs
om dagen. Det var et ret stresset arbejde, men dejlig når det
var overstået. Hvem, der ikke har prøvet det, kan ikke
forestille sig hvilken vidunderlig duft der er når man nu går
gennem stalden og loftet ovenover er fyldt med frisk,
duftende hø.

September
Nu kom der en tid som jeg holdt meget af, stubjorden skulle
skrældpløjes, en ganske tynd fure blev vendt rundt. Endnu
var det jo sommer, og hvad var vel skønnere end at gå der
bagefter ploven. fure op og fure ned, og høre lærken synge
endnu, medens viberne flØjbagefter for at finde eventuelle
oppløjede orm.
Her vil jeg lige fortælle en historie om hvor kloge dyr kan
være. Den ene af vore heste, en lille rødskimlet hoppe, var
heller ingen undtagelse. Når klokken var et kvarter over
elleve om formiddagen, og igen et kvarter over fem om
eftermiddagen,kom der en rutebil ad landevejen, og når den
kom, passede det lige, at jeg kunne pløje tre omgange, så
skullejeg hjem til middag eller aften. Denne rutebil behøvede jeg nu ikke at holde øje med, for når tiden nærmede sig,
gik den lille rødskimlede ustandselig og drejede hovedet så
hun kunne holde øje med den. Når den så endelig kom, kunne
hun så også tælle de tre omgange, som gik stærkt, men så

stod hun der også, så skulle vi ikke mere. Ligeledes gik hun
også og holdt øje med landevejen, når det var ved den tid
hvor min far kom med formiddagskaffe og eftermiddagskaffe. Nå, men nu gik så resten af eftersommeren med at harve
og pløje jorden for at kvæle noget af ukrudtet.

Roehøsten
Den 1.okt. gik vi i gang med at bjerge roehøsten. Vi begyndte med fodersukkerroerne, det var et slidsomt arbejde,
optagningen foregik med håndkraft, man tog i toppen og hev
roen op af jorden, huggede toppen af med en roekniv og
lagde både top og roer i rækker. Toppen blev kørt hjem i en
silo, hvor det blev til ensilage, roerne blev kørt i en kule på
marken. Hvis vejret var godt, kunne vi bjærge bederoernepå
ca. ti dage. Derefter skulle der igen køres staldgødning ud og
vinterpløjes.Den 1.nov. gik vi i gang med at tage kålroer op,
men det gik nemmere, da vi her kunne bruge en hestetrukken
optager.
I slutningen af november, kunne vi jo begynde at vente
frostvejr, så skulle roekulerne dækkes med jord, i e~ca. en
halv alen tykt lag (ca. 30 cm), det foregik selvfølgeligmed en
skovl. Selve toppen af kulen blev dækket af kastanjeblade,
som vi rev sammen hjemme i alleen.
Den 1.dec. skulle vi være færdige med markarbejdet. Alle
markredskaber skulle være hjemme, navnlig ploven skulle
være rengjort og smurt ind med olie. Blev den stående ude på
marken, fortæller sagnet, så kom Jerusalems skomager og
satte sig til hvile på den julenat, hvorefter den bIer forhekse
og ikke kunne gå i jorden næste år.

Juleforberedelser
Nu hvor vi er kommet hen i decel ber måned, skal vi til at
tænke på julen. Der er mange ting der skal forberedes inden
højtiden. Roehuset skal fyldes så der er nok til hen i februar.
Vi skal have tærsket så meget, at der er både kom og halm
nok til dyrene, der skal skæres hakkelse til hestene, og males
grutning til grisene. Ifølge gammel overtro må ingen maskiner køre rundt ~ellem jul og nytår. Omkring den 19. og 20.

Situationsbillede fra 1935.
Den unge mand til venstre med
huen er Karl Emil; manden tilhøjre
er Egon Nielsen som var karl på
gården fra november 1934 til november 1935 !
Egon Nielsen bor i dag sammen
med sin kone Sigrid på Askeholm
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december slagtede vi ænder og gæs, det samme gjorde vi den
9. og 10. nov. Det er al det fjerkræ, som blev ruget ud og
opdrættet i sommerens løb. Min mor havde i årenes løb
samlet sig en fast kundekreds, der hvert år fik ænder og gæs,
til mortensaften og jul. En tredjedel blev slagtet til mortensaften, og resten til jul. Der var nogle firmaer inde i Horsens,
som kunne aftage op til ti gæs og tyve ænder, de brugte dem
som julegave til personalet. Andre blev solgt enkeltvis i
Hansted og Egebjerg. Det var et mægtigt stort arbejde, der
som sagt stod på i to dage. Plukningen foregik ude i kostalden, her var jo dejligt varmt. Vi sad gerne fire mand rundt
om et stort trækar, som dun og fjer kom i. Når gæsene og
ænderne var plukkede kom de ned i vaskehuset, her var
gruekedlen imidlertid kommet i kog. Nu blev de gnedet ind
i pulveriseret harpiks, og derefter dyppet i det kogende vand.
Harpiksen brændte nu sammen i en kage, så man ved at
stryge den af med hænderne fIk resterne af fjer og dun af, det
var anden behandling.
Nu kom de ind i køkkenet til tredje behandling, her blev
alle de resterende pikke møjsommeligt hevet ud med en
skrællekniv, de yderste vingeled blev skåret af, og til sidst
blev de vaskede i sæbevand, fik et stykke pergamentpapir
bundet om slagtesåretpå halsen, og til sidst blev de vejet. Det
var to drøje dage, der ofte stragte sig til langt ud på aftenen,
men resultatet var også godt.

Ænderne og gæsene så næsten ud som var de lavet af
marcipan, når de hang der på rad og række. Udbringningen
var heller ikke noget lille arbejde, vi havde jo ingen bil
dengang, så ænderne og gæsene blev stuvet i store bagerkurve og vi måtte så med rutebilen ind til Horsens. Hjemme
omkring gik det på cykel. Arbejdet med fjerkræet var det
største af juleforberedelserne.
Slutteligt skulle der fejes spindelvæv ned i staldene og
kalkes lidt. Tilsidst blev der sømmet grangrene på stolperne,
dyrene skulle jo også mærke at det var jul.
Således er vi så derhenne hvor vi begyndte, det er jul og vi
går og hygger os lige til hellig tre konger. Måske i længden
lidt trivielt, men hyggeligt var det. Vi var ikke stressede
dengang.
O
Ovenståendeerindringerer en del af en længerefortællingsom,
efteraftalemedKarlEmilKarlsen,er bearbejdeVforkorter
for Broen
af PederPedersen!
Interesseredelæsere kan i Fra det gamle Lundum-Hansted,
udgivetaf Lokalhistorisk
Studiesamling
forHanstedSogn,læseKarl
EmilKarlsenserindringerFra min skoletidom Egebjergskolenog
lærerFiseher.Fradet gamleLundum-Hansted kanstadigkøbes
for det beskednebeløbaf kr. 59,90/stkved henvendelsetil Peder
PedersenellerMogensKirkegaard!

Vil du være med
V' i enaktivgruppeafbørnogunge,somsøgerenenfritid'medholdninger
ogoplevelser,
V' hosgrønnespejdere,somogsåhargrønneholdninger
til miljøetogoplevelser
i naturen,

. V'

så ringtil den af ledernei nedenståendeskemasompassernetoptil din aldersgruppe!

Enhed

Skoleklasse

Bævere

00.-01.

Ulveunger
Juniorer

02.- 03.

04.- 05.
06.- 07.

Spejdere
Seniorer

09.-10.

Rovere

17 - ?? år

ledere

17 - ?? år
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Mødetidspunkt
leder1kontaktperson
Tirsdage 18.00-19.30AllanJørgensen 'lr 75656659
Onsdage 19.00-20.30IngerScheel-Hansen
'lr 75656598
'lr 75665395
Mandage 19.00-21.00WillyMathiasen
'lr 75656856
Torsdage 19.15-21.15BrianScheel-Hansen
'lr 75656436
Søndage 14.00-16.00ReneHelbo
'lr 75656856
Tirsdage 19.00-21.00BrianScheel-Hansen
GunniHansen
'lr 75656502
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JernbaneforlægningenafKarinHe~O

_
~U.i

Foreningen til Folkelig Oplysning om Den Østjyske Længdebane og
Borgere på Banen fra Tebstrup afholdt tirsdag den 13. maj orienterings- ~kRFOV.~
møde. Ca. 100 interesserede var mødt op for at høre om den seneste udvikling i sagen.
Projekteringsloven

EnVVM-redegørelse

blev vedtaget i Folketinget samme dag Horsens Folkeblad
bragte Eigil Holms indlæg og skitser om de 5 forslag til ny
linjeføring der nu er aktuelle.
Projekteringslovengiver Banestyrelsen lov til at undersøge
disse 5 forslag og lige så vigtigt: undersøge mulighedernefor
at opgradere den gamle bane. Det'sidste takket være foreningernes ihærdige arbejde.
I april var en delegation til møde med Folketingets trafikudvalg, mødet blev betegnet som meget positivt og produktivt. Det understreger vigtigheden af at føre en fornuftig
dialog og på den måde få et godt samarbejde med poIltikerne
både lokalt og landspolitisk.

skal nu gennemføres, en Vurdering af Virkning på Miljøet,
denne skulle være klar sidst i august måned, hvorefter den
sendes i høring. Det er i denne fase amter, kommuner og
foreninger kan komme med kommentarer.
Miljøredegørelsen samt indsigelser fra den offentlige
høring tages i betragtning når anlægsloven skal vedtages,

De5 nyeforslag
til forlægning fordeler sig med 3 vestlige og 2 østlige. Fælles
for alle 5 er at der er tale om kæmpe bygningsværker med
dæmninger på højde med Rundetårn og 23 m dybe udgravninger. Udgravningernei forbindelsemed byggeriet vil svare
til jordarbejdet på Sprogø. Det er vist ikke for meget at sige
at man på den måde tilpasser naturen efterjernbanen.

dette forventes at ske i marts 98.

Slagetforberedes
Det bliver i efteråret det store slag skal slåes, og Foreningen
til Folkelig Oplysning om den Østjyske Længdebane og
Tebstrup-gruppen Borgere på Banen forbereder dette slag.
De fortsætter med at stille spørgsmål, indhente oplysninger
og nærlæser rapporter.
Jeg vil meget anbefale, at støtte dette arbejde ved et
medlemsskab af foreningen.
O

Dyreminutter
Ved en opgradering af den gamle bane bliver prisen pr. sparet
min. fra Odense til Århus 93 millioner kr. mens en baneudretning fra Skanderborg til Eriknauer koster 600 millioner pr.
sparet minut!!
Tidsbespareisen er stort set den samme ved at benytte de
nye kurvestyrede tog, der kan køre langt hurtigere end for 5
år siden da DSB lavede sine sidste beregninger. Der er kun få
steder på den nuværende linieføring, hvor disse tog ikke kan
køre 200 km/t, men kun 180-185 km/t.
Der foreligger endnu ingen behovsanalyse eller passagerundersøgelser fra DSB der kan give en fornuftig forklaring på
hvorfor højhastighedstog er så nødvendige.
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Prædiken SI. Bededag
og

Hansted

i Lundum

kirkera"ngerl~eSander

Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive
i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer,
for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden,
ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine
venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalderjer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans
herre gør;jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke
jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med
at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal

elskehinanden.
Bøn
Vi kan jo ikke bære al barnets tid og
sted nu be'r vi dig vor Skaber, at du vil
bære med. Amen.
TakkæreGuddeter sjovt deterskønt
altinger lysendedejligtog grønt
bedreendnogenhar tænktellerdrømt
Gudvi takkerdig allefor livet
vi takkerdig allefor livet.
Dette var lærkens sang, da alle de grønne spirer var kommet op i lyset, og I
.

forældre husker, hvordan konfirmanderne som en flok lærker sang den så
smukt, da vi holdt lysgudstjeneste.
Og idag er det min indledningssang,
sikkert på alle familiers vegne:- Alting
er lysende skønt, for nu kom de frem i
lyset, disse friske konfirmander, kom
frem som glade forårsspirer med alle
muligheder for at vokse til noget
smukt.-- - Og så er glæde en af de
positive bivirkninger ved at være levende mennesker.Og levende mennesker er så forskellige fra dag til dag.Nogle gange vokser
de flot og bærer frugt. Andre gange
hæmmes de lidt. og kraften ligger
skjult. Ja, nu og da kan de skygge for
hinanden. Og ind i alle disse forhold
har vi brug for at høre på trods af alt:
Du er elsket!
Der var engang en far, som ville
glæde sin datter. Han skrabede sine
sidste penge sammen og købte et herligt appelsinfarvet væg-til-væg tæppe
til hende. Da hun kom hjem fra skole,
lå det pludselig i hendes værelse, fikst
SIDE10

(Johannesevangeliet
kap.15.)
og færdigt.- Det lyste op i hele rummet.
Et stykke appelsinfarvet sollys, som
dækkede hver centimeter af gulvet."Hun vil nok blive glad, tænkte faderenen", og ventede spændt på at opleve
hendes glæde.
Hvem har gjort det her?- skreg datteren. Det er jo helt hen i vejret! Det
ødelægger hele rummet. Farven er
frygtelig. Og desuden er jeg allergisk
overfor tæpper!

---Tror jeg

nok!

Man kan naturligvis udtrykke sig
mere eller mindre diplomatisk,men når
man er i teenage-alderen lever man
ikke i den mest diplomatiske tid af sit
liv.- Men er det nu rigtigt at sige, som
nogen måske for hurtigt har tænkt, at
datteren var urimelig og utaknemlig?
Er det i grunden ikke synd for dem
begge?- Pigens far ville udtrykke sin
kærlighed. Og datteren ville gerne ha«
hans kærlighed. M~n i forbifarten kom
han til at krænke hendes ønske om at
være et helt og frit menneske.
For faderen var det hele så givet:
"Dette her tæppe er smukt. Jeg ville
selv ha« lyst til at ha« det. Selvfølgelig
bliver hun glad, de! er jo præcis hendes
farve. Lys og gul. Og lige hendes atmosfære. Det måj~, som er hendes far
vel ha«forstand på,~
Men hun

- hun følt~:

"Kære far, godt n3kka' jeg li dig, og
jeg vil også gerne hå at du holder af
mig. Men skal du vise det, så må du
først finde ud af, hvemjeg er. Jeg er en,
der godt kan li' frie arealer og plads
omkring mig.
Måske kunne jeg tænke mig et lille
kludetæppe

- hvis jeg fik lov at vælge

det selv. Jeg kræver ikke, at du skal
vide, hvad jeg føler, far, men jeg vil
ha', at du spø'r mig først, inden du
prØver at møblere om på mit værelse,
eller på mit liv."
Nu var pigen nok ikke i stand til at
udtrykke sig sådan, som hun gerne
ville. l stedet skændtes de, så det bragede. Om hvorvidt tæppet var rædselsfuldt eller smukt. Og om hvorvidt datteren var utaknemlig eller blot krævede
sin menneskelige ret. Og de sårede
hinanden mere og mere.
Jeg ved ikke, om l forældre og konfirmander kan nikke genkendende til
bare lidt i historien.- Forældre er besværlige, hørte vi i filmen: "Konfirmationsgaven", og unge mennesker er
håbløse, hørte vi i samme film. Men
begge dele er forbigående følelser, for
sandheden er en anden. Begge parter
ønsker at være og blive i den kærlighed, som har været der fra begyndelsen.
Det har jeg erfaret ved mit samvær
med både l forældre og konfirmander.For i den verden, vi lever i, hvor meget
er forklædt som kærlighed og fylde,
men ikke er det, der ved l, at der i høj
grad er brug for kærlighedens kraft,
men ikke en kærlighed, som til gengæld kræver at møblere om på deres liv
, for så forstyrrer den væksten. Forældres kærlighed skal være en kraft,
som giver næring til deres personlige
vækst. Spirer og planter skal vandes og
pusles om, de skal ha' plads, - et frit
areal, så lyset kan nå dem. Og jeg kan
betro alle l forældre, at jeres børn søger
efter lyset i livet. Men hvor får vi da
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alle kærligheden kraft fra? Selv forældre sidder ikke inde med den sådan
uden videre.Som præst kan det være fristende at
gøre som faderen med væg til væg
tæppet, når man vil tale til mennesker
om Gud, om ham som er kærlighedens
kraft i vore liv. - Man har jo lige i sin
visdom fundet et sådant "herligt appelsingult kristent væg til væg tæppe", der
dækker det hele, og man mener selvfølgelig at have erfaret, at det er lige de
søde konfirmander og forældres atmosfære, for det må jeg vel ha«forstand på:
Guds kærlighed, som I netop hørte
mig læse om i evangeliet, og som trådte underlig nær og sagde: Den gælder
hver af jer, for "I er mine venner". Ja,
så tænker man som faderen: Det er jo
lige noget for dem, det bedste, det mest

værdifulde i livet, kærligheden. En
gave fra Gud selv.
Og jeres børn, - naturligvis kunne
jeg ha' bredt "et kristent væg-til-væg
tæppe" ud for dem. Men kære forældre,
så genial har jeg ikke været, og heldigvis for det, for så var både vor Herre og
jeg gået glip af glæden og fryden ved at
opleve dem, som frie og uhæmmede.
Gud har mange tæpper. "Små særprægede kludetæpper".Til og med kan
han tilbyde helt frie "gulvarealer".-For
hans kærlighed er mere moden end vor.
Han ved, at følelsen af helhed og frihed under hans kærlighed er livsnødvendig, hvis vi skal blive det, han har
skabt os til.
Jeg har forsøgt at fortælle de unge
mennesker, at det frie og utildækkede

areal, som deres liv er, er så smukt i sig
selv, og at Gud som kunstneren og
skaberen har lagt hele sin kærlighed og
sjæl i dem.

Men det hænder jo også, at et ungt
menneske synes at livet er trist og
mangler farver.- Da rækker Gud os
gaver som små "kludetæpper"vævet af
kærlighedens tråde, hvis vi bare kan få
øje på dem. Hver dag er det glædelige
budskab:
Du er udvalgt som min ven, værdig
til at tage imod min kærlighed og i den
kærlighed gjort rig til at bære frugt til
glæde for alle omkring dig.
For der er noget særligt ved Guds
kærlighed man kan blive helt glad, når
man erfarer den. Og så giver den mennesket kræfter til selv at møblere om i
livet.
AMEN

Konfirmander Hansted:
Ronni Høllund Jakobsen, Morten Ginnerup, Einar Gislason, Kristian Weinreich Andersen, Uffe Bjømholt Jensen, Jakob
Rosendal Nielsen, Kenneth Per Bregenov, Dennis Vilholdt Hedensted, Christina Maria Andersen, Julie Hoffmann Frederiksen,
Ellen Inga Hannesdottir, Louise Sandholdt, Anja Kvist Hudecek, Jesper Holst Sørensen, Louise Ravnkilde Petersen, Rikke
Jørgensen, Jane Meldgaard Johansen, Majbrit Pedersen og Mia Bech Stenshøj
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Tale til konfirmanderne
SI. Bededag, den 25. april 1997
aflngerliseSander

Kære konfirmander
Da I gik fra mig igår, var jeg lidt vemodig, men alligevel havde jeg bare lyst
til at beskæftige mig med noget glædeligt.
"Glæden er gul-delfiner er blå".
Sådan hedder en bog og jeg tog den
ned fra reolen. Her spørger forfatteren,
Sussanne Sønderbro: "Hvilket motiv
eller billede kan bedst symbolisere
livsglæden?"- Jeg kunne godt have
fortalt hende, at hun kunne have aflagt
besøg i præstegården, da I var vores
private gæster i to dage, så ville hun
have følt, at der var 23 solgule kludetæpper bredt ud over mit hjem, 23
konfirmander, som hver især var vævet
af kærlighedens farvestrålende tråde.Menjeg vil alligevel fortælle jer, hvad
hun oplevede på et tidspunkt, hvor hun
slet ikke forventede det.
Det var på et mindre skib i det Ægæiske hav, mellem de græske øer Samos
.og Patmos. Alle passagerer sad på
dækket og nød solopgangen, da een af
dem råbte noget højt. Alle rejste sig
som på kommando og styrtede hen til
rælingen. En flok delfiner var på vej
hen imod skibet. I glade spring op over
vandoverfladen, nåede de hurtigt frem
og styrede direkte mod skibets forstavn
og siksakkede afsted, skubbet frem af
skibets bovbølge.
"Hvor var det et smukt syn. Stemningen på skibet ændrede sig som med
et trylleslag. Alle blev opstemte og
smålo, som om de havde fået champagne til morgenkaffe. Disse delfiner,
livsglædens sendebud, ledsagede dem
et stykke og forsvandt ligeså hurtigt,
som de var kommet. Det var et stort
øjeblik, og mødet med delfinerne optog
hende meget."
Jeg kan ikke skjule, at I har været
som livsglædens sendebud ind i mit liv
som præst. Bedst som man sejlede
stille og rolig afsted gennem sidste
sommer og havde forladt sidste hold
frodige konfirmander, så dukkede I op
som livsglædens sendebud i september
SIDE12

måned. I glade spring styrede i ind
imod mig og nu og da siksakkede I
livligt foran mig. "Ih, hvor er det et
herligt syn", sagde jeg til min mand,
Knud, som I nu kender.
For den største oplevelse med jer har
nok alligevel været, da I kom med
soveposer og tog ophold hos os i jeres
vinterferie. Hvor var det et smukt syn!
Som I husker havde jeg ikke oplevet
livet som en solopgang i dagene op til
p.g.a. akut sygdom, men da I kom ændredes stemningen i præstegården som
ved et trylleslag.Både min mand ogjeg
blev opstemte, skønt vi ikke havde fået
champagne til morgenkaffe. Disse
timer, dag og delvis nat, optog os meget, men I forsvandt næsten ligeså
hurtigt som I var kommet. Men da
havde vi haft besøg af glædens sendebud, og vi var, skønt trætte, så opstemte, som havde vi drukket champagne.Jeg vil gerne takke jer for en glæde,
som jeg aldrig vil glemme.
Men se, da vi alle var samlet i flere
timer om det kristne budskab, da var vi
alle i samme båd. Alle stod vi op som
på kommando om torsdagen og styrede
ind i Lukasevangeliet, mens stemningen på skibet var fremragende. - Hvad
var det, vi havde så travlt med at se og
høre? - Jo- nu var der kun een stor
"delfin" foran os. For delfinen er et
tidligt Kristussymbol. Symbol på
hjælpsomhed, klogskab, indsigt og
venskab. Og forøvrigt betyder delfin
pÅ græsk: moderskød. - Det som vi
fødes af.- Delfinen står også for glæde,
tryghed, sorgløshedog lykke. Fra delfinen som ven, hjælper og redningsmand, er der ikke langt til frelser. Delfinen blev symbolet på menneskehedens frelser.- Og det var menneskehedens frelser, vi denne dag fulgte i ord
og gerning.
I var optaget af det, som I har været
hele vejen igennem.- Og det var en
opmuntrende oplevelse at læse alle
jeres bønner, som I har bedt og skrevet
til Gud, til ham der skal frelse os fra
ondt, og til enhver tid give os håb.- Og

alle har I skrevet på en sådan måde, at
I ikke opfatter Gud som en, der bare
kommer med væg til væg tæpper og
presser noget ned over jer. Snarere
virker det, som om I er opstemte og
glade over, at han er der. Og nogle af
jer skriver: "Nu hvor jeg lige har dig
Gud, så kunne du godt sørge for solskin
til fredag, mandag og tirsdag.-Nu hvor
jeg lige har dig!
Jamen sådan er det jo ofte.- Delfinen
kan forsvinde ligeså hurtigt som den
kom, men da han var der, Frelseren,
kom han forhåbentlig som livsglædens
sendebud og ændrede jeres stemning.Og sådan vil det sikkert blive for jer
fremover. Gud er der altid, men kun
enagng imellem ser vi ham lige foran,
og da synes livet smukt. I er gode til at
takke for dette, for far og mor og søskende, for familie og venner, for glæder, der kommer.- Men Gud er ikke
sådan synlig, - og dog- det er han i jer
og i alle os andre, hvis vi er livsglædens sendebud og bærer af hans kærlighed.
Jeg ved jo også, at I måske kommer
i mørket, som I oplevede i den mørke
skov,jeg førtejer til. Og skønt vi havde
een, der ledte os, var I meget bange.
I var den aften ikke alene, men ogsååå det kan I blive udsat for, at livet er
mørkt, og I føler jer helt alene, mens en
sten ligesom ligger for hjertet.
Da skal I huske på frøet, som I sang om
ved lysgudstjenesten: Først klagede,den
med rette i nød:
Nu skaljeg bare liggeher
i mørketunderjorden
ogjeg skalaldrigmerele
og deter helti orden.
Men alligevel kommer den i tanker om,
at den skal opstå til nyt liv. Den mørke
skal vil dø og forsvinde og en lille spire
af nyt liv vil springe op gennem mØrket. Men den be«r om, at roden vil suge
vand op, så den får kræfter til at strække sig op mod lyset. Den får mod og
synger:
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Op opop,komminstærkekrop
jeg vilskubbestenenbort,
for herer så koldtogsort,
jeg vil springeud
op til dig min Gud.
I har en kilde at sugekræfter fra, og det
er Gud. Om lidt får I bekræftet, at han
vil give jer tro og håb og bevare jer i
sin kærlighed alle jeres livs dage. Den
kærlighed, som han lovede jer i dåben,
den bekræfter han idag for jer vil vare
ved altid. Alt hvad I skal gøre er at tage
imod gaven.-

Og nu er det mit håb for jer, kære
konfirmander, at I som grønne spirer
vinker til hinanden og siger: Ih, hvor er
livet fint og synger med på lærkens
sang:
TakkæreGud,detersjovt,deterskønt
altingerlysendedejligtoggrønt
bedreendnogenhartænktellerdrømt.
Gud,vitakkerdigalleforlivet
vitakkerdigalleforlivet
Og jeg vil slutte med at sige:
Tak for livsglæden, I kom med.
Gud, lad dem lyset se
Gud giv dem lov at leve.
AMEN

Konfirmander Lundum: Jackie Vestergaard Vigen, Sara Olivia Beronius, Cecilie
Lund Petersen og Bjørn Lasse Vinge Pedersen

Om Hansted Hospital og kirke
Af Søren Anker-Møller,

bønholder ved Hansted Hospital

Mens storesøster - Hansted sognekirke gennemgår en ret omfattende foryngelseskur, må "lillesØster"Hansted Hospitals kirke træde hjælpende til. Det betyder, at kirkegængerne i perioden fra 1.juni 1997 til
1. søndag i advent kommer til at stifte nærmere bekendtskab med den smukke lille kirkesal på Hansted
Hospital. Nogle kender den måske i forvejen, for andre vil den betyde et nyt bekendtskab, og for dem vil
det måske være af interesse at få lidt at vide om det sted, hvor de kirkelige aktiviteterfor en periode kommer
til at udfolde sig.
Der skal i den forbindelses lige nævnes, at al parkering i forbindelse med gudstjenester skal foregå på
kirkens parkeringsplads og ikke i gården på Hansted Hospital.
I året 1684 købte den hovedrige handelsmand i Horsens Anders Jensen
Thonboe Hanstedgård med gods. Foreløbig bortforpagtede han den nyerhvervede ejendom og blev med sin hustru
Dorthea Hansdatter Lottrup boende i
Horsens.Begge ægtefællerhavde stærk
tilknytning til kirkelige kredse. Anders
Jensen Thonboe var således i en periode kirkeværge for Set. Ibs kirke (i dag
Vor Frelsers kirke), og Dorthea Hans-

-
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datter, der blev den egentlige stifter af
Hansted Hospital, var præstedatter fra
Gudbjerg på Fyn. To af hendes søstre
blev iøvrigt gift med præster.
1696 flyttede ægteparret til Hanstedgård og indrettede sig på at leve som
proprietærfolk i dens herskabelige
stuehus. Men det blev kun en kortvarig
glæde, idet familien ramtes af store
sorger. I løbet af kort tid rp.istededen

tre børn, og kun et år efter udflytningen
til Hanstedgård døde Anders Jensen
Thonboe selv i en alder af 49 år.
Dorthea Hansdatter havde nu alene en
sØntilbage, som også afgik ved en alt
for tidlig død. Under indtryk af disse
tunge sorger i forbindelse med en
grundfæstet kristelig holdning besluttede hun "af kærlighed til mine fattige
jævnkristne" at skænke alt sit jordegods
omfattende Hanstedgård, 55 gårde, 23
SIDE13

huse samt diverse tiender til oprettelse
af et hospital med plads til 24 "lemmer", personer, der er "husarme, gamle
og vanføre mennesker". Denne beslutning samt de nærmere bestemmelser
vedrørende Hansted Hospitals indretning og drift blev nedfældet i fundats af
12. maj 1705.
Dorthea Hansdatter nåede imidlertid
aldrig selv at se sine planer ført ud i
livet, idet hun ramtes af en alvorlig
sygdom og døde 1711, kun 53 år gammel. Kort efter hendes død tog man fat
på at opføre hospitalet lidt vest for
Hansted kirkegård, og året efter rykkede de første "lemmer" ind i bygningen,
der rummede 4 soveværelser, hver med
6 sengepladser. Hertil kom to arbejdseller opholdstuer med kakkelovn samt
to køkkener, det ene med bryggerkedel,
det andet med bageovn. Udover at nyde
ophold i hospitalet skulle hvert "lem"
desuden oppebære 2 rigsdaler om måneden til mad og klæder samt to eller
tre læs tørv eller træ årlig til deres
"ildebrand".
Midt i bygningen lå kirken, hvori fandtes to store portrætter, malet i 1711 af
en ukendt kunstner. Det ene er af
.Dorthea Hansdatter (ses nu på højre
sidevæg i den nuværende kirke fra
1868).På venstre sidevæg ses en mand,
der muligvis kan være Anders Jensen
Thonboe, men som ifølge traditionen
menes at være det første hospitals

"inspektionsherre", justitsråd, senere
etatsråd Oluf Krabbe, der var den drivende kraft i forbindelse med hospitalets opførelse. Han er udstyret med en
hyrdestav,og foran ham græsser 24 får,
måske en hentydning til, at dette første
hospital netop rummede 24 "lemmer".
Dorthea Hansdatter ses siddende på en
bænk, på hvis gavl man kan læse følgende: "Denne Gudfrygtig Qinde I
Dordt. Hans Datter af Nafn I Hinde til
Evig Minde I Guds fattige til Gafn I til
Hospital har gifuet I Hanstedgrd. Gods
og Jord I de fattige beriiget I ved it saa
gafmild Bord".
Fundatsen bestemmer, at sognepræsten

i Lundum-Hansteden gang om ugen
skal holde en "trøsteprædiken" i hospitalet samt betjene de syge med sakramentet. Desuden skal der holdes
morgen- og aftenbøn "af den bekvemmeste, som er udi hospitalet". Dette
blev ordnet sådan, at man optog en
student som "lem". Han skulle virke
som "bønholder" og samtidig være
lærer for sognets ungdom. Ordningen
viste sig dog at være uholdbar, da studenternehurtigt søgte degnekald andetsteds, og bønholderembedet har i årenes løb og frem til dato været beklædt
af blandt andet skolelærere og pensionerede præster. Den daglige ledelse af
hospitalet får en forstander(i dag tillige
forstander for Horsens Hospital), og
tilsynsmyndigheden er i tidens løb
blevet tillagt politimesteren i Horsens,

et byrådsmedlem, sognepræsten i
Lundum-Hansen, stiftamtmand og
biskop i Århus samt som øverste myndighed justitsministeriet.
Det første Hansted Hospital fra begyndelse af 1700-tallet eksisterer ikke
mere, og dets udseende og indretning
kendes kun fra omtale i forbindelse
med synsforretninger og ret sene beskrivelser. Anstrengt økonomi og
ugunstige konjunkturer for hospitalet i
forbindelse med landboreformerne fra
slutningen af 1700-tallet nødvendiggjorde en omlægning af hospitalets
virksomhed. En nedsat kommission
besluttede at gå radikalt til værks: Man
nedrev det gamle hospital og opførte et
nyt, der stod færdigt i 1868, og som i
1881blev forsynet med en ekstra etage,
så at hospitalet dermed stort set havde
fået sit nuværende udseende: en hovedbygning med to sidefløje, forbundet
med en ringmur med to porte. Med
jævnlige moderniseringer er Hansted
Hospital fulgt med udviklingen og
fungerer i dag som plejehjem efter
overenskomst med Horsens kommune
og med plads til 45 beboere.
Stiftelsen ejer i dag foruden hospitalsbygningen med tilliggende grund Hansted Fredskov på 120 tdr. land med en
skovfogedbolig, der er udlejet, samt
siden 1944 Hansted gamle skole, hvor
der er indrettet fire lejligheder samt
a
tjenestebolig for bønholderen.

II
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Jeg er sygemeldt fra mandag den 9. juni, idet jeg desværre skal have foretaget en
skulderoperation. Jeg er i embedet igen i løbet af august, idet jeg sandsynligvis
tager 14dages ferie i forlængelse af sygeorlov for at blive i stand til for eksempel
at køre bil o.S.v.
Embedet passes af pastor Dorte Isaksen, Tamdrup (1f7565 4522) fra 10.juni til
7. juli med hjælp af andre præster og min sekretær. Fra 7. juli til 20. juli er pastor
Anne Marie Kristensen ('ir 8696 9982) konstitueret og hjælpes af andre præster iflg.
gudstjenesteliste.
Min sekretær, Ruth Jørgensen, træffes på mit kontor i hele perioden onsdag,
torsdag og fredag, kl. 14.00-15.00, og kan da også kontaktes på min telefon: 7565
6412. Hos hende kan man få alle oplysninger, og man kan aflevere fødselsanmeldelser, bestille dåb og vielser. Gennem hende kan man også få formidlet kontakt til
præsterne - også i forbindelse med dødsfald. I øvrigt vil der være telefonsvarer på
med henvisning til anden præst.
Jeg vil ønske alle i sognet en god sommer. Og i øvrigt håber jeg, at vi må få
mange gode gudstjenester i Hospitalskirken det næste halve år. / Ingerlise
Sander

'lQrkt3QilforiLundumsøgn

Juni og juli ingen onsdagsgudstjenester, da der holdes gudstjeneste om
søndagen.

.

Ingengudstjeneste

Vigtig meddelelse fra præsten
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der,hvorduvil ståpå.Aftaltidspunkt.
medHorsensTaxa,ogsåtil afhentning
vedkirken.

Medvenlighilsen
Hanstedmenighedsråd
AaseSørensen

SIDE15

Folkekirkelig Nærradio
optagergudstjenester
(udsendes
samme

ogudsender
etmagasinprogram

20.jul : Torstedkirke;vedpastorAnneMarieKristensen
17.aug : Østbirkkirke;vedsognepræst
VibekeGregersen
14.sept: Barritkirke;vedsognepræst
IngerMargrethe
Andersen
12.okt : Tamdrupkirke;vedsognepræst
DorteIsaksen
09.nov : Klosterkirken;
vedenafkirkenspræster
07.dee : VorFrelserskirke;
vedenafkirkenspræster
04.jan : Grædstrup
kirke;vedsognepræst
JesperBirkler
01.feb
01.mar
29.mar :

04.juni : Horsensegnens
åbnekirkerenturistattraktion?;
ved
GudrunAndreasen
02.juli : ErBryllupKirkenssag?;vedAnneMarieVrang
30.juli : Aktueltemne;vedLittenHjorth
27.aug : Spejdere
ogKirken;vedHelgaSørensen
24.sept : DanskKirkei Sydslesvig;
vedAnneMarieVrang
22.okt : Ensognemedhjælpers
hverdag;
vedNielsGrymer
19.nov : Atværenyi menighedsråd;
vedLittenHjort
17.dee : Juli fængsel;
vedAnneMarieVrang
14.jan : Set.Maria,ethospitalfordøende;vedNielsGrymer

..

Ny formand for pensionisterne
i lokalområdet
af FrandsPåskesen

Torsdag den 13. marts 97 havde
Lundum-Egebjerg-Hansted pensionistforening gene-ralforsamlingi Egebjerg
Hallens klublokale. Efter 11 år som
formand aflagde Aksel 0stergaard
. Thomsen sin sidste beretning, idet han
ved valget blev afløst af Børge Jensen,
Stængervej 19, Hansted.
Genvalgt til bestyrelsen blev Gorma
Therkildsen,Rådvedvej 5 som kasserer
og Johanne SØrensen, Rådvedvej 91.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Marie
Pedersen, Rådvedvej 7 og Frands Paaskesen, 0sterhøjsvej 11, sidstnævnte
blev næstformand.
Bestyrlsen har konstitueret sig med
Børge Jensen som formand.
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Medlemstallet var ved generalforsamlingen på i alt 135 personer, et ret
anseeligt antal. Det årlige kontingenter
sat til 35 kr. pr..person.
Foreningen. har den 4. juni 1997
arrangeret en bustur til Rømø og Sild
med rundtur på den tyske ø Sild samt
spisning på færgen både frem og tilbage. Desuden er der påtænkt en efterårstur i september til Silkeborg og til
Elmuseet ved Tangeværket.
Derudover holdes vinteren igennem
møde den anden torsdag kl.14 i hver
måned i Egebjerg Hallen. Første gang
bliver torsdag den 9. oktober
Foruden Rømø-Sild turen den 4.
maj 1997, som er annonceret, arran-

geres den 11. september 1997 en efterårstur til Elmuseet ved Tangeværket.
Her er meget at se på, og der findes
cafeteria på stedet.
Den 9. oktober er der eftermiddagsmøde i Hallen, hvor Carl Aage Clausen
fra Fredericia kommer og underholder.
Næste eftermiddagsmøde er den 13
november. Her vil viceamtsborgmester
Erik Rasmussen tale om ældre og sygehuse. I kan godt begynde at glæde Jer!
LEH-pensionistforening
er en livskraftig forening, som det nok er værd
at regne med, og vi glæder os til, at vi
nu her igenn.em Broen kan holde vore
medlemmer orienteret om kommende
aktiviteter.
O
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Møde om ældreboligerafPede,pedersen
Torsdagden17.april1997havdeHorsensKommunes
socialudvalg
vedudvalgsformand
Karsten
Bjerregaardindkaldtbeboernei Hanstedog Egebjergtil mødei Egebjergskolen.
Emnet var: Behov for og placering af
ældreboliger i Hansted og Egebjerg.
Der var ca. 40 mødedeltagere. Horsens Kommune var repræsenteret ved
Karsten Bjerregaard (A) - socialudvalgsformand.Brita Aagaard - leder af
Sundhedscenter Nord. Morten Nielsen
og Finn Grønbæk - Byplanafdelingen.
Tilstede var desuden næstformand i
socialudvalget skolesekretær Anna
Bundgaard (V)
KarstenBjerregaardbød velkommen
til mødet, og sagde at baggrunden for
mødets afholdelse var at Byrådet havde
vedtaget at opfører et antal ældreboliger i Hansted Egebjerg området. Nu
ville man så gerne høre beboernes
mening om hvor man mente den bedste
placering kunne være.
Morten Nielsen viste herefter, ved
hjælp af et kort, hvor der var muligt at
bygge. Han nævnte som det mest nærliggendeparkeringspladsenvest for den
gamle tandlægeklinik, her kunne der
blive plads til fem

- seks boliger.

Her-

efter kom en placering nær Hansted
Hospital, enten mod syd eller vest.
Endelig er der placeringen ved Egebjergvej enten nord eller syd for "Højvang". Morten Nielsen gjorde opmærksom på, at grundene her lå i landzone,
det ville tage lidt længere til at få byggetilladelse her end i byzoneområderne, dog ikke over ca. et år.
Finn Grønbæk redegjorde herefter
for behovet for ældreboliger i området.

-

JUNI JULI

Ifølge en analyse, som kommunen har
foretaget, bor der i Hansted-Egebjerg
291 mennesker over 67 år. Heraf er de
93 over 80 år. Hvis man regner med at
der skal være plejeboliger til 12 % af
beboerne over 67 år, er der behov for
ialt 34 boliger.
På Hansted Hospital er der 45 plejehjemspladser, men her kommer nogle
beboere andre steder fra. Efter en renovering, som er planlagt til at være afsluttet år 2001, vil der kun være 17

- 18

pladser tilbage. Regnestykket ender
med et behov på 16 - 17 ældreboliger.

To private initiativer med boliger til
ældre, blev også omtalt på mødet.
Byrådet har sagtja til at der må bygges
et mindre antal andelsboliger på en
grund ved Hanstedvej.En gruppe beboere har samtidig taget initiativet til at
opføre et antal seniorboliger, primært
for folk, som bor i store huse, og som
gerne vil flytte i et mindre når de bliver
ældre. Dette byggeri er man ligeledes,

fra byrådets side, positiv stemt overfor.
Karsten Bjerregaard pointerede, at
kommunen bedre kan servicere ældre
beboere i eget hjem, hvis de boer i
ældre-og handikapvenlige boliger.
På mødet var der, blandt deltagerne,
stemning for at kommunen snarest går
i gang med at opføre 5 - 6 boliger ved
den gamle tandlægeklinik og så ellers
få lavet en udstykningsplanfor området
øst for Egebjergvej mellem Chemitalic
og Grusdalsvej. Idet man fandt at der
også manglede grunde til almindelige
parcelhuse. En mindre klynge ældre seniorboliger kunne så måske indgå i
planerne.
Der blev opfordret til at danne en
arbejdsgruppe, som kommunen kunne
samarbejde med. Følgende blev udpeget: Knud Børge Jensen, Frands Paaskesen, Verner Kristensen og Eva Runge. Desuden er hospitalforstander Jette
Lund og sundhedscenterleder Brita
Aagaard med i gruppen.
O
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af SørenJuul Baunsgaard

Fællesskabet
erdetvigtigste

Allerede på lang afstand kan man høre en smittende latter, og kort efter kan man se to
mænd, som står og griner bredt over hele ansigtet. Foran står der to motorcykler af
mærket YAMAHA.
Jeg går hen og siger hej til dem, og beretter om mit ærinde. Jeg bliver
budt velkommen og inviteret inden for.
Jeg træder ind i et lille lokale, hvor lugten frem for alt minder
om et autoværksted. Fortsætter ind igennem en mellemgang
og ind i det, som man må kalde for klubbens hyggerum. På
væggene hænger der billeder af motorcykler og begivenheder
i klubben, og i den ende hvor jeg kommer ind, er der opstillet
en bar.

Broen er på besøg hos Egebjerg Touring c1ub,som ligger på
Egebjergvej, men holder til i kælderen, som ligger ud til
Grusdalsvej

- Ja,

.

vi hygger os jo gevaldigt

herinde,

siger Bent Hansen,

og viser mig hen til et sofaarrangement, som står i det ene
hjørne. Bent har været medlem af klubben i Egebjerg i 7 år,
men historien strækker sig længere end det.
I 1976 - kort efter at brugsen var flyttet, fik klubben
lokalerne i ejendommen, som på det tidspunkt var overtaget
af Horsens kommune. - Det var en 10-15 stykker, som kørte
rundt i Horsens og ledte efter nogle lokaler, hvor de kunne
holde til. De fIk så henvist dem som vi sidder i nu, og det må
vi sige at vi er ret godt tilfreds med, siger Bent.
Hver torsdag aften og søndag eftermiddag holder klubben
åben, for de ca. 50 medlemmer - heraf 28 aktive - 26 mænd
og 2 kvinder. Men ud over at pusle om motorcyklerne, bliver
de også brugt til noget konstruktivt.
- Hver tirsdag kører vi gerne en tur ud i området. Så kan
det være at vi tager kaffe og sodavand med, og så holder ind
et sted og hygger os.
- Det er i meget høj grad det soc-iale,som trækker ved at
være medlem af sådan en touring klub som den her. Vi
kommer ud i klubaftnerne og taler med nogle kammerater,

som alle brænder for det samme som os, og så hygger vi os
ellers bare. Det kan være ved at pusle med motorcyklerne
eller med et slag billard. Det kan osse være at vi bare sidder
og hygger os over en kop kaffe, eller en sodavand eller en øl,
siger Bent.
Klubbenhar i mange år haft særlige arrangementer,som de
tager til. Bl.a. er der næsten hver weekend mulighed for at
komme med til et eller andet træf, som bliver afholdt af nogle
af de andre klubber, som ligger spredt ud over hele landet.
Men ud over at tage afsted i weekender, kan medlemmerne
også komme med på mange andre ture. Klubben arrangere
bl.a. hvert år en tur til udlandet i sommerferien, bl.a. til
særlige campingpladser, som er forbeholdt for motorcyklisterne.
En anden tradition er at man hvert år arrangerer en klubtur,
hvor de fleste medlemmer deltagr. I år går turen til Kalundborg, hvor MC-magasinetTouring nyt står for en motorcykelfestival.
- Det er mest for at hygge os med mange andre, som deler
den samme interesse som os. Men igen er det ikke motorcyklerne, som er det væsentlige. Vi hygger os meget, og laver
forskellige konkurrencer som f.eks. tovtrækning eller orienteringsløb. Det er også ret fedt at i de 7 år hvor jeg har været
med på ture har jeg aldrig oplevet en eneste slåskamp.
Selvfølgelig har der været diskussioner, men aldrig er det
kommet til egentligt håndgemæng, fortæller Bent.
Det skyldes nok i høj grad at man ikke bare kan komme
ind fra gaden og blive medlem. Det er naturligvis et kravat
man har en motorcykel, og den kan erhverves for ca.
60-70.000kr, hvortil der kommer udstyr, som dragt og hjelm.

Langt de fleste af medlemmerne i klubben kører på Yamaha-cykler, men i de
senere år er der også kommet blandt
andet Kawasaki- og Zusuki-cykler til.
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- historienomEgebjerg
touringclub
- Vi har også alle som ønsker at blive medlem på prøve i
3 måneder. I den tid skal de bevise at de kan opføre sig
ordentligt og at de har faktisk interessei motorcykler. Vi har
måtte sende nogle stykker hjem igen

- også uden

medlems-

~

skab af klubben!

- Vi er en klub, som hygger os med vores motorcykler og
hinanden. Vi har ingen sammenhæng til nogle af de
meget voldelige grupper, som hærger landet i disse tider, og
vi ønsker heller ikke at have det, siger Bent.
Sidste år fejrede Touring clubben 25 års jubilæum. Det
blev markeret ved åbent hus i lokalerne, hvor alle i Egebjerg
var inviteret. Der kom ca. 100, som var interesseret, og de
kunne bl.a. prøve en tur på en knallert 45, på en bane, som
var bygget op til lejligheden.
- Vi fik utrolig mange positive meldinger ved den lejlighed. Det er dejligt at beboerne herude respektere os, og det
betyder også meget for os. Vi kunne godt tænke at folk

med

herude kiggede ind når de kom forbi - hvis de har lyst
selvfølgelig. Men der skal ikke være nogen tvivl om at alle er
meget velkomne her - også selvom de ikke kender noget som

helst til motorcykler, siger Bent!
Et egentligt medlemsskab af klubben koster 150 kr. om
året og giver så ret til at bruge de ting som er i klubben. De
penge går ubeskåret til t skaffe værktøj og forbedre faciliteterne.
- Det er jo drengedrømmen, som går i opfyldelse ved at vi
går rundt herude. Men det er en seriøs leg. Vi erjo en touring
dub, og det vil sige at vi kører meget på vores cykler. Ikke
bare 2000 km. om året med gennemsnitligt ligger vi nok på
10-12.000 km - en enkelt kører hvert år op til 25.000 km,
fortæller Bent.

At være medlem af Egebjerg touring club er meget andet
end motorcykler. Det sociale fællesskab er meget vigtigt,
og klubben har gode muligheder for at dyrke det. På billedet er det baren, med Bent Hansen til højre.

Klubben har bestået i 25 år, og jeg er sikker på at den
fortsætter i 25 år endnu. I hvert fald hvis medlemmerne
bliver ved med at være så åbne, som det var tilfældet da
Broen var på besøg.
O

tensen, Egebjerg, som
prøver kræfter ~ed en
knallert 45 på en tillejligheden opstillet bane.

-
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Ved Egebjerg touring
Clubs 25 års jubilæum
sidste år, var der ca 100
besøgende.R1ubbenjik
mange gaver, og det var
lidt overraskende.
Her er det Grethe Chris-
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Gymnastikopvisninglfremvisning

af BirteChristensen

Onsdag den 19. marts afuoldte Egebjerg Idrætsforening sin årlige gymnastikopvisning/fremvisning;det blev en rigtig god aften. Dette til trods for forudgående trusler om
aflysning på grund af snevejr. Det var afslutningen på en god vintersæson 96/97 for
gymnastikafdelingen.
Efter fælles indmarch viste de små børn sammen med Tina og
Winnie, hvad de havde arbejdet/leget med i vinterens løb.
Disse små børn er altid sjove at se på - nogle af dem går
100% op i gymnastikken, medens andre har mest travlt med
at finde far og mor blandt publikum.
Dernæst havde vi inviteret et fodboldhold årgang 85/86 til
at vise, hvad fodbold og gymnastik har med hinanden at gøre.
For at være klar til en fodboldkamp kræves der opvarmning
og styrke, det viste drengene os på en frisk måde - dejligt at
I var friske på dette samarbejde afdelingerne imellem i EIF.
Anette og Annie startede op med et pigehold 7-10 år, dette
var et nyt tiltag, som vi ville prøve og heldigvis viste det sig,
at behovet var tilstede. Disse piger viste bl.a. hvad et sjippetov kan bruges til på en sjov måde.
Herrerholdet er altid et trofast hold til at møde op for at
vise Egebjerg-Østbirk samarbejdet under ledelse af Bent
Jensen - friske "unge" mænd, som får en masse motion og
godt samvær.
Lederen af dameholdet Åse Bertelsen forstår år efter år at
samle damer fra nær og fjern til EIF - 72 damer var tilmeldt
her i vinter. Utroligt flot! Damerne viste, hvad de havde lavet
i den forløbne sæson.

SIDE20

Denne gymnastikaftensluttede med en flot opvisning af DGI
træningshold - det kan tage pusten fra enhver, når disse unge
mænd flyver igennem luften og damerne glider elegant
henover gulvet.
Alt i alt en dejlig aften tak til publikum for fin opbakning. EIF håber på mange gymnaster igen til næste sæson.
Hvis der er specielle ønsker, så sig endelig til!
O

-
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Håndboldafdelingen
- vintersæson 1996/97
Micro

HansThomassen

Så er sæsonen for indendørs håndbold
forbi. Der har her i vinter været fra 18
-20 børn i alderen fra 8 år og nedad.
Det bevirkede, at vi måtte være 2 til at
træne dem. De blev delt op i 2 hold. Et
lilleputbegynderhold for de største og
et microhold for de små. De store skulle prØveat spille på stor bane - påbegynderplan, det gav ikke mange sejre
men de nød det alligevel. Som afslutning på sæsonen deltog de i et stævne i
Østjysk Idrætscenter, hvor de skulle
sove fra fredag til lørdag. Det var et
godt stævne som børnene nød og der
var guldmedalje til alle. De små vandt
de fleste af deres kampe og deltog også
i et afslutningsstævne - uden overnatning - hvor der også var guldmedaljer
til alle. Jeg vil hermed sig tak for en
god sæson og håber, at børnene stadig
har lyst til at spille håndbold, når den
ny sæson starter. Jeg vil også sige tak
HlRiki og Sisse, der hjalp med træningen i løbet af vinteren.
O

Lilleputpiger

JetteJørgensen
Lidt problemer med at samle hold.
Heldigvis havde vi 2 microspillere,
som godt ville rykke op og spille ""på
holdet. Da vi nåede halvvejs gennem
sæsonen, lå vi på en flot 2. plads, hvilket betød, at vi skulle spille i den stærke pulje efter jul.
Nogle af forældrene fik straks betænkeligheder. Kunne holdet nu klare
sig - var det ikke bedre at trække holdet?? Mon ikke der blev tænkt tilbage
til sidste sæson, hvor holdet fik rimelig
meget modstand. Pigerne klarede sig
fint og sluttede midt i puljen.
O

velse for træneren, men et par brede
skuldre og en god fysik klarer alt. O

PuslingedrengeReneogSisse
Vi takker alle spillere for en noget
anderledes sæson. To ledere - en tog
sig af det grove - opvarmningen. Det
var Rene. Den andenordnede det lette kampe, statistikkersamt hygge.Det var
Sisse.
Vi prøvede at være helt i bunden af
vores pulje, men vi beviste også, at vi
godt kunne slå de bedste hold i puljen.
Hvem husker ikke det store nederlag
13-3 til Hatting. Kampen efter vandt vi
med 14-11.Vi præsterede også at vinde
over Klaring, som gik videre som puljevindere. Selv sluttede vi midt i puljen
på en 4/5 plads, og det var ikke noget,
vi havde regnet med til jul. Da var vi
nr. 1 - fra bunden vel at mærke.
Farvel og tak til de spillere der nu
rykker op til drengene - velkommen til
eventuelle nye puslingespillere til vintersæsonen.
O
Piger

FrankogBjarne
Efter lidt tumulter i starten på grund af
overflytning til anden række, kom der
endelig lidt ro på tropperne. Begge
hold har klaret sig fint. Vi håbede til
det sidste, at det ene hold nåede helt til
tops - men det glippede desværre. O

-

Drenge 1982/83 KeldStidsen
Så er vintersæsonen 96/97 færdigspillet. Drengene var i JHF-turneringen
rykket fra B-rækken op i A-rækken for
at få nogle større udfordringeri kampene, og man må sige, at de tog udfordringerne op, - de vandt simpelthen'
turneringen

- FLOT DRENGE!

Da vi startede på træningen op til
PuslingepigerTommas Kristoffersen sæsonen, var drengene tilfredse med en
Pigerne har spillet i DGI i vinter. Har
hæderlig placering - bl.a. p.gr.a. oprykningen fra B-hold til A-hold; Efter
ikke vundet så mange kampe, men har
haft det sjovt alligevel.
nogle gode resultater i træningskampe
Har hvert år et overnatningsstævne.
op til turneringsstart mod bl.a. et par
mesterrækkehold - Østjyske HK (vi
Med kort varsel bestemte de sig for at
tabte med 3 mål) og HK 73 ( vi vandt
ville overnatte. Alt blev arrangeret.og
med 5 mål) i weekenden før premider var liv og ~lade dage. En sand prø-

-
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eren, var jeg ikke i tvivl om, at holdet
havde evnerne og spillede for at nå til
tops. Drengene var i turnering med
Østbirk, Grindsted, Horsens HK,
Hovedgård, Daugård, Ejstrupholm,
Engesvang og Knudsø. Efter de første
7 kampe havde de 4 sejre og 3 nederslag, men sluttede så af med 9 sejre i
træk - sådan! Efter turneringsstart, og
med 14-15 spillere til træning, eftertilmeldtes et drengehold i DGI-turneringen, som var forbeholdt de "små"
årgang 83. De ville naturligvis ikke stå
tilbage for de "store" - de vandt rub og
stub i deres pulje og spillede sig dermed til DGI-mesterskaberne, hvor de
dog måtte bøje sig efter 3 nederlag,
men alt i alt lige så flot en sæson af de
"små".
Som træner siger jeg tak for en god
og spændende sæson til: SØren,Zeiger,
Blacker, Anders, Per, Rune, Jesper,
Allen, Kim, Einar, Jan, Anton, Andreas, Nick og Uffe. Også en tak for hjælpen til Henrik.
O

-

Dameynglinge HenrikThyrsted
Holdets vej gennem turneringen er gået
over al forventning. Vi startede med at
møde Østbirk, hvor vi spillede uafgjort.
Derefter gik det slag i slag med den ene
sejr efter den anden og vi vandt stort
set hver gang.
Så mødte ~i Billund som var nr. 2 i
puljen - tabte desværre så vi endte Apoint og skulle mødes igen - på neutral
bane. Der skulle findes en kredsmester.
Kampen skulle spilles i Nr. Snede.
Hallen blev godt fyldt med tilskuere fra
begge hold. Det var en nervøs træner
og nervøse spillere, der gik på banen.
Den mest velspillede kamp igennem
hele turneringen - sikke en gyser spændende fra start til slut, men vi
vandt og kredsmestre var vi.
Flot så det ud da vi stod der på banen
og fik overrakt medaljerne. Hvem havde husket at tage kamera med - ikke en.
Jeg vil som træner gerne takke alle
pigerne for en god sæson samt forældrene for en god opbakning.
O
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Vintersæsonen
96/97
af UllaJørgensen
Jeg vil gerne sige tak til samtlige trænere/holdledere for endnu en sæson.
Det er stort set den samme trup, der går
igen og igen. Desværre må vi sige
farvel til Rene, som har ønsket at holde
en pause. Til gengæld siger vi velkommen til Henrik Rosenberg, som fra
næste sæson er tilbage i truppen igen.
Alle - undtagen Hans og Tomrnas holder en pause i sommer. Ellers er der
tilsagn fra de fleste om endnu en sæson
til vinter. Det er jeg mægtig glad for.
Vi mangler en træner/holdleder til
micro til vinter. Har du lyst - ring da til
undertegnede.

Stævnei vojens
Vi har i år gjort brug af nogle af de
penge, vi har fået fra Cafeteriaforeningen. Samtlige stævner er betalt af denne pulje. Da Støtteforeningen som
sædvanlig også har været velvillig med
midler til disse stævner, har vore spillere også denne gang fået meget rimelige vilkår. Intet er jo gratis i denne ver-

den - vel !!
Tak til alle som har gjort blot den
mindste indsats for at få denne sæson
til at køre på skinner - eller hvad??
Til slut vil jeg gerne ønske vore
ynglingedamer tillykke med deres
kredsmesterskab- godtgåetpiger. O

Ynglingedamer
HenrikogTomrnas
I weekenden 28.-30. marts deltog vore
ynglingedamer ved et stævne i Vojens.
Da pigerne havde sagt nejtak til en bus,
måtte de selv sørge for transporten næste gang tror jeg vi tager en bus!
Nok var vi blevet kredsmestre - men
her mødte vi A-hold/mesterrækkehold.
Der var fart over feltet fra start til slut.
En forsmag på, hvad vore spillere går
ind til, når de fra næste sæson er rykket
op i seniorrækkerne.
Da vi ikke skulle spille søndag, besluttede spilleme at tage hjem allerede
lørdag til aften - skulle hjem for at lave
O
lektier - sagde de!

Vissenbjerg Cup - marts 1997
Håndbold-weekend
for dren-

geneden28./30.marts1997

af KeldStidsen
Som afslutning på en rigtig god sæson
tog vi -13 drenge, Henrik og jeg - til
Vissenbjerg Cup 1997.
Vi startede i bus fra Egebjerg-hallen
fredag kl. 17.45 i selskab med et
drenge- og et pigehold fra Østbirk ærgerligt der ikke var et pigehold med
fra Egebjerg. Vi kørte så til Vissenbjerg Skole for at blive indkvarteret.
Vi var i pulje med Kunder, SkQvby/Galten, Fraugde og øster Hæsinge.
Fredag aften kl. 21.30 spillede vi
mod øster Hæsinge - og vandt med 8
mål. Lørdag kl. 10.45 mødte vi Funder
- ny sejr på 8 mål. Lørdag kl. 12.50 var
modstanderen Fraugde - vi vandt med
6 mål. Lørdag kl. 16.15 var modstanderen Skovby/Galten - atter sejr på 8
mål. Efter lutter sejre vandt drengene
naturligvis pulje 3, og skulle så i 1.
mellemrundekampmøde nr. 2 i pulje 2

- Østbirk.

Efter en rigtig god og velspillet
kamp vandt vi for 5. gang i år over
Østbirk - mon de har et Egebjergkompleks? - så var det også ligesom sat
på plads, hvem der styrede slagets gang
i bussen - godt drenge!
Efter dagens 4 håndboldkampe - 1
fodboldkamp i fjernsynet (Kroatien Danmark) samt diskotek på skolen til

-
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kl. 24.00 - og kun 3 timers sØvnfredag
til lørdag - sænkede roen sig endelig
kl. 01.30- HOLDKÆFf,hvor var det
dejligt!
Søndag kl. 10.10 spillede vi så 2.
mellemrundekamp mod BR 66 - Fyn sejr på 8 mål. Så var vi nået til den
sidste kamp om en finaleplads, her
skulle vi møde Gauerslund. De havde
gennem hele turneringen været lige så
suveræne som os - så det var meget

spændende.

.

Efter en utrolig flot forsvarsfight,
velorganiseretog koncentreretangrebsspil vandt vi hele 12 - 6, efter 6 - 4 ved
halvleg.
Nu var målet endelig nået efter 7
flotte og velfortjente sejre - finale mod
Ejstrupholm; et hold som drengene
havde lammetævet - 21-12og 19-11- i
JHF-turneringen, så det var ligesom
om, at ......
Efter en dårlig start - bagud 0-3 spillede drengene sig op. Bagud 4-5
ved halvleg kom holdet endda foran 7-

5 - så "knak filmen" - Ejstrupholm

scorede 4 mål på stribe - og vandt dermed finalen 9-7. Det var godt nok
synd!
Endnu engang - drenge og Henrik tak for en god og minderig tur.
O

Drenge,årg.86-84 afSisse
Vi var 10 drenge og 2 ledere, der tog
bussen til VGIF stævne fredag den 4

april. Vores målmand var desværre
blevet syg, men vi havde gudskelov en
i reserve. Da bussen ankom til hallen,
havde Øsbirks spillere allerede fyldt
den godt op. Efter at vi var kørt fra
hallen, skulle vi holde ind ude på Vejlevej for at få luft i det ene dæk, da det
var punkteret.
Vi ankom til skolen, godt trætte i
vore små hoveder, efter at Østbirkpigerne havde sunget den samme sang
hele vejen fra Egebjerg til Vissenbjerg.
Hvis ikke spilleme var glade for at
slippe ud i det fri, ja så var lederne det.
Den første kamp spillede drengene
allerede fredag aften. De spillede som
en drøm og vandt da også kampen med
14-3. Resten af fredagen gik med at
pakke ud, spise madpakkerne samt at
se håndbold.Det var ikke så svævt at få
drengene i seng. Der var dog et par
stykker, der mente, at de skulle være
vågne lidt længere end os andre. Men
de fIk hurtigt fortalt lektien af nogle af
deres medlogerende.
Efter morgenmaden gik vi igen over
i hallen, hvor vi skulle spille den næste
kamp.Vi mente, at vi havde en chance
for at vinde, men det går jo ikke altid
som man ønsker og vi tabte da også
kampen. Så manglede vi at spille mod
Østbirk og drengene talte meget om,
hvordan de nu skulle spille den kamp
for at være bedst rustet til mellemrunden. De startede da også med at spille
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pænt håndbold.Men efter et par brændte straffekast og en middelgod indsats
i forsvaret tabte de kampen med 3 mål
og skulle derfor i B-puljen.
De sidste kampe skulle spilles sØndag. Vi startede mod Home og var
foran 7-2, men efter et par forkerte
udskiftninger fra min side, samt dårligt
forsvar, ja så måtte vi se os slået med
1-9. Vi var vist alle lidt sure på hinanden efter denne kamp. Måske så sure,
at nogle af drengene fyrede deres træner, da de mente, at det kun kunne gå
bedre i den sidste kamp uden træner.
Men ak, de mødte et hold, der nornalt
spiller i A- rækken og vi tabte da også
den sidste kamp ret stort.
Udover at spille håndbold hyggede
drengene sig sammen med pigerne, de
handlede ind hos købmanden, da det
var billigere end på skolen og i hallen.
Vi havde også en meget arbejdsom ung
mand med på turen - Johnny Ahle.
Hver gang de andre kom for at hente
nogle af deres penge, ja så kom han for
at aflevere penge. Han solgte nemlig
flasker. De andre på holdet gad ikke
selv at sælge flaskerne, men han havde
set, at der var profit i det. Dog fik han
brugt alle pengene til lørdagens disko.
De havde fået fortalt, at der skulle
være ro på gangene kl. 01.00; det var
ikke noget problem for nogle at drengene sov allerede før midnat. Bl.a. Molboe, som de andre drenge så brugte
som kortbord.
Jo, jeg tror, at alle havde en god tur
og jeg vil gerne sig tak for lån af jeres
drenge. Jeg vil også sige tak til Ulla,
fordi hun var så "glad",da hun fandt ud
af, at hun endnu engang skulle med til
Fyn. Samt tak til personalet på Hansted
Hospital, som gav mig fri, så det var
muligt at komme med til stævnet. O

Tidligt op lørdag morgen. Også
denne kamp vandt vi. 3. kamp lørdag
eftermiddag vandt vi også og de blev
nr. 1 i puljen som kvalificerede dem til
A-slutspillet. Da det var overstået,
kunne vi slappe af til søndag morgen
kl. 8.03, hvor A-slutspillet startede.
Lørdag aften var der disco og pigerne var klar til at score drenge og det
lykkedes da også for et par stykker.Der
skulle være ro kl. 1.00 - men pigerne
stillede en betingelse. De skulle have
en godnathistorie - hvilket vi ikke her
vil gå nærmere ind på. Derefter kunne
vi ledere tage os en velfortjent "slapper".
Søndag morgen gik vi så igang igen
- men veloplagtheden, den skulle man
lede langt efter. Kampen blev desværre
tabt og en semifinaleplads var væk.
De spillede som en drøm i 4 ud af 5
kampe. Hvad mere kan man forvente af
en flok rare piger der "som regel" hører
efter, hvad man siger.
Mange tak for denne sæson piger.
Vi ses til sommer. Med sportslig hilsen
og en tak til vores "utrættelige" Hans,
som naturligvis også var med i år. O

Lilleputpiger afMetteogJette
Håndboldstævnei Vissenbjerg - fredag
18.-20.april 1997.Fredag den 18. april
var der så afgang fra hallen. Vi var det
sidste hold, der skulle afsted.
7 lilleputter mødte op - fulde af forventning.Som sædvanlig skulle vi køre
i bus med hold fra Østbirk og det gik
da også ok, selvom der var en lidt ond
stemning i bussen derover. Ingen af
spilleme ville lade sig kue, så hidsige
bemærkninger fløj gennem luften alt
imens store madpakker, slik, chips osv.
blev fundet frem fra taskerne.
Inden vi fik set os om, var vi i Vissenbjerg, og nu manglede vi så bare et
Puslingepigerrommas Kristoffersen sted at sove. Vi fik tildelt gymnastiksaDen 4.,5. og 6. april 1997 var der atter
len sammen med et par andre hold.
stævne i Vissenbjerg. Denne gang med
Dette skulle senere vise sig både at
deltagelse af både pige- og drengepushave fordele og ulemper.
linge. Også i år delte vi bus med østAftenen gik med forskellige småbirk. Der var en larm uden lige - 4
ting, såsom udpakning, spisning af
muntre hold var med.
madpakker og tumlen rundt på gymnastiksalens'fedskaber. Derudover var
Pigerne skulle spille første kamp
vi ovre at se en smule håndbold i halfredag aften - de vandt. Om natten var
lerne, hvor stævnet havde taget sin
de ikke helt så rolige som jeg havde
håbet på. Vi delte klasseværelse med
start. Vi skulle dog først spille om
Daugård IF. Ro ca. kl. 1.30 og kl. 5.00
lørdagen, så tiden gik med rene og
skære fornøjelser!
var der atter gang i chips-poserne.
,JUNI- JULI

Vore spillere var nemme at få i seng,
men det var svært at få ro, idet et af de
andre hold rumsterede rundt. Nogenlunde ro kl. ca. 23.
Efter en god nats sØvnvågnede alle
tidligt, mere eller mindre friske. Vi
skulle først spille kl. 9.30, så der var
god tid til både at vågne, gøre sig klar
samt få morgenmad. Herefter gik vi til
hallerne, hvor de to sidste af vore spillere stødte til truppen samt en velkendt
forælder (Hans) som trofast tilskuer.
Første kamp var mod Øsby og vi
vandt 4-1. En god start omend modstanderne ikke var for gode. Slik og is
blev indtaget i rigelige mængder inden
næste kamp. Alt gik over forventning
vandt 9-0.
Næste kamp var kampen om 1.pladsen i puljen, og vi satsede selvfølgelig
på at vinde. Kampen var i starten meget
åben, men kun indtil vi tog os sammen
- vandt med 6-3. Efter en hurtig omklædning skulle vi over på skolen og
spise middagsmad. Nu havde vi så
resten af dagen til fri afbenyttelse, idet
vi først skulle spille igen om søndagen.
Midt på eftermiddagen tog vi alle en
tur i Terrariet, hvor vi så alle mulige
slags
krybdyr.
Skildpadderedderkopper-slanger-mårhund m.fl.
Denne tur blev givet som afslutning på
sæsonen. Resten af eftermiddagen gik
med sjov og spas, hvilket spilleme selv
bestemte.
Efter indtagelsen af aftensmaden var
der dømt "krig" mod undertegnede. To
mod syv "tøser", det var hårdt og energikrævende, men vi klarede os da nogenlunde.
Lørdag aft~n var der så diskotek,
hvilket dog ikke havde vore spilleres
helt store interesse. De ville hellere
hoppe rundt på springbrædt, minitrampolin og store madrasser. Her skal også
nævnes sammenhold med det andet
hold, hvor kemien passede godt sammen.
En af vore spillere var eftertragtet og
jagten gik lystigt, omend hun ikke viste
den helt store interesse. I løbet af aftenen var de så overladt til sig selv en
times tid, hvor der var lederkomsammen for os "voksne". Denne aften var
alle lette at få i seng og roen sænkede
sig øjeblikkelig over gymnastiksalen.
Igen en god nats sØvnmen friske
det var vi vist ikke helt. Havde knap så
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god tid, så vi måtte skynde lidt på alle.
To spillere, som desværre ikke ville
overnatte ved stævnet, måtte bringes
frem og tilbage både lørdag og søndag,
hvilket betød at de denne morgen måtte
meget tidligt hjemmefra.
Vi skulle spille kl. 8.30 og kampen
krævede en sejr for videre deltagelse i
stævnet. En del taktiske overvejelser
gik forud for kampen og vi må sige, at
spillerne fulgte ledernes oplæg. Vi
vandt kampen 4-1 og var rævestolte.
En befriende sejr.
Nu kunne tiden ikke gå hurtig nok
inden sidste kamp. Vi var en del nervø-

se, for det var kampen om en finaleplads. Kampen var absolut ikke vores
bedste og det lykkedes os ikke at nå
finalen. Vi måtte tabe med 2 mål men
tabte med 3 og var nu færdige med at
spille. Surt - når vi var så tæt på.
Spillere og ledere var naturligvis
meget skuffede, men vi måtte videre.
Et par forældre var kommet for at se
sidste kamp og efter at have pakket et
par spilleres ting sammen, kørte de
med hjem.
Vi var nu kun 5 spillere tilbage,
middagsmaden blev indtaget, vi fik
pakket vore ting og ryddet op.

Derefter gik vi i hallen og så de
resterende kampe. I bussen hjemad så
vi en video af en kamp, men ellers var
der rimeligt stille. Forældre som spillere var glade for at se hinanden igen
og parkeringspladsen var hurtig tom.
Vi takker alle spillere for en utrolig
god og hyggelig tur. Alle ydede en
kæmpe indsats og vore resultater var
langt bedre end forventet. Inden vi
skilles for denne sæson, vil vi samle
spillerne, så vi sammen kan se kampen
på video, som blev optaget derovre.

o

Tak for en god tur.

...

Investeringsforslag

ElF-for bold 1997
kontaktpersoner:
SusanneMolboe(-zr 7565 6500) og Ole Jørgensen ('B' 7565 6732
"""""i'''cf''age
""",,',
"
:'r$mng$
rgr"<
"':>;'::-:'>'-"-:::,6<,:w:;::';;:;i;.&.
,.X,>.':::m$l1lil1.J
tgQi9,i;Wh!oiHrtavnJ'1'}P"""
17.00-18.00
1992-1991Poder
Majken
Sørensen 'll'75656747
mandag+ onsdag
;>:>.::,: ;, ,:.:i<.,;. <:';:Z<:<:<-:,':;'

1990

Poder

'll' 75656567
mandag+ onsdag 17.00-18.00JørnChristoffersen
HeineHolm
'll' 75656848

1989

Poder

1988

Miniputter

mandag+onsdag 15.45-16.45OleJørgensen 'll' 75656732
mandag+onsdag 16.00-17.00ShilaChristensen 'll' 75626495

1987

Miniputter
1986-1985Lilleputter

mandag+ onsdag 16.00-17.00JohnFerguson
mandag+ onsdag 17.00-18.30OleJørgensen
LarsSørensen

-

Poul Pedersen

tirsdag+ torsdag 17.30-10.00LeifHolst
Henning
Juhl
1982-1980Juniordamer torsdagi Egebjerg 19.00-21.00JensKlint
FC/ EIF
tirsdagi Horsens 19.00-21.00KimSørensen

1984-1983Drenge

'll' 75615219
'll'
'll'
'll'

75656732
75656539
75654574

'll'75656511
'll'75656969
'll'75641640
75661006

'll'

1978-19??Damesenior tirsdag+torsdag 19.00-20.30MortenJonassen ø 20336530
'll' 75648016
1978-19??Damesenior tirsdag+torsdag 19.00-20.30TommySavskov
1978-19?? Herresenior

tirsdag+ torsdag

'll'

Køb~~1

Mf\LAKTtE

og vær medtil at støttevort serie5 hold
Enmålaktiekoster25,- kronerogforpligter
aktieejerentil, at indbetale2,- kronerfor
hvert mål,som serie 5 holdetscoreri turneringen- dog maksimalt100,-kroner.
Aktiennoterespånummerogdeltageri fire
lodtrækninger,
i løbetaf sæsonen,medgevinstertil værdierpå mindst150,-kroner.
Aktiesalgetsoverskudanvendestildeltagelse i træningslejre,inspirationskurser,
m.m.;
alt meddet formålat styrke klubåndenog
øgespillernesmotivation.
Kundervedkan seniorafdelingenblive en
inspirationskildeog et mål,somde mange
børne- og ungdomsspillerei EIF kan se
fremtil de kommendeår.

75656022

19.00-20.30 Jimmy
Augustesen
'll' 75656630

1965-19?? OldBoysI

HansTonsberg

1965-1971 OldBoysII

PoulKirkegaard

75656583
'll' 75656777

1957-19??SuperOld

HansThomsen

'll'
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'll'

Målaktier
kankøbesvedhenvendelse
til:

bestyrelsesmedlem
OleJørgensen
('5" 75656732)
ellertræner
Jimmy
Augustesen
('5" 75656630)

75656133
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Pinsetur til Meppel i Holland

torLilleput1985

text:OleJørgensen
I foto:OleSørensenI madfar:
OleSørensen
I finansmester:
HarleyClausenI holdleder:
PoulPedersenI træner:OleJørgensen
Salamidrengene
(th.):
SørenMeldrup,LarsNielsen,Anders
Sørensen,RasmusChristensen,Thorbjørn
Hansen,PeterKjær,TommyPedersen,trænerOleJørgensen,MogensSøgaardog RasmusJørgensen!
MortenClausen,Kim Madsen,KimSørensen,DanielJørgensenog MadsMogensen!

Herunder:
Salamidrengene
efteren5-0sejr.
Nederstth.:
Salamitaktikken
fastlægges
førsidstekamp.
Nedersttv.:
Monjegsnartskalind?
Afgangfredagkl. 07.00; men pyt det gaven
fridagi skolen.Ankomsttil Meppelkl. 18.00.
Forventningerne
varstore;mendeblevindfriet,
f.eks.:masseraf lommepenge,entankpasser
dersnødmedreturbetalingen,
fodbold,bestjålet i svømmehallen,dommereder ikkeforstod
"dansk", tysk glose "Kinder-eeg", hiven i
trøjen,sent i seng,tidligtop,fodbold,fodbold,
herligeslagsange,restarautionsbesøg,
fodbold,
gå alenei byen,sejreog nederlag.

Joh! - vi er paratetil attageafstedigen.Stor
taktilCafeteriaforeningen
ogIdrætsforeningen
forstøttetil turen!

,JUNI- JULI
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M å n et id e r

af Arne Thomsen

Månen er mystisk. I årtusinderhar jordens
menneskerbetragtet nattens dronning med
ærbødighed, med nysgerrighed og frygt.
På nattehimlen ses en ustandselig kamp mellem månen og
mørket. Til tider rykker mørket frem og sluger stadig større
dele af månen, indtil den er udslettet. Men i triumf genopstår
månen af intet, og den fine skønne nymåne begynder at vokse
i herlighed frem mod fuldmånens sejr.
Man har også bemærket månens magt over jorden: Tydeligst var sammenhængen med tidevandets flod og ebbe, som
man efterhånden forstod var resultater af månens tiltrækningskraft over havene. Månens betydning for jordskælv
hører stadig med til dens gåder. I årtusinder levede også den
overtro, at der var sammenhæng mellem månetiderne og
kvinders menstruationsperioder,der begge omfatter en cyklus
på godt 4 uger.
Mens solen tydeligt er den, der har magten over årets og
døgnets gang, har man i mange kulturer alligevel følt, at
natten med dens måne og stjernebilleder var lige så betydningsfuld for tidernes gang.
Tilsammen udgør måne og stjerner en levende og anskuelig kalender, så den tanke har været nærliggende, at livets
gang på jorden blev bestemt fra nattehimlen. Ud fra himmelforskning beregnede man tiderne for årets arbejde, og man
søgte også at forudse rigers og menneskers skæbne ud fra
himmellegemernes indbyrdes stilling.

Inyognæ
Udtrykket "i ny og næ" opfatter vi som det ret tilfældige.Men
fra først af betyder det netop det faste og sikre, nemlig de to
månetider:
Ny = nymånetid,hvormånener voksende,ogNæ= nedadtid, hvor månen er aftagende. Mere nøjagtigt skelner man
mellem 4 månetider: Nymåne, 1. kvarter, fuldmåne og Sidste
kvarter.
Nattens himmelkalender hjalp til at bygge bro over den
store kløft mellem det lange solår og de korte flygtige døgn.
Ordet måned betyder månetid og omfatter egentlig tiden fra
den ene nymåne til den næste.
Helt nøjagtig bruger månen 29,53059 døgn til en omdrejning omkring jorden, og da man i kalenderen er nødt til at
regne med hele døgn, fik man på den måde måneder med
skiftevis 29 og 30 dage. Det gav nye problemer, når man
derefter forsøgte at bringe harmoni mellem månetiden og
soltiden, for et solår varer 365,2422 døgn, og når man heraf
danner 12 måneder, bliver der 11 dage til overs. For igen at
bringe orden i regnskabet mellem sol og måne, må man med
mellemrum indsætte en ekstra "skudmåned".
I den jødiske og den arabiske kalender har man stadig en
tids- beregning, der i lige grad bygger på solens og på månens
stilling på himlen.
I den vestlige verden har vi stadig en lille rest af månetiden
i vor kalender i den måde påskedatoen bestemmes. Påskedag
SIDE26

falder altid på den første søndag efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn. Det betyder, at påskens og dermed også
pinsens indtræden kan svinge mere end 4 uger fra år til år.
Der kan tidligst blive påskedag den 22. marts og senest den
25. april.
Men ellers er vor kalender en ren solkalender, hvor alle
måneder er strakt 1-2 dage, så deres samlede dagetal passer
til et solår.
Månens fire faser dannede i sin tid grundlaget for månedens opdeling i 4 uger. Men også ugernes længde blev siden
gjort uafhængige af månens udseende, og fik det faste dagetal
på 7.

Førstvarmanreligiøs
Vore månedsnavne stammer alle fra oldtidens Romerrige. De
ældste af navnene opstod flere århundreder før Kristi fødsel.
Nytårsmåneden Januar har navn efter en besynderlig Gud,
Janus, dørvogteren med to ansigter, der vendte til hver sin
side, så han kunne holde øje med både dem, der kom, og
dem, der forlod huset. Udskåret i træ stod han ved hoveddøren i alle fine romerske hjem. Samtidig var han gud for
årsskiftet, hvor fortid mødes med fremtid.
Februar har ingen sikker forklaring. Måske kommer det af
februus og betyder rensemåned. Andre mener, at Februus er
det samme som Pluto, underverdenens og spirekraftens Gud.
Marts er til gengæld krystalklar. Mars var kampens Gud og
Romerrigets skytshelgen. Når netop denne måned fik det
fornemme navn, skyldtes det, at marts fra begyndelsen var
årets første måned. Flere århundreder senere flyttedes nytåret
fra 1. marts til 1. januar.
April er lige så ældgammelt et navn som februar og lige så
usikker i betydning. Muligvis kommer det af aperire, der
betyder at åbne sig. For alt liv åbner sig i denne tid.
Maj har navn efter den gamle italienske naturgudinde
Maja, og Juni er også kvindelig: Juno var romernes himmeldronning, gift med overguden Jupiter. Hun var frodighedens og ægteskabets gudinde.

Såblevmanpolitisk
50 år før Kristi fødsel sørgede kejser Julius Cæsar for en stor
kalenderreform, og efter hans død ærede senatet ham ved, at
årets midterste måned kom til at bære hans navn, Julius.
Hans store efterfølger Augustus, der herskede, da Jesus
blev født, ville ikke stå tilbage og bestemte, at den følgende
måned skulle opkaldes efter ham.
Og dermed var det slut med kejsernes opfindsomhed. De
følgende månedsnavne er nemlig kun tal. September, oktober,
november og december betyder simpelthen den 7., den 8., den
9. og den 10. måned. Navnnene skyldtes som allerede nævnt,
at året endnu på den tid begyndte den 1. marts.
Det er også grunden til, at februar kun har 28 dage, da den
som årets sidste måned måtte nøjes med de resterende af årets
365 dage.
Derfor er det også februar, som nyder godt af en ekstra
dag, når vi hvert fjerde år har skudår med 366 dage.

Ugensdagei sydog nord
I Romerriget havde ugens dage navne efter solen, månen og
BROEN -9.ÅRGANG -
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M ån et ide rat

Arne Thomsen

Månen er mystisk. I årtusinderhar jordens
menneskerbetragtet nattens dronning med
ærbødighed, med nysgerrighed og frygt.
På nattehimlen ses en ustandselig kamp mellem månen og
mørket. Til tider rykker mørket frem og sluger stadig større
dele af månen, indtil den er udslettet. Men i triumf genopstår
månen af intet, og den fine skønne nymåne begynder at vokse
i herlighed frem mod fuldmånens sejr.
Man har også bemærket månens magt over jorden: Tydeligst var sammenhængen med tidevandets flod og ebbe, som
man efterhånden forstod var resultater af månens tiltrækningskraft over havene. Månens betydning for jordskælv
hører stadig med til dens gåder. I årtusinder levede også den
overtro, at der var sammenhæng mellem månetiderne og
kvinders menstruationsperioder,der begge omfatter en cyklus
på godt 4 uger.
Mens solen tydeligt er den, der har magten over årets og
døgnets gang, har man i mange kulturer alligevel følt, at
natten med dens måne og stjernebilleder var lige så betydningsfuld for tidernes gang.
Tilsammen udgør måne og stjerner en levende og anskuelig kalender, så den tanke har været nærliggende, at livets
gang på jorden blev bestemt fra nattehimlen. Ud fra himmelforskning beregnede man tiderne for årets arbejde, og man
søgte også at forudse rigers og menneskers skæbne ud fra
himmellegemernes indbyrdes stilling.

Inyognæ
Udtrykket "i ny og næ" opfatter vi som det ret tilfældige.Men
fra først af betyder det netop det faste og sikre, nemlig de to
månetider:
Ny = nymånetid,hvormånener voksende,ogNæ= nedadtid, hvor månen er aftagende. Mere nøjagtigt skelner man
mellem 4 månetider: Nymåne, 1. kvarter, fuldmåne og Sidste
kvarter.
Nattens himmelka1ender hjalp til at bygge bro over den
store kløft mellem det lange solår og de korte flygtige døgn.
Ordet måned betyder månetid og omfatter egentlig tiden fra
den ene nymåne til den næste.
Helt nøjagtig bruger månen 29,53059 dØgntil en omdrejning omkring jorden, og da man i kalenderen er nødt til at
regne med hele døgn, fik man på den måde måneder med
skiftevis 29 og 30 dage. Det gav nye problemer, når man
derefter forsøgte at bringe harmoni mellem månetiden og
soltiden, for et solår varer 365,2422 døgn, og når man heraf
danner 12 måneder, bliver der 11 dage til overs. For igen at
bringe orden i regnskabet mellem sol og måne, må man med
mellemrum indsætte en ekstra "skudmåned".
I den jødiske og den arabiske kalender har man stadig en
tids- beregning, der i lige grad bygger på solens og på månens
stilling på himlen.
I den vestlige verden har vi stadig en lille rest af månetiden
i vor kalender i den måde påskedatoen bestemmes. Påskedag
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falder altid på den første søndag efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn. Det betyder, at påskens og dermed også
pinsens indtræden kan svinge mere end 4 uger fra år til år.
Der kan tidligst blive påskedag den 22. marts og senest den
25. april.
Men ellers er vor kalender en ren solkalender, hvor alle
måneder er strakt 1-2 dage, så deres samlede dagetal passer
til et solår.
Månens fire faser dannede i sin tid grundlaget for månedens opdeling i 4 uger. Men også ugernes længde blev siden
gjort uafhængige af månens udseende, og fik det faste dagetal
på 7.

Førstvarmanreligiøs
Vore månedsnavne stammer alle fra oldtidens Romerrige. De
ældste af navnene opstod flere århundreder før Kristi fødsel.
Nytårsmåneden Januar har navn efter en besynderlig Gud,
Janus, dørvogteren med to ansigter, der vendte til hver sin
side, så han kunne holde øje med både dem, der kom, og
dem, der forlod huset. Udskåret i træ stod han ved hoveddøren i alle fine romerske hjem. Samtidig var han gud for
årsskiftet, hvor fortid mødes med fremtid.
Februar har ingen sikker forklaring. Måske kommer det af
februus og betyder rensemåned. Andre mener, at Februus er
det samme som Pluto, underverdenens og spirekraftens Gud.
Marts er til gengæld krystalklar. Mars var kampens Gud og
Romerrigets skytshelgen. Når netop denne måned fik det
fornemme navn, skyldtes det, at marts fra begyndelsen var
årets første måned. Flere århundreder senere flyttedes nytåret
fra 1. marts til 1. januar.
April er lige så ældgammelt et navn som februar og lige så
usikker i betydning. Muligvis kommer det af aperire, der
betyder at åbne sig. For alt liv åbner sig i denne tid.
Maj har navn efter den gamle italienske naturgudinde
Maja, og Juni er også kvindelig: Juno var romernes himmeldronning, gift med overguden Jupiter. Hun var frodighedens og ægteskabets gudinde.

Såblevmanpolitisk
50 år før Kristi fødsel sørgede kejser Julius Cæsar for en stor
kalenderreform, og efter hans død ærede senatet ham ved, at
årets midterste måned kom til at bære hans navn, Julius.
Hans store efterfølger Augustus, der herskede, da Jesus
blev født, ville ikke stå tilbage og bestemte, at den følgende
måned skulle opkaldes efter ham.
Og dermed var det slut med kejsernes opfindsomhed. De
følgende månedsnavne er nemlig kun tal. September, oktober,
november og december betyder simpelthen den 7., den 8., den
9. og den 10. måned. Navnnene skyldtes som allerede nævnt,
at året endnu på den tid begyndte den 1. marts.
Det er også grunden til, at februar kun har 28 dage, da den
som årets sidste måned måtte nøjes med de resterende af årets
365 dage.
Derfor er det også februar, som nyder godt af en ekstra
dag, når vi hvert fjerde år har skudår med 366 dage.

Ugensdagei sydog nord
I Romerriget havde ugens dage navne efter solen, månen og

BROEN-9.ÅRGANG-

NR.4 - 1996/97

,

de fem dengang kendte planeter. Sådan kom de til at hedde:
Solens dag, månens dag, Mars dag, Merlrurs dag, Jupiters
dag, Venus dag og Saturns dag,
Da den romerske kultur senere mødtes med den germanske, smittede navnene af hos os på den måde, at gudenavnene
blev erstattet af de tilsvarende germanske gudenavne.
Søndag betyder soldag, og mandag er månedag. Men
Marsdag blev hos os til krigsguden Tyrs dag, og Merkurs dag
blev til Odins dag. Jupiter blev "oversat"til den mest elskede

L Un d u m

af nordens guder, den stærke Tor, og Venus havde en nordisk
søster i frugtbarhedsgudinden Freja.
Saturn er dødsguden og blev kun accepteret af englænderne (Saturday), Mens tyskerne valgte det mere fredsommelige
navn Sonnabend (= aftenen før søndag), og nordboerne valgte
det endnu jævnere ord lørdag, der såmænd betyder vaskedag.
Og dermed er vi så fra vor kulturhistoriske himmelflugt vendt
tilbage til det jævne jordiske for ---denne gang.
O

L Un d u m

af Vibeke Nielsen

af Jens Thule Jensen

Borgerforeni ng Lokalarkiv
Generalforsamlingeni Lundum Borgerforening den 14.marts
1997 startede med valg af dirigent, hvorefter foreningens
formand aflagde beretning om Borgerforeningens arrangementer i årets løb. Derefter fremlæggelse af det reviderede
regnskab ved foreningens kasserer. Begge dele blev godkendt.

Valgtil bestyrelsen
Formand Harry Kragh Jensen ønskede ikke genvalg og den
nye bestyrelse er sammensat således:
Søren Damkjær (formand) . . . . . . . . . . . .
Anne Buhl Jørgensen (næstformand) ...
. Johannes Saugbjerg (kasserer) . . . . . . . . .
Vibeke Nielsen (sekretær) ............
Tove Jørgensen (medborgerhuset) . . . . . .

'Zl' 7565
'Zl' 7565

4994
4254

'Zl' 7565

4929

'Zl' 7565

4948
'Zl' 7565 4481

Efter en livlig debat mellem de 22 fremmødte kunne dirigenten takke af, hvorefter man kunne gå i gang med kaffen. O

Lundum Borgerforening havde åbent hus i Beboerhuset
lørdag og søndag den 12.-13.april om eftermiddagen. Der var
ophængt billeder fra Lundum og Lundumskov fra gammel og
nyere tid; ligeledes var ejerlister, folketællinger og forskellige
protokoller lagt frem.
Blandt billeder var der en del "nye" gamle billeder.
Tidligere lærer E. Bøtker Rasmussen, som var lærer ved
Lundumskov skole fra 1918-1943,da skolen blev nedlagt og
fortsatte som lærer ved centralskolen. E. Bøtker Rasmussen
tog mange billeder omkring Lundum og Lundumskov negativer fra disse billeder er nu ved hans sØnAage Bøtker
Rasmussen, der er lærer på Falster. Vi lånte nogle af negativerne og har fået ca. 140 billeder fremkaldt, som var med på
udstillingen.
Flere tidligere Lundum borgere og folk, som har trådt
deres' barnesko i Lundum var mødt frem, så det viser jo, at
der er folk, som har interesse for at se billeder og læse om,
hvordan det hele foregik førhen. Man kan roligt bruge den
kendte sætning: "Ingen fremtid uden en fortid".
Hvis der er folk, som har lyst til at se eller høre noget af
det vi har - eller som evt. selv har billeder fra Lundum og
Lundumskov - er man velkommen til at kontakte Jens Thule
Jensen på 'Zl'7565 4203.
O
FleretidligereLundumborgereog
folk,somhartrådtderesbarneskoi
Lundumvarmødtfrem,sådetviser
jo,atdererfolk,somharinteresse
for
at se billederog læseom,hvordan
detheleforegikførhen.
Mankanroligtbrugedenkendtesætning:"Ingenfremtidudenenfortid".

Foto:HarryKraghJensen
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Kvalitetsudvikling på
Egebjergskolen

af OleGregersen

Alle institutioner og forvaltninger i Horsens Kommune
skal nu til at anvende kvalitetsudvikling, og på Egebjergskolen er vi allerede godt i gang.
Vi har været så heldige, at være med i
det store skoleudviklingsprojekt, SKUP,
som i de sidste 4 år har været gennemført som et landsprojekt, hvor 12 skoler
har være med - vi som skolen i Vejle
amt. Under dette projekt har vi faktisk
arbejdet os hen mod kvalitetsstyring,
som det nu indføres overalt i kommunen.
Arbejdsmåden med kvalitetsudvikling består kort fortalt i, at skolen inden
for sin målsætning udvælger nogle
indsatsområder, som der laves handleplaner for. For hver handleplan sættes
en tidsgrænse, og når den er nået, vurderes hvordan arbejdet med udførelsen
af handleplanen så er gået.
Vi har netop vedtaget nedenstående
målsætninger, indsatsområder oghandleplaner for det næste år:

Målsætning nr. 1:
Vi vil skabe et trygt og engagerende
miljø, så der er basis for i samarbejde
med forældrene at opdrage og kvalificere eleverne til problemløsning, samarbejde og ansvarlighed.
Vi vil styrke elevernes selvværd og
deres forståelse for ligeværd.

Måljustering:
Ved fagfordelingeni foråret 97 nedsættes en arbejdsgruppe, som skal fremsætte et forslag til justering af skolens
mål inden jul 1997. Forslaget behandles i pæd.råd, elevråd og bestyrelsen
inden sommer 1998.
Afprøvning af samtaleblade:
De "nye" samtaleblade afprøves indtil
efteråret 1997. Her laves en skriftlig
brugerundersøgelse ved stikprøveud-

-

tagning - blandt forældre, elever og
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lærere. Dette arbejde forestås af en
arbejdsgruppe, der nedsættes i foråret
97 i forbindelse med fagfordelingen.
På baggrund af undersøgelsen justeres
samtalebladene.

Kvalitetsbegrebet i skolen:
Udarbejdelseaf "Årsrapport"med dertil
hørende indsatsområder fortsætter og
udbygges.
(ansvarlig: OG).
En væsentlig kvalitetsparameter er
undervisning på højt niveau. For at
sikre, at lærerne fortsat er i stand til at
gennemføre dette, må lærernes efteruddannelse / videreuddannelse og deres
adgang til de bedste undervisningsmidler prioriteres højt.

Afklare antal af forældremøder og
tid til forældresamtaler:
Ved forældremøderne i efteråret 1996,
har emnet været drøftet. Der laves en
sammenskrivning af resultatet, og der
udarbejdes ændringer på baggrund
heraf.
(ansvarlig: OG)
Læringsbegrebet:
På baggrund af brugerundersøgelsen i
1995påbegyndesarbejdet med "det nye
læringsbegreb"ved et stort forældremøde i foråret 1997. Indleder / foredragsholder skal være en kendt og dygtig
ekspert på området.
Efterfølgende arbejder lærerne med
emnet som et væsentligt element i den
fælles kursusvirksomhed i resten af
1997.
Den videre kommunikation med forældrene om emnet fastlægges derpå
nærmere.
(ansvarlig: skolebestyrelsen, OGog lP)

Målsætning nr. 2:
Vi vil prioritere den skriftlige kultur
således, at eleverne i højere grad bliver i stand til at udtrykke sig.

t

Målsætning nr. 3:
Vi vil understøtte elevernes indre
kvalitetskrav/personlige målsætninger. Eleverne skal bringes frem til at
kunne sætte personlige mål over en
længere tidshorisont, men også kunne
formulere målsætning i relation til
konkrete opgaver.
Intern evaluering (elev/lærer):
Arbejdet med elevllærer-samtaler om
elevernes faglige og sociale forhold
understøttes i skoleåret 97/98 med:
1. en arbejdsgruppes indsamling og
bearbejdelse af materiale om intern
evaluering fra litteraturen, fra andre
"skolerog fra vores egen skole,
2. drøftelser i pædagogisk råd
3. hjælpemateriale udarbejdet af arbejdsgruppen på baggrund af det
foregående arbejde.
Arbejdsgruppennedsættes i forbindelse
med fagfordelingen i foråret 97.

Målsætning nr. 4:
Eleverne skal bevidstgøres om deres
egen identitet som historiske væsener
for bedre at kunne orientere sig i nutiden og fremtiden.

Målsætning nr. 5:
Lærere og elever må jævnligt drøfte
betydningen
af de enkelte fags
grundlæggende elementer og teknikker og herudfra foretage nødvendige
justeringer af undervisningen.
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Målsætning nr. 6:

Målsætning nr. 9:

Eleverne skal i forbindelse med geografi og historie (orienteringsfagene)
i højere grad kunne orientere sig i tid
og sted. Dette indebærer bl.a. mere
præcis viden om historiske tidsforløb
samt byers og landes placering.

Der lægges vægt på et inspirerende og
frugtbart samarbejde til glæde for det
enkelte barn og hele klassens trivsel.
Målet nås gennem defineret ansvarsfordeling og gensidige kvalitative informationer.

Målsætning nr. 7:

Skolefesten:
I skoleåret 1995/96ændrede skolen helt
sine traditionelle skolefester fra fester
opdelt efter elevernes alder til en stor,
fælles skolefest,som blev forberedt i en
emneuge og afviklet om torsdagen fra
kI. 16.00 til 24.00.
Vi ønsker at afprøve formen en gang
mere. Det bliver i foråret 1997.
Der er nedsat en styregruppe på 4
lærere, som får vide beføjelser m.h.t.
tilrettelæggelse og uddelegering af arbejdsopgaver mellem kollegerne (lærerne og SFO-pædagogerne).
Efter festen i 1997 vil der være en omhyggelig evaluering, og på baggrund af
den vil der blive truffet beslut-ning om
skolefestens form i de kommende år.

Tematisk undervisning skal afbalanceres med helhedsbetragtninger for at
fastholde
historiske og kulturelle
sammenhænge og de enkelte temaers
sammenhæng med det øvrige pensum.

Informationsteknologi
opgaven:

i projekt-

Dette indsatsområde er en fortsættelse
fra de 2 sidste år, og det færdiggøres.
Der er afsat tid til deltagende lærere.
Ved afslutningen, som sker v. sommerferien 1997, vil der blive udarbejdet en
kort beskrivelse at projektet.
(ansvarlig: KP)

Målsætning nr. 8:
Valgfagene skal være med til at gøre
skolen spændende og alsidig ved at
give eleverne mulighed for at dygtiggøre sig og udvikle sig kreativt, praktisk og musisk.

Målsætning nr. 10:
Vi vil øge det kollegiale samarbejde
m.h.p. udnyttelsen af alle læreres menneskelige og faglige ressourcer for
derved at fremme elevernes trivsel og

indlæring, samt for lærerne at skabe
et trygt, inspirerende og udfordrende
arbejdsmiljø.

Klasselærerens
nye rolle:
Arbejdet med dette emne blev påbegyndt i slutningen af skoleåret 1995/96,
hvor lærerne udfyldte spørgeskemaer
til DLH om deres forventninger og
ønsker til arbejdet med emnet.
Den 1. og 2. august 1996 blev der afholdt kursus for alle lærere. På dette
kursus blev der udarbejdet forslag
til retningslinier for klasselærerens
særlige funktioner - en slags aftale om,
hvad klasselærerens rolle er i forhold
til kollegerne.
Disse retningslinier afprøvesi skoleåret
1996/97og evalueres før sommerferien
1997 i pæd.råd.

Udvikling af skolens
fysiske rammer:
I skoleåret 1997/98vil der blive nedsat
en arbejdsgruppe,som får til opgave.at
vurdere skolens fysiske rammer med
hensyn til hjemklasser, faglokaler og
arbejdsarealer til opfyldelse af den
"nye" lovs krav
stille forslag om udsmykning / opfriskning af skolen
- stille forslag om indretning af opholdsarealer for eleverne i frikvartererne / fritimer.
O

Indskrivning af børn i Egebjergskolen til næste skoleår

af Ole Gregersen

Indskrivningen af børn, som skal begynde at
gå i skole næste år, er nu afsluttet. Vi får 2
børnehaveklasser i skoleåret 1997/98. Der
er 44 elever i de to børnehaveklasser.
Der er børn, som ikke bor i vores skoledistrikt, som søger hertil, og der er også børn
fra vores distrikt, der søger til andre skoler.
Disse ansøgninger om flytninger er blever behandlet centralt i skoleforvaltningen,
og forældrene og skolen har ne fået besked
om ansøgningerne er imødekommet eller
ikke.
Den endelige planlægning går nu i gang
her på skolen.
Vi glæder os altid til at modtage de nye,
små elever og deres forældre på skolen. O
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Blomsterhave og kvægavl
forenet bag flot blodbøg
på GI. Kirkevej hos Else og Søren Bregendal, Egedalgård
Hvor længe har i boet her
Vi købte Egedalgård for 40 år siden, og har altså boet her
lige så længe.
I er ikke østjyder, hvor stammer i fra
Ja, siger SØren, jeg er jo nænnest vestjyde, jeg stammer fra
Salling, nænnere betegnet fra Ejsing ved Vinderup.
Else fortæller, at hun er sønderjyde, jeg er fra Adsbøl,
det er der ingen der ved hvor er, men når jeg så siger, at
det ligger ved Gråsten, så ved folk besked.
Hvor mange børn og børnebørn har I
Vi har 3 børn, og er blevet beriget med i alt 4 børnebørn.

r:::
Q)
en

Q)
~
en
CtI
CtI

a..
en
"t:I
r:::

~
U.

as

Kan i leve af landbruget i dag
Jo, siger Søren, det går da. I dag driver vi det jo på en
måde, så vi ikke er alt for bundne af arbejdet. Med noget
forpagtninghar vi ialt 32 ha. og så er stalden fyldt op med
fedekvæg og ammekøer, og det kan jo passes uden at man
behøver at hænge i en klokkestreng. I markerne har jeg
kom, græs, lucerne og majs, som altsammen kan fodres op.
For en halv snes år siden havde vi malkekøer, da havde
vi også merejord, men det forsvandt, da golfbanen blev
anlagt, men nu da motorvejen også er kommet, er vi
nærmest spærret inde landbrugsrnæssigt, der er ingen
udvidelsesmuligheder mere.
Hvis jeg nænnere skal betegne mit landbrug, så vil jeg
sige det på den måde, at vi lever af landbruget: "Frajord til
bord og med god udsigt til kirken".
Else, du har væretformand for menighedsrådet, hvor længe
Jeg var i menighedsrådet i 23 år og deraf de 19 år som
fonnand. Det var meget interessant at være med i det
arbejde,men uden problemer var det ikke. En overgang var
der kraftig udskiftning af præster her i sognet, og jeg har
blandt andet i min tid været med til at ansætte ikke mindre
end 4 præster. Selvom jeg nok savner det lidt, så var det
alligevel med en vis lettelse, at jeg holdt op. Menighedrådsarbejdet er efterhånden blevet mere og mere styret
ovenfra af love og cirkulærer, så den frie ret til selv at
bestemme i rådet er blevet indskrænket betydeligt. Regnskabsmæssigter det også blevet utroligt svært at overskue.
Men jeg syntes nu også, at det var på tide, at der kom
friske kræfter til. Jeg har forøvrigt mange gode minder og

En broget flok af kvægpå marken syd for Egedalgård

. et kendt syn fra broen
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over Lille Hanstedå

Den første ægtransplanterede kalv (tv) af kødkvægracen
Piemontesepå Egedalgårdog Per Bregendal(th).
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oplevelser fra de år i menighedsrådet her i Lundum og
Hansted sogne.
Har du også haft offentlige hverv SØren
Jeg havde noget at gøre med Topsikring en overgang, men
derudover var jeg engageret i Jerseykvægavlsforeningen.
Det var da jeg selv havde Jerseymalkekøer. Men det var
nogle urolige år, særligt for de mindre besætninger, og der
skete jo også mange sammenlægninger af foreningerne.
Det var en ret stor post at have samtidig med, at landbruget
også skulle passes.
Det holdt selvfølgelig op, da jeg solgte køerne. Dertil
kommer så, at jeg i nogle år var i bestyrelsen og også en tid
formand for Egebjerg Brugs.

Søren, jeg har hørt, at du er i familie med Jeppe Aakjær,
hvordan er du det
Nej, siger Søren, det er jeg ikke, jeg er ganske vist fra
samme egn som ham, - men Jeppe Aakjærs første kone
Marie Bregendahl var min farfars søster, så der er ikke
noget direkte slægtskab.Vores fødegård hed "Bregendal"
uden h deraf slægtsnavnet. Men da faster Marie,som hun
blev kaldt, begyndte at skrive bøger, købte hun simpelthen
navnet, og har så fået tilføjet et h. Jeg har aldrig kendt
Jeppe Aakjær.

første tid var svær. Vi kom fra hver sin side i landet, vi
savnede vores familie, og vi følte os ret ensomme, og
dengang var vi jo også bundet af landbruget. Samtidig
skulle vi jo også ses an, og det var ikke alene af folk på
egnen, men også af pengeinstitutter og forretninger. Men
det var da også kun de første åringer, siden har vi været
meget glade for at bo her.
Hvad er jeres fremtidsønske for Egebjerg
Vi med de mindre landbrug er jo en uddøende race, men vi
håber da, at der stadig kan trives landbrug og landboere i
Egebjerg, og der er måske en mulighed for, at vores sØn
Per kan overtage gården her.

Har I nogle fritidsinteresser
Ja, det har vi i hvert fald. Vi både cykler og går lange ture,
vi går også til svømning samtidig med, at vi deltager i
mange af de aktiviteter, der bydes på. Vi deltager også
noget af tiden i en studiekreds i Århus.
Desuden har Else en have foran huset, den er ikke
arkitekttegnet, som hun selv siger, men der er ingen tvivl
om, at den til sommer vil stå med et væld af blomster, og
at den også vil kræve sin indsats fra Elses side.

Hvordanuaflhmanden
Jo, siger Else, efter at have været blandt andet på Vejstrup
Ungdomsskolepå Fyn og et halvt årstid i England, tog jeg
til Ejsing som ung pige i huset hos noget familie, som
havde en gård der.
Det var samtidig med at Søren var på Lægård Landbrugsskole, men det endte da med, at Søren faldt for den
yndige sønderjyske pige, som var kommet til egnen.
Selvom det var en anden egn end den hun kom fra - der var
lidt flere restriktioner end hun var vant til - så fandt de
alligevel sammen.
Har I været glade for at bo her i Egebjerg
Ja, det har vi da, men vi må da også indrømme, at den

Elsesinteressefor blomsterresulterermegetoftei farvestrålendedekorationer syndat vi ikketrykkeri farverI
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Vil I gerne blive boende i Egebjerg, selvom i sælger gården
Ja, vi vil selvfølgelig finde et sted at bo. Vi føler os
virkelig knyttet til sognet, vi er glade for både kirke og
præst, samtidig sætter vi stor pris på naturen her omkring,
både skoven, sØenog bakkerne.
Stuehuset her er bygget i 1906 af en mand ved navn
Frans Mikkelsen.Der siges, at han fIk det bygget for salget
af en hingst. For enden af stuehuset står en meget stor
blodbøg, som skulle være plantet samtidig med. Den
blodbøg har for os altid stået som noget samlende og som
kendetegnet for "Egedalgård".
Det var et besøg hos en ægte dansk landbrugsfamilie, som
kunne have inspireret Grundtvig til at skrive: "Et jævnt og
muntert virksomt liv på jord "
O

Else og SØren Bregendal sparkede bolden over laden til
Egebjerg-HanstedForsamlingshus, hvor værtsparret Lise og
Ole SØrensen tager imod ved køkkenbordet.
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Orientering fra
Antenneforeningen
Sportskanalen

PROGRAM

KANAL

Som bekendtgjort ved opslag i bl.a.
Egebjerg LokalBrugs, har vi ~ndelig
fået den Danske Sportskanal på anlægget - den kan findes på S-kanal 17
(kanal 96).
Vi vil have den på anlægget sålænge
den frit kan nedtages uden betaling;
derefter vil den blive taget af igen, da
vi ikke kan sende rent digitalt på nettet
endnu til Dem, der måtte ønske at betale for den.
I stedet for kunne vi tænke os at
bruge kanalen til prøvekørsel af nye
kanaler i kortere perioder, således at
medlemmernekan få en smagsprøvepå
hvad der findes af alternativer til det
programudvalg vi har for øjeblikket.

TV3
SAT 1
Dansk TV1
TV-Danmark
PRO 7

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
88/S09
89/S10
92/S13
94/S15
96/S17

Radio2
Den nye Danske radiokanal R2 (Ra...di02), vil blive udsendt på nettet hur. tigst muligt, den vil erstatte Tyskland
2, som modtagernæssigt er blevet for
dårlig. Den vil kunne modtages på
frekvens 95 Mhz.
O

Childrens Channel / Discovery
DR2
EuroSport (sportskanal)
Svensk TV4
TV3+
Dansk TV2
NBC
RTL+
ZDF
Viva (musikkanal)
Sportskanalen (dansk)
Radio Viborg

- P1
Danmarks Radio - P2
Danmarks Radio - P3

Danmarks Radio

DSR (tysk underholdningsmusik)
Tyskland 2 (Radio2)
Tyskland 3
Viva Radio
DSR (klassisk)
Radio Horsens
Kanal 94 - Vejle
Radio VLR
RTL-Radio (oldiesender)
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FREKVENS
48
55
62
175
182
189
196
203
210
217
224
161
168
245
259
273
89,1
89,4
90,5
92,4
93,9
95,0
97,0
97,65
99,6
100,6
101,4
102,95
103,6

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
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6rundejerforeningen
af KarenBastholm

af CarstenRosendal

Ege~holrn

af NielsBjerregaard

OpenAir

Modeopvisning

Sankt Hans Bål

Kr. Himmelfartsdag den 8. maj deltog
Egebjerg Judoklub i OpenAir koncert
på Dyrskuepladsen.
Sportssammenslutningeni samarbejde med Horsens Folkeblad og Radio

I april måned havde vi en fm modeopvisning vI Ida Rafn. Der var mødt ca.
60 medlemmer,der så de nye sommermodeller. En dejlig aften.

Som traditionen byder vil der også ved
den kommende midsommer blive tændt
bål på fællesarealet vest for bebyggelsen. Bålet tændes kl. 21.00 med efterfølgende afsyngelse af midsommervisen (sangblad omdeles) under absolut
kyndig forsang. Traditionen tro, vil de
fremmødte også i år blive skånet for
lange og kedelige båltaler. Det er forøvrigt mandag den 23. juni, at skidtet
brændes af; også på dette punkt følges
traditionen.
Absolut brændbart haveaffald og
brændbart træaffald kan henlægges på
bålpladsen efter Valdemarsdag. Ikke
brændbart materiale af enhvet art, såsom murbrokker, gamle cykelstel,
sovesofaer med metalspiralfjedre, og
lignendekan absolut ikke henlæggespå
bålpladsen.
Det lille pølsebål ved siden af de",
store Sankt Hans Bål, tændes kl. 19.30 ~"
og vil således være klar til ristning af
medbragte pølser og bagning af hjemmesnoet brød fra ca. kl. 20.00.

Horsens stod SOJTlarrangører

af koncer-

ten. Der blev leveret underholdning af
Bamses Venner, Big Fat Snake samt
Smokie. Klubbens arbejde ved koncerten bestod i ølsalg i en af ølboderne på
pladsen.
Der var nok at se til, og der blev
solgt øl og vand for mere end et hundrede tusinde kroner i boden. Det blev
en travl, men absolut hyggelig dag for
de 10 hjælpere, som klubben stillede
med.

Graduering
Den 15. maj afholdt klubben graduering. Der var 3 juniorer tilmeldt gradueringen; det var:
- Martin B. Møgelbjerg
- Kenneth Høj
- Johan R. Maack
Martin og Johan gik op til prøven til
gul snip, mens Kenneth gik op til orange snip. De er alle gode judokaer, så de
klarede prøven.

Udflugter
Der vil igen i år blive arrangeret en
aftenudflugti samarbejdemed Beboerforeningen, og den vil blive afholdt
engang i løbet af juni måned.
Senere bliver der en længereudflugt,
antagelig i slutningen af juli eller i
begyndelsen af august måned.
Da arrangementerne endnu ikke er
fastlagte i detaljer, vil medlemmerne
blive informeretendeligt, når turene er
tilrettelagte.
O

\

I

Generalforsamling
Samme dag afholdtes den årlige generalforsamling umiddelbart efter træning og graduering. Dagsorden er iflg.
vedtægterne.
Torsdag den 29. maj 1997 holdes
afslutning på klubbens 8. sæson.
O

Bestyrelsen:
PeterJessen(formand)
CarstenRosendal(kass.)
AndersJessen(sekretær)
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Søndag den 1.
Lundum Sogns Borgerforening har
arbejdsdag i Lundum Medborgerhus.
Alle, der har lyst til at give en hånd
med mødes i Medborgerhuset til morgenkaffe kI. 9.00

Tirsdag den 8.
Deadline for indlevering af tekst til
næste udgave af Broen. Materialet
afleveres til Marianne Thomsen.

Onsdag den 5.
Grundlovsmøde, kI. 14.00, på Hansted
Hospital.
Fredag den 6.
Lundum Sogns Borgerforening afuolder Skt. Hansfest i Lundum. Vi starter
traditionen tro med fakkeltog fra Møllegården kI. 20.00 og går til Sportspladsen.
Mandag den 23.
Sankt Hansbål, båltale og folkedanseopvisning på Hansted Hospital, kl.
19.15.
Grundejerforeningen Egesholm brænder haveaffald af og skåner medlem-

"
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Uge 32:
KFUM-Spejdernei Egebjerg starter det
nye spejderår.
Lørdag den 9.
KFUM-Spejderne i Egebjerg slår lejr
på plænerne ved LokalBrugsen.
Lundum Sogns Borgerforening afuolder byfest
Onsdag den 13. . lørdag den 16.
Egebjerg Idrætsforening afvikler den
traditionelle sportsuge på banerne, i
klubhuset og i Egebjerg Hallen.
Mandag den 18.
Ungdomsskolen starter den nye sæson
med utroligt mange undervisningstilbud samt en del klubaktivitet.
Tirsdag den 26.
Egebjerg-HanstedStøUeforeningafuolder klubaften kI. 19.00 i Klubhuset

~

meme for båltaler.

~UNI

- JULI
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å kan du ikke

gøre noget
bedre end at tale
med vores rådgiDe kan nemlig
give dig et godt
beslutningsgrundlag, så du
kan vælge de rigtige blandt mange
muligheder.
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