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Hvad er nu det for en mast
Tekst: Peder Pedersen

- der er rejst der omme bag
Egebjergskolen? Er det et nyt
(v sanlæg til fodboldbanen?
Eller er det Antenneforeningen, der skal have nyt udstyr?
Nej, jeg tror masten skal indgå i Horsens Kommunes interne kommunikations-system
siger en tredie.
Ja, hvad er det egentlig for
en mast?
På Egebjergskolen har jeg
fået oplyst, at det er en Teliasendemast og at skolen iøvrigt
ikke har noget med den at gøre.
På "Telia Mobile" i Glostrup
fortæller koordinator Camilla
Juul Ulrik:
Masten er rejst som et led i
oprettelsen af vor nye GSM 1800 Mobil netværk, som afløser det gamle GSM
900 net. GSM står for (Global System for Mobile communication). Det nye
GSM 1800 er baseret på en ny, digital radiosenderteknologi og er opbygget i en
ringformet struktur. De små sendere er placeret fire gange tættere end GSM
900-masteme. Det nye system giver en bedre dækning end det gamle, især i byområder, samtale-forbindelsen bliver væsentlig bedre og de ret hyppige udfald
kan undgåes. Det gamle system var forøvrigt overbelastet, det var jo slet ikke
bygget til den enorme trafik, som vi kender i dag.
Hver sender rækker kun ca. 2 - 2 Yz km, så der skal sættes mange op for at
dække hele landet. Det kan naturligvis
ikke gøres fra den ene dag til den anden, derfor er vi begyndt i de tættest
befolkede områder, men det betyder
ikke , at landdistrikterne er ladt i
stikken. Hvis man kommer ud, hvor
det nye system ikke længere rækker,
skiftes der automatisk over på det
gamle system, uden at kunden mærker
noget.
Selve senderen er ikke større end at
montøren kan tage den med sig under
annen, derfor anbringer vi den, hvis
det er muligt, på høje bygninger, virksomheds-skorstene eller lignende, men
i Egebjerg har vi valgt at rejse en mast
til senderen.
For at få det fulde udbytte af GSM
1800-nettet er det nødvendigt, at man
anskaffer sig en ny og bedre telefon,
en såkaldt "dual band" telefon, der er
den nye generation af mobiltelefoner.
Med en sådan telefon er der mulighed
for et hav af services, telefonsvarer nummervisning og meget meget mere.

Efterlysning
Tekst:
Peder Pedersen

Nord for Egebjerg og syd og
vest for Gedved,
findes der nogle
områder med
mere og mindre
officielle stednavne -Lille
Gedved- Filistæa- Ødekirke HuseHoltvad- Ulvedalen og Egeskov.
Egeskovvej og egnen deromkring
blev før i tiden kaldt" Luskegnen ".
Det kunne være interessant at
vide, hvorfra disse navne stammer,
især øgenavnet "Luskegnen" da området jo ligger inden for Broen' s
læserkreds.
Jeg ved godt, at vittige hoveder
har den forklaring, at der altid har
været noget lusket ved de folk, som
boede der, men den kan vi jo ikke
tage for gode varer.
Jeg vil være meget taknemmelig
hvis nogen kan være mig behjælpelig med at finde det rigtige
svar.
Jeg træffes på telefon 75 65 60 30

Rampe til
rulleskøjterne
Et splinternyt anlæg stod i september klar til de lokale
rulleskøjte-entusiaster, som vil mere end fortove og
parkeringspladser. De unge, forældrene og Ungdomsskolen
skal stå sammen om sikkerheden

Tekst: Søren Laursen

Det nye anlæg bag opvisningsbanen ved Egebjerghallen udstråler fart
over feltet og lokker og pirrer alle
med et par rulleskøjter. Men det
rigtige sikkerhedsudstyr og fornuftig
omgang med især den U-formede
rampe er lige så vigtig som selve
lysten til de ekvilibristiske stunts og
hårdhudede hop .
Ungdomsskolen med Henrik
Meldgaard i spidsen står bag projektet, som derudover er blevet til i kraft
af stærke frivillige og lokale kræfter.
Projektet har hele vejen igennem
skullet være de unges eget, og hvis
ingen mødte op og hjalp til, så skete
der ikke noget.
Sikkerheden står i centrum . Ungdomsskolen har kontaktet Horsens
Kommunes juridiske kræfter, der har
anbefalet det nuværende skilt ved an-

Henrik M elgaard holdt moder medforældre og de unge, hvor man diskuterede de praktiske problemer, og hvad der ellers
skulle laves.
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lægget, der bekendtgør, at man
bruger anlægget på eget ansvar.
Hvilket betyder, at det først og
fremmest er brugerne - de unge - der
er ansvarlige. Det fortæller Henrik
Meldgaard, som i dag er viceskoleinspektør i Horsens Kommune og
tilføjer, at "ansvarlighed i 14-års
alderen er en flygtig blomst. Så
selvom vi har det her skilt, synes jeg,
at Ungdomsskolen har et ansvar, og
ligesom forældrene også må vi bære
deres del afbyrden."
Skelet i tørvejr
Projektet startede i sommeren
1997, da rulleskøjtefeberen rasede for
alvor, og san1me efterår henvendte

nogle drenge fra 8.-9. klasse sig til
Henrik Meldgaard med et ønske om
at få et rulleskøjteanlæg. De fik den
besked, at hvis de ville have det,
skulle de selv bygge det. Et savværk
fra Vestjylland leverede tegningerne
til rampen, og herefter trådte de
lokale kræfter og evner til.
Tømrer Peder Laursen blev hyret
som medarbejder i Ungdomsskolen
til at bygge rampen to aftener om
ugen, så nu kunne man bygge
rulleskøjterampe i Ungdomsskoleregi stedet for at blive der hjemme og
spille blokfløjte, høre Spice Girls
eller spille lead-guitar. Ingvard Svenningsen fra Rådved lagde bygning til
arbejdet, så rampens skelet kunne stå

i tørvejr. Siden februar har drengene
så savet og savet i træskelettet, som
var sponsoreret af en stor trælast inde
fra Horsens . Alene på grund af dette
sponsorat kunne projektet løbe rundt
økonomiske.
Uundværlig lokal opbakning
Hvor kunne anlægget få lov at
ligge? Erik Thomsen udpegede et
stykke grund bag opvisningsbanen,
hvor anlægget kunne opføres. Erik
Thomsen lånte også strøm til arbejdet, ligesom han leverede SF-sten til
belægningen, og i samarbejde med
Poul Molboe fra Egebjerg blev der
lagt 100 kvadratmeter sten.
Fundamentet blev gravet i samarbejde med de unges forældre , og malingen til hele skidtet gav Johnny
Bregenov fra Egebjerg uden
beregning.
Der har ganske enkelt været en forrygende lokal opbakning fra start til
slut - forudsætningen for at anlægget
kunne opføres. Se også omtale på
side 22.

Halinspektør Erik Thomsen var en af
de mange lokale. der ydede en enorm
opbakning til proJektet.

FAKTA:
TRIM-kommiteen afholder
en række rulleskøjteløb
året rundt,
tlf. 43262390
Danske Rulleskøjte Union,
yderligere informationer
om rulleskøjter generelt,
tlf. 4326221 o
Kenneth, Einar og Kristian W i gang med at rejse skelettet til rampen.
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HVAD LAVER ET
MENIGHEDSRÅD?
Tekst: Jytte Friis Olsen

Historie
Den 5. juni 1999 er det 150 år
siden at Danmarks første Grundlov
blev vedtaget. I samme forbindelse
ophørte kirken med at være en
statskirke . Kirken overgik til at
hedde/være Den danske Folkekirke. I
l 90 l kom de første menighedsråd til.
Ifølge leksikonet beskrives et
menighedsråd således :
"Organ til varetagelse af menighedens tarv, oprettet ved lov i 190 l med
beføjelser, der senere er udvidet. Et
menighedsråd består af de/den ved
menigheden fastansatte
præster/præst, samt mindst 6 og højst
15 valgte medlemmer. Antallet af
valgte medlemmer sættes i forhold til
antallet af folkekirkelige medlemmer,
ved sidste almindelige folketælling .
Udgør bestyrelsen for selvejende
kirker. Arbejdet består i hovedtræk i
at øve indflydelse på og kontrol med
folkekirkens forhold, eks.vis deltager
i valg af biskop, medvirker ved
besættelse afpræsteembeder. Medvirker ved beslutninger om forandringer i tidsrummet for de faste
gudstjeneste r.
Menighedsrådet vælges for 4 år.
Valget gælder fra kirkeårets begyndelse som er l. søndag i advent."

Kirkens opbygning
Landet er opdelt i stifter (biskop),
provstier (provst) og sogn (præst),
menighedsråd hvor sognepræsten er
fodt medlem, fonnand og næstformand vælges for l år ad gangen.

Medlemmers pligt
Enhver der bliver valgt ind i et
menighedsråd skal underskrive en
erklæring om at man på ære og
samvittighed vil udfore det betroede
hverv i troskab mod kirken, så den

kan byde gode vilkår for menighedens liv og vækst.

Lov for
men igshedsråd
I 1994 blev loven for menigshedråd ændret, dette har bl.a. betydet at
alle møder er offentlige, og dagsordenen skal bekendtgøres samt at en
medarbejderrepræsentant deltager i
møderne, denne har dog ikke stemmeret, ligesom personalespørgsmål
ikke drøftes på offentlige åbne
møder.

Ansatte i kirken
Præst, organist, graver og gravermedhjælper, kirkesanger og præstesekretær samt afløsere .

Hansted
menighedsråd
Hansted Menighedsråd består af 7
valgte medlemmer samt
sognepræsten. Efter valget konstituerer rådet sig: formand, næstformand, sekretær, kirkeværge, kasserer,
kordegn, kontaktperson (for ansatte),
menighedsrådet er ansættelsesmyndighed i forhold til de ansatte. Herudover nedsættes en række udvalg
bl.a. kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg, kulturelt udvalg.

Medlemmernes
opgaver
Forn1anden har en række centrale

funktioner i menighedsrådet, bl.a.
forberedelse af og indkaldelse af
medlemmer til menighedsrådets
møder. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for
at menighedsrådets beslutninger udføres . Dersom formanden har forfald
overtager næstformanden hvervet.
Sekretæren bistår formanden med
opgaver i forbindelse med forberedelse, indkaldelse og afuoldelse af
menighedsrådets møder og udførelsen af beslutninger.
Det er kirkeværgen der har tilsynet
med kirken og kirkegården, herunder
ansvar for at kirken og kirkegården
vedligeholdes . Kirkeværgen er også
pligtig til at deltage i det årlige syn af
kirken og kirkegården. I det årlige
syn deltager også provsten,
kirkegårds- og præstegårdsudvalg,
præsten og graveren.
Det er kassereren der administrerer
kasse og bogholderi. Udarbejder årsbudgetter der indsendes til godkendelse af provsten. Kvartalsvis udarbejdes en regnskabsoversigt der sammenholdes med budgettet, der
behandles i menighedsrådet.
Kontaktpersonen repræsenterer
menighedsrådet i forhold til de
ansatte . Skal bl.a. søge at skabe et
godt samarbejde mellem menighedsråd og medarbejdere. Mellem medarbejderne indbyrdes samt mellem
præsten, menighedsrådet og medarbejderne.

Ændringer i
Hansted Kirke
Det "gamle" menighedsråd havde
besluttet, og faet bevilliget, en større
renovering af Hansted Kirke og
våbenhuset. Dette var en meget
spændende og alvorlig opgave for det
nye menighedsråd (fra l. søndag i advent 1996) . N ok var der truffet
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overordnede beslutninger, men hvordan og hvorledes skulle forst nu aftales med arkitekt, håndværkere og
kunstnere samt ikke mindst nationalmuseet. Og hele tiden var menighedsrådet meget opmærksom på, at
de trufue beslutninger ville være synlige mange generationer fremover.
Det var en stor udfordring at gå
igang, og genindvielsen af kirken l.
søndag i advent, var en stor oplevelse
både for sognets beboere, ansatte og
menighedsrådet og ikke mindst for
præsten.
I forbindelse med renovering af
kirken blev man opmærksom på
orglets uhensigtsmæssige placering,
både i forhold til organisten og det
lydmæssige. Derfor er næste projekt
nu at skaffe midler til et nyt orgel,
som påtænkes placeret i kirkens
vestgavL Der arbejdes på en løsning
med at bygge orgelet op omkring en
mosaikrude, som en lokal beboer
tidligere har skænket kirken.
Hansted Kirkegård består af en almindelig kirkegård, en skovkirkegård
og en umekirkegård. Der kan frit
vælges på hvilken kirkegård man
ønsker sine afdøde begravet.
En sådan stor kirkegård kræver at
materiel og maskiner til enhver tid er
tidssvarende og hensigtsmæssigt i det
daglige, for graveren og dennes medhjælper, derfor arbejdes der på at fa
tegnet og bygget et nyt maskinhus.

Kirkeligehandlinge
og arrangementer
På menighedsrådets initiativ
afholdes der kirkekoncerter og salmesangsaftener. Herudover indbydes der
til en række foredrag især i vinterhalvåret. Foredragene kan have et direkte kirkeligt anliggende som emne,
men også emner der relaterer til udviklingen i det øvrige samfund.
Som noget nyt i Hansted Kirke har
menighedsrådet besluttet, at der ved
enkelte morgengudstjenester er mulighed for at fa en kop kaffe og en
hyggelig snak i kirken. Efter nogle få
forsøg, har vi erfaret at dette er noget
menigheden er glade for.
Præsten indbyder hvert år
Egebjergskolens elever og lærere til
julegudstjeneste i kirken den sidste

skoledag før juleferien. Byens
daginstitutioner, den kommunale
dagpleje i Egebjerg samt legestuen
inviteres ligeledes til gudstjeneste og
hygge .
Julefest for pensionister som
starter med en kort gudstjeneste i
kirken derefter er der kaffe og underholdning i forsamlingshuset. Dette er
en rigtig hyggelig eftermiddag.
Den første søndag efter nytår
afholdes der nytårsparade for/med
den lokale spejdergruppe .

I forbindelse med konfirmationsforberedelsen afholdes der forældremoder og de sidste par år
weekendlejr for konfim1andeme. Den
sidste lejr blev afsluttet med en
aftengudstjeneste. Konfirmanderne
medvirker også aktivt med
planlægning og afvikling af
høstgudstjenesten, der afsluttes med
spisning og hyggeligt samvær for
konfirmander og forældre i
præstegården. Menighedsrådet
hjælper ved dette arrangement.

Pensionist-julefest
Torsdag den l O. december 1998 inviterer Lundum-Hansted Menighedsråd til pensionist -julefest.
Vi starter med gudstjeneste i
Hansted Kirke kl. 14.00, her vil
sognepræst Ingerlise Sander holde
prædikenen, og efter gudstjenesten
køres der til Egebjerg Forsamlingshus, hvor vi vil drikke kaffe, som
koster 20 kr. Og der vil som sædvanligt være lotteri.
I år har vi faet Visens Venner, fra
Horsens til at komme at underholde
og synge san1men med os.
Visens venner blev oprindeligt
startet i Sverige af Evert Taube i 1936
og i Danmark var det den
navnkundige Sigfred Pedersen der i
1956 var den første leder af organisationen.

I Horsens har Visens Venner glædet
rigtig mange med deres sang i l l år.
Vi glæder os meget til at opleve
dem i Egebjerg Forsamlingshus, og
håber rigtig mange har mulighed for
at deltage denne dag.
Af hensyn til bussen og arrangementet i forsamlingshuset beder vi om
at I tilmelder jer til en af følgende,
Julie Sørensen, tlf.

....... 75 654213

Børge Jensen, tiL ......... .... 75 65 6312
Aase Sørensen, tiL ........ ... 75 65 62 51

senest mandag
den 7. december 1998.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene

l

J

7

Meddelelser og kommentarer
fra sognepraesten
Tekst: Ingerlise Sander

Alle Helgens Dag
søndag den 1. november
Denne søndag mindes vi dem, vi
har mistet. Jeg læser navne p dem,
der siden sidste Alle Helgens Dag er
dode og begravede i Lundum Hansted sogne . Jeg håber, at det for
mange er en trøst at være med ved
denne gudstjeneste, hvor der er plads
til sorgen, taknemligheden over dem,
vi har mistet og glæden ved det liv, vi
har med gode minder og forhåbentlig
mange lyse dage på trods af m orke
stunder.

1. søndag i advent
den 29. november
Som indledning til adventstiden
har vi igen i år den glæde at få
4. klasseme fra Egebjergskolen på
besog ved gudstjenesteme. Hansted
kirke kl. l 0.30, hvor 4.a kommer og
Lundum kirke kl. 14.00, hvor 4.b
kommer. Karen Danmark tilrettelægger og leder alle deres fine musiske
indslag og sangene, som bomene
synger. De medvirkende bom, deres
forældre og soskende bliver inviteret
på et traktement i konfirmandstuen
efter gudstjenesten i Hansted. I Lundum inviteres alle kirkegængeme til
at få med i Medborgerhuset.
Begge gudstjenester tilrettelægges
som familiegudstjenestcr, hvor jeg i
prædiken tager hensyn til, at der er
mange bom med. Derfor indbyder jeg
alle forældre med bom til at deltage i
disse gudstjenester. Jeg håber, at alle
aldersgrupper vil mode op, også
ældre, da bom jo har en evne til at
stemme os til advents og juletid.

Torsdag den 3. december
kl. 18.30 Hansted kirke
Julegudstjeneste for psykisk handicappede og pårørende. I flere år har

jeg holdt en julegudstjeneste for beboere på Egebjergkollegiet og
Hanstedholm og for personale og
pårørende. Hvert år ser vi hen til
denne gudstjeneste som noget af det
bedste, man kan opleve. Vi har plads
til mange i Hansted kirke. Derfor vil
jeg også invitere andre psykisk handicappede og pårørende, som ikke er
knyttet til Egebjergkollegiet, men
som har ophold i hjemmet eller i
bofællesskab . - Bemærk det tidlige
tidspunkt l

Julearrangement
for de små tirsdag
den 8. december kl. 9.30
Alle dagplejemødre med dagplejebom kommer til Hansted kirke, hvor
jeg fortæller om jul for dem. Hvis
nogle af bomenes forældre skulle
have fri på dette tidspunkt er de
velkommen. Hjemmegående modre
med små bom er også velkommen .
Efter en lille times tid i kirken går vi i
konfirmandstuen, hvor der serveres
æbleskiver og saftevand. Af hensyn
til indkob og borddækning vil jeg
geme have tilmelding senest fredag
den 4. december kl. 12-13.

2. søndag i advent,
den 6. december
kl. 19.30 i Hansted kirke
JULEKONCERT for både Lundum og Hansted sogne

GOSPELKOR!!!
Der har længe været ytret onske
om et gospelkor i Hansted kirke . Nu
er det lykkedes at få en aftale med et
efter sigende meget dygtigt kor fra
Århus. Korets navn er 'The Gospel
Crusaders", som blev dannet i 1990
på foranledning af en gospelkoncert
med Etta Cameron. Efter adskillige

succesrige koncerter med hende har
koret opbygget sit eget repetoire, som
består af kendte Gospel-klassikere,
publikum kan synge med på og egne
numre. Koret har for nylig fået en ny
dirigent Class Wegner, som jeg vil
aftale det nærmere progran1 med. Koret består af ca. 18 medlemmer, men
dertil kommer et professionelt
instrumentaltrio bas, trommer og
klaver. De medbringer eget
højtaleranlæg, så ingen i kirken får
problemer med at høre numrene .

Fyld Hansted kirke denne aften!

Juleaftensgudstjenester
Sidste år var der lykkeligvis stor
pres på ved julegudstjenesten i
Hansted kirke. Jeg håber ikke, man er
blevet forskrækket, da j eg er klar
over at nogle måtte gå igen. Jeg har
forsøgt, om det var muligt at nå to
gudstjenester i Hansted kirke, men
tidsmæssigt kan jeg ikke nå det,
selvom jeg geme ville . Jeg begynder
nemlig kl. 14.00 i Hansted Hospitalskirke, og har således tre gudstjenester
denne eftermiddag.

Jeg har nu tilrettelagt det sådan:
Forste gudstjeneste for Hansted
sogn bliver Hansted Hospitalskirke
kl. 14.00. For dem, der ikke ved det,
har Hansted Hospital en smuk kirke.
Indgang i venstre hjome i gården.
Parkering på kirkepladsen. Gudstjenesten er offentlig og fuldstændig
som de to andre julegudstjenester.
Udover beboere og pårørende er ældre og andre i Hansted sogn velkommen til at vælge denne julegudstjeneste og man kan bestille kirkebil
som til Hansted kirke. Jeg har ydermere aftalt med Jette Lund, at man
kan købe kaffe efter gudstjenesten og
drikke den san1men med husets
beboere og pårørende i havestuen.
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Anden julegudstjeneste i
Lundum kirke kl. 15.00
Tredje julegudstjeneste i
Hansted kirke kl. 16.30
Alle tre gudstjenester v/Ingerlise
Sander
Kirkebil kan bestilles til alle tre gudstjeneste r.

NB: Juleaften er der tradition for,
at man i kirkerne samler en julegave
ind til bornesagen. Jeg tror, vi vil
holde os til vore børn i African
Children Choir og sende dem en julegave. Hvis nogen har lyst at lægge en
gave juleaften, inden vi pakker alle
vore egne gaver op, så husk at tage
penge med til kirken.

Nytårsaften
Midnatsgudstjeneste i Hansted
kirke kl. 23 .30 vlingerlise Sander for
både Lundum og Hansted sogne
Sidste år var der stor tilslutning til
midnatsgudstjenesten i Hansted kirke
og man har ønsket, at jeg skulle holde
en sådan gudstjeneste igen i år. Det
vil jeg meget gerne og betjeningen
ved Hansted kirke er meget positive
overfor at medvirke. Det var sidste år
hyggeligt at møde mange i sognet,
som havde taget deres gæster med til
kirken denne godt halve time, som
gudstjenesten varede. Der bliver
holdt en kort prædiken inden
klokkeslagene. Vi slutter med: "Vær
velkommen Herrens år". Man må
gerne bestille kirkebil, men jeg tror
næppe det lykkes at få taxa til at
køre. Prov derfor at aftale med andre,
der alligevel kører til kirken denne
aften. Nytårsdag er der ingen gudstjenester, idet midnatsgudstjenesten
er blevet foretrukket som vor Nytårsgudstjeneste. - Prøv at være med i år,
så I har fået oplevelsen og kan erfare
den, inden vi næste år nytårsaften går
ind i år 2000, som den helt store
begivenhed, vi endnu ikke har helt
planlagt. Hvad ved vi om de år, vi går
ind i. Kun kan vi sidde en stund ved
årsskiftet og håbe på, at det vil bringe
os alle noget godt, både ind i glæden
og smerten.

sten vil rumme af indslag . Der skal
også være overraskelser.

Nytårsparade den
1O. januar kl. 14.00 i
Hansted kirke

Afsluttende kommentar:

Denne gudstjeneste er også en
nytårsgudstjeneste, hvor alle spejdere
og forældre kommer. Det betyder
imidlertid ikke, at den sædvanlige
menighed ikke skal komme . Tværtimod. Når vi så gerne vil, at de unge
deltager i menigheden, er det vigtigt,
at vi "ældre" er sammen med dem .
Det er heller ikke blot for familier,
som har "en spejder" . Det-er for alle
familier med børn. Jeg tilrettelægger
gudstjenesten i et sprog, som henvender sig til alle aldre og mig bekendt
kan "den voksne del" af sognet have
glæde af at være med i den kristne
grundfortælling for børn. Det kan jeg
i hvert fald selv. Og børn og unge kan
specielt have megen glæde af, at voksne engagerer sig i det, der fortælles
for dem. I konfirmandundervisningen
og når jeg har været sammen med de
små i sognet og med spejderne
oplever jeg en utrolig interesses og
aktiv lytten til de kristne fortællinger,
som går ind og styrker noget i deres
egen lille historie om dette at være
menneske.
Kom derfor ned i kirken denne
eftern1iddagtime for en kort stund at
være del i tankerne omkring dette at
gå ind i det nye år 1999.

Lysgudstjeneste
deh 7. februar
i Hansted kirke kl. 19.30
Det plejer at være en festgudstjeneste af de store . Hold øje med dagspressen og opslag diverse steder. Jeg
kan endnu ikke sige, hvad gudstjene-

·········rmr
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Jeg vil ønske alle i mine sogne og
alle sognebåndsløsere en god adventstid og en glædelig jul. Jeg vil
sige tak for året, som er på vej til at
rinde ud . Tak for oplevelser, erfaringer og samvær i glæder som i
sorger. Tak til alle som jeg samarbejder med på mange forskellige måder.
Jeg vil allerede her bringe mine
håb og ønsker om et godt år for alle,
store og små, i 1999, som vi
forhåbentlig i fællesskab må go re til
et indholdsrigt år. Jeg ville gerne ud
til mange mange flere i hjemmene,
men jeg må gang på gang erfare (som
min smerte) -at jeg efter 11 år som
præst her i Lundum-Hansted
heldigvis kommer i kontakt med flere
og flere, som ønsker mit nærvær og
støtte. Derfor glæder jeg mig utrolig
meget over, om vi kan mødes ved
gudstjenester og fælles arrangementer. Og det er en hjælp for mig,
hvis mennesker, som gerne vil have
besøg, vil ringe og aftale tid. Det kan
være svært for mig at vide, hvomår
man har ventet længe på et besog. Og
"med alderen" kan det være svært for
mig at huske på, hvem jeg burde
besoge. Så derfor er det godt for mig
med aftaler, og jeg håber stadig på, at
alle vil være behjælpelige med at
fortælle mig, hvomår mennesker
ligger på sygehus eller er alvorligt
syge. Jeg kan ikke vide det uden nogen fortæller det.
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Gudstjenester
dec./jan./febr.
1998/1999

Lundum
kirke

Hansted
kirke

Kirkebil for Lundum sogn
kører efter ønske og behov til
gudstjenester, både til til kl.
09.00, kl.10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at
benytte kirkebilen, kan du ringe
direkte til Østbirk Taxa (tlf.
75 781 O56) senest dagen før
den pågældende gudstjeneste
og meddele, at du ønsker at
være med i kirkebilen den føl. gende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt
Opgiv din adresse, enten privat
eller der, hvor du vil stå på. Aftal
tidspunkt med Østbirk Taxa,
også til afhentning ved kirken.

Kirkebil for Hansted sogn
kører efter ønske og behov til
gudstjenester, både til kl. 09.00,
kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at
benytte kirkebilen, kan du ringe
direkte til Horsens Taxa (tlf.
75 50 30 OO) senest dagen før
den pågældende gudstjeneste
og meddele, at du ønsker at
være med i kirkebilen den føl gende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt
Opgiv din adresse, enten privat
eller der, hvor du vil stå på. Aftal
tidspunkt med Horsens Taxa,
også til afhentning ved kirken.

Graver ved Lundum Kirke
Thorkild Lindskov tlf ...... .... 75 65 42 25
Toftevej 18, 8700 Horsens

Graver ved Hansted Kirke
Tlf. på kirkegården ........ .... 75 65 67 04
Hans Thomsen tlf ............. 75 65 61 33
Stængervej 46, 8700 Horsens

Hansted Hospital
Onsdag,
Onsdag,
Torsdag,
Onsdag,
Onsdag,

den
den
den
den
den

11. november 1998
2. december 1998
24. december 1998
6. januar 1999
27. januar 1999

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

14,30: Ingerlise Sander (altergang)
14,30: Ingerlise Sander
14,00: Ingerlise Sander
14,30: Ingerlise Sander (altergang)
14,30: Ingerlise Sander

Sognepræst
træffes bedst (mandag er fridag)
tirsdag-fredag kl. ........... 12.00-13.00
samt torsdag kl. .......... ... 17.00-18.00
Ingerlise Sander tlf. ....... .75 65 64 12
Stængervej 24, 8700 Horsens

11. årgang - nr. 2

Benzin- & dieselpenge
til S~ejderne i
Egebjerg
Tekst: Judy Bjerre

Sidste år i august måned lykkedes
det KFUM-spejderne at indgå en
"kontrakt" med Lokalbrugsen i Ege
bjerg.
Det har nogle af jer EgebjergHansted borgere allerede bemærket,
idet spejderforældrene har været at
træffe ved OK-anlægget nogle gange
i det forløbne år. I har på den måde
fået et OK-kort og er samtidig blevet
"gratis" sponsor for spejderne. Det er
l, fordi hver gang spejderne får
nytegnet et OK-kort udløser det et
beløb til os . Derforuden får vi et
beløb for hver liter, I køber ved anlægget i Egebjerg.
Det har I gjort rigtig godt, faktisk
så godt, at vi har modtaget en check

fra uddeler Brian Hansen på kr.
19.000,00. Det vil vi gerne benytte
lejligheden til at takke jer for.
Da begge parter er tilfredse, har vi
fornyet aftalen, så den løber endnu et
år. Så hvis du endnu ikke har nået
at blive "gratis" sponsor, kan
det altså nås nu.
Du kan møde op næste gang
spejderforældrene står ved
anlægget eller du kan kontakte
Judy Bjerre, Skovvej 2, Egebjerg
og få en tilmeldingskupon til
OK-kortet ogdu vil så i løbet af
få dage modtage dit OK-kort.

Vejviser 1998
Tekst: Laila Søgaard
Igen i år har jeg været den ansvarlige for uddelingen af Monstrup Vejviserne. Uddelingen er for langt de
fleste familier foregået uden problemer. Det vil jeg gerne takke jer for,
idet jeg og resten af grupperådet ved,
at det er et stort arbejde at gå/køre ud
med en vejviserrute.
Der er dog to "men' er" ved årets vejviser-uddeling, og det er, at mellem 4
og 5 bævere og ulve har valgt at
stoppe som spejdere. - Det formoder
grupperådet skyldes arbejdet med ve-
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j viserne. Grupperådet er derudover
også blevet kontaktet af gene
ralsekretæren for KFUM-spejderne,
fordi en forælder fra Egebjerg-gruppen
har forespurgt, om det er lovligt at forlange, at familien skal tage en vejviserrute, for at barnet kan være spejder i
Egebjerg-gruppen. Generalsekretæren
har givet os det svar, at det er generalforsamlingen , som bestemmer den
slags ting, idet han også gør opmærksom på, at den slags arbejde normalt
udføres på frivillig basis.

Disse 2 ting har medført, at grupperådet har nedsat en arbejdsgruppe,
der skal komme med oplæg til, hvordan vi tackler Monstrup Vejviser fremover.
Det færdige oplæg vil blive fremlagt
på generalforsamlingen til Nytårs
paraden. Alle er velkommen til at
komme med skriftlige forslag , som
kan afleveres på adressen: Askeholm
61, Egebjerg.
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EGEBJERG- HANSTED
FORSAMLINGSHUS
Tekst Leif Jensen

Se på
dine naboer
- er de et stort smil, har de
- nydt en udsøgt buffet i gode venners lag
- nydt barens formåen
-nydt Gitte Brohus' revytekster og countrysang
- nydt hendes modeopvisning - sikke smag
- set fom1anden klæde Gitte af (det var sværere end at vinde
et rar i kortspil) og
- danset til den lyse morgen (baren lukkede) til tonerne
af Duo-Expressen,
for de har alle været til høstfest i Egebjerg- Hansted
Forsamlingshus!! -skal du med næste år.
Du kan allerede nu spille

BANKO
I Forsamlingshuset, hver torsdag kl. 19.30
indtil 3. december 1998
Der spilles
om mange fine gevinster,
kinesisk lotteri og
pulje banko,
derfor er der gode chancer for, at
også du kan gå hjem fra EgebjergHansted Forsamlingshus med et
stort smil på læben!!

\

\

Side 1280100000000ii000i#i0010000010#0001000000ii#Mi1000000i000001Broen 11.årgang- n~2

ANTENNEFORENINGEN
HORSENS NORD
Tekst: Irma Christensen
Vi er i færd med ombygningen på anlægget og det går
som planlagt, men der har været en del driftsforstyrrelser,
hvilket der også kan blive i den kommende tid indtil ombygningen er færdig, så det er vigtigt, at I henvender jer,
hvis I har problemer af en eller anden art. Ombygningen
er stort set færdig i skrivende stund .
Vigtigt!
Har I problemer så henvend jer. NB C-Super er blevet
kodet og flyttet til en anden satellit, så det er nødvendigt

for antenneforeningen at 1a fat i ny teknik dertil, da den
derefter kommer ud i digital teknik.

Foreningens Bestyrelse:
Allan Eriksen (formand) ................. 75 65 62 26
Jørgen Pedersen (kasserer) ............. 75 65 63 22
Finn Christensen .
. ..... 75 65 65 26
Irma Christiansen . . . . . . . .
. . . 75 65 60 56
Søren Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 65 63 85
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EGET KANAL NR.

PROGRAM
1V3
SAT 1
DANSK 1V 1
1V DANMARK
PRO 7
CHILDRENS CHANNEL l DISCOVERY
DR2
EUROSPORT (SPORTSKANAL)
SVENSK 1V 4
1V3+
DANSK 1V 2
NBCINATIONAL GEOGRAFIC CHANNEL
RTL+
ZDF
VIVA (MUSIKKANAL)
ANIMAL PLANET
RADIO VIBORG
DANMARK P
DANMARK P
DANMARK P
DSR (TYSK UNDERHOLDNINGSMUSIK)
RADIO 2 (DANSK SATELLITRADIO)
TYSKLAND 3
VIVA RADIO
DSR KLASSISK)
RADIO HORSENS
KANAL 94, VEJLE
RADIO VLR
RTL RADIO (OLDIESENDER)

KANAL
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
88 l S09
89 l S1 O
92 l S13
94 IS15
96 l S17

FREKVENS
48 M Hz
55 M Hz
62 M Hz
175 M Hz
182 M Hz
189 M Hz
196 M Hz
203 M Hz
210 M Hz
217 M Hz
224 M Hz
161 M Hz
168 M Hz
245 M Hz
259 M Hz
273 M Hz
89,1 M Hz
189,4 M Hz
290,5 M Hz
392,4 M Hz
93,9 M Hz
95,0 MHz
97,0 M Hz
97,65 M Hz.
99,6 M Hz
100,6 M Hz
101,4 M Hz
102,95 M Hz
103,6 M Hz

Cafeterietareningen,s bestyrelsen
Formand:
Kasser: .

.. .Susanne Molboe
. .. . ... . .. .. .... .. .. .. .. ... .... .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . . .. ..

. . .John Toudal

Bemandning: . . .. .. ... .. .. . .... . ... . . ... . . . ... .. . . .. .. . .. .. . . . ... . ..... . .. .Elin Trøjborg
Indkøber:

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

Indkøber:

.. Stig Riis

.... .... .. . . .. . Tommy Savskov

NYT fra
Cafeterieforeningen
Tekst: Susanne Molboe

I cafeteria foreningen afholdte vi
medhjælper møde d. 15 september,
det var et dejlig uformel møde hvor
omkring 25 personer deltog og det
var dejlig at der var opbakning til
denne aften, formålet var bla. at
bestyrelsen infonnere om nye tiltag
men ikke mindst var det meningen at
vi i bestyrelsen skulle lytte til ris og
ros og gode ideer fra medhjælperne,
og der kom også flere gode ideer på
bordet. Et vigtig emme denne aften
var, Hvordan for vi flere til at være
frivillig i cafeteriaforeningen, vi
mangler pt. 7 medhjælper til at passe
cafeteriet en gang om måneden.
Aftenen blev sluttet af med kaffe og
rullepoise madder.
Det er med stor beklagelse at vi
desværre er nod til at fjerne slik automaten fra cafeteriet fordi den ikke
kan få lov til at

stå i fred. Der nogle der more sig
med at brække den op og stjæle indholdet af slik og chokolade, det er nu
sket to gange .
I skolefest ugen hvor skolen brugte
hallen til at øve skolekomedie blev
automaten brudt op i skoletiden og alt
indhold blev stjålet og automaten er
ødelagt, hvilket er ret bekostelig for
os, da det er en automat vi har lejet
og vi hæfter for skader. Det er en stor
skam at den ikke kunne få lov til at
stå, så der var mulighed for at for slik
når cafeteriet er lukket.
I skriven stund kan vi oplyse at vi
endnu engang er blevet hærget af indbrudstyve, det er sket natten til tirsdag d. 6 oktober omkring kl. 01.00.
Udbyttet blev vores pengekasse med
bytte penge samt indholdet af en anden pengekasse som indeholdt penge
fra salget af lodder fra fodboldafd.

Der blev øget voldsom hærværk på
selve bygningen da tyvene forsøgte at
brække aluminiumsfacaden i stykke,
men det måtte de dog opgive, og
smadrede i stedet en rude hvor efter
de sparkede døren i stykker ind til
selve salgstedet og derfra sparkede de
yderligere lagerdøren ind. Selve udbyttet begrænser sig til omkring små
to tusinde men udbedrelseme af
skaderne løber op i omkring 25.000
kroner.

Vigtig Efterlysning:
Hvis cafeterie forening skal bestå også i fremtiden er det nødvendig at nogen melder
sig som medhjælper. Vi har brug for dig . Det indebær kun ca. 4 timer en gang om
måneden og mindre hvis du går sammen med din nabo om en vagt. Så ring nu til Elin
Trøjborg 75 65 67 62 eller Susanne Molboe 75 65 65 00
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HANSTED-EGEBJERG
HUSHOLDNINGSFORENING
Tekst: Annalise Daugaard

EFTERMIDDAGSUDFLUGT
Tekst: Frands Paaskesen

Efter sommerferien startede vi med en aftentur til
"Fuchia-haven" i Skjoldelev, hvor vi så de store flotte
blomster i en smuk have, og i gartneriet var der lervarer og
stueplanter, på vejen hjem fik vi kaffe på Nille's kro .
I september var vi på Strandkærvej, hvor vi bowlede og
derefter fik vi "Ben" og hyggede os .
Program for efteråret 1998/1999

Mandag den 26 . oktober kl. 19.00 i klublokalet v/Egebjerghallen kommer Solveig Bjerre fra Munch's Urtehave
i Gedved og fortæller om: "Lægeurter og deres anvendelse"
Mandag den 9. november kl. 19.00 besøger vi
"Stokrosen" i Søvind, hvor der bliver mulighed for at få
julegarderoben bragt i orden. Der vil blive serveret et mindre traktement. Tilmelding til bestyrelsen senest onsdag
den 4. november.
Torsdag den l O. december kl. 19.00 i musiklokalet på
Egebjergskolen afholdes julemøde, hvor vi som sædvanligt har smukt pyntede borde, hjemmebagte kager, underholdning og amerikansk lotteri.
Torsdag den 14.januar 1999 kl. 19.00 i skolekøkkenet
på Egebjergskolen kommer slagtem1ester Keld Dam
Jensen fra Bjerre kød og fortæller os noget om fedtfattigt
pålæg. Derudover parterer han en halv gris, som derefter
bliver bortloddet.

Bestyrelsen består af følgende:
Annalise Daugaard , Højbovej 22, tlf. ....... .. . 75 62 44 79
Grete Sørensen, Egebjergvej 151, tlf..
. . 75 65 6010
Eva Runge, Vesterhøjsvej 29, tlf. ..... . .... ..... 75 65 60 72
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 6, tlf.. . .. 75 65 63 15
Betty Holst, Rådvedvej 61, tlf..
. ...... 75 65 61 94
Helga Christensen, Boligselskabet, 24 tlf. ... . . . 75 62 97 61
Astrid Andersen, Platanalle 24, tlf.. . ..... . .. 75 64 39 69

Den lO. september havde Lundum-Egebjerg-Hansted
Pensionistforening en halvdagsudflugt til G lud Museum.
Vi var 43 i bussen og da vi nåede Glud, gik vi i små to
timer og så på det interessante museum med alle de kønne
bygninger og de spændende gamle ting, som nogle af os
endda havde brugt i vores ungdom .
Derefter gik vi over på den anden side af vejen og fik
dejlig kaffe med boller og flødeskumslagkage.
Derefter kørte vi til Snaptun, så til Julsminde og derfra
op over Klejs bakker, hvor vi i øvrigt så regnbuen i fuld
størrelse over det smukke landskab .
Alt i alt en virkelig og hyggelig tur, og så var den billig.
LUNDUM-EGEBJERG-HANSTEDS
EFTERARSPROGRAM

Torsdag den 15 . oktober kl .l4 starter vi med underholdning med viser og sange til hverdag og fest ved sangerne
Thorkild og Kaj fra Hinnerup. Det er et par herrer med et
bredt program og deres musikinstrumenter er uden
forstærkere.
Torsdag den 12. november kl.l4 kommer museumsinspektør Ole Schøring fra Horsens og fortæller om oldtiden
på Horsensegnen. Ole Schøring er en meget kendt personlighed inden for sit felt, det historiske.
Den l O. december - også en Torsdag, også kl.l4 afholder menighedsrådet julefest for pensionister. Det
begynder med gudstjeneste i Hansted kirke ved Ingerlise
Sander og derefter kaffebord og underholdning i Forsamlingshuset. Det er en årlig tradition.
I 1999 torsdag den lO. januar kll4 . starter vi det nye år
med fællesspisning i Egebjerghallens klublokale.
Vi glæder os til en festlig start på det nye år.
Samtlige moder er som sædvanlig i klublokalet og man
bedes tilmelde sig til arrangementerne hos en af
bestyrelsesmedlemmerne.

Pensionistforeningens bestyrelse.

Julemarked på• ~f~~~f~l
. ~·b.x~xM•it~~~.
!:!~e~~!~~ Hospital -w~
mellem kl. 13.00 og 16.00.
Traditionen tro bliver der igen i år
julemarked på Hansted Hospital.
Der er 25 boder, så der vil være en
mængde ting at kobe.

I spisestuen vil der være en bod,
hvor der hele eftermiddagen vil være
mulighed for at købe vafler,
æbleskiver, gløgg, kaffe og
saftevand.

Horsens Brass Band spiller
kl. 14.00 i kirkesalen.
Markedets overskud går til
udflugter og andre arrangementer for
beboeme i årets løb.
Alle er hjertelige velkommen og vi
håber, at julemarkedet i år vil blive
en ligeså stor succes, som de
foregående år.

Kagecafe
på

Hansted Hospital
Os selvfølgeligforegår det også i år med hojt humør, og god stemning

Torsdag den 5.
november 1998
fra kl. 14.00 til kl. 16.00
Kom til en hyggelig eftermiddag sammen med
beboerne, personalet og
andre gæster
Der kan købes
kager, kaffe/the

Gunver og Otte, et
meget efterspurgt par, vil
underholde os med
musik og sang

På glædeligt gensyn
Vi gør opmærksom på,
at kagecafeen er lukket i
januar måned 1999.
Lige som sidste å1: vil der være en mængde ting at købe.
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Hansted
Hospitals Venner
Tekst Jette Lund
Ved den stiftende generalforsamling torsdag den 24.
september 1998, blev foreningen Hansted Hospitals
Venner en realitet.
Til generalforsamlingen var mødt 59 personer, heraf 4
beboere og 5 personaler. Øvrige var pårørende til beboere
på Hansted Hospital og borgere fra lokalområdet.
Blandt de fremmødte pårørende og borgere valgtes en
bestyrelse, suppleanter samt revisorer.

Valgt til bestyrelsen blev:
Eva Søvang, Møller Mathiasen, Kirsa Andersen, Carl
OlufMadsen og medarbejderrepræsentant Winnie
Ejlersen.
Herudover består bestyrelsen af l medarbejderrepræsentant valgt blandt og af Hospitalets
medarbejdere .
Som repræsentant er valgt aktivitetsmedarbejder
Winnie Ejlersen, som dog er på barselsorlov og derfor
indtil april 1999 vil deltage sammen med sin vikar
Kan1my Mortensen .
Endvidere deltager forstanderen uden stemmeret i
bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen bød Hospitalet på kaffe med
kage og Mandskoret ved Nørrevangs Venner underholdt
med dejlige sange til stor glæde for de fremmødte.
Det at Ia. en Vennekreds har været et længe næret
ønske. At det nu er lykkedes er jeg meget taknemmelig
for. Såvel personalet som jeg ser frem til et godt og
frugtbart samarbejde til gavn for de ældre og svage. Når
jeg tænker på det flotte fremmøde og den store og
positive velvilje, der kom til udtryk på generalforsamlingen, er jeg overbevist om, at arbejdet kan lykkes.
Tak for den flotte opbakning, også til de pårørende og
lokale borgere, der ikke kunne møde op, men allerede ved
indbydelsens modtagelse straks tilkendegav deres støtte,
deres medlemskab af foreningen.
Til slut vil jeg opfordre til at flest mulige tegner et
medlemskab af foreningen Hansted Hospitals Venner for
derigennem at støtte ar:bejdet.
Alle kan blive medlem. Et års medlemskab koster
kr. 50,00- pensionister kr. 25 ,00.
Tilmelding kan ske på tilmeldingsblanketen her
til højre. Klip ud, eller tag en fotokopi.

November- december- januar 1

Bestyrelsen holdt sit første bestyrelsesmøde den
8. oktober 1998 og konstituerede sig som følger:
Foruland Carl Oluf Madsen tlf. .... . ... .
.... 75 65 63 30
Næstforuland Kirsa Andersen tlf..
. ..... .75 65 60 88
Sekretær Winnie Ejlersen tlf.
... 75 67 62 82
Kasserer Eva Søvang tlf. .
. ...... 75 65 6103
Medlem Møller Mathiasen tlf..
.75 65 43 22

r--------------~

l
l

:
l
l
l
l
1
l

Hansted Hospitals venner
c/o Hansted Hospital,
Egebjergvej 100, 8700 Horsens

l
l

Tilmelding til foreningen.

l
l
l
l
1

Navn:
Adresse:

:

Tlf. nr.: _ _ _ _ __ _ _ __
Medlemsskab 1998 - 99
Passiv D
Aktiv D
Vil gerne hjælpe med:
D buskørsel
D borddækning
D servering ved arrangementer
D
D
D
Kontingent:
D kr. 50.D kr. 25.- pensinister
D betales ved tilmelding
D opkræves senere.

l

~----------------~
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Plads til 300-400 grunde
•
l ny udstykning i Egebjerg
Stor interesse for borgermøde, hvor skitser til den nye udstykning blev lagt frem.
Tekst : Sonja Hansen

- Det er jeres by, og det er jer, der
skal bestemme, hvordan her skal se
ud. Vi har kun skitser med - ikke
færdige planer. Intet er besluttet, og
vi lytter til det, I siger. Vi håber, at I
vil arbejde videre med boligområdet,
f.eks. i studiegrupper, inden I afleverer jeres forslag.
Det understregede stadsarkitekt
Henrik Bertelsen fra kommunens
tekniske forvaltning på borgermødet
på Egebjergskolen 8. september.
Emnet var forslaget om en ny
udstykning med plads til 300-400
boliger øst for Egebjergvej. Mod
nord grænser det op mod Vandværksvej og Grusdalsvej, mod øst
nærmer det sig Hansted Å, og mod
syd støder det op til Chernitalies
grund.
Området er lagt ud til boliger,
FORSLAG 2 -

KVADRATER

institutioner (f.eks . en børneinstitution og satellitskole ), grønne områder
og andet (f.eks. fritidsformål)
Boligerne kan være parcelhuse,
andelsboliger, ældreboliger og
seniorboliger.
Og interessen for mødet var stor.
Næsten l 00 var mødt op, og mange
kom med forslag og bemærkninger.

To skitser
Horsens Kommune har ladet landskabsarkitekt Vibeke Rønnow fra
Århus lave forslag til det nye boligområde, og det var dem, byplanlægger Morten Nielsen præsenterede på
mødet.
Det første forslag, kaldet Aksen, er
nok det mest spændende og utraditionelle forslag. Det er præget af et
markant stort grønt område med vand
og beplantning, der går som et bælte
FÆLLES FRIAREALER
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igennem udstykningen fra Vandværksvej og ned mod Hansted Å. Fra
det grønne bælte breder der sig
grønne enklaver ud i området. To
stamveje fra Egebjergvej fører ind i
området. Svagheden ved Aksen er, at
den først fungerer fuldt ud, når udstykningen er helt bebygget.
Model to egner sig måske bedre til
en etapevis udbygning af området.
Denne model har to grønne bælter,
som løber parallelt med Egebjergvej fra Vandværksvej og ned mod
Chernitali c, og munder ud i en sø, der
virker som en buffer mod fabriksområdet Også denne udstykning bejenes
trafikmæssigt af to stamveje fra
Egebjergvej .
For begge skiser gælder, at der
skal flyttes så lidt jord som muligt, og
at så mange beboere som muligt får
udsigt.

Mange spørgsmål
Der var mange spørgsmål og
bemærkninger til de politikere, og
embedsmænd, der deltog i
debatmødet. Flere ville vide, om vi
kan få nogen garanti -for, at f.eks.
børnepasning, skole og fritidsfaciliteter udbygges i takt med udstykningen. Flere afbargerne kunne
fortælle, at vi allerede nu har et
meget stort problem med at :fa
børnene passet, og skoleinspektør
Ole Gregersen understregede, at
skolen ikke kan tage flere børn. En
beboer foreslog at udbygge faciliteterne først. Så bliver det måske
lettere at få solgt byggegrundene.
En repræsentant for Seniorbo
kunne fortælle, at der er mange
interes~erede borgere i området, der
gerne vil bygge 20-25 seniorboliger i
Egebjerg. Og at det er meget vigtigt,
at der samtidig bygges et fælleshus.
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Der var også dem, der slet ikke
synes, at Egebjerg skal vokse så
meget. 400 nye boliger er meget, når
vi kun er 700 husstande i dag. Nogle
af de unge glædede sig derimod til at
kunne købe en byggegrund i
Egebjerg, for dem er der ingen af i
dag. Og flere ældre gav udtryk for, at
de gerne ville sælge deres hus til
fordel for en seniorbolig i Egebjerg.

FORSLAG 1 - AKSEN

FÆLLES FRIAREALER

Langtidsplanlægning
Embedsmændene lagde ikke skjul
på, at det er langtidsplanlægning, vi
snakker om. Det er ikke planer, der
kan realiseres her og nu .
-Vi snakker 10, 15 eller 20 år frem
i tiden. Men hvis vi vil undgå, at området bliver bebygget mere eller mindre tilfældigt, er vi nødt til at lægge
en plan for hele området nu, understregede stadsarkitekten.
Det er svært at spå om, hvor hurtigt det kommer til at gå i Egebjerg.
Prognosen siger, at der er behov for
100-150 nye boliger i Horsens Kommune om året. Spørgsmålet er, hvor
mange af dem, der skal ligge i
Egebjerg.
Og nu politikerne og embedsmændene var der, blev det gang på gang
understreget, at en masse børn står på
venteliste til børnehave og klub, at vi
mangler cykelsti, at forsamlingshuset
ikke har nogen parkeringsplads, og at
der mangler fortov fra Statoil til
Salami. Men svar på de spørgsmål,
var der ikke rigtig nogen af.

l
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Boligområde øst for Egebjergvej, Lokalplan 153
Landskabsarkitekt Vibeke Rønnow APS - Montanagade 33 ~ 8DOO Århvs
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Ungdomsskolen i Paris
•
l påskeferien 1998 .
46 unge og ledere fra Ungdoms-skolen i Horsens på besøg
i Paris i påskeferien- en storbytur med et tæt program, men
også tid til at gå egne veje i byernes by.
Tekst Henrik Melgaard

Lise. Christina Biza, Trine Nykjær og Jara.

~/m
Endnu en gang til Paris- jamen, hvad
er der så interessant ved den by ?
Hvorfor vælge en storby, som de
fleste kender fra TV og Tour de
France, når Bjarne Riis og de andre
ryttere på løbets sidste dag stryger op
ad Champs Elyssees.
Netop derfor er det sjovt at kunne
sige: Jeg har selv været der! Kan I se
Eiffeltårnet i baggrunden ? - Jeg var
helt oppe , og sikken en udsigt. Og
dererNotre Dame, fantastisk kirke
med stenfigurerne, som næsten er
helt levende ...
Sådan kunne man blive ved. Vi
var der i starten af april med godt 40
unge, som fik en uforglemmelig tur.
På kryds og tværs i Metroen som indfødte parisere, ud at handle i
mondæne stormagasiner og blære-butikker, besøge Europas største gademarked, jo, der var masser af muligheder for at komme af med penge .
Og mon ikke nogle af pigerne fik
mødt Jean Pierre eller var det Marcelhan var i hvert fald kunstmaler og
boede lige i nærheden, og må vi ikke
godt besøge ham i aften, han er
meget seriøs ...
Vi fik alle prøvet at stå i kø i regnvejr ved Versailles, og der lærte vi
noget om køkultur. Eller rettere blev
vores tiltro til den ældre generation
og dens dyder og moralbegreber noget flosset, da et pensionistselskab fra
Gislev Rejser gik til angreb, og de
'grå pantere' viste ingen nåde med de
spidse paraplyer, da de kunne skimte
indgangen bag de stålindfattede
briller. Vi måtte håndfast overbevise
dem om, at dansk køkultur også
gjaldt i udlandet- det manglede bare!
Heldigvis var slottet med alle malerierne og den unikke historie vente-
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Karina og Jane.
tiden værd. Alene Spejlsalen og de
dramatiske historier fra Solkongens
hofvar en rejse værd, mente nogle.
Paris i solskin mødte vi også, og
fra toppen af Triumfbuen får man en
ny vinkel på det myldrende liv
dernede . Og netop trafikken og de
mange mennesker virker
overvældende, selv om vi kommer
fra storbyen Horsens.
Sejltur på Seinen om aftenen,
masser af projektører på flotte broer
og monumenter og paladser- og på
vejen hjem ophold ved Pont Alma,
hvor de mange inskriptioner og graffiti vidner tavst om den folkelige
deltagelse ved prinsesse Dianas død i
tunnelen tæt ved Seinen.
Toppen af kransekagen- det er
efter manges mening besøget i Euro
Disney. Her kan alle få en oplevelse
med hjem for livet i Europas største
og mest velfriserede forlystelsespark,
som vi fulgte til lukketid . Et sidste
besøg i de amerikanske kultcafeer og
butikker udenfor- og så begyndte
hjemturen i selskab med Mickey
Mouse-balloner eller Anders And
figurer i king size-format. Og vi
overlevede alle det svingende klima i
bussen inden gensynet med de længe
savnede forældre og kærester og andre kæledyr hjemme i Horsens .
Tilbage var der kun for Ungdomsskolens ledere at sige tak til de

Versail/es - Spejlsalen
ansvarlige unge for en god, god tur.
Og vi siger på gensyn næste gang,
vi melder ud med et ti bud om en
storbytur. Se opslag i klubben og i
vores eget blad ' Spot On' , hvor du

Majfår instruktion i diskoteket.

Heleflokken ude at spise.

kan læse mere om turen til Ungarn og
Prag i starten af sommerferien 1999.
Prisen bliver ca. 2000 kr. for en hel
uges oplevelser.

Indvielse af
rulleskøjterampe i Egebjerg.
Ungdomsskolen har sammen med en gruppe unge bygget en stor
rampe til alle rulleskøjte treaks i Egebjerg.
Onsdag 23. september blev
rulleskøjterempen officielt indviet
ved en sammenkomst for de stolte
rampebyggere, forældre og andre
voksne, som har bakket op om projektet. Der blev naturligvis serveret
rode polser som ved de rigtige rejsegilder, og der blev holdt taler som
det sig hor og bor.
Tomrer og ungdomsskolemedarbejder Peder Laursen blev takket for
en indsats ud over det sædvanlige .
Mange weekender og aftener er
tilbragt i selskab med de unge, inden
den tonstunge rampe kunne tages i
brug umiddelbart efter sommerferien
efter en byggeperiode på 4-5
måneder. Da den sidste skrue blev
sat i, var ungerne i gang på skojteme

i den anden ende afran1pen! Ungdomsskoleleder Henrik Meldgaard
takkede også halinspektør Erik
Thomsen, som med stor entusiasme
er gået ind i sagen og har anvist grunden og fundet midler til flisebelægningen. Også Ingvard Svenningsen blev takket for gæstfrit at
have lagt lokaler til den første etape
af byggeriet i det tidlige forår, og
Johnny Bregenov blev takket for
have hjulpet med malerarbejdet.
Men rampen var aldrig blevet til
virkelighed, hvis ikke Stjernholm
Trælast gavmildt havde sponseret
50 % af materialeudgifterne. En flot
gestus, som Ungdomsskolen og de
unge er taknemmelig for.
En rulleskøjterampe er farligt

'legetøj', og Henrik Meldgaard lagde
vægt på, at de unge og deres forældre
bærer ansvaret for, så de unge er
klædt rigtigt på, når de løber på
rulleskøjter. I øvrigt er al færdsel på
rampen på eget ansvar.
Sammen med en medarbejder fra
Ungdomsskolen er de unge
ansvarlige for vedligeholdelse og
reparationer- men det er de unge, der
skal holde orden i området omkring
rampen.
Senere vil de unge danne en forening, som formelt ' organiserer' de
unge rulleskøjteløbere.
Morten Steen er kontaktperson til
rulleskøjteløberne.
Læs også omtale af rulleskøjtebane
på side 4 og 5.

Næsten færdig/
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Musik smykker
showdance og foto . •
l

l

Ungdomsskolen er i gang med nye tilbud, og der er plads på alle hold.
Henvend dig i klubben og vær med!
Ungdomsskolen er kommet godt fra start med mange nye
medlemmer i klubben, og foreløbig er 4 hold kommet i
gang, ikke mindst på baggrund af de
unges ønsker.
Desuden er der et auto-hold i gang
på· Teknisk Skole. Her kan du få
førstehåndskendskab til reparation af
motorer- også knallerten kan få en
overhaling . Klublivet
blomstrer, og når disse
linjer læses, har
klubrådet i san1arbejde
med Torsted og Lund
afd. arrangeret stor
fællesfest

Lederskifte i Ungdomsskolen
Efter godt ti år som afdelingsleder i Egebjerg er Henrik Meldgaard startet i nyt job som
viceungdomsskoleinspektør pr. 1. ok-tober 1998, hvor han afløser ungdomsskoleinspektør
Sven Jensen. Dette betyder, at Henrik i løbet af efteråret afvikler jobbet som afdelingsleder, således at
nye kræfter kan tage over. Og her er Irma Egelund og Henning Rosenvinge klar til en fælles
indsats for de unge i Egebjerg-Lund området.
Irma har arbejdet i klubben i fire sæsoner, og de unge
sætter pris på Irmas stilfærdige, men bestemte væremåde.
' Hvor der er hjerterum, er der husrum' - det kunne godt
være Irmas motto, for både derhjemme og i klubben
flokkes de unge tæt, men her bærer Inna og Tommy et
fælles ansvar, for Kim, Kasper og Thomas kan skrive
samme efternavne på visitkortet. lm1a kan lide at have
orden i tingene, og så kan hun lide at lave noget kreativt
sammen med de unge eller gå en tur i skolekokkenet og
lave en pizza. Inna er god til at planlægge, og mon ikke
hun havde en aktie i familiens netop overståede tur til
USA- som naturligvis var planlagt via Intemet. EDB fylder
meget, både i Tommys arbejde og i hjemmet. Til gengæld
får Im1a skænnarbejde nok på sit daglige
arbejde på skatte-forvaltningen i Horsens kommune

og nok har Henning tilbragt sin glade bamdom i Sattrup og
omegn, men indfødt er han altså ikke.
Henning er god til at komme i kontakt med de unge, han
kan stadig tåle et ærefuldt nederlag i bordtennis, men til
gengæld står hans rekord i dart stadig på tavlen. En af
Hennings store interesser er biler, og hans viden kan
imponere drengene, som til gengæld blev skuffet, da
Henning skiftede BMW' en ud med en 'riskoger'.
. Hennings humør og sans for humor gør ham ofte til et
naturligt midtpunkt, også blandt kollegerne. Til gengæld
må Henning finde sig i nye udfordringer på sit 'dagarbejde' på Energi Horsens, hvor han sammen med andre
kolleger videreuddanner sig på Teknisk Skole. Heldigvis
kan Henning få god hjælp med regne-stykkerne derhjemme
hos Karin og drengene i Torsted.

Henning har arbejdet længe i klubben- faktisk kan
Henning snart holde 10 års jubilæum. Selv om han bor i
Torsted, tror de fleste, at Henning er fra Egebjergområdet -

Ungdomsskolen byder velkommen til de nye
afdelingsledere, som sammen skallede afdelingen i
Egebjerg-Lund.

INTERVIEW MED
STEEN HØJBERG
- BROENS NYE REDAKTØR
Steen Højberg er typograf ved Folkebladet i Horsens.
Typograf er faktisk en gammeldags betegnelse, - i dag
hedder det typoteknikker. Det lyder nok så moderne.

Hvad er din fortid?
Jeg har altid været typograf, jeg
kom i lære på Folkebladet i 1968, så
det nærmer sig 30 år. Medarbejdere
på aviserne bliver der generelt længere end på de civile bogtrykkerier.

Hvor gammel er du?
Jeg er 46 år, så jeg var ret ung, da
jeg kom i lære, det var som sætter, og
med det første år som bydreng . Jeg
kom iøvrigt i lære hos Regnar
Kaspersen, som var faktor dengang,
han boede her i byen på Ege bj ergvej
168. Han var en af de gode gamle
læremestre .

Hvor stor er din familie?
Jeg har kone og to børn, en son og
en datter.
Min kone Kirsten arbejder hos
Kirk Telekom, og nu til oktober har
hun været der i 20 år. Min datter Pia
arbejder som klinikassistent hos en
tandlæge, hvor hun blev udlært her i
år. Min søn Per er mekanikker hos
Nissan, han blev udlært sidste år.

Glæder du dig til at skal til
at redigere Broen?
Jo det gor jeg da, det skal nok
blive sjovt. Men starten ramlede lige
sammen med, at vi begyndte på en ny
teknik på Folke bladet, og det var
mere kaotisk end jeg havde regnet
med. Derfor syntes jeg måske, at jeg
havde lidt besvær med det første
nummer, men det lykkedes da alligevel at få det ud. Men jeg må tilstå,
at jeg er dybt, dybt imponeret af den

måde Niels Bjerregaard har redigeret
bladet på, han har jo ikke engang nogen teoretisk baggrund, men han har
den vilje, at når noget skal gøres, så
bliver det gjort.

Har du ellers nogle
ambitioner om omforandringer ved Broen?
Hvis der bliver forandring, så kommer det stille og roligt hen ad vejen.
Det kommer også an på teknikken,
der kommer måske nogle småændringer, men først og fremmest er
indholdet det vigtigste for mig, der
må ikke ødelægges noget i den retning, og BROEN må ikke være
prøveklud. Den eneste mindre
ændring der er fortaget indtil
nu, er at nogle af siderne er
blevet ombrudt til trespaltet.

Tekst: Frands Paaskesen

Syntes du det er svært at
afløse Niels Bjerregaard?
Før jeg sagde ja til det, havde jeg
nok ikke tænkt på, at det kunne blive
svært, men hen ad vej en er der alligevel kommet mange ting ind i
billedet, som man ikke anede en brik
om. Jeg ved da nu, at Niels stred med
et problem, der hedder deadline, og
det er noget jeg vil følge meget hårdt
op på, stoffet skal være redaktøren i
hænde til tiden. Bliver tidsfristen ikke
overholdt, er det til sidst vores
bogtrykker Karsten Steffensen det
går ud over med det resultat, at
BROEN måske ikke udkommer til
tiden

Hvor længe har du
boet her i Egebjerg?
Vi flyttede hertil i 1973 lige
efter jeg var blevet udlært, og
har boet samme sted lige siden .

Kan l ellers
lide sognet?
Ja, jeg kan sige det på den
måde, at min kone vil ikke bo
andre steder, og det vil jeg da
heller ikke, der er blot det, at
jeg er født og opvokset i en lejlighed, så jeg kunne måske nok
finde mig i at flytte ind til Horsens, men min kone vil have sit
hus og sin have, hun kunne slet
ikke tænke sig at bo andre
steder.
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Redaktøren under redigering af broen
Menjeg må indrømme, at min respekt for Niels Bjerregaard ikke er
blevet mindre, der er mange ting der
skal passe sammen, og det er et stort
arbejde at nå det hele.
Jeg har altid villet være i god tid
og jeg sigter efter hellere at være et
par dage for deadline end en halv
time efter.
Jeg mener også, det må være det
bedste for bladets skyld .

Fritidsinteresser?
Mens børnene var små, fulgte jeg
meget med i sporten og trænede dem
også, det gjorde jeg faktisk i mange
år, og det var både håndbold og fodbold . Da så børnene var blevet store,
var min kone begyndt at spille håndbold på Old Girls holdet, og så blev
jeg træner på det hold, det var virkeligt sjovt og der er et hyggeligt kammeratskab.
Det Old Girls hold har en god tradition - en gang om året tager de på
weekend-ophold med deres ægtefæller, det er virkeligt morsomt, og
det udbygger kammeratskabet i højeste grad.
Jeg har selv i en sæson spillet med
på Old Boys holdet, men det blev
ikke til mere, end det ene år.

Har du nogle offentlige
erhverv?
Nej, ikke ud over at være redaktør
af BROEN. Men det er også nok for
mig. Jeg vil hellere forsøge at gøre en
ting l 00 % end at være rodet ind i en
hel masse og så kun gøre det
halvfærdigt. Men jeg må da
indrømme, at der var nok at rive i,
hvis man ellers har tid, lyst og
kræfter til det, - for eksempel i
idrætsforeningen, der er der virkelig
brug for nye flittige folk, der er
villige til at tage et ansvar. Jeg kan
sagtens følge Poul Kirkegaard i hans
artikel i sidste nummer af BROEN, at
det må være dem, der har gavn af
foreningen, der også må være villige
til at tage et ekstra tag, og ikke kun
bruge stedet som en pasning af
børnene. Jeg oplevede i hvert fald,
mens jeg var træner, at når
forældrene var med var med, var
børnene meget mere motiverede . Min
kone og jeg tog meget del i det praktiske, da vores børn gik til sport.

Tror du at der stadig kan
skaffes stof til Broen?
Så længe jeg har gode skrivende
medarbejdere, der gider at gøre noget

ved det, så tror jeg nok det går. Det er
jo en sikker stab og jeg synes også at
det er positivt, at vi har fået Søren
Laursen med, så han kan repræsentere ungdommen, og som i øvrigt er
under uddannelse som journalist.
Der sker jo stadig noget i alle
foreningerne, og jeg håber da, at de
vil blive ved at komme med stof om
deres aktiviteter. BROEN er jo læst
af alle aldre, og det lokale er alle
mennesker inte-resseret i. Det er i
hvert fald ikke mit indtryk, at broen
ryger i papirkurven ligesom mange
reklamer gør, selvom den også er
gratis.
Nu er BROEN jo ikke noget polemikblad, der er for langt imellem, at
den udkommer, men personligt ville
jeg da ikke have noget i mod, om der
skulle komme et par skarpe meninger
frem om et eller andet.
Jeg ved, at BROEN er et godt blad
og jeg skal i hvert fald gøre mit
bedste til at bevare kvaliteten, og så
længe Hans Thomsen står som
forn1and, så ser jeg fremtiden
trygt i møde.
Det var et lille glimt af vores nye
redaktør, og jeg er sikker på, at fremtidige læsere af BROEN stadig kan
glæde sig til et godt blad .
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Hvad er
Generalforsamling
i EIF
Generalforsamling -det lyder
kedeligt, vil nogen nok mene, men
det behover det bestemt ikke at
være . Men det bliver kedeligt, hvis
det kun er tordenskjolds soldater, der
komme hver gang .
Det går jo trods alt ud på andet end
blot at vælge nye bestyrelses
medlemmer, da det er afslutning på et
år, der er gået. Det er den dag, formanden aflægger en beretning om de
ting, der er sket i året. Hvor kunne
det være spændende, hvis I gad at
komme en sådan aften og stille
spørgsmål, komme med ris og måske
ligefrem ros. Personligt mener jeg, at
som medlem eller forældre til
medlemmer, at det netop er til
generalforsamlingen, man kan vise
interesse for det frivillige arbejde, der
er blevet lavet i årets løb blot ved at
møde op og lytte. Man skal ikke
være bange for at komme til
generalforsamling, fordi man ikke vil
vælges ind i noget, man ikke har lyst
til . Der er ikke nogen, der blive
presset til noget. Det er
grundlæggende forkert at presse folk
til at gå ind i en bestyrelse, man skal
gå ind, fordi man brænder for at
kunne være med til at præge sin
forening .
Måske tænker mange, at der kommer
nok så mange andre, så jeg behøver
ikke at komme. Men lad være med
det, vis din intresse ved din
tilstedeværelse.

Vi har været godt korende med trænere dette år og det har været dejligt.
Desværre ser det ikke godt ud til den kommende sæson 1999, da nogle trænere
har valg at holde pause og nogle har sogt nye udfordringer, men vi håber
selvfolgelig, at der dukker nogle emner op til den kommende sæson.
Fra næste sæson har Erik 1l1omsen sagt ja til at være kampfordeler, og vi vil
i den forbindelse her gerne benytte lejligheden til at sige Gunner Jensen tak for
de mange år, han har været kampfordeler her i EIF

Mikroputdrenge Tekst: Heine Holm
Egebjerg IF's mikroput-drenge-årgang 1990 - blev suveræne mestre ved JBU
Region 3 's Regionsmesterskaber i B-rækken, som blev afuoldt i Skovby ved
Galten søndag den 4. oktober 1998 .
De vandt de indledende kampe med en målscore på hele 17-0. I kvartfinalen
vandt de 4-1 over Grundfør Ul, i semifinalen ligeledes med 4-l over Dronningborg og i finalen gik det ud over Taulov/Skærbæk IF, som blev slået med 4-0.

Holdet beståraf- øverst til venstre - træner Frank Laugesen, Mads Christo.fforsen, Felix Hjalmarson, Christian Holm, Nicklas Søgaard-Jensen og træner
Heine Holm - nederst fra venstre- Michael Simonsen, Kasper Christensen,
Omar El-moghrabi, Jeppe Augustsen og Thor Laugesen

Nyt fra
fodboldafdelingen
Tekst: Susanne Molboe
Det har endnu engang været et
rekord-år i antallet af aktive fodboldspillere i EIF. Det er dejlig, at vi har
så mange fodbold-glade børn i Egebjerg . Vi har også i år opnået nogle
fine resultater på flere årgange. Det er
både blevet til an1tsmesterskaber og
fine pladser ved landsmesterskaber.

Efter 54 træningspas. Hollandstw; træningskampe og 21 kampe i Drenge A
blev det til l O sejre, l uafgjort og l O nederlag- et rimeligt resultat trods
mange skader. Takfor en flot indsats drenge! Vi ses igen til januar - Torben
Jorgensen og Ole Jørgensen.
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Oldboys

Tekst: OleJørgensen

Miniputter årgang 88/89

Oldboysholdet er rykket op i A-rækken i Horsens og
omegns private turnering. Dette er sket uden et eneste nederlag ganske imponerende. Så må vi se, om opbakningen
er lige så stor, når vi rar lidt mere modstand.

Træner. Kasper Ringeberg
Stående fra venstre: Holdleder Hans Tonsborg, John
Hansen, Lars Sørensen, Carsten Lindorff, John Ahle, Jan
Hansen og Hans Thomassen
Siddende fra venstre: Allan Jørgensen, Johnny Bregenov,
Brian Christiansen, Steen Jensen, Christian Lind og Ole
Jørgensen

Super-oldboys

Junior drenge

Tekst: Hans Thomsen

Træner: Peter Sørensen

Poder årgang 90
Tumeringen 1998 er forbi og holdlederen har sendt de
gamle fodboldspillere i EIF- dvs . spillere over 40 år - i
kamp 18 gange, hvilket blev til spil og resultater på det
jævne. I år var det Juelsminde, der skulle videreføre
turneringen. På sidste spilledag var san1tlige hold samlet
på Juelsminde stadion, hvor der blev afviklet 5 kampe . Da
vi var færdige med at spille, modtes vi i Juelsmindehallen
til hyggelig samvær i alt ca. 140 mænd. Menuen bestod af
sild, skipperlabskovs og lidt ol. Ved den lejlighed er der en
vandrepokal, der bliver overrakt til den klub, der skal
tilrettelægge tumeringen i 1999 og det blev Gedved IF.
Tak til samtlige spillere, der har været med i truppen. Jeg
synes, vi har haft en god og hyggelig sæson.
Mon ikke nogen afBroen's læsere synes, det lyder
hyggeligt og er du 40 år, har lyst til at være med, så mod
op, når vi starter i foråret 1999.

Træner: Heine Holm

11. årgang - nr. 2

Damesenior

Træner: Jørn Christofforsen

Træner: Tommy Savskov

Miniputter årgang 88/89

Herresenior Serie 5

Trænere.· SonnyJensen-Kasper Ringeberg

Træner: Kim Hoffer Madsen
holdleder Lars Vissing Andersen

Lilleputter årgang 86/87

Trænere: John Ferguson- Leo Rasmussen

Oldboys- 7 mand's

Poder årgang 93

l. plads ved amtmesterskabet i Østbirk

3. plads· ved Amtsmesterskabet i Østbirk

Poder årgang 93

Poder årgang 92

2. plads ved Amtsmesterskabet i Østbirk

3. plads ved Amtsmesterskabet i Østbirk

Microputdrenge årgang 90

3-stjernet ungdomscup
1998 i Egebjerg
lørdag og søndag den 21.-22. november samt
den 28.-29. november
Vi skal hem1ed gøre opmærksom på vores populære indefodbold-stævne, som opstår igen for
fuld damp. Dette er et bredde stævne med A og B
rækker. Det er lykkedes os at samle nogle mennesker, som virkelig kan og vil. Vi har indgået et
samarbejde med 3-stjemet salami.
3-STJERNET
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2. plads ved Amtsmesterskabet i Østbirk
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Sommerfesten 1998
Tekst: Marianne Thomsen

Trods en dårlig sommer lykkedes det
festudvalget at få presset
sommerfesten ind på nogle dage med
rimeligt godt vejr og selvom
sommeraftenerne hurtigt blev kolde i
år, afholdt det ikke folk fra at møde
talrigt op til ugens forskellige
arrangementer. Tak for det'
Dermed blev det til nogle gode dage,
som startede i skoven med
motionstur på forskellige niveuer, så
alle kunne deltage. Torsdag stod i
sportens tegn, da omtrent samtlige
fodbold- og nogle få håndboldhold
var i aktion med efterfølgende
grill-arrangement og hygge . Fredag
havde de helt unge borgere mulighed
for at folde sig ud på danskegulvet til
de hotteste toner. Der var over l 00
betalende, men de benyttede dog ikke
dansegulvet samtidigt, da
hoppepuden udenfor også var et stort
trækplaster. Imens kunne de voksne
nyde den helstegte pattegris .
Lørdag formiddag havde vi været så
heldige at få "Muddi og
Salamidrengene" til byen, og de
forstod virkelig at sætte gang i tingene. I hvert fald var alle børn i fuld
aktivitet under hele koncerten, - og
jeg tror faktisk også, at det lykkedes

dem, at få de voksne til at vippe med
foden. Inden da havde der været mulighed for at nyde morgenkaffe og
rundstykker med pålæg sponseret af
Thaistrup Ost og selvfølgelig
3-stjernet Salami . Tombolaen havde
hurtigt udsolgt til trods for, at vi i år
havde endnu flere gevinster end
tidligere. Tak til samtlige sponsorer
for de fine gevinster
Afslutningsvis blev sommerfesten
rundet af med en god fest i hallen,
hvor Hanne Leth endnu engang
formåede at levere en lækker menu
og "Duo-expressen" samt "Bacon" at
spille op til et fyldt dansegulv hele
aftenen. Pokalerne tilfaldt i år

Annelise Daugaard, som nok er den,
som har hjulpet til ved sportsfesten
flest år, uden at mange ved af det.
Der var et fortjent stående bifald til
hende. Hans Tonsborg modtog den
anden pokal for sit store engagement
i EIF. Og piger ... -vi var nok mange
som ikke vidste, at der faktisk går
nogle små "Chippendales" rundt i
Egebjerg, det kan vi da godt være lidt
stolte af!!
Til sidst skallyde en stor tak til
samtlige, som på en eller anden vis
gav en hjælpende hånd - økonomisk
eller praktisk. Udenjer ingen sommerfest og dermed ikke et overskud,
som går til ungdomsafdelingen i EIF!
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Tekst: Susanne Molboe. Fredag d. 2 oktober bragte Horsens Folkeblad et indlæg af Benedicte Tømmergård med
overskriften: TAK TIL ALLE HJÆLPERNE. Jeg synes, det var et utrolig godt indlæg, som er meget rammende for
vores forening her i Egebjerg og sikkert også mange andre steder. Jeg har derfor kontaktet Benedicte Tømmergård
for at ra lov til at bringe indlægget her i Broen. Jeg håber, at rigtig mange villæse det.

T ak til alle hje2lperne
Bak op om de frivillige der ofrer tid på vores børn

Tekst:
Bennedicte
Tømmergaard

Som mor til børn, der deltager i
alskens fritidsaktiviteter, har det ofte
slået mig, hvilket imponerende
lederarbejde, der ydes og alligevel er
det et arbejde, vi alle mere eller
mindre tager for givet.
Unge som ældre mennesker stiller
deres fritid til rådighed, for at vore
bom hver uge kan have et par
hyggelige timer med det, der måtte
interessere dem netop nu.
Vore børn møder bare op og forventer, at der er et spændende progran1, en aktivitet, en kamp og en udfordring. De tager som givet, at nogen har gjort et forarbejde, der også
har kostet tid. Og det samme gor vi,
de voksne, børnenes forældre.
Men husker vi også at rasagt tak!
Glemmer vi nu og da, at fritidsinteressen ikke er en forlængelse af
fritidshjemmet med aflønnet
personale og feriegodtgørelse l
Tværtimod drejer det sig om mennesker, der af en eller anden idealistisk årsag, gerne vil bruge deres sparsomme fritid på en altoverskyggende
interesse, som vore bom er heldige at
dele med dem.
Netop derfor er det væsentligt, at
vi fortæller bornene, at de skal udvise

ansvarlighed og respekt for den
fritidsinteresse , de har valgt.
Vi kan lette ledernes arbejde ved at
følge med i månedens program, betale kontingent til tiden, ra børnenes
afsted i det påkrævede tøj, lære dem
at møde til tiden og melde fra, såfremt de er forhindrede. Små selvfølgeligheder der kan lette arbejdet og er
med til at fortælle lederne, at der bag
børnene står en forældregruppe , der
værdsætter børnenes interesse og
ledernes indsats.

Idealister
Når lederne nu og da opgiver,
skyldes det netop denne manglende
støtte og opbakning fra os . En ting er,
at de måske skal slås lidt med eget
bagland, fordi så megen fritid anvendes på andres børn og unge mennesker og ikke egen familie, men en

anden ting er, hvis lederne rar en
fornemmelse af, at de står ganske
alene med ansvaret for vore børn.
Når alt kommer til alt, er det jo
kun i det små, vores hjælp kræves, så
som lidt rengøring, kørsel, kagebagning og en ekstra håndsrækning i
ny og næ. Det skulle vi vel nok kunne ra tid til! Ikke desto mindre høres
ledere ofte fortælle med frustration i
stemmen, at det altid er de samme
forældre, der træder tilmed en
hjælpende hånd og dermed, at der er
en gruppe forældre, der lukrerer på
Tordenskjolds soldater altså ganske
som i det virkelige liv!
Og det har f'aet mig til at tænke på,
om årsagerne til denne svigtende
forældre opbakning skyldes, at vi
efterhånden er blevet så vant til, at
alle sociale ydelser betaler vi os fra
igennem skatten, at vi helt glemmer

vores egen daglige ansvarlighed og
omsorg for andre.
Vi er så vant til jantelovens
tankegang og smålighed, hvor det er
nærliggende at tænke, at de !ar
såmænd nok en eller anden forn1 for
kompensation for deres indsats, for
det er en ganske utænkelig tanke, at
de måske gør det af rendyrket interesse for interessen, og de unge menneskers velfærd, og for idealerne og
for en kærlighed til en livsstil, de
gerne vil dele med andre.
Tænk, at der stadig findes idealister, der vil anvende weekenderne og
ferieperioderne på en sag, de brænder
for!
Og der sidder vi tilbage- lænet i
stolen og ved knapt, om vi gider køre
en flok unge til et arrangement, hvis
planlægning måske yderligere har
kostet lederne en ekstra aften, væk
fra familien.
I 70erne blev der pludseligt upopulært med den såkaldte
hattedamementalitet Alt skulle der
lovgives om og tages højde for
offentligt og folk blev ansat til at
administrere disse regler. Det var et
enormt fremskridt, at den sociale
omsorg ikke blev tilfældig, men ens
for alle, men samtidig mistede vi
fleksibiliteten.
Private initiativer blev blacklistede. Nu er vi faktisk derhenne, at vi
knapt tør hjælpe hinanden uden først
at forhøre om fagforeningsreglerne l

Os selv nok
Vi har !aet nok i os selv, fordi vi
ved, at sociale ydelser tager højde for
naboens behov. Vi har mistet glæden
ved at glæde andre.
Måske er der dette, der ligger bag
vores vægring og manglende
forståelse for, at vores opbakning er
utroligt væsentligt for lederne.
Men det er med dette som med alt
muligt andet, det er aldrig for sent at
ændre livsstil.
Men en ting er måske anderledes
her. Du vil ikke blive "jantet", men Ia.
et stort smil og et klap på skulderen
som tak for hjælpen.
Og så kunne du måske samtidig
finde ud af, hvad dit barn bruger så
mange timer på hver uge.

Sommerens chok
•
l Kaskelotten
Tekst: Bo Wittus
En tidlig morgen i sommerferien havde en-eller-anden
afleveret en kasse udenfor
kaskelotten. OK, det sker tit,
tænkte en af mine kollegaer
og tog kassen indenfor som vi
nu plejer, og der stod den så
en times tid.
Ved 7.30 tiden pakkede jeg
"gaven" ud. Den var lukket
solidt med rigeligt snor.
Og så var det chokket kom!
Bedst som jeg stikker hovedet
ned for at kigge i kassen begynder en
lille kattekilling at røre på sig .
En kattekilling!! i en papkasse!!
Hvem pokker kan finde på at
parkere sit kæledyr på den måde?
Hvis man betragter det som en god
gerning, ville man nok komme med
killingen i dagtimerne, hvor vi har
åben . Altså kan vi kun se det som et
forsøg på bekvemt at komme af med
et levende væsen!!

-Og så er det 2. år i træk!
Denne kyniske adfærd ser vi os
meget gerne frabedt fremover!
I øvrigt kan jeg fortælle, at killingen i sin angst og forvirring 2 gange
drønede ind i et vindue med fuld fart
og hovedet forrest, for derefter at
stikke af til en uvis skæbne .
Men der sidder jo nok en-elleranden et-eller-andet sted og er stolt
af sig selv lige nu???

Aktivitetsdag
•
l Kaskelotten
Tekst: Anette Andersen
Fredag den 4. september var der
aktivitetsdag i Kaskelotten . Der var
længe blevet snakket om, hvordan
vejret ville blive, for en aktivitetsdag
med masser af boder udenfor og
silende regn, passede ligesom
ikkerigtigt sammen. Men vejrguderne
var heldigvis ikke i regnvejrshumør
den dag.
Fra morgenstunden af var børnene
allerede begyndt at glæde sig til
eftermiddagens aktiviteter. Der var
også noget at glæde sig til. En af
stuerne havde lavet et spøgelsestog
med et rigtigt spøgelses i, der var
sminkestue, hvor man kunne få perler
sat i håret, der var en forrygende
tombola, salg af hjemmebagte småkager, sæbekasseløb, vaffelbagning,
en bod, hvor man skulle kaste en våd
svamp i hovedet på pædagogerne, og
en bod med kaffe og kage salg . I
køkkenet, som medlemmer af
forældrebestyrelsen havde indtaget,
kunne man købe øl og sodavand,

pølser og sågar et vannt måltid mad,
hvis man trængte til det. Jo, der var
noget for enhver smag!
Det siger sig selv, at sådan et
arrangement kun kan blive en succes,
når alle medarbejderne, børn og
forældrebestyrelsen yder en flot indsats! Der er mange ting, der skal
planlægges omhyggeligt og forberedes og mange ting, der skal indkøbes.
Præcis kl. 15.00 begyndte det.
Kaskelottens forældre og børn
strømmede til, alle ville prøve det

hele. Svan1pekastningen var vel nok
en publikumsmagnet, jeg tror
tilskuerne godtede sig over, at det
ikke var dem selv, det gik ud over.
Tombolaen blev også lynhurtigt
ribbet for gevinsterne, måske var der
ingen nittelodder i?
Hen på eftermiddagen begyndte
det at blæse op og støvregne lidt, så
det var godt at sæbekasseløbet var vel
overstået, og der var gang i
vaffelbagningen og den varme kaffe.
Mange af forældrene gik indendørs i
Kaskelotten for at snakke med de
forældre, der var tilbage. Der faldt
snakken også på, hvad overskuddet af
arrangementet skulle gå til?
Overskuddet skal gå ubeskåret til
Kaskelottens 2 adoptivbørn: Esso og
Barikissou i Togo i Afrika- i sidste
nummer af Broen var der en
beretning om Esso og Barikissou.
Overskuddet fra aktivitetsdagen
blev på kr. 2.500,00 .
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Husk det nul
Datoer der er værd at huske
NOVEMBER 1998
Torsdag den 5.
Kagecafe på
Hansted Hospital
kl.. 14-16
Torsdag den 5.
Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus
afholder bankospil kl. 19.30

Torsdag den 26.
Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus
afholder bankospil kl. 19.30
Lørdag den 28.
Julemarked på
Hansted Hospital
kl. 13-16

Mandag den 9.
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
besøger Stokrosen i
Søvind kl. 19.00

DECEMBER 1998

JANUAR 1999

Torsdag den 3.
Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus
afholder bankospil kl. 19.30

Onsdag den 6. kl. 19.00
Broen
sidste dag for indlevering af
Brostof til februar nr.

Onsdag den 11.
Egebjerg Idrætsforening
afholder generalforsamling i
klubhuset kl. 19.30

Søndag den 6.
Gospelkoncert med
"The Gospel Crusaders"
kl. 19.30 i Hansted kirke

Torsdag den 1O.
Lundum-Egebjerg-Hansted
Pensionistklub
afholder møde kl. 14.00 i
klublokalet v/ Egebjerg hallen
med fællesspisning

Torsdag den 12.
Lundum-Egebjerg-Hansted
Pensionistklub
afholder møde kl. 14.00 i
klublokalet v/ Egebjerg hallen
med museumsinspektør
Ole Schøring
Torsdag den 19.
Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus
afholder bankospil kl. 19.30

Torsdag den 1O.
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
afholder julemøde i
musiklokalet på
Egebjergskolen kl. 19.00

Torsdag den 14.
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
afholder møde i Skolekøkkenet
på Egebjergskolen med
slagterm ester
Keld Dam
Jensen
kl. 19.00

Torsdag den. 1O.
Pensionistjulefest
med gudstjeneste kl. 14.00 i
Hansted kirke med
efterfølgende kaffe og
hygge i Forsamlingshuset
November- december- januar 1
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Din lokale
varmeleverandør
O Industrigasser
O Afdækningsbark
O Alt i fast brændsel
O Træflis • strøspåner
O Flaskegas +tilbehør
O Petroleum • smørreolie
O Træpiller • træbriketter
O Fyringsolie • autodiesel
O Kulterminal på
Horsens Havn
Tlf. 75 62 22 66 • 75 62 80 08
Fax 75 628007 • 75 6219 02
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Tk/
NI
HIIIII & Nelide
Nørregade 43-45 ·Tlf. 75 6113 88
8700 Horsens
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Guldager Energi AIS
Frederiksberggade 25
8700 Horsens

