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Besøg på 3 STJERNET A/S
Langmarksvej 1 , Horsens
Tekst: Frands Paaskesen
år vi kører fra Horsens til Hansted eller Egebjerg
har 3 STJERNET den smukke beliggenhed højt til
venstre for vejen. Adm. Direktør Harley Clausen,
som bor i Egebjerg, fortæller her om en af Horsens kendte
virksomheder.

N

Lad os begynde med Langemarksvej, hvor vi befinder os
nu. Alle vore produkter bliver faktisk produceret her.
Pølsefarsen bliver hakket her og stoppet i tarme.
Her lagre vi stadigvæk pølserne efter den gamle lagesaltningsmetode, som vor salami blev kendt for. Det bliver der
ikke lavet om på. Her bliver salamipølserne også skåret i
skiver og pakket i bordpakker.
Alle de hele pølser bliver kørt til Hansted, hvor de bliver
røget i store, moderne klimalagerrum og derefter vacuum pakket og kartonneret. Også vore kogevarer røget medister,
kødpølse og andet bliver skiveskåret i Hansted.
De færdigpakkede varer fra Langmarksvej bliver også
kørt til Hansted, idet vi har et nyt fælles færdigvarelager,
hvorfra alle varer bliver ekspederet til både ind- og udland.
Vor virksomhed i Hansted er bygget i 4 etaper, efterhånden som behovet for ekstra plads opstod. Første gang i 1989
og sidste gang i 1998, hvor vi indviede vort færdigvarelager.
På lang sigt er det nok planen, at hele fabrikken flytter til
Hansted. Vi købte 200.000 kvm. jord af Horsens
Kommune, og vi har indtil nu kun bygget på ca. l 0.000
kv m.
Som altid, når en virksomhed skal finde en ny placering,
var der megen medieomtale i forbindelse med nybyggeriet.
Selv var jeg meget vemodig ved tanken om, at de store
flotte træer ved indkørslen til Hansted ville forsvinde, men
firmaet brugte mange penge og resurser på at få området til
at fremstå smukt og i pagt med naturen, og jeg synes helt
· ærligt, at det er lykkedes.

Til mit spørgsmål om der er sket forandring i 3
STJERNET A/S, efter at det er blevet solgt til den svenske koncern AB SARDUS, svarer Harley Clausen:
"Som bekendt fejrede firmaet 50 års jubilæum i maj sidste år. Firmaet blev stiftet af Aage Jensen og hed oprindeligt
Aage Jensen Salami A/S. Da firmaet var ca. 20 år gammelt,
kom Aage Jensens svigersøn Steen Kramer med i firmaet.
Familien Kramer ejede firmaet, indtil det blev solgt den l.
januar 2000, og Steen Kramer drev det- først som direktør
og senere som bestyrelsesformand.
AB SARDUS af l O forskellige levnedsmiddelvirksomheder og er med købet af os repræsenteret inden for næsten

Direktør Kurt Møller (til venstre) og adm. direktør Harley
Clausen.
hele pålægssektoren.
Egentlig føler vi ikke noget pres fra svenskerne.
Virksomheden kører jo også godt, så der er ingen grund til
at lave om på tingene.
AB SARDUS er ikke nogen kæmpekoncern. Før købet af
os var de målt i antal ansatte kun ca. dobbelt så store som
os. Derfor er vi jo en vigtig brik blandt deres virksomheder.
Det er klart, at min kollega Kurt Møller og jeg var meget
spændte på, hvordan det skulle gå, men det er gået over al
forventning.
Vi mener, at vi har fået nogle ejere, som ved hvad de vil
med os. De har ambitioner og kan se nogle perspektiver for
firmaet, så de planer og investeringsønsker vi hidtil har haft
er blevet positivt modtaget."

Harley Clausen, kan du fortælle lidt historie?
"Som allerede nævnt blev firmaet grundlagt af Aage
Jensen, som blev udlært slagter ved slagtermester Rasmus
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J-STJERNET på Langmarksvej i Horsens.

3-STJERNET i Hans ted.

Brønd. Dernæst blev han svend på Horsens Offentlige
Slagtehus, hvor fabrikken på Langmarksvej i dag ligger.
Aage Jensen interesserede sig meget for produktion af
salami og bestemte sig for at blive selvstændig. Starten
fandt sted i et baglokale først i Adelgade over Vestergade.
Dernæst startede han produktion på Fussingsvej og flyttede i 1987 til Langmarksvej.
I starten var salget kun baseret på Danmark, hvor den
største kunde var Tulip. Samtidig kørte man rundt med
salgsvogne til grossister, slagtere og supermarkeder.
Da Steen Kramer blev aktiv i firmaet, begyndte eksporten at tage form, - først til England og Frankrig. I dag har vi
eksport til ca. 30 lande, hvor Caribien og Sydamerika nok
er de fjerneste.
Aage Jensen forstod at trappe ned mens tid var, og overlod hurtigt styrelsen til svigersønnen Steen Kramer".
Bad man Aage Jensen om en konklusion på sit liv, sagde
han:
"Mit liv har været et eventyr. Jeg er blevet rig, og her tænker jeg ikke på kroner og ører, men på oplevelser. Jeg har
lært mange mennesker at kende i mange samfundslag, men
jeg omgås ikke folk på grund af fine titler. Jeg sætter medmenneskelige egenskaber højen;~".

masse nye, spændende spegepølsetyper til. I slutnigen af
70'erne kom så bordpakken, og det var faktisk 3 STJERNET der opfandt den - altså pakken, der kan sættes ind på
bordet med pølserne skåret i skiver og med låg til.
Det var faktisk en revolution.
Det sjove er, at vi fik ideen på en virksomhed i Sverige,
hvor pakningen aldrig slog an. Denne virksomhed er en del
af SARDUS koncernen i dag.
Efter den tid gik det stærkt - rent produktionsmæssigt. I
dag producerer vi mellem 35- 40 forskellige produkter.
Det nyeste produkt, vi har udviklet, er tyndskåret pålæg,
som vi lancerer i en serie, vi kalder SIESTA. Den er beregnet til fastfood f.eks. burgerboller, pitabrød m.v. og er lavet
af magert kød, hvor hver af de 4 varianter er krydret helt
specielt.

Adspurgt om hvem der leder 3 STJERNET A/S i dag,
svarer Harley Clausen:
"Vi er 2 direktører Kurt Møller og jeg med hver sit ansvarsområde. Jeg er adm. direktør og har økonomi, produktion, kvalitet, teknik, indkøb og EDB som ansvarsområde.
Kurt Møller har salg, personale og marketing som sit ansvarsområde.
Da adm. direktør Frank Andersen forlod firmaet 1999,
kom Kurt Møller og jeg til at udgøre direktionen, så vi var
jo relativt nye i de jobs, vi besidder i dag, da svenskerne
købte 3 STJERNET A/S."
Til sidst faldt snakken på selve produktet. Jeg spurgte
Harley Clausen, om det stadig var det samme, som Aage
Jensen begyndte med i sit baglokale?
"Ja, den rød/hvide salami bliver stadig produceret efter
stort set de samme principper som for 50 år siden, men sælges i dag i mange varianter. Derudover er der kommet en

Får 3 STJERNET A/S stadig brug for at udvide i
Hansted?
Ja, som allerede nævnt er det planen at flytte hele produktionen til Hansted, men det er et stort projekt, og der vil
sikkert gå mange år, før det bliver en realitet.
Det første, der kan blive tale om at flytte, er pakkeriet,
idet det jo er en stor fordel - også rent personalernæssigt kun at pakke et sted.
Fremstillingen af3 STJERNETs produkter er jo også helt
speciel.
Vi er det eneste firma, der i dag producerer salami, som
vi gjorde for 50 år siden.
Pølserne ligger i saltlage i ca. 14 dage, derefter kommer
de i røgeovn i 4 døgn og tørrerum i 3 uger. Det tager således fra5-7 uger at fremstille salami-spegepølser.
En så lang produktionstid kræver en meget streng kontrol, hvorfor vi har indført et certificeringssystem ISO 900 l, som overvåger alle faser i produktionen.
Det var historien, hvordan en Horsens dreng startede et
firma op og udviklede det til at blive noget enestående inden
for sit område.
Det er også historien om, hvordan by og land kan nærme
sig hinanden på en positiv måde.
Jeg synes godt, at Egebjerg- Hansted kan være naboskabet til 3 STJERNETA/S bekendt.

Min barndomsby Egebjerg
Erindringer fortalt af Arne Jensen
Mit hjem
Mine forældre hed Alma og Hans og blev gift den 2/5
1929; da var Aage, min storebroder, kommet til verden den
5/3 samme år. Jeg kom så d. 15111 1931 og min lillesøster
Edith d. 27/9 1937, så vi var en passende familie.
Far kom ud at tjene som 6-årig, da hans forældre blev
skilt, hvilket var meget usædvanligt dengang. Han har al drig fortalt ret meget om sin fortid, men han blev en rigtig
herregårdsbisse, som det hed dengang, fik godt med øl og
gik ikke afvejen for et godt slagsmål. Men så fik de Åge, og
far gik over i den anden vejgrøft, som de siger, den første øl
og flaske snaps så vi hjemme, da han fYldte 50 år. Far var
arbejdsmand, havde fast arbejde i Hansted Fredskov om
vinteren og arbejdede for mureren om sommeren. De sidste
3 år var han ved amtet til han fyldte 67 år.
Det var et hårdt fYsisk arbejde Far havde, og han havde
derfor også en god appetit, men det klarede Mor med at lave
noget god mad, så vi gik aldrig sultne fra bordet. Om sommeren stod den på persillesovs næsten til alt, og det elsker
jeg også i dag.

11
Vinterbillede af huset på Gl. Ege bjergvej, hvor Arne Jensen
boede med sine forældre og søskende.

Huset vi boede i var et langt, hvidkalket stuehus fra en
større gård; der var to lejligheder, brændehus og svinehus i
et. Så var der et udhus med vognport, hestestald, hønsehus
og vaskehus samt en lille udbygning til et meget beskedent
lokum, med et såkaldt Jokumsbræt med en original spand
under med 2 håndtag i. Vi boede til leje de første ca. 12 år,
til de købte huset i 1943.
I lejligheden vi først boede i var der cementgulv i køkkenet, og al spildevand blev båret ud. Komfuret som vi fYrede
med træ i gav en god varme, og i stuen var en lille sød kakkelovn, som godt kunne få røde sider hvis der kom godt
med kul i. Til belysning havde vi petroleumslamper, men
det fik ende da krigen kom og der ikke kunne skaffes petroleum. Til erstatning brugte vi karbidlamper, som bestod af
en beholder, hvor der var karbid forneden og vand foroven.
Det blev blandet og udviklede gas, som gik gennem en dyse
og gav lidt lys, men det lugtede ikke særlig godt. Da vi
ingen el havde, havde vi heller ingen radio, men holdt altid
Horsens Folkeblad sammen med genboen, og det blev så altid genbrugt ude på det nævnte lokum. Mine forældre boede
i huset i 64 år.

Arnes mor henter kartofler, mens faderen hugger brænde.
Skovarbejderne måtte hente de tyndere grene til eget forbrug i skoven. De blev hentet hjem på en to-hjulet trækvogn
og hugget til, så de passede til komfur og kakkelovn. Fol.
1949.
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13. årgang - nr. 3

Der hørte en lille tønde land til mit hjem, og den var beplantet med frugttræer, æbler, pærer, blommer og kirsebær
samt en del ribs og solbær, og det gav jo en del penge under
krigen, hvor der ikke var ret meget at købe af nogen slags.
Solbær og ribs blev solgt i Horsens, mens al nedfaldsfrugt
blev kørt til Klejsgård mosteri. Vi havde en god frostfri kælder, der blev fYldt med det der ikke blev solgt om efteråret;
så kom folk med en kurv og købte vinteren igennem, og vi
spiste selv meget æblegrød. Da huset blev købt, flyttede vi
ind i den bedre lejlighed og lejede den anden ud, men vi
måtte stadigvæk hente alt vandet ved pumpen ude i gården.

satte smeden jemringen på, og det skulle passe meget nøjagtigt, så den ikke faldt af.
Hos smeden stod det meste af en sommer en såkaldt fj~
dervogn, som vi havde meget glæde af. Vi skubbede den op
på toppen af den bakke, som gik ned ti l vandværket, og så
rullede den selv tilbage. Smeden brugte snustobak, men det
var vanskeligt at få, da krigen kom. Så tog de forskellige rygere deres pibeudkrads ned til ham; det blev siet og så spiste
han det, der blev til rest. Jeg forstår ikke, at han kunne tåle
det, men han blev alligevel gammel.

Vognmanden
Smed ien
Vi boede lige ved siden af smedien, så det første vi så, når
vi gik ud af yderdøren, var flammerne fra essen. Det første
smeden gjorde, når han kom, var at tænde op i den; der var
jo hverken skærebrænder eller svejseværk, så al jernet
skulle varmes for at kunne bearbejdes. Vi holdt jo en del til
ved ham, da der aldrig var hverken lukket eller låst, og bønderne kom også tit derind et smut om formiddagen; de
havde jo karlene til at gøre arbejdet derhjemme.
Smeden, Harald Nielsen, boede oppe ved landevejen, og
det var ikke altid at han var der, når der kom kunder, da hans
kone var svagelig. Så hentede vi knægte ham gerne, og det
fik vi som regel 5 øre for, men Friis fra Egebjerggård gav
gerne l O øre, og dengang kunne man få en slikkepind eller
et kræmmerhus bolsjer for 2 øre. Det var en rigtig gammel
smedie. De første l O år, jeg kan huske, blev blæsebælgen
aktiveret med håndkraft, og hvis der kom flere heste, der
skulle have nye sko på, trak vi knægte blæsebælgen.
Jeg har også hjulpet mange gange med at lave hestesko,
for der skulle bruges tre arme til det, og så var jeg den tredje
arm. Blæsebælgen bestod af en firkantet bælg af læder, og
så var der nogetjern som kontravægt. Når vi trak rigtig hurtigt blev blæsebælgen rigtig stor. Det var en bestemt slags
engelske kul, der skulle bruges, de var på størrelse med nødder og havde en bestemt lugt, når de blev varme.
Alle landbrugsvogne var med træfælge og havde en jemring udenom. Det var en bødker, som lavede hjulene, og så

I Ny Egebjerg var der en vognmand der havde fire lastbiler. Den største var af mærket Triangel og kunne nok tage 4
tons. De andre var en Opel Blitz, en Chevrolet og en Ford.
Hver af chaufførerne havde selvfølgelig et navn, men efternavnet var altid navnet på den bil de kørte i, f. eks. Peter
Triangel osv. Vognmanden, Hans Sørensen, havde mange i
arbejde.

En af vognmand Hans Sørensens biler og chaufføren Peter
Kristiansen fot. under krigen. Læg mærke til gasgeneratoren, der skulle fodres med små stykker tørt træ, hvorefter
den ved opvarmning udviklede gas til motoren.

Der var også en grusgrav dernede, hvor der stod 3-4
mænd og harpede grus. Det blev bare smidt op ad en sold
med en håndskovl og kørt væk med en trillebør, så det var
begrænset hvad det blev til i løbet af en dag.

Krigen

Karl Munk og Hans Jensen (yderst til højre) sammen med
nogle af børnene i Gl. Egebjerg. Fot. ca. 1955.

Jeg var 9 år, da Tyskland besatte Danmark d. 9. april
1940. Vi blev meget bange, da de tyske krigsmaskiner kom
flyvende ganske lavt hen over Egebjerg tidligt om morgenen. Det var nogle meget store maskiner, som havde noget

gitter foran, og de blev ved at flyve hele dagen, men der
blev ikke løsnet et eneste skud. Der var noget modstand
nede ved grænsen, hvor der gik ca.l O danske soldater til,
inden modstanden ophørte, og Danmark var besat.
Hen på dagen kom den mobile del af hæren. Hovedvej
1O, som var en vigtig færdselsåre dengang, gik lige øst om
Egebjerg, så der kom rigtig mange militærbiler og der var
også hestekøretøjer med, som jeg har et billede af.
Krigen forandrede helt tilværelsen. Der måtte ikke være
lys nogen steder, alle vinduer skulle dækkes til med det vi
kaldte mørklægningsgardiner, og alle cykellygter blev malet sorte på glasset med en lille sprække i midten, som gav
lidt lys. Så blev alt rationeret, så der skulle rationeringsmærker til alle vigtige varer, og meget kunne slet ikke skaffes. Der kom intet ind i landet fra udlandet, da alle grænser
var lukket.
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Rationeringsmærker, der ikke blev brugt.
Men vi led ingen nød, vi havde jo det vi selv avlede. Det
værste var nok smør, sukker og kaffe, for Far skulle jo have
en god madpakke og kaffe med på arbejde hver dag, men
der kunne hurtigt købes noget kaffeerstatning (Richs) til at
erstatte kaffen; det smagte nu ikke særlig godt. Det var
værre med cykeldæk, da Far jo dagligt cyklede på arbejde.
Så blev de gamle dæk skåret i passende stykker og lagt
under dem vi kørte på, så de blev lidt stærkere, men det
humpede noget. Gummistøvler var også noget af det vi
manglede, men de blev erstattet af træskostøvler, de var
bare noget tungere at gå i. Tøj kunne heller ikke skaffes, så
Mor sad og syede tøj om og lappede, men man kunne jo heller ikke få sytråd, så det var også et problem.
Krigen i sin helhed, som jo varede i 5 år, mærkede vi børn
såmænd ikke så meget eller tænkte så meget over, bortset
fra, at der var tyske soldater overalt, men de gjorde bestemt
ikke os noget. Centralskolen i Egebjerg blev bygget under
krigen, og tyskerne tog gymnastiksalen til indkvartering, så
vi havde derefter kun klasseværelserne. Der blev sat et hegn
tværs over skolegården, og der var også en del køretøjer der.
Nu var jeg jo lige i den alder, hvor alt det krigsmateriel
var lige noget for mig, og soldaterne var meget venlige (de
savnede nok familien derhjemme) så vi fik lov at komme op
i de store køretøjer, det syntes vi jo var meget sjovt. Der var
af og til luftangreb, hvor vi kunne høre sirenerne hyle inde
i Horsens, og alle derinde skulle i de dertil indrettede beskyttelsesrum.

Tyske køretøjer i skolegården ved Egebjergskolen
Når de engelske flyvere fløj over landet om natten, kastede de meget forskelligt ned der lyste så tyskerne skød efter det og ikke efter flyverne. Så var vi ude dagen efter og
samle det op vi kunne finde. Jeg fandt engang en lysbombe
i en faldskærm , det var noget særligt. Den solgte jeg ti l
Harald Christensen for en fyldepen, men det fortrød jeg
meget siden hen , m en på den anden side var der jo ingen andre i skolen der havde en fyldepen! Når tyskerne holdt
øvelse i landskabet, var der mange andre efterladenskaber,
som vi også samlede på, jeg havde blandt andet ca. 1200
tomme patronhy Is tre, en del af messing. Så brugte de nogen
røgbomber, som var omviklet med noget meget tynd snor.
Dem kunne vi rulle op, og så brugte Mor tråden til at sy
med, det var meget holdbart. Jeg havde et helt lager af af
gammelt krigsmaterieL Da krigen var slut, drog alle deres
soldater tilbage ad hovedvejen i store kolonner. Når de så
havde holdt hvil i vejgrøften, havde de gerne smidt noget af
det tungeste at bære. Krigen var jo tabt, så soldaterne var
ligeglade med, hvad de fik med hjem.
Men der gik mange år, inden man igen kunne begynde at
købe varer uden rationeringsmærker; sukker var det sidste
der blev ophævet, og det var først da jeg var soldat i 1953.
Da kan jeg huske vi var nogle der købte en pose sukker og
nogle æg og lavede en gang røræg.
Jeg kunne fortælle mange episoder fra krigen, men kan
dog fortælle, at der var nogle frihedskæmpere og de såkaldte sabotører, der satte livet på spil for at nedkæmpe nazismen. Engang holdt nogle tyske biler på landevejen neden
for Egebjerg bakke, og de blev alle sprængt i stykker. Alle
vinduer i forsamlingshuset blev knuste, så der var noget at
se på dagen efter. Alle centrale steder blev bevogtet af
tyskerne, det gjaldt også Horsens Vandværk, som lå nede i
skoven ca. en kilometer fra mit hjem. Der var et vagthold på
ca. l O mand, og dem var vi meget dus med. Der kom også
nogle af de lette damer fra fjern og nær, de blev kaldt feltmadrasser, men de kom mest om aftenen.

Tømreren
Så forlader vi krigen og går tilbage til Egebjerg. Han hed
Aksel (efternavn?) og blev aldrig kaldt andet end Aksel
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Tømmer. Han havde gerne en svend og en lærling. Der hentede vi høvlspåner til at tænde op med i komfur og kakkelovn. De havde en datter (Grethe) som var et par år yngre
end mig, så vi legede meget sammen da hun var enebarn, og
jeg fulgtes tit med hende til skole. Ellers var det ikke et sted
vi kom ret meget, da han jo havde sin forretning at passe,
men jeg kan endnu se når han kørte af sted med det hele på
sin cykel. Men han var den første i Egebjerg, der fik en maskine der larmede, nemlig en afretter til at høvle brædderne
på, og så var spåneme ikke så gode at tænde op med. Men
han var altid meget rar, når vi skulle have nogle lister til at
lave drager af om efteråret. Vi fik ham også til at lave et par
ski engang, men det var kun et par brædder, som vi selv savede nogle riller i foran for at få dem bøjet lidt, og så blev
der slået noget blik på, men det var dog bedre end ingenting.
Det er nok 30-40 år siden både smeden og tømreren holdt.

en lille skifertavle med en griffel der kunne hyle så hårene
rejste sig på hovedet. Griflerne spidsede vi på mursoklen
udenfor.

30te Opla-g 841 - 875de Tusinde.
Autoriseret af Københavns Skoledirektion. og Landemoderne .

Se, d u er af fornem Menneskeslægl,
og Myren er kun et lille Insekl;
'men flittig den bruger de ringe J{ræf'ter,
og det skal du lære al gøre den efter.

Skolen
Der var vel ca. 300 meter fra mit hjem til skolen, somjeg
gik i de første fem år. Der var en gammel lærer, som hed
Kristoffer Fischer, han havde været officer, så han kunne
styre os; der var så stille i skolestuen at man kunne høre en
knappenål falde på gulvet.
Det varierede en del med elever i skolen, det mest almindelige var ca. l Oelever i klassen, men hvis der kom nye
fodermestre på Egebjerggård eller Brandbjerglund, som altid havde gifte fodermestre, så blev vi jo pludselig det dobbelte; de havde som regel altid mange børn.

H. Hagerups Forlag. København.

l

Myrebogen var en datidens mest populære ABC- er og blev
da også anvendt i Lundum-Hansled kommunes skoler.
Den byggede på en kombineret stave- og lydmetode.
Oplagstallet nærmede sig en million eksemplarer.

Arne Jensen sammen med sine klassekammerater foran
Egebjerg gl. skole 1943.
Der blev næsten altid ballade, når der kom nye fodermesterbøm, da de som regel altid var fattige og lugtede af
ko. Det var fordi de havde hjulpet i stalden inden de kom i
skole og ikke havde skiftet tøj, så var der ingen der ville
sidde ved siden af dem; det var synd for dem, men sådan var
det dengang.
Fischer var meget god til regning; han satte sig på tørvekassen, og så blev vi kaldt hen et par stykker ad gangen, det
var jo lige ved siden af kakkelovnen. Vi havde også danmarkshistorie, bibelhistorie, salmevers og lidt geografi, og
så var der noget der hed genfortælling og diktat. Vi skrev på

Der var kun to klasser på skolen, man gik 3 år i første og
4 år i anden ved samme lærer, så der var ikke de store muligheder. - En elev var engang meget uartig, så blev han lukket inde i hønsehuset, men kravlede ud af hullet, hvor hønsene gik ud, men han blev straffet dagen efter.
Om vinteren fik vi gerne lov at løbe på isen nede ved mosen, som var lidt nord for skolen, men det var kun i det lange
frikvarter, hvor Fischer skulle have en middagslur.
Så var der en gang, ingen af os kunne vor bibelhistorie.
Så samlede Fischer alle bøgerne sammen og smed dem i
tørvekassen; da græd vi alle sammen, men jeg ved ikke om
nogen af delene hjalp.

Den nye skole
I årene 1942-43 blev en ny skole bygget nede ved det vi
kaldte Ny Egebjerg, den blev kaldt Centralskolen. Det
gamle Egebjerg var forbundet med det nye med en grusvej

(Grusdalsvej) på et par hundrede meter. Kommunen hed
Lundum-Hansted kommune og bestod af byerne Lundum,
Hansted, Egebjerg, Rådved og Lundumskov, og der var en
skole i hver. Vi blev så samlet alle i denne nye skole (undtagen de yngste elever fra Lundumskov forskole), men det
gav en del problemer, meget naturligt, når så mange blev
samlet og skulle indordne sig efter hinanden. Der var en af
de nye lærere, han var kun dygtig til at slå, med ydersiden
af hånden, og jeg kunne ikke vaske mit venstre øre det første år efter at jeg var kommet ud af skolen, og jeg syntes bestemt ikke at jeg havde lavet noget galt. I den gamle skole
havde vi kun gået ca. tre dage i skole om ugen, det blev til
noget mere i den nye skole.
I slutningen af krigen kom der en del tyske flygtninge til
landet, og de skulle jo have et sted at være, så tyskerne tog
resten af centralskolen. Vi blev nu fordelt rundt til de gamle
skoler. Jeg kom blandt andet til at gå i Rådved skole, og så
havde vi kun en lærer igen .

Bøndergårdene
Der var 6 gårde i Egebjerg, som næsten alle var slægtsgårde, og de lå nærmest i en stribe på hver sin side afv ejen.
Egebjerggård var noget større end de andre og lå en lil le km
nordøst for de andre og havde altid gifte fodermestre . Det
var ikke et sted vi kom ret meget. Jeg kan lige huske at den
brændte ned til grunden, og der var velstand derude, så den
blev bygget op stor og flot igen. Der var en del store træer
ved gårdene ned gennem Egebjerg, så om sommeren var det
en hel alle ned gennem byen når de var sprunget ud.
I al min barndom var der 2 karle og en tjenestepige på
hver gård, og dyrebestanden bestod af heste, køer, svin og
høns, nogle havde mere af en slags, nogle mere af en anden,
der var lige Nikolai Karlsen (Laj) som havde en del kalkuner, gæs og ænder og selvfølgelig også høns. De fleste
havde en indhegning eller rettere en hønsegård, men det var
nu ikke noget der kom sig så nøje, ænderne gik rundt og
snadrede i de møddinger de kom forbi .
Det første der skete om morgenen på gårdene var at
hænge en petroleumslampe op ved hønsene om vinteren, og
så begyndte hanerne at snakke sammen, - ih, hvor var det

hyggeligt. Karl Munk, som boede lige over for os, havde
den mindste gård, ca. l O tønder land, så han havde en mælketur. Dengang var mælken efter malkningen sat ud til
vejen i mælkejunger, dem samlede han sammen på en dertil indrettet vogn og kørte på mejeriet med det. Så havde han
returmælk med hjem som bestod af syrnet mælk, skummetmælk og kærnemælk. Der blev jo brugt kærnemælk og
skummetmælk i husholdningen , resten blev brugt til kalve
og svinene. Mange steder var det en regel at tjenestepigen
vaskede de store junger.
Jeg gik en tid og hjalp til ovre ved Harald Christensen.
Han var en rigtig kvægmand og havde altid nogle dyr på
dyrskuet i Horsens og fik altid præmie. Jeg hjalp med alt,
kunne pløje med et spænd heste, da jeg var 12 år, så jeg ville
være landmand; det blev jeg også senere, bare på en helt anden måde.
Der var nogle meget hårde vintre først i 40erne, roekulerne var bundfrosne og roerne naturligvis også, så det gav
en del ekstra arbejde med at få dem tøet op, og jorden de var
dækket med var hård som cement. Da det blev forår var det
hele et smadder, men køerne spiste roerne alligevel. Da var
tyskerne lige gået ind i Rusland, og der frøs næsten lige så
mange soldater ihjel som der blev skudt derovre.

Storkereden
I dag er der 3-4 storkepar i Danmark, men i mine drengedage var der nok 200 par, og der var et storkepar lige op
til mit hjem på taget af gården, som tilhørte Hans P. Bech,
så der var kun ca. 20 meter til reden. De var der hvert år, til
jeg blev 15 år. Siden var reden ikke beboet, ingen ved hvorfor storkene forsvandt. Der var gode betingelser for et storkepar i Egebjerg da der var både mose og eng et par hundrede meter fra byen, og der var alt hvad der skulle til for at
føde ungerne op. Der var stråtag på gården, så ungerne begyndte ret hurtigt at gå hen ad taget. Et år var der 5 unger,
men det var også meget ualmindeligt. Det var meget hyggeligt når den kiabrede med næbbet, så lagde den næbbet
hen langs ryggen, et meget flot syn som jeg kan både se for
mig og høre den dag i dag. Jeg stod tit og så, når den kom
hjem fra mosen med næbbet fyldt med snoge, frøer m.m.,
men det er jo i dag næsten som at begynde at snakke om urtidsøglerne.

Svaler og gråspurve

Det er høsttid, og Lilly Christensen kommer ud i marken
med kaffe. Den gamle Anton Christensen, tidligere sognefoged, og den lille Søren Palmelund er med. Ved selvbinderen står Karl Munk og en ikke navngiven ung mand.

Da der var mange dyr på gårdene var der meget naturligt
også en del fluer om sommeren og derfor også mange svaler, og de fløj ustandseligt frem og tilbage under de store
træer. Dengang var der både eltråde og telefontråde som
hang i master på hver sin side afvejen, og det var svalernes
mest brugte opholdssteder, mest eltrådene. Når de samledes
om efteråret til træk kunne trådene være helt dækket, så tæt
sad de.
Der var gråspurve overalt dengang. Det skyldtes nok at
der var føde til dem, da næsten hver gård havde en staklade
til opbevari ng af kornet. Det blev jo dengang høstet med
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selvbinder, og så blev negene, som de hed, sat sammen i
skokke på marken til komet var godt tørt og kunne køres
hjem .. En staklade bestod gerne af fire master og et tag, der
kunne hejses op og ned, og det var et godt sted til gråspurvene da der var både mad og husly der, men de boede også
meget i stråtagene hvor de gravede sig ind, og det var ikke
godt ved tagene. Vi fik altid havregrød til morgenmad, og
bagefter satte mor gryden ud til pumpen og fyldte den med
vand, så flød skorperne ovenpå i løbet af dagen og så sad
gråspurvene rundt på kanten og spiste det; sådan var det
dengang, og det gik godt.

Vintrene
Nu da jeg har nævnt el- og telefontrådene vil jeg lige
vende tilbage til de hårde vintre i 40erne. Da var der jo
ingen maskiner til at fjerne sneen, det blev gjort med håndkraft, og der var så meget at det lå i flere etager høje bunker.
Man brugte nogle vognfjæle til at stå på, og så var der en til
at smide sneen derop til den næste så han kunne smide det
videre, og da var det så højt at man kunne nå trådene. Der
var en lov eller ordning med at hver gård alt efter grundværdi skulle stille så og så mange mand til at kaste sne i så
og så lang tid under snefogedens ledelse, og det gjaldt til op
i 50erne.

Gelænderne ved sluserne var malet røde og hvide, og alt
inde i vandværket var pudset så det skinnede. De lavede
selv al strømmen dernede, det var jævnstrøm. Man kunne
leje en båd hvis man ville ud at sejle på søen der var ret stor,
og der var mange fisk i den, især gedder, brasener, aborrer,
skaller samt ål. Dengang var fiskeri tilladt i søen, men det er
det ikke i dag.
I de hårde vintre var det et yndet sted for skøjteløbere. De
kom helt fra Horsens, men det kunne være farligt for åen løb
jo derigennem. En vinter frøs det så hårdt at vi kunne løbe
om ad åen.
Det gamle vandværk fungerede til op i 60erne, så blev et
nyt bygget et stykke derfra, og det garn le, kønne vandværk
blev jævnet med jorden. Jeg kører altid ned til søen når jeg
er i Horsens, og der er altid folk dernede.

Paviiiionen
Området omkring vandværket var meget kuperet, og der
var engang blevet opført et forlystelsessted på en bakke
oven for søen, og det var meget besøgt med store fester og
grundlovsbaL Om sommeren kom de kørende i hestevogn
fra Horsens, og somme tider kom de op gennem Egebjerg
på hjemvejen, så var de ret livlige efter en god frokost.

Udsigten
Lige uden for mit hjem var en græsmark (og den er der
også i dag), den er på ca. en tønde land. Der var altid 5-6
kalve som tilhørte Harald, og de fik grutning og syrnet
mælk i et trug hver dag. Blev det for sent brølede de, så dem
kunne man stille uret efter.
Fra køkkenvinduet kunne man se over græsmarken og
helt til Ousted kirke og tårnet på Ejer Baunehøj, som vi stadig af og til kører en tur op til; far og mor er gift i Ousted
kirke, som også ses tydeligt da den jo ligger så højt.

Vandværket
Horsens vandværk lå ved vandværkssøen ca. en kilometer fra Egebjerg. Det blev drevet af en turbine, men havde
også været drevet af damp samtidig. Der var en bestyrer og
fire assistenter der alle boede i huset dernede ved søen. Der
var meget velholdt dernede, alt var skuflet og revet.

Lziftfotografi (Kastrup Luftfoto) fra 1980 afvandværksboligerne. Man ser tydeligt de velpassede køkkenhaver tæt
ved søen.

Et af de seneste billeder afpavillionen inden den blev revet
ned. Man vil genkende motivetfra Brugsens Egebjerg-vin ..
Der var rigtig mange mennesker dernede på en varm
sommerdag. Der var også en sekskantet kiosk med salg af
is, snolier m.m. I forlængelse af paviiiionen var der en åben
terrasse hvor der blev serveret ude når vejret var til det.
Gulvet var et trægulv med nogle små mellemrum, lige nok
til at mønterne kunne falde igennem, og det skete ret tit når
gæsterne havde fået et par genstande for meget, og så kunne
vi knægte kravle ind under terrassen og samle mønterne op
når solen stod rigtigt på himlen.
Det eneste der er tilbage deroppe er soklen til kiosken, alt
er fjernet, og der gror træer hvor det hele stod, men vi har
billeder i album af det. I slutningen af krigen holdt de tyske
soldater nogle mægtige fester derovre og muntrede sig med
de danske piger; jeg kan se det som det var i går.

Brugsforeningen
Så var der Brugsen, som vi kaldte den , det var en ret stor

forretning som handlede med alt lige fra korn, kul
og tjære til alt i kolonial og tekstil, så det var en
blandet landhandel. Uddeleren hed Svendsen, og
så var der 3-4 ekspedienter, kommiser, som de
blev kaldt (uden s), og en lærling.
Den gamle brugs brændte i 1930, så det var i
mine barneår en ny brugs, der var stor og flot efter
datiden. Det var før plasticalderen, så alting blev
vejet af på stedet i papirsposer, der blev lukket på
en bestemt måde. Det var meget almindeligt, at
mælkemanden havde varer med til gårdene da
mejeriet jo kun lå lidt længere nede for foden af
Egebjerg bakke.
Det mest almindelige var at man havde en
brugsbog hvor alt blev skrevet i, og så betalte man
engang imellem. Jeg kan huske at Far betalte hver
14de dag, så havde han gerne en slikpind til to øre
med hjem, men det holdt op da krigen kom . Jeg var
af og til i brugsen for de forskellige i byen, det gav
gerne en lille skilling .. Der var visse ting der var
svære at skaffe under krigen, bl. a. rent svinefedt
som vi brugte en del af derhjemme, da Far jo
skulle have en god madpakke med hver dag på arbejde, så hvis jeg opdagede at de havde det i brugsen, var det bare med at komme hjem og få det fortalt, og så derned igen hvis vi havde mærker til det.

Mælkemanden
Mælkemanden Casper (Caspersen) hørte absolut med til gadebilledet i Egebjerg. Han var en
lille, buttet mand, altid med blankpudsede sorte
træsko. Han kørte selvfølgelig med hest og vogn,
og på vognen var en klokke, som han brugte flittigt samtidig med at han råbte: "MÆLK".
Fløde og sødmælk var på flasker, mens han
havde kærne og skummetmælk i transportspande
til at tappe af med en hane forneden, så der måtte Den dengang 9- årige Arne fotograferet i 1940 på trappen ved
vi selv have en kande med. Et lille skab på vognen Horskærgårds stuehus.
indeholdt smør og de kandemål han brugte til det
Odense. Efter endt militærtjeneste havde jeg fundet min tilløse mælk.
kommende hustru, og vi tjente et par år mere på Fyn inden
Der var en vis stemning over det, når han var på strøget;
vi købte et lille, forfaldent landbrug her i Brande, som vi
jeg kan kun huske Casper som mælkemand, han kørte først
ville starte med. Men da det var i orden nænnede vi ikke at
i Hansted og så i Egebjerg bagefter.
sælge, og tiderne skiftede jo i landbruget, så vi solgte køerne og jeg arbejdede på en maskinfabrik i 27 år, men pløjMin ungdom
ede, såede og høstede hvert år. Vi boede der i 40 år og nyder nu vor alderdom i Brande by. Efter de dejlige barndomsår i Egebjerg, hvor jeg så hvor
godt bønderne havde det, ville jeg absolut være landmand;
Der er ikke rigtig noget der hedder Gl. Egebjerg mere,
det med at gå med tømmen om livet og pløje en efterårsdag
men
mit hjem står der stadig, som jeg altid kan huske det,
med et spand heste, det var bare mig. Så derfor var jeg ved
bare knap så velholdt, og alle de gamle frugttræer står der
Harald Christensen et halvt år, derefter på Dagmarsgård i
og er stadig vores, men der er ikke et dyr tilbage, og al jorLundum i tre år. Det var dengang der var folk på gårdene
den ned til Ny Egebjerg er bebygget.
og på Dagmarsgård var der tre karle, en daglejer, en gift
fodermester, en kokkepige og en stuepige. Vi rykkede gerne
Det var en lille erindring om hvad jeg kan huske om det
ud i marken med 4 spænd heste med mig som nr. 4, det var
gode, gamle Egebjerg.
tider dengang.
Jeg tjente derefter et år i Tvingstrup og rejste derefter til
Arne Jensen
Fyn, hvor jeg var i seks år, de halvandet år som soldat i

Forår , Påske og Hospice
- fra London til Hansted
Tekst: Paul Zebitz Nielsen
~

ru kribler og krabler det nede i jorden, og naturen gør

1 V klar til at udfolde sig i al sin pragt.
Foråret er godt på vej
Søndag den 25. marts bliver vintertid til sommertid, og vi
stiller urene en time frem - og 14 dage senere går vi ind i påskeugen, hvor mange kan nyde fridage i rap, mens en del
skal på arbejde, og gamle og ensomme mennesker måske
får dage, der opleves lange - meget lange.

Internettet
Da jeg forleden aften surfede på internettet, stod mit navn
pludselig på skærmen.
Det var avisen Jydske Vestkysten fra l O. Marts 1997,
hvor lærer Karen Leth N ie lsen fra Varde skrev en artikel
med overskriften "Livskvalitet er en hjertesag".
Der stod bl.a. :
"Associationer omkring ordet livskvalitet sænkede sig i
mit sindfor ca.15 år siden, da jeg så en tv-udsendelse af daværende journalist Paul Zebitz Nielsen. Udsendelsen fra
Saint Christophers Hospice i London var meget tankevækkende, og overlægens ord konkluderede: "Livskvalitet også i sidste fase."
Pænt skrevet- må man sige.
Mit ophold på Saint Christophers Hospice i London
mærkede også mig for livet.
Det var mit sidste tv-program, før jeg stoppede på
Danmarks Radio og blev sognepræst - og siden da har
Hospice-tanken betydet meget i mit arbejde både i samtaler,
konfirmandundervisning, tema-uger med 9. klasser i folkeskolen og etik-undervisning af ansatte i hjemmeplejen i en
sjællandsk købstad.

Hospice
i London
Og i dag- ja, for
mig er foråret med
Påsken stærkt
knyttet til hospicetanken om omsorg
og livskvalitet til
det sidste, som udsprunget af Guds
krav til os om at
elske vor næste
som os selv
I London talte
jeg med døende

mennesker, pårørende
og personale - og
samtalerne kom
næsten altid til at
dreje sig om
Påsken med
Jesus
lidelse,
død og
opstandelse og
håbet om, at i
troen på ham skal
vi opstå, som han opstod.
Og når jeg forlod Hospice i det grønne område i det sydlige London sent på dagen, var det som om foråret og naturen bekræftede alt dette med sin enorme kraft og vækst.
Da jeg læste artiklen fra læreren i Varde forleden , så dukkede det hele pludselig op igen - som aktuelt i mit arbejde
som præst ved Hansted Hospital i samarbejde med beboere,
personale og "Hansted Hospitals Venner".

Det kristne håb
Påsken har altid været om gæret af megen overtro.
De gamle sagde f.eks. at hvis man spiste et æble på fastende mave Langfredag morgen - så fik man ikke huller i
tænderne det næste år.
Den troede min kone ikke rigtig på. Hun var tandlæge.
Men hun startede altid dagen med et æble- også Langfredag
- "for man kan jo aldrig vide" !
Og så har vi skikke med
bl.a. påskeæg, påskekyllinger og påskeliljer- alt det,
som på en eller anden måde
symboliserer nyt liv .
For Påskens budskab er jo,
at Jesus døde Langfredag,
men opstod fra de døde
Påskemorgen - for vores
skyld.
Det er vores tro - og vores
håb er som Martin Luther
sagde:
"Det kristne håb ved, at
det håber, men det ved ikke,
hvad det håber. "

Beretning

- 2000

Bestyrelsens 3. beretning er gældende for kalenderåret 2000.

I

n~ledning~vis
VI

vil. bestyrelsen gerne repetere, hvorfor
udarbejder en arsberetning.

For det første står det i folkeskoleloven, at skolebestyrelsen
en gang om året skal aflægge en beretning.
For det andet har beretningen som formål
at synliggøre skolebestyrelsen som en del af
Egebjerskolens styrelse,
+ at skabe størst mulig åbenhed og dialog om skolebestyrelsens opgaver,
+ at evaluere skolebestyrelsens arbejde og denned sikre
skolen dynamik og udvikling,
+ at etablere et højt informationsniveau mellem skolebestyrelse og forældre og
+ at udvikle samarbejdet mellem skolebestyrelse og
forældre.

+

Helhedsskolen.
Når vi ser tilbage på, hvordan år 2000 startede huskes det
som en travl og turbulent tid. Skolevæsnet og herunder
Egebjergskolen var i fuld gang med at planlægge
Helhedsskolen. Skolens planer skulle foreligge senest l.
marts 2000 med henblik på opstart l. august 2000.Ikke
mindst takket være et engageret personale lykkes det at
blive færdig til tiden.
Som noget enestående i Horsens var pædagoger og lærere fra Egebjergskolen samlet i 2 dage for at få et fælles afsæt til helhedsskolen. Egebjergskolens oplæg til helhedsskolen blev herefter behandlet og godkendt i Børne- og
Ungeudvalget og de nødvendige dispensationer blev fremsendt til Undervisningsministeriet og godkendt. Tilbage
stod nogle lokalernæssige ændringer. Da sommerferien stod
for døren var det svært at få håndværkere og skolebestyrelsen valgte derfor at udsætte starten af helhedsskolen til l.
september 2000 for at give projektet den bedst tænkelige
start.
Helhedsskolen har nu været i gang i et Y:z år og set i et
bredt perspektiv må det siges, at vi er kommet godt fra start.
Det er bestyrelsens indtryk, at eleverne oplever en fin vekselvirkning mellem leg og læring. Det er ligeledes vores opfattelse, at pædagoger og lærere til stadighed udvikler samarbejdsrelationer. Bestyrelsen ser derfor positivt på fremtiden vedrørende helhedsskolen.

Ny Skoleledelse.
I foråret meddelte skoleinspektør Ole Gregersen, at han
ønskede at fratræde sin stilling og overgå til en pensionisttilværelse. Bestyrelsen tog den meddelelse til efterretning-

Skolebestyrelsen
på Egebjergskolen

med beklagelse. Der forestod herefter et stort og grundigt
stykke arbejde med at få ansat en ny inspektør. Der blev afholdt flere møder med repræsentanter fra forvaltninaen
b
'
herunder skolechef Anne-Marie Illum. Der blev udarbejdet
en person- og stillingsprofil, stillingsannoncen blev grundig
drøftet. Efter udløb af ansøgningsfristen måtte vi konstatere, at der ikke var et tilstrækkeligt stort ansøgerfelt Det
var derfor nødvendigt at genopslå stillingen. Det betød, at
stillingen ikke kunne besættes pr. !.august 2000 som forventet. Skolens viceskoleinspektør Kim Fuglsang blev derfor konstitueret i stillingen som skoleinspektør. Efter genopslag var der indkommet 9 ansøgninger, hvorefter det var
muligt at foretage en kvalificeret ansættelsesprocedure.
Efter 2 samtaler og en grundig drøftelse i ansættelsesudvalget faldt valget på vores viceskoleinspektør Kim
Fuglsang. Vi kender jo Kim som en person, som går grundig til værks, en person med nogle klare holdninger og en
person man kan komme til med store og små problemer. I
bestyrelsen ser vi derfor frem til et frugtbart og fremadrettet samarbejde.
Med Kim i chefstolen blev der tomt på viceskoleinspektørens kontor. Helle Biensner blev konstitueret i stillingen.
Stillingsopslag blev foretaget i efteråret 2000 og vi var nu
spændte på om vi også på denne post skulle have et genopslag. Der indkom heldigvis 9 gode ansøgninger så det blev
ikke nødvendigt med genopslag i denne omgang.
Pr. l . januar 200 l startede så skolens nye viceskoleinspektør Henning Dalby, der kommer fra en stilling som leder af l O-klassen i Hedensted kommune. Bestyrelsen er af
den opfattelse, at vi i Henning har fået en person, der hurtigt vil falde til på Egebjerskolen, en person med masser af
dynamik og en person, som man ikke kan lade være med at
have ti Il id ti l.

Bestyrelsen er glade for, at vi nu langt om længe har ledelsen på plads således, at vi kan tage fat på nye opgaver.

Indsatsområder i skoleåret 2000/01.
Som ovenfor nævnt er skoleårets store indsatsområde
mobning. Bestyrelsen vil gerne hermed indikere, at vi ikke
vil tolerere at elever bliver drillet eller på anden måde chikaneret på skolen, og derved mister lysten til at gå i skole.
Som et led i kampagnen fik vi i samarbejde med skolebestyrelsen fra Lundskolen arrangeret en foredragsaften
med John Aasted Halse, som bl.a. er formand for "Børns
vilkår". John Aasted Halse er en kendt debattør, og vi var
glade for, at han kunne komme og give os et indspark omkring mobning. Desværre kom der ikke ret mange forældre
fra Egebjergskolen, hvilket bestyrelsen finder beklageligt.
Der har i november måned været en spørgeundersøgelse
i 2. til l O. klasse. Undersøgelsen har bl.a. til formål at afdække på hvilke klassetrin og i hvilket omfang mobning
finder sted. Undersøgelsens resultat skal danne grund for
det videre arbejde med udarbejdelse af handleplaner for at
standse mobning på Egebjerskolen.

Skolebestyrelsens arbejde i øvrigt.
Modulordn ing.
I forbindelse med helhedsskolens indførelse har vi oplevet en stor udmeldelse af børn i skolefritidsordningen. Vi
hører fra mange forældre, at man ikke vil betale samme pris
for mindre pasning, og man nok kan finde ud af at få børnene passet på anden måde. Synspunktet om mindre pasning for de samme penge er bestyrelsen helt enig i.
Samtidig hører vi, at mange forældre ved at udmelde deres
børn får pasningsproblemer i ferietiderne. Dette er selvfølgelig et valg man træffer ved at melde sit barn af en pasningsordning.
Fra bestyrelsens side ser vi situationen på den måde, at
med helhedsskolens indførelse er der skabt et ændret pasningsbehov. Behovet er udledt af kommunalbestyrelsens
beslutning om indførelse af helhedsskolen, og som sådan
må den samme kommunalbestyrelse være parat til at tilpasse forældrenes pasningsbehov. Vi har derfor fra skolebestyrelsens side rejst forslag om indførelse af en modulordn ing. Ordningen skulle fungere på den måde, at forældre
kunne købe moduler, der passede til det behov man har for
pasning, herunder feriepasning.
Ved en forespørgsel til Børne- og Ungeudvalget i efteråret 2000 blev det oplyst, at forslaget ligger til overvejelse.
Forinden ønsker man dog at se om der forsat udmeldes børn
af skolefritidsordningerne, og om der eventuelt vil ske indmeldelser igen.
Bestyrelsen vil forsat forfølge forslaget.

Placeringen bliver på det tidligere VUC-center i
Tordenskjoldsgade.
Det betyder, at med den nuværende l O. klasse på
Egebjergskolen skrives der historie, idet det bliver den sidste l O. klasse på Egebjergsko len.
Med den ny lovgivning vedrørende det faglige indhold i
l O. klasse må en samling af denne årgang være den rigtige
løsning, specielt ud fra en økonomisk vinkel.
Med det oplæg som skolestyrelsen har udtalt sig om, lægges der op til et spændende tilbud med mange muligheder
for de elever, der vælge at tage en l O. klasse.

Læse profil.
Skolestyrelsen har i det forløbne år godkendt
"Egebjergskolens læseprofil".
Med denne profil er der skabt et godt redskab for lærerne
til at opnå en kontinuitet i læsning på de forskellige klassetrin. Samtidig viser profilen hvilket niveau eleven forventes
at være på år efter år.

Skolebestyrelsens sammensætning.
Steen Andersen (formand), Heine Holm (næstformand),
Bjørn Paulli Andersen, Lisbeth Johansen, Michael LindFransen, Annette Leth Petersen, Sine Kjær Poulsen, Anne
Buh! Jørgensen, Helle Blensner, Lea Vistesen og Dennis
Knudsen.
Kim Fuglsang og Henning Dalby deltager i bestyrelsens
møde, og fungere som bestyrelsens sekretærer.

Afslutning.
Det første år af et ny årtusind er gået, og fra bestyrelsens
side vil vi gerne rette tak for godt samarbejde til de samarbejdspartnere vi har været i berøring med i år 2000.
Med en artikel i Jyllands-Posten den 30.12 2000 i frisk
erindring imødeser vi med spænding år 200 l. Artiklen
var et interview med undervisningsminister Margrethe
Vestager,
hvor hun spåede besparelser på folkeskoleområdet- bl.a.
på baggrund af at elevtallet i de kommende lO år vil stige
med små 90.000. Derfor skal hver elev blive betydelig bi lligere i drift de kommende år. Hvad sådan en holdning vil
betyde for vore børn på Egebjergskolen, ja det må tiden
VISe.

Sig nærmer tiden, hvor vi skal have valg til kommunalbestyrelsen, og efterfølgende nyvalg til skolebestyrelsen.
Det betyder, at beretningsaflæggelsen i år 2002 sandsynligvis vil ske sammen med valghandlingen til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vil selvfølgelig informere herom
når vi når dertil.
Måtte I have uddybende spørgsmål eller helt andre ting
på hjertet, byder skolebestyrelsen Jer velkommen til årsmødet den 27. marts 2001 på skolen.

10. klasse.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at fra skoleåret
2001/2002 vil der blive etableret en l O. klasse skole.

Skolebestyrelsen på
Egebjerskolen

An ti- mobbekampagnen
på Egebjergskolen Q

..

Tekst: Kim Fuglsang
gebjergskolen startede sin kampagne mod mobning
tilbage i foråret 2000 og har siden både i skolebestyrelsen, elevrådet og i klasserne arbejdet med emnet. Skolebestyrelsen har vedtaget følgende definition på
mobning:

E

Mobning er vedvarende fysisk eller psykisk forfølgelse.

Klasse

2.-4. kl.
5.-7. kl.
8.-10. kl.
Gennemsnit

Drenge

AtB

CtDtE

85

15
23
7
15

77

93
85

Piger

l alt

AtB Ct DtE

AtB

CtDtE

82
88
88
86

84
83
91
86

16
17
9
14

18
12
12
14

I efteråret har alle klasser arbejdet grundigt med mobbeproblematikken. I november måned gennemførte vi en stor
skemaundersøgelse blandt alle eleverne på 2.-1 O. årgang
om mobning. Skolen har anvendt Olweus' spørgeskema
om mobning.

Forfatterne til spørgeskemaundersøgelsen har ud fra
nogle statistiske analyser vurderet, at to eller flere spørgsmål i ovenstående og følgende spørgeskema-er i flere tilfælde kan slås sammen i en kategori. Således er f.eks.
spørgsmål A og B i ovennævnte tilfælde slået sammen i en
ko Jonne/kategori.

Der er udarbejdet et spørgeskema til brug for 2.-4. klassetrin og et for elever på 5.-10. klassetrin. Udgaven for de
små elever indeholder 31 spørgsmål og de indgår alle i versionen for 5.-1 O. klasse. Spørgeskemaet for de store elever
indeholder yderligere 8 spørgsmål, der altså ikke stilles til
eleverne i 2.-4. klasse.

Alle tal er i procent og afrundet. Således viser ovenstående tabel samlet for hele skolen bl.a. at 86 % af eleverne
ikke udsættes for mobning og tilsvarende er der 14% der
svarer, at de har været udsat for mobning inden for de seneste måneder. Især drengene fra 5.-7. årgang udsættes for
mobning. Se spørgsmål 24.

Generelt gælder for alle spørgsmålene, at eleverne skal
svare på, hvordan den enkelte har haft det de seneste måneder, det vil sige fra skolen begyndte efter sommerferien.

Spørgsmål 24.
Hvor ofte har du selv været med til at mobbe andre elever i de seneste måneder?
Der var følgende svarmuligheder:

I skolebestyrelsen er det aftalt, at tilbagemeldingen
denne undersøgelse skal foregå samlet for hele skolen,
afdelingsvis for 2.-4. årgang, 5.-7. årgang og endelig for
1O. årgang. Endvidere skal der skelnes mellem drenge
piger i opgørelsen .

på
og
8.og

I alt er der indkommet svar fra 372 ud af389 elever, hvilket må siges at være dækkende for skolen. Jeg vil på de følgende sider belyse nogle af hoved-områderne og prøve at
udlede nogle generelle konklusioner.

Spørgsmål 4.
Hvor ofte er du blevet mobbet på skolen de
seneste måneder ?
Der var følgende svarmuligheder:

A.
B.
C
D.
E.

Jeg er ikke blevet mobbet på skolen
Det er kun sket en sjælden gang
To eller tre gange om måneden
Omtrent en gang om ugen
Flere gange om ugen

A. Jeg har ikke mobbet andre elever på skolen

B.
C
D.
E.

de seneste måneder
Det er kun sket en sjælden gang
To eller tre gange om måneden
Omtrent en gang om ugen
Flere gange om ugen

Klasse

2.-4. kl.
5.-7. kl.
8.-10. kl.

Drenge

Piqer

AtB CtDtE

AtB CtDtE

AtB Ct DtE

96
98
94
96

94
88
89
90

92
78
84
Gennemsnit 85

8
22
16
15

l alt

4
2
6
4

6
12
11
10

Ovenstående tabel viser samlet for hele skolen bl.a. at 90%
af eleverne ikke har mobbet andre og tilsvarende er der l O
% der svarer, at de har mobbet andre inden for de seneste
måneder. Samtidig er der knap 4 gange så mange drenge,
der har mobbet andre inden for de seneste måneder i forhold
til pigerne, og at det især er drengene fra 5.-7. årgang.
Endvidere er mobberiet ikke så udtalt blandt eleverne fra 2.4. årgang.

~~====================================================Broen 13.årgang-nr.3

Spørgsmål 34.
Har din klasselærer eller nogen af de andre lærere de seneste måneder snakket med dig om, at du har mobbet
andre elever?
Der var følgende svarmuligheder:

Spørgsmål 20.
Hvor ofte prøver lærerne eller andre voksne på skolen
at gøre noget for at stoppe det, når en elev bliver mobbet på skolen?
Der er følgende svarmuligheder.

A. Jeg har ikke mobbet andre elever på skolen
de seneste måneder
B. Nej, de har ikke snakket med mig om det
C Ja, de har snakket med mig om det en gang
D. Ja, de har snakket med mig om det flere gange

A. De gør næsten aldrig noget

B. En sjælden gang
C Af og til
D. Ofte
E. De gør næsten altid noget

I modsætning til spørgsmål 4 og 24 viser skemaet kun de
elever, der har svaret, at de mobber andre. Spørgsmål A er
derfor ikke med i tabellen.

Klasse

Drenge

B
2.-4. kl.
5.-7. kl.
8.-10. kl.

32
43
46
Gennemsnit 40

Piger

l alt

B

CtD

B

CtD

68
57
54
60

54
36
72
54

46
64
28
46

43
39
59
47

57
61
41
53

Spørgsmål 35.
Har nogen voksen hjemme snakket med dig om, at du
har mobbet andre elever på skolen de seneste måneder?
Der var følgende svarmuligheder:
A. Jeg har ikke mobbet andre elever på skolen

de seneste måneder
B. Nej, l!femme har de ikke snakket med mig om det
C Ja, hjemme har de snakket med mig om det en gang
D. Ja, hjemme har de snakket med mig om det flere gange
Igen viser skemaet kun de elever, der har svaret, at de mobber andre. Spørgsmål A er derfor ikke med i tabellen.

Drenqe

B
2.-4. kl.
5.-7. kl.
8.-10. kl.

35
31
76
Gennemsnit 47

Piqer

l alt

CtD

B

CtD

B

CtD

65
69
24
53

47
64
73
61

53
36
27
39

41
47
75
54

59
53
25
46

46 % af eleverne svarer, at forældrene har snakket med
dem om mobberiet Mange elever fra 5.-7. årgang, nemlig
53 %, svarer, at forældrene har talt med dem om det at de
mobber andre, hvilket passer fint sammen med de foregående oversigter.
De følgende 3 oversigter omfatter kun eleverne fra 5.-1 O.
klassetrin, idet spørgsmålene er udeladt for de mindste elever.

Drenge

AtBtC DtE
5.-7. kl.
8.-10.kl.
Gennemsnit

CtD

53 % af eleverne svarer, at lærerne har talt med dem om
mobberiet Flest elever fra 5.- 7. årgang, nemlig 61 % svarer, at lærerne har talt med dem om at de mobber andre,
hvilket passer fint sammen med de foregående over-sigter.
Desværre er der 4 7 % af eleverne, der ikke har snakket med
nogle af lærerne om det at mobbe andre.

Klasse

Klasse

52
60
56

48
40
44

Piger

AtBtC
35
64
49

l alt

Dt E AtBtC DtE
65
36
51

43
62
53

57
38
47

4 7 % af eleverne svarer, at lærerne ofte gør noget ved
mobbeproblemet, og at især lærerne på 5.-7. klassetrin,
nemlig 57 % aktivt gør noget for at stoppe mobberiet
Desværre er der 53 % af eleverne, der ikke føler, at lærerne
griber ind, når nogen udsættes for mobning. En forudsætning for at lærerne kan hjælpe eleverne er til gengæld også,
at lærerne får kendskab til problemet.

Spørgsmål 21.
Hvor ofte prøver andre elever at gøre noget for at stoppe
det, når en elev bliver mobbet på skolen?
Der er følgende svarmuligheder:
A.
B.
C.
D.
E.

De gør det en sjælden gang
En sjælden gang
Af og til
Ofte
De gør næsten altid noget

Klasse

Drenge

AtBtC DtE
5.-7. kl.
8.-10.kl.
Gennemsnit

81
94
87

19
6
13

P!.g_er

l alt

AtBtC

DtE

87
94
90

13
6
10

AtBtC DtE
84
94
89

16
6
11

Desværre er det kun 11 %af eleverne, der ofte hjælper en
kammerat i tilfælde af mobning. Resten svarende til 89%
hjælper ikke. Selvfølgelig skal eleven have kendskab til
problemet for at kunne hjælpe, men alligevel er der åbenbart en stor passiv gruppe, der nøjes med at kigg~ på, og
derved indirekte signalere, at det er i orden at elever udsættes for mobning.
Den sidste oversigt viser kun de elever, der har været udsat for mobning. Svarmulighed A er ikke med i skemaet.

Spørgsmål 22.
Har nogen voksen hjemme kontaktet skolen for at prøve
at få stoppet, at du bliver mobbet på skolen?
Der er følgende svarmulighed:
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A.
B.
C
D.

Jeg er ikke blevet mobbet på skolen de seneste måneder
Nej, de har ikke kontaktet skolen
Ja, de har kontaktet skolen en gang
Ja, de har kontaktet skolen flere gange

Klasse

Drenge
B
CtD

Piger
B
CtD

l alt
B
CtD

5.-7. kl.
8.-10. kl.

74
41
57

39
66
52

56
53
55

Gennemsnit

26
59
43

61
34
48

44
47
45

45 % af forældrene har kontaktet skolen en eller flere
gange. Til gengæld er der en stor gruppe af forældre , der
ikke har kontaktet skolen, nemlig 55 %. Forældrene skal
selvfølgelig have kendskab til , at deres søn eller datter er
udsat for mobning.

Konklusion på undersøgelsen.
Hovedparten af eleverne på skolen udsættes ikke for
mobning, men desværre svarer 14% at de er udsat for mobning. Det skal vi i fællesskab have ændret. Her er åbenhed
og samarbejde vigtige forudsætninger, samt ikke mindst at
skolen aktivt og synligt for alle går i gang med at begrænse
omfanget af mobning. Vi skal signalere, at vi ikke vil finde
os i mobning og opfordre til at elever, forældre og personale
sammen medvirker til, at vi kan få en skole, hvor alle trives
og har det godt. Specielt tror jeg, at den store gruppe af elever, der passivt ser til, når nogen udsættes for mobning,
åbent skal tage afstand fra mobningen. Det skal ikke være
in at mobbe andre. Skolen vil til stadighed have fokus på
dette emne. Bl.a. har skolebestyrelsen inviteret kontaktforældrene til et møde i januar måned om mobning. Endvidere
vil samtlige klasser arbejde videre med emnet udfra de svar
undersøgelsen har givet om den enkelte klasse. Ved fælles
hjælp når vi længst..

Lundum-Egebjerg- Hansted
Pensionistforening

FORÅRS PROGRAM.
Vi begynder Torsdag den 8 Marts kl. 14, med
generalforsamling i klublokalet ved EgebjergHallen.
Her bedes alle om at møde op og komme med
sine tilkendegivelser om foreningsarbejdet.
Husk: generalforsamlingen er foreningens
livsnerve!

c••-

. ., .

•

Torsdag den 19 April kL 14 l khJblokalet ved '
Egebjerg Hallen får vi besøg af konsulent
Karsten Billegrav fra Kolding.
le om "Hvordan humor bygger
Han vil ,,fortæl_
bro mellem mennesker''.
·Det bliverhoget helt ·nyt at høre om.
Derudover planlægger vi en forårsudflugt i bus
torsdag d~:mJO maj 2(}01. ·
Herom nærmere i pressen.
Alle er selvfølgelig velkomne til disse møder og
ture, men vi beder venligst omJilmeldirig i god tid
· til nedenstående. bestYrelsesmedlemmer.

\

Søren Larsen formand ............. 75 65 63 85
Frands Paaskesen næstformand ... 75 65 62 02
Irma Sahner . . . . . . . . . . ......... . . ... 75 65 64 61
Marie Jensen . .
. ......... . 75 65 63 82
Elly Johansen . . . . , ........ 75 65 63 8t
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Pigen
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Brugsen

Tekst: Louise D.S. Kristensen, Egebjerg
et er helt underligt at sidde foran en computer igen
- selvom det egentlig ikke er mere end et halvt års
tid siden, at jeg sad foran den nærmest dagligt.
Sidste sommer blev jeg efter tre års knoklen færdig inde
på Horsens Statsskole og kunne kalde mig sproglig student.
Det var en dejlig fornemmelse - og følelsen af, at man
havde hele livet foran sig og kunne gøre lige, hvad der passede en, gjorde en umådelig stærk.

D

Som ny udsprungen student kan man klare alt !

Mit liv i Egebjerg
Men for nu at begynde ved begyndelsen- og det skal man
jo - vil jeg præsentere mig selv. Den 14. september 1981
kom jeg til verden, ikke på femte sal, men på Horsens
Sygehus.
Jeg blev døbt Louise Ditlev Steiniche Kristensen, hvilket
jo er lidt af en mundfuld ! Så jeg bruger kun det sidste af
mine efternavne.
Jeg har boet hele mit liv i Egebjerg på Gl. Egebjergvej
med mine forældre og min lillebror, og det har jeg været
meget glad for. Jeg gik på Egebjergskolen til og med 9 .
klasse og har de bedste venner fra den tid. Jeg spillede fodbold i E.l.F. ( Egebjerg Idrætsforening) fra mine helt unge
år og har tilbragt mange timer i hallen og på sportspladsen
sammen med dem .
Efter folkeskolen var jeg ikke i tvivl om, hvad der skulle
ske. Jeg ville i gymnasiet og søgte ind på Horsens
Statsskole - og der skulle jeg træffe et af de første valg i
mit hidtil meget trygge liv, hvilket ville forandre en del.

Sproglig student
Jeg skulle vælge mellem den matematiske og den sproglige linje, og det havde jeg det svært med . Jeg hældte mest
til den sproglige linje og brød mig ikke så meget om fysik,
kemi og matematik.
De fleste, jeg kendte, var sikre på, at de skulle på den matematiske linje, og derfor var jeg lidt usikker.
Det var noget helt nyt, meget spændende og meget stort
-og derfor ville jeg gerne i klasse med nogen jeg kendte, så
jeg ikke kom til at stå helt alene.
Jeg valgte heldigvis den sproglige linje, og jeg kom aldrig til at stå alene, selvom det var et nyt ukendt sted, hvor
man var omgivet af helt nye personer og helt andre lærere.
Starten på gymnasiet var første gang, at jeg skulle alene
ud i noget helt nyt og væk fra de trygge rammer, man som
folkeskoleelev er omgivet af.

Jeg sad og talte med Ane på 88 år forleden aften. "Jeg er ikke nogen. årsunge
mere. Det værker lidt i kroppen. Men de
unge i dag - de har travlt", siger hun og
skæver til TV, der kværner ·· løs med
''Lykkehjulet" i nyt ·"tjubang-koncept".
''Gad vide, hvad de unge går r~ndt og tænker ? Hvordan mon de ser på deres liv ·Og
fremtid ? Hvad med at spørge en af dem?
Det skal nok være en pige. De tør mere.
Spørg en, om hun vil skrive om ·sig selv i
bladet der," siger hun og peger på BROEN,
der ligger på bordet foran. Selvfølgelig.
Hun skulle have været redak!ionschef på
Horsens Folkeblad - denne Ane~
Tiden nærmer sig for mange~:~nge -.. også
her i Hansted, Egebjerg og Lundum:
Færdig med Folkeskolen og hvad så ? Og
fra glade dage med studenterhue .og fest
til hverdage med masser af tanker · om,
hvad man vil være. Der overvejes og tænkes i mange familier her i det spæde
forår. 19-årige Louise fra Egebjerg har aktuel erfaring med de første spring i livetstudent, kassedame i..Egebjergi Brugs og
di'Ømme .om .fremtiden ... Hun sagde . ja 'og
skrev artiklen til BROEN:
.·
·
"Pigen l Brugsen''.
Paul Zebitz

Og så i Brugsen
Anden gang jeg skulle ud i noget helt andet, end jeg før
havde været vant til, var da jeg begyndte i Brugsen.
Det skete nærmest ved en tilfældighed.
En dag, hvor jeg havde et ærinde i Brugsen, faldt jeg i
snak med Line, der arbejdede der på det tidspunkt. Hun
spurgte- som mange andre - om hvad jeg skulle lave efter
studentereksamen.
Jeg var helt sikker på, at jeg ikke ville læse videre lige
med det samme, men derimod have et arbejde, og da var
det, at Line foreslog, at jeg skulle overtage hendes arbejde
som kassedame, når hun stoppede til sommer.
Efter overvejelser gik jeg til uddeleren, og fortalte ham,
at han her stod foran den perfekte afløser for Line, og at han
ville fortryde det, hvis han ikke ansatte mig.
Selvfølgelig fik jeg jobbet, og derefter kunne min karriere i erhvervslivet begynde !

Jeg havde lyst til nye udfordringer og en pause fra skolen
i stedet for bare at læse, læse og læse og ingen erfaringer få
fra den store vide verden udenfor skolen.
Efter gymnasiet syntes jeg - som så mange andre - at jeg
havde læst nok og trængte til at prøve noget nyt.
Jeg skal helt sikkert i gang med at læse videre om nogle
år, men lysten driver værket, og hvis den ikke er der, kan jeg
ikke se nogen mening med at starte på en uddannelse lige
nu.
Jeg tror, at det er sundt med en pause, så man kan samle
energi og lyst til senere at vende tilbage til skolebænken .
Jeg ved endnu ikke helt i hvilken retningjeg vil gå, men
efter min tid i Brugsen kunne jeg godt tænke m ig at arbejde
i et andet land, lære fremmede sprog og kulturer.
Jeg vil ud og se med mine egne øjne på godt og ondt,
hvordan verden hænger sammen, inden jeg beslutter mig
for, hvad jeg vil være.

Et "kendt ansigt"

''Jegfortalte brugsuddeleren, at han villefortryde det, hvis
han ikke ansatte mig. og så fikjegjobbet ",fortæller Louise
- her ved kasse l i Egebjerg Brugs.

Lysten driver værket
Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville ud at arbejde i stedet
for at læse videre med det samme.

Min tid i Brugsen har givet og lært mig en masse, men al
begyndelse er jo svær.
Jeg syntes, at det var lidt hårdt i starten, hvorimod jeg nu
- godt et halvt år senere - kan klare "alt" !
Jobbet har givet mig de udfordringer, jeg søgte, men jeg
må indrømme, at jeg aldrig før har arbejdet et sted, hvor jeg
skal være så service-minded .
Jeg har arbejdet fire år på gartneriet i Egebjerg - stedet,
hvor de fleste unge skoleelever i Egebjerg starter deres karriere på arbejdsmarkedet. Et arbejde jeg var meget glad for,
da alle mine venner også arbejdede der, men som stadig er
noget helt andet end at stå i butik.
Det var derfor noget helt nyt pludselig at blive kassedame
og et "kendt ansigt", men når man som jeg "den smilende
pige bag kasse l" har let til smil, går det hele nok meget let-

"Når man er ung, ønsker man, at døgnet havde 25 timer ", siger Louise, der vil ud og opleve verden på godt og ondt- efter
et år her i Brugsen med utrolig rare kunder.
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tere, og man kommer stille og roligt ind i rytmen.
Det dejlige ved jobbet er, at der både er bageri og posthus udover at sidde bag kassen- så
det er mere alsidigt, end man umiddelbart
skulle tro.
Selvom man nu godt kan blive lidt træt af
posthuset, fordi der er så mange forskellige
ting at lære !

Utrolig rare kunder
Arbejdet i Brugsen har lært mig, at der ikke
er to mennesker, der er ens, og man er derfor
nødt til at opføre sig forskelligt overfor folk.
Nogle er ikke så meget for at snakke, mens
det med andre slet ikke er til at afslutte en
samtale indenfor normal åbningstid !
Jeg synes, at jeg har lært at færdes blandt
alle slags mennesker og lært at "gå til folk".
For de fleste gælder det, at hvis man bare
begynder at snakke med dem, skal de nok
snakke tilbage, og så snakker man mere og
mere for hver gang, de kommer og handler.
Og efterhånden taler man en del med de forskellige kunder, så det er faktisk et ret hyggeligt arbejde - for de fleste kunder er utroligt
rare og kan godt tage noget gas.
Det er også meget sjovt at få en sludder for
en sladder, når ens gamle lærere og klassekammerater fra folkeskolen kommer og handler. Så får man lige hørt det sidste nye der.
I bund og grund bliver man ret oplyst af at
arbejde sådan et sted !
Når jeg holder i Brugsen, vil jeg helt klart
komme til at savne både dem, jeg har arbejdet
sammen med og også kunderne.

Ud til oplevelser
Jeg tror, at det er vigtigt, at ens liv ikke bliver alt for meget rutine. Man har behov for
nye udfordringer - og især når man er ung,
ønsker man, at døgnet har 25 timer, da det
"Som kassedame i Brugsen blev jeg et "kendt ansigt" - og det er noget
nogle gange er svært at nå alt det, man skal.
helt andet end de fire år, hvor jeg arbejdede i gartneriet i Egebjerg, "forJeg mener ikke, at jeg har travlt med at
tæller Louise, der blev student sidste sommer og nu er på vej til udlandet.
finde ud af, hvad jeg vil med mit liv. Nogle
ved allerede fra de er ganske små, hvad de vil
være som store, man drømmer måske om at
omskole sig som 40-årig. Hvis man efter at have påbegyndt
blive damefrisør, politibetjent eller brandmand. For de
en uddannelse skulle finde ud af, at det ikke var det helt rigfleste ender det ikke sådan, selvom der selvfølgelig er notige alligevel, kan man droppe ud, og så er man den erfaring
gen, der hele deres liv har vidst, hvilken uddannelse de vil
rigere. Man er nødt til at prøve noget forskelligt, for ellers
have og gennemfører det.
finder man ikke ud af, hvad der passer til en.
På en måde må det være rart at have tjek på, hvad man vil
være, og jeg ville nogle gange ønske, at jeg kunne finde ud
Lige nu glæder jeg mig til sommer, hvor jeg skal ud at
af, hvilken vej jeg skal gå.
prøve noget nyt, jeg ved godt nok ikke helt hvad endnu Der er så ufattelig mange muligheder, og heldigvis er vomen det kommer nok til at indeholde fremmedsprog og nye
res samfund i dag skruet sådan sammen, at man også kan
kulturer, og det glæder jeg mig meget til !

En øjenvidneberetning fra
udvil<lingen i en typisk landsby
Indledning af Morten Jakobsen
ørdag d. 18. november 2000 indviede vi vores nye
medborgerhus i Lundum . I den anledning holdt Ole
Ankersen en tale, der fortjener, at blive bragt i et
større forum. For Ole og hans hustru, Magda, var det en helt
speciel fornemmelse at deltage i indvielsen, da de gennem
en årrække boede i den selv samme bygning.
Magda og Ole har boet i Lundum i et halvt århundrede.
De har således været vidne til en udvikling i byen, hvis lige
og hastighed næppe er set tidligere i historien. Hvor der tidligere var indtil flere butikker, en jernbane, samt et antal
gårde med både karle og piger, til nu, hvor der i Lundum by
er en tømrervirksomhed og kirken tilbage.
Dette er, som det vil være de fleste bekendt, ikke en udvikling, der er enestående for byer som Lundum. Det er en
udvikling der opleves over alt i landet. Det danske samfund
er gennem de seneste 50 år gået igennem en udvikling med
en utrolig høj grad af produktivitetsstigninger. Landbrug,
butikker, og andre erhverv har oplevet en enorm specialisering, og i det kapløb har de små enheder måtte bukke under.
Samtidig har vi oplevet at landbrug, fiskeri, o. lign. har
fået en stadig mindre samfundsøkonomisk betydning, set i
forhold til serviceerhvervene. Medborgerhuset bliver således også et symbol på den erhvervsstrukturelle udvikling vi
har oplevet i samfundet, nemlig en udvikling fra et landbrugssamfund til et servicesamfund.
Oles tale er på mange måder et billede af, ikke kun, hvad
der er sket i Lundum de seneste 50 år, men også hvad der er
sket i samfundet som helhed. Derfor - læs talen, og tænk
over den!

L

Indvielse af
Lundum
Borgerhus
18/11 2000
Først en Tak til de af Borgerforeningens Kvinder og Mænd
der har ofret mange af deres Weekend
og det der tæller mest
er sammenholdet hvorfor vi i dav holder Fest.
Der er mange Minder der igennem een goer
naar en staar her hvor man har boet i mange oer
Det er derfor a føler Trang
Te o fortæl fra min Aargang

dengang kan a i hvert fald Lov
at der var Liv i baade Lundum og Lundumskov
og at ikke j en jennest a de 25 Born haad en Skavank
der lejet over om a Brugses Bencintank
og at det er Sand
vi haaed baade Brugs og en Kobmand
og alle havde frit Valg
til at købe ind i 2 Brødudsalg
det ska ogsaa med i min Beretning
vi havde baade en Snedker og en Tomrerforretning
og der holtes Delitant og Fester i det store Sus
i Lundum Konditori og Lundumskov Forsamlingshus.
Y deriigere kan a helt bestemt Lov
vi haaed en gue Skol i Lundumskov
og at det også er Sand
at Jernbanen dengang gik gennem Lundum i den skønneste
Natur i Jylland.

Det var en selvfolge dengang
naar Folk var forsamlet begyndt de med en Sang
og var vi til Hostfest sad vi i Række og Rad.
Fra hver Gaard spiste de deres medbragte Mad
og der var Tale af enten Degnen eller Sognets Præst
der altier var med som velset Gæst
men der ku også vær ander
nogle Landmænd eller en Højskoleforstander
da man var ung ku saaen Hosttale virke lidt tung
man ku næsten ikke faa Tiden til at gaa
man vented etter a kom ud a dans med den Pige man haaed
kig paa
a kan heller ikke la vær med a tænke
paa de Piger der sad ovre ved æ Ribber på æ Bænke
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og Karlene stod paa den modsatte Side mange med en rodlig Kul6r
idet Man også dengang fik en Pind i æ Øer.
Naar saa Musikken begyndte styrtede vi Karle astej
For a faa fat i den Pige vi helst vild dans mej.
Pigerne med dr6mmende Øjne og Karlene med Bryldcreme
i a Håer
og hjemmefra med masser a Formaninger fra Mor
idet mange M6dre til deres Drenge siger
at de et maa la sig Lok af de slemme Piger.
Ja nu tænker man tilbage med et Smil
Man fulgte gerne udvalgte hjem selv om afstanden var flere
Mil.
Mon et Kærligheden er den a vore Sanser
Hvor Energien ikke kender nogen Grænser.

Mit Ønske for Borgerhuset er at det maa være et Sted
hvor Lundums Borgere glædes til at komme hinanden ved
og faa Tankerne oplukt
for hvad der her i Livet er Smukt.
Jamanka næsten blive Stum
Naar mantænker tilbage paa Tiden i Lundum
det ka derfor et kom nogen paa Tværs
at a her om Lundum har lavet nogen Vers!

Der ligger i Kommunen en gammel By
a mindes en svunden Tid
hvor Hammerslag l6d i tidlig Gry
og vidned om Smedens Flid
og Uddeleren stod i sin Butik
han snakked med store og smaa
et kræmmerhus fyldte han op med Slik
og Bedstefar kom efter Skraa
i Forsamlingshuset var dertidten Fest
hvor alle i byen var med
men også naar Sorgen den var Gæst
for vi kom hinanden ved
kun een Ting er som det var engang
har du tid en Aften saa h6r
fra Kirkens Taarn lyder Klokkeklang
kun det er det samme som f6r

Ældreboligerne på Gl. Kirkevej l , som de ældre er utroligt
glade for.

Ældrebol igerne
på Gl. Kirkevej 1
Tekst: Frands Paaskesen
yggeriet blev påbegyndt i efteråret 1999 og allerede
midt på sommeren 2000 var de klar til indflytning.
Kort efter nytår 200 l var jeg nede og fotografere huset,
og jeg talte med samtlige beboere.

B

De gav alle sammen udtryk for tilfredshed både med
selve lejligheden og med omgivelserne. Der er roligt og fredeligt og trafikken mærkes næsten ikke.
I en af de 4 lejligheder bor der endda 2 mennesker og de
føler ikke pladsen trang, selv om lejlighederne er små, og
absolut bedst egnet for en enlig beboer.
Jeg fik også lejlighed til at tage et par billeder inde i
Dagny Johansens lejlighed.
Man kan ikke sige andet end, at det er en pæn beboelse,
og at beliggenheden er ideel.
Jeg er sikker på, at de ældre virkelig vil få glæde af at bo
der.

Ole Ankersen

Inderifor i Dagny Johansens lejlighed.

Generalforsamling
Egebjerg-Hansted
For sQ mlingshus

•
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Tekst: Carl Christian Jensen

redag den 26-1 kl. 20.00 kunne husets formand Bernt
Striboll byde velkommen til ca. 35 borgere fra
Egebjerg og Hansted.
Formanden kunne i sin beretning fortælle om et travlt år
2000 i Huset.
Der er opsat nye vandbesparende toiletter og blandingsbatterier hos damerne og herrerne.
Nabohuset som blev købt sidste år er nedrevet og der er
etableret P-plads på grunden, yderlig er der opkøbt 500 m2
jord fra gartnergrunden som er lagt til pladsen, Huset nu har
en stor og rummelig P-plads, således har Husets gæster ikke
mere behov for at parkerer på Egebjergvej , som jo på denne
måde er blevet mere trafiksikker. Der er opsat kantsten og
lys på pladsen. Men det er irriterende at lamperne der står
ved nedkørslen til pladsen ikke kan være i fred, de bliver
ødelagt næsten ligeså hurtigt de bliver lavet. Det har naturligvis været en stor økonomisk mundfuld for Huset at lave
P-pladsen men der er givet en økonomisk håndsrækning fra
forskellige fonde og firmaer - Chernitalie a/s - Velux
Fonden- Jyde Port samt Horsens Folkeblad.
Bakkefesten der blev holdt i slutningen af September var
en succes med fornem underholdning af lokale sangere, en
festlig aften som Huset håber at gentage til September i år,
Huset håber at Kurt Baunsgaard vil forsøge at gentage succesen ved igen at stå for iscenesættelsen af showet. I skrivende stund har Kurt og hans "kumpaner" travlt med at få
Egebjergrevy- 200 l sat på skinner, og rygtet siger at prøverne tegner rigtig godt.
Formanden takkede husets annoncører, og et håb om at
Husets medlemmer vil støtte disse.
Endvidere en tak til Husets vært Henrik Mortensen for et
godt år 2000, og en tro på fortsat fremgang i år, Bernt rettede en appel til medlemmerne om at være med til at mane
div. rygter om Huset og dens drift i jorden. Til slut en tak for
en god indsats i bestyrelsen til Per Hansen som er trådt ud,
hvorefter suppleant Lars Madsen er indtrådt.
Kasser Svend Aage Madsen fremlagde regnskabet der viser at husets formue på trods af et udgiftskrævende år er steget med ca. kr. 30.000.
Valg til bestyrelse, her blev der genvalg til Bernt Striboll
- Svend Stouby - Carl Chr. Jensen samt nyvalg til Bruno
Jørgensen fra Hansted, Bruno afløser Svend Aage Madsen
der ønskede at stoppe efter 32 år i Husets tjeneste.
Som suplanter blev der valg til Jens Erik Andersen fra
Egebjerg, samt Vagn Rumph fra Hansted.
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Bent Christiansen fra Hansted afløser Ove Nielsen som
revisor, idet Ove ikke ønskede genvalg,

Hauge Dahl, Hansted, blev valgt som suppleant.
Kontingent fortsætter uændret med kr. 150 årligt.
Under eventuelt takkede formanden Bernt Striboll,
Husets kasser gennem 32 år, for et stort og betydningsfuldt
arbejde for Husets ve og vel, og at Svend Aage Madsen har
sin del af æren for at Husets økonomi er så god som der er
i dag.
Herefter gik ordet til formanden for Jens Karl Hansen
fonden, Kurt Nielsen oplyste at det i år er 20 år siden fonden blev stiftet, og da økonomien er god ville fonden give
mad og drikke til de fremmødte, når generalforsamlingen
var slut.
Der blev foretaget et hurtigt valg til JKH fonden' s bestyrelse genvalg til Kurt Nielsen og Ove Nielsen, samt nyvalg til Svend Aage Madsen, suppleant med mødepligt blev
Hauge Dahl alle fra Hansted.
Herefter var generalforsamlingen slut og aftenen til fri
disposition for de fremmødte.

Efterfølgende har den nye bestyrelse holdt møde og
konstitueret sig med følgende udseende:

Hansted - Egebjerg
Husholdningsforening
Program for foråret 2001
Tirsdag den 13. marts,
kl. 18.30.
Hyggeaften i klubhuset ved
Egebjerghallen.
Foreningen indbyder til hyggeaften med spisning. I år har vi
en 3-retters menu og kaffe. Der er
underholdning til dejlige østrisketoner med Herbert
Zierler, som vil spille og underholde
med wienermelodier.
Pris for hele aftenen: 125,- kr. pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den 6. marts.
Torsdag den 3.maj, kl. 19.00.
Generalforsamling i klubhuset ved Egebjerghallen.
Først afholder vi generalforsamling, derefter er der kaffe og
bankospil med fine gevinster.

Hansted-Egebjerg
Husholdningsforenings bestyrelse:

Per Røntved på
besøg i Egebjerg
Tekst: Carl Christian Jensen

Annalise Daugård, Højbovej 22 ..... 75 62 44 79
Grete Sørensen, Gathersgade 2 .... 75 61 17 20
Eva Runge, Vesterhøjsvej 29 ...... .. 75 65 60 72
Margit Henriksen,
GL. Egebjergvej 6 ..... .. .. ........ .... 75 65 63 15
Betty Holst, Rådvedvej 61 .... . ..... . 75 65 61 94
Helga Christensen,
Boligselskabet 24 ..... .. .......... . . 75 62 97 61
Astrid Andersen, Platanalle 24 . ... . . 75 64 39 69

.
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Gudstjenester
Marts - april - maj 2001

LUNDUM KIRKE

HANSTED KIRKE
/

Søndtt.g den 4. marts
1. søndag i fasten

li

I:'r

Ingen gud$-jeneste
.se ·Hansted

19.3<!.- Lysgud~tjen~~te •· ·;
Ingerlise.Sander,.
>

Søndag den 11. marts
2. søndag i fasten

10.30
Ingerlise Sander

09.00
Ingerlise Sander

Søndag den 18. marts
3. søndag i fasten

Ingen gudstjeneste
Se Hansted

10.30

Søndag den 25. marts
Midfaste

09.00
Ingerlise Sander

' .Søndag den 1. april
Mariæ .Bebudelsesdag

·<

· !·· ·

Søndag den 8. april
Palmesøndag

··

lngerlis~Sander <
19.30 - koncert
Se omtale i bladet

Fællesgudstjeneste
Se ·Hansted

10~30 - Kirkefrokost '
Sander - se omtale

lngerli~e

10.30
Ingerlise Sander

09.00
Ingerlise Sander

Ingen gudstjeneste
Se Hansted

10.30
l~gerlise Sander:

10.30
Ingerlise Sander
09.00
Ingerlise Sander

09.00
Ingerlise Sander

Mandag den 16. april
2.Påskedag

Ingen gudstjeneste
Se Hansted

Søndag den 22. april
1. sø"dag efter påske

Ingen gudstjeneste
Se Hansted

09.00
Ingerlise Sander
.,
10~30
·Ingerlise .sander

Søndag den 29. april
2. søndag efter påske

09.00
Dorte Isaksen

Ingen gudstjeneste
Se Lundum

·' Søndag den 6. maj
3. søndag efter påske

09.00
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Fredag den 11. maj
Bededag

09.00 - Konfirmation
Ingerlise Sander

10.30 - Konfirmation
Ingerlise Sander

Søndag den 13. maj
li> 4. søndag efter påske

10.30
Dorte Isaksen

Søndag den 20. maj
5. søndag efter påske

10.30
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

10.30
Dorte Isaksen

i
10.30
Ingerlise Sander

Torsdag den 12. april
li Skærtorsdag.
,
l

Fredag den 13. april
Langfredag
/ Søndag den 15. april
l"'' Påskedag

1'; .• Torsdag den ·24. maj
l!,· Kr. himmelfartsdag
Søndag den 27. maj
6. søndag efter påske
.. $øndag den · ~· juni
·Pinsedag
·
Mandag den 4. juni
2. Pinsedag

,,

..10.30
:et
Ingerlise Sander

.•·

l· '

· ·.·.

10.30
Dorte Isaksen
' 10.~0

Dorte Isaksen
10.30
Ingerlise Sander

·-· ·•· ·

, 09.00
.. Dorte·lsaksen

09.00
Dorte Isaksen

l

:· 10.30
..:
Ingerlise Sander
09.00
Ingerlise Sander

...

Hansted Hospital
kirkesalen
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den
den
den
den
den

Gudstjeneste med altergang:
7. marts, ... ... .... ... .. .. ... kl. 14,30 Ingerlise
28. marts, .. ..... .. .. ... ... kl. 14,30 Ingerlise
18. april, .. ... ............... kl. 14,30 Ingerlise
9. maj, .... .. ......... ... .. .. . kl. 14,30 Ingerlise
30. maj, .. .. .. ..... ..... ...... kl. 14,30 Ingerlise

Sander
Sander
Sander
Sander
Sander

Kirkebil forHanstedsogn
kører efter ønske og b~hov til,gudstjenester, både til kl. 09.00,kL 10.30 og kl. 19.30.
.
Når du er interesseret i at benytt~ kirkebilgn, kan du ringe direkte til . Horsens Jaxa (tlf. 75 50 3000) §enest
dag~nJør den pågældehde gudstjereste pg·meddele, at du Ønskefat være rn.ed i kirkebilen dell følgende .
. dag. Opgiv·gudstjenestetidspunkt. ·
·
Opg i'{ din adre~se, enten privat eller der, hyor du vilsjå på •· · · · ·
Aftal ~tdS)pUf1 kt.m ed Horsens Taxa, ' også til .afhentning ved ~!rken.

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 78 1O56) senest
dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du ønsker at være med i kirkebilen den følgende
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.

Graver ved Lundum Kirke

Graverved
Hansted'KirKe

Sognepræst

Tlf.. på kirkegården
75 65 6704

træffes bedst (mandag er fridag)
tirsdag-fredag kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00-13.00
samt torsdag kl. . ........... .. .............. .. .... .. . ...... . . 17.00-18.00

Hans Thomsen
tlf. •75 6561 33

lnger1ise Sander tlf. . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . ...... 75 65 64 12
Stængervej 24, 8700 Horsens

Afsløring af 7 store
malerier i konfirmandstuen
søndag den. l.april 2001
V
ores lokale kunstner Inna Calonius malede i 1992
"De syv skabelsesdage" i forbindelse med et konfirmandprojekt i Hansted kirke . Hun malede dengang på store stykker papir fremragende billeder, som tømrer
Mogens Daugård indrammede til brug i kirken ved fremførelsen af "Skabelsen". Elinstallatør Gunnar Juhl lagde belysning til og mange var inddraget i det store arbejde. -Vi
blev så glade for disse billeder, som blev hængt op i konfirmandstuen, hvor de har inspireret i undervisningen og glædet alle, som kom i lokalet. Mere og mere gik det op for os,
at disse smukke malerier burde være malet på lærred og i fin
indramning, da vi efterhånden måtte erkende, at de ikke
kunne holde mange år. - I mellemtiden har Irma Calonius
skænket to store malerier til konfinnandstuen. Og lokalet er
blevet meget smukkere og hyggeligere til undervisning og
møder. For godt et år siden tilbød Irma Calonius at male
"De syv skabelsesdage" på lærred, hvis menighedsrådet var
indstillet på at betale materialer og indramning. Vi blev meget taknemlige for dette fine tilbud og satte et beløb på budgettet. - Da dette var godkendt gik Irma Calonius i gang
med det store arbejde. Gennem efteråret og siden jul har
hun arbejdet i mange mange timer, og det kan ikke udtrykkes her med ord, hvor smukke og talende disse malerier bliver. Den, der kender skabelsesberetningen, eller forinden
læser den, vil se hendes malerier med stor forundring. I skrivende stund har hun 7. skabelsesdag tilbage og vil bruge
vinterferie i Norge til dette afsluttende maleri.- Hun har nu
indleveret de 5 malerier til Frantz Høy, som står for indramnmgen. Inna Calonius har prøveophængt sine lærreder i konfirmandstuen og blev da også opmærksom på, at der manglede
en bedre belysning, idet hun fandt det nødvendigt, at der
kom spotlys på hvert maleri. - Da vi forhørte os om udgiften til dette hos Elly og Gunnar Juhl kom det overraskende
og meget fine svar, at de ville forære belysningen og opsætningen, evt. lade sønnerne udføre arbejdet. - Det var os en
stor glæde at erfare et sådant engagement i et lokale, hvor så
mange kommer året rundt.
Men nu nærmer tiden sig, hvor Inna Calonius' malerier
skal afsløres. En hel væg i konfirmandstuen vil være dekoreret med 7 store malerier 83x96 cm. og i gyldne rammer
Og vi har i menighedsrådene og i samråd med Irma
Calonius valgt søndag d. l. april 200 l umiddelbart efter
højmessen i Hansted kirke kl. l 0.30. Denne gudstjeneste er
for både Lundum og Hansted sogne, idet Lundum sogn og
menighedsråd har del i projekter vedrørende konfirmandstuen og præstegården.

Arrangementet i konfirmandstuen begynder kl. 11.45 og
slutter kl. 14.00. Alle som ikke har mulighed for at deltage
i gudstjenesten er naturligvis velkommen indenfor dette
tidsrum. Vi begynder med at servere vin, kaffe, sodavand
og sandwich. Kl. 13.30 fortæller Inna Calonius om malerierne. Derefter kan man nyde synet, stille spørgsmål og
hygge sig.
Vi er meget taknemlige for, at Irma Calonius yder så stort
et stykke sognearbejde. F.eks. er sådanne malerier til stor
inspiration i konfirmandundervisningen og til stor glæde og
ofte samtaleemne for alle, der kommer i lokalet, hvor præstesekretæren nu har "kontor" og hvor meget af hendes og
mit fællesarbejde foregår.

Hjertelig velkommen til nogle hyggelige og spændende
timer d. l.april200 l. Fra kl. l 0.30 i Hansted kirke og fra kl.
11.45 - 14.00 i Hansted præstegård.
På Lundum og Hansted menighedsråds vegne

eYnøedise eanBet.

Nyt om
Israelturenl
Efter aftale med Unitas, Silkeborg, er turen tillsrael foreløbig udsat til sidst i oktober, 200 l. Vi kan simpelthen ikke
rejse derned i øjeblikket. Og måske ender det med, at vi må
vente til foråret. Ingen ved. Men vi holder studiekredsen i
gang og har haft flere hyggelige aftener. Der er stadig mulighed for at koble sig på, evt. med rejse for øje, uden nogen
form for tilmelding før der er rimelig ro i landet.

Den næste studiekreds er torsdag den 29. marts kl. 19.30,
hvor cand . theol. Bodil Skjøtt, Ølsted, vil holde foredrag om
"Daglivet i Israel på Jesu tid". Bodil er gift med sognepræst
Jens Arne Skjøtt, som var her i efteråret.
Alle interesserede er velkomne.
Venlig hilsen

eYnøedise eanBel.
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KONCERT l
HANSTED KIRKE
Søndag den 25. marts 2001 kl. 19.30
Denne aften vil Jazzsaxofonisten Jesper
Løvdal Petersen, med ensemble, underholde med de gode, gamle jazzstandarts
samt en lang række musikalske fortolkninger af flere danske sange vidt spændende fra Dissing/Andersens
folkekære klassikere, over salmerne vi alle
kender gennem kirken, og naturligvis må
repertoiret også gennem dele af den
Danske Højskole Sangbog.
Fælles for det brede musikalske repertoire
er, at alle værker denne aften vil blive fortolket via disse erfarne jazz-musikeres univers.
Undervejs vil der også blive mulighed for et
par fællessange.
Jesper Løvdal Petersen er fast medlem af
Ib Glindemanns Bigband og medvirker bl.a.
på udgivelser med "Papkasseshow", og
"Axel Boys Quartet" og vinder af
Jazzkonkurrencer verden over.
Entre 25.00 kr.

Venlig hilsen
Hansted Menighedsråd

Politikere
på Hansted
Hospital
ansted Hospitals Venner holder ordinær
generalforsamling på Hospitalet torsdag
den 29. Marts kl. 19.30.
Dagorden er ifølge vedtægterne, og som noget nyt har
man arrangeret debatmøde efter generalforsamlingen, hvor
der vil deltage et eller fleremedlemmer af Horsens Byråd,
oplyser formanden for Hansted Hospitals Venner, Carl Oluf
Madsen.
Ved debatten kan alle forhold omkring ældrepolitik og
ældreomsorg her i vores lokalområde tages op ligesom forholdene på og fremtiden for Hansted Hospital naturligvis
også er aktuelle emner.
I skrivende stund vides ikke, hvilke byrådspolitikere, der
kommer.
Hansted Hospitals Venner er en forening af frivillige
hjælpere valgt af og blandt lokalbefolkningen i Hansted,
Egebjerg og Lundum - samt pårørende til beboere på
Hospitalet.
Foreninger har nu over !So medlemmer.

H

Tak for Julen
ulemarkedet på Hansted Hospital fik succes- som sædvanlig. Det anslås, at det blev besøgt af omkring 1.000
mennesker her fra vores lokalområde.
Mange gjorde et meget stort arbejde for at få alt til at fungere, og fra Hansted Hospitals Venner skal der lyde en stor
tak for det - og en særlig tak til alle dem, der sponsorerede
vores Juletombola.
Vi er meget taknemmelige for den velvilje, vi altid møder, når vi beder om hjælp - for uden den kunne vi ikke få
en forening som Hansted Hospitals Venner til at fungere.

J

Carl Oluf Madsen
Formandfor Hansted Hospitals Venner

Hansted Hospital
Spil på Hospitalet
Nu er der mulighed for spil på
~ •
Hansted
Hospital en gang
om månedenher i vinterhalvåret. Tilbudet gælder hospitalets
beboere og alle
pensionister i
vores lokalområde.
Arrangementet sker i Hospitalets store
spisesal og omfatter så at sige alle slags
spil - ludo, mølle, dam, skak eller måske
noget helt andet.
Det foregår en onsdag eftermiddag en
gang om måneden fra kl. 14.15 til 15.45 og repræsentanter for Hansted Hospitals
Venner tager sig af det praktiske og sørger for, at der er kaffe på kanden.
Nærmere oplysninger på Hansted
Hospital tlf. 75 65 65 22.
Alle pensionister her fra Hansted,
Egebjerg og Lundum er hjertelig velkomne
-og datoen for første kvartal i år 2001 er
følgende: Onsdag den 14.marts.
Cafe - eftermiddag
Tirsdag den 6. marts 2001 kl. 14.15
" Mit liv på børnehjem i ord og billeder"
Det er titlen på et foredrag af Karin
Madsen, Korning, der denne eftermiddag
kommer og fortæller om sine oplevelser
og viser billeder derfra.
Pris for underholdning, 2 slags brød og
kaffe : 25.00 kr.
Cafe - eftermiddag
Tirsdag den 27.marts 2001 kl. 14.15
Så er der igen Modeopvisning hvor
G.J.Konfektion, viser de sidste nye modeller, igen med Hansted Hospital's venner på podiet. Pris for underholdning,
kaffe og 2 slags brød; 25.00 kr.

Cafe - eftermiddag
Torsdag den 5. april 2001 kl. 14.15
Påsken nærmer sig, og derfor kommer Ove
Frost Jensen igen og viser, hvordan han laver flotte påskedekorationer. Der vil blive
solgt amerikansk lotteri, hvor dekorationerne er gevinster.
Pris for underholdning, kaffe og 2 slags
brød; 25.00 kr.
Cafe - eftermiddag
Tirsdag den 24. apri/2001 k!: 14.15
Birgitte og Egon vil underholde os på
klarinet- saxofon- keyboard- harmonika.
Pris for underholdning, kaffe og 2 slags
brød: 25.00 kr.
Cafe - eftermiddag
Torsdag den 17. maj 2001 kl.14.15
Provst Arne Thomsen tidligere præst ved
Sønderbro kirke i Horsens,vil tage os med
på en tur med Storm P. og vise os glimt af
Storm P. 's liv og humor.
Pris for underholdning, kaffe 2 slags brød:
25.00 kr.
Grundlovsdag på Hansted Hospital
Tirsdag den 5. juni 2001. Underholdning
ved Horsens Politiorkester. Derefter er der
grundlovstale. (se nærmere i dagspressen
ang. klokkeslæt). Hvis vejret er fint, afholdes festen i haven. Beboere, pårørende og
venner af huset er hjertelig velkomne.
Kaffe og brød kan købes.
Skt. Hansaften på Hansted
Hospital Lørdag den 23. juni
2001 kl.19.15
For alle interesserede.
Folkedansere giver opvisning på plænen ved den
store flagstang. Her serveres der
"skt. Hansted bowle". Herefter vil bålet
blive tændt, og der vil være båltale. Efter
bålet kan der købes en let anretning.

KFUM-Spejderne
Tekst: Karin Hansen
øndag d. 7. januar deltog vi i den traditionelle nytårsparade. Vi samledes ved Egekvisten (vores spejderhus) hvorfra vi i samlet flok gik ned til Hansted kirke,
med vores fane forrest.
Her holdte Inger-Lise en gudstjeneste med TRO, HÅB
og KÆRLIGHED som tema, som vi alle burde tænke lidt
mere over i vores fortravlet hverdag.
Så var det tid til atter at gå op til Egekvisten, hvor grupperådet havde smurt boller og varmet/lavet cacao og kaffe.
Dejligt.

S

Onsdag den
11. april ingen
flokaften
p.g.a. påsken.
Lørdag den 5.
maj deltager
vi i Set Georggildernes årlige
musløb.

3 ulve fik overrakt årsstjerner.
Rikke Bilstrup l Mysa l år.
Sandra Køpke l Cltua l år.
Signe Kappen l Kaianag l år.
Tillykke.
En hyggelig eftermiddag.
I skrivende stund er vi 13 friske og dejlige ulveunger
og 3 leder.
Vi synes vi har nogle sjove, spændende, hyggelige, lærerige og udfordrende flokaftener.
Er der nogle børn fra 2. el. 3. klasse der har lyst til at opleve hvad spej deri for ulve er, så mød op en onsdag aften kl.
19.00-20.30 i vores spejderhus Egekvisten på Egebjergvej
eller ring og hør nærmere, på tlf. 75 65 65 02.
Lørdag den 31. marts og søndag den. l. april tager vi på
tur til hytten Reden, som ligger i Breth ved Barrit. Vi håber
på en spændende tur.

-www.kfulllscout-egebjerg.clk

"Grusdalsvej" dens huse og
beboere i hastarisk belysnang
Tekst: Peder Pedersen
or de fleste er Grusdalsvej nok bare en kedelig gade
med nogle kedelige, halvgamle huse, som man bare
kører forbi, for øvrigt har man nok at gøre med at
styre bilen nogenlunde helskindet over buler og forbi pullerter. Men prøv engang at stille bilen fra dig og gå en tur
gennem gaden. Prøv så at tænke dig 70-80 år tilbage i tiden.

F

ligvis rart for beboerne i Grusdalsvej nr. 2, de fik lidt større
afstand ud til vejen. Til gengæld måtte Brugsen afgive et tilsvarende areal. På den anden side af Egebjergvej ved
Rådvedvejs udmunding, blev der foretaget en tilsvarende
ændring. Her fik huset på Rådvedvej nr. 2 en større afstand
til vejen, medens Egebjergskolen måtte afgive et areal.

Før kommunesammenlægningen i 1970 var det ikke almindeligt at gader og veje i landdistrikterne havde navne.
Grusdalsvej gjorde en undtagelse. Den hed dog ikke Grusdalsvej - men "Krystalgade" eller bare "Krystal". Hvor
navnet stammer fra, vedjeg ikke. I min barndomstid, da jeg
færdedes der en del, var der ikke meget i gaden, der mindede om krystal. Den eneste sammenhæng, man umiddelbart kan finde er, at sand indgår i produktionen af krystal.
Og sand er lige netop, hvad der er blevet produceret meget
af på stedet. Navnlig i de første år af 1900-tallet, blev der
kørt umådelig store mængder af sand og grus derfra ikke
kun til vejanlæg, men også til mørtel- og cementblandinger.
Da der var mest gang i produktionen, blev der gravet grus
fem forskellige steder i grusgraven. Der blev gravet både i
bakken mod nord og i bakken mod syd, og da gruset var
kørt væk, havde man tilbage en stor åben plads med en vej
i midten, så hvad var vel mere naturlig end at bygge huse
her.

Grusdalsvej 2

Luftfoto fra 2. september 1965
Først lidt mere om vejen . Grusdalsvej går, som bekendt
fra Gl. Egebjerg i en bue og munder ud i Egebjergvej ved
den gamle Brugs. Tidligere fortsatte den i en lige linie over
Egebjergvej og videre ud ad Rådvedvej, som dengang ikke
førte til Rådved men ud på Lundum Hede. Dengang var trafikken på Egebjergvej ikke så tæt, så der skete sjældent noget ved, at man bare drønede lige over, men eftersom trafikken blev tættere, opstod der tit farlige situationer. Derfor
blev enden af Grusdalsvej bøjet lidt mod nord, så den kom
til at gå mere vinkelret ind på Egebjergvej. Det var natur-

Grusdalsvej 2 foto c a. 1890. Personerne er: Karl
Jacobsens (Karl Skomagers) farfar og farmor. Drengen th.
er muligvis Karl Skomagers far. Læg mærke til træpumpen
udenfor døren!
Går vi nu mod øst ad Grusdalsvej, har vi næsten passeret
nr. 2 førend vi opdager det. Huset ligger lige på hjørnet og
lidt lavt i forhold til vejen, men sådan har det ikke altid været, der er fyldt på vejen adskillige gange, hvis man ser på
det gamle billede, kan man tydeligt se forskellen.
Hvornår huset her er opført ved jeg ikke, det er nok et af
de ældste på Grusdalsvej.
Den første ejer vi kender er: Skomager I. Jacobsen, han
var farfar til skomager Carl Jacobsen, som døde for kort tid
siden og boede i det lille hus på Egebjergvej, som nu er revet ned for at give plads for en parkeringsplads ved
Forsamlingshuset. Skomager I. Jacobsen flyttede senere op
på G l. Egebjergvej i nr. 20. Den næste ejer er Svend Hansen,
han var mælkemand og solgte mælk fra mejeriet Egedal i
den nordlige bydel afHorsens. Han kørte med en lille hvid
hest. Han kom ellers fra Molgjer, hvor han havde haftjob på
Kroen. I 1924 flyttede han fra huset på Grusdalsvej og til
"Poppelhøj" (Vandmøllevej 23). Herefter flyttede Mary og
Knud Jensen ind i huset. Knud var murermester. Mange af
husene her i Egebjerg og omegn er han mester for. I udbygningen, som er bygget til huset, opbevarede han sit murer-
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Grusdalsvej foto c a. J 9 J2. Manden på hestevognen er Svend Hansen med hest og salgsvogn Læg mærke til vejen! Der var
ingen asfalt og ingen bump, kun de naturlige.
grej, stillads, stiger og baljer og hvad nu ellers en murer har
brug for. Det er vist indrettet til beboelse nu. Knud døde i
1980 og Mary blev boende i huset til 1985. Huset blev derefter solgt til de nuværende ejere: Sonja og Harry Nielsen.

Grusdalsvej 4
Aldrig før har jeg fået så mange modstridende oplysninger om et husbyggeri, som om huset her på Grusdalsvej
4. Det ville føre for vidt at remse dem alle op.
Den bedst dokumenterede forklaring lyder sådan:
Grunden, huset ligger på, har engang tilhørt "Paks"
Egebjergvej 164. I 1920-erne boede her, medens dobbeltsporet i Hansted blev etableret, en ingeniør K. Thomsen fra
firmaet Wright, Thomsen og Kier. K. Thomsen byggede et
træhus på grunden til opbevaring af forskelligt materiale til
brug ved banen. Da arbejdet med dobbeltsporet var tilendebragt, solgte ingeniør K Thomsen i 1927 huset til Aage
Jørgensen. Han murede en sten udenom træhuset, det fik et
sort paptag, blev kalket hvidt og indrettet til beboelse. l
1934 solgte han huset videre til Anna og Niels Anders
Pedersen.
De havde i mange år drevet ejendommen Egeskovvej 22,
den solgte de nu til sønnen Jens og flyttede ind her på
Grusdalsvej for at nyde deres otium . Niels fik kun 2 år i sin
aftægtsbolig, han døde i 1936. Anna (Ane Pejsen, blev hun
kaldt i daglig tale) blev boende i huset til sin død i 1943. Jeg
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husker hende særligt på en ting. Der voksede en vin op ad
hendes sydgavl, vinstokke var ikke almindelige dengang,
men Ane Pejsens druer var både søde og velsmagende. Når
vi arbejdede i marken udenfor hendes have, skete det at hun
kom og gav os en klase druer, jeg mener at kunne huske
smagen endnu, uh m!
Efter Anna Pedersens død blev huset solgt til Maren og
Ove Pedersen. Ove var mekaniker. Maren og Ove flyttede
senere til Hornsyld, hvor de fik egen mekanikerforretning.
Herefter kom et ægtepar, som jeg ikke husker navnet på og
i 1962 blev huset solgt til Anna og Sigurd Hansen. De flyttede i 1967 ned i huset på Egebjergvej 162 og solgte huset
her til Aksel Kallehave. Her startede Aksel Kallehave sin
bilforretning, men pladsen blev efterhånden for trang, i
1975 solgte han huset til Johnny Sørensen og flyttede til Gl.
Kirkevej i den tidligere keramikfabrik "Annashåb". Johnny
Sørensen solgte i 1981 igen huset til Jan Krause Kjær, som
kun boede i huset i kort tid. Herefter hed ejeren Jan
Mikkelsen. Jan var murermester og drev forretningen herfra. I 1986 solgte han huset til Helena Jacobsen, som kun
boede der i et år, hvorefter hun solgte det til de nuværende
ejere: Dorthe Thomsen og Peter Nielsen . Når vi ser på huset i dag, er det svært at se, at det engang har været et træskur.

Grusdalsvej 6
Er bygget i 1928 af Elisius Hansen, den tidligere ejer af
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"Højvang". Det første ægtepar, der flyttede ind var: Ottilia
og Aksel Rasmussen. Aksel var skrædder. 1934 blev huset
solgt til Sørine og Kasper Kaspersen, de boede her kun i 2
år og flyttede så i 1936 i et nyt hus, som de havde bygget på
adressen Egebjergvej nr. 168. Herefter flyttede Kirstine og
Aage Jørgensen ind. Der hørte et lille udhus til, hvor der var
plads til en hest, lidt foder og en vogn. Disse faciliteter var
meget eftertragtet dengang og helt nødvendige, hvis man
solgte mælk fra en salgsvogn. Og det var lige netop, hvad
både Kasper Kaspersen og Aage Jørgensen gjorde.
"Kasper" som han hed i daglig tale, kørte hver dag rundt i
Hansted og Egebjerg, fra dør til dør og solgte frisk mælk og
andre mejeriprodukter fra mejeriet EgedaL Det samme
gjorde Aage Jørgensen, men det var i gaderne i Horsens.
Kirstine og Aage Jørgensens søn Henry bor stadig i
Egebjerg (Egebjergvej 180).
I 1950 flyttede Ruth og Olfert Hagedorn ind i huset. De
boede der til 1957, herefter købte Ingrid Marie og Hans
Kristensen huset. Hans var funktionær ved DSB-gods.
Hans døde i 1977. Ingrid blev boende i huset til sin død
1980.
Herefter blev huset solgt til Frede Mogensen.
Fra 1990 hed ejeren Inger Marie Mogensen. Samme år
blev huset dog igen solgt denne gang til Carsten Falbe
Hansen. Han boede der til i 1996, da blev huset solgt til de
nuværende ejere Susanne og Per Helgesen.

Grusdalsvej 8
Huset her blev også bygget af Elisius Hansen i 1928. Det
første ægtepar, der flyttede ind i det nyopførte hus, var:
Hulda og August Olesen, de boede her i 11 år til 1939. Da
blev det solgt til Frands Mikkelsen. Frands Mikkelsen
havde i mange år drevet "Egedalgaard" på G l. Kirkevej. I
1943 blev huset igen solgt, denne gang til Anders Chr.
Christiansen (mølleren i Hansted). Han boede dog ikke selv
i huset, det gjorde derimod Mary og Johannes Christensen.
I 1952 blev huset solgt til tidligere bagermester Johannes
Larsen. Johannes Larsen havde i mange år drevet en bagerforretning på Thonbogade i Horsens. 18 år senere i 1970
blev huset solgt til Leon K. Smidt, som kun boede her i 3 år
til 1973. Huset blev nu overtaget af Rigmor og Arne
Madsen, som kom fra en landbrugsejendom i Tebstrup. De
boede deres sidste år her i Egebjerg. Arne døde i 1985.
Herefter boede Rigmor alene i huset, hun døde i 1999.
Derefter blev huset solgt til Marie Pedersen, som bor der i
dag.
Nu går vi lige en tur over på den anden side af gaden til:

Grusdalsvej 1
Huset her er bygget i 1934. Grunden, det ligger på, er
købt fra Grusdalsvej 7. Huset blev opført af Laurs
Rasmussen Larsen Snede. Murermester Thomas Pedersen,
Hansted har fortalt mig, at han som ung murersvend, da han
var ansat ved murermester Siig, næsten helt alene udførte
murerarbejdet.

Grusdalsvej l. Fotofør eksplosionen i 1972
Laurs Snede, som han blev kaldt, boede i huset til 1943,
hvor det blev solgt til Charlotte og Jens Nielsen. Jens døde
i 194 7, hans kone Charlotte (Lotte) blev boende i huset til
1950. Herefter blev det solgt til Jarl Jensen. Han boede der
kun i 2 år til 1952, da blev det overtaget af Søren Chr.
(Langhom) Sørensen. Han boede her til 1969. Da blev huset overtaget af Alice og Per Hansen.
En sommeraften i 1972, da alt i Egebjerg ellers åndede
fred og idyl, lød der et brag, som rystede hele byen. Alice
og Pers hus var sprunget i luften. Gas fra en gasflaske var
sivet ud og havde efterhånden fyldt hele huset. Da oliefyret
gik i gang, blev gassen antændt og huset eksploderede. Til
alt held var der ingen hjemme, da ulykken skete, så ingen
kom noget til, men huset blev totalt ødelagt. Der var ikke
andet at gøre, der måtte bygges et nyt. Det blev der så.
Mange huse i nabolaget led skade ved samme lejlighed.
Alice og Per Hansen bor i huset i dag.

Grusdalsvej 3
I begyndelsen af 1960-erne ejedes det gamle cementstøberi med omliggende arealer af Thomas Jensen. Han havde
to sønner. Den ene af sønnerne Ejnar Jensen, der var tømrer,
byggede i 1963 huset her på Grusdalsvej 3 til bolig for sig
selv og sin familie. 20 år senere i 1983 solgte han huset til
Mogens Lyster Poulsen. Lyster Poulsen, som er advokat,
boede her i 15 år til 1998, da blev det solgt til de nuværende
ejere Helle Rasmussen og Kenn Mortensen.

Grusdalsvej 5
Grunden, som huset her ligger på er, ligesom nr. 3, skilt
fra det gamle Cementstøberi. Det er bygget af Aage
Gjersdorff Madsen i 1973. De første beboere var hans datter og svigersøn Birgit og Carsten Bech. De boede her til
1982, da solgte de huset til Vika Christensen. Hun boede der
imidlertid kun i 2 år til 1984, da blev det solgt til Preben
Hansen. Han boede i huset i 13 år. I 1997 blev det overtaget
af Inge Lise Bjertrup og Carsten Jensen.
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Grusdalsvej 7. Foto ca. 1922

Grusdalsvej 7
Huset hed oprindelig "Villa Grusdal" grunden, som huset
ligger på, er solgt fra Højvang i 1908, men huset er forment! ig først bygget i l 912. Det var cementstøber Ras m us
Petersen der byggede huset til sin søn: Ole Pedersen. Han
blev dog kun boende i huset til 1915. På det tidspunkt opgav han betonbranchen og flyttede til Gedved for i stedet at
handle med kød. Herefter er det lidt uklart, hvem der ejede
huset, det eneste vi ved er, at der boede en "Frk. Sørensen".
Huset var i mange år delt op i to lejligheder, en stor forneden og en mindre på øverste etage, der som regel var udlejet.
1929 blev huset overtaget af Andrea og Gravers
Jørgensen. Gravers solgte mælk i Gedved fra Egedal mejeri
om formiddagen og eftermiddagen og om aftenen kørte han
Taxi. Det foregik med den samme bil, hvordan han bar sig
ad med det, vedjeg ikke, folk var nok ikke så fordringsfulde
dengang. En ting, som vi drenge lagde mærke til dengang
var, at Gravers Jørgensen havde egen benzintank med en
stor stander udenfor huset, det var vi meget imponeret af.
Efter Andrea og Gravers Jørgensen kom Bodil Marie og
Jørgen Antonsen. De havde indtil da drevet landbrugsejendommen "Højbo" i Gedved. Efter Jørgen Antonsens død
boede Bodil Marie i huset endnu nogle år, men solgte det i
1950 til Magdalene og Thedo Andersen. De havde i mange

år drevet Hansted Overgård, nu nød de deres otium her i
Villa GrusdaL Thedo Andersen døde i 1961. Magdalene
blev boende i huset til 1963, da flyttede hun ned på Hansted
Hospital (hun døde to år senere i 1965) og solgte huset til
Gerda og Verner Møller. Gerda og Verner Møller havde i tiden forinden boet til leje i Grusdalsvej l O. Nu flyttede de
lige over på den anden side afvejen til nr. 7. De byggede i
1978 et hus på Grusdalsvej og flyttede derop. Medens de
boede i huset, havde de en interessant oplevelse. En gang
Verner var ved at slå et hul i muren for at føre en ledning
igennem, faldt der pludselig en genstand ned på hans hånd
fra hulmuren, det viste sig at være en pibe. Piben, der var
fint udskåret og i en eksotisk træsort, havde sikkert ligget i
hulmuren fra dengang huset blev bygget. En håndværker
har nok tabt den derned, måske fra den øverste kant. Man
kan næsten høre for sig, hvad han har sagt, da han så den
forsvinde. Piben er for øvrigt meget velbevaret.
Efter 1978 hed ejeren Poul Erik Jensen. Han boede kun
et år i huset. Herefter blev det solgt til Gert Elmkvist
Hansen . I 1982 blev huset igen solgt, denne gang til de nuværende ejere Katrine og Gunnar Mortensen.
Nu krydser vi igen vejen og kommer til:

Grusdalsvej 1O
Cementstøber Rasmus Pedersen, som drev cementstøberiet oppe på Egebjergvej, byggede her i 1912 en mindre filial, som han dog solgte igen efter få års forløb. Flere forsøgte at drive virksomheden videre, dog uden større held. I
mange år stod bygningen tom og til sidst blev den brudt ned.
Henrik Kragh, som dengang ejede gården "Egesholm",
købte i 1927 resterne og byggede huset, som vi ser det i dag.
Han skulle bruge den til bolig for sin fodermester. Som sådan fungerede huset indtil 1941. Da Anna og Henrik Kragh
senere gik på pension, overvejede de at sætte huset i stand
og selv flytte ind der. Men de valgte dog en anden løsning
og solgte huset til Vilhelm Hansen, han boede der nu kun et
år til 1942. Herefter blev det solgt til Ane Ma~ie Kristensen,
hun boede i huset til det i 1956 blev solgt til Hans Madsen
Nielsen. Fem år senere i 1961 blev huset igen solgt, denne
gang til Chr. Peter Jensen, som ikke selv kom til at bo der,
men lejede det ud til Gerda og Verner Møller. 1962 købte
Helge Klemmensen huset. Han solgte igen huset 3 år senere
i 1965 til Inger og Svend Leth Velgaarde Sørensen. Svend
døde i 1992. Inger og sønnen Frede bor stadig i huset.

Grusdalsvej 12

Velbevaret pibe, fundet efter ca. 50 års ophold i hulmuren i
Grusdalsvej 7.

Huset her er også opført af Elisius Hansen. Det er bygget
i 1928. Den første ejer var Søren Peder Rasmussen. Han boede aldrig selv i huset, men lejede det ud til Clara og Frits
Vestbo, der boede der i mange år, helt frem ti l 1963. Vestbo
var landpost. Hvad det vil sige, er svært at forestille sig i
dag. Det foregik dengang på cykel, han havde en stor avistaske på styret og en skuldertaske med breve. Mindre pakker havde han på bagagebæret. Hans rute strakte sig fra
Egebjerg Kær til Bagkær Mølle med besøg på alle gårde og
huse på sin vej. Det var en drøj tur, navnlig om vinteren når

Efter Hilda og Jens Jensen kom Gerda og Kristian
Andersen. Kristian var kontrolassistent (kvægavlsassistent). Gerda døde 1977. Kristian blev boende i huset endnu
nogle år.
Husets ejer i dag hedder: Benny Bech Mindested

Grusdalsvej 16

Udsigt fra Bavnehøj ca. 1945. Husene på Grusdalsvej er
ikke bygget efter den senere lov om opførelse af landarbejderboliger. Men mange er opført i samme stil og med
samme indretning, hvilket kunne tyde på, at de bygget efter
samme tegning, selvom de nok ikke er arkitekttegnede.
han måtte lade cyklen stå og tilbagelægge turen til fods .
Selvom man skulle synes, at det nok kunne kræve sin mand,
så måtte han også ud med aviser til abonnenterne i den nærmeste omegn om eftermiddagen. Frits Vestbo var en meget
pligtopfYldende mand, som satte en ære i at udføre sitjob til
alles tilfredshed. Efterhånden slog helbredet ikke til længere og i 1963 flyttede han sammen med Clara ind til
Horsens.
På dette tidspunkt solgte Søren Peder Rasmussen huset
til sin datter og svigersøn Anna Olivia og Poul Schyth. Poul
havde forskellige hverv, bl.a. var han i en periode lagerforvalter på virksomheden: Dansk Andels Gødningsforretning
på havnen i Horsens. Anna Schyth var damefrisør, derfor
blev der opført en tilbygning til huset, så der kunne blive
plads til en salon. Her havde hun frisørsalon i 5 år. I 1968
blev huset solgt til Anna Pedersen. Anna Pedersen var i
mange år husholder på Egebjerggaard. Da ejeren Carl Friis'
kone døde i midten af 30-erne, blev Anna Pedersen ansat
som husholder. Eftersom Carl Friis blev ældre, var det ikke
kun husholdningen, men også gårdens drift i øvrigt "Frøken
Pedersen" tog sig af. Og det siger ikke så lidt, for dengang
var der mange folk beskæftiget på gården. Der var både
karle, piger, fodermester og daglejere. Da Carl Friis døde og
gården blev solgt, købte Anna Pedersen huset her på
Grusdalsvej.

Grusdalsvej 14
Huset her på nr. 14 er også opført af Elisius Hansen omkring 1930. Den første ejer hed Grønbæk, han var repræsentant for et firma, der handlede med sæbe og rengøringsmidler. Fra omkring 1934 og til 1942 boede Hilda og Jens
Jensen her. Jens solgte mælk i Horsens. I 1930-erne kørte
ikke færre end 8 salgsvogne ud fra Egedal mejeri . Han fik
opført et lille udhus ved den østlige gavl af huset, hvor der
kunne blive plads til at have en hest opstaldet.

Dette hus er også bygget af Elisius Hansen omkring
1930. Dets første beboere var Ane Marie og Søren Bentsen.
Søren Bentsen var ejendomsmægler. Han kørte på cykel ud
og assisterede ved hus- og gårdhandler på hele Horsens-egnen. Marie havde i begyndelsen en viktualieforretning nede
i kælderen, men den ville ikke rigtig gå, herefter åbnede hun
et brødudsalg, det gik meget bedre . Her solgte hun brød og
kager, slik, ispinde og vafler. Hendes isvafler var meget populære. De kan den dag i dag få tænderne til at løbe i vand
på mange gamle Egebjerg-drenge og piger. Søren Bentsen
døde i 1952. Marie var kendt og afl10ldt af mange, hun
havde et job med at kræve penge op for Egebjerg Vandværk,
som betød, at hun besøgte alle husstande i området en gang
hver måned. Marie blev boende i huset til sin død i 1970.
Herefter blev huset igen overtaget af en ejendomsmægler
nemlig Jan Iversen, som stadig bor der.
Godt, at der er lavet fartdæmpende foranstaltninger på
vejen, for nu skal vi igen til at krydse den.

Grusdalsvej 9
Vognmand Hans Sørensen begyndte sin karriere som
vognmand på Gl. Egebjergvej nr. 33 , men efterhånden som
forretningen udviklede sig, blev forholdene for trange, derfor byggede han i 1924 ejendommen på Grusdalsvej nr. 9. I
starten blev der kørt med hestevogne, men de blev efterhånden erstattet af lastbiler. I den nye bygning på
Grusdalsvej blev der plads til både lastbiler og heste. Sidst
i 30-erne, da jeg tit legede med Hans Sørensens drenge Henning og Bent, var hestene væk, men stalden var der
endnu og der lå stadig lidt hø på loftet. Samme loft blev for
øvrigt under 2. verdenskrig af Frihedsbevægelsen brugt
som skjulested for våben og ammunition. Der var altid stor
aktivitet omkring vognmandsforretningen, utallige læs grus
blev kørt op fra grusgraven. Sneplovene, som forsøgte at
holde amtets veje farbare, gik ud herfra. For ikke at tale om
grusbilerne, som strøede grus på vejene om vinteren, når de
blev glatte af is og sne. Man brugte ikke salt på vejene dengang: Da garagen efterhånden blev for lille, blev der bygget
endnu en lidt længere henne ad vejen . Da vognmandsforretningen var på sit højeste, var der fem biler og der var omkring l O mand beskæftiget. Hans Sørensen døde pludselig
af et hjerteslag i 1952. Hans kone Johanne døde kort tid efter. Sønnen Bent forsøgte at drive forretningen videre. Men
efter et par år måtte han give op og vognmandsforretningen
blev lukket. I 1954 blev bygningerne solgt til Bernhard
Hansen, som havde haft en gård i Gangsted. Seks år senere
i 1960 købte Per Gudmann Nielsen ejendommen, han boede
der til 1993, da blev den solgt til de nuværende ejere
Pernille og Allan Hansen.
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Grusdalsvej 11
Huset her er det nyeste på vejen, det blev opført af Anna
Gudmann og Sten Rugholm Henriksen i 1996.

Grusdalsvej 18
Agnes og Ejnar Falk byggede huset her i 1931. Ejnar
Falk arbejdede på keramikfabrikken "Annashåb" ikke som
pottemager, men fabrikken brugte meget store mængder træ
til brændingen aflervarerne. Ejnars arbejde bestod i at sørge
for at træet blev forarbejdet, tørret og lagret. Hans sønnesøn
Peter Falk bor på Egebjergvej 149. Agnes og Ejnar Falk boede i huset til 1944. Herefter blev det solgt til Søren Chr.
Munk Nielsen, han var far til Carl Munk, som dengang boede på Gl. Egebjergvej. I 1952 købte Mary og Johannes
Christensen huset. Johannes var i mange år mejerist på
Egedal mejeri, senere var han ansat i firmaet Honum Æg.
Mary og Johannes Christensen boede i huset i 45 år til de i
1997 flyttede til Horsens og solgte huset til Fanny Jensen og
Flemming Thorup. Efter 1999 hedder ejeren Allan Trøster.

Grusdalsvej 20
Her ligger Egebjerg Vandværk, det blev oprettet i 1936.
Før den tid havde hvert hus sin egen brønd, hvorfra man
pumpede vand op til brug i huset. Oprettelsen af vandværket med dertil hørende ledningsnet, var et epokegørende
fremskridt for beboerne i både Hansted og Egebjerg. Nu
kom vandet løbende ud af hanen, bare man åbnede for den,
det var noget andet end at stå og hive i pumpen udenfor huset, for derefter at bære vandet ind i en spand. Oprindelig
blev der lavet en boring, men inden længe blev det nødvendigt med en til og senere endnu en. Da den heller ikke slog
til, begyndte man at købe vand fra Horsens Vandværk til at
supplere forsyningen med. Efter 1976 er der udelukkende
vand fra Horsens Vandværk i rørene. Boringerne er lukkede
og værket fungerer nu udelukkende som trykstation.

Grusdalsvej 22
Marta og Jens Christiansen byggede huset her i 1939. De

havde hidtil boet til leje forskellige steder i byen, men nu
kom de så til at bo under eget tag. Jens havde arbejde i
vognmand Sørensens grusgrav på den modsatte side af
vejen, så der var ikke langt på arbejde. Marta havde rengøringsarbejde i flere hjem i både Hansted og Egebjerg. Det er
lidt uklart, hvornår Marta og Jens solgte huset, men det var
nok omkring 1950. Senere boede Søren Christensen der
'
han var nyuddannet folkeskolelærer. Efter ham flyttede
Vera og Jens Jørgen Kirkegaard ind i huset. Jens Jørgen var
Kvægavlsassistent De byggede i 1961 et nyt hus på
Egebjergvej 130 og flyttede dertil. Nu blev huset overtaget
af Bernhard Hansen, som flyttede over vejen fra nr. 9, huset der var jo sol'gt til Per Gudmann Nielsen. Men allerede i
1962 blev det solgt videre til Rigmor og Holger Leth, de
havde tidligere drevet en gård i Gangsted . Holger døde i
1985. Rigmor solgte huset i 1988 til Per Fabrisius, som stadig bor i huset.

Grusdalsvej 24
Grunden, som huset her ligger på, hørte oprindelig til nabohuset Vandværksvej nr. 2, men i 1969 købte Lillia
Christensen grunden. Der var nogle år forinden opført et
hønsehus på grunden . Den blev nu revet ned og Lillia
(Tilde) byggede et dejligt hus til sig selv. Tilde bor der
endnu og passer sit hus og sin have med stor omhu og interesse.
Nu er vi nået dertil, hvor Vandværksvej støder til, så nu
vil jeg stoppe for denne gang. Husene i den vestlige ende af
Vandværksvej er ganske vist fra samme periode som husene, vi lige har passeret, men de må vente til en anden
gang.

Kilder:
Hansted
sognearkiv,
Tinglysningskontoret
Horsens, Regnar Kaspersens artikel i bogen
"Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg".
Derudover skylder jeg en stor
tak til alle, både nuværende og
tidligere beboere i Egebjerg,
som beredvilligt har stillet deres
viden og hukommelse til
rådighed.
Tak for det!

Grusdalsvej 22. Foto sep. 1939.
"Rejsegilde" Håndværkerne får
sig en øl efter at .spærene er rejst og
kransen agflaget er på plads.

KALENDEREN
MARTS
Stemningfra diskoteket.

Julefest i
ungdomsskolen
T

UJfll•"' •-'-AL
medrA4J/HC/iX,V/e/t

raditionen tro
A
sluttede_ vi af
at holde en JUlefest
inden vi sluttede året i
ungdomsskolen.
Festen blev holdt fredag den 8. december fra kl. 19,30 til
24,00.
Der mødte 43 unge op for at hygge sig og danse, og i løbet af aftenen havde vi pakkespil og der skulle spises æbleskiver som vi plejer.
Senere på aftenen var der lodtrækning, alle med gyldigt
klubkort havde fået udleveret et nummer ved indgangen, en
var så heldig at vinde et gavekort til en CD, og to andre fik
slik og sodavand.
En hyggelig aften og en god måde at få ønsket hinanden
en glædeligjul på.

Tirsdag den 6. kl.14.15:
Cafe-eftermiddag på Hansted Hospital.
Karin Madsen fra Korning vil fortælle om "Mit liv
på børnehjem i ord og billeder"
Torsdag den 8. kl. 14.00:
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistforening.
Afholder generalforsamling i Klubhuset ved
Egebjerghallen
Tirsdag den 13. kl. 18.30:
Hansted - Egebjerg Husholdningsforening.
Afholder hyggeaften med spisning og der er
underholdning med Herbert Zierler i Klubhuset
ved Egebjerghallen
Onsdag den 14. kl. 14.15 - 15.45:
Hansted Hospital.
Afholder en dag med forskellige slags spil For
hospitalets beboere og alle pensionister i vores
lokalområde. Hansteds Hospitals venner sørger
for det praktiske og at der er kaffe på kanden.
Arrangementet sker i Hansteds Hospitals store
spisesal.
Torsdag den 22. kl. 19.00 - 21.00:
Sognearkivet holder åbent for publikum.
Søndag den 25. kl. 19.30:
Hansted Kirke.
Koncert med jazzsaxofonisten Jesper Løvdal
Petersen med ensemble.

De 3 heldige vindere.

Tirsdag den 27. kl. 14.15:
Cafe-eftermiddag på Hansted Hospital.
G.J. Konfektion kommer og viser det nye forårssommertøj
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Tirsdag den 27. kl. 19.00:
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen
Torsdag den 29. kl. 19.30:
Hansted Præstegård.
Studieaften om turen til Israel. Bodil Skjøtt,
Ølsted, vil holde foredrag om" Daglivet i Israel
på Jesu tid". Alle interesserede er velkomne.
Torsdag den 29. kl. 19.30:
Hansted Hospitals Venner.
Afholder ordinær generalforsamling på Hansted
Hospital.

Tirsdag den 24. kl. 19.00:
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen

MAJ
Torsdag den 3. kl. 19.00:
Hansted - Egebjerg husholdningsforening.
Generalforsamling med efterfølgende kaffe og
bankospil, i Klubhuset ved Egebjerghallen.

APRIL

Torsdag den 17. kl. 14.15:
Cafe-ettermiddag på Hansted Hospital.
Provst Arne Thomsen, vil tage os med på en tur
med Storm P., og vise os glimt af Storm P.'s liv
og humor.

Søndag den 1. kl. 11.45-14.00:
Hansted præstegård.
Afsløring af 7 store malerier, malet af den lokale
kunstner Irma Calonius.

Tirsdag den 8. kl. 19.00:
Sidste frist for indlevering af Bro-stof til juninummeret, der udkommer 2-3 juni 2001.
Nu også på e-mail:steen-broen@mail.tele.dk

Torsdag den 5. kl. 14.15:
Cafe-eftermiddag på Hansted Hospital.
Ove Frost Jensen kommer og viser, Hvordan
han laver flotte påskedekorationer, og der vil
være salg af amerikansk lotteri, hvor
dekorationerne er gevinst.

Torsdag den 1O.
Lundum-Hansted-Egebjerg Pensionistforening.
Forårsudflugt i bus. Herom nærmere i
dagspressen.

Torsdag den 19. kl. 14.00:
Lundum-Hansted-Egebjerg pensionistforening.
l Klubhuset ved Egebjerghallen.
Karsten Billegrav fra Kolding vil fortælle om
"Hvordan humor bygger bro mellem
mennesker".
· Mandag den 23. kl. 19.00 - 21.00:
Sognearkivet holder åbent for publikum.

Tirsdag den 24. kl. 14.15:
Cafe-eftermiddag på
Hansted Hospital.
Birgitte og Egon vil underholde os på klarinet saxofon-keyboard og
harmonika.

Mandag den 21. kl. 19.00 - 21.00:
Sognearkivet holde åbent for publikum.
Tirsdag den 29. kl. 19.00:
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

JUNI
Tirsdag 5. juni
Grundlovsdag på Hansted Hospital.
Underholdning ved Horsens Politiorkester.
Derefter er der grundlovstale. Se nærmere i
dagspressen ang. klokkeslæt.
Lørdag den 23. kl. 19.15.
Skt. Hans aften på Hansted Hospital.
Folkedansere giver opvisning på plænen ved
den store flagstang. Her serveres der "Skt.
Hansted bowle". Herefter bliver bålet tændt, og
der vil være båltale. For alle interesserede.
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Din lokale
varmeleverandør
O Industrigasser

O Afdækningsbark
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Rosendal & Sønner A/S
Murer og Entreprenør

Nørretorv 15- 8700 Horsens
Telefon 7562 5818

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 62 80 07 • 75 6219 02
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MICHAEL ROSENBERG
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Guldager Energi AIS
Frederiksberggade 25
8700 Horsens

