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ANTENNEFORENINGEN
HORSENS NORD
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 29/42002.

På den ordinære generalforsamling den 27/2-2002, blev
der stemt om bestyrelsen skulle arbejde mod en fusionering med Horsens Fællesantenne-Forening eller fortsætte
mod selvstændig ombygning af anlægget. Der blev med
stort flertal stemt for at arbejde videre mod en fusionsaftale.
Der blev efterfølgende indkaldt til to ekstraord in ære
generalforsamlinger, hvor der skulle stemmes om omdelt
fusionsaftale, samt orienteres om priser på hhv. programpakker og Stofanet tilslutning.
I den anledning var der fremmødt repræsentanter fra
Horsens Fællesantenne-Forening og Telia-Stofa.
Der blev præsenteret programløsninger på overhead, og
efter præsentationen, blev der efter en lidt træg start, stillet
en del spørgsmål, der blev besvaret efter bedste evne fra de
to fremmødte.
Priserne på programpakker er i 2002 for lille pakke kr.
516,00 og stor pakke kr. 1392,00.
Derefter forlod repræsentanterne fra Horsens
Fællesantenne-Forening og Telia-Stofa mødet, hvorefter
man gik over til afstemningen .

Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer,
og der var l 00% tilslutning om at tilslutte sig fusionsaftalen.
Den sidste ekstraordinære generalforsamling vedrørende afstemningen afholdes onsdag 29/5-2002 kl. 19,00,
hvor bestyrelsen håber på et ligeså massivt ja.
Under forudsætning af et ja, er planen at Telia-Stofa vil
gå i gang med at føre et lyslederkabel til Egebjerg lige efter
sommerferien, således at de første vil kunne tilsluttes ca
medio oktober 2002 med- tv-kanaler og hurtigst muligt
efter og senest inden årets udgang blive tilsluttet Stofa
Internet.

Mltv. Jørgen Pedersen

Egebjerg- Hansted
Forsamlingshus
orsamlingshusets årlige Vinterfest var sædvanen tro
sidste lørdag i Februar.
Bestyrelsen havde i år valgt at give Revy og
Dilitant en pause og forsøge med en anden
-,
form for underholdning. Det lykkedes os at få Skanderborg
Amatørteater til at stille med
et lille, men et helt utrolig
veloplagt hold af udøvere.
Og det var
bestemt ingen dårlig ide'. De fremmødte festdeltagere fik en
knaldhamrende
- forrygende og
anderledes
underholdning.
De festklædte
medborgere fik
ikke nogen
mulighed for at
slippe. Hele tiden
skete der noget,
ved ens eget bord
eller ved et af nabobordene. Efter spisningen blev der underholdt
med Richard Ragnvald - Otto
Brandenburg og lignende, de
kendte Dansk Top kunstnere kunne
nydes i en parodi af den bedste slags.

F

sine evner på et dansegulv.
Gert Erik opnåede i sin tid som aktiv
danser en 3. plads ved de Østjyske
Mesterskaber i standarddans
1954, så de kvindelige festdeltagere fik efter tur en
svingom med en ganske "erfaren danser".
Herefter var der
også lidt til husarerne, ide
Louise Grøn
påkaldte de
mandlige tilskuers interesse, i en
forrygende og
sjov husmorstriptease.
Ovenpå
sådan en gang
underholdning
var der ingen
tvivl i bestyrelsen,
vort arbejde går herefter målrettet efter at
få aktørerne til at underholde til Høstfesten sidste
lørdag i September.
Herefter er kun at sige se
billederne og døm selv.
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Klubben, Kaskelotten
har travlt i denne og ~ i~ 1
kommende tidl
~""eto~
orsdag den 2. maj var fire af de ældste piger i
Håndværkerforeningen for at danse. Det var et
større danseshow sammen med de andre fritidsklubber i Horsens.
Vores piger havde haft hjælp fra Sanne fra Pulz-klubben. Hun var meget dygtig pige, og det lykkedes at få sat
gang i vores piger. De øvede som besatte igennem godt
en måned. På mærkværdig vis
kan det lægges fast, at præcis
den 18. april troede de for
første gang alle sammen på, at nu skulle
de nok nå at blive
klar. Den dag var
smilende store!!
Normalt fylder drengene meget i fritidsklubberne,
men i en periode har vi sat
pigerne frem i lyset, altså bl.a.
med danseshowet
Selve showet var sammensat af femogtyve piger, og
en dreng. Musikken var alt
fra disco 9ver pop til
funk.
Ofte har pigerne som
omtalt været domineret af drengene i disse dage (ind.
Generalprøven
den l . maj) fik
de virkelig
fyldt pladsen
ud selv:
gensidig
hjælp
med
sminke,
"hårkunst",
prøven tøj
osv. osv.

T

Temperamentet har heller ikke fejlet noget: en af grubberne var så sent som ved generalprøven arrige på en af de
ansatte derude, Egebjergpigerne var onsdagen inden millimeter fra uskøn "skilsmisse", Torstedpigerne har undervejs
smadret fjorten paraplyer, men det var et fantastisk show,
de alle sammen fik fyret af torsdag aften for øjnene af mere
end hundrede fremmødte publikummer. Og selvfølgelig
fik de på scenen overrakt deres velfortjente rose.
Energi, rytmer, koreografi, smil, og sved. Det hele kørte
stort set perfekt for aftenens stjerner.
Scenen var smukt dekoreret med hjælp fra Roberts
Blomster i Brædstrup og fra Anastasia Blomster i
Vestergade. Af hjertens: tak!
Vores næste arrangement (som vil være afholdt, når du
læser dette) er banko den 14. maj i den gamle brugs,
Egebjerg Fritidscenter.
Der er lagt op til femten spil før og efter en pause med
amerikansk lotteri . Det er imponerende, hvad vi har fået
foræret til præmier: Egebjerg El har som altid været meget
generøse, ProPrint, Tvingstrup Møbler, Intersport; Lars
Madsen Maskinstation , Dyt Benzin, Dk-benzin,
Efektlageret, Tyrsted Stenhuggeri, Netto, HT Defta, Aktiv
Super Vejlevej, Møva Møbler, Falck, Fremtidens Solcenter
Smedegade, Princess Sinem Pizza Sønderbrogade, Funny
Land har alle sponsoreret.
Banko- spillet holdes i samarbejde med ElFILund Ifs
drengehold. Vores del af overskuddet skal gå til ture. 9.10. august skal femten afklubbørnene ovematte i Givskud
Løvepark- blandt brølende løver og (måske) fritgående
gorillaer! 31. maj skal vi i Tivoli Friheden ..... og hvad der
nu ellers sker.
September vil vi holde efterårsmarked. Det skal bl.a.
indeholde et loppemarked -til dette loppemarked, vil vi
allerede nu bede om jeres hjælp. Vi er faktisk parate til fra
dags dato at modtage ting, bare ikke store møbler og andet,
der synes usælgelige.
Det har været en fornøjelse, at opleve den store velvilje,
byen har vist, når vi har bedt om hjælp. Det er vi meget
taknemmlige for.
Ligeledes vil vi bede jer tænke på os, hvis/når I evt. får
afgrøder fra haven i overskud, det være frugter, bær, rødbeder, asier, agurker o.m.a. Børnene elsker faktisk at sylte
-og så har vi måske noget tilbage til markedet.

Mange sommerlige hi lsner Klubben
Bo Wittus.

Hvalungerne rydder
•
op l grusgraven ~t~
••k
e to~

i havde hørt at der var en hund der havde
skåret sig i poten nede i grusgraven, og det
snakkede vi om "på stuen". Vi synes også
at der var alt for meget affald i grusgraven, så vi
blev enige om at vi ville gå ned og rydde op.
Vi tog affaldssække med, og alle børnene fik en
pose hver og vi havde travlt. Vi fik nogle gode
samtaler med børnene om hvor vigtigt det er at vi
holder naturen ren og passer på at vore dyr og
mennesker ikke kommer til skade.
Vi fandt meget, ja hele fem store sorte sække
med affald fik vi samlet. Børnene var meget stolte
og glade, og det resulterer i at vi synes det er dejligt at komme der ned, og hver gang vi går tur og
finder glasskår eller andre farlige ting tager vi det
med hjem. Vi tror det er meget vigtigt at vi lærer
børnene hvordan man gør - eller hvad man ikke
gør.
Så når I nu kommer ned i grusgraven og ser hvor
fint der er, så tænk på de dygtige børn der har
været med til at rydde op.
Mange hilsner os i Hvalungerne i Kaskalotten.

V

Der blev ryddet op med stor ive1c

Glade og stolte var børnene da de var færdige med oprydningen. Resultatet: 5 store sorte sække med affald.

Siden sidst har vi malet bålkapper, bålkapper er et spejdertæppe som er overtrukket med et stykke stof, hvor vi
har malet ulvenes logo.
Vi har brugt en del flokaftner på at få dem færdige, men
resultatet syntes vi er blevet meget flot.

Forældre/mormor har været os
behjælpelig med
at få dem syet.
TAK.

Hyttetur til Gåseformen
Lørdag d. 9. marts tog 15 ulve og 5 ledere på hyttetur til
Gåsefarm en, som er en gammel hytte tæt ved Mossø, men
området er dejligt med skov og strand.
Efter ankomsten fandt ulvene en egnet pind som skulle
laves til en fiskestang, så da den var snittet og snøre bundet på og krog og prop ligeså var vi klar til at fiske i Mosso.
Flaget skulle hejses men fl aget var ikke at finde . men det
var sikkert også godt nok ford i flagstangen haYde set bedre
dage .
Vi ledere havde bestemt at lave nye bander. da Yi ha\·de
en del uro i fl okken. så nu er der _ pigebander og l drengebande.
Så på vores sommerlejr vil Yi afslore den bedste bande .
da hve r bande til hwrt flokmode. lejrtur m.m. vil få poi nt
for opførsel. samarbejde og opgaYeme.
Vi ledere er meget spændt om det v il fungere, men det
tror vi.
Så piger er det jer der er bedst eller er det jer drenge?
VI FÅR SE!
Efter frokosten gik Yi ned fo r at fiske i Mossø, vi fandt
et dejli gt sted hor solen sk innede og der var læ. Hyggeligt
men kø li gt.

Thomas, Patrick, Robert, Christoffer og Oliver snitter snobrødspinde.

Uhm, dejlige snobrød.
Ulvene fangede en masse, men ingen fisk, men pyt vi
havde en hyggelig eftermidddag.
Cirka halvdelen fik våde strømper, "men hvordan er der
ingen der ved" .
Teffe med kage, var lige hvad vi trængte til.
Nu skulle ulvene ud på et stjerneløb med 5 poster
De gik efter de internationale sportegn.
Lige pludselig var klokken blevet mange så det var tid at
få kartoflerne skrællet, men det gjorde Gunni kun 5 kg. og
ulvene nøjes med at skrælle gulerødderne.
Aftensmaden blev lavet "Tigerbøf ml flutes og gulerodssalat og spist med blandet begejstring. Men på vores
næste flokmøde efter hytteturen sagde næsten samtlige
ulve at det smagte godt.
Men ingen gik sulten fra bordet, det var straks værre
med vandet, det kunne de ikke lide de sagde det smagte af
jern, det gjorde det også .. (Der er meget okker i vandet
derude.)
Men Sundhedsmyndighederne har undersøgt vandet og
det er OK.
Efter opvasken var der frikvarter, hvor nogle ulve forberedte lidt underholdning til vores lejrbål, men da det kom
til stykket ville de ikke, de var for trætte.

Farvel og Tak for en utrolig god weekend, hvor ulvene
viste stor samarbejde og tolerance for hinanden, så fortsæt
med det, så har vi det alle sjovt og kan nå meget mere.

En anderledes flokaften

Sandra og Patrick sidder og nyder udsigten, og håber på at
få bid. Ren Afslapning.

Ulvene fik aflagt ulveløfte og ulveloven blev genopfrisket.
Nogle ulve hjalp Michael med at lave bål, hvor vi ristede skumfiduser, som jeg varmt kan anbefale at prøve.
UHM!
Vores bålkapper blev brugt, men nogle ville ikke, de
kunne jo blive beskidt.
Sange og lege blev fremført.
Nu bad ulvene selv om at komme ind, for at sove og det
kom de selvfølgelig.
Efter vi havde været inde for. at sige godnat, havde vi
lige tid til en ekstra kop teffe,
inden det også var sengetid for os ledere.
Vi sov alle til kl. 7.30 Herligt!
Nogle ulve var m e g e t langsomme til at komme i tøjet,
så vi andre ventede og ventede inde i spisesalen, men endelig kunne vi nyde vores morgenmad
Efter morgenmaden var det bagagen der skulle pakkes .
Bagefter samledes alle udenfor, hvor der blev taget en
masse billeder af vores flotte bålkapper.
Vi er stolte af vores bålkapper.
For at ulvene kunne få deres første basismærke måtte vi
også gennemgå badereglerne, men dem kunne de. Flot.
Så fik vi gang i bålet igen og sluttede dagen af med snobrød og pølser og resterne fra i går og alt blev selvfølgelig
nydt i det fri.
Bålet blev slukket og området finkæmmet for affald.
Rengøring af hytten stod Gunni for, næsten helt alene,
TAK det var en stor hjælp.
Vi vil også gerne sige dig TAK for din tid hos ulvene, da
du nu er blevet valgt til gruppeleder (din 3. periode for
Egebjerg gruppe). Vi vil komme til at savne dig, men vi
ved at du kommermed på vores sommerlejr, så helt slipper
du os ikke
Men endnu en gang TAK og held og lykke frem over.
Til sidst blev Fy-Fy kassen klaret, den stod Dorthe for.
ysa måtte løbe en hel del gange, ikke sandt!
Forældrene begyndte at komme, Nana havde bestået
snitteprøven og fik sit snittebevis overrakt. Tillykke.
Basismærket Lind blev udleveret til alle ulve. Tillykke.

Bolivia tur/retur på l 1/2 time.
Ulveungerne havde lige været på hyttetur så vi ledere
havde besluttet at forskåne ulvene for knob, morsekoder og
hvad der ellers hører spejderlivets glæder til.
Derfor havde vi valgt en lyntur til Bolivia.
Jeg (Anja Olsen) havde nemlig besøgt dette spændende
land i 97/98 og da jeg havde fortalt ulveungerne om mine
drabelige kampe med pumaer, troede de mig naturligvis
ikke og da jeg så yderlig betroede dem at jeg havde boet
hos indianer, troede de nærmest at jeg sad og løj for dem,
men men men spejdere må jo ikke lyve, så for at bevise jeg
talte sandt, holdt vi et lysbilledforedrag for ulveungerne.
Hvor jeg fortalte om mit ophold i Bolivia. Jeg viste dem
billeder af hvor jeg havde boet.
Først boede jeg på en gård på landet med ca. 40 køer og
kalve, jeg fortalte om de kamphaner og slanger jeg havde
set derovre. Men det der fangede dem mest, var det udendørs køkken , som min værtsfar havde, ikke just et drømmekøkken, især pigerne syntes det var vældig ulækkert, og
ikke lige et sted de vil stå og bage boller. Drengene var
mere interesseret i den KÆMPE frø som min værtsfar
havde slået i hovedet med en kæmpe kæp, (udstrakt var
den lige så lang som en l 112 l. sodavandsflaske) herefter
forlod han den i troen om at den var død, men nej for da vi
skulle i seng var den væk igen, OH skræk og gru. men jeg
vænnede mig til dem for der var mange, rigtig mange.
Mens jeg boede hos min værtsfamilie, arbejdede jeg
med handicappede børn og unge, også dem så de et par billeder af, men det blev først rigtig spændende, da jeg fortalte om nogle af de ting jeg oplevede, mens jeg boede ude
hos indianerne, hvor jeg bl.a. var til en fest hvor de vitterligt sloges om maden og jeg deltog. K vinderne skulle bl.a.
skyde efter nedgravet høns med slangebøsser og mændene
fik en lang kæp i hånden, bind for øjnene og så skulle de

I skoven ved hytten p å gå.sej arme11.

til at hedde Robertito og Sandra, Sandrita. Alt i alt var de
en rigtig hyggelig og afslappet flokaften , med masser a crrin og spændende spørgsmål , så alle de lege jeg havde
forberedt i tilfælde af at vi skulle blive færdige før tiden
blev der overhovedet ikke brug for.
Tak til Anja for en god, spændende og lærerig aften.

Musløbet år 2002.

Fiskeri ved Mossø.
ramme en anden nedgravet høne. 2 geder måtte også lade
livet inden de blev brugt i en stærkmands/kvinde konkurrence, men ikke så meget som en knogle gik til spilde da
først de skulle tilberedes til madlavning til de familier der
s~nere vandt dem . Selv om min familie ikke vandt noget,
så ved jeg det fordi jeg bl.a. har sat tænderne i en dejlig tallerkenfuld helt gedehoved, men bare rolig jeg fik det yngste hoved, jeg var jo gæst.
Der er nok ikke mange danskere der kan prale af at de i
bogstaveligste forstand har kigget deres mad i øjnene .
Hønsehoveder og hønsefødder var heller ikke sjældent syn
, når du havde øst op på din tallerken, det gjalt også hvis
du spiste på restaurant.
Men okay billedet af gedehovedet var måske lidt makabert, flere af ulveungerne syntes i hvert fald at det var
meget ulækkert, Sascha holdt sig øjeblikkeligt for øjnene
og sagde:
.
Tag det væk. Men hun skulle da lige kigge en gang td.
Jeg lover højtideligt at jeg ikke vi l servere gedehoveder
på vores sommerlejre.
(Hønsehoveder og hønsefødder er der vel aldrig nogle
der har taget skade af.) HæHæ.
Da de var kommet sig over chokket, kom vi til billederne fra det dyrereservat hvor jeg arbejdede l mdr. Her var
den berømte puma, som jeg bl.a. gik tur med i snor, en
anden var for farlig, så den blev kun håndfodret Aber,
papegøjer og flodsvin var også nog le af de dyr som jeg
arbejdede med, alle dyrene havde en forfærdelig baggrund,
mishandlede cirkusdyr og privat ejede aber der var opdrættet til at stjæle folks pengepung, var blot nogle af de sølle
stakler vi tog til os.
Her i dette reservat var det ikke dyrene, men menneskene der var i bure, dog kun når vi sku lle spise frokost, eller
tilberedte maden til dyrene .
Ulvene var meget interesseret i dyrene og viste stor
interesse under foredraget og vi snakkede meget om de
forskellige ting jeg havde oplevet i Bolivia, og vi fik også
lige afklaret hvad de ville blive ka ldt, hvis de rejste til
Bolivia, hvor man som kælenavn , sætter ito efter drengenavne og ita efter pigenavne, så f.eks. Robert ville komme

Lørdag den 4. maj tog 16 ulve og 3 juniorer på Muslo
i Ølsted skov ved Oens.
39 familier,bander og patruljer var tilmeldt, ialt _ospejdere.
Hjemmefra havde de lavet /malet en uigennemsigri:::
flaske på l l. som de skulle bruge på nogle poster.
Da de var fordelt rundt på de forskellige poster begy n te Gunni og jeg at gå ruten bagvendt, så vi kunn e mod
spejderne fra Egebjerg, og sikre os at alt var som det sku le være.
Vi nød naturen, hvor meget allerede var sprunget u
Spætterne havde travlt med at lave huller, rådyr ko
springende og vi så hvad de skulle lave på de forskelli:::e
poster.
Der var 8 poster som alle omhandlede vand, som '
temaet i år.
De skulle bl.a. skyde et lys ud ved hjælp afvand , sprin.=-2
over en bæk med et lille bæger fYldt med vand i mund
og forsøge at beholde vandet i bægeret, Vandkims l :::
søen,
Ligevægt med deres vandflaske, lave damp over tran:::asæt, hente vand i søen og pumpe vandet så der dann stråle der kunne flytte en plasticurtepotte i en - Vandmølle og smagekimsleg som de syntes var ulækk
den indeholdt bl.a. eddike, saltvand, saft, kærnem ælk. ·
kaffe.
Alle havde været på posterne før end beregnet. så
var samlet igen ca. l time førend beregnet.
Så var der saft og spejderkiks til alle, og vi venspændt.
Præmieoverrækkelsen blev også afviklet ca. l
førend beregnet.
Musen blev vundet af ODS Juelsminde. Tillykke.
Alle fik en læderlap til deres uniform som forestillede en
løbende dråbe.
Selvom vi fra Egebjerg ikke vandt, gjorde alle deres
bedste og det er det vigtigste.
Vi vender tilbage igen næste år.
Onsdag den 8. maj tager vi på sommerlejr, herom næste
gang.
I weekenden den 15.- 16. juni tager vi på 20 km. hike.
Ulvene har sidste flokmøde onsdag den 19. juni 2002
Første flokmøde efter sommerferien er onsdag den 7.
august 2002

Vi ledere vil gerne ønske alle en god sommer.

Er blevet valgt til
gruppeleder igen igen
Tekst: Gunni Hansen
eg håber på at kunne bestride posten på en tilfredsstillende måde for børn, ledere og forældre i gruppen.
Vores største problem her og nu er at vi meget hårdt
mangler hjælpere/ledere til vores bævere, som er i alderen
O -l. klasse. Har vi ingen ledere til disse spejdere kan det
gå så galt at vi må lukke enheden . Det vil være meget trist,
det påvirker hele gruppen da det er nede fra de små
årgange man danner hele gruppens fundament i tiden
fremover.
Jeg håber meget at der er forældre til spejderne eller
andre i området der kunne tænke sig at give en hjælpende
hånd på et plan som vi i samarbejde kan strikke sammen,
således at vi igen kan få bæverflokken optimalt igang igen.
Man behøver ikke at have spejdererfaring for at blive
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hjælper/leder, det har vi vore unge assistenter til at klare,
herigennem kan man så høste erfaringer, som man kan
bruge efterhånden.
Problemet er at assistenterne ikke er gamle nok til at
have ansvar for børnene, derfor er det vigtigt at finde voksne til at hjælpe.
Ønsker man at høre om hjælpe/lederarbejdet er man
meget velkommen til at kontakte mig.
Vores årlige spejder for en dag (pr weekend) afho ldes et
par weekender senere end vi plejer da der kommer en del
presseomtale om fælles afholdelse på landsplan.
Mere herom senere ved opslag rundt i området.

I ønskes alle en god sommer.

Kom og vær med !
Har du lyst til en hobby med spænding, udfordring og oplevelser i naturen, så er det nu du skal melde dig.
Mød op i spejderhuset overfor brugsen, eller ring til lederne for din aldersgruppe.
Vi tilbyder dig en måneds gratis prøvetid.

Enhed

Alder

Leder l kontaktperson

Mødedag

Bævere

00.. 01. kl. Mette Andersen tlf. 75 85 85 19 Torsdag 17 A5·19.00

Ulve

02.. 03. kl. Karin Hansen tlf. 75 85 85 02

Onsdag 19.00·20.30

Juniorer

04.. 05. kl. Villy Mathiasen tlf. 75 88 53 95

Mandag 19.00·21.00

Spejdere

08.. 08. kl. Michael Eriksen tlf. 40 27 82 28 Torsdag 19.00·21.00

Seniorer

09.. ??. kl. Michael Eriksen tlf. 40 27 82 28

Ønsker du at høre mere om arbejdet som frivillig leder hos KFUM-Spejderne i Egebjerg,
så ring til gruppeleder Gunni Hansen tlf. 75 65 56 02

Bævertur
Tekst: Kim Rasmussen

N

år foråret nærmer sig og træerne så småt begynder
at springe ud tager bæverne tur - og det var lige
netop hvad de gjorde lørdag D. 27 l 4-2002.05.04

Vi startede oplagte fra Egekvisten kl. l O og da alle var
pakket i bilerne gik turen mod Ko lien som var den hytte vi
skulle tilbringe de næste par dage i. Da alle havde været et
smut igennem Stenderup og var ankommet til Kollen fandt
bæveme sig et sted og sove og fik også sagt farvel til mor
& far- nu klar til at opleve en helt masse. De to dages aktiviteter skulle stå i indianernes tegn men inden skulle den
medbragte madpakke spises. Efter den første middag var
ovre skulle der nu til at ske noget. Dagens første udfordring var at komme til at ligne en rigtig indianer. Så alle fik
lavet en indianerdragt og en fjerpagt med fjer i som kun de
rigtige indianer har.
Nu havde vi to stammer af indianer med hver deres navn

og det var tid til
at ligge krigsmalling og lave
trommerne til
indianerdansen
senere.
Nu var den store "indianersporleg" klar til start- den ene
stamme gemte sig rigtig godt så de intet kunne se mens den
anden snigende sig væk fra lejren og efterladte kun nogle
spor. Efter at have lagt alle spor og fundet er rigtig godt
gemmested var det tid til at skjule sig og spændt vente på
om de ville blive fundet af den anden stamme som nu skulle følge deres indianerspor.
Nu var det tid til aftensmaden som denne aften skulle
bestå afbagte kartofler og "indianerfrikadeller" nemlig frikadeller med cornflakes som skulle steges over bål. Op til
og under den ellers udsøgte middag kneb det desværre for

Indianertøjet er lavet, og alle er nu klar til den store "indianersporleg ".

ET STORT TILLYKKE til familien og ikke mindst moderen, bæverleder - Mette.
Efter et godt overstået lejrbål var det tid til en gåtur i
mørket for dem der havde lyst resten begyndte at kravle i
seng og det tal blev hurtig til flere da bæverne fandt ud af
hvor mørkt der faktisk var så langt fra alting.
Da alle var hjemme igen blev der læst en kort godnathistorie og alle sov ZZzzzZzzZZZzzzZz

SØNDAG

Efter aftensmaden var det tid til at spille fodbold.

Denne morgen startede som alle mulige andre med
vækning, morgengymnastik og flaghejsning - nåhhh nej
der var nemlig ingen snor i flagstangen.
Men morgenmad blev det også til og da den var overstået var det tid til at gå udenfor. Der skulle tændes et bål i
hver familie hvor der så skulle tilberedes et æg - og groft
sagt lykkedes det for alle med tålmodighed og balancen i
orden, så det ikke blev tabt på jorden.
Så var der to aktiviteter tilbage på lejren, hvor den ene
absolut gik nemmere end den anden. Efter en veloverstået
middagsmad var det tid til oprydning og rengøring af hytten. Dette tog lidt længere tid end beregnet hovedsageligt
fordi der kneb for bæverne at pakke deres ting. Da alle
mente de var færdige med at pakke - var der masser af tøj
tilbage som skulle have været med hjem til mor & far.
Dette blev pakket i en sæk og taget med hjem på kvisten så
hvis nogle savner et eller andet er det stadig at finde på
Egekvisten. For at undgå dette kaos, opfordrer vi hermed forældrene til enten at pakke med børnene, så de så
godt, som de formår, kan kende deres eget tøj eller skrive
navn l lave et mærke i tøjet.

en del af bæverne at høre efter hvad der blev sagt til dem
trods det blev sagt rigtig mange plus at den forhåbentlige
gode aftensmad desværre for alle ikke blev en ret god oplevelse udelukkende pga. af en frygtel ig larm som ikke
umiddelbart skulle kunne lade sig gøre mens man spiser da
snakketøjet nu skal bruges til spisning ! !- trods fik vi alle
noget at spise og kunne fortsætte med vores lejr.
Nogen siger sport efter maden er sundt og hvis der er
noget bæverne er så er det sunde, så vi spillede en fodboldkamp som vist nok tog pusten fra de fleste .
Godt trætte satte vi os alle ned til lejrbålet - afslutningen på vores indianerdag var medicinmandens dans som
foregik rundt om bålet med den helt rigtige musik og stemning.
Vi sang et par sange og lavede en enkelt sangleg + der
blev delt slik ud af Morten som lige var blevet storebror-

Alle blev færdige og STOR TAK de forældre som gav
en hjælpende hånd med rengøringen - det var vi meget
glade for.

Hyggeligt samværd

Kaos!!!

Intro I ved Houens
Odde 15.-17.
Marts 2002
U .D -2002 bød blandt mange spændende ting på
introduktionskurset INTRO I. Kurset har til
formål at give helt grønne spejderledere (fangede
I den?) en indsigt i og forståelse omkring spejderarbejdet
Først er det vist på sin plads med en lille introduktion
af undertegnede. Jeg er 25 år og har været assisterende
spejderleder for en flok ulve i Egebjerg i et halvt år i skrivende stund. Om end jeg af min kæreste (som var den der
plantede ideen om at blive spejderleder i mit hoved) efter
den første aften sagde, at jeg var god til at omgås børn, var
det ikke helt min egen oplevelse. Jeg var naturligvis en
smule usikker omkring det hele. Et godt våben mod usikkerhed: Forberedelse, forberedelse, forberedelse!
Så da jeg hørte om INTRO I, var jeg praktisk talt over
det med det samme.
Man bliver naturligvis ikke en fuldt befaren spejderleder i løbet af et enkelt kursus, lige så lidt som man bliver
pianist ved det kongelige teater efter endte klaverlektioner,
men man har nogle -her og nu- redskaber med i bagagen
man kan benytte sig af, indtil man har en større erfaring at
støtte sig til.
Jeg har altid været af den opfattelse, at man bliver nødt
til at starte fra bunden, hvis man vil have fuldt udbytte af
det der siden læsses på af viden. Et godt fundament om
man vil. Og det er nok først og fremmest hvad INTRO I er.
Kurset lægger ud med at give en et indblik i spejderbevægelsens historie -hvordan Lord Baden Powell fik den
snedige ide at-oprette et korps for unge knajter, hvorigennem de kunne opnå nogle basale færdigheder i at færdes i
naturen -kort fortalt. Der er i denne forbindelse vedhæftet
en masse små guldkorn. Hvorfor hedder det f.eks.
"Kimsleg"? Kim var navnet på en indisk opvarter for
Baden Powell. Han havde en bemærkelsesværdig evne til
at iagttage og huske hvad han så. Han kunne f.eks. redegøre for, hvad Baden Powell havde i sine skrivebordsskuffer,
skønt det ikke var ham tilladt at rode i Lordens private
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ganske enkelt kigget
efter, når der blev lagt
noget i eller taget noget
op af skufferne.
Da Baden Powell bemærkede Kims evner, blev han
straks inspireret. Det er jo netop sådanne iagttagelsesevner
der er uundværlige, når man bevæger sig i naturen. Derfor
fandt han på "øvelser" i iagttagelse og andre færdigheder,
som han opkaldte efter sin opvarter -Kim.
Historien gør måske ikke en til en bedre leder, men den
er da helt klart med til at gøre den noget teoretiske undervisning mere nærværende.
En anden -og langt den vigtigste- del af kurset var at
gøre deltagerne i stand til at planlægge og gennemføre
spejdermøder. Der er naturligvis ikke tale om en detaljeret
vejledning, men snarere en ide om hvad det er, man fra
spejderforbundets side ønsker at man skal forholde sig til i
sin rolle som leder.
Eksempelvis var vi inde på emnet andagter og generel
forkyndelse af det kristne budskab, gennem spændende og
lærerige historier fra det nye testamente (glimrende læsestof i øvrigt -jeg var selv helt pjattet med de historier da
jeg var en ung purk).
Ud over disse to "hovedemner" var der, som tidligere
nævnt, flettet et utal af interessante småhistorier fra det virkelige liv ind i undervisningen. Desuden var der mange
gode anbefalinger til relevant læsestof, både hvad angår
den spejdermæssige del (knob og knuder, pionering m.v.),
det forkyndelsesmæssige og det historiske.
Kort fortalt: Efter INTRO I er man ikke blot blevet peget
i den rigtige retning. Man har fået både kort, kompas og
rutebeskrivelse med sig! God fornøjelse -det kan varmt
anbefales!
Michael B. Thomasen

www.kfumscout-egebjerg.dk

''Mekan iker- skift''
l anledning af at Morten Therkelsen har lejet Autoværkstedet af Hauge Dahl, har
Broens udsendte været på besøg for at få en snak med henholdsvis Hauge Dahl
og Morten Therkelsen.
mellemrum. Vi fik også flere svende og til sidst var vi oppe
på seks mand, hvoraf en var pladesmed.
I 1968 rev vi det gamle stuehus ned, og fik bygget et nyt.
I mellemtiden boede vi i et hus oppe i Egebjerg, som vi
lejede af kommunen.

Hører stedet her til Hansted eller Egebjerg?
"Det hører til Hansted" siger Karen," det ligger på den
rigtige side af Åen"

Har l så haft benzinsalget altid?
Ja det har vi, det startede først med Esso, og så i 86 blev
det lavet om til Statoil.
Vi sluttede så i 99, hvor tankene blev brudt op og i 200 l
blev hele grunden renset, og der blev fyldt sand på, så i dag
er der ikke nogen forurening på stedet.
Værkstedet havde vi i 40 ~ år, og det er jo i dag lejet
ud til Morten Therkelsen.

Hvor stor er jeres familie?
Vi har to sønner og en datter og i alt fire børnebørn. De
bor alle sammen inden for en afstand af ti kilometer, det er

Fortsættes på de næste 2 sider.

Karen Dahl stammer fra Bindslev i Nordjylland og Hauge
Dahl stammer fra Klovborg.

Hvornår begyndte l med at sælge
benzin her i Hansted?
Jeg begyndte her i Hansted 1961, da kom jeg som automekaniker fra Brande Motorkompagni. Jeg er ellers udlært
i Egtved i 1956, derefter var jeg soldat i halvanden år.
Jeg var alene den første tid, men den 13. maj blev jeg
gift med Karen, og så havde jeg en til at lave frikadeller til
mig.
Vi fik en god arbejdsplads her, vi begyndte lidt småt og
min første arbejdsmand var Leo Christiansen.
I 63 byggede vi til værkstedet, og så fik jeg min første
lærling.
Så kom der mere og mere gang i værkstedet, jeg fik en .
lærling mere, således at jeg havde en ny lærling med to års

Juni - juli - august 2002

Luftfoto af Hansted Autoservice i 1960 'erne.
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dejligt at have både børn og børnebørn i nærheden, og det
er også rart for børnene, - når børnebørnene skal passes.
Det har vi jo tid ti l nu , da vi ikke har tanken mere.
Den l . August 200 l lejede vi så værkstedet ud til
Morten Therkelsen.

Hvordan ser fremtiden så ud for jer?
Jo hvis vi må nævne i flæng, så har vi da nogle ting at se
til.
Bilsalget hører os til , og så har vi jo også fårene, i år har
vi haft syv lam, og de har al le været solgt på forhånd.
Så har vi et dejligt sommerhus i Sønderby, nu får vi også
tid til det, at det ikke kun skal være i weekenden, nu kan vi
også være der om hverdagen . Mens vi havde tanken kunne
Karen tage derned fredag aften, "siger Hauge," så kunne
jeg tage derned lørdag middag, og så kunne Karen tage
hjem søndag morgen igen og passe tanken."
Som sæsonbeskæftigelse sælger vi juletræer, og Hauge
danser folkedans og går til gymnastik næsten hele året,
mens Karen nøjes med at dyrke gymnastik.
Derti l kommer, at Hauge Dahl stadig har flyvecertifikat.
Han har selv haft en flyvemaskine, som blev skadet ved
en storm, i dag lejer han en Cesna 172 på Rårup flyveplads
og herfra tager han sig en tur i luften .

Har l ellers nogle spændende oplevelser
fra jeres 40 års virke her?
Ja den gang da hovedvejen gik forbi her, da skete der
virkelig noget, det var mange gange at viadukten var for
lille, så taget blev revet af lastbilerne.
Det er også sket at en lastbil er kørt i åen ovre på den
anden side, og en gang kørte der en personbil i åen på den
her side af vejen . Der skete så meget, at vi næsten dagligt
måtte ringe efter ambulancen . Det er måske lidt overdrevet, men det var en anden trafik her før omfartsvejen blev
lavet.
Noget andet husker vi også fra vi havde tanken, det var
en af vores faste kunder, når han kom kørende i sin Ford,
og kørte hen til tanken, blev han siddende oppe i bilen, og
så sagde han . "Benzin, olie, vand og vinduesvask", så
måtte der en lærling ud og ekspedere ham . Han stod ikke
ud af bilen.
Karen og Hauge Dahl er et par meget virksomme mennesker, i al den tid de har boet i Hansted har de flittigt
deltaget i sognets anliggender, og fulgt med i alt hvad der
skete.
Lad os håbe, at de får mange gode og aktive år endnu.

Frands Paaskesen.

På et tidspunkt var Hauge Dahl oppe på at have ansat seks mand.

4CC)~====================================================Broen 14.årgang-nr.4

REPARATION
af alle
BILMÆRKER

Hvornår overtog du Hansted Autoværksted?
Det gjorde jeg den l . August 200 l .

Er du glad for det?
Ja det er jeg, det skulle jeg nok have gjort noget før.

Den nye mand ved
roret i Hansted
Autoservice,
Morten Therkelsen.
For at kunne
reparere de nyere
biler, har han
invisteret i en dyr
computer, som kan
fo rtælle om fejl og
mangler på bilen,
når den er tilsluttet
bilens computer.

brugt bil ind og renovere den, hvis det er nødvendigt.
For at hæve kvaliteten af arbejdet på værkstedet, og for
at kunne reparere de helt nye biler har jeg investeret i en
dyr computer. Ved at tilslutte den til bilens computer, kan
den i løbet af et kvarters tid registrere samtlige fejl og
mangler ved bilens mekanik og elektronik. Det er en stor
hjælp for os.

Hvad har du lavet før?
Jeg er udlært automekaniker hos Mercedes, ved
C. Bohnsted Petersen her i Horsens .
Inden jeg kom hertil var jeg faglærer på Teknisk Skole.
Men autoafdelingen her blev nedlagt, og så fandtjeg ud af,
at jeg godt kunne tænke mig at blive selvstændig, og så
viste det sig at jeg kunne leje værkstedet her af Hauge
Dahl.

Har l nok at besti lle med at reparere biler?
Ja jeg er godt tilfreds. Jeg har en svend, det er for øvrigt
den samme, som var hos Hauge Dahl, så har jeg en
arbejdsdreng og så mig selv, og vi har ikke manglet arbej de.
Det er mit indtryk, at hvis man udfører et godt kvalitetsarbejde, til fornuftig pris, og man ikke lover kunderne
mere end man kan holde, så har man også kunderne.

Du handler også med brugte biler?
Ja side ordnet med Hauge har jeg også bilhandel, og
sammen med værkstedet har vi jo mulighed for at tage en

Hvor bor du?
Jeg bor her i Egebjerg, sammen med min kæreste
Sanne ,og vi har tre børn . Kent, Jeanet og Christian.
I min fritid træner jeg håndbold med et pigehold her i
Egebjerg.

Ser du lyst på fremtiden
Morten Therkelsen?
Ja det gør jeg. Jeg vil da indrømme at i bilbranchen kan
det jo både gå op og ned. Men jeg må da sige, at jeg er blevet taget godt imod her i Hansted - Egebjerg, så det skal
nok gå.
Der er for mig ingen tvivl om at Morten
med det værksted og de initativer han er
af, nok skal klare de bilreparationer der
Hansted - Egebjerg, også selv om han
Hanstedsiden.

Therkelsen ,
i besiddelse
bliver her i
hører til på

Frands Paaskesen.

Meddelelser fra sognepræsten
juni-juli-august 2002
å opfordring udgiver jeg hermed prædiken og tale
ved konfirmationerne i Hansted kirke Store
Bededag den 26. april 2002:
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Fra alteret blev læst uddrag af l. Kor. kap. 13: (en tekst,
som konfirmanderne er meget glad for. Mange havde
ønsket konfirmationsord fra denne tekst.)
Talte jeg end med menneskers og engles tunger, men
ikke havde kærl ighed, da var jeg et rungende malm eller en
klingende bjælde. Og havde jeg end profetisk gave og
kendte alle hemmeligheder og sad inde med al kundskab, og havde jeg al tro, så jeg kunne flytte bjerge, men ikke
havde kærlighed, da var jeg intet.
Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild. Den
misunder ikke; kærligheden praler ikke, opblæses ikke, gør
intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden: den tåler alt, tror alt, håber alt,
udhalder alt.
Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre; men
størst af dem er kærligheden. AMEN

Prædiken:
Udvalgt tekst Mattæus evang. kap . 13,31-32:
Jesus fortalte en lignelse: Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. det er mindre
end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end
alle andre planter og bliver til et helt træ, så himlens fugle
kommer og bygger rede i dets grene. AMEN
En af Karen Blixens mange mottoer i livet lød således:
"Jeg vil svare!" Om dette sagde hun: "Mange mennesker
har ikke noget svar i sig, de svarer ikke tilbage på, hvad
livet be' r dem om. De reagerer ikke på hændelser ved at
svare i handling. Og så fortæller hun om alle de svar hun
selv lyttede sig til på farmen.
I mandags gjorde jeg min fridag til en helligdag, på den
måde, at den blev helliget til at skrive prædiken og tale til
i dag. Afslutningen på 8 måneders samvær med 47 unge
mennesker nærmede sig. Og i glimt rullede minutter og
timer gennem mine tanker. Ord som blev sagt, sange, som
blev sunget, knus som blev givet, og måske allermest lejropholdene og den efterfølgende musical, med mine og
Solveigs strenge krav, med deres slid, men allerstærkest
med sejren, deres sejr, hvor de fYldte rummet med et budskab: "På trods af strøm og vand, holdt arken stand. Og

Herrens ord var dens ror." Mon ikke det var et billede på
dem selv: De holdt stand og gav hver især alt, hvad de
rummede, og Herrens ord var ombord i deres hjerter.
Og mens jeg sad og lod mange timer passere revy, kom
mottoet igen : "Jeg vil svare". Svare på mine oplevelser
med konfirmanderne. Det var mig en gave at få lov til at
arbejde med jeres børn. Og derfor skal min prædiken være
et svar. I fuld tillid har I forældre lånt mig jeres dyrebareste eje, givet mig mulighed for at så det kristne budskab i
deres hjerter og mulighed for at åbne dem, så de kunne
lytte. Og som jeg sagde den første gang, jeg mødte jer alle:
Den kristne historie er en spændende historie, fordi den
handler om os. Om vore liv. Gud har en drøm: At vi skal
være lykkelig og have en fremtid med tro og med håb, med
ham som roret, med hans ord som det redskab, vi skal
bruge til at overkomme livet med, i stormvejr og på frugtbar land. Vi bli ' r nødt til at svare ham, ellers har vi valgt
at svømme i livets bølger uden ror, og da kan Guds drøm
gå til spilde.
Og når jeg har erfaret jeres børns værdier og kender I
forældres værdier, så kan jeg ikke lade være med at samle
alle mine tanker i et svar, - kke et entydigt svar, for det
lader sig ikke gøre. Men måske vil jeg lære af evangeliet.
Når Jesus stod overfor mennesker, som gerne ville have et
svar, af moralsk eller menneskelig karakter, så svarede han
på fremragende vis ved at give dem et billede. Noget de
selv kunne finde svaret i. Derfor talte han ofte i lignelser. I
billeder. Og mon ikke I efterhånden kan regne ud, hvorfor
jeg har valgt den lignelse jeg læste før. Fordi jeg har lyttet
mig til hos jeres børn, at kærligheden står allerhøjest på
dagsordenen i deres liv. Og kærligheden er at ligne ved et
lille frø i hjerterne. Får den gode vækstbetingelser, vokser
den sig stor og breder sig til alle sider. Og mange vil gerne
slå sig ned hos mennesker, hvis kærlighed rækker ud som
grene. Måske så I det ikke på deres ønskesedler, at kærligheden stod øverst. Men de ønskesedler, som jeg har fået af
dem, hvor de måtte sætte kryds ved tre mulige konfirmationsord, de ønsker, som jeg har forsøgt at efterkomme, de
røber, at størst af alt er kærligheden, omsorgen, størst af alt
er, at Gud er med dem alle dage. Lad os aldrig sidde dette
overhørig. Udfordringen til vi forældre og voksne er større
end nogensinde. Den dag, vi i fejhed tier med, at kærlighedens ophav og Herre er en væsentlig del af livet, den dag
vi ikke tør stå ved, at vi beder til Gud for vore børn, eller
glemmer at gøre det, den dag har vi korsfæstet kærlighedens Herre og medvirket til, at deres livs Herre kan blive
hvad som helst, med mindre de unge mennesker vågner en
morgen og husker opstandelsesbudskabet For en ting ved
jeg, de husker på nuværende tidspunkt, og det er kærlighedens sejrsdag. Påskemorgen lukkede Gud op for kærlighe-
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dens sluser og hamrede det fast over jorden: Aldrig skal det
onde få magten og blive Herre, men kærligheden skal
sejre. Om så vi engang imellem mister troen på det, så er
det dog vigtigt, at det bliver vore svar i livet: Kærligheden
skal sejre, men ved Guds kraft!
Og dette skal da også være mit svar i dag. Kærligheden
skal vinde i disse unge! Vi voksne er ansvarlige! Det betyder, at vi skal give dem noget, som får dem til at tro, at de
er elskede, at de dur til noget, at de har muligheder. Gud
har lagt et kærlighedsfrø i dem , måske usynlig som et lille
sennepsfrø i muldjord. Men det har mulighed for at vokse
sig stort som et træ, med grene. Også vi skal så kærlighedsfrø, og give lys og næring til dem.
I det levende barnesind
skal vi lægge et kærlighedens frØ.
Vi skal nære dets kraft, så det aldrig kan dø,
så kraften bliver større i slægternes led
og næstekærlighed vinder sejr derved.
Vi skal værne og vogte de unge skud
la' dem trives i sundhed og folde sig ud,
så godhedens vækst med livskraftig frugt
med krige og racehad engang får bugt.
Dit barn og de andres børn opdrag dem til at elske livyt,
Det gælder os alle, de sorte, de hvide.
Men husk: Det er nu, det er høje tide.
Så lad dem vokse og folde sig ud
til alt bliver et i en lovsang til Gud.
AMEN.

Tale til konfirmanderne:
Kære konfirmander! Så begynder eventyret.
Ungdommens spændende, men også krævende dage.
Men i ethvert eventyr er der en kamp, kampen mellem det
gode og det onde. Hvad der skal vi nde er I ikke i tvivl om,
nemlig det gode. Det er den drøm, I har. Og det er virkelig
mit håb for jeg, at den drøm aldrig må blive knust. Hvad
skal I kæmpe med, hvad er jeres våben, for at I dag efter
dag kan vinde sejr og sige: I dag har godheden og kærligheden været stærkest i mig og gjort mig glad.
Jeg vil prøve at svare jer på, hvad jeg ved, I har at
kæmpe med. Og jeg vil bruge et lille uddrag fra et velkendt
eventyr:
I kender jo uden tvivl alle bøgerne eller filmen om Harry
Potter. Denne 11 årig dreng med et stort vildtvoksende hår
og et ar i panden, formet som et lyn, der slår ned. Harry
Potters mor og far var døde, da han kun var et år. Nu måtte
han vokse op hos hans eneste slægtning. Her mødte han
ingen kærlighed, tværtimod, og i skolen blev han mobbet.
Til daglig går Harry Potter og drømmer om, at der vil ske
noget, som kan befri ham fra dette verdens mest kedelige
sted, i verdens mest kedelige kvarter, hvor alting er så

nydeligt og pænt og ligner hinanden. Men kærlighed, nej,
den findes kun i drømmen.
Men en dag sker der virkelig noget. På Harry Potters
elleve års fødselsdag kommer der brev, at han er blevet
optaget på Hogwarts, skolen for heksekunstner og troldmandskab. Harry Potter får lov at tage af sted, og for første gang i sit liv får Harry Potter venner. For første gang i
sit liv finder Harry Potter ud af, at der er noget, han er god
til, rigtig god til endda.
Men han får også en grufuld ond fjende, den troldmand,
som er så ond, at ingen vover at sige hans navn højt. Og
bliver man nødt til det, siger man "du-ved-hvem" .
Men på Hogwarts finder Harry Potter ikke bare ud af, at
han er god til noget, også til at få venner. Han finder ud af,
hvem hans mor og far var og hvorfor de er døde.
De døde nemlig i kampen mod den onde. Den onde
troldmand, dukkede en aften op og forsøgte at få Harry
Potters mor og far over på hans side, på det ondes og mørkets side, men da Harry Potters mor ikke vil overgive sig
til ham, slår den onde hende og faderen ihjel. Han forsøger
også at udrydde Harry Potter, men her sker det mærkelige,
at Harry Potter overlever angrebet og i stedet får han et ar
i panden, formet som et lyn ..
Siden den aften havde den onde været forsvundet, ingen
ved hvorhen, men han vil ganske givet vende tilbage med
frygtelig kraft.
Opholdet på Hogwarts er et eventyr. Harry Potter finder
ud af sammen med sine venner, at der foregår mystiske
ting. Harry Potter og hans venner er inden længe rodet ind
i kampen mellem det gode og det onde mellem lysets og
mørkets magt. Ind imellem er de på en meget farlig færd.
Til slut i den første historie møder Harry Potter den
frygtindgydende troldmand, som jeg nu alligevel vover at
sige ved navn, nemlig Voldemort. Ham, der slog hans mor
og far ihjel.
Voldemort viser sig for Harry Potter, og Harry bliver
ganske stum. Voldemort kan nemlig kun eksistere, hvis et
andet menneske er villig til at bære på ham. Han har ingen
krop, men er som en parasit, der vokser på sin tjener professor Quirrel. For Harry Potter viser han sig kun som et
skrækkeligt dødningehoved. "Harry Potter," hviskede
ansigtet lokkende. "Se, hvad der er blevet af mig! En sølle
skygge af mig selv-jeg kan kun være synlig, når jeg deler
en andens krop."- Men "der er heldigvis altid folk, som er
villige til at lukke mig inde i deres hjerter og sjæle." - Så
forsøger Voldemart at lokke Harry Potter over på sin side,
mørkets og det ondes side. - Men Harry Potter vil ikke
lade sig lokke, og da Voldemort forsøger at slå Harry Potter
ihjel, må han erkende, at Harry Potter er en dreng, der ikke
lige sådan kan ryddes af vejen.
Senere, da Harry Potter ligger trygt og godt i hospitalssengen kommer Hogwarts leder professor Dombledore.
Harry Potter vil gerne vide, hvorfor det onde ikke kunne
røre ham. - Da svarer professor Dombledone ham på en
gribende måde, og netop dette svar, må I konfirmander
aldrig glemme. Det har noget med kærlighed at gøre. Og
Dombledone siger således:

"Din mor ofrede sit liv for dig. Hvis der er ting,
Voldemortikke forstår sig på, er det kærlighed. Det gik
slet ikke op for ham, at din mors kærlighed til dig var
så stærk, at den efterlod et mærke. Ikke et ar, ikke et
synligt mærke .... At være elsket højt, selv af en person,
der ikke lever mere, giver os en evig beskyttelse mod
det onde. En beskyttelse, du har under din hud."
Kære konfirmander! Jeg tror, I alle er højt elskede, at
jeres mor og far og mange andre af jeres nærmeste har
efterladt kærlighedens spor i jeres hjerter og bliver ved
med at sætte spor, sætte kærlighedens mærke under jeres
hud. Men da vi alle, også vi voksne, står i en kamp mellem
det gode og det onde, så har både I og vi voksne brug for
at vide og mærke, at Jesus som døde, men som det onde
ikke kunne få bugt med, han har i dåben givet os et
mærke, ikke synligt, men et kærlighedens tegn, nemlig
korsets tegn. Og det kan den onde ikke li'! Hvis det tegn
får lov at lyse i jer og ud fra jer, vil det gode i jer vinde.Jeg har opdaget, at hver eneste af jer, har noget "under
huden", noget som ikke er synligt, men som kan mærkes i
samværet med jer. I har kærligheden, det frø, som Gud
har lagt i jer. En gang imellem længes jeres kærlighed efter
mere kærlighed, mere omsorg. Engang imellem kæmper
jeres kærlighed, med noget, der gør ondt, engang imellem
er i truet, fordi I er udsatte, for afvisning, for mobning,
eller for mangel på opmærksomhed fra voksne, og det har
sikkert også givet jer nogle ar. Men så tro dog på, at ingen
kan kvæ le Guds gode kræfter under jeres hud. Intet ondt
må nogens inde få bugt med jer. Og på denne dag vil jeg

takke jer for, hvad I åbenlyst har ladet skinne igennem af
kærlighed og godhed. Aldrig vil jeg glemme, at I var i
stand til at kæmpe for en sag og vinde den, for I vandt mit
og andres hjerter, da I stod på scenen her i Hansted kirke
en vinteraften. Nu står I på livets scene en forårsdag, og
alting synger under jeres hud, og breder sig ud til alle sider
gennem glæden i jeres øjne. Og jeg vil slutte med at sige
ti l jer:
I er som blomster i vår
med frodige knopper I står.
I lyser og stråler smukt
og venter kun på at bli' brugt.
AMEN.

Det blev en stor højtidsdag, men også en bevægende
dag, hvor jeg skulle "tage afsked" med disse dejlige unge
mennesker. - Men borte er de ikke - allerede om søndagen
var en af pigerne til gudstjeneste. Og sådan dukker de jo op
- nu og da - som sande forårsblomster. De er mere end
"guld" værd. De er vores kærlighed og megen tid værd!!!
-Og se dem nu i "deres pragt" på billederne!! -Gud velsigne deres vandring!

Kærlige tanker fra

eJnr;edise eSanBet.
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FOF Rosing Ræderske Højskole formiddage
Lundum- Hansted sogne.
Efter sidste annoncering blev vi i menighedsrådene enige om at udskyde projektet, så vi kunne tilbyde en lang foredragsrække fra sæsonstart ligesom de øvrige sogne i provstiet. De 13, som var
tilmeldt, blev sat på venteliste og er allerede optaget til kommende sæson, 2002/2003. De vil automatisk få tilsendt program og girokort.
Så nu er det alvor, og sammen med FOF Rosing
Ræderske tilbyder vi en foredragsrække med 1O
foredrag. Alle på onsdage. På følgende datoer og
med følgende foredragsholdere og emner:
Onsdag den 11. september 2002:
Livskvalitet i den 3. og 4. alder viPelle Steffensen
Onsdag den 2. oktober 2002:
Lysets maler om Vincent van Gogh v/Oie Bak
Jakobsen
Onsdag den 23. oktober 2002:
Thi hjertesproget er vers og sang v/Svend
Burchardt
Onsdag den 13. november 2002:
Thit Jensen, den sidste valkyrie v/Jens Andersen
Onsdag den 27. november 2002:
Dronningens Gobeliner v/H anne Søholt Foged
Onsdag den 15. januar 2003:
Middelalderens verdensbillede - da verden endnu
hang sammen v/Peter Moesgaard
Onsdag den 5. februar 2003:
Fra bondedreng til direktør v/K. Torben Rasmussen
Onsdag den 19. februar 2003:
Folk og fjelde- rejse på Færøerne v/Agner
Frandsen
Onsdag den 12. marts 2003:
Fra malersvend til minister v/Thorkild Simonsen
Onsdag den 2.april 2003:
P.H. og sangene v/Hans Peter Rasmussen
Som det sikkert er mange bekendt, har der længe
være overtegnet i Horsens og de steder, hvor det
kører nu. Vi ved da også, at mange fra LundumHanstad deltager andre steder.
Foreløbig vil formiddagene holdes i præstegårdens konfirmandstue, og vi vil selvfølgelig give
mulighed for at købe kaffe og smørrebrød, hvis
man ikke selv medbringer.
l menighedsrådet har vi planer i gang om større
lokaler, så vi forhåbentlig kan tilbyde en stor grup-

pe mennesker mulighed for at deltage. Men indtil
da kan vi rumme 40-50 personer i konfirmandstuen .
For dem, der ikke har stiftet bekendtskab med højskoleformiddage, kan vi oplyse, at det foregår på
følgende måde hver gang:
Man møder kl. 10.30.- 11 ~00: Fællessang fra højskolesangboge n, herunder en gennemgang af en
folkelig sang eller salme. Præsten står for dette
indslag.
11.00-12.00: FOREDRAG.
12.00 - 13.00: Frokost (der kan købes kaffe/t he til
medbragt mad - eller der kan købes smørrebrød
mod forudbestilling. Besked kan gives til Johannes
Søvang tlf. 75-656103.
12.30 - 13.30: Samtale om foredraget eller fortsættelse af dette.
Om disse arrangementer skriver FOF Rosing
Ræderske:
Højskoleformiddagene er et tilbud om fællesskab
omkring væsentlige folkelige og kirkelige emner.
Det er vort ønske, at arrangementet skal have højskolepræg og blive et mødested, hvor mennesker
kan blive inspireret gennem foredrag, levende
samtaler og fællessang. Højskoleformiddagene er
ikke kun tilrettelagt specielt for kirkeligt interesserede, men er åben for enhver, der har lyst til at
være med i et oplivende og oplysende fællesskab.
Mødested:
Hansted Præstegård, Stængervej 24, Hansted.
Pris for de tre foredrag, i alt: 1O foredrag. l alt 360
kr.
Da der er ventelister flere steder i Horsens, kan vi
påregne, at der kommer deltagere fra andre
sogne, så det vil være godt, om l tilmelder jer
hurtigst muligt, dog senest 1. september 2002.
Tilmelding snarest mulig til:
FOF Rosing Ræderske Holmboes Alle 2,
8700 Horsens, Tlf. 76 258988
Efter 1.-9.-2002 vil alle tilmeldte få tilsendt en folder med det fulde program og girokort til indbetaling.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til ovennævnte
adresse (Mette Skibsted) eller til sognepræst
Ingerlise Sander tlf. 75 65 64 12 eller til
menighedsrådsformand Johannes Søvang
tlf. 75 65 61 03.
Lundum-Hansted menighedsråd.

Konfirmander Store Bededag den 26. April kl. 09.00
Almar Dagur Arnarsson
Simone Rogers Augustsen
Jonas Langelund
Christensen
Lasse Langelund
Christensen
Rasmus Juhl Christensen
Camilla Damkjær
Dick Dinesen
Nicole Frances Ferguson
Rikke Hansen
Kasper Kvist Hudecek
Anja Terese Jakobsen
Richard Christian Jensen
RagnarKristinn Larusson
Maria Leth
Marie Kersing
Jacob Daniel Molboe
OJ

Nikolaj Schou Nielsen
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Mette Steensen
Samantha Sørensen
Daniel Søvang
Malene Skovby Thomassen
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Konfirmander Store Bededag den 26. April kl. 11.00
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Michelle Andersen
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Anne Kathrine Kjær
Bregendahl
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Andreas Lund Brummer

l\)

Helle Daugaard
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Mette Daugaard
Nicko Doubinko
Alexandra Dilja
Gudlaugsd6ttir
Mia Anushiya Hansen
Sune Christian Johansen
Jan Kaxe
Annesofie Juul Kristoffersen
Jens Peter

Lind ~ Frandsen

Mette Kjærlund Madsen
Asdis Magnusdottir
Eydis Magnusdottir
Bryndis Magnusdottir
Claus Meldrup
Anette Stourup Nielsen
Diana Nielsen
Morten Nielsen
Lasse Lindsted Sørensen
Daniel Thomassen
Michelle Taudal
Jim Bryde VIahos

GUDSTJENESTE

LUNDUM KIRKE

HANSTED KIRKE

Søndag den 2. juni
1. søndag efter trinitatis

09.00 - Lundum
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 9. juni
2. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

'·

10.30
Ingerlise Sander
....

Søndag den 16. juni
3. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 23. juni
4. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

09.00
Dorte Isaksen

Søndag den 30. juni
5. søndag efter trinitatis

09.00 - Tamdrup
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander
'

sø.,dag den 7. juli
6. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Ingerlise Sander

09.00
Ingerlise Sander

Søndag den 14. juli
7. søndag efter trinitatis

09.00 - Tamdrup
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 21. juli
8. søndag efter trinitatis

10.30 - Lundum
Dorte Isaksen

09.00
Dorte Isaksen

Søndag den 28. juli
9. søndag efter trinitatis

09.00 - Tamdrup
Dorte Isaksen

10.30
Dorte Isaksen

'

Søndag den 4. august
1O. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

09.00
Dorte Isaksen
'

Søndag den 11. august
11. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 18. august
12. søndag efter trinitatis

10.30- Tamdrup
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 25. august
13. søndag efter trinitatis

09.00 - Lundum
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 1. september
14. søndag efter trinitatis

l 0.30 - Tamdrup

09.00
Dorte Isaksen

Dorte Isaksen

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

'
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Hansted Hospital:
Ingen gudstjenester
- lukket under .ombygningl
'K:irkebil for Hansted sogn
13rer efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. Q9.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa
· (tlf. 75 50 30 00) 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 Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken.

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.
Fra 11. maj og 1Y2 år frem kan kirkebilen også tages til Hansted Kirke.

Graver ved Lundum Kirke
...... tlf. 75 65 62 32- Mobil 20 11 69 12
skeholm .59, 8700 Horsens

Graverved
Hansted Kirk
Tlf. på kirkegården
75 65 67 04

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

Stængervej 24, 8700 Horsens

Hans Thomsen

tlf. 75 65 61 33
Stængervej 46,
8700 Horsens

Rigmor og Ove Steffensen
Østerhøjsvej 18.
R
·gmor og Ove Steffensen bor i dag i en villa på
Østerhøjsvej nr. 18. Deres "næsten nabo" Mogens
Kirkegård besøgte dem en dag i april 1987. Han
havde taget sin båndoptager med, med henblik på, at få
Ove Steffensen til at fortælle noget om sig selv og om hvad
han kunne huske fra det gamle Hansted-Egebjerg. Båndet
har jeg nu lyttet igennem og her er et uddrag af hvad Ove
Steffensen fortalte:

Mine forældre
Jeg er født i 1916, mine forældre hed Anne og Magnus
Steffensen, min far kommer egentlig fra Hansted, hans forældre boede i det hus, man dengang kaldte "Fattighuset"
og hvor Hermann Kristensen nu bor.
Min mor kom fra Ørskov, hun var nr. 15 af en søskendeflok på 16. Så mange var vi nu ikke i min generation , vi
var fem søskende, hvoraf en, en pige døde i en alder af 2
år.
Det første jeg kan huske er, at jeg, sammen med m in far
og mor, boede i noget, som blev kaldt "Nørrehule" et
område lidt nordøst for Bygholm Sø, her lå der nogle få
arbejderboliger, mine forældre boede i et af dem. Min mor
var malkekone på Bygholm , der var en stor kobesætning
på Bygholm, så der var mange malkekoner, de skulle hver
malke 21 køer 2 gange om dagen. Min far var arbejdsmand, han arbejdede med hvad han nu kunde få, mest ved
landbruget, men han arbejdede også ved banen, det arbejde var han glad for, det var fast arbejde og lønnen var god.
Jeg kan huske engang, medens han arbejdede der, var han
en dag blevet sendt ud for at kaste sne, det var en meget
kold vinter, jeg husker ikke lige årstallet, men der var
-31 °, da han gik om morgenen, det har været koldt for

Rigmor, Ove og "københavnerpigen" Anny foran huset
Egebjergvej 143. (Foto ca. 1942)

næsen og hænderne. Han var også med dengang dobbeltsporet blev etableret i Hansted
Min far har også været fodermester, han var f. eks.
fodermester på en gård i Hornborg, manden der hed
Østergaard, han var for øvrigt far til Ejner Østergaard, som
ejede Strandholdt Der boede vi i tre år, jeg havde mine første skoleår i Hornborg.
Vi flyttede fra Hornborg til Klaks Møllegård, hvor min
far også var fodermester. Derfra flyttede vi så til Hansted,
det må have været i 1924. Jeg kom til at gå i skole i den
gamle skole i Hansted hos lærer Kristoffersen og lærerinde
frk. Kragsig.
Lærer Kristoffersen havde tre døtre, som hver blev gift
med en gårdmand i Hansted. Den ene blev gift med Knud
Andersen, den anden med Thedo Andersen og den tredje
med Anders Munch Andersen. I Hansted var det, som i så
mange andre landsbyer, sådan at de fleste var i familie med
hinanden, på den ene eller den anden måde.

Min skolegang
Da jeg begyndte at gå i skole i Hansted hed læreren, som
sagt, Kristoffersen han var en gammel mand, han kunne
ikke rigtig sætte sig i respekt hos vi drenge. Senere overtog lærer Knudsen ledelsen af skolen, og så fik piben en
anden lyd, han kunne styre os, kan du tro. Nej, der kom
andre boller på suppen da Lærer Knudsen overtog ledelsen
af Hansted Skole, f. eks. skulle vi have gymnastik, det
havde vi aldrig prøvet før og vi havde da heller ingen gymnastiksal, vi stillede op ude i skolegården, men øvelserne
var jo begrænsede for vi havde ingen redskaber, det fik vi
først senere. Lærer Knudsen var for øvrigt en god lærer, vi
lærte meget hos ham og der var ikke noget med at han gav
os lussinger eller lignende, han kunne sagtens sætte sig i
respekt alligevel. I det hele taget havde vi meget mere
respekt for både præst og lærer dengang end man har i dag.
Mødte vi f. eks. læreren på vejen tog vi hatten af og bukkede eller nejede for ham. Det var nok lidt vel meget at
gøre ud af det, men jeg synes nu, at det i dag er kørt i den
anden grøft.
Vi havde også en lærerinde, som hed Frk. Kragsig,
hende skulle man passe på ikke at fornærme for så kunne
vi nemt risikere at få en eftersidningstime eller to.
En gang hver sommer var vi på udflugt, det var nu under
beskedne former, en tur til Himmelbjerget var en stor begivenhed. Juletræsfest var der ikke noget af, jo, nede i forsamlingshuset var der jo godt nok to fester, men det var
ikke noget skolen havde arrangeret.
Medens vi boede i Hansted, nærmere betegnet i 1927 til
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- 29, boede der, i et af de gamle huse på Hanstedvej, (nr.
44) en dame, som blev kaldt "Frk. Winther" Hun drev en
fedevareforretning, hvorfra hun solgte både kød og brød.
Hun rejste imidlertid til udlandet i en årrække og medens
hun var bortrejst, bestyrede min mor forretningen. Det var
min opgave, hver dag, at hente varer hjem til forretningen,
det foregik selvfølgelig på cykel, jeg kunne lige nå det
inden jeg skulle i skole om morgenen. Kødvarerne fik vi
fra Koopmanns Slagteri, som lå der hvor nu Horsens
Uddannelsescenter ligger og brødet fik vi fra en bager i
Thonbogade.
Da vi flyttede fra fødevarerforretningen kom vi til at bo
i Charlottes hus (Egebjergvej nr. 159) Charlotte var enke
og en søster til den gamle mejeribestyrer Ørum, som i sin
tid var mejeribestyrer på Egedal Mejeri. Her boede vi dengang jeg blev konfirmeret.

tid i, det var vigtigt altid at have noget arbejde, for understøttelsen rakte ikke langt. Så da vinteren var forbi kom jeg
til at slå sten for vognmand Sørensen, jeg fik 6.- kr. for
hver m3 jeg slog. Min far sagde - det skal du holde dig fra
knægt, du jo ingen forstand på at slå sten -. Jeg vil da også
godt indrømme, at der ikke var så ligetil at slå sten, man
skulle kunne se på stenene hvordan de skulle slås, men
inden længe kunne jeg slå 5 m 3 om ugen, det gav jo 30.- kr.
og det var ikke så galt.
30.- kr. om ugen var rigeligt til at leve for, vi kunne sætte
penge i banken ved siden af.
Den første tid, efter at vi var blevet gift, boede vi til leje
i huset på Grusdalsvej der hvor Dahlsgaard boede (nr. 33).
Derefter købte vi det lille hus, som ligger ved den skrå vej,
som vi siger, nede ved Schønemanns gård (Egebjergvej
143), det gav vi 1600.- kr. for.

Konfirmationen

Min fars tidlige død

Vi gik til konfirmationsforberedelse ovre hos præsten,
som dengang boede i Lundum, præsten hed Karstoft Vi
var ni drenge og tre piger i min årgang her ovre fra Hansted
og Egebjerg. Vi cyklede gerne derover, men om vinteren
skete det at vi måtte gå hvis sneen lå for højt. Selve konfirmationen foregik i Hansted Kirke, næsten på samme
måde som nu. Bagefter var der så fest i hjemmet for den
nærmeste familie også ligesom. nu, bare under mere
beskedne former, maden var ikke så overdådig og det var
vist mest saftevand og hvidtøl der blev drukket, der skulle
JO spares.
Jo, der skulle holdes hus med pengene for en arbejdsmand havde ikke nogen stor løn dengang, og så var man
endda privilegeret hvis man havde fast arbejde hver dag
hele året, mange havde kun arbejde det halve af året og gik
så på understøttelse resten af tiden.
Daglønnen, der sidst i trediverne, var 6.- kr. det gav en
ugeløn på 36.- kr. vi arbejdede jo også om lørdagen dengang. En vinter da jeg var uden arbejde, jeg fik 12.- kr. om
ugen i understøttelse, det er svært at forstå i dag.
Hvad fik I at spise dengang du var dreng? spørger
Mogens Kirkegaard
Jah, vi fik jo god daglig mad, som for det meste bestod
af mælkegrød og kød og kartofler med sovs til ligesom i
dag, vi fik altid to retter. Der blev brugt megen mælk dengang, i dag siger man jo, at vi ikke må drikke for megen
mælk for så dør vi. Der er bare en ting, jeg ikke kan forstå
og det er, at de gamle mennesker, som i dag er 80 år og
derover, alle er født op med mælkeprodukter, så man skulle nu ikke tro at det har været så usundt endda.

Min far døde allerede da han var 47 år gammel, så min
mor blev tidlig enke og da der ingen offentlig hjælp var at
få, måtte hun ernære sig med at gå ud som kogekone og
ved at hjælpe til med storvask og hvad der ellers kunne
være af den slags arbejde. Da min bror Ejler og hans kone
Vera i 1943 fik stillingen som pedelpar ved den nybyggede skole i Egebjerg, hjalp min mor dem meget når der var
møder og sammenkomster.

Nødhjælpsarbejde
Under krigen var der megen arbejdsløshed, derfor blev
der iværksat noget man kaldte - nødhjælpsarbejde- f.eks .
blev Kærvejen sat istand på den konto, ligesom al jordarbejdet i forbindelse med opførelsen af Egebjergskolen og
planeringen af sportspladsen, det var rigtig meget jord, der
skulle flyttes og vi skal huske på, at dengang foregik det alt
sammen med skovl og trillebør. Jeg var selv med ved
begge projekter, især på Kærvejen var der langt at køre
med trillebøren, du kan tro man kunne blive- døv- i armene. Det var "Aksel Vejmand" der ledede arbejdet, Aksel
var en god arbejdsleder han forlangte at der blev bestilt

Bryllup
Jeg blev gift med Rigmor i 193 7. Den første tid var jeg
en slags bestyrer hos en gårdmand, der hed Frans
Mikkelsen, han havde den gård som nu Bregendahl har,
men jeg kunne ikke så godt forliges med ham så der blev
v i ikke ret længe. Om vinteren derefter var det, at jeg gik
arbejdsløs, men jeg indså snart, at det var der ingen frem-

Rigmor og Ove, flankeret af" københavnerpigen" Anny til
venstre og deres datter Anne Grethe Marie (Søster) til
højre, ved deres sølvbryllup i 1962.

Luftfoto af "Poppe/høj" ca. 1960.
noget, men han var altid retfærdig, han var i det hele taget
en dejlig mand.
Medens jeg arbejdede som arbejdsmand, slog sten ,
lavede vej og jordarbejder, var jeg medlem af
Arbejdsmændenes fagforening. I mange år var det Ejnar
Falk der var formand, senere var det Axel Vej mand. Aksel
var desuden medlem af Lundum - Hansted sogneråd valgt
af socialdemokratiet. Da jeg købte ejendommen på
Vandmøllevej, regnede jeg med at kunne fortsætte som
medlem af fagforeningen, men der var en lov, der sagde, at
hvis man havde to heste, kunne man ikke stå i fagforeningen, Jo, jeg kunne godt få lov at blive i foreningen ,
men jeg kunne ikke få noget af arbejdsløshedskassen, så
jeg sagde - nej tak!

Poppelhøj
I 1944 så vi i avisen, at ejendommen (Poppelhøj) ovre
på Vandmøllevej nr. 23 var til salg og da vi begge i al
vores ungdom havde arbejdet ved landbruget og godt
kunne lide det, ja, så tog vi over og købte den. Det var en
gartner, som havde den, han havde kun haft ejendommen i
fire år. Før ham var det Svend Hansen som havde den ,chan
boede for øvrigt i huset på hjørnet af Grusdalsvej og
Egebjergvej, han kørte mælk fra mejeriet Egedal til
Horsens. Før ham igen var det Knud Jensen (Knud Murer)
som havde den . De to byttede så hus og ejendom så Knud
Murer kom til at bo i huset og Svend Hansen fik ejendom-

men her, den havde han for øvrigt i 16 år, - nå, det var lidt
historie-. Det var en stor lykke for os, at få vores eget, det
var jo det vi altid havde drømt om. Arbejdstiden blev ikke
kortere, tværtimod, men det var meget tilfredsstillende at
vide, at det var vores eget vi arbejdede med. Jeg fik en
mælketur ned til Egedal og så havde jeg noget kørsel for
Horsens Vandværk, det var et godt job, jeg fik en god timeløn og den gamle vandværksbestyrer Andersen var altid
god imod os. Der er kun 5 tdrl. til ejendommen, men samtidig havde vi forpagtet 6 tdrl. af Horsens Kommune sådan
at vi tilsammen havde Il tdrl. Jorden var ikke ret god og
da vi overtog ejendommen var der kun en ko og et par ungkreaturer og en hest, men vi fik da besætningen øget så vi
havde 7 jersey køer og to heste - nordbakker -.
På ejendommen var der en grusgrav, derfra solgte vi
sand, jeg tror i ca. l O år. Det var en god forretning. På
Egedal Maskinfabrik, havde vi fået lavet en maskine til at
harpe og læsse gruset med, det var en stor hjælp, men sandet skulle jo rages ned i transportøren med håndkraft, den
opgave måtte Rigmor og jeg jo klare, du kan tro, men
kunne sove godt om natten, når der var gået 20 lastbillæs
der fra på en dag. Jo, det var en god indtægtskilde, det gjorde, at der blev råd til at få stuehuset moderniseret, kostalden blev også moderniseret og udviddet.
Var der ikke også noget om, at I solgte kirsebær? spørger Mogens Kirkegaard.
Jo, det gjorde vi da rigtignok, vi havde mange kirsebærtræer og et år gav de så mange bær, at vi plukkede 350

pund på en dag. Vi kørte til Horsens og solgte dem på torvet for l. kr. pundet, de gik som varmt brød, så da de var
solgt kørte vi hjem og plukkede flere, jo, det var da helt
sjovt.

Livet som husmand
Dengang Rigmor og jeg havde ejendommen
på
Vandmøllevej, var der mange små ejendomme her på
egnen. Men nu er der næsten ingen ti lbage og det synes jeg
er både synd og skam for livet på sådan en landejendom er
nu herligt, selvom det ikke giver så stor en indtægt.
Det er noget helt andet for børnene at vokse op blandt
dyr og planter end at vokse op i en boligkarre inde i byen.
På landet er der var altid noget de kan hjælpe til med og det
elsker de jo.
Vi fik desværre ikke nogen børn selv, men oktober 1944
adopterede vi en lille pige, som kom til at hedde Anne
Grethe Marie i daglig tale hed hun bare "Søster" Hende har
vi haft usigelig megen glæde af. Nu er hun jo for længst
voksen og har selv mand og børn.
Vi havde også i mange år en - Københavnerpige - Anny
Damgaard, som var på ferie hos os hver sommer, hun var
kun 6 år den første gang jeg hentede hende på banegården
i Horsens. Det bedste hun vidste var, når hun kunne
komme ud at hjælpe mig i stalden eller i marken , da hun
blev lidt ældre kunne hun hakke r<?er lige så hurtigt som os.
Nu er også hun for længst blevet vo ksen , er gift og har sel v
voksne børn, men vi holder stadig kontakten med hende
ved lige.
Som sagt var vi mange husmænd dengang og derfor
havde vi også en husmandsforening med rigtig mange
medlemmer, jeg sad for øvrigt i bestyrelsen i en del år. Der
blev arrangeret udflugter og sammenkomster af enhver art.
Her bryder Rigmor ind: Du skal også huske at fortælle
om dilettanten, ih hvor havde vi det sjovt når vi øvede, der
var så mange her på egnen, der var gode til at spille dilet-

Rigmor og Ove ved deres diamantbryllup 1997.
tant dengang, Rigmor finder billeder frem: Her skal du se,
her er vores leder Herluf Jørgensen og her Jens Have han
var nu altså en ren skuespiller og her Poul Bent, han var
bror til Rosa i Forsamlingshuset, ja, der var rigtig mange,
som kunne det der, vi spillede vist dilettant i tre vintre.
Uha, hvor var det sjovt!

Pensionisttiden
Med tiden blev vi jo ældre og vi kunne jo nok regne ud,
at vi inden længe måtte stoppe med landbruget og finde os
et hus at bo i, men det er jo altid svært, at træffe så stor en
beslutning. Men så gik det jo sådan, at huset her blev til
salg og det var lige sådan et vi kunne tænke os, så det købte
v i, endda før end vi fik solgt ejendommen. Men her har nu
været glade for at bo . Det var lidt svært i starten at vende
sig til ikke at skulle ud i stalden til dyrene om morgenen ,
men det var kun i den første tid, nu vil jeg sige, at vi har
aldrig haft det så godt, da vi var unge var vi meget fattige,
men nu har vi det godt.
"Højvang" marts 2002

Peder Pedersen
Kilder:
Hansted Sognearkiv. Ove og Rigmor Steffensen

Rigmor og Ove ved deres guldbryllup 1987.

Deres pensionistbolig på Østerhøjsvej.

Hansted I<Joster

en l. august 2002 er Hansted Kloster klar til at byde
de første klosterbeboere velkommen i deres nye
hjem.
Ombygningen at det gamle hospital skrider planmæssigt
frem, takket være gode og samarbejdsvillige håndværkere.
Lige før sommerferien vil sydfl øjen være færdiggjort
med syv nye, smukke og funktionelle boliger. Nordfløjen
med en stor bolig, kontorer og spisestue, vil ligeledes stå
færdig, når de første beboere flytter ind.
I skrivende stund (3. maj) er der sat fliser op i badeværelser og maleren har meget travlt med grundbehandling af
lofter og vægge, som skal være færdige inden de nye
smukke plankegulve og det nye inventar (HTH- køkkener
og bademiljøer), kan sættes på plads.
"Udlejningen"/optagelse af nye beboere er så småt
begyndt på baggrund af forhåndsinteressen. l løbet af maj
måned får Hansted Kloster sin egen hjemmeside:
www.hanstedkloster.dk, hvor interesserede kan søge
oplysninger. Med 'åbning af hjemmeside og opstart af
annoncering, forventer vi mange kontakter til kommende
beboere.
Klosterlivet vil byde på både fællesskab og privatliv.
Fællesskabet vil få udgangspunkt i det måltidsfællesskab, som bliver en del af det at være beboer på Hansted
Kloster.
Måltidsfællesskab vil bestå af det varme hovedmåltid på
alle hverdage. l weekends og på helligedage holder man
sig selv ved kost. Der vil dog blive mulighed for- mod forudbestilling- at købe færdigretter i køkkenet.
Fra Hansted Klosters køkken vil der hver dag blive serveret frisk tillavet middagsmad. Vi håberpå-når ombygningen er helt tilendebragt - at vi også kan tilbyde måltidsfællesskab til ældre i området. Enten ved at man dagligt kommer og køber sin mad og/eller måske det bliver
muligt at arrangere større fællesspisninger en søndag hver
måned!
Fællesskabet vil også omfatte de fælles fritidsfaciliteter

D

so m værksted, væksthus, motionsrum og internetcafe.
Hertil vi l komme forskellige kulturelle tilbud som syngsammen, kor, studiekreds og diverse foredrag. Endelig skal
vi huske at Hansted Kloster råder over egen bus. Bussen
vi l to gange ugentlig køre "taxa" til indkøbscentre i
Horsens og vil naturligvis kunne benyttes af beboerne til
udflugter og ferier for mindre grupper.
Skulle der opstå uforudsete situationer vil Klosterets
portner være klar til at give en hjælpende hånd.
Bønholderboligen er p.t. ved at blive udvidet med nyt
soveværelse og et børneværelse. Denne bolig skal fremover være portnerbolig. I sidste uge annoncerede Hansted
Kloster efter portnerpar og jeg må sige interessen for klosteret, ideerne omkring dette og "jobbet" er helt overvældende. Så det ser lovende ud .
Privatlivet er der god plads til i de nye smukke boliger.
Alle boliger bliver med mindst to rum. Alle udstyret med
HTH køkken med indbygget bordkomfur og - ovn samt
køleskab m. frost. Alle badeværelser indrettet med fliser
(varme i gulv) og baderumsmøbler, også HTH . Øvrige
gulve i boligerne bliver egeplankegulve, der opsættes
hvidlakerede fyldningsdøre med messinggreb. Klosteret
får dørtelefoner med video, så yderdøre kan åbnes fra den
enkelte bolig, efter man har set hvem der ønsker at komme
ind. l alle badeværelser er der forberedt for vaskemaskine
og tørretumbler, som beboerne selv må installere, hvis man
ikke ønsker at benytte det fælles vaskeri i kælderen.
Parken er stor nok til at man også der kan være privat,
hvis man gerne vil det. I den tidligere urtehave vil alle
beboere, der ønsker det kunne få eget havelod.
Hansted Kloster- et spændende bofællesskab, der byder
på mange muligheder. Hvilke muligheder og hvordan de
udmøntes er op til de kommende beboere i samarbejde
med klosterets ledelse.
Er der blandt Broens læsere nogen, der ønsker yderligere oplysninger, er man velkommen til at kontakte forstander Jette Lund på tlf. 75 61 16 00 (Horsens Hospital).
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Hansted - Egebjerg
Husholdningsforening
H
,

ansted-Egebjerg Husholdningsforening har den 6.
maj afholdt generalforsamling i Klubhuset ved
Egebjerghallen.

Program for juni,
august, september 2002

'

Formanden fortalt, at man igen i år kunne se tilbage på
et rigtig godt år, med mange forskellige arrangementer,
hvor der har været rigtig god tilslutning.
12. juni var vi på aftentur til " Den italienske Have" på
Møllegården i Broløs ved Mariager. Det var en flot have
med mange skulpturer rundt i hele haven, og der var
vandbassiner, og springvand, og en del stenbede med forskellige alpine planter.
Stuehuset var fyldt med antikke møbler og mange malerier.
8. august var vi i "Den kreative Have" i Haldrup, det var
en japansk inspireret have, der var vandfald og vandløb,
mange smukke buske og blomste~. Aftenen sluttede med
en dejlig køretur til Alrø, hvorefter vi drak kaffe på
Hundslund Kro.
6. september var vi til Bowling og Ben på Strandkærvej,
Horsens, en god og hyggelig aften.
4. oktober havde vi besøg af Akupunktør og sygeplejerske Susanne Søe, Skjold, som fortalte om sit arbejde og
om akupunktur.
5. november havde vi Hanne Leth, Egebjerg, der fortalte om marinering af forskellig kød og anvendelse af et
rådyr, det var meget spændende.
5. december havde vi vores årlige j ulemøde, med hygge
omkring de fint pyntede borde. Til underholdning havde vi
"Nørrevangs Mandskor" og aftenen sluttede med lotteri af
mange flotte gevinster. Ruth havde som sædvanlig lavet
blomster og dekorationer både til borde og gevinster. Tak
for det Ruth.
22. januar var vi på ELCENTRET, Bjerrevej, aftenens
tema var "Styr på energien", skær toppen af elregningen .
12. marts havde vi den årlige hyggeaften i Klubhuset,
med spisning og underholdning af Herbert Zierler.
2- og 3. april besøg på Dallerup Modecenter, Stenderup,
med stor tilslutning og 2 dejlige aftener.
Vi har som sædvanlig hjulpet Idrætsforeningen med
deres sommerfest, og skal også hjælpe i år igen.
Det har været et godt år, med meget fin tilslutning til alle
vore arrangementer, det siger vi vores medlemmer tak for.

Torsdag den 6 juni. Udflugt til Haugaards have,
Fastrup v. Skjern.
Vi mødes ved svømmehallen kl. 13 .00, hvorefter vi køre
ud i sommerlandet.
I år skal vi besøge Haugaards have Fasterlundvej ·15,
Fastrup ved Skjern, hvor vi ser den skønne have og drikker kaffe på stedet. Derefter fortsætter vi turen og ender
ved en kro, hvor vi skal spise til aften.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 31. maj.
Onsdag den 14. august kl. 19.00 besøg ved
Aarstiderne, Barritskovvej 34 Barritskov.
Aarstiderne leverer økologiske fødevarer direkte til køkkendøren hos kunder.
Aarstiderne er en naturlig virksomhed med et naturligt
budskab: Vi vil leve det gode liv, tilberede ren og velsmagende mad og passe godt på hinanden og naturen . Motto:
" Du er hvad du spiser" . Der vil blive rundvisning og fortalt om de økologiske fødevarer, der afsluttes med kaffe.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 5. august.
Tirsdag den 10. september kl. 18.00, Bowling og Ben
Vi mødes kl. 17.45 ved Bowling centret på
Strandkærvej 87, hvor vi først spiller bowling.
Derefter når vi har fået den gode motion og appetit, skal
vi spise ben kl.I9.00.
Deltagere som ikke vil bowle er også meget velkommen.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 25. august af hensyn til spisning.
Husk evt. kørelejlighed ved tilmelding.
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer og
husk, at mændene altid er velkomne, ligeledes nye evt.
medlemmer.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse:
Annalise Daugaard, Højbovej 22 ..... 75 62 44 79
Ruth Jensen, Skovgårdsvej 1O ...... 75 65 63 72
Eva Ronge, 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

''Bagersvenden''
Tekst: Preben Henriksen, ØsterSnede
SO'erne og 60'erne var der kun en bagersvend i
Hansted, og det var Jens Krist ian Jensen af de fleste
kaldet "Bagersvenden" og ikke ved navn. Han var
ligesom bagermesteren fra Vestjylland og fød t i Lem ved
Ringkøbing den 9. marts 1921.
Bagersvenden boede og arbejdede hos bagermesteren
Andersen i Hansted. Omkring 1970 fik han job hos bageren i Lund og senere på Spedal sø i Horsens. Bopælen her
var et lille kælderværelse i Mindegade JA. Bagersvenden
var ungkarl og havde to arbejder. Foruden at være bager
var han musiker, violinist. Han spi llede til fester, baller og
folkedans . Når der sku lle bruges flere musikere var det ofte
med bagermester Andersen på klari net og i en årrække min
mor Grete ved klaveret.

I

Bagersvenden havde et smittende humør og et godt
hoved. Når de forskellige musikere han skulle spille sammen med vi lle vide noget om hvilken tonart der skulle spilles i var det altid Bagersvenden, der skulle fortælle dem
det. Han kunne sin musikteori på fingrene . Som barn
havde Jens Kristian problemer med sit hje11e. Det gav ekstra slag kaldet systoler. Han voksede fra det indtil omkring
50 års alderen, hvor det igen dukkede op. Når humøret
trængte til en ekstra tand, spillede Bagersvenden "basun"
med læberne. Det var han eminent til , og vi der så og hørte
på morede os alle sammen kostelig. Det gjorde han også
selv, og basunforestillingen endte altid brat, fordi han ikke
selv kunne holde masken men brød ud i voldsom latter.
Når min mormor Mary om søndagen havde taget rutebi -

Fra venstre mod højre Kristian Jensen, Irisvej 21, Horsens, (født 22. apri/1916 i Nørre Snede og stadig aktiv musiker.
Kristian Jensen har udlånt dette billede). Dernæst ses bagermester Thorvald Andersen" (født 4.december 1907 i Nørre
Vinum nær Videbæk, død 2 7. februar 1984 i Ham·ted). Med violinen "Bagersvenden" Jens Kristian Jensen, (født 9. marts
1921 i Lem ved Ringkøbing, død 29. november 1979 i Horsens). Længst til højre Jens Jørgen Elbek, Sommerlystgade 7,
Horsens, (født 13. februar 1914 i Serridslev, Vær-Nebel, stadig aktiv musiker). Jens Jørgen Elbek og "Bagersvenden"
spillede den sidste aften Pavillonen i Hansted Skov havde åbent.

~~======================================================Broen 14.årgang-nr.4

Efterårsprogram
Den 14. marts afholdt foreningen sin årlige
generalforsamling og tog afsked med et mange årigt bestyrelsesmedlem. Idet Frans Påskensen
ønskede, at træde ud af bestyrelsen. l hans sted valgtes Vagn Jensen, Østerhøjsvej.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev der
besluttet, at Vagn Jensen overtager de funktioner
som Frans Påskensen har haft i bestyrelsen.

Jens Kristian Jensen på damecykel taget enten afkøbmand
Villy Nielsen eller hans kone Kamma, som venligt har
udlånt billedet. Fotografiet er tager foran købmandsbutikken i Hansted, med Otto Munchs hus i baggrunden.
len til Horsens for at besøge sine forældre på Kraghs
Stiftelse ringede min morfar Janus og spurgte
Bagersvenden, om han ikke havde lyst at spille lidt. Min
morfar skulle passe telefoncentralen, der dengang i
50'erne var med ekstra takst om søndagen, så næsten
ingen talte i telefon på søn - og helligedage.
Engang Bagersvenden og jeg talte om det at stifte fam ilie, gav han udtryk for, at det havde han aldrig villet binde
an med, han syntes det ansvar var for stort til at realisere.
Han var ikke sikker på at kunne leve op til alt hvad han
selv og andre ville forlange. Bagersvenden boede hele sit
liv på små triste værelser og var derfor næsten altid "ude".
Det var et held for alle os som satte stor pris på hans spilleglæde og smittende humør.
Bagersvenden er blandt de mennesker, jeg sætter allerhøjst, og som jeg stadig savner at kunne hilse på, få en
samtale eller høre hans musik og lattervækkende basunblæsning. Han havde usædvanlige evner til at få løftet
stemningen når han stod ovenfor et publikum . Selv når han
stod alene som musiker til folkedans i Horsens forstod han
at skabe god stemning og glæde.
Bagersvenden levede kun til den 29. november 1979.
Han er begravet anonymt på Vestre Kirkegård i Horsens.

Efterårets program starter torsdag den 12. september med, at vi får besøg af Bent Maach fra
Gedved. Der vil fortælle om, forfatteren, debattøren
og foredragsholderen Jeppe Aakjær, om hans
opvækst hjemme i landsbyen Aakjær og hans senere forfatterskab. Jeppe Aakjær har skrevet mange af
de sange som stadig synges i dag. Den mest kendte
er nok "Jens Vejmand".
Torsdag den 10. oktober har Horsens borgmester, Vagn Ry Nielsen, lovet at komme og fortælle
om, hvad det sker i Horsens kommune i de kommende år og hvad der skal ske i vores lokal område.
Her er der mange nye ting i gang, så der skal nok
blive noget at spørge til og tale om. Borgmesteren er
også gerne god for et par historier, så det skal nok
blive en oplysende og god eftenniddag.
Torsdag den 14. november bliver der også
møde, men det er ikke planlagt endnu.
Alle møderne er i klublokalerne i Egebjerg hallen
klokken 14.00 med den sædvanlige tilmelding til
bestyrelsen inden mødet af hensyn til kaffen.

Bestyrelsen er på tiden:
Søren Larsen .............. 75
Irma Sahner ............. .. 75
Emmy Jørgensen ........... 75
Karen Marie Hansen ........ . 75
Vagn Jensen ............... 75

65
65
65
65
65

63
64
61
69
64

85
61
39
75
47

Andelsboligforeningen
"Kastanievænget"
er godt i gang med byggeriet af de 14 boliger.
Tekst: Mogens Kirkegaard
Nye, ældrevenlige andelsboliger i Egebjerg
Den 6. marts blev en vigtig dag for de 14 andelshavere
med familie, der for snart et halvt år siden tegnede sig for
en andelsbolig på Peder Pedersens mark umiddelbart øst
for gården "Højvang". Horsens kommune købte gårdens
jorder i 200 l og udlagde bl. a. et areal på 6000 m2 til
andelsboliger. De ældrevenlige og velindretted,e boliger er
tegnet af arkitekt Jens Vandvig fra Tegnestuen Østjylland
og opføres af Dansk Boligbyg A/S . Men oplægget og ideen
til byggeriet har været undervejs siden den 7. nov. 1996, da
en lokal arbejdsgruppe i samarbejde med Seniorbo
Horsens begyndte at formulere nogle tanker o~kring boliger i Egebjerg til mennesker i den tredje alder.
De 14 huse er fra 86 - l 06 m 2 hver omgivet af en lille
have og koster i indskud fra ca. 209.000 kr. for de mindste til 258.000 kr. for de største. Den månedlige husleje vil
ligge på fra ca. 451 O kr. til 5425 kr. Priserne har kunnet
holdes på dette niveau, fordi projektet er offentligt støttet;
der er tale om kvalitetsbyggeri hele vejen igennem.
Bestyrelsen består af Søren Bregendahl, Ejnar
Christensen og Mogens Kirkegaard (fmd.).
Husene er solgt på nær en enkelt, og der føres en venteliste, hvorpå interesserede kan blive optaget, også selv om
det ikke er aktuelt lige her og nu at erhverve en sådan
bolig.

begynde med var der
usikkerhed om placeringen, men man endte med Frands Paaskesen var i flere
at lægge sig fast på det ar en utrættelig fortaler for
omtalte stykke jord med byggeri af ældrevenlige boliindkørsel fra Egebjergvej ger i Egebjerg og glæder sig
og Kastanieparken.
ogs a til at flytte ind et mindre,
Marken skråner let, men moderne hus, der ikke
hvorfor der er opbygget stiller sa store krav til vedligeterrasser, så huse og holdelse af hus og have.
haver kommer til at ligge
på fladt terræn. Der var længe stor usikkerhed om den pris,
kommunen ville forlange for jorden. Da den endelig blev
meldt ud, var den overraskende høj, l ,8 mil l., hvilket førte
til en noget højere anlægssum end oprindelig beregnet. Det
var derefter ligeledes overraskende at læse, at Horsens
Kommune fandt byggeriet for dyrt, hvilket efter vores
opfattelse kommunen selv i sin fastsættelse af grundprisen
har haft en væsentlig indflydelse på.
En langsommelig papirgang og kommunikationsproblemer mellem byggeledelse og Horsens kommune førte til
gentagne udsættelser af starttidspunktet. Men nu er byggeriet endelig kommet rigtig godt i gang, og det realistisk at
anslå indflytningstidspunktet til midten af november. Det
giver også de kommende beboere en rimelig tid til at sælge
deres nuværende bolig.

Problemer undervejs
Der har stået blæst om projektet fra første færd. Til at

Ved byggestarten trak man sig pa grund afvejret ind i
mandskabsvognens hyggelige stue. Her ses den aktive
bestyrelse, fhv. købmand Ejnar Christensen, fhv. gdr. Søren
Bregendahl og fhv. overlærer Mogens Kirkegaard, mens
Else Bregendahl holder sig pænt i baggrunden. (Foto:
Karen Bastholm.)

Byggestart i stormende kuling
Det var derfor kun naturligt, at byggestarten den 6.
marts skulle ske på en dag med blæsevejr. Alligevel indfandt mange andelshavere sig i entrepenørens skur på byggepladsen for at markere deres glæde over, at usikkerheden
om projektet var borte, og at Ole Mortensens maskiner nu
kunne tage fat. Til stede var desuden Børge Runge og
Carsten Bjørnstrup, der som medlemmer af bestyrelsen i
Seniorbo Horsens har været særdeles aktive i byggeriets
indledende faser. Ligeledes var Dansk Boligbygs direktør,
Ole Rasmussen, mødt op sammen med den daglige leder
og tilsynsførende, Lars Smedegård, og arkitekt Jens
Vandvig.
Nu glæder vi os over at følge byggeriet og se det nye
kvarter blive til. De smukke huse bygges i mursten, der
spiller i røde og gule nuancer, og på taget anvendes røde
teglsten . Boligerne er indrettet med henblik på, at ældre
mennesker kan blive boende her i mange år og glæde sig
over den smukke udsigt til Hansted Kirke og grønne marker mod sydøst.

Ungdomsskolen - endnu en
sæson er sluttet
- men der kommer en

U

ngdomsskolen holder nu sommerferie. Vi glæder os til at se rigtig mange unge mennesker
efter sommerferien. Klubben åbner igen i
midten af august.

Ungdomsskolen er for elever fra 7 klasse hvor de kan
tilmelde sig ungdomsskolens fag, ture og klubtilbud.
Klubben er åben for alle unge. Vi lægger vægt på, at de
unge har medindflydelse og er medbestemmende i klubbens drift. De voksne medarbejder lytter til de unges
ønsker - og vi er kendt for at handle hurtigt hvis det er
nogle ønsker vi kan opfYlde.
De unge kan også tilmelde sig undervisning i ungdomsskolen, der bliver hvert år tilbudt rigtig mange gode muligheder for at dygtiggøre sig eller bare få hjælp til et hængeparti inden for forskellige sprog_- matematik eller dansk.
Der er også mange kreative fag at vælge imellem, lige fra
barnepleje og til at bygge sin egen fiskestang.
For vores eget vedkommende har vi i denne sæson haft
undervisningshold i foto og madlavning, nogle har også
været så heldige at få lov at lave deres egen kniv, (dette har
være muligt da vi har fået hjælp fra en forældre.) Mange
tak for det.
I klubben er der åbent hver mandag - tirsdag og onsdag
fra kl. 19,00-21,50, her kan de unge komme og spille billard - bordtennis - pool og andre spil, vi har også 2 computere som kører internet, du har måske også bare lyst til

at se fjernsyn - høre noget godt musik og snakke med hinanden. Der er også fredags åbent en gang imellem fra kl ,
19,30 til 23,00, datoerne for fredags åbent kan ses i vores
ungdomsblad Spot On. For at komme i klubben skal man
have et klubkort, det koster 25 kr. for en hel sæson, men
er man tilmeldt et undervisningshold er det gratis.
Skulle der nu sidde en læser, med en god ide som de tror
de unge kunne have interesse i, så kom ned i klubben og
lad os snakke om det, vi er altid meget interesseret i nogle
nye ideer, man er også altid velkommen til bare at kigge
forbi og se hvordan der er i klubben.
Billederne er fra vores fastelavnsfest.

Med venlig hilsen
Ungdomsskolen
Irma Egelund

Broen vil hermed gerne byde vores nyeste forening Dagplejen velkommen!

Dagplejen
Vores leder Karen-Inge Gaarde synes det var en rigtig god ide, at vi blev medlem af
"Broen", og det er vi meget glade for. Vi er nu 17 dagplejere og ca. 62 børn i
Hansted-Egebjerg, som er fordelt på 2 legestuer" Myretuen" og "Skovtroldene".
Tekst: Ursula Søvang.

Dagplejedag
en 8. maj afholdte vi den landsdækkende
Dagplejedag. Alle var klædt ud som indianere,
og det var et meget festligt syn .
Dagen startede kl. 9:00, hvor vi tnødtes ved klubhuset v/
Hallen. Brugsen havde sponseret rundstykker, som vi nød .
"En stor tak for det". Mc. Donald havde sponseret saftevand også en tak til dem . Derefter var der optog til
Kaskelotten, hvor de tog imod os med lækkerier til ganen
(Popcorn-saft). Vi sang nogle sange og børnene legede lidt.

D

Dejligt for os dagplejere, fordi vi møder mange af vores
"gamle børn". En stor tak til kaskelotten.
Tilbage til klubhuset hvor "Høvdingen" Karen-Inge
sang/ fortalte historier sammen med børnene. Dagen sluttede med madpakker, imens andre gik hjem (vi har mange
små pussere). Børnene sov godt nok godt denne dag.
Næste arrangement er den årlige udflugt, som I kan læse
om i næste nr. af Broen.

•
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EIF's bestyrelse:
Formand: Per Bregendal, Egesholm 34 . . .. . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .
Næstformand: Heine Holm, Askeholm10 · ungdomsfodbold .. .
Kasserer: Lene Jørgensen, Hanstedvej32 , ........................J~
Kim Andersen, Egesholm 44 · seniorfodbold •·..................... 75
J~hn Ferguson, Haldsvej 6 • ungdomsfodbold .................... 75
Birgitte Kristensen, Birkeholm 49 - seniorhåndbold .............. 75 65 63 31
UUa Jørgensen, Birkeholm 2 Å· ungdomshåndbold ..... ·.......... 75 65 60 22 .
Claus Trust, · Birkeholm 23 A• badminton ....................... 75 65 69 51 ··
Jette Christensen, Askeholm 57· Gymnastik+ svømning ......... 75 65 6743
Erik Thomsen, Vesterhøjsvej 12 · kampfordeler ...•............. 75 65 65 01

Sportsfest
14. & 15. juni 2002
gebjerg Idrætsforening indbyder hermed
til to glade dage. Fra den 14. juni til den
15. juni 2002.
Det bliver i år to dage med en masse aktiviteter for børn og voksne. Der er lagt op til at
samværet med familien og venner er i gode
rammer i år.
Det er festudvalgets håb at det bliver et par
fornøjelige dage for alle, med en styrkelse af
EIF og det sociale liv i og omkring EIF.

E

Sportsugen er i år tilrettelagt af:
Allan Jørgensen, Kim Andersen, Hanne Leth,
Jette Christensen, Laila Søgaard, Rene
Sørensen, Jørn Sørensen og Per Bregendahl.
Der skal herfra lyde en stor tak til alle hjælpere, nye som gamle for jeres indsats i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af
sports week-enden.
Uden jeres hjælp og entusiasme ingen fest.
Ligeledes en stor tak til vores annoncører
og sponsorer for jeres bidrag og støtte til program, tombola m.m.

Hermed velkommen til to festlige dage med
fart på i EIF.

Med venlig hilsen
Per Bregendahl
Formand

Programoversigt:
Sportsugens kampplaner
Fredag den 14. juni:
Hoppepude
Fodboldkampe old boys
Grillaften ved klubhuset.
Lørdag den 15. juni:
Morgenkaffe med underholdning og tombola
Hoppepude
Lørdagshygge for store og små
Fest i hallen
Fodboldkampe ungdom
Ret til ændringer forbeholdes.

Håndbold
t kort tilbageblik på sæsonen der er gået. Samtlige
hold gennemførte turneringen - ikke alle med de
bedste resultater - de fleste sluttede midt i rækken.
Vort ynglinge elitehold, som vi fra klubbens side satsede en del på, opnåede desværre ikke helt de resultater, som
alle havde håbet på. Det startede ellers fint i de første to
kampe. Hvad der så gik galt vides ikke helt. Vi håber de
fleste hænger ved og fortsætter på seniorholdet fra næste
sæson.

E

Katrine Fruelund

Liv og Katrine Fruelund

Et frisk pust i hverdagen
Klubben havde i starten af marts besøg af Katrine
Frue lund. Hvorfor nu det! Tja- en af vore spillere er helt
vild med Fruelund. Forældrene kontaktede hende og fik
lavet en aftale om et besøg i klubben. Ca. en times træning
og bagefter kunne der stilles spørgsmål.
Aldrig har vi set pigerne være så koncentrerede under
træningen . Pigerne forsøgte på bedste vis at gøre de ting,
som blev vist. Ikke alt lykkedes første gang, men som
Fruelund sagde: Nogle ting starter man med i gå- tempo.
Der blev taget en del billeder under træningen. Det er jo
ikke hver dag, vi har så fint besøg.
Besøget sluttede med at pigerne og Fruelund hyggede
sig med spørgsmål/svar. Pigerne havde forberedt sig grundigt hjemmefra. Det var meget alsidige spørgsmål der kom
frem.
Sponsor for arrangementet:
Liv's forældre (Inga og Poul)
Brandbjerglundvej 1O

Træner søges
Vi er 10-12 unge piger som fra næste sæson skal spille 1. års ynglinge.
Vi mangler en seriøs træner. Vi håber du har tid og lyst.

Ring til Ulla tlf. 75 65 60 22

Tekst og foto: Marianne Thomsen
Det blev en rigtig hyggelig og glad aften for de omkring ·
60, som var mødt op til Irsk aften i klubhuset fredag den
1. marts. Der blev snakket og sunget i baren og rundt
ved bordene, som billederne viser, men højdepunktet
var selvfølgelig det skotsk-irske band "Draught Baileys"
bestående af 2 hyggelige danskere, som
virkelig forstod at skabe den rigtig "Pub-stemning".
Da de gik på scenen kom der gang i hænder og fødder
og senere på aftenen blev også dansegulvet taget i
brug. Efter koncerten fortsatte festen i baren og her
fulgte musikerne trop og jammede for det utrættelige
publikum.
Der havde sagtens været plads til 20-40 personer mere,
men klubhusudvalget håber senere at kunne følge op
på denne succes, hvor forhåbentlig endnu flere har lyst
til en sjov og musikalsk oplevelse i klubhuset.

Hansted Hospitals Venner
Hansted Hospitals Venner afholdte tirsdag den 26 marts generalforsamling,
med dagsorden i henhold til foreningens love. Fremmødet var i forhold til
året før ikke overvældende.
Alle valg var genvalg hvilket vil sige at bestyrelsen nu består af følgende
medlemmer. Jette Lund - Eva Søvang- Karen Dahl - Birgit Juul Sørensen
- Hans Jensen - Carl Oluf Madsen.
Foreningens bassis Hansted Hospital gennemgår for tiden en gennemgribende
ombygning, og vil i løbet af året fremtræde i en helt ny skikkelse og med et helt
nyt navn, hvilket naturligvis også har fået stor indflydelse på foreningens virke.
Generalforsamlingen besluttede med stor enighed at foreningen skulle fortsætte på "vågeblus" frem til år 2004 til
hvilken tid der formodentlig igen vil være et plejecenter til rådighed for lokalområdets ældre.
Der blev ligeledes besluttet at de 136 medlemmer, som havde betalt kontingent i 200 l, skulle have meddelelse
om at dette medlemskontingent ville være gældende til og med år 2004
Skulle der i perioden vise sig arbejdsopgaver, for vennekredsen vil foreningen naturligvis stå til rådighed.

Carl Oluf Madsen

Tirsdag den 20. kl. 19.00:
BROEN
Sidste frist for aflevering af brostof til september
nummeret, der udkommer 14.-15. september
Lørdag den 24. (se opslag i brugsen.)
SPEJDERNE.
Spejder for en dag (pr. weekend) på plænen
ved brugsen.

KALENDEREN

Tirsdag den 27. kl. 19.00:
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset
ved Egebjerghallen.

SEPTEMBER:

JUNI:
Torsdag den 6. kl. 13.00:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Udflugt til Haugaards have Fastup v. Skjern.
Hvor vi vil drikke kaffe på stedet, derefter fortsætter vi turen og ender på en kro, hvor vi skal
spise til aften.
Fredag den 14:
Egebjerg Idrætsforening.
Sports ugen starter fredag og der vil være hoppepude, fodboldkampe med old boy's og grillaften ved klubhuset.
Lørdag den 15:
Egebjerg Idrætsforening:
Sports ugen fortsætter med morgenkaffe med
underholdning og tombola, der vil være hoppepude og lørdagshygge for store og små, der er
fodboldkampe for ungdom. Lørdag aften afsluttes med fest i hallen.

AUGUST:
Onsdag den 14. kl. 19.00:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Besøg ved Aarstiderne, Barritskovvej 34
Barritskov. Der vil blive rundvisning og fortalt om
de økologiske fødevarer. Der afsluttes med
kaffe. Tilmelding senest den 5. august.

GUDSTJENESTER
Søndag den 8. kl. 9.00:
Lundum kirke.
Gudstjeneste ved Ingerlise Sander. (Tamdrup)
Søndag den 8. kl. 10.30:
Hansted kirke.
Gudstjeneste ved Ingerlise Sander.
Tirsdag den 1O. kl. 18.00:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Vi mødes ved Bowling centret, hvor vi skal spille
bowling og spise ben. Tilmelding senest den
25. august
Torsdag den 12. kl. 14.00:
Lundum - Egebjerg - Hansted
Pensionistforening.
Bent Maach fra Gedved, fortæller om debattøren og foredragsholderen Jeppe Aakjær, og
hans opvækst hjemme i landsbyen Aakjær.
Søndag den 15. kl. 10.30:
GU OSTJENESTER
Lundum kirke.
Gudstjeneste ved Dorte !saksen. (Tamdrup)
Søndag den 15. kl. 10.30:
Hansted kirke.
Gudstjeneste ved Ingerlise Sander.
Tirsdag den 24. kl. 19.00:
Støtteforen i ngen.
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset
ved Egebjerghallen.

Belægningsarbejde

EGEBJERG-EL
El-installatør Henning Juhl
Egebjergvej 194 - Egebjerg

Tlf. 75 65 61 76

lGI
Levvelmedel

Alt indenfor fliser belægningssten,
støttemure mm.
Stensætninger i
natursten. Terrasser
- indkørsler, mm.
- Udgravning-bundsikring - Levering af sand-ral.
- Kørsel med minidozer.
oet
Ring ti\...

LARS MADSEN

beta\er
s\9

Gl. kirkevej 17 - Egebjerg

Tlf. 75 65 65 47- 40 38 70 47

Skal din bil

på værksted •••

og testes - det klarer vi med vores
nye og smarte testapperat

* Alt i autoreparationer
* Forsikringsskader/rustskader
* Salg af nyere og brugte biler
* Trailerudlejning
* Service/rep. af scootere

Ny Underleverandør?
- Så prøv maskinfabrikken

TRO FA

V/Troels Søvang- Kærvej 2, Egebjerg- 8700 Horsens

75 65 62 87

Kom og prøv vores nye testapperat!
Alt i udmåling på bilens styresystemer.
Fejludlæsning/sletning på bilens computer.

~ ~~~~t~~k~~~~~~~!~~
~

~ C02 svejsning

~Drejning

~Tig

~

svejsning
~ l rustfri og jern

Fræsning

~Reparationsarbejde

Tlf.76269096-Bil51765264

PETER DAUGAARD

Nyt køkken?

Entreprenør- og brolægsningsfirma

www.friis-koekken.dk

Vi udfører bl.a.
Jord - Kloak - Støbearbejde.
Ny- og tilbygninger.
Privat - Erhverv - Landbrug.
AUT. KLOAKMESTER
TilsluttetKloakmesternas Kvalitetskontrol A/S

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens

75 65 69 65 • 40 98 69 65

Bordplader,
låger og skabe på

mål~

friis
~
køkken- bad - garderobe inventar
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Skowangen 1, 8722 Hedensted - Tlf. 75 89 17 33

.

Vi
Il

MURERFIRMAET

Din lokale
varmeleverandør
O Industrigasser
O Afdækningsbark
O Alt i fast brændsel
O Træflis • strøspåner

Høj bovej 14 . 8700 Horsens
Tlf. 75 62 62 09 . 20 44 33 09

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 75628007 • 75621902

l

Malerffrma11
MICHAEL ROSENBERG
Løvenørnsgade 15, 8700 Horsens
Mobil: 20 42 15 05

l/

~: 1~, ~
Guldager Energi AJS
Frederiksberggade 25
8700 Horsens

