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Du skal køre uden
om viberederne . ..
Af fhv. gårdejer Søren Andersen, Hansted, fortalt til Mogens Kirkegaard.

Søren og Elise Andersen fotograferet på en ferietur til
Østrigfor år tilbage.
n ?ag i oktober sidste år ringede Søren Andersen til
mig og sagde, at han gerne ville fortælle noget om
bl. a. sin tid som sognerådsformand og medlem af
sognerådet i den gamle Lundum-Hansted Kommune. Det
blev til en god og åbenhjertig snak om livet på
Bakkegården, om Søren Andersens slægt, der hører til de
ældste i Hansted sogn og naturligvis også om Søren
Andersens politiske interesser. Han kom i sognerådet 1954
valgt af Venstre, der gjorde ham til sognerådsformand i
1959.
Det vil blive for omfattende at videregive alt, hvad
Søren har fortalt, så jeg har udvalgt nogle afsnit og redigeret lidt her og der for at få det hele til at hænge sammen.
Søren Andersen er født i 1913 og nærmer sig altså de 90,
men mange begivenheder står stadig helt klart for ham,
selv om helbredet ikke har været det bedste i de sidste par
år. Han blev gift med Elise i 1944 og overtog Bakkegården
i 1947, som han drev indtil 1977, da sønnen Knud
Andersen overtog den.
Det har været magtpåliggende for Søren Andersen særligt at give udtryk for sin personlige opfattelse af de forhold, der senere fik ham til at tabe interessen for lokalpol itikken . Og så lader jeg ellers Søren Andersen fortælle:

E

Lidt om min slægt
" Min oldefar på mødrene side havde købt en ejendom i

Gedved, hvor min bedstemor var født. Oldefars søster var
gift med en mand, der hed Knud Jensen, og de fik
Bakkegården i fæste af Hansted Hospital. Til sidst købte
han vist gården. Men de havde ingen børn, og så havde de
testamenteret gården og deres ejendele til min bedstemor
på visse betingelser; hun skulle vistnok give l 000 rigsdaler til to, der var opkaldt efter Knud Jensen. Men de døde
ret tidligt, og så arvede min bedstemor jo Bakkegården, og
hendes far flyttede så ned og overtog eller bestyrede gården på hendes vegne.
I al fald var hun flyttet derned i 1864, for det fortalte hun
om, at de havde haft indkvartering af tyskere; det kunne
hun huske, hun var født i 1856. Hun hed Maren . Min oldefar, fortalte hun, blev tvunget til at køre ægt, som hun kaldte det, for tyskerne. De skulle køre en hel masse krigsmateriel sydpå. Men så skete det, at da han var kommet et
godt stykke syd for Vej le, at der i løbet af natten var en
eller anden, der havde sluppet hestene løs, og de var rendt
væk. Han kom i hvert fald hjem bærende på seletøjet, det
havde de jo taget af om natten. Heste og vogn gik til. Men
det var det eneste, han havde at gøre med krigen, han var
ikke soldat.
Så bestyrede han gården for min bedstemor, indtil hun
blev gift i 1882. Min bedstefar, Søren Andersen, somjeg er
opkaldt efter, var søn på nabogården, den gård, som min
fætter, Harald Andersen, senere overtog.
Min bedstefar var en ret fremtrædende mand, udadvendt, som vi kalder det i dag, og godt lidt af hans sognefæller, han blev i hvert fald formand for Hansted
Brugsforening og til sidst også for mejeriet EgedaL I ægteskabet var der så m in far og 13 år efter fik de en dreng
mere, Anker Andersen, Ellen Jensens far.
Hvor dygtig min bedstefar var som landmand, det ved
jeg ikke, men gården blev flyttet op fra Hansted by, dengang jernbanen kom i 1867, op på bakken syd for kirken
og fik det navn Bakkegården. Det gamle stuehus står
endnu i Hansted, men gårdens udhuse lå jo i vejen for jernbanen.
Min far, Knud Andersen, blev gift i 1911 med en af lærer
Christoffersens døtre. Christoffersen havde tre døtre og en
søn, og min far blev gift med den yngste datter. De to andre
døtre blev også gift med gårdmænd i Hansted, og på den
måde kom en stor del af Hansted i familie med hinanden.
Men sådan havde det altid været, måske endda mere tidligere.

Bakkegården fotograferet fra luften i begyndelsen af 1960erne af Kastrup Luftfoto.

Bakkegården
Da mine forældre fik gården, skulle der laves en hel del
forbedringer, og han tog et ret stort lån, der løb i 60 år til
tre og en halv procent. Bakkegården fik ikke i første
omgang del i strømmen fra transformatoren i Hansted, og
det var min far ked af. Før den tid havde de, når der var
høstet og de havde fået avlen hjem, sat forårssæden i stak.
Så lejede bønderne i Hansted et omkringkørende stort tærskeværk med lokomobil, og så hjalp de hverandre med at
tærske.
Derimod vintersæden, det var mest rug de havde dengang, den skulle de bruge til tækkemateriale til stråtaget,
og det blev så tærsketmed plejl. Nu kom min min far i forlegenhed, for de gårdmænd, der havde fået strøm, de købte
jo et tærskeværk selv, det var både billigere og nemmere
for dem. Så var min far nødt til at købe en petroleumsmotor, og der skulle vi bygge et motorhus, for det var jo
brandfarligt med sådan en karl. Selve motoren, det kan jeg
huske lige så tydeligt, det var en Gideon, som var fabrikeret ude fra Rud. Kramper Jørgensen i Horsens, det hed han
vist..
Jeg kan huske, at vi fik en selvbinder der under krigen
(l. verdenskrig). Det var en amerikaner, der kom i store
kasser, og så var der en mand ude at samle den.
Da vi ingen elektricitet havde og måtte spare på petroleumen, brugte vi karbidlamper, der gav et godt, men
meget hvidt lys.

Gårdens drift
I kostalden var der plads til 12 køer, ja og lige så mange
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ungkreaturer og kalve, ja og så en tyr, de havde på næsten
hver anden gård en tyr dengang, der havde en speciel bås.
Gården blev drevet således, at jorden var delt op i 9 stykker eller indtægter, som vi sagde. En .indtægt med havre
med udlæg i til græs. Når havren var høstet, så blev den
stående til græsmark næste år, og den græsmark lå i to år.

Søren Andersens datter, Kirsten, sammen med hans mor,
Nielsine. Familiebilledet er taget et par år før hun døde i
1964.

===================================================i================~Ø~

Vildtparade i Hansted skov engang i 195 Oerne. Nr. 2 fra venstre er Søren Andersens far, Knud Andersen. Det var skik, at
der tre gange om året var jagt i bønderskoven, hvor de fleste af Hansteds gårde havde en skovlod. Lodderne lå mellem
hospitalsskoven og markerne ude~Jfor. Senere fik jægerne mod betaling tilladelse til at jage også i hospitalets skov.
Det var de tre indtægter. Så blev græsmarken pløjet og der
b1ev sået havre i, det var det fjerde, og næste år blev den
pløjet, og der blev sået enten rug eller hvede i. Efter hveden havde vi et stykke med kålroer, og efter kålroer havde
vi byg, og et stykke med runkelroer og så byg igen. Jeg tror
nok det blev ni. Sådan var driften i min fars tid, og det blev
det ved med også i min tid, det meste tid i hvert fald.
Da min far overtog gården, var der 32 tønder land under
plov, foruden 4-5 tønder land skov, og så var der eng der,
hvor store Hansted A løber ud i Nørrestrahd. Der blev ungkreaturerne lukket ud om sommeren, og så kunne de drikke af Hansted A.

Fuglelivet omkring gården
Som barn og ung holdt jeg meget af at betragte fuglene.
Der var to storkereder dengang, en nede på Hanstedgård og
en på Marinus N ielsens lade, og de storke, de kom hvert år,
og tit når man høstede korn, så fik man besøg, så kom
sådan en stork for at se, om der dukkede noget frem. Man
kunne godt komme ret nær til den, men hvis man kom for
nær, så flygtede de; de var kendt med mennesker. Min bedstemor fortalte, at da hun var barn, da var der flere storkereder i Hansted end de to. Så var der også mange alliker,
og det var alle de skorstenspiber, der var på Hansted

Hospital. Efter at de fik centralvarme, blev skorstene aldrig
brugt til røg, og det var lige noget, der passede allikerne.
Det var nogen sjove fugle, men de havde sådan en sær
gang, og det er derfradet udtryk stammer, fuld som en allike. Så havde vi oppe på gården, og det var også i min tid,
e~ masse svalereder, og det var hen under bliktaget, under
tagskægget. Det var bysvaler, og de byggede reder på den
måde, at de var helt lukket, der var kunet lille hul som svalerne kunne komme ud og ind ad.
Min far var jæger, så han var glad for naturen, og han
lærte mig om fuglene. Da kom der jo også mange viber i
det åbne land, nu ser man næsten kun viber ude i engene.
Men dengang da var der viber i næsten hver mark. Når
man havde sået korn, så lå.de roligt et stykke tid, indtil det
spirede. Når man så skulle tilat tromle, så sagde min far til
mig: nu skal du til at passe på, hvis der er et par viber, der
ligger og flyver tæt om tromlen, så skal du passe på og se
efter, hvor der er en viberede, og så skal du køre udenom
og lave sådan en valk. Reden var jo bare en fordybning i
jorden, hvor der lå fire æg, så måtte vi godt lave en valk.

Aftenhygge
Vi kom jo sammen med de andre gårdmænd i Hansted.
Jeg kan huske, at de somme tider kom og fik kaffe om afte-
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nen, og så spillede de kort nogle af dem. Min onkel Thedo
og min anden onkel Peter Rasmussen og Anders Lassen og
Anders Munk, de spi llede kort de fire. Min far han brød sig
ikke så meget om at spille kort, det gjorde hans bror Anker
heller ikke, og så Anders Andersen, der havde Anton
Pedersens gård, han brød sig heller ikke så meget om kortspil, de sad gerne og snakkede så. Anders Andersen, han
blev ved at fortælle og fortælle. Hvis han havde været i
Horsens en dag, han havde altid oplevet noget, og det
kunne han blive ved at fortælle om, og selv om det ikke var
noget særligt, så kunne han gøre det så interesant. Jeg kan
huske han fortalte en gang: ja, nu har jeg sgu prøvet det
også, a havde været inde og blive klippet i Horsens, og så
sagde han, vil De ikke have Deres hår vasket? jo det kunne
a sgu da godt, og så blev det sgu vasket i tre hold vand. Og
så Anders Lassen han sad jo og spillede kort, men han lyttede jo med det ene øre, nå var det første hold meget
beskidt så? ja. det har det sgu nok været, for vi var ved at
tærske, og det støvede sådan.

at overnatte i laden eller hvis der var for koldt så inde i stalden, hvor der nu kunne være plads. En af dem husker jeg
især godt, han blev kaldt Peter-til hver-en tid. Hvor han
stammede fra, ved jeg ikke, de fortalte sjældent noget om
sig selv eller deres skæbne. Engang fik han lov til at ligge
i stalden tæt ved kalvenes boks, hvor han havde sovet godt,
selv om kalvene havde stukket hovederne ud og mærket
lidt efter, hvad det nu var for en. Om morgenen kom vagabonderne ind i køkkenet og fik kaffe, inden de drog videre.
Efter at Elise og jeg havde overtaget gården, blev der
ved at komme nogen, og Elise var ikke helt glad ved det,
hvis hun var alene hjemme. Engang stod der pludselig
sådan en vagabond inde i gangen. Elise var alene hjemme
med Knud, der på det tidspunkt har været 6-7 år.
Vagabonden var nu venlig nok, han sagde til Knud, at nu
skulle han jo snart i skole, ikke? Jo, det skulle han da. Så
må du hellere få en skrivemaskine, sagde han så og trak en
blyant op af lommen og gav den til drengen .

Vagabonderne

Det forpligter at være eneste søn
på en slægtsgård

Det skete jævnligt, at der kom vagabonder til døren og
bad om noget at spise eller et sted at sove. Mange steder
afviste man disse mennesker, der levede som hjemløse af,
hvad folk ville give dem, men mine forældre var altid venlige imod dem . Ofte kom de samme vagabonder igen år
efter år, og vi kom til at kende dem helt godt. De fik lov til

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal karakterisere mig selv,
men havde jeg ikke lige været den eneste søn på en slægtsgård, så var jeg aldrig blevet landmand. Jeg havde ikke
kræfter, jeg var spinkel og ikke nær så stærk som de andre.
Du ved, så skulle de løfte sådan en sæk korn op på nakken.

Sognefoged Anton Christensen fra Horskærgaard i Egebjerg sammen med de unge karle, der skulle måles og vejes ved
sessionen i Horsens 1933. Søren Andersen står længst til højre i bageste række ved siden af Niels Lassen Nielsen fra
Højballegaard. Helt til venstre står Oluf Palmelund, der på det tidspunkt ljente på gården Egesholm, som han senere selv
købte.
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Det har jeg aldrig kunnet, min ryg kunne slet ikke holde til
det. Jeg kan godt sige, at jeg var træt om aftenen om sommeren. Jeg smed mig hen på sengen eller også hvis jeg sad
inde, vi havde sådan en bænk ved bordet, hvor karlene sad
og spiste, jeg lagde mig tit på bænken og læste. Jeg var
ikke sammen med de andre eller til gymnastik. Den eneste
gang, jeg var til gymnastik, det var på efterskolen, men de
andre gik jo til gymnastik eller også til fodbold om sommeren på en eller anden græsmark, som vi havde lejet og
stillet nogle mål op. Jeg deltog ikke sådan, jeg var træt om
aftenen, jeg syntes ikke, jeg kunne være med.
Vi kom jo ud af skolen som 14 årige dengang. Men så
kom jeg på efterskole sammen med tre andre her fra
Hansted, Holger Sørensen, Niels Otto Lassen Nielsen og
en der hed Aksel Olsen, han var henne fra Søren Jensens
gård. Vi var på Flemming Efterskole, jeg tror det varede
fem måneder. Min far brød sig ikke om højskoler, selv om
han selv havde været på Vestbirk Højskole
Men i 1938 kom jeg på Korinth Landbrugsskole hos forstander Thomas Rosenstand. Det var dengang den mest
populære landbrugsskole, senere blev det Bygholm. men
det var jo nødvendigt at lære bl. a. kemi for at kunne blive
en god landmand.

Jeg bliver interesseret i politik
og kommer i sognerådet
Jeg havde i mine unge dage ikke interesseret mig så
meget for, hvem der sad i sognerådet. Efter at vi var blevet
gift, fortsatte jeg et stykke tid som medhjælper hos far, som
stadig ejede gården, og så boede vi i et hus nede i Hansted.
Jeg fik ugeløn, og min kone gik lidt ud og hjalp folk, når
de havde gilde, og hvis der var en, der var i barselsseng, så
var hun der og hjælpe til. Men et år blev jeg indkaldt til
skattemøde, og de syntes, at min indkomst var for lille, og
en mand fra skatterådet, Ivar Mikke'lsen, himlede op om, at
jeg havde opgivet alt for lidt, og det kunne jeg ikke leve
for. Jamen jeg havde kun tjent det beløb der, sagde jeg, og
det lever vi for, vi kommer ikke så mange steder. Han
kunne jo ikke bevise, at jeg havde haft andre indtægter,
men min indkomst blev lige godt forhøjet, og jeg kom til
at give mere i skat. Men jeg syntes, at det var uretfærdigt,
at jeg kom til at betale skat af penge, jeg aldrig havde tjent.
Så skulle der være valg til sognerådet, der skulle begynde i 1954, og Venstre havde opstillingsmøde. Jeg blev
opstillet som nr. 9, og det resulterede i, at jeg blev valgt
(der var nogle, der blev forbløffede) til sognerådet. Og så
komjeg ind.

Sognerådet 1954 -58
Det sogneråd bestod af Nicolai Karlsen, han var formand, og Magnus Rasmussen fra Hansted Mark, Peder
Pedersen, Brandbjerglund, Henrik Pedersen, Egebjerg
Vestergaard og så mig, og så var der en repræsentant for
Venstre i Lundum sogn, Svend Otto Jensen. Det var
Venstre, der var seks. Og så var der Gunnar Sørensen, der
var valgt på en husmandsliste, og så var der fire socialde-

mokrater, Aksel Jensen, Elly Rasmussen og Anders
Andersen og Liboriussen i Lundum. Det var 11. Det var
første gang, der kom en kvinde i Lundum-Hansted sogneråd.
Der gik så fire år, som jeg betragtede som en læretid.
Men så var der Nicolai Karlsen, han snakkede om, at han
var ved at blive for gammel. På næste opstillingsmøde,
altså da de fire år var gået, lod han sig genopstille, for som
han sagde, han kunne altid trække flere stemmer. Men så
ville han gå efter et år. Det var sådan noget, vi havde regnet med ville ske, og han slog selv på det engang imellem:
"Nu skal du se, du skal gøre sådan og sådan ligesom mig!"

Jeg bliver formand
De første fire år, jeg sad i sognerådet, skulle vi hvert år
møde til noget, man kaldte ligning. Sognerådet skulle
skønne, om folks selvangivelser var korrekte og rimelige,
om de havde opgivet hvad de havde tjent. Sognerådet
kunne evt. forhøje folks indkomst, så de kom til at betale
mere i skat, hvis vi ud fra vores kendskab til de enkelte
skatteydere mente, at de havde opgivet for lidt. Men en ny
lov åbnede senere mulighed for, at det kunne gøres på en
ny måde.
Nicolai Karlsen trak sig så tilbage i 1959, og så blev jeg
sognerådsformand. Vi havde et godt samarbejde med
Aksel Jensen, der var formand for socialdemokraterne,
ham rettede de sig efter alle sammen, og han og jeg havde
altid kunnet godt sammen.

Ondt i skatten
Et af vores store problemer var, at der var i en periode
omkring 1960 mange mennesker, der skyldte i skat, og
amtet bad os kradse lidt mere ind, der var ingen mening i,
at vi havde så store restancer. Så blev vi enige om i sognerådet, at tre personer fra kasse- og regnskabsudvalget skulle tage et møde med de skyldnere, så de kunne få deres
skatteforhold i orden. Så blev de indkaldt til et møde efter
kl. fire, fordi de fleste af dem, der skyldte i skat, var arbejdere (der var vist kun en tre-fire bønder, der skyldte i skat).
Jeg kan ikke huske, hvilke personer det var, men de skulle
i hvert fald møde, og så skulle vi have en ordning med
dem, om de skulle afdrage eller hvad.
Da vi kom derop, sad den første og ventede, det var
gårdejer Chr. Schønemann Hansen. Kæmneren, Alf
Hansen, havde givet ham lov til at komme tidligere, fordi
det ellers var midt i hans malke- og fodertid. Jo, men det
var helt i orden, vi kunne tage ham først, og han kom ind,
og sådan og sådan. Vi blev enige om, at han skulle afdrage
sådan og sådan, det var meget fint. Så gik vi hele raden
igennem, og en af de sidste var en forretningsmand. Han
blev helt vild over at vi ville have penge af ham, han betalte fandme nok og hist op og her ned. Hans kone arbejdede,
så Alf og konen var enige om, at vi så kunne tage lidt af
hendes løn. Hun skal saftsusemig ikke betale min skat,
sagde manden, han var helt oppe. Men fordi jeg fortæller
det, det er fordi det er meget typisk for visse politikere, at

de er meget villige til at komme ind og ordne andre folks
pengesager, men et stykke tid efter, da var Schønemann,
ham der skyldte i skat, da var han sognerådsformand, og
den anden var kommet i skatterådet.

Politisk systemskifte i
Lundum-Hansted Kommune

slagtermester N.M. Pultz, der også var kreaturhandler. Så
kom et af de socialdemokratiske skatterådsmedlemmer hen
til os, jeg kan ikke rigtig huske navnet, han bandede nu så
meget. " Hvordan fanden , Søren Andersen, kunne du drømme om at trække dig til fordel for den mand, der blev formand efter dig?" Det er den eneste oprejsning, jeg nogen
sinde har fået. Jeg tror nok, at de fleste i kommunen syntes, at det var den rigtige mand, der kom til efter mig, men
det bliver så deres sag. Men den oprejsning har jeg da fået,
og sådan sagde han. Men det trøstede mig da, at det var
Ejnar Jensen, der sad på næstformandsposten og kunne
holde ham i ørerne med hensyn til skatteansættelser og det
der; Ejnar Jensen var fuldstændig inde i det, og jeg synes
også, at han var retfærdig.

Nå, men så blev der valg til sognerådet i november
1961, og det nye sogneråd kom til at bestå af fire fra
Venstre, fire socialdemokrater og tre fra borgerlisten, hvoriblandt Schønemann. Mange af de valgte var helt nye i den
sammenhæng. Men vi havde så møde i Venstre om, hvad
vi skulle gøre. Jeg mente jo, at vi skulle beholde formandsposten, mens Carl Mogensen sagde, at det jo ikke
behøvede at være den samme sognerådsformand. Så snakkede vi ikke mere om det den aften, men da var vi blevet
enige om, at vi skulle have et møde med Schønemann og
hans folk. Og vi havde så det møde, og så sagde
Schønemann: "Ja, vi kan da godt samarbejde, men det er
på den betingelse, at jeg skal være formand! " Jamen sådan
og sådan, han havde jo kun tre mandater, og vi havde fire ,
og vi syntes jo ikke - "Jeg skal være formand! " Der var
ikke noget at gøre.
Så gik de jo i stedet sammen med socialdemokraterne,
og Schønemann blev sognerådsformand, og Ejnar Jensen
fra Lundum blev næstfonnand. Schønemann havde været i
sognerådet på Alrø, hvor han kom fra, og han havde også
været opstillet til folketinget for Retsforbundet, men var
aldrig blevet valgt. Men folk syntes måske på denne baggrund, at han var egnet til posten som sognerådsformand til
trods for, at han var ret ukendt i Lundum-Hansted.

I tiden derefter var samarbejdet og sammenholdet i
Venstres gruppe ikke ret godt. Jeg brød mig ikke om at
skulle skændes med mine egne partifæller, jeg ville helst,
at tingene kunne ordnes på en fredelig måde.Og det mangiende sammenhold betød, at Schønemann kunne fortsætte
som sognerådsfonnand, selv om der både blandt venstrefolk og socialdemokrater var modstand mod ham. I grunden betød det ikke så meget, hvilket parti sognerådsformanden tilhørte, det er bare et prestigespørgsmål. Det det
gælder om , er at få den dygtigste mand på posten.
·Hvis jeg ikke havde haft så mange personlige stemmer,
havde jeg nok trukket mig ud af sognerådet midt i valgperioden, men jeg syntes ikke, jeg kunne være det bekendt.
De havde jo også nådigst tildelt mig vejudvalgsformandsposten, og der kunne jeg så slå m in e folder.

Flere skatteproblemer

Uanmeldt amtsrevision

Så kom den tid, da det samlede sogneråd skulle gennemgå selvangivelserne. Vi begyndte med sognerådsformandens, og Ejnar Jensen læste tallene op. Schønemann
havde opgivet en indkomst på mellem tre og fire tusinde
kroner, og for det beløb havde han levet og kørt bil med
cigar i munden, ja det var helt latterligt i sammenligning
med de andre almindelige indkomster, der lå på l 0- 12000
kr. dengang. Sådan en selvangivelse kom sognerådsformanden med. Ja hvis Ekstrabladet havde fået fat på den
historie! Ja det var sådan, at de andre sognerådsmedlemmer kiggede på hverandre, hvad skal vi gøre ved det, vi
kan da ikke. "Du kan komme ind til skatterådet", sagde
Ejnar Jensen så til Schønemann, "det er helt hen i luften,
hvad du har skrevet, det kan ikke passe!" Det første
Schønemann sagde var: "Vil det sige, at jeg kan ikke være
sognerådsformand længere?" - Så blev vi enige om at
sende det ud til skatterådet i Horsens, og derefter hørte vi
ikke mere om sagen, hvad vi ellers altid plejede, når der
var noget, der kom ind ti l skatterådet.

En slags oprejsning
Men et par år efter gik jeg inde i Horsens sammen med
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Samarbejdsproblemer i Venstre

Sognerådet fik jo i befolkningen skyld for, at de bønder
var fornærede, at sognerådet var snæversynet og for
nærigt, men det var ikke alene sognerådet, også amtsrådet
havde det sådan. Og en skønne morgen ringede Alftil mig:
"Du må skynde dig at komme herop, der kommer revision
fra amtet, de skal se sagerne efter, om det er i orden!"
Jeg kom jo så derop, jeg tror der var fire mand, embedsmænd fra Skanderborg Amt. Det første de spurgte om, det
var om der var sognerådsmedlemmer, der skyldte i skat.
Alf sagde, at det var der ingen der gjorde. Så skulle de have
at vide, hvad der stod på de forskellige konti, og regnskabet det var helt i orden . Det var jo godt nok, for Alf havde
orden i sagerne.
Og så var der Anders Træskomand, ja han var jo så ærlig
som solen, han krævede skat op. Og havde folk ikke lige
pengene her og nu, så kunne han sige: "Ja har du dem ikke
lige i dag? Ja jeg skal jo have dem i dag -jamen hvad tid
får du dem? Så kan du komme hen til mig og betale, så kan
det lige nås." Anders kunne godt lide at sige, at han havde
været reservekæmner. Han var jo også pantefoged, og så
opkrævede han sygekassekontingent Lai var repræsentant
for en eller anden brandforsikring, og dem krævede Anders
også op for. Men han måtte ikke have alle de ting, han
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Det sidste sognerådsmøde i Lundum-Hansled Kommune blev afholdt lige før kommunesammenlægningen 1970.Billedet
viser flere af de personer, der nævnes her. Stående fra venstre: Vognmand Johannes Jensen, Lundum, købmand Ejnar
Christensen, Egebjerg, forpagter Arne Juel Sørensen, Hanstedgaard, gdr. Carl Mogensen, Raadved, Gdr. Ejnar Jensen,
Lundum agfaktor Regnar Caspersen, Egebjerg.
Siddende: Kæmner Alf Hansen, sognerådsformand Chr. Schønemann Hansen, gdr. Jens Thule Jensen, Lundum, lærerinde
Grete Sohn, Egebjerg, husmoder Inger Jensen, Hansted og rengøringsassistent Ragnhild Laursen, Egebjerg.
måtte ikke blande dem sammen. Så Anders var også kommet derop, han svedte. Men det skulle der i hvert fald en
anden ordning på.

En bøde på 40 kr.
En gang var Peder Pedersen (Brandbjerglund) og jeg
indkaldt til Skanderborg Amtsråd på grund af, at kommunen betalte telefonregninger for nogle af kommunens folk.
Det måtte man ikke uden amtets tilladelse. Peder Pedersen
og jeg var deroppe, og så blev vi spurgt om, hvordan det
kunne være. Jamen regningerne er da ikke ret store, sagde
jeg så, og I kan jo selv se, hvor meget det drejer sig om, det
er ikke sådan, at vi benytter os af det. For kæmnerens vedkommende var det fra gammel tid, hvis et sognerådsmedlem ville spørge ham om et eller andet, så skulle de kunne
komme i forbindelse med ham, selv i hans hjem. Og for
Aksel Jensens vedkommende, så var han vejformand, og
når det drejede sig om sneplove, der skulle ud tidligt om
morgenen for at gøre vejene farbare, så skulle han have en
telefon, og det kunne de godt forstå. Hvad så med I andre
to, blev der spurgt. Socialudvalgsformanden (det var Peder

Pedersen dengang), hvis han skal rundt og skaffe folk tag
over hovedet, så skal han da rundt, og det har vi aldrig
taget kørepenge for. Jamen, hvad jeg så skulle ud til? Ja,
for eksempel så har jeg været i Lundum for nylig, der har
vi et hus ovre, og ham der lejer huset, han klagede over
kakkelovnen, den duede ikke, den røg, og han ville gerne
have en ny kakkelovn. Så var jeg nødt til at køre over og
se til det, og manden havde ret, det var da en elendig kakkelovn, og der er da flere tilfælde. Hvad så, blev der spurgt.
Ja, der var en mand i Rådved, han klagede over, at al kloakvandet fra Rådved, det rendte ned i hans eng, og det drak
hans kreaturer af, og derfor gik hans mælk i fjerde klasse.
Og det skulle jeg også over og se på, men sådan noget
skulle vi ligge og køre efter.
Amtmanden sad mest og grinte, men til sidst sagde han
til Peder og mig, om vi ikke kunne gå udenfor og vente,
mens de snakkede. Lidt efter blev vi kaldt ind igen. "Ja vi
er kommet til det resultat, at de to andre slipper, men I to
der, I skal betale 40 kr. hver!"
Da vi kom derfra, Peder han slog en skvalder op, og så
slog han mig på skulderen: "Ha, så skulle vi her op for 40
kr!"
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Horsens Fællesantenne-Forening:

Antenneforeninger
har fusioneret
måned 2002 blev fusionen mellem
Antenneforeningen Horsens Nord og Horsens
Fællesantenne-Forening en realitet. Fra den l. juli
2002 er alle medlemmer i Antenneforening
Horsens Nord således blevet medlemmer af Horsens
Fællesantenne-Forening.

I

JU111

I Horsens Fællesantenne-Forening vil vi gerne byde alle
nuværende - og kommende medlemmer fra Egebjerg og
Hansted velkommen til foreningen og vi håber, at fusionen
må blive til gavn og glæde for alle.

Antenneforeningen har en hjemmeside, hvor det er muligt
at følge med i, hvad der sker og hvad der kan være af nyheder. Ligeledes kan man her se bestyrelsens sammensætning og personalet- og ikke mindst foreningens vedtægter,
hvilket kan være meget relevant i forhold til den kommende generalforsamling. Vi vil denne gang slutte af med
nogle praktiske oplysninger - det er en god ide at klippe
disse ud og have dem ved hånden, såfremt man skulle
ønske kontakt med os.
Med venlig hilsen
Gunnar Sørensen
forretningsfører

Praktiske oplysninger:

Horsens
Fællesantenne-Forening
har
kontor
i
Kongensgade 8 i Horsens og der er åbent alle hverdage
(bortset fra mandage). Vi bestræber os på, sammen med
Telia Stofa A/S som programleverandør, at give alle medlemmer en fornuftig service - vi gør i hvert fald hvad vi
kan.
Fra den l. januar 2003 får vi fælles programpakker og vi
skal nu i gang med at sammensætte nogle nye programpakker, dels baseret på resultatet af brugerafstemningen i
august/september og dels under hensyntagen til en fornuftig økonomi.
I en forventning om, at oplægget til nye programpakker fra
den l. januar 2003 bliver godkendt af fællesantenneforeningens bestyrelse, skal disse godkendes på foreningens
ordinære generalforsamling, som afholdes inden udgangen
af oktober måned 2002.
Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske i dagspressen
(Horsens Folkeblad, Onsdags-Avisen og Horsens Posten).
Kvittering for betalt kontingent til Antenneforeningen
Horsens Nord (for 2002) vil være gyldigt adgangskort til
generalforsamlingen.
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Horsens Fællesantenne-Forening
Kongensgade 8, 8700 Horsens
Tlf. 76 25 89 05
Telefax nr. 76 25 89 06

Kontortider:
Tirsdage - fredage kl. 09.30 - 12.00
Onsdage tillige kl. 15.30 - 17.30

Hjemmeside:
www.hrs-faellesantenne.dk

E-mail:
hrs.faellesantenne@stofanet.dk
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Torpedo- manden
Tekst: Journalist Claus Schjødt, Hansted

D

et kunne være en etape i Tour de France eller en
belgisk forårsklassiker. Men det er morgenturen
mellem Hansted og Horsens, og det er ikke for

sjov!
Feltet er stort set det samme hver dag. Vi kører hjemmefra omtrent samtidig og kender efterhånden hinanden på
stilen, cyklen, regnfrakken eller det søvnige udtryk i øjnene.
Men hver dag er alligevel en ny dag - et nyt løb i løbet.
Der er vindere og tabere - undtaget de dage, hvor det regner skomagerdrenge. Da er vi alle tabere.
Der er bakker, der skal besejres. Lyskryds, der skal overlistes . Bilister, der skal have møgfald. Og cyklister, der
skal overspurtes.
På gode dage kan jeg høre studieværten i Odense sige:
Op i fart
- Så stiller vi om til vores to reportere i det midtjyske,

Kurt Kæde og Hjalmar Hjul. Hvordan går det? Er feltet
kommet godt fra start?
- Ja, feltet er stille og roligt ved at komme op i fart. Men
der venter rytterne en lang etape med flere hårde stigninger. Så de første minutter har traditionen tro formet sig som
en paradekørsel, hvor rytterne har vinket farvel til familien
og lavet sjov med tilskuerne. Men nu, hvor feltet er kommet ud på Egebjergvej, hviler der en synkron og fortættet
ro over rytterne, svarer Kurt Kæde.
- Situationen i feltet er den, at to ryttere stod af her til
morgen - ramt af et maveonde, som allerede gav dem problemer på etapen i går og sendte dem langt ned i det samlede klassement Men outsideren, vores favorit, det nationale håb er med i dag, ikke sandt Hjalmar?
-Jo! Torpedo-manden, også kaldet Manden med de Tre
Gear, ser ud til at være godt kørende. Men han antydede jo
også allerede i går, at han havde noget i benene til dagens
etape, siger Hjalmar Hjul.

Let dis
- Men ellers et herligt vejr her i det midtjyske. Omkring
syv-otte grader her fra morgenstunden, hvor en let dis stadig hænger over vandhullerne neden for den store gule pølsefabrik, 3-Stjernet A/S på Åge Jensen Bakken, konstaterer Kurt Kæde.
- Som man så ofte ser det, klumper feltet nu sammen
foran lyskrydset ved Egebjergvej/G l. Århusvej, konstaterer
Hjalmar Hjul
- Og det er efterhånden en ting, der snakkes en del om i
feltet. Er det ikke, spørger Kurt Kæde.
- Jo! Mange ryttere betragter det som et stort sportsligt
problem, at de, mens de venter på grønt lys, igen og igen
bliver indhentet af ryttere, de allerede har overhalet en
gang, siger Hjalmar Hjul.
- Nogle hævder, at enkelte ryttere tilrettelægger deres
kørsel efter, hvomår lyskrydsene skifter. Der går endda
rygter om, at ryttere har sendt deres ægtefæller afsted i bil
ad Gl. Århusvej og har fået lyset til at skifte, lige før de
førende nåede frem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro, tilføjer han.

Grimt syn
-Nej, cykelsporten byder næsten dagligt på nye chokerende afsløringer. Der er ryttere og holdledere, der ikke
skyr noget middel. Det var et grimt syn, vi så forleden,
hvor en af feltets unge ryttere pludselig smed cyklen i grøftekanten og kastede op - tilsyneladende efter overdreven
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brug af morgenmild morgenjuice, konstaterer Kurt Kæde
og hæver stemmen.
- Nå, men vi vender os mod dagens etape, hvor Torpedomanden, Kvinde med Cykelanhænger og Ung Pige i Røde
Gummisko nu ruller ud i krydset ved Gl. Arhusvej. Kvinde
med Cykelanhænger står næsten stille. Her ser vi tydeligt,
hvor meget lyskrydsene betyder. I går sikrede hun sig et
stort forspring ved at nå først over krydset. I dag hænger
hun og når formentlig aldrig op til feltet igen.
- Torpedo-manden har til gengæld lagt hårdt ud. Han virker besluttet på at gå først ind på nedkørslen mod
Hammersholm, indskyder Hjalmar Hjul
- Men Ung Pige i Røde Gummisko hænger godt på. Hun
viger ikke fra hans baghjul. Det ser faktisk ud til, hun har
tænkt sig at gå forbi, selv om cykelstien her er ujævn og
smal, siger Kurt Kæde ophidset.

Krisetegn
- Ja, der stryger hun forbi. Og Torpedo-manden kan ikke
hænge på. Er det dagens første krisetegn, vi her ser,
Hjalmar?!
- Måske! Jeg tror det ikke. Det er måske nærmere en taktisk manøvre. Måske ser han hende lidt an. Og nu ved han
i hvert fald, at Ung Pige i Røde Gummisko tilsyneladende
er godt kørende, siger Hjalmar Hjul.
- Ja, hun trækker jo helt klart fra nu - hamrer forbi købmanden, Maskiosliberiet og Horsens Elektro Service. Der
er slet ikke tvivl om, at hun går først ind på den lange,
hårde stigning op ad Nørrebrogade, siger Kurt Kæde.
- Men kan hun holde afstanden? Går hun kold allerede
på de første meter, som vi har set det så ofte før? Eller er
det i dag, hun virkelig træder i karakter, siger Hjalmar
Hjul.

Resignerer
- Det ser ud til hun øger, udbryder Kurt Kæde.
-Nej , nej! Nu går hun helt i stå. Hun står nærmest stille.
Torpedo-manden vender sig og siger noget til hende, idet

September-oktober-novem be r 2002

han træder forbi. Er det et smil, Ung pige i Røde
Gummisko sender ham? Eller er hun ved at dø af iltmangel, Hjalmar?
- Hun resignerer i hvert fald og går ned i gear. For hende
er løbet kørt. Hun satsede, men tabte. Og nu handler det
om at begrænse tidstabet mest muligt, siger Hjalmar Hjul.
- Men hvad sker der nu!? Det er Den Studerende! Den
Studerende banker op ad bakken i et meget højt gear, råber
Kurt Kæde.
- Ubemærket af alt og alle har han kørt sig frem fra det
bageste af feltet. Og her på det absolut stejleste stykke
æder han sig op ad stigningen i et morderisk tempo. Jeg
mindes ikke at have set noget lignende.
- Nej , det føjer en helt ny dimension til løbet. Ingen
havde forventet at se Den Studerende helt fremme igen i
dag. Den Studerende som gjorde det så fremragende sidste
tirsdag, siger Hjalmar Hjul.
- Nej, og så på en dag, hvor Torpedo-manden ellers er
godt kørende. Han må have det svært lige nu, siger Kurt
Kæde.
-Ja, der går Den Studerende forbi ham. Og han stopper
ikke for at snakke, men forsvinder i højt tempo op mod lyskrydset ved Nørrebro gade/ Adelgade. Den slags gør ondt,
siger Hjalmar Hjul.
- Spørgsmålet er, om Torpedo-manden kan hente ham på
den lange stærkt befærdede nedkørsel fra Adelgade-krydset, forbi Nørretorv og ned gynnem Allegade, siger Kurt
Kæde.

Kan blive sværf"
Det
kan
blive
svært.
Krydset
ved
Vestergade/Nørrebrogade giver tit rytterne store problemer, hvis de overhovedet kommer forbi køen af ventende
biler på Fussingsvej , forklarer Hjalmar Hjul.
- Men Torpedo-manden ser ud til at have fundet ny luft.
Han ligger næsten på hjul af Den Studerende, og de når
begge over Vestergadekrydset i et festfyrværkeri af rødt og
gult. Og så trækker Den Studerende igen fra. Han insisterer på at sætte tempoet, her hvor løbet er gået ind i sin slut-
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fase. Torpedo-manden kan ikke følge med, siger Kurt
Kæde.
- Nej! Den Studerende har spillet et kort,
Torpedomanden troede allerede var spillet, konstaterer
Hjalmar Hjul.
- Men se nu der, råber Kurt Kæde ophidset.
- Hvad er det Den Studerende gør? Han drejer ned ad
Beringsgade! Har han defekt? Vil han til banegården?
Hvad er der galt?
- Et uventet træk! Den Studerende melder sig frivilligt
ud af løbet. Meget overraskende. Det bliver interessant at
høre hans forklaring efter løbet, siger Hjalmar Hjul eftertænksomt.

Malerhold

Satser alt
- Men det betyder i hvert fald, at Torpedo-manden nu
igen har taget teten . Det øvrige felt ligger langt bagude. Og
han satser virkelig alt! Kaster sig ud foran en varevogn for
at nå over i venstresvingsbanen ved krydset
Allegade/Rædersgade og zigzagger sig frem mellem to
personbiler for at komme over, inden det bliver rødt, siger
Kurt Kæde.
-Han ser sig tilbage. Men Kvinde med Cykelanhænger,
Ung Pige i Røde Gummisko og Den Studerende er væk.
Torpedo-manden ruller ind på opløbsstrækningen i
Nørregade, rejser sig i sadlen og retter lidt på trøjen. Han
ligner en sikker vinder, og mon ikke han slipper de to børn
over, som venter ved fodgængerfeltet foran Set. Ibs Skole?
Det er set før, siger Hjalmar Hjul.
- Han vender sig i hvert fald i sadlen . Det ser ud til, han
vil vinke børnene frem. Men hvad sker der nu?!! Fjols på
Rusten Racer er dukket op af ingenting og kaster cyklen
venstre om Torpedo-manden og de to børn, som han næsten mejer ned med styret!
Kurt Kædes stemme knækker over af ophidselse.
- Det er jo vanvid! Vandvid! Torpedomanden slår ud
med armene. Han prøver slet ikke at følge Fjols på Rusten
Racer, der tordner over målstregen ud for Horsens
Folkeblad, konstaterer Kurt Kæde.
- Hvilket løb! Der kan slet ikke være tvivl om, at Fjols
på Rusten Racer bryder en uskreven regel ved at overhale
i et befærdet fodgængerfelt. Jeg gad vide, hvad løbsledelsen mener om det, siger Hjalmar Hjul.

Bremsen i
- Og rent bortset fra det! Hvordan kan Fjols på Rusten
Racer leve med at vinde på den måde, spørger Kurt Kæde
vredt
- Synd for Torpedo-manden, der er kendt som en meget
fair rytter, siger Hjalmar Hjul.
- Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Lad det være de
sidste ord herfra. Hjalmar Hjul og Kurt Kæde hugger
bremsen i. Ti lbage til studiet i Odense.
- Men husk! Vi sender igen i eftermiddag, når vi transmitterer fra eftermiddagsturen mellem Horsens og
Han sted.

Birgitte og Herluf Hansen, er initiativtagere til malergruppen Harlekin, som hver tirsdag eftermiddag mødes for at
male i den gamle brugs.
i er et lille malerhold, der mødes hver tirsdag eftermiddag i den gamle brugs i Egebjerg, og vi maler
malerier med acryl og akvarelfarver.
Der bliver fremstillet mange fine malerier og vi har det
dejligt sammen, vi har selv kaffe og brød med til vores lille
pause. Vi begynder kl. 13.30 og holder ved 16.30 tiden . Vi
kan sagtens være flere, du behøver ikke at male, men har
du andre fritidsinteresser, så finder vi plads til det. Kom og
vær med, og få en hyggelig eftermiddag, eller længes du til
at snakke, er du velkommen, det koster ikke noget at deltage.
Den gamle brugs bliver brugt til mange fritidssysler, og
kaldes også fritidscenter med mange aktiviteter. Vi starter
malerholdet igen efter ferien den l 0/9 2002.
Vil du høre nærmere så kontakt
Birgitte og Herluf Hansen tlf. 75 65 68 30
N.B. Vi kalder vores malergruppe for "Harlekin".

V

detefter i
Lundum .:;

Foredrag og middag i Egebjerg Forsamlingshus
Tirsdag den 5. november 2002
Tidligere borgmester i Skive og højskolelærer
KNUD OLSEN vil denne aften komme med sit bud på:

KAOS & KÆRLIGHED
Hvordan ser verden ud om 1O - 15 år?
Er det 21 . århundrede også præget af kaos og
kærlighed?
Eller finder vi alle svarene på internettet?
Elsker vi stadig Klods Hans mere, end vi elsker hans
brødre?
Hvordan skal vi opdrage børnene til en verden, vi ikke
kender?
Skal vi lege fantasilege og/eller løse matematikopgaver?
Hvilke egenskaber ser vi gerne, at vore børn skal have?
Hvilke holdninger og egenskaber vil vi gerne se hos
kommende slægter?
Hvordan vil vi modtage de eventyrlige og fantastiske
tilbud fra hele den tekniske "vidunder-verden"?
Vi starter kl. 18.00 med middag, hvor menuen står på
Rødvins marineret svinekam med tilbehør
Kaffe med tærte + flødeskum
Der kan købes vin, øl og vand.
KNUD OLSEN starter foredraget kl. 19.30

Middag og kaffe med tærte koster .... 90,00 kr.
Kaffe med tærte koster .. . .. .. .. .. . ...... 25,00 kr.
+ Entre .... . ..... ...... .. .. .. ..... . ......... .. 25,00 kr.
Tilmelding sker på nedenstående kupon, som afleveres i Menighedsrådets postkasse
på posthuset i Egebjerg Brugs, - SENEST FREDAG DEN 1. NOVEMBER 2002
Tilmelding kan også ske til Jytte Friis på tlf. 75 65 63 93 eller Karin Helbo tlf. 75 65 64 36
Med venlig hilsen Hansted Menighedsråd

~--------------------------~
Jeg/vi:

tilmelder mig/os

O
O

Middag, kaffe og foredrag, kr. 90,00 + entre . ... kr. 25.00
Kaffe og foredrag, kr. 25,00 + entre ............. kr. 25,00
Underskrift: _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Gospelkoncert i Lundum kirke
søndag den 17. november kl. 19.30
Gospelkoret "Joy & Comfort" har eksisteret
siden 1995 under ledelse af Per Bhutho. Koret
dirigeres af Majbritt Bastian og akkompagneres
af Timm på trommer, Ulrik på bas og Per på klaver. De ca. 40 medlemmer er fordelt på 4 stemmegrupper: 1. sopran - 2. sopran - alt og ternor
inkl. en række solister.
Bredt repertoire
Repertoiret er bredt og spænder over velkendt

traditionel gospelmusik, nyarrangerede klassikere til nykarnpanerede moderne gospelsange.
Der er noget for enhver smag, - både rolige
tankevækkende lovprisningsmelodier samt
svingende og medrivende rytmer, der gør det
svært at sidde stille.
Koncerten varer ca. halvanden time. Der er
indlagt fællessange i programmet, så publikum
får mulighed for at deltage aktivt.

Tak fra vore
venner 1
Shahada, Indien
11

11

•

Sidste år ved høstgudstjenesterne samlede vi penge ind
til børn i Shahada, Indien. Gennem Solveig Ronnenberg,
som har besøgt byen mange gange, blev vi vidende om, at
de i høj grad manglede penge til bliktage til hytterne inden
regntiden. Desuden var der nogle børn, som manglede
skolegang, speciel læsning, så de f.eks. kan orientere sig
på skilte og lignende. Det koster l 00 kr om måneden for
privat undervisning, og Solveig ville i samråd med præsten ta det sat i værk. Høstofferet og et beløb fra Hansted
menighedsråd blev sendt - i alt 2.838 kr. blev sendt fra
Lundum- Hansted.
Den 22.5.2002 modtog vi en rørende fax fra præsten i
Shahada. Han takker meget for hjælpen og skriver navnene på de 16 familier, som havde fået bliktage. Og hver
familie har sat deres underskrift, som de nu formår at skrive.
Det er ganske tankevækkende, at så forholdsvis lille
beløb kan vække en så stor taknemlighed og blive til glæde
for så mange.
Ved høstgudstjenesterne i september måned samler vi
igen ind til Shahada, og det er min erfaring, at mange helst
vil vide, hvem der konkret får glæde af pengene.
På børnene og byens vegne tak til alle, som har givet
dem hjælp og som ved høstgudstjenester vil lægge en
offergave. Har man ikke mulighed ved disse lejligheder,
kan jeg også modtage pengegaver til Shahada.
Ingerlise Sander

Rundvisning på
Hansted Kloster
Mange i Lundum-Hansted sogne har sikkert lyst ti l at se
Hansted Kloster, inden alle beboere er flyttet ind.
Forstander Jette Lund har derfor lovet foredrag og en rundvisning til dem i vore sogne, som har interesse. Vi kan
modtage max. 60 personer ved et sådant arrangement.
Dato: Torsdag den 31. oktober kl. 19 på Hansted Kloster
Menighedsrådet vil gerne være med til at arrangere en
sådan aften, hvorfor man i god tid skal tilmelde sig enten
ved undertegnede Ingerlise Sander Tlf. 75 65 64 12 eller
menighedsrådsformand Johannes Søvang tlf. 75 65 61 03.
Ved tilmelding skal man også bestille kaffe og kringle,
hvilket vil blive serveret mod betaling.
Ingerlise Sander
Sognepræst
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Arrangementer
i Lundum kirke,
efteråret 2002
Udover høstgudstjenesten den. 29. september og
børnegudstjenesten l. søndag i advent afholdes der
følgende arrangementer i løbet af efteråret 2002.
Tirsdag den 22. oktober kl. 19,30 afholdes der
foredrag ved Morten Skovsted. Han vil afholde sit
foredrag: Den nye virkelighed.
"Vi står overfor en ny virkelighed: Gamle værdier
og institutioner erstattes af nye.Kirke, etik, tradition
og selv samfundsbegrebet har trange kår.Imens vokser
friheden til det uendelige. På både godt og ondt. I foredraget vil vi ser nærmere på forskellen mellem "det
gamle menneske" og "det nye menneske" og diskutere om udviklingen er god eller dårlig ....
Søndag den. 17. november er der Gospel koncert i
Lundum kirke. Her vil et kor fra Vejle afsynge det
glade budskab på en medrivende og livsbekræftende
måde.
Efterårets arrangementer vil blive yderligere annonceret når vi når lidt længere hen på efteråret. Så hold
øje med elmasterne og sognets hjemmeside.

Høstgudstjeneste
i Lundum kirke
Søndag den 29. september afholdes der høstgudstjeneste i Lundum kirke.
Gudstjenesten begynder kl. l 0.30, hvor børnene
bærer år:ets høst ind. De børn, der har lyst skal således
medbringe en kurv med deres høst.
Efter gudstjenesten er der spisning i Lundum
Medborgerhus. Her vil Blomsterne, som børnene har
medbragt, blive brugt som botdpynt. Frugter og grøntsager vil indgå i måltidet. Det er gratis at deltage i den
fælles spisning.
får er 7. b fra Egebjerg skole indbudt til at de~tage i
høstgudstjenesten.
Ligesom sidste år vil årets høstoffer blive sendt til
vores venskabsmenighed i Indien, se omtalen andet
sted i bladet.
Vi håber igen i år at kunne sende et beløb til Indien.
Med venlig hilsen
Lundum sogns menighedsråd
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Gudstjenesteliste for Lundum-Hansted
GUDSTJENESTER

LUNDUM KIRKE

HANSTED KIRKE

Søndag den 15. september
16. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 22. september
17. søndag efter trinitatis

10.30 - Høstg.-Tamdrup
Dorte Isaksen

10.30 - Høstgud st.
Ingerlise Sander

Søndag den 29. september
18. søndag efter trinitatis

10.30 - Høstg. - Lundum
Ingerlise Sander

09.00
...
l ngerlise Sallder

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 6. oktober
19. søndag efter trinitatis

.·

Søndag den.1.3. oktober
20. søndag efter trinitatis

10.30 -Tam d ru p
Dorte Isaksen

09.00 ., .
Do
Isaksen .

Søndag den 20. oktober
21. søndag efter trinitatis

09,00 - Lundum
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 27. oktober
22. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

10.30
lngerli.se S~nder

Søndag den 3. november
Alle helgens Dag

10.30 -Tam d ru p
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 1O. november
24. søndag efter trinitatis

10.30 - Tamdrup
Dorte Isaksen

..

·•······

10.30
Ingerlise Sander
.

Søndag den 17. november
25. søndag efter trinitatis

19.30- Gospelkoncert
Se omtale i Broen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den,24. november
Sidste søndag i kirkeåret

Ingen
gudstjeneste

09.00
Ingerlise Sander

14.00
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 1. december
1. søndag i advent

.'
.

.

Hansted Kloster:
Ingen gudstjenester
- lukket under ombygning!
Kirkebi.l for Hansted sogn
kører eft$(ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 10.30og 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 c:1.1.være n-,ed i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt
Opgiv tlin adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på
Aftal tigspuglg rned 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 kirkebi len, 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 1% år frem kan kirkebilen også tages til Hansted Kirke.

Graver ved Lundum Kirke .
Ole Leth .. .. .. tlf. 75 65 62 32 - Mobil 20 11
Askeholm 59, 8700 Horsens

Graver ved
Hansted Kirke
'

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

Hans Thomsen
tlf. 75 65 61 33
Stængervej 46,
8700 Horsens

Ingerlise Sander tlf. ................ 75 65 64 12
Stængervej 24, 8700 Horsens
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Ynglinge "Nyt"
Tekst: Lars Sørensen og Ole Jørgensen
nglinge holdet havde en god forårs sæson, med
mange gode kampe, især de sidste 2, hvor holdet
spillede en rigtig gang god fodbold, med flotte
kombinationer og godt opspil med ide. I den sidste kamp
slog vi Brædstrup 2-1, Brædstrup er oprykker til mesterrækken, så det var en god skalp at få, lidt mere stabilitet så
kunne det ligeså godt havde været Lund /Egebjerg holdet,
der rykkede op. Kun 4 point skilte mellem de fire første
placeringer, holdet blev i Ynglinge A. Efter mange udenlands turer bl.a. 3 gange i Holland og en gang i Manchester
valgte spillerne at blive i Danmark, hvor vi så deltog i
Dana Cup i Frederikshavn som er blevet vores nye venskabsklub efter en tur til Holland. Vi kunne deltage til
rimelige penge, efter at de havde været på besøg en weekend i foråret i Egebjerg, hvor vi havde arrangeret en træningslejr for dem.
Dana Cup var en god oplevelse, vi var lidt spændte på
om vi kunne stille hold i uge 28 med spillere i 17-18 års
alderen. Vi blev positiv overrasket, 15 spillere ud af 19
havde vi med. Kort fortalt blev det en succes med godt
kammeratskab, frihed under ansvar, slået ud i en kvartfinale, tur til Fårup sommerland
(tak til Intersport Horsens for tilskud til bussen.) et torden vejr der ville noget og ikke mindst et super stævne,
hvor alt var godt tilrettelagt. Fodboldmæssigt var højdepunktet kampen mod et national team fra Gambia, de
kunne spille fodbold og vandt stævnet fuldt fortjent (vi
tabte kun 3-0).

Y

Super start
med efterårs
sæsonen, 2 sejre
i de første 2
kampe, så det lover
godt. Spillerne glæder sig nu til vores afslutnings arrangement som skal foregå på Herning Ishockey stadion med
efterfølgende spisning og en tur i byen i Herning.
Hvornår holdet spiller kampe i Egebjerg kan ses på
opslag i brugsen.
En stor tak til alle som har hjulpet til omkring holdet.

Forethundrede kr. rundstykker, er der severet morgenmad
til ynglingeholdet af Morten Molboe.

Amerikansk pigehold under indmarchen ved Dana Cup. Meget festligt.

YNGLINGEHOLDET

Forrestfra venstre:
Daniel Jørgensen, Kim Sørensen, Martin Marks, Henrik Secher, Morten Molboe, Michael Madsen, Chris Jørgensen.
Bagerst fra venstre:
Ole Jørgensen, Jeppe Svinningsen, Mikkel Johansen, Mathias Delonka, Anders Sørensen, Jonas Nøhr, Lars Nielsen,
Magnus Søgaard og Lars Sørensen.
Fraværende: Adam Fischer, Jacob Skovsgård, Kasper Rasmussen, Kasper Pedersen, Rasmus Olsen og Rasmus Jørgensen.

Skal der fortsat være sportsfest eller hvad!!!!
Sportsugen eller dagene, forløb i år dagene den 14. og 15. juni. Der blev
lagt ud fredag med grillaften bestående af helstegt pattegris, solskinsvejr
og godt med øl. For de lidt yngre var der diskotek i klubhuset. Så der var
noget for alle.
Lørdag morgen var der traditionen tro, morgenkaffe med tombola og
opvisning af vores egne showdanser og flot opvisning fra Vejle sportsdan~
ser klub. Lørdagens fodboldkampe blev desværre en våd fornøjelse, og der
måtte aflyses et par kampe. Eftermiddagen stod selvfølgelig i VM kampens
tegn mellem Danmark og Eng land . Dette var jo også en våd og lidt træls
affære, men der var da nogle som ikke helt mistede modet og kom til festen om aftenen.
Sportsdagene giver i år et fornuftigt overskud, hvilket der flere steder fra
har været fokus på. Men det er ikke nemt at lave overskud til idrætsforeningen med 80 mennesker til spisning lørdag aften, der skal altså noget
mere opbakning til hvis der fortsat skal være en sports/byfest i Egebjerg.
Arbejdet og udgifterne til at lave sportsugen er de samme om der kommer
80 elle 150 mennesker og vi er nede på absolut et minimum for at det er
indsatsen værd . Så hvis der gode ideer til hvad der kan gøres, eller laves
om. Ja så er alle, ung som gammel, velkommen til at deltage i festudvalget
for bevarelse af sports/byfest i Egebjerg.
Med venlig hilsen
Egebjerg Idrætsforening
Per Bregendahl
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Generalforsamling
i EIF den 14.-11.
kl. 19.00
Så nærmer tiden sig hvor der er
generalforsamling igen.
Det foregår torsdag den 14.
november i klubhuset.
Formand Per Hregendahl ønsker
ikke genvalg.
Senior fodbold Kim Andersen
ønsker ikke genvalg.
Ungdomsfodbold Heine Holm
genopstiller.
Senior Håndbold Birgitte
Kristensen ønsker ikke genvalg.
Gymnastik og svømning Jette
Christensen ønsker ikke genvalg.
Vi håber at der møder mange op.
MvH Per Bregendahl.
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Maskinstationen

•

l

Egebjerg

På besøgene rundt omkring lokalområdets mindre firmaer, er Broen denne gang
dumpet ind hos Lars Madsen, som driver maskinstation i Egebjerg.
Tekst: Frands Paaskesen
Lars driver du selv din maskinstation?
Ja det gør jeg, men det er et mindre firma, min kone
Gurli passer regnskabet, og der for uden har vi "nogle
løse", der a ltid er flink e ti l at træde ti l, når der er brug for
ekstra hjælp. Så har jeg et godt samarbejde med Søren
Sørensen, der er kloakmester, på den vis, kan vi som to
mindre firmaer samarbejde og derved brede os over et større område.

Hvad er din uddannelse
for at drive maskinstation?
Ja den ligger blandt andet i, at jeg var ansat på en
maskinstation i ti år, og forud for den tid, har jeg altid
"rendt" på nabogårdene på Hansted Mark, hvor jeg for
øvrigt også stammer fra .

Hvornår begyndte l på det her?
Det gjorde vi for 12 år siden . Vi boede i hus i Hansted,
og så havde vi maskinerne stående på Rådved Nygård.
Så for godt 6 år siden byggede vi hallen og huset her på
Gl. Kirkevej 17 og det har vi ikke fortrudt. Det er en god
ting, at kunne have sin arbejdsplads samme sted som sin
bolig.

Hvor stor er din maskinpark?
Den består af en mejetærsker, en skårlægger, 2 traktorer
og et rotorsæt, som er det samme som et såsæt, så er der en
vendeplov og en marksprøjte. Så har jeg en bobcat og en
jordvogn der bruges til jordflytning og levering af sand
m.m.

Kunne du tænke dig at
udvide maskinparken?
Ja det kunne jeg måske nok, men det er en meget
omkostningstung branche vi arbejder i, det er meget dyrt at
lave en ekstra arbejdsplads, men det kunne måske være en
mulighed.

Hvad er dit mest omfattende arbejde?
Det er nok entrepenørarbejdet, som består i belægning af
indkørsler, terrasser og lignende, og så er der kloak - og
støbearbejdet sammen med min kollega, det er jo noget vi
har hele året.
Vi har for eksempel haft en del arbejde i Kastanieparken
her i Egebjerg.
Arbejdet for landbruget er omsætningsmæssigt en hel
god del af mit arbejde, men jeg må jo indrømme at det
svinder ind, og det gør det jo i kraft af, at flere gårde lægges sammen, og det gør jo igen, at de selv får flere og større maskiner i landbruget.
Jeg har selv forpagtet 150 tønder land, som jeg driver
med kom. Det er ikke noget der giver mig den store indtægt, men jeg kan passe det ind imellem at jeg arbejder for
fremmede.

Hvor stort et område dækker du?

Billede nederst og øverst:
Et udpluk af Lars Madsens maskinpark.

Med vores bobcat har vi faste kunder lige fra syd for
Silkeborg og til Vejle Fjord.
Men jeg skal da gerne indrømme, at jeg er mest glad for
det arbejde jeg har her i lokalområdet, og heldigvis føler
jeg mig også antaget her. Vi kører jo ikke frem med de
store reklamebrøl eller noget i den retning. Jeg føler at hvis
jeg har udført et fornuftigt stykke arbejde hos en kunde, så
taler han med sin nabo om det, og på den måde bliver jeg

Gurli og Lars Madsen sammen med børnene.
anbefalet fra den ene til den anden . Jeg er selv glad for, at
jeg har nogle gode og stabile kunder.

Ser du en god fremtid for
maskinstationsarbejdet?
Nej det gør jeg faktisk ikke. Vi må jo se i øjnene, at landbrugsarbejdet svinder mere og mere ind på grund af
sammenlægningerne, og inden for entrepenørarbejdet vil
der jo altid være hård konkurrence, men ikke desto mindre
er det nu nok den vej vi skal fremover.

Bliver der tid til nogle fritidsinteresser?
Ja det gør der, jeg spiller ikke selv fodbold mere, men
jeg følger stærkt med i, hvordan det går mine to drenge,
Jonas og Jacob på fodboldholdet, de er 11 og 12 år, lige
netop den alder hvor de kan udvikle sig.
Med hensyn til yderligere fritidsinteresser kan jeg da
fortælle, at jeg er med i bestyrelsen i Forsamlingshuset, og
desuden er jeg medlem af en sammenslutning der heder:
Foreningen til en vis opretholdelse af Justits og Orden i
Hansted - Egebjerg.

Vi er l O medlemmer og så går det ud på, at hvis man for
eksempel skal have lavet et eller andet ved sit hus eller
noget andet, så skal have lov af foreningen.
Vi mødes en gang eller to om året og så bliver der givet
tilladelse til det der allerede er blevet lavet. Det har vi
megen mOrskab ud af.

Er l ellers glade for at bo
her i Hansted - Egebjerg?
Ja siger Gurli og det er vores drenge også. Vi har skole,
sportsplads og Egebjerg Hallen lige uden for døren.
Brugsen og Forsamlingshuset har vi også lige i nærheden,
det er alt sammen ideelt. Og Lars tilføjer,"Jeg synes i det
hele taget at vi føler os godt tilpas, og at vi har en god kontakt til alle de mennesker vi omgås til dagligt."
Det var morsomt at besøge et par mennesker med en
maskinstation, hvor der i den grad var ryddeligt og ordentligt over alt, både ude og inde.
Det borger også for kvalitetsarbejde.

S ept em be r-oktober-novem be r 2002 ==========================================================================================!IØ)R::;:S::"

1. spadestik
til fremtidens
arbejdsplads
er var symbolik i det spadestik adm. Direktør
Kjeld Johannesen i dag tog sammen med slagterlærling Brian Rasmussen, Horsens (forsiden), da
Danish Crown igangsatte byggeriet af verdens mest
moderne Svineslagteri i Horsens.
Med dette spadestik ønsker Danish Crown at understrege, at det nye slagteri også bliver fremtidens arbejdsplads,
hvor der er gjort meget for at få optimale arbejdsmiljøforhold.
Det nye slagteri indrettes således med robotter, der kan
erstatte de mest belastende arbejdsprocesser, og alle
arbejdspladserne bliver indrettet ud fra den aktuelle viden
om optimale arbejdsmiljøforhold.
Også dyrevelfærdsmæssigt er der tænkt på optimale forhold med flokopstaldning og -inddrivning, og med hensyn
til fødevaresikkerhed og -kvalitet gøres der også brug af
den nyeste landvinding.
Det samme gælder det eksterne miljø, hvor der investe-

D

Tekst: Gudrun Andreasen
Informationschef
Tlf891914 06/404 40411

res i lugtbegrænsende teknologi, og der arbejdes med genindvi nding af energien.
Efter spadestikket er entrepren ørfirmaet Per AarsJeff
AJS, Århus, klar til at tage fat
på hele grundmodningen.
Denne entreprise har en samlet værdi på 95 mio. kr. og
indeholder jord, kloak, vand
og belægningsarbejder.
Danish Crown venter i den
kommende tid at afslutte forhandlingerne med de øvrige
leverandør til det nye slagteri.
Med venlig hilsen
Danish Crown

HØSTFEST...
Så er det sket igen. Høsten kom i hus. Derfor byder traditionen at man holder
Høstfest. l Egebjerg-Hansted sker det i Forsamlingshuset.

Lørdag den 28. september kl. 19.00
Sammen med andre glade og feststemte borgere fra Egebjerg- Hansted og Rådved, kan
du/l ta' en festlig og fornøjelig afsked med den danske sommer 2002.

Tag din nabo med til Høstfest på Bakken.
Menu:

Rejecocktail m/ flutes
Helstegt oksemørbrad m/friske grøntsager.
Is m/ frisk frugt.

Musik:

Ole og Putte.

Underholdning:

Skanderborg Amatørteater, kommer igen
og underholder med deres forrygende
Serveringsteater.

Pris:

kr: 150,00 pr. deltager.

Tilmeldning til:

Bernt Striboll ........ . Tlf. 75 65 62 66
Bent Andersen ....... Tlf. 75 65 69 12
Carl Chr. Jensen ...... Tlf. 75 65 62 15
Senest den 25. september 2002

BANKO - BANKO
Et kik i kalenderen gør opmærksom på at tiden
nærmer sig hvor Egebjerg- Hansted Forsamlingshus
traditionen tro holder banko torsdag aften for alle
interesserede beboer ...

Første gang torsdag
den 3. oktober kl. 19.30
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Lundum - Egebjerg Hansted Pensanistforening
Efterårsprogram:
i afsluttede forårsprogrammet med den rigtig hyggelig bustur ned til Ribe Vikinge museum og en
rundtur i Ribe by med et besøg i Domkirken og
herefter en tur ud i marsken til Kammerslusen, hvor vi fik
et veldækket kaffebord. Deltagerne syntes, at det var en
rigtig god tur, men vi kunne godt have været nogle flere
med på turen.
Oven på en god sommer, må vi så igen i gang med foreningens arrangementer og de er som sædvanligt, den 2.
torsdag i måneden.

V

Alle møderne er i klubhuset i Egebjerghallen
klokken 14. 00 med
den sædvanlige
tilmelding til
bestyrelsen
inden mødet
af hensyn til
kaffen.

Bestyrelsen er på tiden:
Torsdag den 10. oktober havde Horsens borgmester,
Vagn Ry Nielsen, lovet at komme og fortælle om, hvad der
skal ske i Horsens kommune i de kommende år og hvad
der skal ske i vores lokale område. Han er desværre blevet
forhindret, i stedet for kommer "Harmonika vennerne fra
Århus". Det er seks herrer, der spiller på harmonika og
synger kendte sange og viser, som vi alle kan synge eller
nynne med på. Forventer, det bliver en rigtig hygge eftermiddag.
Torsdag den 14. november kommer folketingsmedlem
Troels Lund Poulsen fra Hedensted, som i en alder af25 år,
blev valgt ind i folketinget ved sidste valg.
Troels Lund Poulsen vil fortælle noget om, hvordan det
er at have folketinget som arbejdsplads. Hans arbejdsområde i folketinget er følgende: Socialudvalget, og han er
derfor med til at udforme ældrelovgivningen.
Udenrigsudvalget, og ordfører for sit parti i udenrigsspørgsmål.

Søren Larsen .................... 75 65 63 85
Irma Sahner .................... 75 65 64 61
Emmy Jørgensen ................ 75 65 61 39
Karen Marie Hansen
Vagn Jensen

............. 75 65 69 75

................... 75 65 64 47

Rejsegilde på
Seniorbol iger i
Kastanjevænget
Den 8. August 2002 blev der holdt rejsegilde for de
14 seniorboliger i Kastanjevænget i Egebjerg.
Vejret var flot og næsten samtlige andelshavere var
mødt op.
Formanden for bestyrelsen, Mogens Kirkegaard
holdt en smuk tale om fremtiden for beboerne og
arkitekt Jens Vandvig talte om byggeriet i almindelighed og lovede at det skred planmæssigt frem.
Derefter blev der budt på pølser, øl og vand også til
samtlige håndværkere der selvfølgelig også deltog.
Jo der var fest og stemning over hele linien.
Alt tegner godt, for de smukke boliger med den
kønne udsigt.
Frands Paaskesen.

Hansted - Egebjerg
Husholdningsforening
Program for oktober,
november, december 2002
Mandag d. 7. oktober kl. 19.00, besøg hos
Natur-Drogeriet, Nydarnsvej 13-15, Hørning
Natur-Drogeriet er landskendt for "Naturmidler der virker"
bl. a. den kendte Urte-PensiL Natur-Drogeriet er Danmarks
ældste naturmiddelfirma. Firmaet har siden 1976 fremstillet en slags " urte-penicillin", som i praksis har vist sig at
være noget af det kraftigste naturlige grønne, immunstyrkende kosttilskud, der findes på det danske marked .
Kun for medlemmer uden ledsager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 2. oktober.

Torsdag den 7. november kl. 19.00,
Hyggeaften i skolekøkkenet
Denne aften får vi besøg af vores kendte chefkok Ole Kim
Jørgensen, som vil fortælle og lave "Moderne snacks til
rødvin". En spændende aften som vi glæder os til.

Mandag den 9. december kl. 19.00
Julemøde i klubhuset ved Egebjerghallen
Vi har pyntet hyggelige juleborde og serverer kaffe med
hjemmebagt kage.
De muntre spillemænd som hedder "Tidsfordriv", vil

komme og underholde, og vi synger de dejlige julesange.
Aftenen slutter med amerikansk lotteri.
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer og mændene altid er velkomne, ligeledes nye evt. medlemmer.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse:
Annalise Daugaard, Højbovej 22 .. . .. . . .. 75
Ruth Jensen,Skovgårdsvej IO . . ... .... . .. 75
Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 . ... .. ...... 75
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 6 . .... .75
Betty Holst, Rådvedvej 61 .............. 75
Helga Christensen, Boligselskabet 24 . . . .. 75
Astrid Andersen, Platanalle 24 ....... . . . .75

62
65
65
65
65
62
64

44
63
60
63
61
97
39

79
72
72
15
94
61
69

BEMÆRK:
Indleveringsdatoen for indsendelse af
stof til Broen's decembernummer er:
ONSDAG den 6. november kl. 19.00
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DAGPLEJEN
Tekst: Ursula Søvang
Udflugt den 28.-29. maj 2002
dflugten i år gik til Hanstedholm, hvor begge legestuer "Skovtroldene" og "Myreturen" tog ud.
Dagen startede med opsamling i bus kl. 9:00.
Vi blev modtaget med hjemmebagte boller og hjemme-

U

lavede marmelade og
saftevand, kaffe/ the.
Derefter
rundvisning, vi så kaniner grise- får - gede - høns køer, børnene var meget opta-

get af alle de dyr. Nogle fik lov til at fodre grisene.
Vi kunne så bagefter frit gå rundt og kigge og lege.
Vi sluttede dagen med medbragte madpakker, som bør~
nenenød i fulde drag. "Forældrene gør meget ud af denne
madpakke". Bussen kom og hentede os ved middagstid,
hvor alle havde fået en masse indtryk med sig hjem.
En stor tak til Hanstedholm 's brugere og medarbejdere
for en rigtig god dag.

Forældreudflugt den 25. maj 2002
orældrebestyrelsen havde i år arrangeret en tur til
D.U.I feriekoloni ved Juelsminde. Et dejligt sted
som ligger ned til vandet.
Vejret var med os sol og kun lidt regn.
Tilslutningen var meget stor i år, ca 250 både forældrebedsteforældre- søskende og dagplejebørn , det var rigtig
dejligt.
Dagen startede kl. 9:00 med rundstykker kaffe, the juice.
En tryllekunstner tryllede Teletubbies frem på børnenes
opfordring.
De sang nogle sanglege med børnene, det var en succes,
det gjorde de godt. Til sidst delte de slik ud til børnene.
Derefter var der sat nogle få akt iviteter op til børnene vælte
vandflasker med en bold, der kom mange sejrsråb fra de
små når det lykkedes at vælte nogle. Ringspil var for de
lidt større børn, men også en succes.

F
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Sidst sluttede vi af med frokost, som bestod af pitabrød
m. salat, tun, oksekød, skinke det var lækkert. Tror der var
mange trætte børn, der sov godt denne dag.
En stor tak til forældrebestyrelsen for et godt arrangement.
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Set. Georgs Gilderne i Horsens:

Indvielse af
spejderhytten "Kulla"
å oprandt dagen - lørdag den 15. juni blev "Kulla"
indviet efter ca. 3 års renovering.
Det blev en festdag, hvor ca. 50 personer var mødt op
for at besigtige resultatet samt indtage bålstegt steg og
pølser m.v.
Gæsterne ankom ca. kl. l l og præcis kl.ll.30 brød et
voldsomt uvejr løs med skybrud og tordenvejr - men det
gav jo kun lidt ekstra kolorit på festen .
Heldigvis var den overdækkede terrasse tæt, bortset fra

S

at tagrenderne løb over. Det blev til nogle hyggelige timer
hvor snakken gik.
Renoveringen - "Kul la" er ikke nogen arkitektonisk
perle - set udefra - og det kan vi ikke gøre ret meget ved,
men vi har haft det mål at tilføre "Kulla" nogle indvendige
værdier ved at tænke os om ved istandsættelsen, således at
"Kulla" har fået en atmosfære, der tilgodeser vores spejderholdninger (fritlagte bjælker, en flot "Baden Powellvæg" omkring brændeovnen, informationsplancher m.v..
Vi har ved istandsættelsen fokuseret meget på, at
"Kulla" blev indrettet og, tilført materialer, der er praktiske og nemme at vedligeholde, således at den forbliver i
en god standard i de næste mange år.
Tyverialarm - grundet mange indbrud har det desværre
været nødvendigt at investere i et omfattende alarmanlæg,
der er koblet til alarmcen-tralen
Der er bl.a. inden for det sidste år afto omgange er stjålet helt nye brændeovne med en del hærværk på døre og
gulve til følge - ærgerligt.
Det må være en mærkelig fornemmelse at sidde foran en
pejs og "hygge" sig, når den er stjålet fra en hytte, som er
tilegnet børn og unge!

Det gamle depothus.
Fremtiden- der er i juli måned igangsat en renovering af
de ydre mure, udskiftning af defekte mursten, fugning
m.v., hvilket helt sikkert vil få " Kulla" til at fremtræde

pænere. Der er givet tilladelse til at rive det gamle depotskur ned (hvilket er sket) og opbygge et nyt samt at lave en
overdækket terrasse i mellem "Kulla" og depotskuret
Dette projekt arbejdes der på at få sat i gang i efteråret
2002 eller foråret 2003.
Økonomi - det er med stor hjælp fra bla. Horsens
Kommune, fonde mv. lykkedes at gennemføre den omfattende renovering uden at stifte gæld, hvorved "Kulla" i dag
er gældfri.
Istandsættelsen af "Kulla" har til i dag kostet ca.
350.000-kr. og den endelige investering bliver ca. 400.000kr
Målsætningen - med istandsættelsen af "Kulla" har

været at sætte den i en sådan stand at udlejningen igen bliver optimal, og herved så mange børn og unge får glæde af
det fantastiske naturområde, som Hansted skov udgør
- dette er blevet indfriet til fulde, idet udlejningen er steget
kraftigt.
Med STOR spejderhilsen
Bestyrelsen for "Kulla"
v./Henrik Madsen

NB: I skrivende stund, har jeg lige været omkring
"Kulla" - i nat er samtlige bøjninger mv. til nedløbsrør
blevet stjålet - for anden gang - træls - vi kan ikke få
det erstattet da vores selvrisiko er for stor - så nu er der
en udgift på mind<>t l 000 kr. - samt meget frivilligt
arbejde der skal laves.
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Sommerlejr
Skovtrolden
Onsdag den 8. maj .
forventningsfulde ulveunger tog fra Egekvisten ca.
kl. 18.00 i bus mod hytten Skovtrolden i byen
Gesten .
Da vi ankom og vi alle var steget ud af bussen kørte
chaufføren med vores bagage, men Anja løb i fuld galop
efter bussen og fik ham standset, efter ca. 500 m.
Ulvene var meget lettede da de fik deres bagage.
Gunni og jeg forsøgte at finde plads til alle vores indkøbte varer, køkkenet er meget lille, så det var svært.
Herefter pionerede vi et boldstativ, en forhindringsbane
og en trebuk.
Avisen blev skrevet af Falke.
Lejrbål med sange og sketch' s, ved en sketch fik
Michael sin hånd lettere beskadiget, da han slog ud efter
Anja med en avis men i stedet ramte brændeovnen.
Men dagen efter var den kun øm, så det havde kun været
slaget.
Ulvene ønskede ingen godnathistorie, men vi sluttede af
med Fadervor og Kære far.
Herefter godnat og og tak for idag.
Men allerede kl. 6.00 næste morgen var de første ulve
vågnet.

18

Hvil på vejen til Vejen.

Tekst: Karin Hansen

Så torsdag morgen fik vi tidlig morgenmad, og efter
opvasken var der inspektion af værelserne og spurgte om
de havde sovet godt, derefter hejste vi flaget og sang ulvenes flagsang.
Vores pionering skulle gøres færdig.
Arna, Vigdis og Stephanie skulle prøve at tage knivbevis, så jeg begyndte at gennemgå reglerne med dem, og så
skulle de lære at snitte en smørekniv, senere skulle de
gamle ulve selvfølgelig også snitte en smørekniv, de fik
mange sjove faconer.
Frokosten nød vi selvfølgelig i det fri, da vi havde sommer (dejlig solskin og 25°.)

Vandkamp
Ulvene havde plaget næsten livet af os med at få vandkamp, så det fik de.
De rottede sig sammen, ulve mod lederne, men vi vandt,
hvis vi selv skal sige det.
Teffe med dejlig kage. Forældrene havde bagt nogle dejlige kager/boller til os. Tak.
Frikvarter, nogle drenge spiste græs, så de havde åbentbart ikke fået nok at spise, men bare ærgeligt for dem.
Falke og Ørne skrællede kartofler, mens Høge skrev

søg kunne vi ikke få det ned, så vi har pålægs-chokolade/nutella p.g.a. varmen i vores flagstang til Gunni kommer i morgen, han har værktøjet.

Turen til Vejen

Rengøring af gryder.
dagens avis og senere hjalp med at lave pindefrikadeller
med Cornflakes i. UHM!
Bålet blev tændt, kartoflerne sat over efter at gryderne
var smurt ind i opvaskemiddel, udvendig og ikke indvendig. VEL! Frikadellerne skulle vendes meget tit, og der var
meget varmt nede ved bålet. Næsten alle ulvene kunne lide
kartofler og pindefrikadellerne.

Efter inspektion lavede vi vores pitabrød og saft i drikkedunkene. Nu var vi klar til at drage mod Vejen. Første
stop var ved Gesten kirke, her skulle der i løbet af dagen
være begravelse, så efter et lille hvil og en tår saft var det
videre.
Da vi kom til anlægget i Vejen spiste vi vores medbragte mad. Ulveungerne var meget trætte da vi ankom, men
efter maden var indtaget fløj ungerne rundt i anlægget.
Gederne blev fodret og klappet. Gyngerne og vipperne
blev afprøvet et dejligt sted at holde hvil.
Nu tog vi op i byen Vejen og fandt ud af hvorfor den
hedder troldebyen . Oppe ved Kunstmuseet var der et
springvand med en trold .
Nu inddelte vi dem i 3 hold og gik ind i Løvbjerg med
hvert sit hold, så de endelig kunne få deres lommepenge
brugt. Der var mange regnestykker der skulle klares førend
alle havde fået handlet og brugt deres 25 kr.
Vi havde lovet dem en is, så det gik vi på jagt efter at
finde et sted hvor de havde de is vi gerne ville købe og
havde nok af dem.
Nu skulle vi påbegynde tilbageturen, men vi holdt en tissepause nede ved anlægget, Der var en strid blæst, så kasketterne fløj af og ind til nogle heste.

Opvasken
Opvasken blev klaret og som et ekstra stykke arbejde,
syntes vi at det var Sascha, Robert og Frederik der havde
fortjent det, det var selvfølgelig at rengøre gryderne, de
synes at det var temmelig ulækkert, men de fik det klaret
og gryderne skinnede igen. Flot.
Herefter tog Michael og Gunni hjem, da de skulle på
arbejde næste dag.
FY - FY kassen var vi nød til at tage, da en del ulve
manglede deres uniform og den skulle de have på næste
dag. Men det tog næsten en hel time at få afviklet fy-fy
kassen. Øv Øv.
De få ulve som ikke have noget i kassen syntes ikke det
var sjovt at vente på de andre.
Så husk jeres ting en anden gang.
Lejrbålet blev afholdt ude i det fri , så vores bålkapper
blev luftet.
Avisen som Høge havde lavet blev læst op og sketch
blev fremført. Ørne spillede cirkus for os. Efter kage fik
ulvene lov til at gå tidlig i seng, men de faldt ikke i søvn
med det samme, vi ledere syntes at det tog meget lang tid.
så vi "truede" med at tage dem med ud på et langt natløb
så nu blev der ro.
GODNAT.
Næste morgen var vores morgenmad væk, det viste sig
at der var en ting i hvert verdenshjørne, men vores pålægschokolade var hejst op i flagstangen , men efter mange for-
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Dåse kast.
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Negerbollespisning

Perler på snor på tid.

Ulvene var ved at være trætte, så nogle af dem begyndte at sagte bagud, selvom vi forsøgte at holde gejsten oppe
ved at synge. Men de fik lidt ekstra energi, da Michael kom
kørende med sin bror og gik sammen med os. Så da vi igen
kom til kirken holdt vi et sidste hvil, drikkedunkene skulle
fyldes op, resten af hiken foregik uden ret meget brok,
bortset fra at vi blev spurgt hundredevis af gange, Hvor
langt har vi igen ?

Post hjemmefra.
Da vi kom hjem så Dorthe efter om posten havde været
der med post, det havde han, så ulvene strålede om kap
med solen. Det var dejligt at høre derhjemme fra.
Aftensmaden blev lavet, Kødsovs med pasta. Klokken
var mange inden vi fik aftensmad, da vi var sent på den og
vi var nødt til at koge pasta af2 gange da vores gryder ikke
var store nok til at rumme pasta til 24 personer.
Der var meget støj, råben og lettere drillerier under
aftensmaden. øv øv.
Efter opvasken blev dagens avis læst op, sketch ' s fremvist og sange sunget.
Vi havde sat 2 ulve til at gøre gryderne rene, da de havde
været efter et par andre ulve.
Ulvene faldt hurtig i søvn denne aften, det var vi ledere
glade for da vi også var trætte.

Her til morgen blev flaget hejst.
Hele lørdagen havde vi ulviade, som er en olympiade for
ulve med mange forskellige dicipliner bl.a. spydkast,
sæbesmut, knob på tid m.fl.
Vejret var dejlig solskin, så vi bad ulveungerne om at
smøre sig med sololie.
Vores lejrbål holdt vi indendørs da det begyndte at virke
truende som om der var optræk til torden og der var også
masse medaljer der skulle uddeles.
BRONZE: Freja, Annie, Frederik; Louise og Maria.
SØLV:
Sandra K., Christina, Sandra H., Sascha, Arna,
Vigdis, Maria Louise, Patrik og Robert.
GULD:
Cecilie, Stephanie,Nana og Christoffer.
TILLYKKE alle ulve, I gjorde alle jeres bedste og det er jo
det man skal.
Ulveungerne syntes at posterne var sjove, svære og lette.
Vores aftensmad var kylling over bål med salat og flutes.
Denne aften fik vi dessert: Ymerdessert med frugter.
Flere har spurgt efter opskriften, så her er den:
l /2 l. ymer blandes med ca. I spsk. sukker
114 l. piskefløde piskes og blandes sammen med ymer.
Herefter skæres forskellige slags frugt i stykker og blandes
God appetit.
i blandingen.

Godnathistorier
Avisen blev oplæst, sange sunget, vi spillede også en
gang morselotteri med gevinst til alle 112 flødebolle til
hver. Annie delte slik ud. UHM.
Vi havde også afsløring af bedste bande, som blev Falke.
Ti llykke.

Godnathistorie men hvor mange der hørte efter skal
være usagt, da de var m e g e t trætte.
Alle sov længe, men præcis kl. 8.00 (kirkeklokkerne
ringede) stod alle ved flagstangen selvfølgelig i uniform.
Flaget blev hejst af Frederik og Robert. Næsten alle var
reglementeret påklædt (i uniform og med tørklæde), men
nogle kunne ikke finde deres tørklæde, så de kunne ikke
hilse flaget.
Efter morgenmad og opvask var det tid til at pakke og
rydde op efter os.
Posterne skulle gøres klar til forældrene ankom.
Post l. Drengene. Flytte vand .
Post 2. Ceci lie, Sandra K. Christina og Freja.
Følekimsleg
Post 3. Nana, Vigdis og Sascha. 60 m. løb.
Post 4. Maria, Louise, Maria Louise og Arna.
Post 5. Sandra H .. Annie og Stephanie. Dåsekast
Forældrene ankom og blev budt velkommen og inddelt i 4
hold.
Nu skulle de ud på de forskellige poster som ulvene stod
på og klarede med bravour.
Da alle holdene havde været posterne igennem havde de
forskellige ingredienser, så de kunne lave en lagkage.
Fløden var nødt til at blive pisket med en gaffel, da hytten
kun rummede et piskeris. Vi ledere havde i mellemtiden
lavet teffe og saft ..
Det blev nogle flotte lagkager som blev nydt med stor
velbehag, sammen med resten af kagen som vi havde tilbage.
Tak for nogle gode kager/boller.
TAK for en god sommerlejr.

Skovtrold
tidende.
(Lejravis fra sommerlejren)

Onsdag den. 8. maj 2002
Dagens nyheder: Vi kørte fra Egekvisten og vinkede farvel til vores forældre kl. 18.00
Og i bussen sang vi alle sammen og var
glade.
Da vi ankom til hytten og var kommet
ud af bussen, kørte han med bagagen
og Anja løb i stort galop efter bussen.
Da vi stod ved hytten sagde Karin at vi
skulle sove bandevis.
Sporten:
Vi har været ude at pionere og vi skulle lave et boldstativ, forhindringsbane
og en trebuk.
Vejret:
Det har været dejlig vejr idag.
Falke.
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Torsdag den 9. maj
Dagens nyheder: Der var 3 drenge der ikke fik noget at
spise, så de spiste græs.
Vi snittede en smørekniv.
Vi så en hare der sp iste græs. en gravhund og 3 heste der spiste græs.
Flaget faldt ned, men blev hejst op
igen .
Vi har haft vandkrig.
Vejret har været knald godt.

Sporten:
Vejret:

Høge.

Fredag den 1O. maj
Dagens nyheder:

I morges skulle vi finde vores morgenmad.
Vores pålægschokolade var hejst op i
flao-stan
o-en og: vi kunne ikke få det
b
b
ned. Selvom Karin prøvede med en
raft.
Vi var på minihike, som var 17 km.
lang. Da v i kom hjem havde vi ømme
fødder.
Det var godt vejr, se lvom det blæste
lidt, og næsten alles hatte fløj ind til
hestene.
~

Sporten:

Vejret:

Patrick på .spanden.

Sandra H., Maria og Arna, de rykker op til
juniorerne. Held og lykke fremover.
Hyttetur i weekenden d. 26. - 27. oktober.

Ørne.

Gruppelederen:

Lørdag den 11. maj.
Dagens nyheder: Vi havde ulviade
Post I.
Post 2.
Post 3.
Post 4.
Post 5.
Post 6.
Post 7.

Siden sidst:

Det sker:

Vi skulle flytte majs:
Længdespring
60 m. løb
Stable tændstikker.
Knudebinding.
Flødebollespisning.
Vi skulle åbne

Har 3 ulve fået navn .
Vigdis hedder nu Chil
Arna - Wontolla
Stephanie- Rama.
Stort ulvehyl og velkommen i ulveflokken.
Har vi deltaget i Kaninjagten afholdt ved
Hatting.
Har vi taget basismærket Ahorn og det er
udleveret til uniformen .
Har vi været på 20 km . hike.
Har Cecilie og Sandra K. desvære valgt at
stoppe ved spejderiet, men I er altid vel kommen tilbage. Held og lykke fremover.
Pr. weekend (Spejder for en dag.)
Hvor vi sagde farvel til vores " gamle " ulve,

Siden sidst:

Har vi været heldig at få en assistent ved
bæverne.
Velkommen i gruppen LOUISE.
Men v i har stadig brug for mindst 2 bæverhjælpere, så kom ud af busken og ring hurtigst muligt.
Har jeg deltaget i ulvenes sommerlejr, det
var en rigtig god lejr.
Jeg har desværre ikke fået tid til at besøge
nogle af de andre enheders sommerlejr.
HUSK : Fælles sommerlejr år 2003 bliver
afholdt i Kr. Himmelfartsferien.
Har jeg været til møde vedr. den nye struk
tur i Korpset, mere herom senere.

Det sker:

I uge 39 er der Spejderhjælp. Hvor spejderne bo-år rundt fra hus til hus for at spørge
om der er noget de kan hjælpe med og tjene
en lille skilling til Spejderhjælpen. For
mange bække små gør jo en stor Å.
De indtjente penge bliver fordelt til forskellige projekter rundt omkring i verdenen.
Sæt kryds i kalenderen .
Juletur den 14. - 15. december.
Nytårs parade: Søndag den 12. januar 2003.

20 km.HIKE
rdag d. 15. juni mødtes 15 ulve og 3 ledere på
Egekvisten. Vi fik pakket vores 3 kærrer og så var
det ellers afgang.
Vi var lidt forsinkede, da Thomas gerne vil se fodboldkampen Danmark - England, men han kom næsten til
tiden, da England førte 3 - O og så var kampen jo ligesom
afgjort.
Dorthe stødte til os nede ved Hansted Auto (hun havde
også set fodbold).
Vi holdt et indkøbningshvil ved Købmanden på
Borgmestervej inden vi fortsatte ud til Vestre kirkegård
hvor vi tankede vores dunke op med vand og fortsatte ud
af naturstien forbi golfbanen og til Lund. Vi nød den skønne natur og det dejlige vejr, det havde nemlig været et forfærdeligt vejr om formiddagen og eftermiddagen faktisk
lige indtil vi skulle afsted.
I Lund drejede vi mod Lundum og nu var nogle ulve ved
at være trætte selv om vi havde holdt en del hvil undervejs.
Da vi ankom til shelteme i Lundum var de optaget af 20
andre personer, så nu var gode råd jo dyre.
Vi holdt 5 minutters hvil hvor vi ledere fandt ud af hvad
vi kunne gøre, da klokken jo var ved at være mange og vi
havde heller ingen aftensmad fået.
Enden på det hele blev at vi gik op til Lundum kirke
hvor vi fik lavet noget aftensmad.
Gunni kørte hjem og hentede traileren og kørte nu i pendulfart med kærrer og ulve til Egekvisten.
Ulvene havde fået lidt mere energi efter aftensmaden, så
os der var tilbage begyndte at gå imod Egebjerg, vi blev
hentet lidt efter lidt.
Da vi alle var kommet op på Egekvisten og havde fun-

L

Tekst: Karin Hansen

det os en soveplads var det godnat, så vi kunne være friske til de sidste kilometer den næste dag.
De første der begyndte at røre på sig var pigerne, drengene sov fra det hele indtil de blev vækket.
Morgenmaden blev nydt, (et rundstykke til hver, vi syntes at vi havde fortjent det).
Kun en kærre blev pakket, vores bagage blev på
Egekvi sten.
Vejret var også med os denne dag.
Vi startede mod Gedved, et lille hvil på Lykkebjergvej.
Forbi dambruget ved Talstrup mølle ind mod Hansted
skov.
Vi mødte et par damer med en søn i en cykelstol, han var
utilfreds fordi han kunne ikke se noget i den retning han
sad, så vi hjalp med at !a cykelstolen vendt.
Så v i havde gjort vores gode gerning denne dag.
Da vi holdte en pause da vi var kommet ud af skoven,
kom der en stor labrador imod os, stor utryghed men ejeren havde kontrol over den, så pyh ha.
Frokosten skulle nydes nede ved søen.
Æggene var frossen ligeså makrel i tomat, så den lille
håndfuld tøris vi havde fået af Gunni virkede mere end
efter hensigten. Så vores mad var frisk og KOLD.
Ulvene fik lov til at have frikvarter, til vi ledere mente at
det var tid til afgang, så vi kunne nå tilbage til Egekvisten
til kl. 13 .00.
Forældrene stod spændte og ventede på os. Ingen havde
vabler og alle ved godt mod.
Vandreskjoldene blev uddelt til de ulve som i forvejen
ikke havde et. Tak for en god og anderledes weekend vi
gentager succesen næste år.

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 Qrøvetid.

Enhed

Alder

Leder l kontaktperson

Mødedag

Bævere

00.. 01. kl. Mene Andersen tlf. 75 65 65 19 Torsdag 17.45·19.00

Ulve

02.. 03. kl. Karin Hansen tlf. 75 65 65 02

Onsdag 19.00·20.30

Juniorer

04.. 05. kl. Villy Mathiasen tlf. 75 66 53 95

Mandag 19.00·21.00

Spejdere

06.. 08. kl. Michael Eriksen tlf. 40 27 62 26

Torsdag 19.00·21.00

Seniorer

09.. ??. kl. Michael Eriksen tlf. 40 27 62 26

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
September-oktober-november 2002
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Sommerlejr Ørum
Djurs - junior 2002
Juniorerne havde en dejlig sommerlejr i Ørum på Djursland,
fortæller Line Vinum Sørensen her.
ørdag den 22. j.uni 2002 mødtes alle vi juniorer på
Egekvisten, hvor vi skulle pakke bilerne og
traileren med bagagen. Vi kørte i ca. 11;2 time
før vi endelig var der.
Da vi havde læsset al bagagen ud af bilerne og traileren,
viste "hum -lebien" Jesper rundt på Hummelmosen.
Resten af eftermiddagen brugte vi på at bygge lejren op.
Da vi skulle sove, blev der en diskussion om, hvem der
skulle sove hvor.
Søndag morgen skulle vi lave morgengymnastik.
Øøøvvv.
Efter morgenmaden lavede vi lige de sidste ting på lejren (køkkenbord og huggeplads). Efter frokost skulle vi
have en aktivitet, der hed : Vildmandens fristelse. Den gik
ud på, at man fik en konservesdåse og en hammer, man
skulle så banke enden ned, så den blev til en slags

L

De sidste snore strames til, og bilringeflåden er færdig.

skål/pande. Så skulle man ta' en stålsaks og klippe en slags
dør. Bagefter skulle man lave små huller langs siden med
et søm . Og så havde man en spejlægsgryde til bålet. Den
aften fik vi koldskål. Kl. 21 :00 var der lejrbål, det var
smadder hyggeligt.
Mandag morgen vågnede vi op til solskin. Efter morgenmad skulle vi lave en tømmerflåde. Først lavede vi en
firkant af rafter og oven på denne nogle kæmpe bilslanger
- det var vist nok fra en traktor. Det hele lagde vi på en presenning, og bandt snore om og vupti, så havde vi en tømmerflåde.
Da vi havde sejlet ca. l O minutter, sejlede vi ind til land
og tog en kano hver (2 og 2), det gik lidt stærkere.
Efter frokost skulle vi på orienteringsløb 2 og 2. Det
gjaldt om, at man fik et kort og skulle så finde nogle små
poster. Den ene drengegruppe vandt, men desværre fandt

Dennis laver havregrød.
lederne lige så mange poster, så det blev uafgj ort.
Tirsdag morgen var der fællesaktiv itet Vi blev delt op i
nogle grupper, som skulle rundt ti l nogle poster. Vi fik
aldrig at vide, hvem der vandt. Senere på dagen var der
gøgl. Det var nok den sjoveste aktivitet hele ugen .
Om aftenen fik vi besøg af vores forældre. De havde
selv medbragt deres mad, som de så kunne grille på vores
bål. Det var rigtig hyggeligt. Kl9kken 23 blev vi kaldt sammen på bålpladsen -vi skulle på natløb. Det var sjovt.
Onsdag skulle vi rigtig have lavet yoyo-er, men "humlebierne" syntes, at det ville være for kedeligt for os, så de
foreslog at vi kunne komme i smedeværkstedet Det var en
varm oplevelse. Om eftermiddagen pakkede vi vores tas-

ker med det mest nødvendige og tog af sted på hike. Vi
overnattede på en gård, hvor vi sov i laden. Gårdejerne var
rigtig flinke, de kom ud med is til os og kaffe til Villy.
Kl. 9:00 torsdag morgen sagde vi farvel og fortsatte
vores tur- vi skulle til Djurs Sommerland. Det var en virkelig sjov dag, og vi var meget trætte da vi kom hjem.
Fredag lavede vi gipsmasker - de blev flotte. Om eftermiddagen begyndte vi at nedbryde lejren. Om aftenen
skulle vi sove i shelter. Inden vi skulle sove, fortalte vi
gyserhistorier.

"May p lanlægger" mens aftensmaden laves afjuniorerne.

Djævlespillene i brug.

September-oktober-november 2002

Lørdag morgen skulle vi hjem . Tak for en sjov og spændende tur.
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Tekst og foto:
Peder Pedersen
Kastanjevænget
Den 15. august 2001 blev
den sidste afgrøde høstet.
Takket være nogle ihærdige
og utrættelige menneskers
initiativ og et endnu større
antal flittige håndværkeres
indsats står der i dag, på
samme sted, 14 andelsboliger
som inden længe
er klar til indflytning.
Kastanjeparken
Kun tre familier fejrede julen 2001 i
deres nye hus på Kastanjeparken.
Når vi kommer til julen 2002 vil der
nok være endnu tre familier til
og flere huse under opførelse.
Nogle er opført af håndværkere,
mens andre bliver opført som
selv- eller medbyggeri.
Hele området har,
sommeren igennem,
været præget af travl
byggeaktivitet, og
transport af
materialer.

Torsdag den 17. kl.19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.
Tirsdag den 22. kl. 19.30
Lundum sogns menighedsråd
Foredrag ved Morten Skovsted i Lundum kirke.
Han vil afholde sit foredrag:
Den nye virkelighed.

KALENDEREN
SEPTEMBER:
Tirsdag den 24. kl. 19.00:
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset
ved Egebjerghallen.
Lørdag den 28. kl. 19.00:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Høstfest.

Torsdag den 24. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.
Tirsdag den 29. kl. 19.00:
Støtteforen i n gen.
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset
ved Egebjerghallen.
Torsdag den 31. kl. 19.00
Hansted menighedsråd.
Rundvisning på Hansted Kloster. Jette Lund har
lovet et foredrag, og derefter rundvisning i
Hansted Kloster. For alle interesserede.
Max 60 deltager.
Tilmelding. Ingerlise Sander tlf. 75 65 64 12
eller Johannes Søvang tlf. 75 65 61 03.

OKTOBER:

Torsdag den 31. kl. 19.30;
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

Torsdag den 3. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

NOVEMBER:

Mandag den 7. kl. 19.00:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Besøg hos Natur Drogeriet,
Nydarnsvej 13-15, Hørning.

Onsdag den 6. kl.19.00
Sidste frist for aflevering af Brostof til
decembernr.Enten pr. mail:
steen-broen@mail.tele.dk eller afleveres på
bestyrelsesmødet eller på privatadressen
kirsten Højberg, Skovvej 3.

Tilmelding senest den 2. oktober.
Torsdag den 1O. kl. 14.00:
Lundum - Egebjerg - Hansted
Pensionistforen ing.
Harmonikavennerne fra Århus kommer og spiller og synger kendte sange og viser, som vi alle
kan synge eller nynne med på.

Torsdag den 7. kl. 19.00:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Denne aften får vi besøg af vores kendte chefkok Ole Kim Jørgensen, som vil fortælle og lave
"moderne snacks til rødvin".

Torsdag den 1O. kl.19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

Torsdag den 7. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.
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Tirsdag den 5. november kl. 18.00 og 19.30
Hansted Menighedsråd
Middag og foredrag i Egebjerg Forsamlingshus.
Middag starter kl. 18.00. Kl. 19.30 foredrag ved
tidligere borgmester i Skive Knud Olsen, der
denne aften vil komme med sit bud ,på KAOS &
KÆRLIGHED.
Tilmelding til spisning på kuponen side 15 i
Broen, afleveres i Menighedsrådets postkasse
på posthuset i Egebjerg Brugs.
Tilmelding kan også ske hos
Jytte Friis tlf. 75 65 63 93 - eller hos
Karin Helbo tlf. 75 65 64 36
senest fredag den 1. november.
Torsdag den 14. kl. 14.00:
Lundum - Egebjerg - Hansted
Pensionistforening.
F0lketingsmedlem Troels Lund Poulsen kommer
og fortæller om, hvordan det er at have
folketinget som arbejdsplads.

Tirsdag den 26. kl. 19.00:
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset
ved Egebjerghallen.
Torsdag den 28. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

DECEMBER:
Torsdag den 14. kl.19.00:
Egebjerg Idrætsforening.
Afholder generalforsamling i klubhuset.

Torsdag den 5. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

Torsdag den 14. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

Mandag den 9. kl. 19.00:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Julemøde i klubhuset ved Egebjerhallen.

Søndag den 17. kl. 19.30
Lundum Sogn menighedsråd
Gospelkoret Joy & Gormfort underholder i
Lundum kirke. Bredt repertoire over traditionel
gospelmusik, nyarrangerede klasikere til
nykomponerede moderne gospelsange.

Torsdag den 12. kl.14.00
Lundum-Hansted Menighedsråd.
Julefest for pensionister. Kl. 14.00 i Hansted
kirke, derefter i Egeberg-Hansted
Forsamlingshus.

Torsdag den 21. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

Torsdag den 12. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsam l i ngsh us.
Bankospil.

SMC AlV ·IMPORT • EXPORT
Stængervej 13,
8700 Horsens
Tlf. 75 65 61 85
Mobil 40 28 14 46
www .atv-ntz.dk

Belægningsarbejde

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

Tlf. 75 65 61 76

lGI
Lev~l~el

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

LARS MADSEN

beta\ef
s\g

Gl. kirkevej 17 - Egebjerg

Tlf. 75 65 65 47- 40 38 70 47

Blik for kvalitet
HORSENS
BLIKKENSLf:\GER
FORRETNING
Bent Mikkelsen
8700 Horsens
Gl. Kirkevej 1O, Egebjerg

e
Tlf. 75 65 66 17
Mobil 40 75 50 60

PETER DAUGAARD
Entreprenør- og brolægsningsfirma

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

Ny Underleverandør?
- Så prøv maskinfabrikken

TRO FA

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

75 65 62 87
~ C02 svejsning

~

~Tig

~Fræsning

~l

~Reparationsarbejde

svejsning
rustfri og jern

Drejning

Nyt køkken?
www.friis-koekken.dk
Bordplader,
låger og skabe på mål.

friis
~
køkken- bad - garderobe inventar
r-r,--.
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Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens
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75 65 69 65 • 40 98 69 65

Skowangen 1, 8722 Hedensted - Tlf. 75 89 17 33
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Din lokale
varmeleverandør
O Industrigasser
O Afdækningsbark
O Alt i fast brændsel

Malerfirma m~
MICHAEL ROSENBERG
Løvenørnsgade 15, 8700 Horsens
Mobil: 20 42 15 05

O Træflis • strøspåner
O Flaskegas +tilbehør
O Petroleum • smørreolie
O Træpiller • træbriketter
O Fyringsolie • autodiesel

MURERFIRMAET

O Kulterminal på
Horsens Havn
· Tlf. 75622266 • 75628008
Fax75628007·75621902

-~
/l

Højbovej 14 . 8700 Horsens
Tlf. 75 62 62 09 . 20 44 33 09

l \ "'-,

Guldager Energi AJS
Frederiksberggade 25
8700 Horsens

