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Aftenandagt
l Hansted Klosters Kirkesal hver tirsdag kl. 17:00 ved beboerne selv. Alle er velkomne.
Beboerforeningen

Fællesspisninger:
Søndage kl. 12.00- ca. 14.00
4. januar 2004

Menu:
Hamburgryg med grøntsager kartofler &
aspargessauce.
Fløderand med kirsebær sauce.
Kaffe

1. februar 2004

Flæskesteg med rødkål, surt, kartofler og
sky sauce.
Jordbærkage.
Kaffe.

7. marts 2004

Kalvesteg stegt som vildt m. surt, tyttebær
kartofler og vildt sauc.e .
Citronfromage.
Kaffe.

4. april 2004

Honningmarineret skinke med blandet salat og
krydderkartofler.
Frugter med råcreme.
Kaffe.

2. maj 2004

Indbagt mørbrad med salat og flødekartofler.
Hjemmelavet is med jordbærsauce.
kaffe.
·

6. juni 2004

Krydder kalkunbryst med nye kartofler og
grøntsager.
Jordbær tærte med cremefraiche.
Kaffe.

Ret til æ11dringer forbeholdes.
Menuerne kan desuden ses på Hansted Klosters hjemmeside
www.hanstedkloster.dk og
ligeledes på HanneLiath's hjemmeside www.hlmad.dk

Husk Deltagelse kræver tilmelding på telefon 75 65 65 22 senest onsdagen før.

.
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Arets borgere 2003:

havde medbragt fotografiapparat, gave og buket, og
Mogens båndoptager og notesblok.
Vi vidste, at Karin var hjemme, fordi hun i øjeblikket
døjer lidt med en dårlig fod, og kom uanmeldt en onsdag
eftermiddag. Karin blev synligt glad for at få besked om
hæderen og indvilligede i at lade sig fotografere og at fortælle om spejderarbejdet. Pakken skulle først åbnes, når
Gunni kom hjem fra ar:bejde. Vi skal også lige fortælle, at
Karin er dagplejemor, og Gunni er chauffør og kører for
Hede Nielsen/Air Liquide. De har to børn, Johnny på 23
og Dorthe, som er 18.

Karin fortæller om, hvordan hun kom ind i
KFUM spejderarbejdet:
"Det var tilbage i 1990, at Inge Graven spurgte mig, om
jeg ikke kunne tænke mig at blive voksen spejder, og det

Karin og Gunni i spejderuniform og med store smil.
å udløstes spændingen om, hvem der skulle kåres til
"Årets borger 2003" i lokalsamfundet.

S

Et udvalg i Broens bestyrelse har haft flere gode forslag at tage stilling til, men overvejelserne e_ndte med, at
man pegede på Karin og Gunni Hansen, Hanstedvej 48b,
der begge gennem en årrække som frivillige og ulønnede
ledere har været engageret i spejderarbejdet.
Marianne Thomsen og Mogens Kirkegaard opsøgte
parret i deres hjem i Smedegade i Hansted, et smukt,
ældre rødstenshus helt oppe ved jernbanen. Marianne

Marianne Thomsen overrækker gave og blomster til
Karin.

syntes jeg var en god ide, for så kunne jeg komme ud og få
kendskab til, hvad Johnny gik og lavede som spejder. Og
så kom Inge igen året efter og spurgte, om jeg ikke ville
hjælpe med arbejdet. Gunni kom også med, fordi de stod
og manglede en leder til juniorarbejdet, og der var fare for,
at juniortroppen måtte lukke. Det ville jo have været en
skam, fordi på det tidspunkt var de omkring 36. Der var så
kun to, Gunni og Villy Mathiassen fra Gedved, der meldte
sig, og de har så været med lige siden. Også Villy har gjort
et stort og godt arbejde. Dengang havde vi også børnene
fra Gedved, men så fik de senere deres eget spejderhus.
Vi vidste ikke andet om spejderarbejdet, end at det var
friluftsliv, men det vi skulle bruge, det lærte vi undervejs.
Vi startede på DUD, distrikts uddannelses dage, en slags
kurser. I dag er der endnu bedre struktur på lederuddannelsen, så man kan blive en god leder."
Vi spørger om, hvordan de forskellige aldersgrupper er
inddelt.
"Bæverne, de er fra børnehaveklasse og første klasse,
ulve det er 2. og 3. klasse, juniorerne, det er 4. og 5. klasse, spejdere er 6. og 7., og så kommer de op og bliver
seniorer. Det kan de så blive ved med, til de er 17 år eller
længere. Derefter kan man blive rover, så længe man vil,
men vi har ingen rover-klan i øjeblikket."

Vi beder Karin fortælle lidt om KFUMspejdernes målsætninger og værdigrundlag
"Vi har selvfølgelig en handlingsplan, menjeg kan sige,
at hovedformålet er at give børnene nogle utroligt gode
oplevelser i et fællesskab med andre børn"
Marianne tilføjer, at det er blandt andet det, Karin og
Gunni er blevet indstillet på, netop det med fællesskabet
foruden deres væremåde over for både børn og voksne.
Karin fortsætter: "Ja, det med fællesskabet er så utrolig
vigtigt, så det vil vi gerne give videre, og særlig i Dagens
Danmark, i hvert fald, hvor omgangstonen kan være lidt
rå; ikke, at de er voldelige eller sådan, det er ikke det, men
de kan godt være noget hårde efter hinanden, og de kan
have en grim mund ind imellem, de skal ind og lære, at
man skal altså være lidt gode ved hinanden, og det prøver
vi så at lære dem.
Det kristelige grundlag går vi måske ikke for meget ind
i, men det er nok for at bevare det brede spektrum af børn.
Men vi besøger kirken og har nytårsparader, og hver gang
vi slutter af, så beder vi altid Fadervor, og så har vi en
bestemtulvehilsen, vi kalder "Kære Far", hvor vi står med
hinanden i hænderne og siger, at vi er et fællesskab, og at
vi skal være gode ved hinanden. Vi forsøger også at lære
børnene respekt for vores flag og fortæller dem om flagets
historie, hvis de ikke kender til den i forvejen.
Det er en dejlig fornemmelse, hvis vi for eksempel har
været på kursus sammen med andre ledere, at man kan
mærke det fællesskab, vi har også med andre voksne. Det
kan være svært at forstå for andre, der ikke har oplevet det,
men det er også en af de gode oplevelser, man har som
leder."

Det er første gang, Jakob er hos ulvene, og Karin hilser på
ham på den rigtige måde; man giver hinanden venstre
hånd og hilser med højre. Jakobs far er kommet med på
billedet.

Hvilket arbejde har en spejderleder?
Karin ler og gentager spørgsmålet, men svarer så: "Ja,
først og fremmest så planlægger hun, hvad børnene skal
lære i de to år hun har dem, og der har vi nogle emner, som
vi gennemgår hvert år, men på forskellige måder, så det
ikke skal blive for trivielt. Der har vi også fornøjelse af, at
de lidt ældre sætter en ære i at lære de nye noget af det,
som de kan. I aften skal vi fx lære om Morse - alfabetet hos
ulvene."
Mogens: "Hvad laver Gunni så?"
Karin: "Han træder i øjeblikket mere til, hvor der er
brug for en hjælpende hånd. For eksempel, så tog han over
for mig i sidste uge. Han vil gerne bevare kontakten med
børnene, selv om han har andre opgaver, for det er ikke
bare at sige farvel til det, når man har haft med de børn at
gøre, måske i flere år.
I øjeblikket er der alt i alt mellem 80 og 90 børn og unge
i Egebjerg-gruppen. Langt de fleste er her fra lokalområdet, og det er dejligt. Det kan godt svinge lidt, afhængigt af
bl. a. af årgangene i skolen. Men der er mange tilbud til
børn i dag, håndbold, fodbold, judo, ridning, dans osv., og
gudskelov for det, det er jo bare dejligt."

Ulveflokken forsamlet i Den gamle Brugs sammen med Karin og Gunni og de medhjælpende seniorer, Martin Lundegaard,
Dorthe, Niels Christian Lind-Frandsen og Henning Mathiasenfra Gedved.

Det må være svært at fastholde børnenes
interesse, når der er så mange tilbud.
Hvordan gør man det?

er der måske også andre børn, der får lyst til at være med,
og vi får jævnligt en god snak i den forbindelse med både
børn og forældre og andre beboere herude."

Karin svarer uden at betænke sig: "Hvis man selv brænder for det, man forsøger at lære børnene, så ligesom giver
man dem også en gejst. Der er selvfølgelig nogle få, der vil
prøve at ville være spejder, men der går ikke andet end
nogle få måneder, så indser de, at det var ikke lige dem .. Så
skal de også have lov at prøve noget andet, ikke også? Men
vi forsøger virkelig med vores egen gejst at fastholde dem.
Det betyder meget for tilgangen, at vi har nogle spændende oplevelser, som andre kammerater hører om. Vi forsøger at få børnene til at forstå, at det måske godt kan være
lidt kedeligt en aften, men de er nødt til at lære det grundlæggende, før de kan gå ind og lære det mere sjove.
Det betyder meget for os at have lokaler i Den gamle
Brugs, der ligger dejligt centralt, så det er let for os at være
synlige i lokalsamfundet. Og så er det også rart, at med den
gamle, lidt slidte bygning behøver vi ikke hele tiden at
passe på, hvad vi gør; det er et hus, der må bruges. Vi har
haven bagved, og vi er glade for, at Egebjerg Brugs lader
os bruge deres plæne til arrangementer engang imellem. Så

Hvordan klarer man børnenes
indbyrdes konflikter?
Karin: "Ja, de kan være hårde ved hinanden, men hvis
der er et par stykker, der har været oppe og toppes, også så
tårerne flyder, så tager vi dem gerne ind for sig selv og
snakker med dem og får konflikten løst. Konflikterne er
meget forskellige efter, om det er drenge eller piger.
Pigerne kan godt være slemme til at lukke andre ude, mens
drengenes konflikter er mere fysisk præget, og det er her
og nu."

Gunnis opgaver
Gunni kommer lidt forpustet ind ad døren fra arbejde og
bliver orienteret om, hvad der foregår. Men han fortæller
også gerne om sig selv og sine opgaver: "Jeg har ikke så
meget at gøre med spejderne mere, men jeg har været
gruppeleder i to omgange med en pause imellem. Jeg holdt

r
en lille pause fra spejderiet, men så blev jeg opfordret til at
træde til igen, fordi en leder holdt efter kun to år. Men så
har jeg efterfølgende sagt ja til at holde området deroppe
og hjælpe med forskellige småting. Jeg giver også en hånd
med, hvis der er nogen, der skal på ture.
Heldigvis har vi et forældrevalgt grupperåd, der tager
sig af bl. a. økonomien. Det er en form for bestyrelse, der
også har en formand og en kasserer. I øjeblikket er Bettina
Nielsen, Egesholm, formand.
Vi havde en periode for et par år siden, hvor vi var nede
på en 40-50 børn, der var en tilbagegang for os over hele
landet, men nu går det fint fremad igen. Måske har forældrene fundet ud af, at vi kan tilbyde sundere aktiviteter end
at sidde derhjemme ved computeren. Det er dejligt, at vi
har seniorer, der selv har været spejdere, og gerne vil hjælpe os stadigvæk."
Vi opfordrer til at åbne pakken, og en smuk Georg
Jensen ting til juletræet åbenbarer sig.

nogle utroligt god(( oplevelser sammen med børnene. Vi
kan følge dem i deres udvikling, og på turene oplever vi
nye sider af dem. Det giver også meget at være sammen
med dem ude i naturen. Selvfølgelig har vi forsømt en del
herhjemme, fordi vi begge to har været ledere, men nu har
jeg fået mere tid. Vi bor lidt bagved andre huse her, så det
gør nok ikke så meget, at det kan rode lidt engang imellem.
Vi må indrømme, at vi af og til har tænkt, at nu er det for
meget med spejderarbejdet Heldigvis har vores egne børn
været med og er det stadig engang imellem. Dorthe er i
øjeblikket med som leder og har været med os på ture. I det
hele taget er de unge meget værdifulde for os, fordi de kan
øse af deres erfaringer og give os nye ideer.

Nu kommer tusind dollars spørgsmålet:
hvad giver lederarbejdet jer?

Og med det ønske siger vi tillykke til Karin og Gunni,
og tak for det store arbejde, de har gjort for efterhånden
rigtig mange børn og unge i vores lokalområde og håber,
at også andre får lyst til at blive spejderledere fremover.

Og Gunni og Karin svarer i fællesskab: "Det giver os

Karin er i gang med at fortælle om aftenens emner.

Men vi ville gerne have sat et par nye ledere ind i arbejdet, så de måske engang kan tage over. Det skal jo fortsætte mange år endnu."

Golf på
Interview med Knud Andersen, som bor på Bakkegården i Hansted.
BROEN September -Oktober- November 2002 havde
Mogens Kirkegaard en god samtale med ,Knud
Andersens far, nu afdøde Søren Andersen. I dette
interview kom mange gode oplysninger frem om familien
Andersen og historien om Bakkegården i det hele taget, og
det fremgik også heraf at Bakkegården er Knud Andersens
fødegård, som nu er blevet lavet om til en hel golfbane.

I

Hvordan kom du på ideen med golfbanen?
Jeg havde lagt mærke til at der var ventetid på at blive
medlem af en golfklub. Der er mange, som gerne vil spille
golf men ikke vil knytte sig til en forening eller til den
samme golfbane altid, så derfor følte jeg, at der var et
behov for frie og private baner. Jeg havde læst, at der var
mange unge mennesker, som manglede et sted at spille, så
derfor slog jeg til og lavede golfbanen, som også har været
en succes i år.

Hvor stort areal har du til rådighed?
Der er 31 hektar, og det passer lige til en fin 18 hullers
bane, som dækker alt inden for golfsporten ..
Bakkegården er jo som før nævnt din fødegård, hvordan
har du det med det? Skulle du ikke have drevet den videre
som landbrug?
Helt ærligt, så savner jeg ikke landbruget. Jeg ville ikke
være landmand, og jeg blev uddannet som maskinmester.
Jeg kom i lære hos smed Jensen i Egebjerg, og der fik jeg
en god opdragelse, og vi lærte meget der. Så læste jeg til
maskinmester, og derefter var jeg ude at sejle i nogle år.
Jeg startede med at sejle med dampskib hos rederiet
Chevron. Derefter kom jeg ud på Danfeltet, og så har jeg
sejlet på den Engelske Kanal med rederiet Olav Line.
Jeg har også sejlet med Juelsminde- Kalundborg ruten
og med Århus - Kalundborg.

Indvielsen den 24. august 2003

Efter indvielsen skulle banen prøvespilles.

Hvor meget mandskab har du til at hjælpe dig
her, for du er da ikke selv greenkeeper?
Nej det er jeg ikke. Jeg har andet at se til, men jeg har
to mand fast, så det er ikke det store folkehold, - havde jeg
haft landbrug i stedet for golfbane, så havde jeg sikkert
været helt alene.
Jeg handler jo også med golfudstyr, og det har jeg gjort
siden 1991, men salget er blevet dårligere og dårligere, og
det er blandt andet fordi Bilka og Fakta og Harald Nyborg
og visse andre også handler med billigere golfmaterialer,
men jeg lejer stadigt golfudstyr ud til mange spillere ..

Underviser du også i golf?
Nej, det vil jeg ikke sige, at jeg gør. Jeg viser dem selvfølgelig, hvordan de skal holde på en kølle, og jeg forklarer dem om de mest elementære ting. Resten må de selv
finde ud af, hvis de villære spillet.

Der bliver øvet på trænings banen.

middag, er der lidt stille og det var fine tider for de lidt
ældre og pensionister at spille i. Jeg kunne måske give
Ældre Sagen et godt tilbud.
Man skal jo gøre lidt for hele tiden at holde det i gang

Du skal jo også overvintre.
Tror du, at du kan det?
Ja det skal nu nok gå, min kone har jo godt arbejde, så
jeg håber at kunne fa lidt lommepenge der.

Alt i alt er du både økonomisk
og miljømæssigt godt tilfreds?
Golfbanens egen parkeringsplads.

Har du også besøg af finnaer?
Ja, det har jeg i allerhøjeste grad. Der er simpelt hen
kommet firmaer forbi ude på vejen, og så er de kommet ind
og spurgt, om de kunne spille. Det har været vældig godt,
jeg kan blot ikke have mere end 36 på et hold. Der er dog
en lille gene ved det, for hvis alle menneskerne fra det
firma, er en flok sælgere, så kan det godt tage for lang tid,
for de er tilbøjelige til at stille sig op mellem et par huller
og diskutere de sidste salgstal i budgettet på deres salgsmøde.

Hjælper din kone også til?
Det gør hun kun i weekenderne, idet hun arbejder inde
ved Reidersborg i Horsens.

Er der ellers nok landbrugsjord at tage af?
Ja, det kan vi vist roligt regne med, at der er, alene i
Århus Amt er der fem projekter til golfbaner i gang og også
et projekt på Nordsjælland.
Jeg havde ganske vist lidt problemer med jordbrugskommissionen, det er dem der fordeler landbrugsjorden,
og når min jord ikke skulle bruges til landbrug, så kunne
der spredes gylle ud på den.
Den ide synes jeg ikke var en særlig god, når jorden skal
anvendes til golfbane, og det syntes mine naboer heller
ikke.

Ja, det er jeg. Jeg tager et år ad gangen, og jeg har jo
ikke investeret mere i det her, end at jeg kan pløje det op
igen. Det er jo ikke, som hvis der skal anlægges en anden
golfbane, så kommer de store entreprenørselskaber, som
graver al overjorden af, dræner og planter o.s.v..
Her har jeg haft tre lokale entreprenører, som kom med
deres maskiner om morgenen og kørte hjem igen om aftenen, og på l O dage var alt jordarbejdet færdigt.
Det var faktisk en af de største udgifter, og så var den
endda rimelig, bla. i kraft af lokale kræfter
En anden vigtig faktor er også, at jorden er min egen.
Hvis jeg skulle have været ud og købe jord først, så var det
nok blevet nogle andre omkostninger
Dette var faktisk en fortsættelse af artiklen i BROEN
om Søren Andersen og slægtsgården Bakkegården., som i
løbet af 2 år blev ændret fra elementært landbrug, og til en
moderne 18 hullers golfbane, og det er samtidig også et
udtryk for, at der er fremsynede mennesker, som kan se, at
meget af jorden her i Danmark kan udnyttes til andet end
landbrug, og at vi har landbrugsj ord nok i Danmark..
Frands Paaskesen.

Hvad mente dine naboer
ellers om projektet "golfbane"?.
Der var måske en enkelt, der ikke var så begejstret, men
ellers er jeg bakket godt op af naboerne, og det har jeg
været glad for. Vi ser da også at Hansted Kloster, bruger
det i deres annoncering om lejligheder, "Tæt beliggende
ved golfbane".
Det viser sig, at halvdelen af dem der kommer her, er
yngre mennesker fra Århus. Mange af dem er studerende,
som gerne vil spille men ikke binde sig til en fast bane.
Jeg kunne godt tænke mig at fa fat i nogle af de ældre
golfspillere, fordi mandag, tirsdag, onsdag og torsdag for-

Eva og Knud Andersen ved hul 18, med Bakkegården i
baggrunden.

Forældre
er blev afholdt forældreaften for forældre og dagplejere den 21. oktober på Ceres Centret.
Der var lagt op til et lidt anderledes og humoristisk
foredrag med forfatter og lektor Niels Jægerum med rekvisiter såsom ild, akrobatik, sang og musik, hvor temaet var,
at slippe barnet (løs) og derved også slippe de voksnes
kontrol over barnet. Et godt foredrag krydret med humor
og selvironi og alligevel alvorsord bag munterheden. Alle
kunne gå hjem og have rørt lattermusklerne og tænke, at
han nu ramte plet på nogle punkter.
Da foredraget var forbi, var der valg til forældrebestyrelsen, hvor Lotte Kristensen, som repræsenterede vores
bydel, var på valg.
Bestyrelsen kom til at se således ud:
Pia Højberg Andersen, formand, Egebjerg,
John S. Ahrens, næstformand, byen,
Annie Striboll, byen,
Irene Kristina Lindegård, byen,
Katharina Parzentny Jensen, Lund,
Ursula Søvang, Egebjerg og
Lotte Christensen, byen.

D

Hvis der er forældre til børn i dagplejen, som har ris,
ros, et lille hjertesuk eller emner, der skal tages op i forældrebestyrelsen skal I kontakte Pia Højberg Andersen,
Skovgårdsvej 5, tlf. 75 65 68 50.

-dag
Tekst: Karin Hansen.
andag den 25. maj blev vi hentet i bus, som kørte
os ned til Langelinie, hvor Cirkus Krone havde
rejst deres telt.
Musikken startede, vi blev budt velkommen.
3 små ponyer viste os hvad de havde lært. Den ene pony
vil ikke ud af manegen førend den havde fået hele 3 stk.
sukker.
En dame klædt ud som kat, viste os nogle flotte akrobatiske variationer.
En jonglør jonglerede med både ringe, kegler og brændende fakler. FLOT.
Så kom 6 hunde ind, det var et stort hit for børnene.
Hundene var dygtige, en klatrede op af en stige og snuppede en godbid på toppen.
En klovn kom ind og sagde goddag til børnene, helt
hen til nogle få stykker, nogle var glade og sagde
goddag, andre fortrak og syntes at klovnen var lige "farlig"
nok.
Han fortalte at han havde et stort dyr med store øre og
en lang næse, om vi kunne gætte hvilket dyr? Selvfølgelig
kunne børnene det. En "elefant" som sagt med store ører
og en lang næse hvor klovnen fandt en stor" bussemand".
PUH-Ha.

M

Børnene syntes elefanten var sjov. Den drillede nemlig
klovnen.
Til sidst kom alle
artisterne frem og
takkede af, klovnen
gik rundt og
sagde farvel.
Så ud og med
bussen hjem
efter en god,
sjov og
spændende
formiddag.
Ja, busturen
var også en
stor,
sjov og
spændende
oplevelse.
Legestue

Legstuedag i "m.yertuerll
Hver torsdag formiddag har vi legestuedag i "myretuen"
Vi mødes og synger, spiller og leger.
Torsdag den 23/1 O havde vi en lidt anderledes dag i legestuen. Vi havde nemlig inviteret alle forældre til kaffe og
hjemmebage boller.
Så da vi alle havde sovet til middag gik vi i legestue og
gjorde klar til at forældrene skulle komme.
På billederne kan I se hvordan der blev hyggesnakket og
spist.
Der var også"tid til at lege lidt inden vi sagde tak for i
dag.
Gitte Falkenstrøm

Der blev også hygget på madrasserne.

Det store kaffebord.
Der hyggesnakkes
over bollerne.

Line holder stille, og kigger lidt.
Her hygges der også. Julie
peger på et eller andet, som
hendes far prøver at få øje på.

"Børn bevægelse og sundhed~

E

n dag I legestuen med temaet "Børn, bevægelse
og sundhed". Det var en hyggelig dag, hvor alle
børn og voksne fik sig rørt, og vi var godt trætte
da vi gik hjem for at sove til middag.
Hilsen Ingrid

Karen-Inge hjælper Emma og Christian over bommen,
mens Anja og Tobias kigger på.

Viktor, Maja, Julie, Nikoline, Emma og Anja hopper på
madrassen,

Anna Karen og Tobias er lige oppe for at få noget luft inden de dykker igen.

NytfraEIF

I

den forgangne efterårssæson har der virkelig været
grund til både at glæde sig, og være stolt over at
komme fra Egebjerg Idrætsforening, det vil de flg.
linier give en god forklaring på

Fodbold:
Vi vil, høflige som vi er, tage hensyn til alderdommen,
og starte med de ældste spillere i vores fodboldafdeling,
nemlig vores Super Oldboys hold, der sluttede på en l.
plads i turneringen.
Og på behørig vis, har fejret sig selv, ved en kæmpe
afslutningsfest i klubhuset.
Holdet fortjener nu også et stort tillykke.

Egebjerg i serie 5 ..
Så skete det, Egebjergs seniorhold i fodbold rykkede,
efter kun at have eksisteret i en sæson, op i serie 5.
Egebjerg sluttede på en suveræn l. plads i puljen, og har
i skrivende stund mulighed for at spille sig i semifinalen i
det jyske mesterskab.
Så vi håber det bedste for drengene, og ønsker dem held
·og lykke i den kommende sæson, hvor de får følgeskab af
endnu et seniorhold, da der efterhånden er så mange, der er
blevet bidt af en lokal fodbold, at det har været nødvendigt
at oprette et nyt serie 6 hold, og selvfølgelig, også held og
lykke til dem.
Blandt vores drenge-årgang, er der også grund til at
kippe med flaget, da de i efterårssæsonen leverede, ikke
mindre end, et Jysk/fynsk Mesterskab.
Rigtig godt gået drenge, tillykke med det flotte resultat.
I alle årgange er der grund til at rose spillere og trænere, selv i de mindste årgange blev det til mange flotte sejre
bl.a. en puljevinder i JBU for årgang 1997.

af, da de ikke kan huske, hvomår de sidst har set så mange
talenter på en gang.

Gymnastik:
Gymnastikdamerne er nu i fuld gang igen, efter en velfortjent sommerpause, der er som sædvanligt fuldt hus med
omkring 80 damer i hallen onsdag aften.
Også i ungdomsafdelingen er der livlig aktivitet, der er
nu ca. 20 børn, men som pigerne på holdet siger; det ville
nu være sjovt med nogle flere drenge. Så kan i ikke skrive
noget om at drenge også gerne må være her. Det er hermed
gjort.

Badminton:
Alle baner er nu fyldt op om mandagen, og der bliver
svedt utroligt meget for ikke at komme hjem med et nederlag i sportstasken·, der er både gamle kendinge og nye
ansigter, og velkommen til dem.

Håndbold:

Også for de unge spillere er der sket meget, der er ikke
mindre end 2 trænere til holdet nu, og der er efterhånden
også godt fyldt op med unge til træning tirsdag eftermiddag

Her har man rigtig haft noget at glæde sig til, da herrerne i sidste sæson, sikrede oprykning til serie l. Og man kan
kun sige, at det er det rigtige sted for dem at være, da de i
skrivende stund ligger på en førsteplads i deres pulje.
Desuden er de nået til 3. runde af landspokalen.

Til slut skal der, fra bestyrelsen i EIF, lyde en stor tak til
alle trænere, ledere, frivillige hjælpere, forældre og ikke
mindst vore mange sponsorer, der hjælper med til, at det
hele kan fungere.

Endnu en førsteplads. Damer serie 2, ligger også på en
førsteplads, med max. Point. Flot piger.
Serie 3. Damerne, ligger også godt med, nemlig en 3.
plads i deres pulje.

Husk EIF's hjemmeside, ligger som et link,
på broens hjemmeside.

Og ungdomsårgangene er kommet rigtig godt i gang, og
meldingerne fra håndboldafdelingen er ikke til at tage fejl

P.b.v.
Claus Trust, Formand

Glædelig Jul & Godt nytiM.

Træneroversigt indendørs 2003/2004
Fodbold
Årgang 1998:

Peter Sørensen, Vesterhøjsvej 14,
Egebjerg, 8700 Horsens ..............

~

75 65 67 17

Kim Andersen, Egesholm 44,
Egebjerg, 8700 Horsens ..............

~

75 65 65 19

Steen Dige Jensen, Grusdalsvej 34,
Egebjerg, 8700 Horsens ..............

~

75 65 60 89

Årgang 1996: John Hansen, Vandværksvej 20,
Egebjerg, 8700 Horsens .. . . .. ...... ..

~

75 65 67 56

Søren Fynbo, Birkeholm 50 ,
Egebjerg , 8700 Horsens ........... .. .

~

76 26 96 22

Årgang 1997:

Steen Jensen, Askeho lm 36,
Egebjerg , 8700 Horsens ... . .......... ~ 75 65 64 46

Årgang 1995:

Miniput
drenge

Christian Lind, Askeholm 47,
Egebjerg, 8700 Horsens .............. ~ 75 65 68 55
Carsten Hansen, Egesholm 48,
Egebjerg, 8700 Horsens ..............

~

75 65 68 68

Flemming Sørensen, Skovvej 18,
Egebjerg, 8700 Horsens ..............

~

23 71 33 09

Claus Jensen, Askeholm 2,
Egebjerg, 8700 Horsens ...... .. ......

~

75 65 61 10

Dennis Jensen,

Miniput
piger:

Sofus Kristoffers~n, Gl. Egebjergvej 18 D,
8700 Horsens ...... . .............. -~ 75 65 67 47
Jørn Christoffersen, Egesholm 14,
Egebjerg, 8700 Horsens .............. ~ 75 65 65 67

Ulleput:

John Christensen, Kyradservej 40,
8700 Horsens ........... ~ 75 62 64---74- 20 95 05 92
Anders Rasmussen, Kyradservej 22,
8700 Horsens ........... ~ 75 62 10 72-40 52 10 72

Træningstider indendørs 2003/2004
Der trænes på fredage med opstart d. 24. oktober 2003.
Kl. 14:30 - kl. 15:15 ............................... årgang 1995
kl. 15:15 - kl. 15:45 ................................ årgang 1998
kl. 15:45 - kl. 16:30 ................................ årgang 1997
kl. 16:30- kl. 17:15 .............. miniput piger (årgang 1993 & 1994)
kl. 17:15- kl. 18:00 . ............................... årgang 1996
kl. 18:00 - kl. 18:45 . . .......... miniput drenge (årgang 1993 & 1994)
kl. 18:45 - kl. 19:30 ............ lilleput drenge (årgang 1991 & 1992)

"Egebjerg IF's pigehold (årgang 89-90) har fået nyt spilletøj sponseret af EnergiMidt Holdet deltog i
en konkurrence, hvor EnergiMidt udloddede 30 sæt spilletøj til drenge og pige håndboldhold i
årgang 89-90 i EnergiMidt's forsyningsområde. El F's piger var således blandt de heldige. Det nye
spilletøj blev overrakt i forbindelse med herrehåndboldliga-kampen mellem Silkeborg-Voel og
Kolding den 20. september i Silkeborg, hvor de 30 heldige hold var inviteret. 8 af pigerne fra holdet
deltog og oplevede en spændende og velspillet kamp."
Kenneth Dam Nielsen

Hansted Skov
"Det danske Schweiz"
kulle der være nogen her i Hansted og Egebjerg, som
aldrig har gået en tur i Hansted skov, kan det stærkt
anbefales. Skoven er ualmindelig spændende, her
findes: stejle bakker, dybe kløfter med et åløb i bunden, en
sø med en sluse og en fisketrappe, fisk i søen og svaner,
ænder og blishøns på søens blanke vand, for slet ikke at
tale om fredsskoven med de store gamle træer og kæmpehøjene. Jo, der er nok at se på både sommer og vinter.

S

Skovens udstrækning og terræn
Skoven er knap 2 km. lang og omkring l Yz km. bred,
den strækker sig fra søen i syd til Talstrup Dambrug i nord.
De højeste skrænter er 30- 40 m. høje og åen har et fald
på ikke mindre end 14m. fra Talstrup Dambrug til slusen
ved enden af søen.
Skoven er delt op i tre enheder: "Fredskoven" som ligger som et samlet stykke. Rundt om på de tre sider ligger
"Bøndernes Skove" Den sydlige del, der hvor blandt andet
søen ligger, ejes af Horsens Kommune.

Kort over Hansted Skov, de II cirkler markerer gravhøjene.

Fredskoven
"Hvad er egentlig en fredskov?" For at forklare det må
vi gå tilbage til 1700-tallet. Dengang blev der drevet rovdrift på de danske skove. Svinerie fik lov at gå i skovene og
æde sig fede af den olden, som faldt ned fra træerne og de
få frø som undgik svinene og fik lov at spire frem og blive
til små nye træer, blev spist af køerne, som fik lov at græsse i skovene om sommeren. Når så samtidig menneskene
skovede træ til tømmer, brædder og brændsel, er det ikke
underligt at skovene kom i en ynkelig forfatning.
Helt galt gik det den 2. april 1801 da Lord Nelson
brændte og ødelagde hele den danske flåde under slaget på
reden. Da fandt man pludselig ud af at der ikke fandtes træ
nok i de danske skove til at bygge en ny flåde af, derfor
blev der i 1805 indført en fredskovsordning, som betød at
bønderne ikke længere måtte lade kreaturerne græsse i de
skove, der blev udpeget til at være fredsskove, ligeledes
måtte man ikke rydde skoven, man var forpligtet til at
plante lige så mange træer som der blev fældet. Samtidig

Skovfogedgården "Fredskovsværn" ca. 1922- Læg
mærke til træpumpen midt på gårdspladsen og
hesteomgangen tv. At den blev brugt ses tydeligt af den
sti hestene har trådt. Det gamle egetræ fra omkring 1880
står der endnu.

blev det påbudt, at der skulle anlægges et dige eller en
jordvold rundt om skoven, så ingen kunne være i tvivl om
hvor grænsen gik. I Hansted Fredskov er der gravet en
grøft og opkastet en jordvold, den ses tydelig den dag i
dag.
Som kompensation for de goder som bønderne mistede,
fik hver gårdmand tildelt et lille stykke skov, som han
måtte rydde eller bevare som skov, alt efter eget ønske.
Bøndernes skovlodder fik dog også senere pålagt fredskovspligt. Kun en enkelt afloddeme i Hansted Skov er i fri
handel, den tilhørte tidligere Tvingstrop Træskofabrik nu
er den solgt til Leif Roers en.
I Hansted Fredskov, der er på ca. 80 ha. findes meget,
som nok er værd at lægge mærke til. For det første er der
ikke færre end 10 gravhøje, hvoraf den største hedder
Døve Dortes Høj . Alle højene er opmålt og registreret i
1895 aflærer Martin Kristensen Gedved. De fleste af gravhøjene ligger uberørte, medens nogle bærer tydelige spor
efter forsøg på udgravning. Man kan ikke sige hvomår
gravhøjene er opkastede, det kan meget vel have strakt sig
over en periode på flere hundrede år. Værd at nævne er
også skovens højeste træ en 40 meter høj Nordmannsgran
den er plantet i 1882. Hvor vejen ind til Skovfogedgården
passerer volden, findes en Douglasgran af nogenlunde
samme alder og størrelse. Danmarks højeste træ er ca. 80
meter høj og findes i skovene ved Ry.
Før 1880-eme bestod de danske skove næsten udelukkende afløvtræ. Nåletræerne kom hertil fra Tyskland, de to
gamle, høje træer er sikkert de sidste overlevende eksemplarer fra den oprindelige gran beplantning. Ved gårdspladsen til Skovfogedgården står der en stor bredkronet
Eg, som sikkert er af samme alder, måske endnu ældre.
Et sted i den sydvestlige udkant af skoven er der tydelige spor af en udgravning, her hentede teglværket på
Teglgården i Egebjerg ler til fremstilling af røde teglsten,
leret hjemme ved gården var kun egnet til gule sten.

Når man færdes i skoven lægger man mærke til, at vejene har navne: Døve Dortes vej og Dorte Hansdatters vej,
de to navne dækker for øvrigt over en og samme person,
nemlig Dorte Hansdatter Lotterup, som engang ejede
Hanstedgaard og som oprettede fundatsen til Hansted
Hospital i 1705. Fru Haves vej er opkaldt efter Fru Have,
som solgte Hanstedgård til Horsens Kommune i 1963.
Indtil 1705 hørte skoven under Hanstedgaard, men da
den daværende ejer Dorte Hansdatter Lotterup lod bygge
Hansted Hospital, til glæde for egnens gamle og svage,
sørgede hun samtidig for at hospitalet fik nogle indtægter
til den daglige drift. Derfor forærede hun hospitalet skoven
tillige med alle fæstegårdene, som hørte under Hansted
Hovedgård.
I den nordlige udkant af skoven ligger skovfogedgården
"Fredskovsvæm" her boede skovfogden, han var ansat af
Hospitalet til at passe og pleje skoven, som betaling fik han
fri bolig på gården og ret til at dyrke marken, der var på 30
tønder land. Skovfogden skulle sørge for fældning af de
træer, som var tjenlige til hugst og for at få plantet nye i
stedet. Hver vinter blev de træer fældede, som Skovfogden
havde anvist. De bedste kævler blev solgt til savskærerierne til møbler, tømmer og brædder. Af den mængde træ som
herefter blev til rådighed, skulle Hospitalet først have leveret 150 rummeter brænde til opvarmning. Træet, som herefter blev tilbage, blev solgt på en auktion. Ved den lejlighed kunne egnens beboere købe det brænde, som de nu
havde brug for. Før auktionen blev brændet sorteret og
stablet.
Priserne på auktionen i 1935 var: l. sortering: klov
(bøg)= 8.kr. pr. rummeter- 2. sortering: fagot= 6.00 kr. pr
rummeter - 3. sortering: knebel = 4 kr. pr. rummeter - l.
læs ris = l kr.

Hansted Hospitals skov solgt
Som de fleste nok ved, blev Hansted Hospital i 200 l efter næsten 300 år- nedlagt som plejehjem og ombygget

Skovfogedgården fra ca. 1935. Man ser tydeligt at udbygningerne er nyopført og moderniseret.

til lejeboliger. I den forbindelse ønskede Hospitalet at
afhænde skoven.
Lidt vemodigt at skoven, der i næsten 300 år var meget
nær knyttet Hansted Hospital, nu måtte sælges. Den nye
ejer er familien Skovsbøll. Med i handelen var også
Skovfogedgården med sine 30 tdr. land agerjord, hvoraf de
ca. 20 tønder land i løbet af få år bliver tilplantet hovedsagelig med løvtræ. På skovfogedgården bor Inge og Bjarne
Skovsbølls svigerdatter og søn Ann og Thomas Skovsbøll.
Den nye ejer Bjarne Skovsbøll udtaler i august 2001 til
Horsens Folkeblad, citat: Med købet af Hansted Skov tænker vi på de kommende generationer. Det hele skal ikke gå
op i aktier og obligationer, og "Skovbitt" har ikke investeret i skoven for at drive forretning på skovdrift, citat slut.

Skovfogederne

Skovfoged Hans Friis Hansen og karlen Christian i
marken med ploven

De første skovfogeder, som vi kender navnene på var
Hans Mikkelsen og hans søn Rasmus Hansen, de fæstede
hver halvdelen af Skovfogedgården og hj alp hinanden med
arbejdet i skoven fra den 12. marts 1728.
I november 1739 dør imidlertid sønnen Rasmus
Hansen, hans bror Jens Hansen overtager herefter den
halve fæstegård efter ham og er skovfoged sammen med
sin far Rasmus Mikkelsen.
Den 14. april 1767 overtager Søren Pedersen fra
Stubberup både fæstet og skovfogedembedet efter Jens
Hansen. 21. juli 1779 overtager Niels Jensen fæstet og
skovfogedembedet, . han kommer for øvrigt også fra
Stubberup, Niels Jensen er skovfoged i samfulde 40 år.
Den 17. september 1819 overtager hans søn Søren Nielsen
fæstet og embedet.
Fra Søren Nielsens tid som skovfoged, og frem til 1890
hvor Jens Michael Hertz tager over, er der en dunkel periode, hvor det ikke har været muligt at finde navnet på skovfogeden, men ældre mennesker, som bor her på egnen, har
fået fortalt af deres forældre, at der var en skovfoged, som

emigrerede tilFjernøsten for at blive plantagebestyrer der,
efter sigende, kom han aldrig hjem, men blev dræbt derude af lokale beboere.
Fra 1890 hedder skovfogden Jens Michael Hertz, han
passer kun skoven, medens skovfogedgården er forpagtet
afNiels Jensen Hyldebrandt
Fra 1919 til 1930 blev skoven tilgodeset af skovfoged
Søren Knudsen.
Han blev i 1931 afløst af Hans Arnold Friis Hansen.
Han havde bestået skovfogedprøven ved Erholm skovdistrikt på Fyn i 1923. Han havde forskellige jobs på Sjælland
og Falster inden han i 1931 kom her til Hansted Skov. Han
fik desværre ikke nogen lang karriere her, han døde af en
ondartet lungebetændelse den 20. marts 1937 i en alder af
kun 35 år
I 1937 kom skovfoged Erik Bruun, som passede skoven
med stor interesse og omhu til sin død i 1966.
Herefter blev skoven overladt til skovfoged F. H.
Hansen fra Stensballe Skovdistrikt. Han blev også i embedet til sin død i 1985.
Herefter tog Palle Kock over og han fortsatte også efter
at den nye ejer i 200 l overtog både skov og skovfogedgård.
Om skovens drift i dag udtaler Palle Kock: Skoven
består af 75 % løvtræ, hovedsagelig bøg, skoven bliver
drevet knapt så intensivt som tidligere idet der nu i videre
udstrækning tages forstlige hensyn til skovens drift før det
økonomiske hensyn. En ønske situation for såvel skoven
som skovfogden.
Familien SkovsbøHlægger stor vægt på at skoven bliver
drevet forstmæssig korrekt og at de oplevelsesmuligheder
der er for de mange gæster i skoven bevares og udbygges.
Udover de traditionene gæster bliver skoven benyttet af
eleverne fra Gedved Seminarium i undervisnings øjemed,
omegnens skoler og børneinstitutioner, terrænløbere m.
m., som a1le nyder den afvekslende skov.
I de senere år har der været meget lave priser på savværkstræ derfor er der ikke foretaget skovning af de gamle
bøgetræer, derimod er den normale udtynding af de unge
bevoksninger og træer, som er for ringe til savværkerne,
fortsat uændret. Denne produktion bruges hovedsagelig til
brænde.

Skovfogedgården "Fredskovsvæm"
Som a1lerede nævnt tjente skovfogedgården de første
mange år som bolig for skovfogeden, udbyttet fra gården
var skovfogedens løn. Hans Arnold Friis Hansen var den
sidste skovfoged, som også drev landbrug. Efter hans død
i 1937 blev landbruget forpagtet ud og skovfogeden koncentrerede sig alene om at passe skoven. Stuehuset på
skovfogedgården blev delt op i to lejligheder, en til skovfogeden og en til forpagteren. Efter1966 da Erik Bruun
døde, boede skovfogden ikke længere på gården og bygningerne blev lejet ud. I årenes løb har den været beboet af
mange forskellige. De der nok har boet der i den længste
periode er forhenværende sognepræst i Kattrup-Tolstrup
Folker Willesen og hans kone Bente.

På et tidspunkt var gården meget forfalden, udbygningerne var små, lave og stråtækte, der var ikke indlagt el og
vandet måtte hentes fra en pumpe i gården, en hestegang
leverede drivkraften til tærskeværk og hakkelsemaskine,
men en gang i 1930-erne blev gården bygget om og moderniseret.

"Bønderskovene"
Som før nævnt, fik bønderne i området, hver tildelt et
lille stykke skov som kompensation for de fordele de
havde mistet ved fællesdriften af skovene.
Disse skovlodder ligger syd, vest og nord for fredsskoven. Der er ca. 30 lodder i alt, Nogle af gårdene har mere
end en lod. Lodderne mod vest ligger på god jord, på et ret
fladt terræn, medens lodderne mod nord (baglodderne) ligger på et meget skrånende terræn, som går stejlt ned mod
Talstrup Å. Lodderne syd for fredsskoven ligger på en
lokalitet, som kaldes Bøgebjerg, her findes endnu en gravhøj.
På skellet mellem LeifRoersens lod og den lod som tilhører Carl Oluf Madsen, fmdes også en seværdighed; en
kæmpestor sten, en vandreblok, bragt hertil af isen i istiden.
Til at varetage småskovejernes interesser er der en forening, "Skovdyrkerforeningen Østjylland" Her kan lodsej. erne søge råd og sagkyndig vejledning i spørgsmål, som
vedrører driften af skoven, her taler vi om både anvisning
af udtynding og udvisning afhugstegnet træ. Man kan også

Pavillonen

få vejledning i sortsvalg ved plantning af nye træer, .men
også på afsætningsområdet er der hjælp at hente.

Horsens Kommunes skov
1874 lå der ved søen i skoven en lille vandmølle, den og
de omliggende arealer købte Horsens Kommune af
Justitsråd Jens Heegaard Møller, som dengang ejede
Egebjerggaard. Kommunen skulle bruge området til at
opføre et vandværk på. I området er der mange kilder, som
giver rigeligt med god drikkevand. Vandværket blev nedrevet i 1975 og erstattet af et nyt (Højballegaardværket).
Men området er stadig meget spændende. Her findes, foruden søen, nogle helt enestående, skovbevoksede bakker.
Helt mod sydvest ligger spejderhytten "Kulla"
Horsens Kommunes skov bliver drevet efter ganske
andre principper end resten af skoven, her skal der ikke
være pænt og ryddelig, her satser man først og fremmest på
at en tur i skoven skal være en naturoplevelse, vælter et
træ, får det lov at bliver liggende, hvis det ikke lige netop
ligger tværs over vejen, så fjerner man det der spærrer
vejen. Der bliver naturligvis også holdt øje med om nogle
træer truer med at vælte så de kan være til fare for de der
færdes i skoven, ellers får skoven lov at passe sig selv.

Pavillonen
Ved modsatte ende af søen, højt oppe på en bakke, med
udsigt over søen, lå engang "Egebjerg Pavillon" det var en
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NB. p.,. Søn- og Helligdage vil der holde Kspervogne paa Allegado.

Foreløbig Telefon• Haandwærkerforenlnøen.

Annonce fra Horsens Avis 1906.

sommerrestaurant, en træ bygning, som blev bygget i 1906.
Vest for Pavillonen var der en kiosk, som også var bygget
af træ, men på et støbt fundament, dette fundament kan
endnu ses på stedet. Fra kiosken blev der solgt is og chokolade m. m. Pavelianen var et yndet udflugtsmål for folk
fra Horsens, navnlig om søndagen var der mange besøgende, mange kom på cykel, men der var også mulighed for at
blive kørt i hestevogn, med jævne mellemrum afgik der
landauere fra Nørretorv i Horsens. Ruten gik ad
Egebjergvej, op gennem Hansted og ned ad Vandmøllevej.
Ved åen, der hvor Hanstedvej drejer fra, var der et skilt,
som med store prangende bogstaver forkyndte: "Besøg
Egebjerg Pavillon i Det danske Schweiz"
Ved "Egehøj" (Vandmøllevej nr. 35) blev der gjort holdt
og passagererne måtte nu gå det sidste stykke vej. Nord for
"Egehøj" var der en græsbevokset plads, her blev vognene
parkerede, hestene spændt fra vognene og opstaldet i en
stald, som var opført til formålet. Niels Peter Petersen, som
boede på stedet i mange år, kunne fortælle at stalden kunne
rumme 45 heste, men på store dage slog det slet ikke til,
han huskede at der på en grundlovsdag var ikke færre end
95 vogne parkerede på pladsen.
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Anoncefra Horsens Folkeblad 1875.

Efter grundlovens indførelse i midten af 1800-tallet, var
det skik og brug, at holde en fest hvert år den 5. juni. Hver
landsby, med respekt for sig selv, havde en grundlovsplads
hvor festen blev holdt. I Hansted-Egebjerg fandtes grundlovspladsen selvfølgelig i skoven. Lidt nordøst for
Pavillonen lå den, en græsbevokset plads inde mellem skovens træer, her var der opført en talerstol. Hvert år på
grundlivsdagen blev der afholdt fest med taler og selska-

belig samvær, der kunne være flere hundrede besøgende
sådan en dag for gæsterne kom jo ikke bare fra Hansted og
Egebjerg, men også inde fra Horsens. I annoncen i Horsens
Folkeblad før grundlovsfesten i 1915 kunne man læse, at
kvinder var specielt velkomne. Det var det år da kvinderne
fik valgret til folketinget. Pavillonen havde god omsætning
på sådan en grundlovsdag, selvom den kun stod på kaffe
og hjemmebagt brød. Fra 1921 havde pavillonen spiritusbevilling, så herefter var det også muligt at købe en øl.

Milepælen, som nu står ret alene og fortæller om svundne
tider

Ved vejen fra pavillonen til festpladsen, stod der en
milesten - % mil - står der på den, den kan stadig ses i
skoven, mange har sikkert undret sig over hvortil der mon
var % mil? Historien er den, at den har stået ved
Egebjergvej, som engang var hovedlandevejen mellem
Horsens og Skanderborg, og gik lige forbi hovedbygningen til Hansted Hospital. Engang i 1920-erne blev vejen
flyttet ned i dalen så den lettere kunne føres under banen
gennem en tunnel. Milestenen har stået et sted på det vejstykke som blev flyttet. Nogen har sikkert fundet det skægt
at tage den med op til Pavillonen i Skoven. Nu kan vi så
sige at den udgør en slags pejlemærke, når man forsøger at
lokalisere hvor pavillonen og grundlovspladsen lå.
Ja, Pavillonen er der jo ikke mere, den var bygget af træ
og blev efterhånden ret faldefærdig. Samtidig fik den et
dårligt ry, ved de hyppige baller, der blev holdt, var der
ofte slagsmål så politiet måtte tilkaldes. I midten af 1950erne blev den lukket og bygningen revet ned. Der var sket
meget siden de agtværdige borgere i Horsens kom i deres
fineste søndagstøj med stråhat og spadserestok og bestilte
kaffe hos tjeneren. Grundlovsfesterne ebbede også ud
efterhånden, den sidste blev vel afholdt omkring 1940,
men da havde traditionen også varet ved i det meste af l 00
år.

Fra en klapjagt i skoven engang i 1950-erne
Fra venstre: Gdr. Vagn Back Tolstrup, Gdr. Alfred Back Hans ted, Gdr. Ernst Rasmussen Egebjerg, halv skjult Svend Munk
Andersen, Gdr. Søren Jensen Hansted, Pottemager Harald Dissing Hansted, Sadelmager Nicolaj Kristensen Horsens,
Gdr. Knud Andersen Hansted, ukendt (Anders Lassen Nielsen Højballe), halv skjult ukendt, Gdr. Egon Mortensen
Kannerup

Skoven i øvrigt

"Hansted Jagtselskkab"

Om de forskellige dele af skoven tilhører den ene eller
den anden, så udgør den dog et hele, hvor der er meget at
se på: Der er sjældne svampearter som, Stinkende Vokshat,
Skarlagen Vokshat og Honning Vokshat, og mange forskellige plantearter, så sjælden en plante som Jordbær
Potentil er fundet i skoven. I ornitologkredse taler man stadig om da den hvidøjede And var på besøg i søen.
I årets løb foregår mange ting: Vi kan nævne Spejderne,
som med udgangspunkt fra spejderhytten Kulla, boltrer sig
i Skoven. Fra tid til anden er der arrangeret orienteringsløb.
Hjemmeværns folk og andre leger om søndagen røvere
og soldater i skoven og skyder på hinanden med løs krudt
og laser pistoler, men holder, høfligt nok, inde medens vi
civile naturnydere passerer forbi. Naturvejleder Ole
Schmidt arrangerer, undertiden naturvandringer, hvor han
fortæller om planterne og dyrelivet i skoven. Men det er
nok søndagsspadsereturen i skoven de fleste nikker mest
genkendende til, der er mange veje man kan gå, Ole
Schmidt har afmærket tre ruter gennem skoven, de udgår
alle fra parkeringspladsen ved søen: Rød rute er på 3 km.
- Gul rute er på 5 km. - Blå rute er på 7 km.
Døve Dortes vej gør man dog nok klogest i ikke at
benytte nytårsnat kl. tolv, for sagnet fortæller, at da kommer Døve Dorte farende gennem skoven i sin karet med et
forspand af seks hovedløse heste, så pas på!

Selvfølgelig har der også i tidens løb været drevet jagt i
skoven. Hansted Jagtselskab er en gammel estimeret forening med 70 år på bagen. Den blev i sin tid oprettet af
lodsejerne i Bønderskovene for at få mere styr på jagten i
skoven. Tidligere foregik jagten ret ukontrolleret, og der
var også problemer med krybskytteri. Efter oprettelsen af
Hansted Jagtselskab blev jagten lagt i faste rammer. Ingen
gik længere på jagt alene, man enedes om at arrangere
klapjagter hvor jægerne fulgtes ad gennem skoven, de første år var det kun i Bønderskovene, men senere lavede foreningen en kontrakt med Hansted Hospital så man også
kunne gå på jagt i Hospitalets skov. Nu kunne man så gå i
hele skoven, det var naturligvis en stor fordel.
Medlemstallet var normalt 18, idet man ikke optog nye
medlemmer medmindre der var en som meldte sig ud. Til
klapjagterne var det tilladt at tage en gæst med, men kun
en pr medlem. Normalt afholdtes der5-6 jagter om året.
Jagten startede altid præcist kl. 9.00. Man samledes ved
Skovfogedgården, hvor der i en tidligere hestestald var
indrettet enjagtstue. Ved middagstid vendte man tilbage og
spiste den medbragte frokost, herefter fortsatte jagten til kl.
15,00, på det tidspunkt havde man som regel været igennem hele skoven. Det nedlagte vildt blev solgt på en auktion, som blev holdt umiddelbart efter jagten. Indtægten
tilfaldt foreningen.
Vildtbestanden har ændret sig meget i årenes løb, i de

første år var det mest harer, ræve og fasaner, der blev
skudt, råvildt var der ikke noget af. Men efterhånden
sås mere råvildt.
I 1989 var jagtudbyttet således: 4 skader, 5 snepper, 15 fasaner, 5 duer, 5 ræve samt et par rådyr til
jagtgildet 10 år senere i 1999 var udbyttet derimod
20 rådyr, 2 harer, 5 fasaner, 2 snepper, 3 ræve og 2
duer.
Foreningen har altid udført vildtpleje i form af
fodring om vinteren og udsætning af fasaner.
Foreningen var en gang hvert år vært ved et jagtgildet h,vortil alle lodsejere var inviteret som tak for
jagtretten. I mange år blev festen holdt i Hansted
Egebjerg Forsamlingshus, men i de senere år blev den
holdt på Hansted Hospital som en adspredelse for de
ældre.
Den nye ejer af Hansted Fredskov er ikke interesseret i at leje jagten ud i årene fremover, og da man
nu, efter de nye regler, ikke længere må gå på jagt på
mindre arealer som skovlodderne jo er, betyder det, at
det ikke længere er basis for jagt i Hansted Skov.
Foreningens bestyrelse har søgt med lys og lygte efter
andre egnede jagt arealer, men forgæves. Hansted
Jagtselskab har derfor taget konsekvensen heraf og
nedlagt foreningen pr l. okt. 2002. Lidt vemodigt
efter 70 gode år, men samfundets og forholdene ændrer sig jo gennem årene og det må vi alle bøje os for.

Forud for hver klapjagt blev "Jagtparolen" læst
op for deltagerne:

Jagtparole
Velkommen til jagten her i dag.
Vi må skyde hvad jagtloven tillader.
Dog har vi nogle regler vedrørende råvildt:
1. Der må ikke skydes mere end 1. stk. råvildt pr.
såt pr. jæger
2. Der skal undgås at skyde gammelrå. Der kan
gives bøde derfor, hvis jagtlederen mener, det
er nødvendigt. Bøden der gives er 300 kr.
3. Ved forbiskud på råvildt, der ikke er leveret,
gives bøde på 100 kr.
Der må skydes, når man er sat på post, når det er
forsvarlig.
Pas på med lave skud.
Når der bliver blæst to lange trut, må der ikke
skydes ind i såten af skytterne og dem der går
igennem, må ikke skyde fremad.
Der må kun skydes med lovlige skovpatroner.
Saml jeres patronhylstre op, de skal afleveres
efter jagten.
Og så vil jeg gerne se jeres jagttegn.
Er der spørgsmål?

Fra en klapjagt i skoven ca. 1968
Fra venstre: Poul Verner Steffensen Tvingstrup, Svend Munk Andersen Hansted, Arne Hansen Molger Kro, Asger Friis
Egebjerg, Niels Jensen Boller, Søren Jensen Hansted, Heinrich Hudecek Egebjerg, Vagn Back Tolstrup. Forrest fra venstre: Holger Aagaard Hansted, Knud Andersen Hansted, Mogens Søgaard Give, Ernst Rasmussen Egebjerg.

Lundum-EgebjergHansted Pensionistforening

Torsdag den 8. januar kl. 12:00 indledes det
Ivan Skov Jensen og Arne Hansen blæser "Jagten forbi"
og blæser over dyrene - der blæses en melodi for hver
dyreart, harer, rådyr, fasaner osv.

Kilder:
Hansted Sognearkiv
Landsarkivet i Viborg

første møde i det nye år med nytårsspisning.
Efter middagen vil Ole Schmidt komme og
fortælle og vise billeder fra en rejse til
Baikalsøen i Sibirien. Ole Schmidt kalder det
"Et krydstogt på Baikal-søen." .
Husk der er tilmelding senest weekenden før,
samt at medbringe tallerken og bestik og kop
til kaffen. Prisen for middag og kaffe er 70,00
kr.

Horsens Bibliotek
Eigil Holms bog "Horsensegnen"
Bent Rosendahls artikel i bogen
"Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg"
Hansted Hospitals Fæsteprotokol fra Internettet
Tak for beredvillig hjælp, oplysninger
og udlån af billeder til:
Birgit Larsen Jemvedlund Gredstedbro
Palle Kock Egebjerg
Carl OlufMadsen Hansted
Heinrich Hudecek Egebjerg

Rettelse
I forrige nummer af Broen, i artilken "Egebjerg under
forandring" var der indsneget sig en fejl. Under omtalen af
"Mosegården" skrev jeg, at Jens Elisius Jensen ejede gården fra 1918 til 1921. Jeg er blevet gjort opmærksom på,
at dette ikke er korrekt, navnet var i stedet Jens Elisæus
Laursen, de håndskrevne, gotiske bogstaver var meget utydelige. Jeg beklager fejlen.
Peder Pedersen

Torsdag den 12. februar kl. 14:00 får vi besøg
af et firma, som hedder Bio Teknik. Ole
Olesen, indehaveren af firmaet, vil fortælle om
deres produkter, de handler med sengetøj
med magnetfelter og en hel del andre varer.
Der er mulighed for at købe de fremviste
varer, hvis man har lyst.

Torsdag den 11. marts kl. 14:00 er der
generalforsamling med dagsorden
ifølge vores vedtægter. Efter
general-forsamlingen er der bankospil.
Alle møderne er i Klublokalerne i Egebjerg
Hallen. På grund af kaffen er der tilmelding til
bestyrelsen senest weekenden før.

Husk at medbringe kop.
Bestyrelsen er på tiden:
Søren Larsen ...............
Irma Sahner . . .............
Lisbeth Brønd ..............
Henry Albertsen ............
Vagn Jensen ...............
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Juniorcykeltur
Tekst: Kim Rasmussen
den søde tand. Resten af dagen
skulle tilbagelægges på naturstien, så der var heldigvis ingen
kamp med andre trafikanter, men et rådyr var meget tæt på
at komme op og køre cykel, da det valgte at krydse stien,
hvor de l O glade cyklister var på tur!

å blev det igen efterår og dermed tid til juniorernes årlige cykeltur ud i naturen. I år startede
vi fra Kvisten lørdag den l. november 2003,
hvor vi samlet fik pakket og kørte mod
Himmelbjerget med alle cyklerne på en trailer.

S

Ankommet til bjerget blev cyklerne pakket ud, og
"rejsen" kunne begynde. Fra Himmelbjerget gik det af sted
gennem skoven omkring lejrcenteret Sletten mod Virklund
dog med et enkelt stop for at nyd'e de medbragte madpakker i den lidt våde skovbund. Med ny energi fortsatte turen
derefter, og vi endte i Virklund, hvor der blev købt lidt til

Cykelturen endte ved Vrads station, og nogle var absolut mere trætte end andre. Nu skulle området udforskes, og
der skulle arbejdes - der skulle findes brænde, og det krævede lidt mere end normalt, da det havde regnet en hel del,
men gang i bålet kom der dog ved lidt hjælp af brænde
hjemme fra Kvisten. Også forberedelserne til aftensmaden
var nu klaret, og med grydelåget blev der holdt liv i bålet,
så der kunne kokkereres spaghetti med kødsovs, som
endda gik hen og blev noget, alle kunne spise. Oprydning
og opvask var nu på programmet, og her i efteråret må det
jo klares i mørke, men det skabte ingen problemer. Der
blev også tid til et lille lejrbål med 4 - 5 sange samt et skuespil, og bagefter var det muligt at lave popcorn eller kravle i poserne. Nogle valgte at kravle i poserne og så overtale andre til at lave popcornene l Senere faldt alle til ro efter
et par uenigheder som følge af trætheden - men alle faldt i
søvn, og der kunne nu lades op til morgendagens strabadser.
Kl. 8.00 var det tid til at stå op. Og med dagens program

skulle muskler være godt varme, så morgengymnastik skal
der til efterfulgt af morgenmad, fabrikation af madpakke
og pakning. Totalt uforudsige ligt måtte der også en lapning
til, før vi igen kunne trampe i pedalerne. Da alt dette var
klaret, og al bagagen var sendt hjem på Kvisten, gik det af
sted - dog ville nogle cykle længere end beregnet, så de tog
lige en ekstra bakke, fordi de et sted glemte at dreje- og så
var der jo Frederik, som tog 2 bakker! Efter Bryrup føltes
alting meget uoverskueligt for nogle juniorer, som absolut
ikke kunne cykle, hverken den ene eller anden vej - det
hjalp dog heldigvis, da de kom frem i front i stedet for hele
tiden lade sig sakke agterud.

I Brædstrup var der middagspause, og efter den var det
ligesom at se Bjarne Riis op ad bakken i Hansted skov, for
nu gik det fremad, og inden længe var vi i Østbirk, hvor vi
lige fik lidt chokolade til at tilbagelægge de sidste kilometer hjem til Egebjerg.
Vi forlod naturstien . for denne gang i Lundum, kørte
igennem kæret og rullede ind i Egebjergca.kvart i tre. Det
var senere end beregnet, men vi kom alle igennem til trods
for, at det kostede nogle kræfter, som ikke alle viste, de var
i besiddelse af- så et STORT skulderklap til jer alle! Det
var godt kæmpet og tak for alle tiders tur.

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

Enhed

Alder

Leder l kontaktperson

Mødedag

Bævere

00.. 01. kl. Laila Søgaard Uf. 75 65 ~8 18

lirsdag 18.00·19.30

Ulve

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

Onsdag 18.30·20.00

Juniorer

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

Mandag 19.00·21.00

SpeJdere

06.. 08. kl. Michael EPiksen dl. 40 27 G2 28 Torsdag 19.00·21.00

Seniorer

09.. ??. kl. Michael EPiksen dl. 40 27 G2 28

Ønsker du at høre mere om arbejdet som frivillig leder hos KFUM-Spejderne i Egebjerg,
så ring til gruppeleder Michael Hansen tlf. 75 65 69 35

Tekst: Karin Hansen
idlig lørdag morgen startede vi ledere med at
handle ind og finde de ting vi skulle bruge i løbet
af weekenden. Der skulle meget til og vi var meget
spændte på om det kunne være i bilerne der skulle køre.
Det var dejligt at så mange forældre havde sat sig på til
at køre. Tak.
Velankommen til hytten Rådsklippen som ligger ved
Ejstrupholm. En dejlig KFUM-hytte.
Der var et par centimeter sne da vi ankom, så det skulle selvfølgeligt bruges til en god gang sneboldkamp.
JUHU.
Efter at hver ulv havde fået hver sin soveplads, skulle vi
i gang med at snitte.
Men først blev de opdelt i 4 bander.

T

Ørne:
Cecilie
Fredrik
Gudny
Emil J.
Amalie
Nicolai

Glenter:
Magnus
Katrine J.
Oliver
Bjørn
Henriette
Kenn
Sara

Høge:
Julie S.
Kasper
Chanett
Alexander
Kamilla
Cecilie S.
Johan

Falke:
Morten
Anne
Katrine
Jonas
Emil H.
Jukie L.
Kristian
Marianne.

Ulvene skulle lære at snitte og selvfølgelig også lære
reglerne om det at bruge en dolk.
Jeg havde ca. halvdelen af ulvene om formiddagen og
resten om eftermiddagen.
De andre lærte ulveloven og ulveløftet De legede også
en leg: flagstafet
Efter at snittereglerne var gennemgået et par gange var
det tid til at snitte en brummer, som er en australsk "telefon" .

Nogle ulve snittede sig i fingerne, så vi havde brug for
vores førstehjælpskasse, men intet alvorligt.
Brummerne blev pusset færdige i løbet af dagen, da
ulvene pussede på dem når de havde tid.
Nu var sneen smeltet og nogle ulve skulle ud i vandpytterne og hoppe og sidde deri. Deres tøj blev lidt vådt, men
også kun lidt. Ha. Ha. Men de hyggede sig ..
Frokosten kaldte. Den blev nydt indendørs med udsigt
over Holtum Å. 23 ulve kan være meget støjende selv om
de fylder i hovedet.

Dorthe og Martin stod for at lave frokost( hvad vi ikke
viste var at æggene fik vist lidt for meget
Kun 20 min., torskerognsdåserne drillede, agurker blev
til gulerødder eller var det omvendt.)
Efter frokosten og opvasken som ulvene selvfølgelig
selv stod for, byttede vi. Efter jeg havde haft begge hold
var jeg i tvivl om nogle få ulve skulle have deres snittebevis udleveret.
Så NC og Martin havde dem for at jeg også kunne høre
deres mening. De ulve som ikke fik deres snittebevis på
hytteturen og som ikke deltog , det gør vi en eller to flokaftner i nærmest fremtid.
Omkring det at tage et snittebevis, har vi sagt at det er
som at tage et kørekort.
Et stort tillykke til de ulve som fik snittebevis.
Nu skulle vi ind og have teffe, til dem som ikke ved
hvad det er, så er det the, kaffe og kage.
Der skulle også skrælles kartofler og gulerødder det
blev selvfølgelig udført af ulvene, det var de ret gode til.
Andre fandt sange og øvede en sketch tillejrbålet
Ulvene hyggede sig med at forberede aftensmaden, vi
skulle nemlig have tigerbøf.
Vi havde slagtet Shere Khan.
Ulvene legede oppe i skoven, der var nogle spændende
skrænter, træer til at klatre i, herligt at have fri til leg.
NC og Henning havde tændt bål og udførte
farlige ............... .

Ulvene syntes det var spændende og hyggeligt nede ved
bålet. Vi andre havde lavet tigerbøffen færdig.
Tigerbøffen blev indtaget med stor begejstring, bortset
fra et par ulve som nøjedes med salaten og flutes, så det var
godt vi havde dessert med.
Vi "gamle" ulve forberedte ulveoptagelsen, mens de
"nye" ulve fik læst en fortælling fra junglen i Indien, om
Mowgli og dyrene i junglen.
Et stort ulvehyl WUF og velkommen i ulveflokken.
Så var det tid til lejrbålet, med sange og sketchs.
Hyggeligt, sjovt og underholdende
Efter teffe var det tid til at sige godnat, her fik vi
Nicolai's kagem/lys han havde nemlig lige haft fødselsdag. Så vi sang naturligvis for ham.
Da alle ulvene var i poserne læste jeg en godnathistorie
og alle ulve fik et godnatkys.
Vi ledere troede "vi kunne sove en time længere da urene
skulle stilles tilbage, men nej.
Ulvene var friske så Henning havde morgengymnastikken klar. Flaget blev hejst.
Morgenmaden blev spist, opvasken klaret.
Derefter stod det på oprydning på sovesalen. UHA

UHA. Men de fik næsten det hele med, resten røg i fyfykassen. Så havde vi et løb med forskellige poster
Frokosten blev nydt og resten af hytten skulle rengøres.
Ulvene syntes det var dejligt at have fri leg.
Fyfy-kassen . blev fremvist og nogle ulve måtte ud at
løbe, Snittebeviserne udleveret.
Forældrene ankom og vi samledes rundt om flagstangen og tog flagetned og takkede af efter en utrolig god, sjov,
spændende og lærerig weekend.
Til sidst tak til forældre for kørsel og kage.
I weekenden den 12. - 14. december tager hele Egebjerg
gruppe på juletur til Ny Sletten.
Vi har sidste flokmøde inden juleferien onsdag den 10.
december.
Første flokmøde efter nytår er onsdag den 7. januar
2004.
Nytårsparade søndag den 11 . januar 2004.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår
Tak for hjælpen til kørsel og kagebagning i årets løb.
Tak for hjælpen I har ydet Waingunga stamme.

Tekst: Gruppeleder Michael Hansen
Jeg har været til distriktsrådsmøde den 1/9 2003.
Det er blevet godkendt at de to divisioner "TAKRA" og
"PEDER SKRAM" nu officielt er nedlagt
Og hedder for fremtiden "LOVRING DISTRIKT".
Vi bliver som før omtalt mange spejdere i dette distrikt,
nemlig ca. 1560 spejdere, som jeg håber at vi får et godt
sammenarbejde med. Området dækker fra Grejsdalen i syd
til Ejerbavnehøj i nord.
Vi skal også (desværre vil nogle måske sige) af med
vores divisions mærke som skal erstattes af et nyt distriktsmærke.
Det ser sådan her ud:

Hvomår vi får det, kanjeg ikke på nuværende tidspunkt
sige men det er sendt til væveren for at blive fremstillet.
Jeg vil lige for tælle om de forskellige symboler på
mærket:

"Egetræet": fordi det står godt fast og favner vidt.
"Stenene omkring træet": for at vi skal mødes og beslutte i fællesskab.
"Musvågen": Den karakteriske fugl som er hele vores
nye område. Blik, skarphed og præcision.
Jeg håber at I alle vil tage godt imod dette mærke når
det kommer og behandle det med samme respekt som det
fra "Takra".
Der er også kommet en hjemmeside som måske kunne
være et besøg værd den hedder:www.spejdemet.dk/lovring
Efter at "spejder for en dag", er vel overstået, håber jeg
at vi har fået en del nye spejdere, (det tror jeg vi har), og
jeg håber på at I vil tage godt imod dem.
Jeg vil gerne her takke dem, som har arrangeret dette.
Ligeledes vil jeg også takke Poul for at have
fundet tid til at stege vores mad (det var Lækkert)
Til de som ikke var med tillejrbål kan jeg kun
sige at I gik glip af forrygende underholdning af
to sjove spejdere nemlig Martin og Brian.
I to skal have en stor tak de skægge og sjove
indslag som I havde fundet på.
Disse var ordene fra mig i denne omgang og
dog.
På den sidste dag fandt vi ud af at vores drikke tønde (som vi havde lånt hos MacDonald), var
blevet taget.
Dette er noget rod så hvis der er nogle, der har
set eller ved hvor den er, må de gerne aflevere
den tilbage til os, da den ellers vil komme til at
koste spejderne ca. 900,-.
Så jeg skal hermed opfordre alle til at kigge
rundt omkring i garager, buske, kælderrum og
lign.
Man kan også ringe til undertegnende og sige
hvor den er eller lægge den foran "Egekvisten",
sådan at vi kan få den afleveret på rette sted.
Jeg skal lige huske at ønske alle de ledere,
som fik årsstjerner tillykke.
Dette var alt fra mig i denne omgang, og jeg
håber at vi får et dejligt spejderår sammen
VÆR BEREDT!

Efterskrift:
Nemlig at McDonalds tønde er blev fundet. Den var sat
foran Egekvisten nogle dage senere - tak til pågældende
person, som leverede den tilbage.

Christian Schønemann Hansen
-lokalpolitiker og landmand
Af Jytte Friis Olsen og Mogens Kirkegaard

H

an kom hertil fra Alrø. Ingen vidste rigtig
noget om ham. Men pludselig var han sognerådsformand og kom til at stå i spidsen for
en række forandringer i den lille LundumRansted kommune i årene 1962-70.

som Jytte Friis Olsen, medlem af Hansted menighedsråd
og barnebarn af Schønemann, ligger inde med. Blandt
andet havde Schønemann fortalt om sit liv på et bånd optaget ca. 1972. Det har vi suppleret med Hansted
Lokalarkivs materialer og udtalelser fra nulevende beboere, der har kendt Schønemann som landmandskollega eller
fra sognerådsarbejdet De fleste af billederne er lånt hos
hans familie .
Det skal anføres, at der i forbindelse med båndet er fore. taget enkelte rettelser for at tydeliggøre, hvad han mener.
Schønemann var rundet af den jyske muld, og det bar hans
sprog også præg af.

Familiebaggrund

Chr. Schønemann Hansen fotograferet sammen med kæmner Alf Hansen ved Lundum-Ransted sogneråds sidste
møde i 1970 inden kommunesammenlægningen med
Horsens.
Chr. Schønemann Hansen var født i Virring sogn ved
Skanderborg 1901. Han kom som 58- årig til Egebjerg, da
han købte landbrugsejendommen Gl. Kirkevej 10, hvor nu
blikkenslager Mikkelsen bor.
På det tidspunkt var der opbrud i de sædvanlige politiske mønstre i Lundum - Hansted Kommune, idet der var
nogen utilfredshed med sognerådets arbejde og indsats for
at skabe udvikling. Dette førte til dannelsen af en upolitisk
borgerliste med Schønemann som topkandidat.
Ved kommunalvalget i 1962 blev han valgt ind i sognerådet på trods af to handicaps: for det første var han tilflytter, for det andet var han medlem af Danmarks
Retsforbund, et lille idealistisk parti, der kæmpede for en
anderledes jord- og skattepolitik
Ved partiforhandlingerne efter valget blev Schønemann
valgt til sognerådsformand. Denne post beklædte han indtil 1970, da den lille landkommune sammen med de andre
omegnskommuner blev lagt sammen med Horsens
Kommune.
Men hvem var han egentlig, hvor kom han fra, hvad var
hans baggrund, og ikke mindst, hvad udrettede han som
sognerådsformand hos os? Det vil vi i det følgende forsøge at besvare ud fra de kilder, der har været til vores rådighed. Det vil først og fremmest sige familieoplysninger,

Schønemann fortæller selv om sin familie og slægt:
"Min farmor var af Herrnhuterne, en reformert religiøs
sekt, som Struensee gav lov til at bo i Christiansfeld. De
var missionærer, og de var håndværkere, og det var et dygtigt islæt at få ind til landet, og min farmor var af ren hermhuterslægt, hun hed Johanne Mathilde Schønemann.
Hendes far havde været skrædder i Horsens og var kommet
fra Christiansfeld, og hun blev så gift med min farfar, som
var af gammel bondeslægt. Men på min mors side, der
stammer jeg fra Virring, fra rytterbønderne, dem som
havde deres gårde under Skanderborg Ryttergods uden at
være fæstere, men på den betingelse, at de skulle stille en
rytter til regimentet i Skanderborg, og det prægede dem, at
de aldrig nogen sinde havde kendt til træheste eller den
slags midler. Frederik den Fjerde byggede jo skoler rundt
om på ryttergodserne omkring 1735. Sådan en stråtækt
skole begyndte jeg at gå i."

Virringegnen, hvor Schønemann voksede op.

Schønemanns far, Hans Hansen, var kommet til Virring
fra Gjern, hvor han var udlært og havde arbejdet som mejerist. I Virring blev han førstemejerist, og der kom han til
at kende sin senere hustru, Johanne Anine Olsen. Få år

efter søgte og fik han pladsen som brugsforeningsuddeler i
Virring, ikke mindst fordi hans svigerfar og en bekendt af
familien stillede kaution for huskøb og sikkerhed i forbindelse med stillingen.
I 1906 opgav han uddelerstillingen og byttede så at sige
arbejde med sin far, altså Schønemanns farfar, der havde
en lille ejendom i sognet på 15 tdr. land, senere kaldet
Lykkegården. Farfaderen var også sognefoged, efter sigende meget nidkær i tjenesten. Bygningerne var meget
gamle, opbygget af genbrugsmaterialer, og hans far lod
derfor bygge et nyt stuehus.
Schønemanns mor var en velbegavet kvinde, der på
grund af sin mors død efter barselen var vokset op hos bedsteforældrene. Hun havde været dygtig i skolen og kunne
bl. a. uddrage kvadrat- og kubikrod og løse ligninger, hvad
der var ualmindelige færdigheder på landet dengang.
Det kan også nævnes, at fortatteren Albert Dam var gift
med Schønemanns moster, og at der i forfatterens bog
"Morfars by" er en beskrivelse af Schønemanns morfars
gård.

Skolegang
Som ovenfor fortalt, havde Schønemann fået en del af
sin skolegang i den stråtækte rytterskole. Han har selv fortalt om sin skolegang i de ældste klasser:
"Jeg fik en god skolemæssig udvikling, fordi at så kom
der en ung lærer til Virring, som havde en helt anden fri
indstilling til bømeundervisningen. Han fortalte, og vi tegnede landkort, og han gjorde det jo på helt moderne vis
med frie forhold, sådan at der blev klaget over ham til
biskop Schiøler i Århus. Og biskoppen kom ud, jeg husker,
det var en vinterdag, han kom, vi var ude at løbe på skøjter ude på isen, læreren og hele klassen, og så kom lærererts husbestyrerinde og sagde, at vi skulle skynde os at
komme hjem, for biskoppen sad hjemme og ville høre,
hvad vi kunne.
Da biskoppen havde hørt på undervisningen et par
timer, så sagde han, at det var den bedste skole, han nogen
sinde havde været i, så det var jo en stor ros for den unge
lærer. Han tog nogle af os ind i sin stue om aftenen og
underviste os i matematik og fysik. Detjeg har lært, har jeg
lært ved ham.
Jeg kan huske, min far, han satte umådelig pris på ham,
han hjalp ham til at få ordnet hans pengesager ved et lån,
for han sad med noget gæld fra seminariet, men nogen god
økonom, det blev han aldrig.
Og så blev han tilbudt en større lærerstilling oppe i
Herning, så flyttede han altså derop. Menjeg kan huske en
af de sidste dage før han rejste, da kom han ud til min far
og sagde til ham, at han ville have mig med til Herning, for
han vidste, at jeg var så interesseret i fysik og kemi, og så
kunne jeg bo deroppe hos ham, jeg kunne være deroppe
billigt, og så kunne jeg tage præliminæreksamen deroppefra og sådan, at jeg muligvis kunne komme til at læse til
ingeniør, men det kunne der jo slet ikke blive tale om. Det
kunne min far slet ikke tænke sig, og det ville blive alt for
dyrt, det blev der jo ikke noget ud af, -så .. "

Sådan var det for mange begavede børn, der voksede op
dengang, at de ikke fik de muligheder, som deres evner
ellers var til. Desuden havde faderen brug for ham derhjemme til at hjælpe med landbruget. Faderen havde godt
nok overtaget et lille forsømt landbrug, men der var vist
mere handelsmand end landmand i ham. Derfor måtte
Schønemann tage fat, når han kom hjem fra skole, med at
fodre dyrene og ordne i det hele taget.

Barndorn
Barndommen på en lille landejendom var præget af
arbejde, ikke blot for Schønemann, men for både børn og
voksne. Schønemann oplevede jo, hvordan han i en ung
alder måtte gøre karls arbejde:
"Men endnu så sent som i begyndelsen af århundredet,
da var landbruget ret primitivt. Man såede komet med hånden og høstede det med le og bankede det af med en plejl
og rensede det med en kasteskovl. Så kom der jo nogle små
håndtrukne rensemaskiner frem, hvor man kunne rense
det, og hestegange til at trække tærskeværkerne, sådan en
tromle med pigge på, og endelig omkring 1914 fik vi elektricitet. Og med elektriciteten fik vi jo store dobbeltvirkende tærskeværker, der rensede komet og al den slags ting.
Jeg kan huske, at når vi havde spist til aften eller fået
nætter, som det kaldtes, så skulle karlen og mig op på loftet over hestestalden og skære hakkelse, inden vi gik til
sengs, som hesten skulle have at æde næste dag; det var det
daglige arbejde om aftenen, lige som pigerne blev sendt ud
og malke klokken ni. Så vi havde en lang arbejdsdag.
Lykkegården var temmelig forsømt, det var ikke gået så
godt for min bedstefar til sidst, der var ikke andet end fire
eller fem køer og nogle magre ungkreaturer."
Som barn fik Schønemann også nogle indblik i menneskeskæbner, som han aldrig siden glemte, og som i høj
grad påvirkede ham i hans senere politiske arbejde.
"Når jeg tænker tilbage på tiden, som den var der før- i
min barndom, da var der jo forfærdelig stor social elendighed. Jeg kan huske hjemme, da arbejdsmændene de dannede fagforening, der var ingen af dem, der turde gå ned og
fortælle sognerådsformanden, at de havde dannet en fagforening, fordi de var bange for, de skulle blive undertrykt
ved at danne sådan en forening og søge at opnå en mere
rimelig pris for deres arbejde. Og ligesådan var der jo
ingen alderdomsunderstøttelse af betydning, de gamle
koner fik j o ikke andet end 5 - l Okr. om måneden. De græd
af glæde, da de fik de penge, og det er da godt, at vi på det
område har fået en udvikling, som måske nok set fra min
alders synspunkt somme tider er gået lidt i den anden grøft.
Nu er det for let at komme til penge uden at have gjort en
indsats. Det kan jo også være mig, der er blevet for gammel i min tankegang, jeg følger heller ikke så stærkt med
som tidligere, selv om det interesserer mig."

Ung landmand i krisetider
I tiden fra skolen sluttede i 1915 til 1925 arbejdede
Schønemann som karl på gårde rundt omkring, hvor der

var arbejde at fa, afbrudt af militærtjenesten. Han var stolt
over at have været gardehusar i Næstved og glad for et højskoleophold på Askov. Men uden videre skolegang og
uddannelse var beskæftigelsesmulighederne trods alt størst
ved landbruget.
I kølvandet på l. verdenskrig kom der krisetider, ·der til
sidst endte i den store landbrugskrise i 1930erne.
Schønemann og hans kone, Johanne Mathilde Friis
Hansen, var blevet gift i 1925 . Han huskede tydeligt vanskelighederne for landmændene:
"Men så kom vi i det, som vi kalder landbrugskrisen der
i trediverne, og det var en meget hård omgang for mig personligt og for mange, mange andre. I 1927 fik vi så en lille
ejendom, min gamle husbonds inde på Fastrup mark på l O
tønder land, og året efter kom så det store prisfald. Og jeg
har oplevet, at min ejendom har været skrevet til tvangsauktion tre gange der i krisetiden, og vi sad der med fem
børn. Det var somme tider, vi ikke havde andet end stuvede kartofler eller pandekager bagt i talg, min kone købte
ved slagteren, og der var et år, vi havde ikke så meget
brændsel i otte dage, at vi kunne fYre i kakkelovnen.
Fortæller man de unge det nu om dage, så tror de, at det er
bare løgn og røverhistorier, men sådan var virkelig forholdene. Og der blev så lavet forskellige foranstaltninger, der
blev lavet kriselån, og det betød at jeg fik halvandet hundrede kroner i kriselån, det var ikke andet end halvparten
af min rente til en termin, det betød sådan set ingenting.
Og så fik vi jo senere den store kronesænkning 1931.
Jeg husker det årstal, jeg havde kun en ko tilbage dengang,
og jeg gik ud, og jeg fik købt tre køer på kredit og fik dem
skrevet ind, som vi sagde, på kontrakt, en i Odder
Landbobank og en i Odder Bank og en i Handelsbanken i
Skanderborg, og da så efteråret kom, og de skulle betales,
så havde jeg tjent halvanden ko til mig selv, sådan var priserne steget, så jeg tjente halvparten af den sum, jeg havde
lånt, og det lagde grunden til, at vi kom noget i gang igen.

Den unge Schønemann
1920.

Gardehusarernes uniform ca.

Schønemann med familie på foran gården på Fastrup
Mark i Virring Sogn ca. 1936. J midten sidder han med et
af børnene på skødet. Bagest tv. Johanne, og forrest de tre
ældste børn.

Men så steg priserne, og for at regulere produktionen fik
vi svinekortet; med svinekortene fik vi jo kun lov til en
meget begrænset produktion. Nu var jeg en af dem, der
havde leveret 100 svin på Odder slagteri året før, vi fik svinekortene, så jeg var heldigt stillet. Jeg fik to svinekort om
måneden, og det var mange. Jeg havde nu ingen svin mere
dengang, for det havde jeg ikke råd til, og jeg }<:an huske,
'jeg solgte de første svinekort, jeg fik, ude på torvet i Odder
til 40 kr. stykket. Der var et helt opløb omkring os, at man
sådan kunne gå hen og t sælge papiret med ret til levering,
men netop ved, at jeg fik så mange svinekort, at jeg kunne
sælge en hel del, så fik jeg betalt min gæld og bragt orden
i min økonomi, fik betalt min termin og kom i gang igen.
Men det gjorde selvfølgelig, at jeg næste år fik færre svinekort. Og vi sad så og sloges med det, indtil tyskerne kom
herop i 1940.
Så var jeg klar over, at der følger jo altid noget med en
krig. Efter at en krig er gået et stykke tid, så bliver folk
sendt ud på slagmarkerne og ind i våbenfabrikkerne, og så
villandbrugsvarerne stige, og så var jeg jo inde på, at nu er
det med at fa fat i noget landbrug, selvom det er på det bare
rene gæld.

Alrø Præstegård, hvor familien havde 15 gode år.

Præstegårdsforpagter på Alrø
"Så var jeg jo så heldig, at jeg fik lov at få forpagtningen af Alrø præstegård i 1941 til hundredtoogtyve tønder
byg efter kapitelstaksterne. Det var en vældig god forretning at få, selv om vi havde meget småt med penge. Men
de var meget forstående ovre på Alrø. De var klar over, da
vi kom derover, at vi havde småt med penge, jeg husker, at
kassereren han sagde, da jeg kom over og ville betale det
første halve års forpagtning, så sagde han:" Ja, vi behøver
ikke så meget penge, du har vist mere brug for dem, end vi
har, så det er nu bedst, at du går hjem og køber nogle køer
for de penge, så kan vi få dem efter høst". Og det var jo en
stor fordel at blive behandlet på den måde. Vi havde femten lykkelige år derovre på Alrø."
I nogle få år derefter forpagtede Schønemann en gård i
Gangsted, Karenshåb, på 108 td land, men det var en fejltagelse. Gårdens drift oversteg hans kræfter, og han forlod
gården for i stedet at købe den lille ejendom på 23 td land
i Egebjerg i 1958.

Schønemanns familie på trappen til Karenshåb i Gangsted
o. 1957. I midten Schønemann med to børnebørn ved siden
af Johanne. Øverst Jytte Friis Olsen og hendes far, Ole.

Politik, hans store interesse
På det tidspunkt var Schønemann allerede en erfaren
politiker. Allerede mange år forinden, som helt ung, havde

han været aktiv i dannelsen af partiet Rets forbundet:
"Jeg var med til at stifte Retsforbundet i 1919. Jeg
havde en skolekammerat, vi havde siddet sammen i skolen
i syv år og været på højskole sammen og så videre, og vi
gik rundt og fik underskrifter til at opstille det her ny parti,
og det var jo noget forfærdeligt noget, at to bondesønner
gik rundt og tegnede til det her ny parti, det vakte jo vældig -jeg kan huske, vi kom ind til en, der var en lille bødker i Virring. " Slateneme, jeg skriver under med det
samme, da!", han sagde altid siatensluserne eller slateneme, og vi fik så startet Retsforbundet og i 1932 blev jeg
opstillet oppe i Kjellerupkredsen oppe ved Viborg, og jeg
var folketingskandidat i alt i 30 år, først deroppe og senere
i Århus og til sidst her i Horsenskredsen."
Det havde taget meget af hans tid at rejse rundt og deltage i politiske møder, vælger møder osv. Han havde mødt
ledende politikere som Bertel Dahlgaard og diskuteret med
dem, men han havde også mødt almindelige mennesker og
fået et indtryk af, hvordan forholdene var ikke mindst for
de små landbrug, som han jo selv var udgået fra og stadig
havde rod i. Men tiden fra de store vælgermøder, hvor der
i byer som Viborg og Skive kunne samles over tusinde tilhørere, huskede han som en spændende tid.
"Ja, jeg oplevede jo også mange ting ved at rejse rundt
på disse vælgermøder og bo ude mellem befolkningen.
Kjellerupkredsen gik jo helt ud omkring Karup og Høgild
Hede og til Resen, og jeg var også opstillet i hele Viborg
Amt, og det var en stor glæde, som jeg var meget glad ved,
og det var at komme ud til de hedebønder ude omkring
Karup, der havde begyndt ude på den bare hede og havde
fået et dejligt husmandssted eller mindre landbrug ud af
det, og se hvilket familieliv og glæde og sammenhold der
var på sådan et sted.
Disse husmandssteder, de gav et familieliv og nogle
børn som også i andre husmandsbrug over hele landet har
været en kernekraft for dansk samfunds udvikling, fordi at
de havde fået en opdragelse, som ingen andre havde fået.
De havde været med i arbejdet for hjemmets bevarelse fra
lille af, de var opdraget til at sætte tæring efter næring og
nøjes med det, som det kunne give, uden at stille krav til
samfundet eller andre. Når man så kom fra sådan et sted
ind til Viborg og boede ved de mere velhavende borgerhjem, hvor en læge eller ingeniør kom træt hjem om aftenen, og konen hun ville ud og danse og var sur og gnaven
og der var spektakel, så kunne jeg ikke lade være med at
tænke, at sådan noget, det kunne slet ikke finde sted, når
man kom ud på husmandsstedet på heden.
Der vil vi komme til at savne en opvoksende slægt af
husmandsbørn og mindre landbrugeres børn, som har betydet umådeligt for vores demokratis udvikling på en sund
måde. Det er min opfattelse om det spørgsmål."
Noget andet var så, at det politiske arbejde i flere år
havde taget så meget af hans tid, at det var gået ud over
hans hjemlige landbrugsbedrift Landbruget havde heller
ikke hans interesse i samme grad som politik og historie.
Landmandskolleger fortæller, at i Egebjerg kom der mange

store drenge og hjalp ham på gården, og han lod dem køre
med maskinerne og endda også så markerne til helt alene,
selv om de aldrig havde prøvet at køre med en såmaskine
før. Resultaterne blev da heller ikke altid så strålende gode.
Men drengene var ofte drenge, der ikke trivedes i skolen
med det boglige arbejde. Så lod Schønemann og hans kone
dem gerne bo i en periode i karlekammeret oppe på loftet
og sørgede for at holde dem beskæftiget. Det betød noget
for drengene, at der blev givet dem et ansvar og vist dem
tillid.
Schønemann havde ikke meget forstand på maskiner og
mekanik. Bn dag kom han således over til naboen og bad
ham om at vise sig, hvorledes han skulle fylde henzin på
sin Ferguson traktor; det plejede han at lade drengene gøre,
men de var ikke på gården den dag.
Skal man tale om Schønemann som landmand, må man
også fremhæve hans stambogsførte besætning af sortbroget kvæg. Den gik han meget op i, og den fik han mange
l . præmier for på dyrskuerne. Han blev også benyttet som
dommer ved dyrskuer rundt om, blandt andet ved ungskuet i Herning.
I 1960 blev Schønemann valgt ind i bestyrelsen for
Lundum-Ransted husmandsforening, en tillidspost, han
beholdt, til foreningen blev lagt sammen med andre i
amtet.
Schønemann læste meget, og hans reoler vidnede om
stor interesse for ikke mindst historie og økonomi. Han
elskede, når der var en anledning til at komme med sine
betragtninger, der ikke sjældent formede sig som en hel
lille forelæsning. Han var spændende at høre på og kunne
på en letfattelig måde forklare virkningerne af de forskellige love og historiske begivenheder, ikke mindst på det
økonomiske område.

endte i kaos. Ligeledes havde Schønemann set, hvor nødvendigt det var, at man havde en fornuftig og rimelig skatteligning, der kunne give et grundlag for det nødvendige
offentlige byggeri, ikke mindst på skoleområdet.
"Og da jeg så kom til Egebjerg i 1959 og var der mere
end godt et år, så skulle der være sognerådsvalg, og
Lundum-Ransted kommune, som jeg boede i, den var ved
at blive en oldtidskommune, for der var ingen udvikling
sket igennem mange år. For eksempel var vejene ikke
asfalteret, og der var en hel del utilfredshed, og der blev
lavet en borgerliste, hvor jeg blev opstillet som nr. l, og
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Sognerådsarbejde
I 1946 kom Schønemann ind i sognerådet på Alrø, i
øvrigt som den første, der ikke var født på øen, og fik her
lejlighed til at sætte sig ind i problemerne i forbindelse
med byudvikling. Der kom nye love om planlægning, der
havde til hensigt at styre udviklingen, så ikke det hele

og G 2.
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Bekendtgørelse i Horsens Folkeblad vedr. kommunalvalget
i Lundum-Hansled kommune 1962. Specielt interessant er
det at se navnene på stillerne. Det var en blanding af mindre landbrugere, selvstændige erhvervsdrivende, funktionærer og tjenestemænd.
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den fik tre mand valgt. Venstre tabte tre mandater til os. Vi
var lige midt i, og så blev jeg valgt til at være sognerådsformand med det samme her i kommunen.
Nogen dage efter jeg var blevet valgt, tog jeg op til amtmand Schau i Skanderborg, og så sagde jeg til ham: "Sig
mig en ting, amtmand, kan vi regne med, at den lov, som
nu er om frivillige kommunesammenlægninger, den kan
blive ved at holde, for det tror jeg ikke." "Det gør den sgu
heller ikke," sagde han, "I kan godt regne med, at I bliver
lagt ind under Horsens før eller siden." "Nå, jamen det
siger jeg tak for, så ved jeg, hvad jeg skal gøre for
Lundum-Ransted kommune." "Hvad skal du så gøre,"
sagde han. "Ja, jeg skal hjem og have kommunen udvidet,
så vi kan få en skole så stor, at hvis vi kommer ind under
Horsens, så kan vi ikke risikere, at børnene i LundumRansted skal køres ind til Horsens til deres undervisning,
men at de kan blive på en skole, der er tidssvarende ude i
Egebjerg."
Og det lykkedes også ved at købe to ejendomme og få
dem udstykket. Så udstykkede vi sådan et halvt hundrede
grunde om året og fik nye skatteydere ind og så måtte vi jo
til at bygge skole.
Det første år, jeg var sognerådsformand, fik vi bygget
en ny fløj til skolen; det var nu planlagt, inden jeg blev
sognerådsformand.
Og så fik vi bygget en ny skolebygning, en hel tilbygning, en lilleskole, som vi kaldte den, hvor børnehaveklassen og første , anden, tredje og fjerde klasse havde deres
egne lokaler, og det blev indrettet på en helt ny facon , idet
det blev en trefløjet skole med en overdækket midtergård,
hvor børnene kunne gå ud og lege om vinteren.
Der var mange, der kom og så på den skole, da den var
færdig, og jeg syntes, det var en mægtig god ting.
Det sidste jeg gjorde, det var, at jeg rejste til København
for at få tilladelse til, at vi byggede en svømmesal herovre
ved skolen, og den har vi i dag, og den har været til megen
gavn og megen fornøjelse. Før i tiden blev ungdommen
kørt over til Hovedgård til svømning, men nu fik vi selv en
svømmehal, og havde vi ikke fået det dengang, så havde vi
aldrig fået det her, så var det ikke blevet- de havde jo ikke
engang ordentlig svømmehal inde i Horsens, dengang vi
kom ind under kommunen.
Jeg var meget glad ved det arbejde, navnlig det der med
udstykning, at vi fik udstykket sådan, at vi kunne sælge
byggegrunde. Helt til 1972 var der byggegrunde til salg her
i Egebjerg, fuldt byggemodne med vejafgift og fortov,
kloak og rensningsanlæg og el og vandstik ind på grundene til 13500 kr. Og det gjorde jo, at vi hurtigt fik solgt en
hel masse grunde og derved fik en hel masse nye skatteydere og grundlag for at kunne udvide skolen og svømmehal og de forskellige ting. Så det var et arbejde, jeg var
meget glad ved at have med at gøre. Det førte jo også med
sig, at jeg kom i sognerådsforeningen i Skanderborg amt,
og jeg kom i byudviklingsudvalget for Horsens og omegn,
ja, til sidst var det somme tider ved at være for meget,
somme tider var jeg jo til møde tre gange om dagen, og jeg
faktisk følte det som en hel lettelse, da det holdt op i 1970.

Johanne og Christian Schønemann Hansen fotograferet
ved deres guldbryllupsfest 1975 i forsamlingshuset.
Nu senere, da kunne jeg jo godt somme tider have
ønsket mere at bryde hovedet med, men jeg ser også sådan
på det, at dem, der har børn i skolen, der er unge, det skal
også være dem, der skal bestemme, hvordan udviklingen
på skoleområdet og det kommunale område skal være.
Vi kom jo ind under Horsens, ikke for vores skyld, men
for Horsens skyld, for Horsens Kommune kunne ikke undvære skatteindtægterne fra dem, der byggede ude i områdets kommuner, og der gik jo mange ting tabt, personlige
ting tabt, ved at vi kom ind i den store kommune. Det der
med, at folk fra kommunen kunne komme ned og tale med
mig til hver en tid, somme tider kom de, når jeg sad og
malkede om morgenen, og talte om deres problemer, det
gjorde jo, at man havde en voldsom viden om de forskellige folks forhold, og hvordan de var både i hjemmet og
økonomisk, og det der er selvfølgelig gået tabt ved at
komme ind i den store kommune. Nu har de jo lovparagraffer og socialreformer, og det er jo også nødvendigt i en
stor kommune, men menneskeligt set, da gik der alligevel
en hel del tabt, men det er sådan med al fremskridt, det har
jo sine fordele og det har jo selvfølgelig også visse negative sider."
Flere tidligere sognerådskolleger er blevet spurgt om
deres indtryk af Schønemann som sognerådsformand. Han
beskrives som let at samarbejde med, ikke nogen dominerende ledertype, men en mand, der kunne få de forskellige
grupper i sognerådet til at samarbejde. Han var god til at
lytte og opfatte, hvad der var stemning for. Han havde helt
tydeligt ambition om at blive sognerådsformand, men da
det var vedtaget, betød det mindre, hvem der besatte de
forskellige formandsposter i sognerådets udvalg.

Det menes at være en fordel, at han kom udefra, for så
var det lettere at fremsætte nye tanker og ideer.
Han røg altid cigarer på sognerådsmøderne, men aldrig
mere end et stykke af hver. Efter mødet tog han stumperne
med sig. De blev senere røget ude i stalden, for Johanne
ville ikke have, at han røg inde i stuen ..
Når Schønemann trængte til at afklare et problem, gik
han gerne ud i kostalden og forelagde køerne problemet,
som regel højt råbende, indtil han havde fundet en løsning.
Han kørte bil, i mange år en ældre Humber, men tog
først kørekort i en sen alder, og nogen sikker bilist på landevejen blev han ikke. En dag var han sammen med Grete
Sohn og et par andre til møde i Horsens. Undervejs var han
nok kommet godt i gang med at forklare et politisk problem, for han var nær endt inde i bagerforretningen på
hjørnet afNørretorv og Smedegade.
Jytte fortæller, at familien oplevede ham som en impulsiv person, der elskede at diskutere med både børn og børnebørn, selvfølgelig oftest politik. Men han havde jo travlt
med sine gøremål, og familien så ham ofte kun til måltiderne. Hans kone, Johanne, var den, der styrede hjemmet
ud fra mottoet "ro, renlighed og regelmæssighed". Han var
meget afhængig af hende, og de nåede at holde guldbryllup.
Efter hustruens død i 1975 solgte Schønemann gården
på Gl. Kirkevej og købte i stedet huset på Østerhøjsvej nr.
16. Her boede han sammen med en husbestyrerinde til sin
død i 1982.

HanstedEgebjerg

Husholdnings-

forening
Prq;rcm fa cEsntB' 2003, fEbua-, mats 2004.
Mandag den 8. december, kl19:00:- Julemøde
i Klubhuset ved Egebjerghallen.
Vores traditionelle julemøde, hvor vi har pyntet
hyggelige juleborde og serverer kaffe og hjemmebagt kage, vi vil synge de dejlige julesange og
der vil være underholdning. Der er også amerikansk lotteri med fme gevinster.
Tirsdag den 17. februar, kl. 18:00- Hyggeaften
i Klubhuset ved Egebjerghallen.
Foreningen indbyder igen i år til hyggeaften med
spisning. Der vil blive underholdning og aftenen
slutter med amerikansk lotteri.
Husk mænd/ledsager er altid velkommen.
Pris for hele aftenen: 125,- kr. pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest onsdag den 11.
februar af hensyn til køkkenet.
Mandag den 22. marts, kl. 19:00 - Påskepynt i
Klubhuset ved Egebjerghallen.
Denne aften kommer Ove Frost fra Hansted, og
vil fremtrylle skønne påsketing og dekorationer.
Aftenen afsluttes med kaffe og lotteri.
Tilmelding til bestyrelsen senest onsdag den 17.
marts.
Til alle arrangementer er mænd/ledsager altid
velkommen.
Hansted-Egebjerg
Husholdningsforenings bestyrelse:
Annalise Daugaard,
Højbovej 22 .............. 75 62 44 79
Ruth Jensen, Skovgårdsvej 1O 75 65 63 72
Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 .. 75 65 60 72
Margit Henriksen,
Gl. Egebjergvej 6 .......... 75 65 63 15
Betty Holst, Rådvedvej 61 ... 75 65 61 94
Helga Christensen,
Boligselskabet 24 .. ........ 75 62 97 61
Astrid Andersen,
Platanalle 24 ............. 75 64 39 69

Schønemann i julen 1977 fat. i stuen_på Østerhøjsvej.

Meddelelser fra
sognepræsten:
Nu er det adventstid ogjulennærmer sig:
Velkommen grønne adventskrans
med dine lys så hvide
de har så mild en højtidsklang
nu er det adventstide.
Det første lys vi tænder,
se blot hvor klart det brænder,
fortæller os at tiden går
og julen snart vi når.

Snart holder hele verden fest
til Jesusbarnets ære
og husk vi gør det allerbedst
ved gode børn at være.
Det tredie lys vi tænder
se blot hvor klart det brænder,
fortæller os at tiden går
og julen snart vi når.

På denne årets mørke tid
et bud du til os bringer,
at vi må bruge al vor flid,
før juleklokken ringer.
Det andet lys vi tænder,
se blot hvor klart det brænder,
fortæller os at tiden går
og julen snart vi når.

Når alle fire lys er tændt
de mørket kan forjage,
så ved, året har sig vendt
igen mod lyse dage.
Det sidste lys vi tænder
se, blot hvor klart det brænder,
fortæller os at tiden går
og julen snart vi når.

Adventstiden:
Så er der lys på kirken igen, men sandelig også lys inde
i kirken, for mange børn og voksne benytter kirken mere
end ellers i advents og juletiden. Og dette er bare så herligt.
Så nu samler vi kræfter til at være i kirken mange timer for
at glæde os sammen med børn og voksne.
Vi begynder første søndag i advent med højmesse i
Hansted kirke kl. 10:30. I år har man desværre ikke fra
skolens side fundet kræfter til at øve med 4.klasserne, som
piejer at komme i kirken og synge for os. - Vi må forberede os i god til næste år, men- men - første søndag i advent
er en speciel dag, og vi skal alle være med til at synge
advent og kirkeåret ind!! - Måske kan vore konfirmander
nå at øve et par salmer.

Kl. 14:00 er der familiegudstjeneste
i Lundum kirke:
Her glæder vi os til, at alle familier med børn kommer
til kirke for derefter at gå i Borgerhuset, tænde juletræet,
spise æbelskiver, drikke kaffe og hygge os.

Bømearrangementer og hverdagsgudstjenester
i December:
Den 2 december kl. 10:00 kommer hele Dagplejen, ca.
60 børn og 17 voksne til Hansted kirke kl. 9.30, hvor jeg
fortæller om julen. Derefter går vi alle i Kirkehuset
Samme dag kl . 14.00 kommer Skovbørnehaven, De fire
elementer, 20 børn og 3 voksne, også til kirken og
Kirkehuset
Torsdag den 4. december kl. 18:30 kommer beboere
på Egebjergkollegiet og Hanstedholm med pædagoger og
pårørende. Det er en stor og berigende oplevelse med
denne julegudstjeneste. Hvis nogle i sognet har psykisk og
fysisk handicappede børn eller unge, er man velkommen
til denne gudstjeneste.
Tirsdag den 9. december kl. 10 kommer alle børn fra
Kaskelotten, ca. 80 børn og pædagoger. Det er første gang,
jeg har så stor en børnegruppe, og det bliver meget spændende at fortælle dem om jul og synge med dem.
Pensionistjulefest torsdag den 11-12 kl. 14.00: Se
omtale sidst i artiklen.

Åretsjulekoncert for LundumRansted sogne- 3. søndag i advent

den 14. december kl1930
i Hansted kirke. Gratis adgang
Vi har været så heldige at få Klarup pigekor, så vær lige venlig at se og læse i det
følgende, hvem vi får besøg af i Hansted kirke!!!!

Klarup pigekor.
larup Pigekor, der blev staret i 1980, er hjemmehørende i Danmarks fjerdestørste by, Aalborg.
Koret er med sin musikalitet og store alsidighed
hyppigt anvendt ved koncerter i hele landet samt på koncertturneer til udlandet. Koret er således lige vendt hjem
fra en succesfuld koncertturne til Singapore og de australske byer, Brisbane, Sydney og Cairns. Tidligere har koret
besøgt de danske menigheder i Argentina og Brasilien, og
i 1997 gik turen til Sydafrika, hvor koret bl.a. lavede en
koncert sammen med det berømte Dragensberg Boys'
Choir.

K

Klarup Pigekors historie
Klarup Pigekor blev grundlagt i september 1980 i
Klarup, en lille by l O km øst for Aalborg. Koret voksede
ud af Klarup Skoles Kor, der blev grundlagt i 1970. Siden
1978 har Klarup Skoles Kor været blandt de bedste børnekor i den landsdækkende korkonkurrence "Sangerdyst fra
kyst til kyst", som koret siden 19 84 har vundet syv gange.
Som en naturlig følge af skolekorets succes ønskede de
ældste piger at fortsætte med at synge i kor, efter at de som
16-17 årige havde forladt folkeskolen. Det førte til ska-

belsen af det nuværende koncertkor med piger i alderen
14-25 år. I 1993 blev Sangerdysten udvidet til også at
omfatte ungdomskor, og Klarup Pigekor tog udfordringen
op og har siden vundet ungdomsrækken for pigekor otte
gange - senest i 2002.
I dag består Klarup Pigekor af 32 medlemmer, der også
kommer fra andre dele af Aalborg Kommune.
Klarup Pigekor er i dag kendt i både ind- og udland.
Med et stort varieret repertoire på mere end hundrede indstuderinger af både sakral og verdslig art, er der ofte bud
efter koret.
Således har koret sunget både med Aalborg
Symfoniorkester og Danmarks Radios Underholdningsorkester ved radiotransmitterede koncerter. Klarup Pigekor
har også i andre sammenhænge deltaget i radio- og tvudsendelser. Bl.a. har koret i to år sunget i en ugentlig
radioudsendelse: "I morgen er det søndag". I 1990 og 1995
blev det til 31 ugentlige udsendelser til DR-TV i udsendelsesrækken "Før søndagen".
Korets første grammofonplade udkom i foråret 1985
med titlen: "Du skal plante et træ", indeholdende kormusik

af komponister fra generationen efter Carl Nielsen, og i
1993 udkom cd'en "Den blå anemone" med 18 danske årstidssange i nye arrangementer af årets korkomponist John
Høybye. I samme år opnåede Klarup Pigekor også en topplacering i den internationale korkonkurrence "Let The
Peoples Sing". Senest har koret udgivet cd'en "O Come,
Let U s Sing" med ny nordisk kirkemusik.

første ungdomskor. Siden grundlagde han Klarup Skoles
Kor i 1970 og et blandet kor for voksne sangere i 1976. I
1978 oprettedes en korskole for aspiranter til skolekoret,
og i dag deltager mere end l 00 børn og unge i korsang i
Klarup. Til dagligt arbejder Jan Ole Mortensen som musikkonsulent med kontakt til mere end 50 børne- og ungdomskor ved Aalborg Kommunes Skolevæsen.

Klarup Pigekor har ofte repræsenteret Aalborg by og
landsdelen ved forskellige officielle lejligheder, bl.a. i forbindelse med et norsk kultur- og handelsfremstød, hvor
koret sang ved den afsluttende festkoncert, som blev overværet af Hendes Majestæt Dronning Sonja afNorge.

Vi håber, at Hansted 1kirke denne aften fyldes til sidste
plads. Det ville være ærgerligt at "glemme" eller gå glip af
så stor en chance for at stemmes til julehøjtiden. Da jeg
ringede, troede lederen, at jeg ville bestille dem om et par
år, men det lykkedes mig at overtale dem til at komme i år,
på trods af mange mange kocerter og den meget lange tur.

Klarup Pigekors dirigent har siden grundlæggelsen i
1980 været lærer og musikkonsulent Jan Ole Mortensen,
der ud over en musiklæreruddannelse selv har været korsanger siden sit 9. år. Allerede som 20-årig startede han sit

Så tag nu imod dette tilbud!!

eJnøedise e)an'iJec.

Følgende artikel fik jeg selv glæde af af læse og giver den hermed
videre til overvejelse i julemåneden:

Fra frustreretjulemand til glad giver!
(Svend Christensen)
n af juletidens mange historier handler om julemanden, der bestemt var ved at opgive det hele. Det var
ikke længere spor sjovt at være julemand, når der
efterhånden slet ikke var nogen, der troede på ham. Han
kom længere og længere ud - og til sidst var han også ved
at mistre troen på sig selv. Når man først har mistet troen
på sig selv -ja så har man slet, slet intet at give af- og så
kan man naturligvis overhovedet ikke være julemand julemanden lever af at give gaver, og har man intet at give
af, har man opbrugt sit forråd uden udsigt til at oparbejde
en ny lagerbeholdning - så er der kun et at gøre, og det er
at dreje nøglen om og lukke butikken. Den pågældende
historie endte nu godt, for den traurige julemand mødte en
engel - en kvindelig en, hun gav ham nyt liv - både på den
ene og den anden måde - og så genvandt han troen på sig
selv, endda i så høj grad at hans skeptikere også måtte
begynde at tro på ham igen - og så var hans eksistensberettigelse endnu engang godtgjort, han kunne gå glad til sin
gerning, sprede den glæde omkring sig som altid følger på
modtagelsen af gaver og således fik julemanden alligevel
en ny glædelig jul!
Julemanden kom ud af sin onde cirkel - for det var en
væmmelig karrusel-tur han var rutchet ud i. Det er det altid
når man bliver skeptisk set an af sit medmenneske, så bliver den skepsis vendt indad og før man ved af det har man
også mistet sit eget selvværd, når man ikke længere tror på
sig selv - så mister man samtidig sin værdi og dermed også
sin værdighed. Det er slemt, det er selvødelæggende og i
regelen skal der intet mindre end et under til for at få rettet

E

op på den uhyggelige tingenes tilstand. Julemanden mødte
en engel, og så skete der noget med ham, noget godt, noget
positivt, noget nyt, noget livsskabende l Men som sagt: Det
var noget, der skete med ham! Selv kunne han ikke gøre
hverken fra eller til. Nu er det så ikke nødvendigt for os at
tro på hverken julemanden eller engle, for i virkeligheden
at have gjort den s'amme erfaring. Alle kender vi til situationer og livsafsnit i hvilke graden af selvtillid har været
dalet ned i nærheden af nulpunktet; men så - så sker der
noget - det være sig stort eller småt, der pludseligt gør en
forandring! Der er, som det hedder med et gammelt dansk
ord, vederfaret os noget, det vil sige, at der er sket noget
med os, som gør en forskel! Det er som at få en uventet og
aldeles ufortjent gave, der kaster et nyt lys ind over hele
vores tilværelse.
Men hov! Er det ikke det, som julen handler om? Midt
i en mørk tid, en trist tid, en tid i hvilken dagene er superkorte - så sker der pludseligt noget, der tændes lys, gaver
bliver givet - gaver hvis brugsmæssige funktion i denne
sammenhæng er ganske underordnet - men det er gaver;
symboler på at livet trods alt det triste har gavekarakter;
fordi livet selv er en gave, noget vi har fået skænket, uden
at skulle præstere en modydelse af nogen art. Det glemmer
vi tit og ofte når pligternes byrder er ved at tynge os til jorden, når problemernes mængde tapper os for al energi og
virkelyst, når ærgrelsernes kæmpebjerg slukker livsgnisten
i os, når fantasien og evnen til begejstring har forladt os så er vi ilde farne ligesom hin julemand, for så har vi ligesom ham mistet troep på os selv!

Men inden vi kan miste troen på os selv har vi først mistet TROEN. Den er vi nemlig født med og også døbt til. Vi
er født med en grænseløs tillid - til dem, der skal tage sig
af os som spæde. Vi er døbt til et håb og en fortrøstning
om, at når ansvaret for vores eget og andres liv er forplumret, så er der alligevel tilgivelse og forsikring om at en
ny begyndelse er mulig! Når vi mister tilliden, håbet og
fortrøstningen - så er det at vi har mistet troen, den drejer
sig som før sagt hverken om tro på julemanden eller på
engle - den slags er udtryk for billedsprog som til nogle
tider giver mening og til andre ingen mening giver. Det
som er på spil er noget meget vigtigere - noget livsafgørende - det er nemlig det, der gør hele forskellen på, om
vores liv i live er levende død eller om livet er livet værdt,
har værdi, har værdighed! Ja - der er troen til forskel!
Troen på livets gavekarakter, som er forudsætningen for
også at kunne bevare troen på os selv, den selvtillid uden
hvilken vi hverken kan leve eller overleve. Da julemanden
fik sin igen - kunne han påny dele gaver ud. Den var en
simpel forudsætning for hans liv og virke - og sådan er det
også for os! Der skal tro til! Ellers er gaven ligegyldig og
giverens indsats forgæves. For tro betyder nemlig modtagelighed. Det lyder jo såre enkelt og ligetil - er tro da ikke
andet? Nej det er det ikke! Men alligevel er det ikke ligetil
- vi vil nemlig helst selv, vi vil grumme nødigt lade os
noget sige, vi stritter imod det vi far for intet. Utroligt nok
- for det er jo .det dyrebareste af alt: Livet selv!
"En fattig jomfru sad i løn - og fødte himlens kongesøn"
Det er julens overordentligt enkle budskab, som vi skal
fæstne lid til - ikke for Vorherres skyld - men for vores
egen skyld. Det betyder nemlig, at et barns fødsel, i en
ussel stald, på en mørk og trist decembernat blev et tegn, et
vigtigt signal tillysets sejr over mørket, til livets sejr over

døden- og det endda især den levende død, som bliver os
mennesker til del når vi har mistet både troen og også troen
på os selv. Men den død er overvundet. Det lille Jesus-barn
blev udråbt til at være verdens frelser- himlens kongesøn!
Det er naturligvis også en billedlig måde at sige på, at hans
indsats bestod -ja består i, at give os den tro tilbage, som
vi har mistet. Når vi far den og tager imod den - så genvinder livet også for os sin gavekarakter. Så ser alting pludseligt anderledes ud, for så er der - på ny - sket noget med
os, der er vederfaret os noget, som gør en forskel!
Så går det også os som hin julemand, da først han havde
genvundet troen - også troen på sig selv - så kunne han
påny udføre sin opgave, den at dele gaver ud. Når først vi
har genvundet troen - også på os selv - og forstået at livet
er gave, så kan også vi påtage os opgaven. Gave og opgave hænger sammen som forbundne kar. For gaven forpligter, den fordrer ansvar overfor giveren, deraf kommer
opgaverne. For gaven skal gives videre, livet skal leves
fuldt ud - under forpligtethed og inspiration af, at udgangspunktet var en gave.
Med det udgangspunkt er der da også virkeligt noget
ved det; fantasien og begejstringen vender tilbage, livet
bliver fornyet. Det er den bedste julegave af alle, den er det
som forkyndes os hvert eneste, evige år til jul - ja hver
gang ordet lyder, derfor kan vi på ny og også i år ønske
hinanden en rigtig glædelig jul.
Jeg vil med disse ord ønske alle i mine sogne glædelig
jul og velsignet nytår med tak for dejlige stunder og med
håb om mange gode timer sammen i det nye år.

cYnt;jedise @)an()er.

Musikgudstjeneste i Hansted kirke søndag den 18.
januar kl. 19:30.
Derefter kaffe og samvær i Kirkehuset
Organist Olav Pedersen, Bjerringbro, solosanger Arndt
Pedersen, Vejrumbro og solosanger Elin Giversen, Foulum
kommer og fYlder kirkerummet med orgelmusik og solosang, som lægges ind i gudstjenesten.
Nogle vil vide, at Olav Pedersen og Arndt Pedersen (2
af mine 8 brødre) tidligere har været i Hansted kirke, dengang med Bjerringbrokoret

eYnqedise eanaet:.
Sangaftener i "Kirkehuset" i januar og februar:
Under ledelse af Ingerlise Sander, Astrid Lindved
Nielsen og Svend Jørgensen:

Vi fortsætter jo med vore spændende "Højskoleformiddage" den 14.januar- 18. februar- 10. marts og 31.
marts. -Jeg glæder mig hver gang til at være sammen med
alle I, som deltager. (Til oplysning for andre er vi ca. 65
mennesker)-

Eftermiddagsforedrag i •Kirkehusee:
Som noget nyt vil vi gerne tilbyde et eftermiddagsforedrag i vinterperioden:
Onsdag den 28. januar kl. 14:00
Tidligere provst Arne Tomsen vil holde et meget spændende foredrag:

H.C.Andersen - Mit livs eventyr.
Hovedvægten lægges på H.C.Andersen.s opvækst og
tidlige ungdom indtil hans gennembrud som forfatter.

Onsdag den 21. januar kl. 19:30 til 21:30
Onsdag den 25. februar kl. 19:30 til 21:30
Der dækkes bord og serveres kaffe og brød. l O kr.
Hjertelig velkommen til hyggelige aftener!!

Menighedsrådet giver kaffe og brød. - Kirkebilen kan
benyttes!

JULEFEST FOR
PENSIONISTER
Torsdag den 11. december 2003

Vi starter i Hansted kirke kl. 14.00 med gudstjeneste, hvor sognepræst Ingerlise Sander
prædiker.
Efter gudstjenesten vil der kaffebord, hyggeligt samvær og overraskelser i Kirkehuset
Kaffen, vil som tidligere år, koste 20,00 kr.
Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne
dag, skal du ikke selv bestille den. Det gør
menighedsrådet, og vi skal nok sørge for at

du bliver kørt hjem igen, når samværet er
slut.
Tilmelding til: Ingerlise Sander tlf. 7565 6412
eller Johannes Søvang tlf. 7565 6103, og
husk at sige hvis du vil benytte kirkebilen.

Sidste frist for tilmelding, mandag den 8.
december 2003.
Venlig hilsen
Lundum-Hansted Menighedsråd

Gudstjenesteliste for . . . . .
GUDSTJENESTER

LUNDUM KIRKE
~ 4.00

Søndag den 30. november
1. søndag i advent

HANSTED KIRKE

Familiegudstjeneste
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

09,00
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Se
Hansted

14.00 Julegudstj. for pensionister
Se omtale. Ingerlise Sander

Søndag den 14. december
3. søndag i advent

10.30
Ingerlise Sander

19.30 Jutekoncert
Se omtale

Søndag den 21. december
4. søndag i advent

Se Hansted og Tamdrup
, V/Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Onsdag den 24. december
Juleaften

14.30
Ingerlise Sander

16.00
Ingerlise Sander

Torsdag den 25. december
Juledag

10.30
Ingerlise Sander

09.00
Ingerlise Sander

Fredag den 26. december
2. juledag

Se
Hansted

10.30
Ingerlise Sander

09.00
Dorte Isaksen

10.30
Arne Thomsen

Se
Hansted

10.30
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

09.00
Ingerlise Sander

Søndag den 11. januar
1. søndag efter Hellig 3 Konger

Se
Hansted

10.30 - Ingerlise Sander
14.00 Nytårsparade - l. Sander

Søndag den 18. januar
2. søndag efter Hellig 3 Konger

10.30
Ingerlise Sande,r

19.30 Musikgudstjeneste
Se omtale

Søndag den 25. januar
3. søndag efter Hellig 3 Konger

09.00
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Se
Hansted

09.00
Dorte lsakesen

Søndag den 8. februar
Septuagesima

09.00
Ingerlise Sander

10.30
l ngerlise Sander

Søndag den 15. februar
Seksagesima

Se Hansted og Tamdrup
V/Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 22. februar
Fastelavn

14.00 Familiegudstjeneste
Ingerlise Sander

19.30 - Kirkekaffe
Ingerlise Sander

Søndag den 29. februar
1. søndag efter fasten

09.00
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 7. december
2. søndag i advent
Torsdag den
11. december

Søndag den 28.
Julesøndag

d~cember

Torsdag den 1. januar
Nytårsdag
Søndag den 4. januar '
Hellig 3 Kongers søndag

Søndag den 1 . februar
Sidste søndag efter Hellig 3 Konger

'

Formand for menighedsrådet i Hansted:
Johannes Søvang, Munkhøjvej l, 8700 Horsens. Tlf. 75 65 61 03
Formand for menighedsrådet i Lundum:
Dorthe Mogensen, Østbirkvej 45, 8700 Horsens. Tlf. 75 65 63 65.

Kirkebil for Hansted sogn
kører efter. ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interess~ret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa
tlf. 75 50 ~O 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt.
Opgiv din adresse, ·enten privat eller der, hvor du vil stå på
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken.

Kirkebil for Lundum sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00, kl. 1 0.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på.
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. Når der ikke er
gudstjeneste i Lundum kirke kan man bestille kirkebilen til Hansted kirke.

Graver ved Lundum Kirke
Ole Leth

..... tlf. 75 65 62 32 - Mobil 20 11 69 12
Askeholm 59, 8700 Horsens

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

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

Indvielse af
Kirkehus
Søndag den 31. august blev der afholdt indvielse af
det nye Kirkehus i Hansted.
Man indledte med en højmesse i Hansted- Kirke.
Det dygtigekvindekor Crechendo under ledelse af
Bente Lund Degn deltog med smukke korstykker.
Provst Litten Hjorth prædikede. En meget festlig og
højtidelig højmesse. Ca. 150 mennesker deltog.
Efter højmessen gik man ned og så det smukke
Kirkehus og fik et let traktement.
Menighedsrådet havde dækket op til ca. 100
mennesker, men det slog ikke til. 130 mennesker
var mødt op.
l de mange taler var der ros til Kirkehuset Det er
meget dejlige lokaler, - indrettet praktisk og enkelt.
Udefra falder Kirkehuset meget flot ind i hele miljøet
omkring Hansted Kloster og Hansted Kirke.
Menighedsrådene håber, at menigheden vil deltage
i de forskellige arrangementer, der nu vil blive
afholdt i huset.
Venlig hilsen
Menighedsrådene

På besøg hos Hans Christiansen Gl. Kirkevej 40 i Egebjerg.
Hvor mange er mon egentligt klar over, at der findes en
Veteranmotorcykelklub her i Egebjerg og Hansted.
Det gør der, og den har endda så fint et navn som
"Egebjerg Veteran & Klassisk MC", og det er Hans
Christiansen på Gl. Kirkevej , som er formand for klubben

Hvor mange medlemmer er l?
Vi er omkring 40 aktive medlemmer, og har således et
tilsvarende antalmaskiner fra ca. halvtresserne, en enkelt en B.S.A.- er fra 1926.
Også flere maskiner er fra årgang 1930 og til 1940.
Maskinerne står i almindelighed hos hvert enkelt medlem

Hvor mange arrangementer har l om året?
Fra maj til oktober kører vi en tur hver 14. Dag. Vi kører
altid om onsdagen.

Det er normalt en tur på 50 til 80 km, og vi skiftes til at
lede turen.
Derfor mødes vi hos vedkommende leder og starter så
turen fra hans adresse.
Næsten alle medlemmerne bor inden for en radius af20
km., så det er ikke så spredt et felt.
Når vi har set den første saltvogn om efteråret, så holder vi op med at køre.
Så har vi til gengæld om vinteren en "klubaften" en
gang om måneden.
Den holder vi nede på Naturcenter Skovgården, og der
har vi forskellige motorinteresserede folk til at fortælle om
deres forhold til motorcykler.
Blandt andet en mekanikker, som fortæller om maskinens elektriske system, og en anden aften en politibetjent,
som fortæller om deres brug af motorcykler i det daglige.
Der kommer nogle gange flere til vores "klubaftener", end

Formandenfor "Egebjerg Veteran & Klassisk MC" Hans Christiansen med sin 48 hk BSAfra 1967.

Kammeratlige
diskufioner og
hyggeligt
samværd,
inden opstart
fra Gl. Kirkevej.

der kommer og kører, og det må da ses som om, at der er
interesse for sagen.
Derudover deltager vi også i de forskellige "træf'' der
afholdes rundt omkring.
Sidste sommer var vi i alt 7 forskellige steder, hvoraf de
fjerneste var Ringkøbing og Gråsten.
Min kone Aase sidder gerne bag på. Hun er altid med på
turene, derfor fik vi også byttet vores første motorcykel til
en større, idet den første kun havde l 7 hk. Den vi har nu
har 48 hk og er fra 1967.
Vi har også en dansk bygget motorcykkel i klubben,
nemlig en NIMBUS, som ejes af Hauge Dahl.

som regel ikke så længe, så er vi væk igen.
Et af de største "træf'' vi er til i løbet af sommeren er
Smedeløbet" i Ringkøbing. Der er ca. 200 deltagere, og
det begynder tidligt om morgenen, med kaffe og rundstykker på Rådhuset og så går turen ellers rundt om
Ringkøbing Fjord og ender igen i Ringkøbing.
Jo, vi har det virkeligt godt i Egebjerg Veteran &
Klassisk MC.
Hvad gennemsnitsalderen er, tør jeg ikke lige sige, jeg
ved bare at det yngste medlem er 45 år og den ældste er 70
år. Jeg kan desværre ikke få plads til flere i klubben end de
40, vi er i øjeblikket.

Du har fortalt at jeres ældste maskine var fra
1926, hvem ejer den?

Os der bor i Hansted og Egebjerg kan kun ønske
klubben Egebjerg Veteran & Klassisk MC en fortsat god
trivsel, så stille og roligt som de opfører sig
Frands Paaskesen.

Det gør en der hedder Erik Laursen, det er også en
B.S.A. Det var for øvrigt ham og mig der startede klubben.
Vi mødtes engang til et "træf'' i Stenderup for ca. 4 år
siden.
Der er mange klubber rundt i landet, og der er også en
i Juelsminde, som vi af og til ser noget til. Vi blev enige
om, at sådan en kunne vi også have i Horsens.
Så gik der ca. 4 mdr. så sendte vi 20 breve ud til nogle,
som vi mente, der kunne være interesserede, og der kom
30 henvendelser.

Hvordan kan det for resten gå til, at en
motorcykelklub kan eksistere, uden at man
hverken hører eller ser noget til den?
"Jo" siger Hans Christiansen," det er nok fordi vi selv er
stille og rolige voksne mennesker. Men jeg må da indrømme, at når hele flokken samles hos mig på Gl. Kirkevej , så
kan naboerne da ikke undgå at høre noget, men det varer

Ase og Hans Christiansen her på Deres første motorcykel,
som var en 17 hk BSAfra 1958. .

Mandag den 8. kl. 19:00.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Julemøde i Klubhuset ved Egebjerghallen.
Vores traditionelle julemøde, hvor vi har pyntet
hyggelige juleborde og serverer kaffe og
hjemmebagt kage. Vi vil synge de dejlige
julesange og der vil være underholdning. Der er
også amerikansk lotteri med fine gevinster.

KALENDEREN
DECEMBER:
Tirsdag den 2. kl. 10:00.
Hansted Kirke.
kommer hele Dagplejen, ca. 60 børn og 17
voksne til Hansted kirke kl. 9.30, hvor præsten
fortæller om julen. Derefter går vi alle i
Kirkehuset Samme dag kl. 14:00 kommer
Skovbørnehaven, De fire elementer, 20 børn og
3 voksne, også til kirken og Kirkehuset
Torsdag den 4. kl. 18:30.
Hansted Kirke.
kommer beboere på Egebjergkollegiet og
Hanstedholm med pædagoger og pårørende.
Det er en stor og berigende oplevelse med
denne julegudstjeneste. Hvis nogle i sognet har
psykisk og fysisk handicappede børn eller
unge, er man velkommen til denne
gudstjeneste.
Torsdag den 4. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil
Fredag den 5.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Julefrokost for lokale virksomheder,
håndværkere etc.
Søndag den 7. kl. 12:00.
Hansted Kloster.
Fællesspisning i Klosterets spisestuer.
Husk tilmelding senest onsdagen før.

Tirsdag den 9. kl. 10:00.
Hansted Kirke.
kommer alle børn fra Kaskelotten, ca. 80 børn
og pædagoger. Det er første gang, præsten har
så stor en børnegruppe, og det bliver meget
spændende at fortælle dem om jul og synge
med dem.
Torsdag den 11. kl. 14:00.
Hansted Kirke og Kirkehuset
Julefest for pensionister. Vi starter i Hansted
kirke kl. 14.00 med gudstjeneste, hvor
sognepræst Ingerlise Sander prædiker. Efter
gudstjenesten vil der kaffebord, hyggeligt
samvær og overraskelser i Kirkehuset
Kaffen, vil som tidligere år, koste 20,00 kr.
Tilmelding til: Ingerlise Sander tlf. 75 65 64 12
eller Johannes Søvang tlf. 75 65 61 03, og husk
at sige hvis du vil benytte kirkebilen.
Sidste frist for tilmelding, mandag den 8.
december 2003.
Torsdag den 11. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.
Søndag den 14. kl 19:30.
Hansted Kirke.
Julekoncert med Klarup pigekor. Gratis adgang.

JANUAR:
Torsdag den 8. kl. 12:00.
Lundum Egebjerg Hansted
Pensionistforen ing.
Klublokalet ved Egebjerghallen. Nytårsspisning.
Efter middagen kommer Ole Schmidt og fortæller og viser billeder fra en rejse til Baikalsøen i
Sirbirien. Husk der er tilmelding senest weekenden før. Medbring kop, tallerken og bestik.
Prisen for middag og kaffe er 70 kr.

Søndag den 4. kl. 12:00 - ca. 14:00.
Hansted Kloster.
Fællesspisning i Klosterets spisestuer.
Husk tilmelding senest onsdagen før.

denne dato, vil stå over til næste nummer.
·Husk at billeder, der ønskes bragt i Broen,
skal ledsages af en billedtekst.
Obs! Ny e-mail:steen-broen@stofanetdk

Onsdag den 21. kl. 19:30 - 21 :00.
Kirkehuset
Sangaften under ledelse af Ingerlise Sander,
Astrid Lindved Nielsen og Svend Jørgensen.

Tirsdag den 17. kl. 18:00
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Hyggeaften i Klubhuset ved Egebjerghallen.
Foreningen indbyder igen i år til hyggeaften
med spisning. Der vil blive underholdning og
aftenen slutter med amerikansk lotteri.
Husk mænd/ledsager er altid velkommen.
Pris for hele aftenen: 125,- kr. pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest onsdag den
11. februar af hensyn til køkkenet

Onsdag den 28. kl. 14:00.
Eftermiddagsforedrag i Kirkehuset
Tidligere provst Arne Thomsen vil holde et
spændende foredrag: H.C. Andersen - Mit livs
eventyr.

Torsdag 12. kl. 14:00.
Lundum Egebjerg Hansted
Pensia nistforen i n g
Klublokalet ved Egebjerghallen. Indehaver af
firmaet Bio Teknik, Ole Olesen, vil fortælle om
firmaets produkter. De handler med sengetøj
med magnetfelter, og en hel del andre varer.
Tilmelding senest weekenden før.
Husk at medbringe kop

FEBRUAR:
Søndag den 1. kl. 12:00 - ca. 14:00.
Hansted Kloster.
Fællesspisning i Klosterets spisestuer.
Husk tilmelding senest onsdagen før.
Tirsdag den 3. kl. 19:00.
Absolut sidste frist for indlevering af Brostof
til marts nr. der udkommer 28.-29. februar
Der vil blive strammet op med hensyn til
deadline, så Brostof der afleveres efter

Onsdag den 25. kl. 19:30 - 21 :00.
Kirke huset.
Sangaften under ledelse af Ingerlise Sander,
Astrid Lindved Nielsen og Svend Jørgensen.

Ny Redaktør
Vores nuværende redaktør Steen Højberg
ønsker at stoppe som ansvarshavende
redaktør af Broen.
Derfor søger vi en person, der kan samle op
på stoffet, ombryde det på siderne, og gøre
det klar til trykning.
Er du interesseret kan du henvende dig til
undertegnede.

Med venlig hilsen
Hans Thomsen
Tlf. 75 65 61 33 (Privat
Tlf. 75 65 67 04 (Arbejde)

Entreprenør og Aut.
kloakmester

El-installationer klares af

El-installatører
Knud Kristensen- Dan Elkjær Petersen
Skovgårdsvej 13, Egebjerg
Tlf. 75 65 63 28

Murerfirmaet BBR
v/Bøje Bundgaard Rasmussen
Skovgårdsvej 2 - Egebjerg
~-.•"'
8700 Horsens
~-~~~
+.~

Tlf.: 75 65 68 91
Bil: 20 13 72 54
Fax: 75 65 66 54

Tilbygninger - Renoveringer
- Flisearbejde m.v.
Lille firma - STOR service
- mester kommer selv!
DAMKJÆR ANLÆGSGARTNERFIRMA APS

Søren Sørensen
Lundumhedevej 1O,
Rådved - 8700 Horsens
Telefon: 75 65 63 64
Mobil: 40 58 63 64
• Alt i kloak og dræn,
incl rotteskader
• Støbning af fundamenter.
Nyt hus/tilbygning.
• Indkørsler og tenasser.
• Udlejning af minigraver - pladevibrator u/m fører- rendegraver mlfører.
• Bortkørsel af jord, trærødder,
samt levering af sand m. v.

Nyt i Egebjergs gamle døgnkiosk
Alt i

Frugt &Grønt +Ost
Evt: De ringer, vi bringer••.
Levering til: Kantiner - Skoler - Børnehaver
- Plejehjem - Bager - Kiosker - Private

TLF. 22 31 73 42
Abningstider:
Mandag- Torsdag- Fredag ..... 8.00- 17.00
Onsdag ........................... 8.00 - 14.00
Lørdag ....... . ..................... 8.00 - 13.00

Dansk lærketræ i hel- og halvtømmer samt klink
og rustik- miljørigtigt alternativ til trykimprægnering.
Rekvirer produktinformation, prisliste.

www.lundumsavvaerk.dk
J -·---~~$;----- ~:k~:~k~i~~nke
--Cf~~~~-:~-- ~:~~k~i~~keMangler du inspiration eller hjælp til arbejdet i haven .
Så er vi klar med en hjælpende hånd.
Kontakt os på telefon

75 65 45 94
NY ANLÆG - RENOVERING -VEDLIGEHOLDELSE

www.damkjaer:-ag.dk

::::=JM& i"'!SW:::

19x125 mm

Kaimar brædder

med fjer og not

Lundum Savværk ApS
- det grønne savværk
Torpvej 59, Lundum, 8700 Horsens,
Tlf. 75 65 42 58 - Fax 75 65 49 44
Opskæring at lærk og douglas m.m. - Lønarbejde udføres

Belægningsarbejde

EGEBJERG-EL

GI

El-installatør Henning Juhl
Egebjergvej 194 - Egebjerg

l

Tlf. 75 65 61 76

Levwl ~cl

Alt indenfor fliser belægningssten,
støttemure mm.
Stensætninger i
natu~en. Tenøsser
- indkørsler, mm.
- Udgravning-bundsikring - Levering af sand-ral.
- Kørsel med minidozer.
oet
beta\ef
LAR
Rin9 ti\...
S MADSEN s\Q
Gl . ki rkevej 17 - Egebjerg

Tlf. 75 65 65 47 - 40 38 70 47

e?Jroens annoncører .
ønsker sine kunaer
Ofl ~m:ætninfjs
~oz:binfJeLsez: en
f!LæfJelif! iuL,
samt et f!OfJt nytåz:.
PETER DAUGAARD

EGEBJERG WS

Vi klarer alle former for reparation og nybygning
• Vand
t Varme
•Sani_tet

Tilsluttet wsbranchens
garantiordning

®

::::~~~~~~~ ...
Ø!j
75 65 62 45
Mobiltlf. 40 45 54 38

Skovgårdsvej 18 - Egebjerg
Værksted: Fuglevan~svej 60, Horsens

Nu er tiden til nyt tag!

Entreprenør- og brolægsningsfirma

Vi udfører bl.a.
Jord - Kloak - Støbearbejde.
Ny- og tilbygninger.
Privat - Erhverv - Landbrug.

AUT. KLOAKMESTER

Tilsluttet: Kloakmestemes K~alitetsko"ntrol AJS

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens

75 65 69 65. 40 98 69 65

IIABT
KØKKEN & BAD

FACADEVINDUER

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning ApS
Hanstedvej 17 A- 8700 Horsens, Tlf. 75 65 61 66

MURERFIRMAET

Din lokale
varmeleverandør
O Industrigasser
O Afdækningsbark
O Alt i fast ~rændsel
O Træflis ~ strøspåner

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

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

HENRIK ROSENBERG
VARME-SMEDEN APS

O Kulterminal på
Horsens Havn
Tlf. 75 62 22 66 • 75 62 80 08
Fax 75628007 • 75621902
\ \ l /

~G:
/'l\"' .
Guldager Energi A/S
'------:------' Telefon 40 1 O 35 20

Frederiksberggade 25
8700 Horsens

