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LUNDUM - EGEBJERG- HANSTED
PENSIONIST FORENING
Sommeren 04

Der vil blive opsamling ved Hansted kirke og Egebjerg
Gl. Brugs.
Vi holder ind et sted og får vores eftermiddagskaffe.

il vores generalforsamling i marts var der mødt 25
af medlemmerne op, og der var genvalg til bestyrelsesposterne. Vi sluttede mødet med et lille bankospil efter at vi havde nydt kaffen med Nina's hjemmebagte kager.
Vores møde i aprillige efter påske med pensionist koret
måtte vi desværre aflyse på grund af manglende tilslutning.
Om medlemmerne havde glemt at tilmelde sig på grund af
påsken, eller det ikke lige havde deres interesse skal være
usagt.
Efter generalforsamlingen er det også tiden, at medlemskabet skal fornyes. Medlemskort kan fås ved henvendelse
til bestyrelsesmedlemmerne, eller når der holdes møder i
foreningen.
På generalforsamlingen var der nogle ønsker fremme
om, at vi skulle lave en eftermiddagsudflugt
Det har vi i bestyrelsen taget til efterretning og den 9.
september kl. 13,00 er der en eftermiddagstur ud i blå med
hjemkomst kl. ca. 17,30.

Der er tilmelding til formanden, Søren Larsen på
tlf. 75 65 63 85 senest den 8. august.
Turen køres ved en tilslutning på mindst 25 deltagere og
der er max. plads til 50 deltagere.
Prisen er sat til 75,00 kr.

T

I næste nummer af Broen vil der være omtale af vores
arrangementer i oktober og november, og de er som sædvanlig den anden torsdag i måneden i klublokalerne i
Egebjerg Hallen.

Bestyrelsen er på tiden:
Søren Larsen ...............
Irma Sahner ................
Lisbeth Brønd ...............
Henry Albertsen ..............
Vagn Jehsen ...............
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Skribent til Broen søges!
Da vores mangeårige og meget trofaste medarbejder Frands
Paaskesen på grund af svigtende helbred har valgt at stoppe, søger
Broen efter hans afløser. Går du rundt og har en lille journalist i
maven, eller har du bare lyst til at skrive, så hører vi gerne fra dig.
Frands Paaskesens job bestod for det meste i at lave interview med
folk her fra egnen, men det er ingen betingelse, at det skal laves på
samme måde som Frands Paaskesen gjorde, det er op til dig.
Hvis du har lyst til at prøve om det var noget for dig, kan du
henvende dig til vores formand Hans Thomsen, Stængervej 46,
Hansted tlf. 75 65 61 33.
PS. Broen vil samtidig gerne takke Frands Paaskesen for hans
flittige og ihærdige arbejde, og hans iøvrigt altid gode humør.

_/
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Fastelavn for skovtroldene blev holdt
den 25. februar i
legestuen
Tekst: Sanne Falbe
Vi startede med rundstykker og juice. Så sang vi fastelavnssange, og endelig kom turen til at slå katten af tønden. Da chokoladen var blevet spist, fik vi vore madpakker, og så gik turen hjem, med en flok trætte børn.

Vi venter pænt på vores tur. ..

Forældrekaffe for
skovtroldene
foregik i legestuen
den 18. marts
Tekst: Sanne Falbe
Vi mødtes kl. 14.30 til kaffe og the, juice og kage. Nogle
af børnene var lidt trætte, men glemte det helt, da far og
mor kom.
Det var dejligt at se så mange forældre.
Så blev der leget, snakket, grinet og hygget, resten af
eftermiddagen.

Der er trængsel om tønden.
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Tobias gi 'r tønden et ordentlig slag. ..

Anna, Karen, og Anne er flot udklædte.

Fastelavnsfest i
"Myretuen"
Tekst: AnneLise Kjeldsen og Gitte Andersen
Den 24. februar havde vi arrangeret fastelavsfest i vores
legestue. Det er en af de begivenheder vi altid ser frem til
med dagplejebørnene.
Det er så dejligt at se de mange festligt udklædte børn den
ene mere fantasi fuld en den anden.
Vi startede dagen med rundstykker og saft.
Så slog vi "katten at tønden" i bogstaveligste forstand for,
Ursula har i flere år produceret en hjemmelavet "tønde"
med form som en kat. Med stor ildhu' blev "katten" slået i
stykker, og ud væltede en masse popkorn.
De blev dog hurtig spist, efterfulgt af dejlige fastelavnsboller og slik.
Så da det blev frokosttid var det så som så med sulten, og
trætheden begyndte at melde sig og efter en begivenhedsrig dag begav vi os hjemad til en fortjent middagslur .. .
Henstilling: Vi be'r om at man lader plæneklipperen stå i
tiden kl.12-14, da det er "lur" tid i dagplejen.
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DAGPLEJEDAG

Fortalt af:
AnneLise Kjeldsen og Gitte Andersen

E

n af de årlige begivenheder i dagplejen er
"Dagplejedag" det er en tradition for at den 2.
onsdag i maj samles dagplejere til festlige arrangementer i hele landet for at markere dagplejen ..

Her i Hansted/Egebjerg gjorde vi bestemt også vores til
at det blev en festlig og sjov dag. Temaet i år var "Musik sang og teater"
Vi samledes ved Hallen i Egegjerg festligt klædt ud kl
9:00. Igen i år var der stor forældreopbakning og det er
dejligt.
Vi startede dagen med rundstykker og saft/kaffe
Derefter vandrede alle dagplejere børn og forældre i
festligt optog til "Kaskelotten" som traditionen tro stod og
ventede på os med lækre hjemmelavede kiks og saft
Vi er meget glade for denne tradition, så Kaskelotten
skal have en stor tak for at de vil se os.
Derefter gik turen tilbage til arealet ved klubhuset, hvor
6 friske PGU studerende fra Gedved ventede på os og kom
med med festlige indslag i form af musik - sang og
teater. Det var helt sikkert sjovt.
F estlighedeme sluttede til middag, hvor vi vandrede
hver til sit for at få en velfortjent middagslur ..
Men en dejlig dag var det ...
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Et lille stykke Provence
på Egebjerg bakke!
Tekst og fotos v. Mogens Kirkegaard

ksplosive farver rammer os i øjnene, da vi træder
ind i det nyindrettede rum i den nordlige længe til
gården Højvang på Egebjergvej 150 midt på bakken. Det lyner med røde, gule, blå og grønne farver som fra
en anden planet, stærke og rene. Men det har sin forklanng.
Maleren Elonn Agerup, der udstillede i galleriet fra den
17 april til den 23. maj som den første kunstner, har haft en
nær tilknytning til Provence, den farverige og solfyldte
region i Sydfrankrig, hvor så mange kunstnere har følt sig
tiltrukket af solen, folkelivet og naturen, Van Gogh og
Cezanne som et par af de mest kendte.
Elonn Agerup har franske aner og har siden 1966 boet
og malet i den lille by Salon de Provence, hvor han er blevet en del af gadebilledet, let genkendelig med sit hvide
skæg a la Hemingway.

E
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Men han har bevaret sin danske halvdel og bor nu i
Viborg. Her maler han videre på de skitser og kladder, som
han har med hjem fra sine besøg i Salon. Desuden spiller
han petanque på højt niveau og har været danmarksmester
i denne ædle sport.
For at kommunikere med Elonn Agerup må man have
lidt tålmodighed, for han har mistet det meste af sin hørelse
og har ikke været i stand til at lære sig mundaflæsning, så
man må skrive sine spørgsmål.
Han fortæller, at han i sin kunst føler, at han har meget
til fælles med Van Gogh. De er begge expressionister, og
som sit store forbillede kæmper Elonn en kamp både med
farver og former, men ikke mindst med sig selv. Det at
male er for ham en proces, der er intens og krævende.
Resultatet af mange års kamp for at finde sit eget, personlige udtryk er en række flotte malerier.

Hans E. Madsen ved et par
af Elonn Agerups malerier.

Det er Hans E. Madsen, der her har realiseret en gammel drøm om ud fra sin egen interesse for kunst at formidle oplevelser og give mulighed for at erhverve god kunst til
rimelige penge. Denne interesse deler han med sin kone,
Hanne Dahl. Sammen købte de bygningerne af hendes forældre, Kirsten og Peder Pedersen, da Højvang blev solgt til
kommunen og en stor del af gårdens jorder blev til det nye
boligområde omkring Kastanjealle.
Det er planen at arrangere skiftende salgsudstillinger
med forskellige kunstnere i det nye rum, hvor der er et godt
lys, der yder billederne fuld retfærdighed.
På åbningsdagen den 17. april var det strålende solskinsvejr, og mange gæster var mødt på for at ønske til
lykke og for at studere de udstillede malerier.
Der har ikke været galleri i Egebjerg, siden Kaj
Rugholm omkring 1970 i nogle få år havde sit Galleri
Buen i Egebjerg.
Hans E. Madsen var oprindelig læreruddannet fra
Tønder Seminarium i 1967 og underviste bl. a. i faget
formning. Efter ganske få år blev han skoleinspektør, landets yngste. Derfra blev det til en karriere inden for kommunal administration, der førte ham til topposter i kommuner flere steder i landet, indtil han gik på pension for
mindre end et år siden.
I hele sin tilværelse har han interesseret sig for kunst.
Sit første billede købte han som 18 årig for, hvad der svarede til en halv månedsløn. Det var et billede af den bomholmske maler, Svend Nielsen. Siden har han købt mange
billeder, til at begynde med grafik og l_itografier, erhvervet

på et tidspunkt, hvor kunstnerne var knap så kendte og derfor
ikke så dyre. Mange af hans
malerier er købt direkte hos
kunstnerne, og derigennem har
Hans opbygget nogle personlige relationer, der hen ad vejen
kan danne grundlag for nye
udstillinger.
"Jeg favner bredt", siger
Hans, "og kan lide mange forskellige kunstretninger. Til at
begynde med var det måske
under
mme
forældres
påvirkning mest naturalisme,
der interesserede mig, men
efterhånden er jeg blevet mere
og mere åben over for moderne
kunstretninger. Men jeg stiller
krav om kvalitet, og den kunst,
som j eg vil sælge i galleriet,
skal ikke koste mere, end at folk har råd til at betale for
den."
Broen ønsker Hans E. Madsen held og lykke med initiativet. Vi glæder os allerede til nye og spændende udstillinger på Galleri Højvang.

Kirsten Pedersen i svigersønnens galleri ved ferniseringen sammen med Lise Kirkegaard.

~
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Traditionen tro holder vi
aktivitetsdag i kaskelotten

den 11. juni kl. 14:30-17:00
Overskuddet fra alle vores spændende
boder, går til vores fjernadopterede børn,
Esso og Barikssou fra Togo.
Så kom og støt vores arrangement.
Vel mødt.
Børn og personale i Kaskelotten.

EIF poder årg. 1995
EIF poder årgang 95 vandt deres pulje i indendørs fodbold i
JBU B, og skulle deltage i Regionalmesterskaberne i Hornslet.
Her vandt de efter en spændende finalekamp med 3-2, og blev
hermed regionalmestre i JBU B-række, flot drenge!

Eif poder 95.
Bagerst:
Frederik, Chris og Morten
Nederst:
Søren og Sebastian.
Trænere:
Christian Lind
Carsten Falbe
Flemming Grubbe.

Konfirmand 2004
Egebjerg Idrætsforening ønsker hermed
alle konfirmander tillykke med den store dag.
Med håb om de bedste
ønsker for fremtiden.
Med sportslige hilsner
EIF.

Sagn og Folkeminder
Redigeret af Peder Pedersen

Sagn og Spøgelser (Gorm Benzon)
Døve Dorte boede på Hanstedgård, hun var gift med
Anders Jensen Thonboe. Døve Dorte var meget hård overfor gårdens folk, og 've den fæstebonde, som ikke i tide
svarede sin afgift, fra ham tog hun alt. Men hun havde alligevel lune og folk som forstod at sætte sig i respekt overfor hende, var hun meget venlig imod.
Som nu den karl, som gerne ville være røgter på
Hanstedgård. Til ham sagde hun, at den røgter hun skulle
have, hverken måtte ryge eller drikke. Men karlen var nu
ikke tabt bag af en vogn; han svarede, at han den onde
tordne og lyneme drak og røg når han følte trang dertil,
hvad enten det så behagede den nådige frue eller ej. En
sådan mand kunne Døve Dorte umulig stå for, så han fik
pladsen uden videre vrøvl.
Folk på egnen skyldte i øvrigt Døve Dorte for at have
myrdet sin mand, men på sine gamle dage fik hun sjælekvaler, og for at gøre denne og andre forseelser gode igen,
oprettede hun Hansted Hospital med plads til 24 beboere.
Hun lod i samme anledning male store portrætter af sig
selv og sin afdøde mand; på malerierne fremstår hun som
græsk eller romersk gudinde siddende på en stenbænk
Medens manden derimod er fremstillet som hyrden der
passer sine får, de 24 får symboliserer beboerne på
Hospitalet.

Engang havde nogle drenge, i konfirmationsalderen,
hørt om Dortes natlige udflugter. De gik derfor en aften i
skumringen ind i kirken, hvor de råbte i kor: "Døve Dorte
stå op" og straks rejste fruen sig i kisten, rakte en blodig
hånd hen imod dem og sagde: "Kom kun, så skal i få en
rød smørrebrød" Hvad hun mente med disse gådefulde ord,
er ikke godt at vide, men noget uheldsvangert lå der i dem.
Drengene løb ud af kirken over hals og hoved. De følte
ikke siden trang til at forstyrre Døve Dortes søvn.

Hovedskal på gård i Rådved
(Peter L. Petersen fhv. gårdejer i Rådved)
På min fødegård i Rådved havde vi liggende en hovedskal, den øverste del af et kranie. Den lå på en bjælke ude
i laden. Vi knægte tog den ofte ned og legede med den,
men hvis min far så det fik vi straks bud om at lægge den
tilbage på sin plads igen, den måtte ikke flyttet, hvis den
blev borte vilde der ske slemme ting på gården. En karl,
som tjente der engang, troede ikke på historien og smed
hovedskallen ud, men han kunne ikke få ro, han måtte stå
op midt om natten og hente den ind på plads igen.
Trods de gode hensigter undgik Dorte Hansdatter dog
ikke sin skæbne. Da hun døde, blev hun sat op i Hansted
Kirke i en åben begravelse ved siden af sin mand, men hun
hvilede ikke i fred; hver nat måtte hun rejse sig fra kisten
og kørte i karet med et forspand af fire hovedløse heste, til
Hanstedgård, hvor hun gik gennem alle stuerne og smækkede med dørene. Hvis man var så uheldig at møde hendes
karet på vejen, var man sikker på at fare vild og kunne ikke
finde hjem; fortryllelsen blev først ophævet når morgenen
gryede og hanen galede første gang.
~

En kærlighedshistorie
(Ane Rasmussen Hansted Hospital)
På Hansted Hospital boede der i 1935 en gårdmandsenke på 79 år som hed Ane Rasmussen, hun fortalte: I begyndelsen af 1700-tallet boede der på Stensballegård en baron
Krag Juel Vind Ahrenfeldt, han havde en gartner, hvis navn
var Mester Heinrich Weinstock, han havde en datter, som
var legekammerat med baronens børn. Da de blev voksne
kunne man jo nok se, at venskabet mellem gartnerens dat-

ter og en af de unge baroner var mere end almindelig børneleg. Gartnerens datter blev gift med en gårdmand i
Hansted og Baron Børge, som han hed, blev forvist til
Endelave, hvor hans far byggede en gård til ham. På denne
gård levede han alle sine dage og blev aldrig gift. Da han
lå på dødslejet, kom en ældre dame og besøgte ham, det
var ungdomsveninden, som havde hørt om hans sygdom.
Hun sad hos ham den sidste nat. Baron Børge døde i l 751
kun 56 år gammel

Lokale mundheld og talemåder
(August F .Schmidt)
Hvis en mand ikke kunne finde noget arbejde sagde
man: Du kan blive vægter ved Hansted Bro. Eller: Du kan
blive Hanstork på Tamdrup Bisgård.

Begravelse
Når der var begravelse i byen blev der sendt bud efter
bydemand og skaffer Christen Therkelsen fra Gedved.
Dagen før begravelsen kom byens koner for at se den afdøde og så fik de kaffe. Ved begravelsen blev der i hjemmet
holdt tale af degnen. Manuskriptet til talen blev fæstnet til
kistelåget og kom med i graven.

Bryllup
Et bryllup varede gerne i tre dage. Brudepiger og svende kanjeg ikke huske om der var, men der var nogle musikere, som spillede for hver gæst, som kom ind i gården. De
indbudte bragte sendelse. På gavebordet kom der bl. a. hele
små stegte grise.

Klog, mand
(Marinus Nielsen Hansted)
Tidl. gårdejer i Hansted, nu afdøde Marinus Nielsen fortalte i 1914 følgende:
En gang havde jeg en ringorm, som var så stor, at den
generede meget. Derfor gik jeg til en kvaksalver, han var
en gammel mand som boede et skummelt sted.
Da jeg kom ind spurgte jeg om det var her lægen boede?
Han sad på en bænk i tusmørket i hjørnet' af stuen under et
vindue. Da han havde set noget på ringormen, som jeg
havde på den ene hånd, tog han fat i hånden med venstre
hånd, bøjede sig bagover og slog et kors på gulvet med
højre hånd, det gav en væmmelig skrabende lyd, han mumlede også nogle ord, somjeg dog ikke rigtig kunne få fat i.
Jeg spurgte om der ikke ville gå blodforgiftning i ringormen? Dertil svarede han - Det har jeg stillet den for- Jeg
fik noget at bade hånden i, han fik sin betaling og jeg gik
hjem.
Middel mod vorter: Man tager en stok og skærer så
mange snit i den som man har vorter og lægger den ud på
vejen. Den som så tager stokken op får vorterne i tilgift.

Johanne Danielsen Rådved fortæller
Johanne Danielsen er født i
1885 og fortalte i 1951
følgende til
"Dansk Folkeminde
Samling"

I l 77 6 var der en stor
brand i Rådved, som lagde
fire gårde i aske. Midt under
branden var der en kone
som skulle føde; hun blev
båret ud og lagt under et
stort træ et stykke borte. Da
man senere kom og ville se
til hende var hun død, men
barnet var født og levede.

Gården Petersminde i RådvedJota omkring 1955

Julen
Til jul blev der på gårdene bagt en del runde sigtebrød,
hvorafhver af tjenestefolkene fik et. Ofte fik vi suppe juleaften. Juletræ fik vi først da jrg ver omkring 20 år, for da
havde vi en tjenestepige, som havde set sådan et et andet
sted hvor hun havde været. Hun forstod også at pynte det
Det som mest prægede julen og de andre højtider, var at
der blev bragt mad ud til de fattige, som vi havde nogen
forbindelse med. Det var mest flæsk og brød, men også
andre gode sager.
Andre tider kom de fattige selv og tiggede. Efter fareklipningen om efteråret kom de og bad om en tot uld. Til
andre tider fik de gryn og i påsken altid to æg i hver gård.
Det kunne blive til mange og så solgte de dem på torvet i
Horsens. Det fortaltes, at en kone engang havde 30 snese
(600 stk.) æg med på torvet.

Den daglige kost
Var tarvelig og tit meget knap. Min mor sagde derfor, at
man skulle blive i den plads hvor maden var god. Stegt
flæsk var den almindeligste ret. Når flæsket var stegt blev
det taget af panden, det meste at fedet hældt fra, og resten
blev blandet med mælk. I min mors tid pillede enhver selv
sine kartofler og pilningen blev lagt under panden midt på
bordet. Når man så spiste kunne man dyppe kartoflen i
panden med mælke- og fedt blandingen, men man måtte

ikke dreje kartoflen rundt, det var nok med dyppelse på
den ene side. Prøvede nogen på at overtræde denne regel,
skulle min mor snart være der.
Sigtebrød så man kun ved højtiderne. Et timsbrød ved
hver bagning, var den eneste afveksling, ellers spiste man
kun rugbrød.

Rugen
Når rugen var tærsket og lagt på loftet, blev den i min
fars tid skovlet op i sirlige dynger og der blev tegnet et kors
øverst i bunken. Min far tålte ikke at nogen gik på komloftet med træsko på. Der stod et par sko der oppe, den
kunne man tage på.
Markerne, som hørte til vores gård havde mange
navne: Store og lille stenhøj, Tudsballe, Knejsdam,
Bodilsdal, Prinshoved, Skomagerager, Fedtekrog og
Fruens Stue, som lå lige neden for vores gård Det var en
stejl, gyvelbevokset bakke med et trappeformet afsnit, her
fortæller man, at under den sorte pest blev de døde kørt
herud og styrtet ned i en grav.

angreb af slaverne fra fæstningen i Rensborg.
Befolkningen havde ikke ligget på den lade side. Ved den
sydlige indkørsel til Horsens fra Vejle siden havde borgerne opført et brystværn, bag hvilket skytter kunne stå i
skjul. De tolv kanoner, som man i Horsens brugte til at
salutere med ved skipperbal, blev holdt i beredskab ved
landevejen. Ikke færre end 400 mand stod parat til at give
Slaverne en varm modtagelse. Op ad dagen kom en diligence fra Kolding, man havde på hele turen ikke set noget
til slaver eller fjende af nogen art. Efter den melding gik
alle hver til sit.

Hverdagshistorie
En dreng, der tjente på en gård i Egebjerg sagde en dag
til sin madmor: Jeg kan ikke forstå hvad der er i vejen med
mine øjne, i går så jeg så godt, at jeg kan se Tamdrop kirketårn gennem min ostemad og i dag ser jeg så dårligt, at
jeg næsten ikke kunne se om der var smør på brødet eller
eJ.

Slavekrigen
I marts 1848 blev der udbredt det rygte, at slaverne i
fæstningen i Rensborg var blevet lukket ud og drog hærgende op gennem Jylland. Folk blev meget skræmte og
ophidsede og beredte sig på at modtage "Slaverne" med
våben i hånd og gøre al den modstand man kunne. Også
her på Horsensegnen blev der voldsom røre, der var indvarslet til et møde på Konstantia Kro i samme anledning.
Professor Valdemar Schmidt fortæller: Den dag min far
drog af sted til mødet, ventede man i Horsens og omegn

Rygtet om slaverne nåede Horsensegnenden 29. marts.
Egnens beboere blev udkommanderet til at møde bevæbnet
med alt hvad der kunne bruges: Forke, grebe, høleer, som
var blevet rettet ud. Skydevåben var der ikke mange af.
Udrustet med disse forskellige redskaber skulle især de
unge drage imod fjenden og slå et slag for fædrelandet. Det
blev der nu også brug for, for selvom rygtet om de undvegne slaver viste sig at være pure opspind, så varede det
ikke længe før der kom tyske soldater over grænsen fra
syd. Krigen i 1848 var begyndt.

Kommentar af Peder Pedersen:
Her i Egebjerg havde man også taget
sine forholdsregler til at møde slaverne. l min barndomstid i 1930-erne kan
jeg huske at der på vægen i gymnastiksalen oppe i den gamle skole hang
to håndsmedede våben, nærmest som
økser med et skarpt blad i den ene
side og et spidst jern i den anden,
våbnet var monteret på et langt skaft
af træ. Min gamle lærer Fischer fortalte, at det var våben som Smeden i
Egebjerg havde fremstillet til brug mod
slaverne fra Rensborg.

Nu er der atter gået en
sæson i ungdomsskolen
i har haft besøg af rigtig mange af vores unge i
klubben, i den forløbne sæson. Det er kanon rart
at vores unge vil bruge Ungdomsskolen og især
klubben. Nedenfor findes en lille billede kavalkade, fra
nogle af vores arrangementer.

V

Vi holder sommerferie, og starter op igen den 16. august
med at holde åbent i klubben mandag, tirsdag og onsdag
fra kl. 19,00 til21,50.
Hold øje med det nye SpotOn, som kommer i slutningen af sommerferien med en masse gode undervisningstilbud, du kan melde dig.
Du kan også følge med på ungdomsskolens
hjemmeside: www.hs-ung.dk
eller klubbens egne hjemmeside
www.hs-ung.dk/egebjerg

Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og håber at se jer
igen, samt de nye 7. klasser.

Alle skal se "Drengene fra Angora" i TV.

l

Feriehilsen fra
Ungdomsskolens medarbejdere.

VoresPC-Cafe er næsten altid.fyldt, der chattes, surfes og
spilles Counter-Strike.

Så skal der slås til tønden, fra vores Fa~telavnsfest.

Fredagsfest - dans og karokee - hygge med vennerne.

Gudsijenesteliste for Lundum-Hansted
GUDSTJENESTER

LUNDUM KIRKE

HANSTED KIRKE

·os.oo

10.30

lngerlise. .Sander

Ingerlise Sander

Søndag den 13. juni
1. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

10.30

Søndag den 20. juni
2. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

Dorte Isaksen

Søndag den 27. juni
3. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

Ingerlise Sander

Søndag den 4. juli
4. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

Søndag den 11 . juli
5. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

Søndag den 18. juli
6. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

Søndag den 25. juli
7. søndag efter trinitatis

09.00
Dorte lsakesn

Se
Lundum

Søndag den 1 . august
8. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

Dorte Isaksen

Søndag den 8. august
9. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

S,øndag den 6. juni
Trinitatis

Ingerlise Sander

09.00
10.30
10.30
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sarider

09.00
09.00
Dorte Isaksen

'

Søndag den 15. august
1O. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

Dorte Isaksen

Søndag den 22. august
11 . søndag efter trinitatis

09.00

10.30

Ingerlise Sander

Ingerlise Sander

Søndag den 29. august
12. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

10.30

Søndag den 5. september
13. søndag efter trinitatis

09.00

10.30

l ngerlise Sander

Ingerlise Sander

Søndag den 12. september
14. søndag efter trinitatis

Se
Dagspressen

Se
Dagspressen

'

.

09.00

lngerl.ise Sander

'

Lundum Kirke er lukket fra 20/6- 11/7 på grund af reparationer.

Ingerlise Sander prædiker i Tamdrup Kirke
følgende søndage kl. 09.00:
13.juni- 27.juni- 4.juli- ll.juli-lB.juli- 29. august
Af samme grund er der ikke tjenester i Lundum kirke.

Kirkebil for Hansted sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 10:30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken.

Kirkebil for Lundum sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til 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
Sta;mgervej 46,
8700 Horsens

Tale og prædiken
til konfirmanderne
St. Bededag den 7. maj 2004
Lundum kl. 9:00
og Hansted kl.l0:30
ære konfirmander! Der er så mange ting
med jer, som har været anderledes, men på
den go 'måde. På den go' måde! I var de
første hold, jeg underviste i det nye kirkehus og drengene de første, som har overnattet der. I var de første i Danmark, som fik mulighed for
at komme på overlevelsestur i Emmedsbo. De første som
kom på TV og gjorde indtryk på mange. Også denne festdag bliver anderledes, for som i bemærker, taler jeg først
til jer. Siden går jeg på prædikestolen. Og hvad jeg der
prædiker, er også anderledes, for det er jer, der kommer til
at prædike. Før påske sad i hver for sig derhjemme og
skrev en bøn, formet som et brev til Gud. Den aften og nat,
jeg læste disse bønner, blev jeg dybt berørt og jeg har
bestemt, at på denne dag, Store Bededag, skal disse bønner
bedes her i kirken, dog på en sådan måde, at ingen kan
vide, hvem af jer, der bad om hvad.- Og når jeg siden giver
jer et konfirmationsord, så er det også ord, I selv har været
med til at udvælge. Tre muligheder måtte I finde, og af
disse tre har jeg udvalgt jeres skriftsted. Og alle disse konfirmationsord prædiker i dag om jeres inderste. Hvad I

K

rummer, hvad I bærer på og hvad I drømmer om, er stort
og bevægende, men også fyldt med spænding og uro.
I står foran et nyt afsnit af livet, ligesom I den morgen i
Emmedsbo stod foran noget nyt og spændende. Hvad mon
dagen ville bringe jer ud i? Også på denne dag spørger jeg:
Hvad mon livet vil bringe jer?
Mon I husker, at det første, I fik udleveret på jeres overlevelsestur, var en rygsæk, kun med de absolut nødvendige ting til turen. Fotoapparat og notesblok skulle lære jer,
at I livet må vi gøre os notater og være opmærksomme,
indfange hvad der sker.
I dag vil jeg også tale til jer om jeres usynlige rygsæk,
som I bærer på. For livet er også en overlevelsesrejse, en
vandring, som I forhåbentlig aldrig kommer til at gå alene,
men altid i samspil med andre, altid med instruktører, nemlig jeres forældre eller andre voksne. Men også med livets
store instruktør, Gud. Og han er ikke bare jeres instruktør,
men også jeres livline. Han har udstyret hver af jer med
mange forskellige talenter, og det var min hensigt med
turen, at I skulle lære jer at bruge jeres talenter, også de

talenter, I ikke vidste om, I havde. Jeg ville lære jer at få
øje på, at ham eller hende, som I ikke gider, har faktisk
flere talenter end I vidste om. Det var mit håb, at I skulle
erfare på sjæl og krop, at hver eneste af jer dur til noget,
når nogen kalder gejsten frem i jer.
Jeg vil gerne indskyde til I forældre, hvad der står skrevet i bogen "Profeten": I er buerne, hvorfra jeres børn
udsendes som levende pile. -Og jeres børn ved noget om,
hvor svært det er at få pilen sendt rigtig afsted, give den en
rigtig retning. Jeres kærlighed kan og skal I gi' dem, men
jeres tanker kan ikke blive deres. I skal som bueskytten
lægge al jeres omhu og kærlighed i at få dem sendt ud i
verden. Kun hvis pilen bliver adskilt fra buen kan den
knækkes, men på den go· måde. Engang imellem skal vi
mennesker knækkes for at indse, at vi ikke er uovervindelige, men skrøbelige væsener.
Og I konfirmander skal nu have lov til under opsyn at
gå ud i livet. Lad være at fare frem med bind for øjnene. I
oplevede selv, hvor svært det er at køre i vanskelig terræn.
Men det sker i livet at vi går som i blinde. Da skal I lytte
til hjælpere, tage imod råd, så I ikke vælter.
I har også en trang til at komme op i højderne, der hvor
livet er farligt og hvert skridt skal tages med varsomhed.
Mon ikke I har lært, at uden livline kunne I falde dybt og
miste livet. - Hvem er da jeres livline? Det er jeres forældre og de voksne, som får ansvar for jer. En livline, som er
bundet til jer i kærlighed. Men jeg har også forsøgt at
udstyre jer med en livline, nemlig vor Herre. Han, som slap
jer ud i denne dejlige, men også farlige verden. Han er
jeres instruktør på hver eneste post i livet. Af kærlighed til
jer vil han, at I skallytte meget til hans råd, at I skal bruge
hans kærlighed til at udøve næstekærlighed, så I kan leve
og arbejde i fællesskab med andre. Han vil at I skal have
succes, men succes på lykke. Han vil, at I skal have øje for
andres succes, juble over den og give styrke til den sorn er
svag. Det kunne I den dag i Emmedsbo. Nogle få fik belønning for at "sejle deres egen sø", bort fra fællesskabet.
Hvor stort tænkte jeg! Hvilken instruktør, at han hele vejen
igennem havde et øje med dem, der gik deres egne veje,
men som dog kom helskinnet tilbage. Sådan er Gud også.
Han slipper ikke, dem han har kær, men lader dem erfare,
at det er en stor løn i sig selv at komme frelste tilbage i stedet for at drukne i livets bølger.
Kære unge mennesker, Gud vil lære jer kærlighedens
vej. I jeres rygsæk har I ofte for mange tunge sten at bære,
fordi nogen har lagt dem deri. Lad den tømmes nu og hav
i rygsækken Guds ord og i jeres hjerter Guds kærlighed.
Og kærlighed kan man ikke nøjes med at modtage en gang.
Den skal gentages for os hver eneste dag, som om I kan
leve af, hvis jeres forældre kun sagde en gang, at de elsker
jer. Gud vil gå foranjer på kærlighedens vej. Men det er en
underlig vej. En gang imellem koster den anstrengelser. I
får lov til at gå ud i det smukke liv, ligesom I kørte ud i den
store smukke skov. I rar lov til at race afsted, men hav øje
for al det smukke og tag jer i agt, at I ikke vælter i kådhed.
Følg den vej, hvor Gud er foran jer. Men kærlighedens vej
kan også være som at gå på gløder. Det-kræver tro og tillid

til, at Gud lader os komme igennem. Man kan ikke spekulere sig til, hvordan livet er, men man kan tro, at jeg kan
klare livet, uden at forklare det. For hvem af os kan forklare, hvordan det lod sig gøre med bare fødder at gå på
850 grader varme gløder. Kun de som prøvede det, har
erfaret, at der er noget i livet, man kun kan, hvis man tror.
Det er mit håb for jer, at jeres liv må blive spændende
som den dag i Emmedsbo, hvor I brugte alle jeres talenter.
Men det er også mit håb, at I vil give ligeså mange knus og
ligeså mange opmuntringer til hinanden som den dag. Og
skulle det ske, at I nu og da sætter alle talenter over styr, så
regnskabet ser dårligt ud, så tro på, at Gud vil gå gennem
ild og gløder for at give jer chancen igen og igen. Jeg
ønsker jer kærligt tillykke med denne dag, og takker jer for
al jeres kærlighed, alle jeres knus og alt, hvad I har givet.
Rigtig god rejse ønsker jeg jer, med håbet om, at vi en gang
imellem mødes i dette hus for at lytte til livets instruktør,
når han gentager for os, hvor mange talenter, vi har.
Og jeg vil slutte med at give jer evangeliet til St.
Bededag:
Bed så skal der gives jer, søg så skal I finde, bank på, så
skal der lukkes op for jer. For enhver som beder rar, og den
som søger finder, og den som banker på, lukkes der op for.
AMEN.

Bønner på prædikestolen.
Herre vi takker dig for denne morgens mulighed, at du
har åbnet dagen til en festdag for disse unge. Giv at denne
Store Bededag må blive en lykkedag på jorden.
Herre hør vor bøn.
Gud, jeg takker dig, at jeg som forkynder og vejleder fik
disse unge mennesker i min hånd og i mit hjerte. Du lod
mig være med dem i dybderne og højderne, i glæderne og
smerterne. Og du var der med dine ord for at så livets og
glædens frø. Lad de kerner, som blev sået i deres hjerter
spire tilliv for dem og til glæde for mennesker, til fryd i dit
hjerte. Tak fordi du var med alle konfirmander frem til
denne dag, så vi ikke savner en af dem.
Hør min bøn, når jeg på denne dag beder og gentager,
hvad disse konfirmander har bedt til dig. Kald frem i dine
kærlige tanker, hvad du hørte dem skrive i breve til dig. Så
lyt da igen til hver af dem, for du ved bestemt, hvem, der
bad om hvad, og hvem de bad for.
Herre, hør vor bøn.
Kære Gud, at blive konfirmeret er som at komme tættere på dig, så velsign da også min mor, far og familie, så de
føler at du er nær ved dem. Jeg beder for mor og far, og
takker for, at de er mine og vil lytte til mig. Jeg be'r for
deres arbejde, at det må lykkes, men jeg be'r også om, at
de må bevare glæde og kærlighed, at de må være nær i fritiden.
Herre, hør vor bøn.
Jeg be'r for mor og far, når de mangler kærlighed til

hinanden, når de er sure, når alle kierlige ord er blevet
erstattet af kaotisk skænderi eller tavshed. Giv dem at få
mere kærlighed end de selv skal bruge, så de kan give af
den til hinanden og til os børn. Hjælp dem til at forliges
med mig, til at forstå mig i den alder jeg har, giv dem at
kunne lytte med tålmodighed, så jeg ikke skal græde
ensom i natten. Lær dem at le og undres, at tage tid tillivet
og ikke bare bruge tiden til arbejde og stress.
Herre, hør vor bøn.
Jeg beder for mor og far, som lever adskilt, at de aldrig
må glemme, at jeg er deres, sprunget ud af deres kærlighed. Hjælp dem og deres nye ven og samlever til at indgå
i et fredens og kærlighedens samarbejde.
Herre, hør vor bøn.
Jeg beder for mormor og morfar, for farmor og farfar,
for deres glæder og sorger, deres bekymringer og de sygdomme, som de ængstes for eller slås med. Jeg takker for
deres kærlighed og savner den af dem, jeg har mistet. De
er nu hos dig, fordi de var dine. De levede for os så meget
de kunne, men livet ved vi ikke, hvor lang tid vi har. Tak
for hver dag.
Herre hør vor bøn.
Tak Gud for hver dag jeg får. Jeg be'r om, at du vil
passe på mig, jeg forstår ikke helt, at jeg ikke bare får det,
jeg be'r om, men måske forstår jeg det senere. Jeg takker
for, at jeg har en god familie, at de ikke endnu er blevet
ramt af sygdom. Herre hør min bøn og tak.
Jeg be'r til dig Gud en gang om ugen, for mig og min
familie, for hele verden, og når jeg har bedt er det som om
jeg føler mig meget lettet.
Hjælp mig til at forstå alle store spørgsmål, livet og
døden, ven og fjende. Jeg forstår, hvorfor et menneske kan
hade en og elske en anden, menjeg forstår ikke, at man kan
hade uden grund.
Jeg be'r for mit eget indre, at jeg bliver accepteret og
forstået som den jeg er, som den du har skabt mig til at
være, så er jeg fri for at dagdrømme, bare drømme om et
bedre liv, et liv hvor jeg også kan hjælpe andre. Det er så
svært at forstå alting, også dig Gud, men du er mere nær nu
end nogensinde.
"Når du ser en tåre falde fra en kind, som du har kær, ser
du mer' end selve tåren, du ser en som står dig nær. For bag
tåren sitrer sorgen i et sind, der søger svar, og da ved du
allerede, at et svar du i dig har."
For hvad der end er blevet til, så har d11 allerede kaldt
det ved navn, og du hører på den, som søger dig.
Herre, hør vor bøn.
Selvom jeg ikke be'r meget, så er det som om jeg nu
kunne bede i al evighed, for jeg er så bedrøvet og jeg savner at blive kælet for, savner tryghed.
Jeg be'r om, at al den smerte, som er indeni mig, må
blive elsket bort, så jeg fyldes af glæde og tro på livet som
kærligt og godt.

Herre, hør vor bøn.
Jeg be'r om, at jeg må få lov til at dyrke den sport, som
jeg dsker, at jeg ikke lang tid ad gangen skal forhindres af
'sygdom. Hjælp mig til at dyrke og blive god til den musik,
som jeg har evner til at spille.
Herre, hør vor bøn.
Jeg takker for min konfirmationsdag, hvor du bekræfter,
at du stadig elsker mig, at jeg er så meget værd i dine øjne,
at du vil følge mig alle dage, uanset hvordanjeg er og hvor
jeg er. Og så tilgiver du mig, hvis jeg gør noget forkert.
Herre, hør vor bøn.
Gud, lyt til mennesker, som hver dag be 't til dig i håb
om, at du hører deres bøn. Jeg beder for børn, som er blevet brugt og misbrugt, så deres indre er knust og ligger i
skår. Saml du med din kærlige hånd alle skårene, så livet
igen bliver helt. - Se til den verden, du elsker, at mennesker må stoppe med at ødelægge og føre krig. Tag magten
over al det onde. Lad alle mirakler, du lod ske på jorden,
ske igen, så du ligesom er hos os igen og alting kan blive
godt i den verden, som jeg elsker, og hjælp os til at kæmpe
sammen med dig for kærligheden på jord.
Herre hør vor bøn.
Gud, hjælp mig og alle børn, som gennem årene er blevet mobbet af andre, som fik stjålet deres glæde og knust
deres tro på, at de er noget værd. Mind alle, som er hårde
ved de andre om, at de gør det, fordi de selv er små og
bange. Hjælp forældre til at elske deres børn fri af hårdhed
og angst.
Jeg be 'r for min ven, som ikke har det godt, hverken i
klassen eller derhjemme. Jeg be 'r for min fremtid, også
hvis jeg skal gå i skole et andet sted.
Herre, hør vor bøn.
Vær hos alle lærere i skolen. Giv dem styrke og kærlighed, tålmodighed og forståelse, så de spæde spirer, som
børn er, får gode vækstmuligheder.
Herre, hør vor bøn.
Gud, lad denne dag blive velsignet med en gnist af din
kærlighed, så kærligheden må antænde i hjerter og rundt i
alle hjem. Lad mennesker da fatte, at uden dig er livet goldt
og tørrer ud. For har vi ikke kærlighed at give, så bliver
livet for vore børn og unge intet liv, men kun jag efter
lykke, kun en flugt, som ender blindt.
Lad derfor din kirke på jord blive stedet, hvor vejen går
hen, for at hjerter vækkes til glæde, så livet bliver stort og
spændende, bliver som en stor musik i alle variationer, bliver fyldt af tro, håb og kærlighed som det nu er på denne
store festdag.
Herre, hør vor bøn, nu og i al evighed. AMEN.

Lad os med apostlene ønske for hinanden: Vor herres
Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fælles~
skab være med os alle. AMEN.

Mathias

R ~ enkrantz

Maack - Steven Meinertz Baunsgaard
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Anne Møldrup Jensen
Bjørn Elias Pedersen
Camilla Jensen
Christian Udengaard Holm
Cindy Madsen
.Jeppe Rogers Augustsen
Johan Bjørn Jeppesen
Josefine Holst Pedersen
Kasper Wolhardt Kristensen
Kasper Eeg Skov
Lea Omann Andersen
Mads Nolsøe Christoffersen
Mads Christensen
Malene Brinch Kjeldahl
Margret Rut Rafnsd6ttir
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Martina Udby
. Michella Lee Juul
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Patrick Simon Kristensen
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Pernille Brøndum Pedersen
Rasmus Pal udan Kvist Jørgensen
Ronja Tanita Mikkelsen
Steffie Abildskov Jensen
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Anja Sindberg Pedersen
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Betina Havstrup Madsen
Dennis Taudal
Diana Simone Birkelund Trøjborg
Henrik Aagaard Paetau
Jacob Vinum
Jeanette Kousgaard Hansen
Mads Naomi Thune Nielsen
Maria Pernille Skibsted Sørensen
Mia Wolhardt Kjærsgaard
Michael Greve Simonsen
Mikkel Rudolph Christensen
Nanna Louise Hansen
Sarah Fuglsang
Thomas Uldbjerg Nielsen
Tommas Jensen

~

Trine Bork Christensen

Sogneudflugt
Onsdag den 9. juni med afgang fra Hansted kirke kl. 9.00 og hjemkomst kl. 21.00
ndum-Hansted menighedsråd har efter inspiration
fra nogle på "Højskoleholdet" besluttet som noget
nyt at arrangere en sommerudflugt, hvor alle interesserede fra Lundum-Ransted sogne har mulighed for at
være med (fra 30 år og op efter).
Menighedsrådene betaler bussen/busserne.
Minimum 45-50 deltagere, men kommer der flere, kan
vi gå op til to busser.

L

~---· Program:

Afgang Hansted kirke præcis kl. 9.00.
Ankomst "Den Fynske Landsby"
kl. ca. 10.45.
Afgang fra "Den Fynske Landsby" præcis
kl. 13.15.
Ankomst Holekenhavn Slot kl. 14.00.
Her drikkes eftermiddagskaffe.
Afgang Holekenhavn Slot kl. 16.00.
Ankomst Kerteminde kl.16.30. Ved mindre
godt vejr kan vi køre en tur til Fyns Hoved.
Ellers hygger vi os i Kerteminde by.
Middag med to retter mad på Marinaen.
Kl. 18.00
Afgang Kerteminde kl. ca. 19.00
Hjemkomst senest kl. 21.00

Beskrivelse af turen: I "Den Fynske Landsby" går vi
rundt og nyder det gamle fynske landsbymiljø, som det så
ud i tiden omkring 1850, med de karakteristiske bindingsværksbygninger.
Der er også liv i landsbyen. Den 9. juni er der homarbejde, men eller har hvert hus sin spændende historie og
der er utrolig smukt og hyggeligt. Vi indtager vores medbragte frokost i landsbyen og der er mulighed for at sidde
inde og ude.
Kl. 13.15 sætter vi kursen mod Holekenhavn slot, hvor
jeg har fået en fin aftale om rundvisning ca. l Yz time, på
slottet og i den smukke kirke, hvor mange rejser til for at
blive viet. Efter denne bliver der kl. 15.30-16.00 serveret
kaffe og kage på slottet.- (Fordi vores søn, Martin, en gang
imellem laver events på slottet og hjælper ved store arrangementer, har jeg fået en meget fin aftale, hvor jeg egentlig får rundvisningen til 80 kr. pr. person uden beregning.)
Vi forlader Holekenhavn kl. 16.00 og kører til den
smukke fiskerby Kerteminde, via Avnslev, Risinge o.s.v.
Evt. forsætter vi en tur til Fyns Hoved. Afhængig af vejret,
eller vi slentrer rundt i Kerteminde by.
Middag på Marinaen i Kerteminde kl. 18.00.
Menu: I skrivende stund har vi besluttet:
Svinekam m/rødkål og brune kartofler. Citronfromage.

Fordi menighedsrådene betaler bussen,/busseme, kan
turen laves til følgende pris:

Holekenhavn slot
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Bus .. . ...... . ............ . ............ 0,00 kr.
Formiddagskaffe og rundstykke
i bussen eller ved kort stop ... . . . ........... 5,00 kr.
Frokost og drikkevarer til madpakken
medbringer I selv eller bestiller hos Hanne
Leth, som da vil aflevere ved bussen.
Entre i Den Fynske landsby
(ved grupper) pr. person .......... . ....... 35,00 kr.
Rundvisning og kaffe på
Holekenhavn Slot pr. person ............... 50,00 kr.
Middag med to retter mad på
Marinaen i Kerteminde ... . ..... . ...... . .110,00 kr.
I alt pr. person for hele turen ............ 200,00 kr.
Hvad I derudover har lyst til af is, drikkevarer til aftensmad og lignende må I selv more jer med.Vi håber på en
skØn sommerdag og en spændende, hyggelig og sjov tur.
Og vær lidt hurtig med tilmelding, så vi kan få overblik
over deltagerantal af hensyn til bussen og middagen! !!!
Tilmelding: For alle "Højskoledeltagere", som vi nu
har sendt brev til, beder vi om tilmelding inden 23. maj,
hvis det er muligt. Broen udkommer til pinse, hvor alle fra
sognet får mulighed for at tilmelde sig. Her bliver absolut sidste tilmeldingsfrist torsdag den 3. juni.
Man kan tilmelde sig telefonisk til en af følgende:
Ingerlise Sander:
Tlf. 75 65 64 12 bedst 12-13- mobil: 20 15 641 2.
Johannes Søvang: Tlf. 75 65 61 03.
Eller man kan aflevere følgende tilmeldingsseddel til en af
disse to eller i Ingerlise Sanders postkasse :

·~·························································
Jeg tilmelder hermed antal personer:
til sogneudflugten.
Jeg medbringer selv frokost.

F O F RosingRæderske
Højskole formiddage
2004/2005 i "Kirkehuset''
Datoer: Alle datoer er p~ onsdage
kl. 10.30 til 13.30
B. september. - 29. september. 20. oktober- 1O. november- 24. november
12. januar - 2. februar - 23. februar 9. marts - 30. marts.
idste sæson var vi 70 mennesker til disse formiddage og vi kan vist på alles vegne sige, at det igen
var en stor succes. Vi var heldige med alle foredragsholdere og stemningen blandt mødedeltagerne og i
det hele taget var utrolig hyggelig og munter. Og så er det
jo helt vidunderligt at være i det Kirkehuset med så gode
forhold. Og mange nyder at kunne bestille deres frokostmadpakke hos Hanne Leth på Klostret, andre har selv med.
Kaffe og te købes som sædvanligt i Kirkehuset
Det endelige program er færdig ca. l.juni. Alle tidligere deltagere vil automatisk få tilsendt program og girokort
for næste sæson. Og I skal så huske at tilmelde jer ved at
indsende betalingen på giro.
Vi kan endnu være nogle stykker flere - op til 80-90,
menjeg vil råde interesserede til at melde sig hurtigt, ellers
vil man komme på venteliste, indtil vi ser, hvor mange tidligere deltagere der har tilmeldt sig.
Prisen for de lO foredrag er sat til450 kr. Nye deltagere til højskoleformiddage kan melde sig direkte til FOF
Rosing Rædderske, Holmboes Alle 2, 8700 Horsens. Tlf.
75 258988. Eller man kan ringe til Ingerlise Sander 75656412 eller Johannes Søvang 75 656103.

S
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Jeg ønsker at bestille hos Hanne Leth:
Tre halve rugbrøds håndmadder..............

stk.

Burger m/kylling. .. ..... ..... ...... .... .... ... .. ... ..... .

stk.

Burger m/skinke,ost,tomat........................

stk.

Burger m/tun........ .. .. ... ... ... ..... .. ... ... ... .. ... ...

stk.

Grøn salat m/rejer, dressing og brød.......

stk.

Grøn salat m/skinke, dressing og brød....

stk.

Grøn salat m/kylling, dressing og brød....

stk.

Hver af disse muligheder koster 17,00 kr. - Det
afleveres i termekasse ved bussen, og betales
bussen. Til salatretten må man medbringe bestik!

Navn, adresse og tele!onnr.

Sommerhilsen fra sognepræst Ingerlise Sander:
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinseliljetid
nu har vi sommer skær og blid ..... .
Ja, lad os håbe, at vi alle får en god sommer med lys og
sol i skaberværket, men også lys og glæde i sjæl og sind.
-I skrivende stund er der få dage til den store og festlige
konfirmationsdag. En flok på 41 unge mennesker er som
sande forårsbebudere. I kan læse deres navne og se de
smukke billeder her i bladet. Så skønne tanker dukker op,
når jeg tænker tilbage på tiden, der er gået.
Det er et privilegium, når jeg efter hvert hold kan fyldes
af glæde og forundring over, hvad disse unge mennesker
rummer og kan give. På konfirmationsdagen bliver deres

egne bønner for livet bedt fra prædikestolen. Bevægende
og stærkt er det, hvad de har på hjerte.
Og så flyver de ud i sommeren sammen med alle vi
andre. Det er dejligt, men også en anderledes tid. Folk er
på ferie, jeg er på ferie. I vil se på gudstjenesteplanen, at
jeg har ferie sidst i juli og først i august. Dorte Isaksen
afløser og jeg afløser i Tamdrup. Derfor er gudstjenesteplanen også anderledes, i hvert fald tidspunkterne. For os
præster gælder det jo, at nok slutter konfirmandundervisningen, men så har vi til gengæld et ekstra sogn at passe i
en periode.
Denne sommerhilsen skal også bringe en stor tak til
organist Gerda Skibsted, som har gjort tjeneste i Lundum
og Hansted kirker gennem 27 år, men som nu fratræder, da
hun netop har rundet de' 70 år. Jeg har arbejdet sammen
med Gerda Skibsted i næsten 17 år, og jeg er meget
taknemlig for alle de år, hvor hun har vist sig engageret og
pligtopfyldende i enhver henseende. Altid har hun været
villig til at spille, hvad jeg bad om, det være sig til børnegudstjenester og andre gudstjenester. Altid har hun
været glad for at komme til hver eneste tjeneste, og Gerda
er altid på sin plads 1/2 time før tjenesten, ligesom hun er
velforberedt til alt. Desuden har jeg altid erfaret, at Gerda
personligt er engageret i den gudstjeneste, som vi i fællesskab skal holde. Gerda Skibsted er nu ikke længere borte
end man vil hente hende ind som vikar, hvilket mange kirker har brug for i dag.
Jeg vil ønske Gerda og Gunnar Skibsted mange gode
år, hvor de forhåbentlig får lov til at være aktive på en
eller anden måde, også her i sognene. Tak fra præsten.
Jeg vil ønske alle i sognene en god sommer, men håber
da også, at vi ses meget i kirkerne for at synge lovsang og
finde ord for hvad vi bærer på eller hvad vi savner.
Den blide maj med sommergrønt
har smykket skov og enge.
Nu synger lærkelil så kønt
og dagen dvæler længe.
Ja, solens blus
og lundens sus
og bølgeskvulp mod strande
bebuder vår i lande.
Men du, o Gud, som gør vor jord
så skøn i sommerstunder,
giv, at vi agter ret dit ord
og dine nåders under.
Alt kød er hø,
hver blomst må dø,
og tiden alt fordriver.
Kun Herrens ord forbliver. (K. L. Årestrup)
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PUgrimsvandring omkring Gl. Rye

Lørdag den 18. september 2004
Kirkefondet i Århus Stift inviterer til vandring på de
små veje omkring Gl. Rye. En dagstur ud i den dejlige
danske sensommers varme farver med Søhøjlandets skove
og søer, Vi vil komme til at høre en spændende historie og
samtidig få mulighed for tid til eftertanke og andagt.
Vi mødes ved Gl. Rye Kirke lørdag den 18. september
kl. 9.30 og slutter samme sted kl. ca. 17.00.

Turen arrangeres af Udvalget for Kirkefondet i Århus
Stift. Der kan rettes henvendelse til nedenstående, men en
egentlig indbydelse med tilmelding vil senere blive
udsendt til menighedsrådene.
Anne Corydon Kragh
8621 0068

Anna Jørgensen
8626 1264

Torben Nielsen
8624 2338

Afsked med
kirkens organist
Organist Gerda Skibsted er pr. l juni, på
grund af alder, fratrådt som organist ved
Lundum og Hansted kirker. Gerda Skibsted
har gennem godt 27 år, beklædt stillingen
som organist på en meget venlig og pligtopfyldende måde. Gerda har altid været
åben og positiv i sit arbejde i kirkerne.
Menighedsrådene vil hermed rette en stor
tak til Gerda for hendes indsats gennem
alle årene.
Gerda har indvilget i at være vikar for den
nye organist, det er vi i menighedsrådene
glade for.
Som følge af Gerda Skibsteds fratrædelse,
har menighedsrådene ansat cand. mag i
musik, Astrid Lindvig Nielsen, som bor i
Gedved. Menighedsrådene byder Astrid
velkommen og ser frem til et godt samarbejde.
Menighedsrådene.

Gerda's sidste
arbejdsdag i kirken

Fra gaveoverrækkelsen.

Fire gode kolleger.

Gerda og Morten har spillet sammen i snart l O år.

Læserbrev af Peder Pedersen

Lokalhistorie
Når man arbejder med lokalhistorie, gælder
det jo ofte.om at finde oplysninger om folk
som har levet her i området før os.

Menighedsrådsvals 2004
Den 9. november 2004 er der valg til
menighedsråd over hele landet,
således også ved Hansted Kirke.
l Hansted Menighedsråd ved vi nu,
at der er 3 medlemmer som forlader
rådet. Derfor vil menighedsrådet
opfordre til, at interesserede møder op
til et orienteringsmøde, som vil blive
afholdt den 7. september kl. 19.30 i
Kirkehuset Datoen vil også blive
bekendtgjort i Horsens Folkeblad.
Dette at være medlem af et
menighedsråd er spændende og
udfordrende, idet hvert medlem er
med til at påvirke og vedligeholde
traditionerne i den danske folkekirke.
Er der mon nogen, som kan forestille
sig den danske folkekirke uden
menighedsråd? Hvordan skulle det
kunne lade sig gøre at opretholde den
vidt forgrenede og lokalt forankrede
folkekirke, hvis ikke den væsentlige del
af arbejdet med og ansvaret for den
enkelte kirke blev varetaget af
engagerede mennesker i
lokalsamfundet? Kirken i Danmark er
en folkekirke. De fleste danskere har
en fornemmelse af samhørighed med
den, og mange er optaget af f.eks.
etiske livsholdnings spørgsmål, som
kirkens budskab kan belyse. Derfor er
det en meget væsentlig del af hvervet
som medlem af et menighedsråd at
være med til at styrke samhørigheden
mellem folk og kirke.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Der er en del kilder at øse af, en som jeg tit
har gjort brug af er de gamle gravsten på
Hansted kirkegård. Da jeg forleden var på
kirkegården for at hente nogle flere
oplysninger, så jeg til min forfærdelse at de
gamle gravsten, som ellers stod pænt linet op
langs det nordlige dige ud mod banen, var
fjernet, der stod kun nogle få tilbage. Da jeg
spurgte gravermedhjælperen, som gik og
arbejdede på kirkegården, om hvad der var
blevet af de gamle gravsten, fik jeg det svar,
at Provsten og Menighedsrådet ikke synes at
de skulle stå der længere. Men så har man vel
taget billeder af stenene inden de blev
fjernede? Det havde man heller ikke. Jeg må
sige, jeg var målløs, man fjerner da ikke uden
videre kulturminder som de gamle sten jo var.
På mange af stenene var der, foruden de
sædvanlige oplysninger om fødsel- og
dødsdato, også oplysninger om hvor
personerne var født og hvad deres position
her i samfundet havde været, oplysninger
som nu er væk. Der ud over var mange af
stenene dekorerede med ornamenter af
forskellig art, som alt sammen var med til at
tegne et billede af en svunden tid.
Så vidt jeg kunne se stod stenene ikke i
vejen for nogen, og krævede ingen
vedligeholdelse. Men væk er de og
sandsynligvis knuste og lavet til vejmateriale.
Jeg får ofte henvendelser fra folk, som
udtaler sig anerkendende om de lokalhistoriske artikler som de læser i "Broen" selv
unge mennesker, der er flyttet hertil fra andre
egne af landet, siger at det er meget
interessant at læse om hvad her har været før
i tiden.
Derfor er det for mig helt uforståeligt at
nogen herboende kan have en så negativ
indstilling til egnens historie.
NB. PA kirkegArden i Jelling stAr der flere
gamle sten, som har stAet der i rigtig mange
Ar, mAske skulle man overveje ogsA at
anvende dem som vejmateriale!

Egebjerg - Hansted forsamlingshus
Arrangerer igen i år, tur til Lilholt koncert i Hornsyld den 30. juli

Vær med til at få en uforglemmelig oplevelse .
Sidste år var vi 50, børn og voksne fra Egebjerg - Hansted, der mødtes i forsamlingshuset til
spisning, herefter med bus til Hornsyld, hvor vi hørte en virkelig god koncert, med Lars
Lilholt Band. Vi håber på at rigtig mange igen i år vil være med.
Jonathan Carrøe vil spille under spisningen, for at vi kan komme i den rigtige Lilholt
stemning, inden vi kører mod Hornsyld.

Program:
18:00

Spisning.

19:30

Bus afgår fra Forsamlingshuset til Hornsyld.

Koncert start.
20:30
Ca. kl. 24. Ankomst retur til Forsamlingshuset.
Pris. Inkluderer: spisning, bustransport. entre til koncert.

Voksne: ............. 250 kr.
Børn under 12 år ...... 120 kr.
Billetsalg. fra den 5. juni hos:
Gunni Hansen, Hanstedvej 48 b ............ 75 65 65 02
Lars Madsen, Gammel Kirkevej 17 .......... 75 65 69 47

Muntre timer i huset

Tak for opbakningen

1 -

Hansted- Egebjerg
Husholdningsforening
H

ansted-Egebjerg Husholdningsforening har den 5.
maj 2004 afholdt generalforsamling i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og
fortalte at foreningens revisor Karen Trend Nissen var blevet forhindret, så suppleant Lis Stouby blev dirigent.
Hun gav ordet til formanden, som takkede for, at man
igen i år kunne se tilbage på et rigtig godt år, med mange
forskellige arrangementer, hvor der har været rigtig god
tilslutning. Det er en stor glæde for bestyrelsen, når der bliver taget godt imod vores arrangementer, så vi ser med
glæde fremad.
6. maj var der generalforsamling med bankospil.
4. juni aftentur til Husflidshjemmet "Marielyst" i
Tyrsting, en rigtig dejlig aften både med havebesøg og
fremvisning af deres fine brugsting. Vi var mange besøgende.
12. august var der udflugt til Viborg og omegn, en skøn
tur med en altid veloplagt chauffør, som er rigtig god til at
fortælle om seværdigheder på tureh.
Vi besøgte den alternative udflugtshave, Lundhede
Planteskole i Feldborg, og så deres nye halmhus, som var
under opførelse, en dejlig have og butik, derefter kørte vi
til Viborg, hvor vi så den smukke Domkirke. Så gik turen
over Dollerup Bakker mod Pejsegården, hvor vi som sædvanlig, blev godt modtaget med et smukt bord og dejlig
mad. En rigtig god dag med mange deltagere.
4. september var vi til Bowling og ben på Strandkærvej,
som sædvanlig en god aften, der var ca. 60 deltagere. Jeg
tror, det nu er en årlig tradition, at vi skal ud og bowle!
2. oktober havde vi besøg af advokat Anne Koch fra
Advodan Horsens, som fortalte om kvinder og økonomi, der var nu også noget for mændene, en spændende og
oplysende aften med en dygtig pige. Igen med mange deltagere.
4. november besøgte vi Imerco, hvor vi blev godt modtaget af hele personalet til en hyggelig aften. Mange benyttede aftenen til at købe julegaver.
8. december var der den årlige julehygge med underholdning afThue Dich fra Nim, Der var også amerikansk
lotteri om Ruth's flotte juledekorationer, - altid håber man
at vinde! En rigtig hyggelig aften med over 80 deltagere.
17. februar havde vi vores årlige Hyggeaften i
Klubhuset. En meget vellykket aften med rigtig mange deltagere. I år var det Hanne Leth som stod for den meget fine
menu. Underholdningen var med de populære

"Tidsfordriv". Aftenen var rigtig hyggelig og kunne næsten ikke slutte.
22. marts - så blev det snart påske, derfor kom Ove
Frost Jensen og lavede mange fine påskedekorationer, som
blev udloddet ved amerikansk lotteri, også en rigtig god
aften med mange deltagere.
l. april var vi til modeopvisning i S'irene Modehus i
Trustrup, et flot nyt modehus. Igen var vi mange deltagere
til en vellykket aften, hvor man også kunne handle.

Formanden sluttede og ordet blev givet til kassereren
Margit Henriksen, som fremlagde regnskabet og kunne
berette om et godt år. Regnskabet blev godkendt.
Derefter var der valg til bestyrelsen, på valg var Helga
Christensen, Ruth Jensen, Betty Holst og Eva Ronge. Der
var genvalg til Ruth Jensen, Betty Holst og Eva Ronge.
Helga Christensen ønskede ikke genvalg, i stedet blev
Birthe Nielsen valgt.
Da generalforsamlingen var slut fik vi besøg af 2 socialrådgivere fra Horsens Kommune, som fortalte om deres
arbejde, og deltagerne stillede forskellige spørgsmål, som
blev fint besvaret.
Formanden sluttede aftenen med tak til Lise Rasmussen
og Anni Nielsen for deres indlæg, og tak til Nina som vil
lave kaffe og lagkage, pedellerne som altid står til rådighed
og Ruth for de dejlige dekorationer, som hun altid er så
flink til at lave, og til bestyrelsen for deres store arbejde.
Formanden takkede også medlemmerne for den gode
tilslutning til alle vore arrangementer, det siger bestyrelsen
tak for, det giver altid en ekstra gejst når vi skal tilrettelægge årets program, udenjer kunne vi ikke køre så stor en
forening.

Hansted- Egebjerg
Husholdningsforening

Program for juni, august, september, oktober
2004
Torsdag den 10. juni. Udflugt. Turen går ud i det blå
mod Århus og omegn.
Vi mødes ved svømmehallen kl.12:30, derefter går
turen langs vandet op mod den kønne omegn af Århus, vi
gør ophold og bestyrelsen serverer kaffe og brød.
Derefter fortsætter vi med rundvisning og ender på
Pejsegården, hvor vi skal spise til aften.
Pris 250,00 kr.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 3. juni af hensyn
til bussen!
Tirsdag den 10 august. Aftentur.
Vi mødes ved svømmehallen kl. 18:30, derefter kører vi
i private biler først til Peters Planteskole, Sattrupvej 7,
hvor han vil fortælle om sin planteskole og vi skal se
haven, og der kan købes planter.
Derefter går vi over til Strubes Keramik på Sattrupvej
10, hvor pottemageren vil fortælle om sit arbejde og værksted. Der er også mulighed for at se og købe de fine brugsting, f.eks. krus, skåle, fade, vaser, og stager. Aftenen
afsluttes med kaffe på Sandvad Kro.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 6. august.
Onsdag den 8. september. Bowling og ben.
Vi mødes kl. 17:45 ved Bowl'n' Fun på Strandkærvej
87, hvor vi først spiller bowling, derefter når vi har fået den
gode motion og appetit, skal vi spise ben kl. 19:00.

Deltagere som ikke vil bowle er også meget velkommen.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 3. september af
hensyn til spisning.
Tirsdag den 5. oktober. De nye Ældreboliger med
Multihus i Egebjerg.
Vi mødes i Klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19:00.
Denne aften får vi besøg af sundhedscenterleder Brita
Aagaard fra Ceres Centret, som vil fortælle om det nye
byggeri på bakken, en meget spændende aften omkring
udviklingen i vores by. Aftenen sluttes med kaffe og amerikansk lotteri.
Tilmelding til bestyrelsen senest den l. oktober.
Husk evt. kørelejlighed ved tilmelding.
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer og
husk at mændene altid er velkomne, ligeledes nye evt.
'
medlemmer.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings
bestyrelse:
Annalise Daugaard, Højbovej 22 ..... 75
Ruth Jensen,Skovgårdsvej 1O ....... 75
Eva Range, Vesterhøjsvej 29 ........ 75
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 6 ... 75
Betty Holst, Rådvedvej 61 .......... 75
Birthe Nielsen, Stængervej 32 ....... 75
Astrid Andersen, Platanalle 24 ....... 75

62
65
65
65
65
65
64

44
63
60
63
64
61
39

79
72
72
15
21
94
69

Hytteturen til Grønnegården
i marts måned
Tekst: Karin Hansen
i havde denne gang valgt at være på hyttetur i 3
dage, så vi drog fra Egekvisten om fredagen med
25 friske og forventningsfulde ulve.
Jeg havde i forvejen lavet en kørevejledning, men det
viste sig at det blev en kørevildledning, da jeg havde glemt
et ord: Vej. Undskyld. Så vi kom ud på en længere køretur
end beregnet, men vi fandt det til sidst.
Efter indkvarteringen havde vi et lille løb ude i mørket.
Temaet var tændstikker.
Ikke alle ulve var lige begejstret for at skulle tænde en
tændstik, så de slap.
Nu var det tid til lejrbål, med sange og sketchs, det er
meget hyggeligt når vi er mange.

V

Juniorerne og de store spejdere var også på hyttetur.
Nu var det tid til at sige godnat, men inden fik de lige
en godnathistorie, fra Bogen: Ballade i Sælhundepatruljen,
det er små historier om nogle spejdere.
Vi ledere takkede for en god dag og fandt også hurtig
poserne.
Lørdag morgen omkring kl. 6 var de første ulve vågne.
Men der var først morgengymnastik. Og derefter skulle
flaget hejses.
Nu var vi ved at være sultne så det var dejligt at vi skulle ind bagefter og have morgenmad.
Efter opvasken skulle ulvene gøre deres soveplads klar
til en gang inspektion. (teltorden).

Det er dejligt at have sit sovedyr med på tur.

En post på sijerneløbet

3 ledere klar til at inspicere ulvenes SjJVesal.

Dorthe på vej til tops

Ulvene foran hytten Grønnegården.

Nu ankom 3 ulve så hele flokken af ulve deltog på
turen. FLOT.
Efter afgrænsningen af området havde vi forberedt et
stjerneløb med forskellige poster.
Vide at de kan færdes rigtig i naturen, gipsstøbning,
baderegler, spørgsmål, morse, kompas, A til K kode og
repetition af førstehjælp mv. For at ulvene skulle kunne
klare de forskellige poster, valgte vi at spise frokost, så de

fik ny energi.
Efter teffe var 2 bander nede for at klatre op i et stort
træ, nogle kom højt op andre knap så højt, man alle syntes
at det var en god aktivitet.
Ulvelederne var også oppe at klatre, og kom helt til
tops.
Aftensmaden bestod af kødsovs og pastaskruer, med
lidt salat og flutes til. UHM.

Ulvenes flotte bålkapper.

Nu gjorde vi "gamle" ulve klar, til at de nye ulve skulle
optages i flokken, det sker ved en hemmelig cermonie. Her
får de deres ulvenavn .
Vi havde fælles lejrbål med sange, sketchs og fødselsdagssang. En sjov og hyggelig aften.
Nu blev ulvene og juniorerne lagt i poserne, de sov også
ret hurtig. De blev nemlig vækket ca. l time efter med
blinkende lygter heksehyl og larmende udklædte "tyve",
der havde nemlig været et opslag på dørene hvor der stod
at der huserede tyve i området. Så de skulle selvfølgelig
fanges, efter et stykke tid var næsten alle i tøjet og ude på
tyvejagt.
Efter at tyvene var fanget og bundet, var der varm kakao
og kage, men mange vil hellere i seng igen.
Da vi gik op for at sige godnat igen, var Nicolai klar til
at tage på natløb, han var nemlig ikke til at vække i første
omgang, selv om vi prøvede at tage ham ud af soveposen,
men nej han sov.
Vi ledere troede at ulvene efter sådan et natløb ville
sove længe næste morgen, men nej.
Ca kl. 6.30 var de første ulve klar til dagens program.
Morgengymnastikken var overladt til ulvelederne, jeg

tror det var fordi Kim ville sove noget længere.
Flaget blev hejst og morgenmaden indtaget med stor
velbehag.
Nu skulle de pakke deres ting og rydde sove salen, men
da alle ulve havde forladt sovesalen, var der en kæmpe
bunke som vi samlede og havde en fy fy kasse over. Det
var ikke første gang vi havde fy fy kasse på denne tur. Så
ulve bliv bedre til at huske jeres ting.
Være bedre kammerater. HUSK at OVERHOLDE snitte reglerne. Og til sidst stil noget hurtigere op når der skal
meldes klar.
Efter vi havde taget flaget ned, fik I overrakt basismærket LIND til jeres uniform.
Til slut vil jeg gerne sige tak for en god weekend og en
stor tak til forældrene fordi de ville køre og bage. Kagerne
smagte godt og blev spist.
Vi har fået en ny ulv indmeldt og som deltog på hytteturen selv om hun kun havde været med 2 flokaftener.
Godt gået.

Velkommen i ulveflokken Natasja.

Musløb2004
Lørdag den l. maj sendte Egebjerg gruppe 32 ulve og
juniorer til musløb.
Dette årlige musløb står Set. Georggilderne for, så vi
ledere kan bare nyde det. Vi skulle samles nede ved
Vandværkssøen.
Da alle var ankommet og indmeldt, drog vi ind til lysningen, hvor der blev fortalt lidt om løbet.
De forskellige familier, bander og patruljer blev sendt
ud, for at starte på en post.
Der var ca. 50 af slagsen, så der var mange børn til musløb denne dag. Ca. 250. Herligt.
Der var 9 forskellige poster.
Posterne var:

godt humør. Da løbet var slut, mødtes vi alle nede ved Villa
Kulla hvor der var saftevandsland.
Åen trak som en magnet, men der var ganske få der blev
våde.
Endelig skulle spændingen udløses og præmierne overrækkes.
Skildpadderne fra Karen Jeppe gruppe fik Diddibamsen, som kom tættest på antallet af Holgerhuer.
Der blev delt første pladser og anden pladser i de forskellige alders grupper.
Musen løb Hatting gruppe med igen.
Men Egebjerg gruppe fik en delt 3. plads. Godt gået.

Lave en hat til Holger af naturmaterialer.
Dræbe dragen med et spyd lige i hjertet.
Afstandsbedømmelse.
Undersøge et vandhul for småkryb og
edderkopper. UHH.
Bage en pandekage.
Bygge en stol til Holger
Spørgsmål om førstehjælp.
Redningsrebskast

Lave et musikinstrument og en sang.
Alle havde en god dag selv om vi lige pludselig fik en
regnbyge, men spejdere tager sådan~en smule vand med

Detsker

I Kr. Himmelfartsdagsferien tager vi på sommerlejr til
Martinegården på Fyn.
Det vil jeg skrive om i det næste blad.
Vi tager på 20 km. Hikeden 12.- 13. juni.
Vi har sidste flokmøde onsdag den 16. juni og vil gerne
ønske alle en rigtig god sommer.
Vi ses igen til første flokmøde onsdag den 11. august kl.
18.30.

Husk vi har Spejder for en dag arrangement i august
på Brugsens græsplæne.

Turen til Slottet 30. april til2. maj 2004
Mette Steensen fortæller
iden var inde til en lille weekendtur for
Heltehundene til Slottet, en lille hytte, ~om ligger
nær Fredericia. Vi mødtes alle 6 ved Kvisten klokken 17:30, men bilpladsen var knap, siden Michael ikke
skulle med, så en skulle tage toget. Anette og jeg besluttede os dog til at følges ad, da vi var enige om, at det var
kedeligt at rejse i tog alene.

T

I mellemtiden kørte de andre af sted i N.C.s bil. Men da
de næsten var kommet frem til hytten, fandt N.C. ud af, at
han havde glemt hyttenøglen på Kvisten, men fortsatte alligevel ned til hytten for at komme af med bagagen.
Det ville jo tage rimeligt lang tid, inden N.C. kom tilbage med nøglen, så klatretyven Betina fandt en vej ind i hytten gennem et vindue i gavlen, og hun fik derefter låst op
for de andre. I mellemtiden var Anette og jeg kommet til
Fredericia Banegård. Eftersom N.C. skulle tilbage efter
nøglen, måtte Per ringe til os og give en lille vejledning, så
vi kunne møde N.C. på vejen. Jeg fik instruktionerne og
prøvede, så godt jeg kunne at følge dem, men der var
noget, som ikke stemte, for man kunne ikke gå under en
bestemt bro, men over, så det gjorde vi.
Da vi havde gået et godt stykke, blev vi ringet op af NC,
som ikke kunne finde os. Vi aftalte derfor at mødes på stationen. Der fandt vi ud af, hvorfor han ikke havde kunnet
finde os, for vi var et sted drejet til højre i stedet for til venstre, ups ....
Vi kom alle i god behold til den lille hytte, som var bygget til16 spejdere! Efter en så vellykket start på denne tur
kunne der vist ikke være mere, der gik galt! Hyttens ovn

var kun en lille miniovn, så det var heldigt, vi havde en
rund form med, og vi var nødt til at lave maden over 2
gange. Efter aftensmaden var klokken 22:00, og det var tid
til at spille røv (kortspil).
Næste morgen var der flaghejsning kl. 08:00. Om formiddagen skulle vi tage et mærke, og derfor slæbte vi tønder, reb og rafter ned til søen, som lå et stykke væk. Det var
ikke så let, for der var mose rundt om os.
Da tømmerflåden var bygget, hvem ville så først i? Per
tog chancen, og den kunne skam godt holde. Så var det
Betinas og N.C.s tur. Det var ikke så let at komme langt ud,
for bunden forsvandt ca. 2 m ude. Da vi skulle trækkes ind
igen, kom dele af tømmerflåden under vand, så Henning
og jeg tog ud for at finde en længere pind.

Vi manglede kun Anette, så Henning tog med hende. Da
vi skulle hive dem ind, knækkede rebet, så de måtte padle
ind igen. Henning var frisk på en tur til. Da Per mente, at
han havde fået bundet rebet på igen, trak han og N.C. til,
for Henning skulle have en ordentlig tur, men rebet knækkede atter. Derefter begynde de at lege lidt, for Henning
kunne få tømmerflåden på højkant med lidt hjælp, og så
blev han også selv lidt våd.
For at vi kunne få nogle billeder, rejste Henning tømmerflåden for hurtigt op og landede nede i vandet med to
tønder flydende rundt om sig. Så måtte han ud efter tønderne, og derved blev han den eneste, som fik sig en svømmetur i den grumsede sø. Vi sendte ham op til hytten, så
han kunne få tørt tøj på.
Herefter skulle tømmerflåden skilles ad, men det var
ikke så let, og vi tog den derfor på nakken og gik op for at
få frokost, Tanja var også kommet ud til os.
Efter at have fået noget i maverne, ville vi op på marken
for at spille lidt rundbold, men vi blev sendt ned igen af en
sur dame, som mente, at vi tråde hendes hestes græs ned.
Imens hun skældte os ud, var N.C. i gang med at gøde hendes græs.
Så måtte vi ned igen og spille fodbold nede ved os selv.
Der var nogle få forhindringer såsom bålpladsen og flagstangen og en masse grene og blade osv.. Det gik ikke helt

....

stille for sig til fodbold kampen, og folk fik småskader.
Men den største skade fik N.C. godt nok. Efter at have
prøvet at få bolden fra Per, vrikkede han selv om på foden,
og kampen måtte sluttes.
Nu skulle vores jordovn laves, spyd skulle snittes, og
pizzadej skulle æltes. Der blev hygget rundt om bålet, da
vi skulle lave grillspyd, og Henning passede ovnen med
pizzaerne. Det begyndte nu at regne, og vi blev tvunget
indenfor. Vi skulle også have dessert, skumfidnser! Så
Betina, Tanja og N.C. prøvede at riste dem i miniovnen,
men det var ikke så godt. Da regnen var stoppet, satte vi os
alle nede ved bålet og lavede mange ristede skumfiduser
med kiks.
Michael kom, og lidt efter tog Per og N.C. hjem, for
N.C. kunne jo ikke rigtig køre med sin fod. Resten af aftenen spillede vi også røvhul.
Tidligt søndag morgen kørte Michael hjem, mens vi
andre sov videre. Da alle begyndte at vågne øsede det ned,
og vi besluttede os for, at vi bare skulle have noget morgenmad og gøre rent, og så kunne vi vist godt tage hjem.
Tømmerflåden blev skilt ad, og den største opgave var at
få læsset Tanjas bil. Per og N.C. havde taget traileren med, ·
og Michael havde taget Hennings taske med hjem. Det lykkedes alligevel at få proppet den lille bil helt op. Så gik
turen hjemad efter en rigtig god weekend!

40krnhike
Juniorleder Villy Mathiassen fortæller.
Søndag morgen galede hanen kl.7.00, og efter morgenmad gik turen igen mod Haldrop og Nebel. Her punkterede den ene kærre, så den lod vi stå sammen med en leder
for at vente på Gunni, som vi havde ringet efter, så han
kunne køre den hjem på en trailer.

Lørdag den 25. april 2004 mødte 12 friske juniorer og 3
ledere på kvisten for at prøve kræfter og udholdenhed med
40 km på 24 timer.
Efter at have pakket 3 kærrer med mad, drikke og alle
soveposerne, så gik det rask mod Gedved med ca. 5 km i
timen. Denne fart holdt flokken fint med l O minutters
pause i timen. Juniorerne trak selv kærrerne på skift, næsten uden at skændes om hvem der skulle trække, men sidst
på eftermiddagen faldt farten lidt, og efter vi havde spist
aftensmad på Gangsted kirkes P-plads klokken 19:00 menuen var risotto lavet på 4 trangia med æbler til dessert
- så var der nogle, der havde fået vabler og bestemt ikke
mente, de kunne gå 5 km til overnatningsstedet, men vi
kom alle frem til Åes, hvor vi fik natlogi det andet sted, vi
spurgte. Det var på en lille ejendom med 2 heste og halm
på loftet, og vi sov i et dejligt lag halm. Vi var fremme kl.
21.20.

I N ebel var der især to, som mente, at nu kunne de ikke
gå mere, og de gik meget langsomt, men vi kom til
Hammersholm, hvor de øvrige holdt pause. Desværre var
pausen forbi, da vi kom, så vi fik noget at drikke og gik
videre med de 2 foran kærrerne, men nu kunne man se, det
gik hjem mod Egebjerg, så det gik meget bedre nu. Da vi
kunne se rundkørslen, så kunne de to dårlige næsten løbe
det sidste stykke op til nogle ventende forældre, ca. 25
minutter før tid, så de havde alle fortjent det 40 km vandreskjold, som blev udleveret sammen med en tak for en
god og gennemført hike. Til sidst en stor tak til Gunni for
hans hjælp med den havarerede kærre.
P.S. På hiken blev der drukket 25 liter saftevand i det
dejlige solskin.

Juniorerne fortæller om hiken
Lørdag kl.13:00 begyndte vi at gå mod Gedved. Målet
var at gennemføre ÅRETS 40 km hike på 24 timer. Vi
nåede at opleve en masse, f.eks. at få høballer i hovedet. Vi
har også oplevet noget helt nyt, nemlig at sove på et høloft.
Det var meget sjovt, men ikke ret rart at få hø i soveposen.
Gårdejeren, vi sov hos, havde en hund, der hed Leika,
og Louise hældte sukker ned i den søde hunds hoved, fordi
den åd hendes sukkermad. Søndag begyndte vi turen hjemad. På et tidspunkt eksploderede hjulet på den ene kærre,
og Nana fik ondt i øret, fordi hun stod tæt på. Turen hjemad var meget hård, men alt i alt en god bike, hvor alle gennemførte.

Bæverturnering -17. april2004
Et kæmpe bæverklask fra bæverassistent Lene
Lørdag den l 7. april var vi til bævertumering. Vi var af
sted med 16 børn og 3 voksne. Solen skinnede, fuglene
sang og bierne summede.
Alle bævere gjorde deres absolut bedste, og vi voksne
nød livet. Vi så ikke ret meget til vores unger, og det var da
lidt mærkeligt. Det eneste tidspunkt vi så dem, var, når de
skulle løse opgaven på vores post.
Efter løbet fik vi en bid kage og en tår saft. Vi blev
underholdt af Jesper, mens pointene blev talt sammen. Det
var ret spændende at vente på resultatet, syntes ungerne. Vi
voksne tog det hele ret roligt. Måske lidt for roligt. For da
vinderne blev kaldt frem, havde vi ikke flere billeder tilbage på kameraet. Men det skulle vel heller ikke gøre den
store forskel, tænker I så nok. Men jo, for det var vores
orange familie, der vandt! Både tumeringen og kammeratskabsprisen.
Der var nok et par ledere, der blev paf. .. Jeg har stadig
svært ved at tro det. Så tillykke til Amanda, Kamilla, Janni
og Tobias.
Og til alle de andre bævere, som vi har. Æren er også

Jeres. Hvis I ikke havde været så gode ved hinanden,
havde vi ikke vundet.

AUGUST

KALENDEREN

Tirsdag den 1O. kl. 18:30
Hansted Egebjerg Husholdningsforening.
Aftentur i private biler til Peters planteskole
Sattrupvej 7, derefter til Strubes Keramik på
Sattrupvej 1O. Aftenen slutter med kaffe på
Sandvad Kro. Tilmelding til bestyrelsen
senest den 6. august.
Mandag den 16.
Ungdomsskolen.
Klubben åbner igen.

JUNI

SEPTEMBER

Onsdag den 9. kl. 09:00.
Menighedsrådene.
Sogneudflugt med menighedsrådene. Pris pr.
person for hele turen 200,00 kr. Program: Se
inde i bladet. Absolut sidste tilmelding,
torsdag den 3. juni til Ingerlise Sander
tlf. 75 65 64 12 - mobil 20 15 64 12 eller
Johannes Søvang tlf. 75 65 61 03.

Onsdag den 8. kl. 17:45.
Hansted Egebjerg Husholdningsforening.
Bowling og Ben på Strandkærvej 87. Deltagere
som ikke vil bowle er også meget velkomne.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 3.
september af hensyn til spisning.

Torsdag den 1O. kl. 12:30.
Hansted Egebjerg Husholdningsforening.
Udflugt i det blå mod Århus og omegn. Der
bliver ophold, og bestyrelsen serverer kaffe og
brød. Turen slutter på Pejsegården , hvor vi skal
spise til aften. Pris 250,00 kr. Tilmelding til
bestyrelsen senest 3. juni af hensyn til
bussen.

Torsdag den 9. kl. 13:00.
Lundum - Egebjerg Hansted
Pensionistforening.
Eftermiddagstur ud i det blå. Prisen er sat til 75
kr. Husk tilmelding senest den 8. august til
formanden, Søren Larsen tlf. 75 65 63 85.

Fredag den 11. kl. 14:30-17:00.
Kaskelotten.
Aktivitetsdag i Kaskelotten. Overskuddet af salg
fra boderne, går til Kaskelottens fjernadopterede børn Esso og Barikssou fra Togo.

JULI
Fredag den 30. kl. 18:00.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Arrangerer igen i år, tur til Lars Lilholt koncert i
Hornsyld. Spisning kl. 18:00. Bus afgår fra
Forsamlingshuset kl. 19:00. Ankomst retur til
Forsamlingshuset ca. kl 24:00. Pris incl.
spisning, bustransport, entre til koncert:
Voksne 250,- - børn under 12 år 120,-.
Billetsalg fra den 5. juni hos:
Gunni Hansen, Hanstedvej 488, tlf. 75 65 65 02
Lars Madsen, Gl. Kirkevej 17, t!f. 75 65 69 47

Broen ønsker sine
annoncører og læsere en
rigtig god sommerferie,
o
og pagensyn
11. - 12. september
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Belægningsarbejde

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

Tlf. 75 65 61 76

lGI
Levvelmedel

Alt indenfor fliser belægningssten,
støttemure mm.
Stensætninger i
natursten. Terrasser
-indkørsler, mm.
-Udgravning-bundsikring - Levering af sand-ral.
-Kørsel med minidozer.
oet
R\n9 tn...

LARS MADSEN

beta\er
s\g

Gl. kirkevej 17 - Egebjerg

TH. 75 85 85 47 • 40 38 70 47

EGEBJE-RG WS

Vi klarer alle former for reparation og nybygning

Malerfirma•
MICHAEL ROSE N BERG
Løvenørnsgade 15, 8700 Horsens
Mobil: 20 42 15 05

PETER DAUGAARD
Entreprenør- og brolægsningsfirma

Vi udfører bl.a.
Jord - Kloak - Støbearbejde.
Ny- og tilbygninger.
Privat - Erhverv - Landbrug.
AUT. KLOAKMESTER
Tilsluttet: Kloakmesternes Kvalitetskontrol AIS

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens

75 65 69 65 • 40 98 69 65

• Vand
Tilsluttet w sbranchens
garantiordning
•Varme
•Sanitet
12\
• Gasinstall. \!J
• Gasservice
75 65 62 45
Mobiltlf. 40 45 54 38
Skovgårdsvej 18 - Egebjerg
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens

Nu er tiden til nyt tag!
Alt i renovering,
nu•"""
reparat!o~. Isolering, ~A~ANTIJØ'
brandSikring,
//Ø'" ORDNING}!///.<*.
vinduer, døre og
udestuer af træ, plast
og aluminium,
Nybygning og
tilbygning.
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Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning ApS
Hanstedvej 17 A - 8700 Horsens, Tlf. 75 65 61 66 - 28 11 91 66

LÅSE

Entreprenør og Aut.
kloakmester

MEDEN

Få et GRATIS tilbud på sikring af deres bopæl eller firma
• Nøgler fremstilles
• Ruko låse monteres
• Omkodning af cylindere
• Oplukninger
• Låsesystemer
• Dørtelefoner
Nøglen afslører sikkerheden
Serie 500

Serie 600

har 5 stifter
og egner sig
derfor ikke til
aflås ni
af
yderdøre

har en cylinder med
boresikring
og 6 stifter.
Serien er
godkendt i
næsthøjeste (blå)
sikkerhedskategori

~

v/Morten Dalgaard

Rako-Service
75 61 61 65
DØGNVAGT

Murerfirmaet BBR

Søren Sørensen
Lundumhedsvej 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 terrasser.
• Udlejning af minigraver plade-vibrator u/m førerrendegraver/gravemaskine m/fører.
• Bortkørsel af jord, trærødder,
samt levering af sand m. v.
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HVERDAG

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

Tilbygninger - Renoveringer
- Flisearbejde m.v.

Alt i

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

Lille firma - STOR service
- mester kommer selv!

EGEBJERGS GAMLE DØGNKIOSK
ØSTERHØJSVEJ 2 • EGEBJERG
TLF. 22 31 73 42

DAMKJÆR ANLÆGSGARTNERFIRMA APS

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

www .lundumsawaerk.dk
4" Lærk-klinke
beklædning
6" Lærk-klinkebeklædning
Mangler 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.domkjoer-og.dk
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Kaimar brædder

19x125 mm
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 af lærk og douglas m.m. - Lønarbejde udføres

. MURERFIRMAET

Din lokale
varmeleverandør
O Industrigasser
O Afdækningsbark
O Alt i fast brændsel
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

Skal din bil på værksted...
og testes - det klarer vi med vores
nye og smarte testapperat

•
•
•
•
•

Alt i autoreparationer
Forsikringsskader/rustskader
Salg af nyere og brugte biler
Trailerudlejning
Service/reparation af scootere

Hansted Autoservice

O Fyringsolie • autodiesel
O Kulterminal på ··
Horsens Havn
Tlf. 75 62 22 66 • 75 62 80 08
Fax 75628007 • 75621902
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Guldager Energi AIS
Frederiksberggade 25
8700 Horsens
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