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Stof der ønskes optaget i næste udgave af bladet skal være redaktionen
(Kirsten Højberg, Skovvej 3, Egebjerg 8700 Horsens Tlf. 75 65 64 49)
i hænde senest tirsdag den 3. maj 2005, kl. 19.00.
o

Nu også via e - mail. Adressen er: steen-broen@stofcmet.dk

~~~~l
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300 års jubilæum den 12. maj 2005
l anledning af jubilæet udgives en bog om
Hansted Hospitals/Hansted Klosters historie set i relation til det omliggende samfund.
Bogen, der er skrevet af forfatter og forlægger Eigil Holm, udgives søndag den 8. maj
2005 og vil kunne købes dels i boghandelen dels ved arrangementer i forbindelse med
jubilæet og derefter ved henvendelse til Hansted Kloster. Bogen koster 198,00 kr.

Program for
Jubilæumsarrangementer: ·
Søndag den 8. maj Kl. 1 0.00:
festgudstjeneste i Hansted Kirke v. biskop Kjeld Holm
og efterfølgende samvær i Klosterets samlingsstuer.
Hansted Kloster er vært ved et let traktement.
Alle er velkomne.

Tirsdag den 1 O. maj kl. 19.00:
Foredrag om Hansted Hospitai/Hansted Kloster v. forfatter Eigil Holm.
Foredraget holdes i Klosterets $amlingsstuer, og efterfølgendeevt. rundvisning på
fællesarealer med særlig vægt på seværdige bygningsdetaljer.
Hansted Kloster er vært ved kaffebord med boller og lagkage. Alle er velkomne.
'

Torsdag den 12. maj kl. 18.00
Jubilæumsdagen:
Festmiddag med indbudte gæster.
Hansted Kloster håber, at se rigtig mange borgere fra lokalområdet
til de åbne arrangementerne.,
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FODBOLD
Træning udendørs 2005
Mandag & onsdag:
Tidspunkt:

Række:

Opstart:

Bane:

16.00 - 17.00 ....... Poder 97 ......... 4. april ......... 2
16.30 - 18.00 ....... Miniput, drenge .... 14. marts ....... 2
17.00 - 18.00 ....... Lilleput, piger ...... 4. april ......... 2
17.00 - 18.00 ....... Poder 98 ......... 4. april ......... Håndbold
+ piger 97/98
18.00 - 19.30 ....... Drenge ........... 21. februar ...... 2
18.00 - 20.00 ....... Junior ............ 31. januar ..... . 2
20.00 - 22.00 ....... Ynglinge .......... 1O. januar ...... 2
Drenge træner mandag i Lund og onsdag i Egebjerg
Junior træner mandag i Egebjerg og onsdag i Lund

Tirsdag & torsdag:
Tidspunkt:

Række:

Opstart:

Bane:

17.00 - 18.00 ....... Poder 99 .......... 5. april ......... Håndbold
17.30 - 18.30 ....... Miniput, piger ...... 5. april ......... 2 .
17.30 - 19.00 ....... Lilleput, drenge .... 22. februar ...... 2
19.00 - 21.00 ....... Senior ............ 8. februar ....... 2
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Træneroversigt 2005
Årgang 1999:
Benny Kristensen, Birkeholm 23 B, ..................... 41 18 79 30
Vibeke Petersen, Gl. Kirkevej 21, ...................... 75 65 69 22

Årgang 1998:
Peter Sørensen, Vesterhøjsvej 14, .... ·.................. 75 65 67 17

&
Piger 97/98:
Kjeld Terp Andersen, Egesholm 60, .................... 76 26 96 91
Poder 1997:
Kim Andersen, Egesholm 44, .......................... 75 65 65 19
Rene Sørensen, Skovvej 12, .......................... 75 65 66 92
Miniput drenge:
Christian Lind, Askeholm 47 .......................... 75 65 68 55
John Hansen, Vandværksvej 20 ....................... 75 65 67 56
Søren Fynbo, Birkeholm 50 ........................... 76 26 96 22

Miniput piger:
Jan Fomsgaard, Egesholm 30 ......................... 28 49 83 15
Dan Petersen, Gl. Kirkevej 21 ......................... 75 65 69 22
Lilleput drenge:
Claus Jensen, Askeholm 2 ............................ 75 65 61 1 O
Lilleput piger:
Johnny Hoved skov, Kastanjeparken 22 ..................75 65 68 27
Drenge:
Anders Rasmussen, Kyradservej 22 .................... 75 62 1 O 72
JUNIOR:
· Sten Kristensen, Egesholm 45 ......................... 75 65 64 13
~eine Holm, Askeholm 1O ............................ 75 65 68 48
SENIOR:
Gunnar Jensen, Vedbæksvænget 3 ....... ~ .· ........... 75 64 24 48
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Egebjerg piger i Kreds Cup finale

Bagerstfra venstre: Helene Daugaard Rune, Pernille Pagh Grimstrup, Cecilie Bjerggard Jørgensen, Anna R. Fynbo og
Mette Nielsen. Forrest fra venstre:Gl6dis Perla Vigg6sd6ttir, Steinunn Hansd6ttir, Amanda Uglebjerg Rasmussen og
Louise M Christensen.
Som et flot punktum for efterårssæsonen havde vores
lilleput piger kvalificeret sig til B-finale i kreds cuppen. I
finalen skulle de møde Østjysk HK.
Kampen blev spillet den 2. januar 2005 i Østjysk
Idrætscenter, og selv om det allerede var kl. l 0.00, var forælder, søskende, bedsteforælder andre familiemedlemmer
mødt talstærkt op, for at støtte pigerne.

Der var god støtte til Egebjerg-spillerne.
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Den ordinære karri.p (2x20min.) endte uafgjort 3-3, og
så skulle pigerne ud i omkamp. Som de få mål antyder, var
kampen præget af flot målmandsspil, hvor Cecilie i vores
mål stod en fremragende kamp, også støttet af et solidt forsvar, der kun få gange lod sig overliste. Spændende blev
det i omkampens første minutter, hvor Østjysk fik bragt
sig foran 5-3. På fløjene gjorde Anna, Mette, Louise og
Amanda det flot med flere gode forsøg ikke mindst en
meget afgørende scoring af Amanda til udligning 5-5. På
stregen spillede Steinunn en flot kamp, hvor hun da også
scorede kampens første mål på et flot indspil fra Helene.
Bagspillerne GlOdis, Pernille og Helene lagde et fint pres
på Østjysk's forsvar og det var da også Pernille der redu-

Stor jubel over sejren.
cerede til 5-4 på et flot hopskud. Sidst, men absolut ikke
mindst, var det GlOdis, der afgjorde kampen med en scoring
til 5-6 i vores favør. Alt i al.t en flot kamp af alle pigerne
både i forsvar og angreb, trods de få mål ( Østjysk's målmand fik da også pokalen for kampens fighter).

Som trænere er det en fornøjelse at træne pigerne, der
altid møder glade og veloplagte til kamp og træning. Ud
over denne flotte sejr har pigeme også spillet sig i A-gruppen efter jul hvor de helt sikkert møder nye udfordringer,
men med deres vilje skal de også nok klare sig flot her.

Guldpigerne sammen med de to trænere Lena Grimstrup og Charlotte Madsen.
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Hansted- Egebjerg
Husholdningsforening·
Program for marts, april, maj, juni 2005.
Onsdag den 2. marts besøg af
Orkidegartneren fra Dagnæs.
Vi mødes i klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19.00, hvor
Knud Nielsen vil komme og fortælle os om pasning og
pleje af orkideer.
Aftenen sluttes med kaffe.
Tirsdag den 12. april. Besøg på TV SYD i Koldin·g.
Denne aften skal vi besøge TV SY[), hvor vi først ska1 se
en prøve til aftenens udsendelse fra besøgsbalkonen, og en
arbejdsdag på TV SYD vil blive vist på video. Derefter
skal vi følge aftenens udsendelse i hallen. Der er rundvisning og kaffebord. En spændende aften.
Max 50 personer.
Afgang med bus fra skolen ved den tidligere
Svømmehal kl. 17.30.
Pris: 100,- kr.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 23. marts af hensyn til TV SYD og bus.
Mandag den 9 maj, generalforsamling i Klubhuset ved
Egebjerghallen
Mødet starter kl. 19,00 med generalforsamling, derefter

kommer Joan Sørensen, Egebjerg og fortæller om sin nye
forretning MICORBIS, hvorfra hun sælger garn og meget
andet til håndarbejde. Forretningen drives i hjemmet på
Vesterhøjsvej 54.
Hun
vil
også
fortælle
om
succes
med
"Håndarbejdscafeen", som hun har startet i Den gamle
Brugs. Aftenen slutter med kaffe og banko.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 4. maj.
I uge 23 lige efter Grundlovsdag planlægges udflugt,
nærmere følger.
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer, og
mænd/ledsager er altid velkommen, ligeledes nye, evt.
medlemmer.

Hansted-Egebjerg
Husholdningsforenings bestyrelse:
Annalise Daugaard, Højbovej 22 .....
Ruth Jensen, Skovgårdsvej 1O ......
Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 ........
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 2 ..
Betty Holst, Rådvedvej 61 ..........
Birtha Nielsen, Stængervej 32 .......
Astrid Andersen, Platanalle 24 ......

75
75
75
75
75
75
75

62
65
65
65
65
65
64

44
63
60
63
61
64
39

HUSK!
Deadline til Broens næste
nummer der udkommer i
uge 21 er:

TIRSDAG

den 3. maj kl.19:00
8

79
72
72
15
94
21
69

Nyt fra ungdontsskolen
JULETUR:

ne, poser i ta-skerne, roser i poserne til mødrene, øreringe i ørene
til at chokere mødrene!?! (Men
da drengene på forhånd godt
vidste, det ikke var smart at
komme hjem med rigtig huller, havde de fundet nogle chokerende gode efterligninger magneter.) Da alt var købt, fødderne
var trætte og kinderne røde tog vi hjem
igen. Vi håber og tror, at alle havde en dejlig dag. Så vi
glæder os til at ser jer til en gentagelse af succesen til næste
år.

Som en hyggelig afslutning på året og for at komme
juleferien lidt i møde, var der blevet arrangeret en juletur
til Århus, hvor der var mulighed for at få indkøbt de sidste
julegaver, købe lidt til sig selv, eller kigge på den flotte
julebelysning, der hænger i Århus midtby. Tilmeldingerne
kom lidt efter lidt 1uen vi kom op på syv friske unge mennesker, der havde lyst til at benytte tilbudet.
Ungdomsskolens egen bus var fyldt og klar til afgang lørdag d. 18. december kl. 10.00. Det var en humørfyldte
flok, der havde besluttet sig for at tage med. Første stop i
Århus var "Bruuns Galleri", hvor der var mulighed for at
kigge diverse forretninger uden at skulle være ude i kulden, noget der tilsyneladende passede alle! Da sulten
begyndte at trænge sig på, begav vi os om på "Den blå
paraply", hvor Klubben gav et måltid mad til hver. Alle
blev mætte, der var dem der tog en, to, tre og sågar fire
gange - det er det gode ved buffet. Med maverne fulde blev
de sluppet løs på "Strøget" med et aftalt mødested og tidspunkt. Da vi atter var samlet, var det med poser i hænder-

Vi har fået 2 helt nye computere og vores gamle er blevet opdateret og har fået nye tastaturer og mus. Så nu har
vi 8 computere der alle har adgang til internettet.
Computerne bliver flittigt brugt til at chatte, surfe og spille på.

Det er fedt at gå på det julepyntede strøg i Arhus

Abent hus for 6. klasse

lNTERN ET-CAFE:

I hele april måned, frem til vi lukker klubben ned for
sommeren- holder vi åbent hus for 6. klasse, hvor I på hver
klubaften er velkomne til at bruge klubbens faciliteter.

KALENDEREN:
Klubben er åbent - mandag, tirsdag og onsdag fra kl.
19,00 til 21,50.

Uden mad og drikke- duer juleturen ikke!

Derudover holder vi:
Fredagsåbent - 04. marts
Fredagsåbent - 15. april
Afslutningsfest - 04. maj
Du kan også følge med på ungdomsskolens hjemmeside: www.hs-ung.dk eller klubbens egne hjemmeside
www.egebjerg.hs-ung.dk
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En af dem, der skal bo på Egebakken, Karen Steffensen, Banevej i Hansted, ankommer for at overvære åbningen og
bese den nye lejlighed sammen med sin datte1~ Gitte Christensen. I baggrunden står bl.a. borgmester Vagn Rye.

Festlig åbning af
plejecenter Egebakken
Tekst og fotos ved Mogens Kirkegaard
trålende solskin og blå himmel lige fra morgenstunden kastede glans over åbningen af det nye
plejecenter på Egebjergvej lørdag den 22. januar.
Honoratiores, . medarbejdere ved CenterNord og lokale
beboere var mødt talstærkt frem, og Horsensgardens musikere medvirkede til at gøre dagen ekstra festlig.
Horsensgarden var mødt op i god tid før kl. l O og
underholdt trods morgenkulden gæsteme med munter
musik. Så blev det grønne bånd klippet af souschef i område nord, Birgit Bach, og den hundredtallige skare begav
sig forbi petanquebane og flagstang ind i bygningen.
Der var slet ikke siddepladser til alle i det kombinerede
sals- og cafeområde, det såkaldte multirum, hvor der var
stillet en talerstol op i hjømet mod øst.
Brita Aagaard udtrykte.glæde over dagen, den foreløbige kulmination på et stort projekt. Vagn Rye glædede sig
over at se, at så mange var kommet. Han understregede, at
Horsens Kommune geme vil bygge der, hvor folk bor, så
de kan bevare forbindelsen til gamle venner og naboer. Det
er vigtigt for ældre fortsat at have et netværk. Som en ikke
uvæsentlig biting glædede borgmesteren sig også over, at
budgettet ikke var blevet overskredet. Han sluttede med at
udbringe et trefoldigt leve for Egebakken og for det liv, der
skal udfolde sig der.

S

Områdeleder Brita Aagaard havde travlt med at styre
talerrækken. Bemærk den smukke udsigt mod østfra
fests alen.

Socialog
sundhedsudvalgsformand
Karsten
Bjerregaard blev fremhævet af Brita Aagaard for at have
taget gode initiativer på ældreboligområdet; han er idemanden bag flere af projekterne i Horsens Kommune. Men
også borgerne i området har bidraget med ideer, ikke
mindst Eva Ronge og Vagn Jensen.
Karsten Bjerregaard understregede betydningen af, at
ælc;lre medborgere med nedsat funktionsevne kan få et værdigt sted at bo. Der er sket meget i Egebjerg på ældreområdet, fremhævede han og nævnte ældreboligerne i den
gamle tandklinik på Rådvedvej som eksempel. Desuden er
der bygget mange egnede seniorboliger i området. Han
sluttede med at takke alle, der har medvirket til processen
og sagde, at det var nu op til de lokale beboere sammen
med de ansatte at udfylde rammerne, og ønskede god
arbejdslyst.
Vagn Jensen redegjorde for forarbejdet, der startede for
3 Yz år siden under sloganet: Egebjerg, landsbyen, hvor
ældre gerne vil blive ældre. Nu er det også blevet muligt
takket være det fornemme byggeri.
Resultatet af navnekonkurrencen blev offentliggjort.
Ikke overraskende havde mange beboere peget på navnet
Egebakken, og man måtte trække lod om præmien, og det
blev Edel Blomstrøm, Kastanjevænget, der løb af med
gavechecken.
Kulturudvalgsformand Jørgen Bang fortalte om den
kunstneriske udsmykning på væggen i salen. Man har i
sådanne byggerier afsat l %af byggesummen til dette formål og havde bedt Marianne Grøndahl om at løse opgaven.
Det havde hun efter Jørgen Bangs mening gjort fremragende, selv om hun ikke er naturfotograf. Kunstværket, 20
sort/hvide fotografier taget i lokalområdet, blev afsløret og
behørigt beundret. Marianne Grøndahl sagde selv, at hun
var blevet meget optaget af og forelsket i egnens typisk
østjyske natur.
Til musik leveret af "Tidsfordriv" sang man derefter
Erik Grips "Åbent landskab", der passer utrolig godt til
udsigten fra Egebakken. Man kunne nu gå rundt og bese
lokalerne, og enkelte , af .lejlighederne var også åbne i

dagens anledning. I den nærmeste tid ville beboerne
begynde at flytte ind.
Der var mødt mange specielt indbudte gæster op, således repræsentanter for Gedved og Brædstrup kommuner,
Anna Bundgaard fra 50+ Senior Boligvejledning og
Grethe Nymark, formand for Ældrerådet i Horsens og.
mange flere. I løbet af dagen besøgtes Egebakken af mere
end 300 gæster.

Det lokale ,trekløver, Vagn Jensen, Peder Pedersen og Eva
Range, der har lagt energi og tid i mange forberedende
møder.

Tidligere forpagterpar på Hanstedgaard, Kamma og
Arne J uel Sørensen, har stadig forbindelser til daes
gamle hjemegn og kunne dels glæde sig over, dels undre
sig over, at det havde været muligt at bygge noget så
storslået. Arne var jo i 1960erne medlem af LundumRansted kommunes sogneråd, og da flød pengene ikke så
rigeligt.
Efter at den officielle del af åbningen var overstået,
kunne de fremmødte hygge sig sammen ved bordene i
salen eller gå på opdagelse i bygningerne. l baggrunden
kan ses nogle af Marianne Grøndahls fotografier.

I ugerne efter åbningen af Egebakken vil man koncentrere sig om indflytningen af beboere, der er blevet visiteret til at bo her. Så skal de daglige rutiner indarbejdes, og

Egebakkens cafe havde i dagens anledning tilbud på
· lækre sandwich, kaffe og kage, og mange benyttede
lejligheden til at få sig en nem frokost. Den ledes af
Økonoma Jane Vase. I det daglige vil disse to piger klare
arbejdet, Joan Lauritsen tv. og Lene Bjerge.

Ledende ergoterapeut Kirsten Quist prøver et af
motionsapparaterne i det lyse kælderlokale, medens
aktivitetsmedarbejder Jytte Nielsen storsmilende ser til.
Om nogle uger vil der være mulighed for både
Egebakkens beboere og områdets folkepensionister og
efterlønsmodtagere at komme og få instruktion af Jytte i
at bruge de forskellige redskaber og få at vide, hvilke
dage og tidspunkter de er tilgængelige. I samme lokale
kan der også iværksættes mange forskellige hobbyprægede aktiviteter.

derefter har man planer om at prøve at realisere målsætningen om at gøre Egebakken til et levende miljø. Dertil
behøves hjælp fra lokale beboere, der har lyst og energi til
at indgå i arbejdsgrupper omkring hobbyprægede aktivite-

Formand for kommunens social- og sundhedsudvalg,
Karsten Bjerregaard, hyggede sig sammen med lokale
beboere. I baggrunden underholder spillemændene fra
"Tidsfordriv", der er meget populære i Egebjerg.

ter, motion, sang og musik osv. Her vil også beboerne
kunne være med i den udstrækning, de har lyst og helbred
til det. Jo mere liv der på den måde kommer i huset, jo
mere vil beboerne kunne mærke, at de stadig er en del af et
lokalt fællesskab. Dorte Medum er udpeget til at være daglig leder af plejecenteret.
Onsdag den 9. marts kl. 19 indbyder Egebakken til et
møde for et indhente ideer og inspiration. Man ønsker
sammen med lokalområdets beboere at drøfte, hvordan
man bedst kan få iværksat aktiviteter for pensionister og
efterlønsmodtagere. Lokalerne vil være særdeles velegnede hertil. Der er parkering lige uden for indgangen, og inde
i huset er stueplan og kælder forbundet med både trappe og
elevator, så gangbesværede let kan bevæge sig rundt.
Samme aften vil der være valg til centerrådet for plejecenter Nord omfattende Ceres, Egebakken og Tamdrup; hertil
kan der for Egebakken vælges l medlem + l suppleant.
Hvis foreningen "Hansted Hospitals venner" ønsker at
overflytte sine aktiviteter til Egebakken, vil det være særdeles velkomment.
I kælderrummet ved siden af det store værksteds- og
motionsrum er det hensigten, at vores lille egnsarkiv,
"Hansted Sognearkiv" skal have til huse. Her er god plads,
og rummet er bedre brandsikret end det nuværende lokale
på Egebjergsko len. Overflytningen af inventar og arkiv vil
fonnentlig ske i løbet af foråret
Åbningen af plejecenter Egebakken er den største begivenhed i mange år i området. Vi har al mulig grund til at
være tilfredse med både ·byggeriet og den indflydelse, det
er lykkedes os at få takket være lokale beboeres store og
uegennyttige arbejde og byggeledelsens vilje til at lytte til
ønskerne.
Nu mangler vi blot at få anlagt hele forbindelsen fra
Kastanjealle forbi andelsboligerne i Kastanjevænget til
Ege bakken. Der mangler endnu nogle fliser og måske også
en trappe.

Efter planen åbner cafeen
mandag de·n 14. februar.
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9 - 14.45
Lørdag er lukket
Søndag kl. 9.30 - 14.45
Vedr. helligdage se opslag
l cafeen vil kunne købes varm mad, der laves i Ceres-centerets køkken, mens friske
grønsager tilberedes i Egebakkens køkken. Her vil også blive serveret hjemmebagt brød og
kage.
Priserne er de samme som inde på Geres:
1 mindre portion varm mad koster 27 kr., en stor portion kan fås for 33 kr. Forret eller
dessert koster 11 kr. Smørrebrød laves på stedet til 5 eller 1O kr. En kop kaffe står til 3,50 kr.
Det er ikke nødvendigt at bestille varm mad i forvejen.
l forbindelse med arrangementer uden for normal åbningstid kan træffes aftale med
køkkenet, så personalet kan sætte fx bestilt smørrebrød mv. i køleskab, hvor gæsterne
selv kan hente det.

To Qj Marianne Grøndahls fotografier, som hænger på plejecentret Ege bakken.

Skovtroldenes
Juletræsfest
D

en 8 december havde Skovtroldene juletræsfest med
·.
børn og forældrer.

Vi mødtes i legestuen, og startede med rundstykker. Så
sang vi julesange og gik rundt omkring juletæet. Og endelig kom den længe ventede julemand forbi, børnene fik en
lille godtepose.
Det var en rigtig hyggelig formiddag. (Anja)

Her synger vi alle julesange med julemanden.

Her hygger vi alle med rundstykkele

Julie og Tobias kigger spændt. Nu kommer han endelig.

Skovtroldenes
Julefrokost
O

nsdagen før jul holdt vi julefrokost med børnene
i legestuen.

Vi startede dagen med nogle julesange og lidt
julehyggeleg.
Så var der ellers serveret, vi lavede stort ta' -selv-bord, og
børnene spiste så de var ved at revne.
Sådan en dag er der også både remolade og andet godt som
man ikke plejer at få. (Anja)

Vi lavede et stort tag-selv-bord.

Her venter vi på noget mad..

Her har Lasse og Tobias endelig fåe t noget at spise.

STOP!

HOLDT!

HAR DU ET MINUT?
Egebjerghallens Cafeteria mangler DIN hjælp! Hvorfor?

> Fordi vi mangler nye friske kræfter til Cafeteriet
> Fordi mange af dem, der har hjulpet i flere år, har valgt at stoppe

> Fordi vi derigennem støtter EIF
> Fordi overskuddet ellers vil gå til kommunen i stedet for El F
> Fordi det er til gavn og glæde for børn og unge, der dyrker sport

> Fordi det er sjovt

> Fordi du lærer nye mennesker i byen at kende
> Fordi du dermed kan følge dine børn ved aktiviteter i halleniklubhus
> Fordi det blot drejer sig om 3-4 timer pr. måned
Vær med til at deltage aktivt i dit lokalsamfund - og glæd både de små,
de unge og de modne borgerne i byen, der bruger klubhuset og hallen.
Jo flere vi er til at hjælpe, jo bedre!

Kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne for at høre om det frivillige
arbejde og for at blive tilmeldt som hjælper:
Formand: ................... Pia Mejlholm .......... 75 65 67 46
Næstformand/Bemanding: ..... Anette Buhrkal ........ 22 15 83 81
Sekretær/Indkøb øl og vand: ... Poul Kirkegaard ....... 75 65 67 62
Indkøber: ................... Ulla Jacobsen ......... 75 65 63 37
Kasserer: ................... Solveig Thomsen ...... 75 65 61 33
Suppleant: .................. Hans Thomsen ........ 75 65 61 33

Idet jeg henviser til modstående side, kan jeg oplyse, at vi har meget hårdt brug for hjælp
Egbjerghallens Cafeteria, for at vi kan holde den åbent, når der er noget i hallen.
Hjælp til at tage en vagt ca. een gang om måneden.
Der bliver af og til klaget over, at der ikke er åbent, men det er meget
hænge sammen, når der er for få, der har lyst til at hjælpe.
Vi mangler opbakning, måske især fra Idrætsforeningens egne m
forældre til børn, der dyrker sport.
Formålet med hjælpen er, at overskuddet, fra indtjening
Idrætsforening, der fortrinsvis skal bruge pengene til
Indenfor de senere år har de fået mellem 50.0
Overskuddet bliver kun så stort, fordi

så kom og hjælp.
Vi håber, dette kan vække
Kom og giv en hånd
Ring og hør n

Julemanden besøgte Dagli' Brugsen
Egebjerg den første søndag i advent
Formand for bestyrelsen
Anette Christensen skriver:
Søndag den 28. november var omkring
l 00 voksne og 50 børn mødt op foran
Brugsen , for at hilse på julemanden.
Julemanden tændte det store juletræ. Vi
sang julesangen "På loftet sidder nissen",
og bagefter var der gratis slikposer til alle
fremmødte børn. Bestyrelsen serverede
gløgg og æbleskiver.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor,
tak, for det flotte fremmøde. Vi håber at
kunne gentage succesen igen i år.

Egebjerg i 1940-eme
Erindringer og oplevelser fra min ungdomstid i Egebjerg: Af Peder Pedersen
forrige nummer af "Broen" fortalte jeg om hvordan
det var at være barn i Egebjerg i 1930-erne. Den
historie forsøger jeg at følge op på i dette nummer.
Den første halvdel af 1940-erne var naturligvis meget
præget af krigen i Europa og den tyske besættelse af
Danmark. Her i Egebjerg mærkede vi ikke meget til krigen
den første vinter. Da krigen brød ud den l. september
1939, talte man meget om hvad der nu ville ske, mange
kunne jo huske l. verdenskrig som sluttede bare 21 år
forinden. Dengang havde der været mangel på en hel del
varer og det frygtede man selvfølgelig ville gentage sig.
Der blev fra regeringens side udstedt en lov der forbød
hamstring af alle forbrugsvarer, det blev der talt en del om,
men jeg tror nu ikke at hamstring skete i ret stor
udstrækning.

I

man nu også stole på det? Historien viste desværre, at det
kunne man ikke.

Den 9. april 1940
Et kvarter over fire om morgenen den 9. april 1940 gik
tyske tropper ind over den dansk/tyske grænse, samtidig
hermed lagde tyske krigsfartøjer til i flere danske havne og
satte tropper i land der. De danske soldater gjorde lidt modstand ved den dansk/tyske grænse og ved Amalienborg,
men efter halvanden time blev der givet ordre til at indstille skydningen, da var der dræbt 16 og 23 var blevet sårede.
Meget tidligt om morgen vågnede vi her i Egebjerg ved
en øredøvende lann, og da vi kikkede ud af vinduet så vi
at larmen kom fra hundredvis af flyvemaskiner, sorte tyske
Messerschmitt- jagere, de kom i meget lav højde - lige
over trætoppene.
I tætte formationer kom de sydfra og fortsatte mod
nord, den ene bølge efter den anden. Det var en meget
skræmmende oplevelse, ingen havde nok drømt om at tyskerne var i besiddelse af et så kraftigt luftvåben. Men de
gjorde nu ikke os danskere nogen fortræd, det eneste de
kastede ned var flyveblade, hvori der stod at Danmark i
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Benzinmærker.
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Regeringen reagerede også prompte med at forbyde al
privat bilkørsel, men d~t var nok en overreaktion for i løbet
af få dage blev der udstedt rationeringskort til benzin, så
private igen kunne køre, dog i begrænset omfang.
Vinteren 1939-40 var meget kold med lave frostgrader
og som følge deraf "Isvinter" det vil sige, at farvandene
frøs til så færgerne over Storebælt ikke kunne sejle og
fragtbådene ikke kunne bringe forsyninger til landet uden
isbryderhjælp. Opvarmningen foregik dengang for en stor
dels vedkommende med kul, så det var noget af en katastrofe når man ikke kunne få kul frem, men de efterfølgende vintre vise sig at blive meget værre.
Trods kulde og isvinter gik livet her i Egebjerg sin vante
gang, der var endnu ikke mangel på dagligvarer.
Selvfølgelig fulgte man med i krigens udvikling og tænkte
med en vis frygt på hvad fremtiden ville bringe. I aviser og
radio kunne man jo læse og høre om hvordan Hitlers tropper stormede frem på alle fronter. Ganske vist indgik
Statsminister Stauning og Rigs kansler Hitler en "Ikke
angrebs pagt" hvor Danmark og Tyskland lovede aldrig
ville angribe hinanden - en vis betryggelse - men kunne
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Tyske Tropper besatte i Dag Danmark.
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Tysk officielMeddelelse om Proklamalian fra den
fremrykningen i Danmark"
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Messerschmitt jager.

dag var blevet besat af tyske tropper og at vi danske gjorde klogt i at forholde os i ro.
En gammel ingeniør, som dengang boede på Hansted
Hospital, kom hver dag og byttede avis med mine forældre, men den morgen var han helt oprevet: Uh, uh, uh,
råbte han da han kom ind af døren, jeg blev så bange, jeg
stod op af min seng og så ud af vinduet og der kom et
jagerfly i meget lav højde, lige hen imod mig, jeg kastede
mig ned på gulvet, jeg troede bestemt flyet var fløjet ind af
mit vindue.
Maskinerne, der overfløj Daru11ark havde to formål, det
ene var at skræmme os danske, men deres egentlige mål
var Norge, for Hitler havde besluttet at både Damnark og
Norge på en gang skulle indlemmes i det "Tyske Storrige"
Medens Damnark lod sig tromle ned uden nævneværdig
modstand gik det anderledes med Norge, Nordmændene
Tyske troppers indtog i Horsens - Hjørnet af
Gersdorffsgade!Amaliegade.

Tyske troppers indtog i Horsens -Her på Sønderbrogade.

skjulte sig i bjergene og kæmpede imod så længe de kmme,
men efterhånden måtte også de bøje sig for den knusende
overmagt. I det nordlige Norge overgav de sidste soldater
sig først den 7. juni.
Op på formiddagen den 9. april, kom de første tyske
kolonner kørende op ad Egebjergvej, de bestod aflastbiler,
på ladet stod soldater i kampudmstning, et maskingevær
på trefod var placeret midt på ladet. Humøret blandt soldaterne var højt, de lo og råbte som om de var på skovtur. Og
en skovtur var det vel næsten også, for de mødte ingen
modstand overhovedet. Beboerne på Egebjergvej stod og
betragtede synet med en blanding af gm og ubehag.
Hvordan kunne noget sådan ske? Hvem havde svigtet?
Vidste regeringen det på forhånd, hvorfor greb de ikke
ind? Spørgsmålene var mange. Senere erfarede vi at både
Statsminister Stauning og flere andre toppolitikere udmærket var klare over hvad der var i vente og at de inders inde
gerne havde set Danmark som en del af det Tyske Storrige,
men sådan gik det heldigvis ikke.
Af de der stod ude ved vejen var der et ægtepar, som så
meget begejstrede ud, de hilste de tyske soldater med "Heil
hilsen" Det begejstrede naturligvis soldaterne, men ikke os
·andre.

De øverstbefalende indtog selvfølgelig Jørgensens Hotel.

Sidst på dagen kom der nogle tyske befalingsmænd op i
gården og forlangte, at der blev stilles et værelse til rådighed til indkvartering af to menige soldater. De fik karlekammeret, som var indrettet i et af udhusene, medens karlen i hast flyttede ind i stuehuset. Men det var nu nærmest
spildt ulejlighed, for tyskerne boede der kun en nat, næste
dag kørte de videre. De opførte sig i øvrigt eksemplarisk,
de havde tydeligvis fået instrukser om at være høflige
overfor Danskerne.

mørklægges, det skulle ikke være for nemt for allieredes
flyvere at orientere sig over landet om natten, det betød, at
alle vinduer skulle tildækkes med mørke gardiner (mørklægningsgardiner) så der end ikke kunne komme den
mindste lysstribe ud, gadelysene blev slukkede og lygterne
på cykler og biler blev forsynede med mørklægningshæt- ·
ter så de kun lyste et par meter frem. Det var ret uhyggeligt at færdes ude når det var mørkt, men vi vænnede os jo
til det.
En nat fik min far en slem forskrækkelse , pludselig
holdt der et tysk militærkøretøj ude på gårdspladsen med
fire folk fra Gestapo, en befalingsmand sprang ud og buldrede på døren, min far kom hurtigt op og åbnede døren,
tyskeren råbte noget til min far, som han ikke forstod, derfor trak tyskeren ham med udenfor i det bare nattøj og
pegede på hønsehuset hvor der var lys i et vindue som min
far havde glemt at få mørklagt, det lovede han at få bragt i
orden og så kørte tyskerne igen, men min far var ret rystet
over den oplevelse.

Næste dag kom der en kolonne af hestetrukne forsyningskøretøjer, det stod i skærende kontrast til det magtopbud vi havde været vidne til dagen før. De gjorde holdt en
stund oppe i alleen under kastanietræeme, hvor de var i
flyverskjul, de holdt nøje udkik efter de fly der kom, var
det ven eller fjende?
Nu gik der lang tid hvor vi næsten ikke mærkede til
besættelsesmagten, den havde jo også nok at se til på andre
fronter, for i løbet af de første to krigsår nåede tyskerne at
besætte det meste af Europa, lige fra Nordkap til Sicilien,
ja, helt ned i Nordafrika og fra Baltikum til Sortehavet, fra
Atlanterhavet til langt irid i Rusland (kun 50 km. fra
Moskva).
Jo, der kom da tyske militærkolonner op og ned af
Egebjergvej hver dag og der var også tyske soldater på
Allegades Skole i Horsens, der stod altid en vagtpost udenfor porten, men ellers skete der ikke meget. Danskerne
efterlevede den gamle Kong Kristian den l O-endes ordre
om at udvise en rolig og værdig holdning (Den kolde skulders politik). Det var sikkert også det klogeste overfor en
så knusende ovennagt.
De soldater, som var garnisonerede i Horsens brugte
Hansted Skov til øvelsesplads, hver morgen kom de marcherende delingsvis op gennem Hansted på vej ned i skoven, senere på dagen kom de tilbage igen, noget vi fandt
ualmindelig var, at de sang hele vejen og alle sang med, de
sang for øvrigt godt.
Mørklægning
Den tyske besættelsesmagt forlangte at Damnark skulle

Vagtpost udenfor Allegades Skole.

Luftalarm
Der var blevet opstillet et antal luftværnssirener inde i
Horsens, men ingen herude, det gjorde nu heller ikke så
meget, vi 'kunne sagtens høre sireneme inde fra byen. De
blev aktiveret hver gang der var allierede flyvere over landet, når de lød skulle alle begive sig i beskyttelsesrum eller
søge ned i kælderen. Det gjorde vi nu ikke her ude på landet, men det var ret uhyggeligt når sirenen hylede om aftenen eller om natten, så sad vi spændte og ventede på om
der nu blev luftkamp eller der blev kastet bomber? Når så
sireneme afblæste alarmen igen, åndede vi lettet op.
Der skete nu aldrig noget her, men mellem Gedved og
Kattrup var der engang en engelsk bombemaskine, der
tømte sin bombelast for hurtigere at slippe fra tyskerne,
som forfulgte den. Bomberne faldt ude på marken så ingen

Jernbane sabotage.
kom noget til. Andre steder fra hørte vi om luftslag hvor
beboerne dagen efter fandt gennemhullede tage og skudhuller i væggene.

Modstandskampen
De første år af besættelsen var modstandsbevægelsen i
Danmark ikke let at få øje på, men i 1942 begyndte der at
opstå modstandsgrupper overalt i landet. Da de tyske troppers fremmarch samtidig gik i stå og man hørte om tabte
slag ved bl. a. Stalingrad i Rusland og El Almueine i
Tunesien med tysk tilbagetrækning til følge, begyndte danske frihedskæmpere at tro på at en modstand kunne nytte.
Der var nok ved krigens slutning også en frihedsgruppe her
i Egebjerg og Hansted, men ellers var det grupperne inde i
Horsens vi hørte mest til.
Tyskerne brugte meget Jernbanen, der løber gennem
Hansted, til transport af både forsyninger og tropper. Et
bombesprængt jernbanespor var derfor til stor gene for
dem, så det benyttede sabotørerne sig meget af. Det var jo
vigtigt for sabotørerne at de kunne komme i skjul hurtigt
efter at de havde anbragt deres sprængladning; derfor var
strækningen gennem Hansted et yndet mål, også ved går·dene i Kannerup var der gode muligheder for at gemme
sig. Når braget havde lydt, gik der ikke mange minutter før
tyske soldater var på pletten og gennemsøgte området.

Tyske soldater i aktivitet efter natlig sabotage.

Efterhånden blev sabotagehandlingerne så ofte, at tyskerne
satte faste vagtposter hele vejen langs banen, i den sidste
del af krigen gik vagterne med kun 200 meters afstand, Da
krævede det mod for sabotørerne a1 gennemføre sprængningerne. Flere gange om ugen var der bombesprængninger på banen, det lammede næstentrafikken. Det var mest
om aftenen vi hørte braget, så sagde vi til hinanden - Så,
nu røg banen igen. Forsamlingshuset tjente i en periode
som hovedkvarter for vagtholdet på banen.
En aften lød der et vældigt brag meget højere end ellers,
det viste sig dagen efter, at det var en tysk lastvogn, som
var blevet efterladt udenfor forsamlingshuset medens
chaufføren var derinde. En modstandsmand havde set sit
snit til at anbringe en ladning plastisk sprængstof ved
motorblokken, jeg tror ikke den motor kom til at køre igen.
Medlemmer af vagtholdet på banen kom ofte på mejeriet
"Egedal" som lå der hvor Chernitalie nu ligger, for at købe
mælk. En dag var en af mejeristerne så uforsigtig at spørge om hvor mange vagtposter der var på banen og hvor
langt der var mellem dem? Kort tid efter blev han hentet til
afhøring inde i Horsens af Gestapo, men han blev dog løsladt efter få dages forløb , jeg tror aldrig han prøvede at
spørge igen.
Selvom banen blev skarpt bevogtet så sabotørerne alligevel deres snit til at sprænge den gang på gang. Det stressede naturligvis tyskerne, de havde nerverne udenpå tøjet,
det resulterede da også i, at de en aften kom til at skyde en
af deres egne, det var ude ved en af "Kannerupgårdene"
Rygtet sagde nu, at det var en befalingsmand, som havde
for vane at tyrannisere hele kompagniet, men det var nok
kun rygter, de kom bærende med ham ned til
Forsamlingshuset indsvøbt i et tæppe.

Disciplin
En morgen i sommeren 1944 kom der to tyske lastbiler
op i gården på Højvang, uden at spørge om lov, begyndte
de at læsse varer af, det var fødevarer, brød, gryn af forskellig slags, beholdere med suppe m.m. Da lastbilerne var
tømte kørte de igen og efterlod tre menige soldater til at
holde vagt. Det var en varin sommerdag og brødene- flere
hundrede - som de havde læsset af, var uindpakkede, de
stod stablede på jorden langs en sydmur, de må være blevet godt tørre. De tre vagter gik rundt og kede sig hele
dagen, en af dem kom og snakkede med mig medens jeg
var ved at klargøre en slåmaskine, jeg kan huske, at han
prøvede at forklare mig, at han også var landmand og at
han kom fra Østrig. Endelig hen imod aften kom lastbilerne tilbage og varerne blev igen læssede på. Men det der
undrede mig meget var, at selvom de tre menige soldater
· var sat til at passe på nogle fødevarer, så fik de ikke selv
hverken vådt eller tørt hele dagen. Da lastbilerne kom tilbage spurgte en befalingsmand mig om vi havde givet dem
noget at spise i dagens løb, det svarede jeg selvfølgelig nej
til. Først da fik de lov til at tage noget brød. De fik også lov
til, under opsyn af en befalingsmand, åt tage et kurs kold

kaffe, som havde stået i en mælkejunge hele dagen. De var
tilsyneladende godt gammeldags sultne. At de kunne gå en
hel dag og passe på flere tons fødevarer uden selv at tage
noget at spise, det må man da kalde disciplin ud over alle
grænser.

Aktion i Gedved
En aften i april1945, kort før krigsafslutningen, kom en
ambulance med horn og blink op ad Egebjergvej og nogle
få minutter senere kom den tilbage med samme fart. Dagen
efter hørte vi, at den havde været i Gedved.
En gruppe modstandsfolk var taget til Gedved for at
uskadeliggøre en "stikker" som de viste boede der. Medens
de stod og bankede på døren, listede stikkeren sig ud på
altanen ovenover, hvorfra han skød på dem med· en pistol.
Den ene af frihedskæmperne blev ramt og kørt ind på
Horsens Kommunehospital. Men før han var færdigbehandlet på operationsbordet kom Gestapo og hentede ham
og kørte ham til et feltlazaret i Århus. Han hed Victor
Fussing Rasmussen, var politibetjent og havde, siden politiet gik under jorden den 19. sep. 1944, taget aktiv del i
modstandskampen. Han døde dagen efter sin 25-års fødselsdag den 16. april1945 , af de skudsår han fik ved aktionen. Hans navn står på den store mindesten ved klosterkirken.

Den illegale sender fra London
Som krigen skred frem blev danskernes forhold til
besættelsesmagten mere og mere forbitret. "Den kolde
skulders politik" var helt væk og afløst af had. Havde der
været nogen der i begyndelsen af krigen var begejstret for
Hitler og hans· succes i Tyskland, så blev stemningen helt
vendt om efterhånden som man hørte om hvordan Jøderne
blev udryddet i gaskamre og andre modstandere blev dræbt
eller sultet ihjel i koncentrationslejrene i Tyskland.
Det vi kunne læse i aviserne her i landet var censureret
af tyskerne, men BBC i London var begyndt at sende
nyhedsudsendelser på dansk og her fik vi noget helt andet
at vide. Udsendelsen blev sendt hver aften kl. 20. vi slugte
hvert ord. Efter udsendelsen blev der sendt besked til de
danske modstandsgrupper som kunne vente nedkastning af
våben den følgende nat, for at tyskerne ikke skulle finde ud
af noget, blev meddelelserne udformet som en hilsen til:
Yrsa, Marie, Olga, Karen osv.
Fra tid til anden fik vi med posten et brev indeholdende
et illegalt blad, hvor modstandsgrupperne inde i Horsens,
gav deres version af begivenhederne. Såvel udgivelsen og
omdelingen af bladene som modtagelsen af nedkastede
våben var yderst farefuld, tyskerne var på vagt overalt og
der blev tit gjort kort proces.
Det allermest farlige var naturligvis selve sabotagehandlingerne.
Almindelige borgere mærkede den skærpede situation
ved at alle blev udstyret med et legitimationskort med billede, og skulle man ind til Horsens måtte man yderligere

have et "Ausweis", som var udstedt af den tyske bykommandant i Horsens. På broen, der hvor Egebjergvej passerer Store Hansted Å ved Hammersholm, stod en vagtpost
og kom man på cykel - hvad der var de mest anvendte
befordringsmiddel under krigen - blev man råbt an og
måtte vise sit ausweis. Havde der været sabotage på banen;
kunne man også risikere at blive kropsvisiteret. En aften
hvor en kammerat og jeg havde været i biografen i Horsens
sprang der pludselig en soldat med gevær med påsat bajonet ud foran os: "Halt, haben sie wafen"? og så måtte vi
pænt finde os i at blive kropsvisiteret. Det var ikke ret hyggeligt og tænk så på mørklægningen, alt var kulsort.
Til tider var der indført undtagelsestilstand og udstedt
udgangsforbud, det betød, at ingen måtte færdes udenfor
fra kl. 21.00 til 6.00. Hvis vi skulle besøge venner eller
naboer måtte vi være hjemme igen inden kl. 21,00. Helt
forkert var det at skulle gå hjem kl. 21 når der var bal i
Idrætsforeningen, navnlig om sommeren når det var lyst
endnu.

Varemangel
Efterhånden som krigen skred frem blev der større og
større mangel på næsten alle forbrugsvarer. Hver tredje
måned fik vi, på kommunekontoret, udleveret rationeringskort. Stort set alt var rationeret, vi må jo huske på , at
alle de varer, som vi normalt fik fra oversøiske lande ikke
kunne komme frem, farvandene var spækkede med miner
og fragtbådene blev torpederet af tyske ubåde.
Rugbrød var dog ikke rationeret, men franskbrød kunne
slet ikke købes, margarine eksisterede ikke og smør var
rationeret, kun svinefedt var ikke rationeret, så kom man
ind på en restaurant og bestilte et stykke smørebrød og
ikke lige havde smørmærker med, ja, så var det bare en
fedtemad. Kaffe var helt ukendt, og kaffeerstatning kunne
fås, men var også rationeret, sukker ligeså. Man kan undre
sig lidt over at der var mangel på danskproducerede fødevarer, men sagen var jo den, at tyskerne løb med det meste.
Importerede frugter som bananer og appelsiner så vi ikke i
mange år. Tobak kurine selvfølgelig heller ikke skaffes,
den smule der var til rådighed var ikke god.
Cigareh·ationen lød på en ti-styks pakke om måneden,
senere blev det til en fem-styks pakke. Mange forsøgte
selv at avle tobak, skal vi sige med et svingende held, jeg
smagte den aldrig.
Manglen på tøj var nok noget af det værste, men opfindsomheden var stor. Der blev fremstillet lærred af danskavlet hør, der blev også fremstillet tøj af cellulosestof (celluld) og sågar af papir, fælles for det hele var at det mere
hang end sad på kroppen og så var det meget lidt slidstærkt. Man fandt også på at vende tøjet, for eksempel en
habit, den var ikke så slidt på vrangen, så når vrangen kom
til at vende udad, så den nogenlunde ud igen. Der blev syet
bluser af gamle lagener og skjorter af brugte melsække,
alle kneb gjaldt. Konfirmations- og brudekjoler af faldskærmsstof, men hvor man havde det fra var top hemmeligt (fra nedkastning af våben) men tys, tys.

Togene blev trukket af damplokomotiver og da man
ikk:e kunne få rigtige kul måtte manfyre med brunkul, så
det kneb meget med at holde dampen oppe.
Banestrækningen fra Hansted til Serridslev har en af de
stærkeste stigninger på hele den østjyske længdebane, derfor gik mange tog i st~ på grund af manglende trækkraft, så
måtte man holde stille og fyre en tid indtil trykket på
dampkedlen var højt nok til at toget kunne fortsætte.

Sammenhold
Lastbil forsynet med "gengas. "

Som før omtalt var cyklen det foretrukne befordringsmiddel under krigen, bilerne stod jo opklodsede inde i
garagen, men et stort problem var manglen på cykeldæk
Når dækkene var slidt igennem, blev der lagt en lap under,
som var skåret ud af et endnu ældre dæk, det gav selvfølgelig en meget ujævn kørsel, det var dog ikke noget at
regne i forhold til den sidste udvej, som bestod af et stykke tov, som blev lagt inden i dækket, i stedet for slangen,
så var det slut med at punktere, men det var en rystende
oplevelse. Svend Engelbrekt som havde en Radio og
Cykelforretning på Egebjergvej nr. 161 havde meget at
gøre med at reparere cykler under krigen, en mand var
fuldtidsbeskæftiget.

Isvintre
Manglen på brændsel var også et meget stort problem.
Da krigen brød ud fyrede næsten alle med kul eller koks
som vi hovedsagelig fik fra England, den leverance blev
øjeblikkelig stoppet da krigen brød ud. Danskerne måtte se
sig om efter andre muligheder. Det mest nærliggende var
træ og tørv. De der ejede et stykke skov var meget heldi- ·
ge, men også tørvejorden i Egebjerg Kær blev pludselig
interessant, der blev lavet tørv som aldrig før.
Brunkulslejerne i Søby og Fasterhalt gav også et godt tilskud til energiforsyningen.
Og netop energi var der stort behov for. For som om
manglen på kul og koks og varmt tøj ikke var slemt nok, så
oplevede vi i vintrene 1941- 1942- 1943 det værste vintervejr i mands minde med temperaturer på minus 30°, snestorme med store snemængder, et kraftigt isslag i forbindelse med stonnvejer væltede næsten samtlige el- og telefonmaster så vi hverken havde el eller telefon i flere uger.
Det var en hård tid vi gennemlevede denga~g. Men
opfindsomheden var som sagt stor, t>enzin tillastvogne og
'--: ::<: -::er blev mere og mere en mangelvare, derfor udviklede
man et system, som blev kaldt "trægas" eller gengas, det
bestod af en "kakkelovn" monteret et eller andet sted på
bilen, hvori. blev der fyret med bøgetræ, som skulle være
meget tørt og meget findelt, når fyret blev passet omhyggeligt kunne det udvikle gas, som motoren kunne køre på,
gemalt, men noget besværlig, man kunne ikke lige springe
. ind bag rattet og dreje nøglen, der skulle først fyres i "kakkelovnen" en tid.

J a, trængsierne var mange, men danskerne viste en stor
vilje til at komme igennem dem. Vi oplevede et sammenhold, som aldrig før: Der blev arrangeret sangaftner hvor
men sang fædrelandssange - til samtlige husstande i hele
landet blev der blev udsendt en lille sangbog
"Kongesangbogen", der blev arrangeret "algang" - marcher som vi kender fra "Fodslaw" i dag -. Der blev fremstillet et lille emblem - kongeemblemet - til at bære i
knaphullet eller på blusen, alt sammen for at styrke danskheden og danskerne sluttede virkelig op om disse tiltag.
Den gamle konge Kristian den l O-ende blev også et symbol på sammenholdet, mange havde et stort billede af ham
hægende på vægen og på offentlige kontorer og i venteværelser hang der altid et billede af kongen. Hans daglige
ridetur gennem Københavns gader fik københavnerne til at
stimle sammen om ham, til stor forundring for de tyske
soldater- han havde jo ingen vagter omkring sig! -

Befrielsen
Den 5. maj 1945 var det slut, tyskerne kapitulerede
betingelsesløst.

Fred i Danmark i Dag
De tyske Styrker i Nordholland, Nordtyskland og Danmark har kapituleret
- Endel~s Jubel ,over hele Landet, da Fredsbudskabet kom

Statsminister Buhl danner Ministerium med 8 Mand fra Partierne
og 8 Mand fra ·Danmarks Fribedsread

Horsens Folkeblad den 5. maj.. 1945.

Frihedskæmperne kom frem fra deres skjul med
forskellige våben og "Frihedskæmperarmbind" Her
opmarcheret på Søndergade i Horsens. Læg mærke til, at
alle butiksvinduerne er forskansede enten med en mur
eller med brædder. Forretningsindehaverne var bange for
at få deres butik raseret i tilfælde af krigshandlinger
-bombesprængninger på jorden eller ned_kastet fra
luften.
Fredag den 4. maj om aftenen var jeg til fodboldtræning
oppe på sportspladsen. Da klokken var nogle minutter over
20, kom skoleinspektør Knudsen ud på trappen, der førte
ned til sportspladsen og råbte "Tyskerne har kapituleret"
Han havde hørt meddelelsen i radioen fra BBC i London.
Vi udstødte et vildt hyl og for op til Knudsen for at høre
noget mere og han foreslog, at vi sammen sang nationalsangen "Der er et yndigt land" Der blev ikke spillet mere
fodbold den aften.
Egebjergskolen, som var ret nybygget dengang, var
besat af tyskerne, oppe i skolegården gik nogle soldater, de
havde fri og nogle af dem kom hen til os for af høre hvad
der var sket, det forklarede vi så godt vi kunne. Det var
interessant at se hvordan de reagerede. Nogle sagde, godt
så kan vi da komme hjem, andre græd og nogle blev vrede
og ophidsede, en sagde: Nu faldt den sidste bastion mod

Få dage efter den 5. maj kom en deling engelske tropper
til Horsens, de blev budt velkommen med stor begejstring, de var jo repræsentanter for vores redningsmænd.

Engelsk militærkøretøj på Søndergade i Horsens.
kommunismen, nu vælter de røde ind over os. Vi var nu
kun glade, nu var krigen endelig forbi med alle dens
trængsler, troede vi, Men der kom til at gå 7 år endnu inden
de sidste rationeringskort kunne afskaffes.

Besættelsesstyrkerne drager hjem
Få dage efter befrielsen begyndte de tyske tropper at
rejse hjem, men de havde åbenbart svært ved at forstå, at
de ikke var herrefolk længere.
En aften kom en deling ind på Høj vang, de spurgte ikke
om lov, men tog ganske roligt det hele i besiddelse. Der var
hestevogne med forsyninger, hestene satte de ind i hestestalden så vore egne måtte blive ude. De hentede kom og hø
på loftet til hestene og en stabel hegnspæle blev brugt til
brændsel i deres feltkøkken. Dagen efter, da de var draget
af sted igen, kunne vi se, at de havde taget en del foder og
andet med sig. Min far ringede til Politiet i Horsens, som
nu var på plads igen, han kom til at tale med politimester
Otto Borchhorst. Da han havde hørt min fars beretning,
sagde han: Det skal i bestemt ikke finde jer i , jeg har netop
i går været til møde tyskerne på højeste plan, hvor der blev .
aftalt hvordan tyskernes hjemrejse skal foregå. Det er helt
klart, at de skal have lov at bivuakere, men de skal ikke
indkvarteres. Hvis noget lignende sker igen så ring omgående til mig.
Dagen efter kom der igen deling, den havde ingen heste
med men nogle få motorkøretøjer. Denne gang havde vi
stænget ladeporten og min far sagde til dem, at de ingen
adgang havde til bygningerne. Det blev deres øverstbefalende meget vred over, han gav ordre til at bryde porten op.
Nogle af soldaterne gik ind i laden, andre slog sig ned i
græsset syd for gården. Det var jo maj og vejret var fint.
Min far ringede til politimesteren som aftalt. Kort efter rullede en politibil ind på gårdspladsen. Det var ikke en politibil som vi kender dem i dag, det var snare en slags minibus, populært kaldet "Salatfadet". Da den gjorde holdt
sprang l O politifolk med politimester Borchhorst i spidsen
ud af bilen og gjorde front mod de tyske soldater der lå
nede på græsmarken. Politifolkene var i kampuniform med
stålhjelm og var udrustede med maskinpistoler.

ham. Kommandanten kommer her sagde politimesteren i
en barsk tone og pegede på et sted nede i gruset foran sig.
Nu måtte· den stakkels ordonnans af sted igen og da han
kort efter kom tilbage havde han Kommandanten med i
sidevognen. Da de .kørte op ad alleen gav kommandanten
en ordre til soldaterne, som lå nede på græsmarken. De gik
i stilling med front mod politiet og tog ladegreb på deres
rifler og rekylgeværer. Kmmnandanten gik hen til politimester Borchhorst og råbte noget som jeg ikke forstod jeg har aldrig lært at tale tysk -. Da han var færdig tog
Borchhorst ordet, jeg forstod heller ikke hvad han sagde,
selvom han talte meget højt og tydeligt. Men den tyske
officer blev tavs og nu var det politimester Borchhorst, der
gav ordre. Han gik hen tilladeporten og råbte - heraus! -.
De tyske soldater havde så travlt med at komme ud, at
nogle af dem bagefter kom og bad om lov til at gå ind og
hente deres ejendele som de ikke havde fået med i skyndingen. De ovemattede i bivuak på græsset udenfor gården
og næste dag drog de videre sydpå. ·Det var sidste gang vi
havde problemer med tyskerne.

Rationeringsmærker så sent som 1952.
Politimester Borchhorst efterlyste den øverstbefalende,
men fik den besked at han var taget op på "Egesholm"
hvor der også var indkvartering. Hent ham! lød det kort.
En motorordonnans blev sendt af sted, men kom tilbage
med den besked, at politimesteren skulle komme op til

Trofaste læsere af "Broen" vil måske genkende noget af
det jeg her har fortalt, det har de også ret i. For ti år siden
skrev jeg en artikel "Erindringer fra besættelsestiden" som
delvis handlede om sallline emne, men siden da er der nok
kollllnet nye læsere til.
Denne artikel kom så til at handle mest om krigen og
den tyske besættelse, men der skete.meget andet i Egebjerg
i 1940-erne, derom senere.
Peder Pedersen

Højmesse og afskedsprædiken
i Lundum og Hansted kirker
med Sognepræst Ingerlise Sander

D

t er med sto. r beklagelse at vi i menighedsrådene må tage til efterretning, at vores
sognepræst Ingerlise Sander på grund af
sygdom, har valgt at søge sin afsked med
udgangen af april2005.

Dette markeres med en højmesse og afskedsprædiken i
Lundum kirke søndag den 10. april 2005 kl. 10.30, med
efterfølgende reception i Lundum Borgerhus.
Og i Hansted kirke søndag den 17. april2005, kl. l 0.30,
med efterfølgende reception i Kirkehuset
Vi håber rigtig mange vil være med til give vores sognepræst et par smukke dage.
Ingerlise Sander blev indsat i sit nuværende embede i
Lundum-Hansted sogne den 16. august 1987.
At vi her stod overfor et menneske, der tog sin præstegerning særdeles alvorligt, blev vi snart klar over.
Ingerlise er en stor behersker af ordet, og på prædikestolen oplever vi en præst og et menneske med indsigt,
erfaring og engagement, der med stor kærlighed til livet
fonnidler glæden og budskabet.
I sognearbejdet har Ingerlise været ikke mindre end
enestående. Med et personligt overskud har hun besøgt
sognets beboere hver gang, der var den mindste brug for
hende. Mange sognebørn har modtaget trøst og nærvær i
tunge stunder, hellere en gang for meget end en for lidt. På
samme måde har Ingerlise medlevende og begejstret deltaget i fester og højtider.
Det store arbejde .med konfirmanderne bør også nævnes. Udover undervisningen har Ingerlise altid gjort meget
ud af samarbejdet med forældrene, både ved forældrearrangementer og private besøg. De fleste konfirmander vil
især huske tilbage på konfirmandturene. Og nævn en
årgang - Ingerlise vil kunne huske dem alle.
Sangaftner, foredrag, studiekredse, højskoleformiddage
og pensionistfester også her har Ingerlise været primus
motor. Den gamle konfirmandstue er utallige gange blevet
ryddet, med hjælp af Ingerlise's mand Knud, for at gøre
plads til både konfirmander og forældre, til spisning og
hyggeligt samvær.
Ingerlise Sander har i de godt 17 år, hun har været sognepræst, medvirket til det gode samarbejde med menig-

hedsrådene. Både i det daglige lidt sure slid og ved større
projekter som restaureringen af Hansted kirke og byggeriet af det nye Kirkehus, som begge i mange år vil stå som
synlige resultater heraf.
Selvom vi i menighedsrådene beklager Ingerlises
afsked, glæder vi os samtidig over , at hun nu får tid og
overskud til dyrke sine mange interesser, opdyrke nye og
være sammen med de mennesker, hun holder af.
Vi forventer natUrligvis, Ingerlise, at vi ofte ser dig
iblandt os - det glæder vi os til.
Lundum - Hansted Menighedsråd

Afskedstanker fra Ingerlise Sander
skrivende stund har jeg været ansat som sognepræst i
Lundum-Bansted sogne i 17 ~år. Det er med vemod,
at jeg nu må meddele, at jeg af helbredsmæssige grunde har søgt min afsked med fratræden 30. april2005. Siden
april 2004 har jeg været klar over, at det kunne blive en
realitet, men hele efteråret har jeg forsøgt at finde "flugtveje", for mon nu ikke der var en mulighed for at fortsætte. Men speciallægeudtalelser og helbredsnævnets afgørelse har fået mig til at indse, at jeg ikke kan passe mit
embede som jeg gerne vil. Snarere må jeg nu passe på,
hvad jeg endnu har i behold af fysiske kræfter, skønt jeg
har psykisk overskud til meget mere endnu.
Jeg er dog glad for at være nået til en afklaring, så sognene ikke skal vente i uvished.
Det er både med glæde og vemod, at jeg derfor kan
meddele, at jeg afskedsprædiker i Lundum kirke den 10.
april kl. l 0.30 og i Hansted kirke den 17. april kl. 10.30.
Det har været mit højeste ønske, at jeg kunne afslutte
mit præsteembede på denne måde, og derfor håber jeg
også, at selv disse dage må blive berigende for mig og for
alle, som kan være med mig denne dag.
Mange har sagt, at jeg "brændte mit lys i begge ender"
- hvordan det så end lader sig gøre. Men her vil jeg gerne
sige, at den indre flamme som har brændt for mine sogne i
alle årene ingenlunde er udslukt, for I har alle været med
til at give mig gejsten og gnisten til mit arbejde. Selvom
dage kunne blive lange og krævende fortryder jeg ikke
nogen minutter eller timer, for alle årene har været så berigende, derfor kan jeg ~tadig være glad, for jeg ved jo også,
at jeg ikke fjerner mig langt fra sognene og fra alle, som
jeg holder af. Og mit håb er, at jeg gennem årene har formået at så nogle glædesfrø i hjerter ved hjælp af det skønne evangelium, som har været mit redskab og min styrke.
Det ville blive en hel bog, hvis jeg skulle udtrykke alle
de tanker, som i øjeblikket fylder mig. Derfor samler jeg
min store taknemlighed som i en regnbue med alle smukke farver. Regnbuen blev sat fra himmel til jord efter
stormflod og truende undergang, og så stod den der som et ·
evig tegn på Guds trofasthed. Det sidste år har været som
at hvirvles i store bølger, men i denne stund står regnbuen
for mig som et tegn på Guds trofasthed til tro på, at han er
med os alle. Men den står også for mig med de smukkeste
farver som tegn på, at præstelivet ikke bare var et arJ:>ejde
og et antal år i Lundum-Hansted, men år, som fik farve og
uendelig værdi p.g.a. forbindelsen fra himmel til jord,
Guds nærvær i det daglige og i alle tjenester. Hvor har vi
været privilegerede som præstepar og familie, og jeg har
været privilegeret med mand og sønner, som uden undtagelser har støttet mig i embedet og forstået, når jeg måtte
forlade dem·på underlige tidspunkter. - Fra først til sidst
har jeg også haft menighedsråd og betjening, som jeg
aldrig ophører med at sætte pris på. - De har været med
mig i glæde og smerte. De har gjort præstelivet lettere ved
trofast hjælp og støtte. De har været mine allemærmeste
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samarbejdspartnere. Sådan er det ikke alle steder, men
altid har det været sådan i Lundum-Hansted, at vi har.
arbejdet i respekt for hinanden og med vilje til, at vi skulle gøre vejen nem og god for hinanden. Og det bliver ved
og ved, sagde jeg, da vi skiftede voldsomt ud i 2004.
Gennem årene har de sluttet op om gudstjenesterne så trofast, at det skabte fællesskab om tjenesten, og alle som er
kommet forhåbentlig har erfaret glæde ved i fællesskab at
lade sig fylde af evangeliet i salmer, musik, dåb nadver og
prædiken.
Min sekretær, Ruth Jørgensen, har gennem ca. 12 år
været min uundværlige hjælp og støtte. "Der findes ingen
ord, ingen ord, som helt forslår" , hedder det vist i en sang,
og det er hvad jeg kort kan sige her: - Og jeg tror, at alle i
sognene, som er blevet betjent af Ruth Jørgensen, ved hvad
jeg mener. Og lige i øjeblikket har hun overblikket, når
mange vikarer skal på og alt skal fungere uden min tilstedeværelse.
At jeg måtte holde før tiden med at undervise konfirmander var mig en stor smerte, men jeg ville ikke byde
dem "en reduceret udgave" af undervisning og aktiviteter,
for det har altid været mit mål at give de unge mennesker
alt hvad jeg kunne nå! Det kan ikke udtrykkes i ord, hvad
jeg gennem årene har delt med konfirmander, i timerne,
nætterne og dagene på lejr eller på tur, eller det hårde slid,
når vi lavede musical. Nu er nogle voksne, nogle har jeg
viet og deres børn har jeg døbt. Nogle bor endda i sognet
og det ville være mig en glæde, om "gamle konfirmander"
fandt vej til min afskedssøndag.
Og så går tankerne rundt i alle de hjem og hos alle de
mennesker, jeg har været hos i sorg og glæde. Hver især
ved I, hvad vi delte. Hvert minut er som dråber, livsdråber,
glædestårer og smertens tårer, men alle dråber flyder sammen i en flod , en livets strøm, som løber stille i mit hjerte.
Til alt dette kommer, at jeg af to biskopper, Herluf
Eriksen og Kjeld Holm og to provster, Arne Thomsen og
Litten Hjort er blevet behandlet med respekt og stor velvilje, ligesom jeg har fået utrolig støtte, når sygdomsveje var
vanskelige at gå. Jeg er også dybt taknemlig for alle præstekollegaer, som i øjeblikket yder en stor og velvillig indsats, selvom de derved får en ekstra arbejdsbyrde.
Da jeg op til BROEN.s deadline blev indlagt akut på
hjerteafdelingen, blev disse tanker lidt korte og spredte,
men til alle, som ikke kan være med ved afskedsprædikener vil jeg gerne sige tak for alle årene og så ses vi nok
fremdeles, da min mand og jeg får bopæl på vore lille gård
i skoven, ganske vist i Gedved kommune, men mon ikke vi
stadig vil føle os knyttet til Lundum- Hansted sogne. Og så
håber jeg, at den kommende præst må finde gl~de i at gøre
tjeneste i de frugtbare oaser, som Lundum og Hansted
sogne er. "Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os
tilsende".
@Xædir;;e tanker 6ra eYnr;;ed ise Øan[}ez:.

Gudsijenesteliste for Lundum-Hansted
GUDSTJENESTER

LUNDUM KIRKE

10.30
Leif Nielsen

Se
Hansted

19.00

HANSTED KIRKE

Formand for menighedsrådet i Hansted:
Karin Helbo, Sorthøjvej 18, 8700 Horsens. Tlf. 75 65 64 36

Formand for menighedsrådet i Lundum:
Hans Jørgen Christensen, Rådvedvej 165, 8700 Horsens. Tlf. 75 65 48 22

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.

Ingerlise Sander er sygemeldt
indtil fratrædelse 1. maj.
Sognepræst Dorte Stenberg Isaksen
. er konstitueret i embedet.
Henvendelse på tlf. 75 65 45 22.
Sekretæren træffes på torsdage kl. 10:00 -13:00
i Præstegården tlf. 75 65 64 12.

-

- -- -- - - - -

--- -

Sogneindsamlingen 2005
!

lighed med sidste år har vi besluttet at medvirke ved
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP'S sogneindsamling

søndag den 6. marts 2005.
På trods af den voldsomme flodbølge som ramte Asien
kort efter jul, hvor rigtig mange var med til at støtte disse
ofre, har Folkekirkens Nødhjælp valgt at fastholde teamet
"Den stille Sult" og dermed bevare fokus på Afrika. Netop
for at understrege den ansvarlighed man må vise overfor
de mange fattige, som verden ellers glemmer.
Folkekirkens Nødhjælp støtter et projekt, der hjælper
med køkkenhaver og trædepumper, så både børn og voksne kan få bedre mad og denned skabe sig et bedre liv.
Det er et af de projekter, der skal samles ind til ved
sogneindsamlingen søndag den 6. marts overalt i
Danmark.

sin mor indlagt på Likuni hospitalet i Malawi i det sydlige
Afrika, hvor de reddede ham med intravenøs næring og
derefter masser af faste mælkemål tider.
"Hvad vil I have, jeg skal gøre?" spørger Macdonards
mor Linily træt. Maden er sluppet op, og der er fem nådesløse måneder til næste høst. Alt er spist.

HVERT 6. SEKUND DØR ET BARN AF SULT
Vi vil naturligvis her i Hansted sogn aktivt støtte sogneindsamlingen, og vores lokale KFUM spejdere har stillet sig til rådighed som indsamlere. Tag godt imod dem.
Skulle der være andre der har overskud til at melde sig
som indsamlere denne dag, er man meget velkommen til at
kontakte Hansted
Menighedsråds formand Karin Helbo, på tlf. 75 65 64 36.
Hansted Menighedsråd

Ændrede
Gudstjenester i
Lundum-Hansted

Macdonard og hans mor.
Billede af lille dreng · og hans mor: Få måneder efter
høsten gik det galt for Macdonard. Han var så underernæret, at han kun vejede 4,4 kilo. Det svarer til, hvad en solid
nyfødt kunne veje i Danmark. Men Macdonard var halvandet år gammel.
2005 er endnu et hungerår i Malawi. Men Macdonard
har været heldig. Han var kun halvandet år gammel, da han
blev så syg af sult, at han næsten døde af det. Og heldet
bestod i, at han kom på hospitalet i tide og fik hjælp til at
komme sig.
Kort tid efter var den gal igen. Familien havde ikke mad
nok, og igen nåede Macdonards vægt ned på 4,4 kg - det
svarer til, hvad en velnæret nyfødt vejer i Danmark.
Igen var Macdonard heldig, og han blev sammen med

I forbindelse med sognepræst Ingerlise Sanders's sygemelding, har vi været nødt til at foretage visse ændringer gudstjenesterne i både Lundum og Hansted kirker. Disse
ændringer fremgår af gudstjenesteoversigten her i
BROEN, ligesom vi også annoncerer i dagspressen. Vi
håber menigheden har forståelse for dette, ligesom man er
meget velkommen til at benytte den kirke der passer bedst
for den enkelte.
Venlig hilsen
Lundum - Hansted Menighedsråd

Sangaften i
Kirkehuset

Onsdag den 2. marts 2005, kl. 19.30
Denne aften vil i lighed med de tidligere sangaftener
gennemføres under ledelse af organist Astrid Lindvig
Nielsen og kirkesanger Svend Jørgensen.
Vi glæder os hl at se/høre rigtig mange denne aften, da
det jo bliver den sidste i denne sæson.
Venlig hilsen
Hansted Menighedsråd

Lundum - Egebjerg- Hansted
Pensionistforening
FORARSPROGRAM
Torsdag den 13. januar 2004 indledte vi det nye år med
nytårs spisning. Der var mødt 28 medlemmer op, som nød
den dejlige middag, vi havde fået fra Hanne Leth.
Efter middagen kom Ole Schmidt og fortalte om en ferietur gennem Norge til Tromsø og med fly til Svalbard.
Øerne er norske, men russerne har her en stor koloni af
borgere, som er beskæftiget med at bryde kul.
Øerne er i areal tilsammen, ca. halvanden gange så stor
som Danmark og her er det isbjørnene der dominerer, idet
man anslår, at der på øerne er 8000 af dem. Ole Schmidt
havde taget mange flotte naturbilleder 'fra området, men
ikke haft hel til at få et billede af isbjørnene.
En ganske fin eftenniddag.

Torsdag den 11. marts klokken 14,00 er der generalforsamling med dagsorden ifølge vores vedtægter. Her bedes
alle møde op og komme med gode ideer til foreningens
arbejde.
Husk; at generalforsamlingen er der, hvor beslutningerne
om foreningens arbejde træffes. Forslag, som kan behandles skal være fonnanden i hænde senest 5 dage f~r generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der kaffe og bankospil.

Torsdag den 14. april klokken 14,00 er det Christian
Østergård og hans makker fra Gedved, der vil komme og

underholde os med sang
musik.
Melodier som vi kender og
har mulighed for at synge
og nynne med på.

Torsdag den 12. maj
klokken 14,00 får vi besøg
af Peter Ktihne fra Sattrup.
Peter Ktihne har vi tidligere haft
besøg af, idet han viste os billeder fra hans tur på cykel
rundt på N ew Zealand.
Denne gang er han landet på Cuba med cyklen. Peter
Ktihne vil vise os billeder fra turen og fortælle os om sine.
indtryk af Cuba.
Alle møderne er i Klublokalerne i Egebjerg Hallen. På
gnmd af kaffen er der tilmelding til bestyrelsen .senest weekenden før.
Husk at medbringe kop.

Bestyrelsen er på tiden:
Søren Larsen Åbrinken 6, ...........
Irma Sahner, Vandværksvej 28. . .....
Lisbeth Brønd, Birkeholm 30 B ........
Henry Albertsen, Vesterhøjsvej 18. . ..
Vagn Jensen, Østerhøjsvej 6 .........

75
75
75
76
75

65
65
65
65
65

63 85
64 61
66. 01
63 61
64 47

Do esulykke
og Hansted Hospital
Tekst: Eigil Holm
er var en gang en kone, som hed Dorthe
Hansdatter Lottrup. Hun var den rigeste enke i
Horsens, for hun ejede det store gods Hanstedgård,
55 gårde og 23 huse forskellige steder i Øst- og
Nordjylland, samt Hansted og Lundum Kirker og en masse
rede penge. Hun var ulykkelig, for døden havde bortrevet
hendes 49 år gamle mand og alle hendes fire børn. Den sidste, en dreng på 14 år døde ved juletid 1704.
Dorthe levede i en tid, hvor ulykker blev anset for
Guds straf for et syndigt liv, og derefter var der kun et at
gøre, og det var at prøve at forsone Herren. Det skulle
gøres ved bønner, anger og gode gerninger. Alt dette gjor' de Dorthe, og vidnesbyrdet om det er Hansted Hospital
Dorthe testamenterede hovedparten af sin ejendom til
oprettelsen af et hospital. Det skulle have plads til 24 personer; de kaldtes lemmer. Det skulle være fattige, syge og
hjælpeløse personer, som slægtningene ikke kunne tage sig
af.
Hospitalet var en ca. 25 meter lang, muret bygning
med fire 6-sengs stuer. I midten var der en kirkesal, hvor
der skulle holdes bøn morgen og aften. I den ene ende var
der arbejdsrum til lemmerne, i den anden ende var der køkken og bryggers, for der skulle brygges øl. Det var en selvfølge, at der altid var øl, for det var et af de vigtigste
næringsmidler den gang. Dorthe bestemte også, at der
skulle være opvarmning, hvilket ikke var en selvfølge. En
læge blev ansat. Lemmerne skulle have mad og klæder, lys
og varme, samt nødvendig pleje. Det hele blev ledet af en
"inspektionsherre", der blev rigeligt lønnet. Under ham vaJ
der en forstander, som stod for den daglige drift. Han
boede på herregården Hanstedgård og fik udbyttet af gården som løn.
Alt dette er beskrevet i en såkaldt fundats, der blev
underskrevet af Dorthe Hansdatter 12.maj 1705, altså for
300 år siden. Kong Frederik den Fjerde underskrev fundatsen senere på året, så alt var i skønneste orden. Hospitalet
blev bygget i 1712 straks efter Dorthes død.
Ordet hospital har skiftet betydning siden 1700-tallet.
Den gang betød ordet et sted, hvor folk kunne bo resten af
livet, hvis de ikke kunne klare sig selv. Både raske og syge
kunne komme ind. Det var eftertragtet, for her blev man
forsørget. Alternativet var, at man måtte tigge.
Sindssyge var et stort problem. Man havde ingen kur
mod sindssyge, virksom medicin blev først opfundet i
1950'erne. Indtil da kunne man bare lukke de sindssyge
inde. Nogle var voldelige, de råbte og skreg, var urenlige

D

Hansted Hospital blev stiftet af Dorthe Hansdatter
Lottrup. Hendes portræt hænger i kirkesalen i hospitalet.
Der er næppe stor lighed mellem damen på billedet og
den virkelige Dorthe. Muligvis er billedet malet efter
hendes død som 53-årig i 1712.
og ikke til at være sammen med. Hospitalet rådede over to
dårekister'til den slags personer. En dårekiste var et snævert rum, hvor den sindssyge blev opbevaret, ofte i mange
år. På grund af de sindssyges lann og stank blev dårekisterne indrettet i brændeskuret.
Blandt lemmerne var der mennesker med mange slags
uhelbredelige sygdomme. Det kunne være blinde, åndssvage eller krøblinge. Men nogle var raske og kunne hjælpe til i haven og husholdningen.
Det oprindelige hospital holdt i 153 år. Efterhånden
blev det for ringe, og man måtte bygge nyt. Det skete i
1868, hvor hospitalet blev indrettet til 30 personer. I 1881
blev der bygget en etage på, og nu var der plads til 60 personer. Det er den nuværende bygning.
I 1863 var hospitalets forhold blevet undersøgt på foranledning af Justitsministeriet. Kritikken var hård, hospitalet var elendigt drevet. Blandt andet tjente forstanderen ca.
3000 rigsdaler om året, mens udgifterne tillemmerne var
ca. 1500 rigsdaler. Forholdene blev bragt i orden, så lem- .

merne fik det godt. Der blev også råd til at uddele leg~ter
til folk uden for hospitalet; da der var flest, uddelte hospitalet 350 legater årligt. Tiden fra 1868 til l. verdenskrigs
udbrud 1914 var hospitalets rige tid. Derefter gik det tilbage, fordi udgifterne steg, mens indtægterne ikke gjordet
det.
I 1900-tallet blev hospitalet efterhånden umoderne.
Værelserne var for små, der var for få toiletter og badeværelser, og der manglede elevatorer. Omkring 1970 blev
bestyrelsen klar over, at hospitalet måtte bygges om og
reorganiseres. Men der var ikke penge nok. Altså indgik
bestyrelsen en aftale med Horsens Kommune om at den
betalte ombygningen og indretningen til plejehjem med
plads til 50 personer.
Plejehjemm-et fungerede til2001 , så blev det afviklet.
De gamle bygninger var blevet ombygget for 11 millioner
kr. i 1977-79. Senere kom der nyt køkken og andre forbedringer. I 1999-2000 forbød Arbejdstilsynet brugen af nogle
af plejehjemmets boliger. Ombygning var for kostbar.
Plejehjemmets beboere blev flyttet til andre plejehjem, og
hospitalet ombygget til ældreboliger. Der er nu 18 lejligheder. Nu kaldes det Hansted Kloster i lighed med andre
gamle stiftelser i købstæderne.
Hospitalet drives stadig efter en fundats , der så vidt
muligt respekterer fundatsen fra 1705. Boligerne er indrettet, så ældre kan blive boende, også hvis de trænger til
pleje. Der er ingen dørtrin, og badeværelserne imødekommer arbejdstilsynets krav. Der er kørestolsramper og elevatorer til de fleste lejligheder. Det er vigtigt for ældre at
have kontakt med andre. Derfor er beboerne forpligtet til at
spise middag sammen på hverdage undtagen i sommerferien. I kælderen er der hobbyrum, motionsrum og internetcafe. Der er fælles stuer og hyggekroge og en stor park
med siddepladser. Folk med grønne fingre og trang til sorte
negle kan få et stykke jord til have.

Midterpartiet af hospitalsbygningen med dets smukke
murværk og mindetavlen.
Hvis Dorthe kunne se, hvad der er sket, ville hun nok
blive såre forundret. Men ville hun også være tilfreds? Det
ville kræve, at hun forstod, hvordan tiderne har ændret sig,
f.eks. at den fattigdom, som hun kendte, er helt forsvundet,
og at samfundet sørger for alle nødstedte, hvilket det ikke
gjorde før. Dorthe ville se, at hendes drøm om et bedre liv
for de fattige var blevet realiseret.

Hansted Hospitals historie er beskrevet af Eigil Holm i
bogen "Hansted Kloster/Ransted Hospital". Den udkommer i maj 2005 og koster 198 kr. Den er på 12 'l sider med
l 04 illustrationer, heraf mange kort. På kortene kan man
følge Hansted Sogns udvikling fra 1700-tallet til vore
dage. Hansted Skov og dens historie, samt kirkerne har
deres egne kapitler.

Hansted 1792. Nederst til venstre ses Kirken. Vestfor
denne ligger hospitalet med skolen og brændeskuret.

Bogen kan købes under jubilæumsfesten og derefter i
boghandelen. Den kan dgså fås på Hansted Kloster og hos
. Eigil Holm.

Vores nye store nabo
Tekst: Arne Laursen
nformationschef Gudrun Andreasen, Danish Crown,
tager imod Broens udsendte denne lidt halvmørke
eftermiddag i januar måned. Man kan se på antallet
af biler på parkeringspladsen ved slagteriet, at der må være
aktivitet. Ind i bygningerne kommer jeg ikke uden videre,
en portner vil gerne have mit ærinde at vide.
Vi ~r selvfølgelig mange fra Egebjerg og Gedved, der er
interesserede i, hvordan sådan en stor virksomhed vil
komme til at påvirke os på den ene eller anden måde .
Derfor er vi glade for, at Gudrun Andreasen ville afsætte tid til et møde for at kunne besvare nogle spørgsmål.
Jeg lægger ud med at spørge: "Hvorfor blev placeringen i Egebjerg valgt?"
"Det kunne lige så godt være placeret et andet sted.
Nødvendigvis behøver det ikke at være ved en motorvej "
forklarer Gudrun Andreasen og fortsætter. "Men den
væsentligste grund er, at det jo faktisk er en udvidelse og
videreførelse af virksomheden i Horsens. Her har Danish
Crown mange dygtige medarbejdere, der er uddannet i
faget, og som en selvfølge følger med over i de nye omgivelser."
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"Vi er glade for placeringen", fortsætter Gudrun
Andreasen, "vi har været meget opmærksom på, at den
valgte placering stiller store krav til bygningernes udformning og udseende: Bygningerne er på 78.000 etage m2,
grundarealet er på 3 8 hektar."

Kapacitet og beskæftigelse
Hvor mange svin kan den nye fabrik slagte og hvor
mange beskæftigede bliver der?"
"Når vi kommer op på fuld kapacitet, kan vi slagte
78.000 svin om ugen. Antallet af beskæftigede bliver
1.360", siger Gudrun Andreasen og fortsætter, "det er en ·
fordobling i forhold til slagteriet i Horsens."

Miljøet omkring slagteriet
Vi kotnmer nu ind på noget af det, der især interesserer
de omkring boende, nemlig miljøet. Det være sig lugt, støj
og trafik.

"Grundlæggende kan vi sige, at vi lever op til de krav,
der skal være på det, der kaldes et gennemsnitligt lavt
niveau", siger Gudrun Andreasen og fortsætter, "et slagteri er ikke en lugtfri virksomhed, men lugten fra vores virksomhed vil være på så lavt et niveau, at det ikke vil genere omgivelserne. Når vi taler om lugtgener, kan jeg fortælle, at overalt på slagteriet, hvor der arbejdes, er undertryk,
således at der ikke afgives lugt. Vi kan styre den lugt, der
udgår fra slagteriet. F.eks bliver alle lastbiler, der er kommet ind på slagteriet, vasket grundigt, inden de forlader
området. Det er selvfølgeligt klart, at de lastbiler, der leverer svin til slagtning, vil der være lugt omkring, såvel som
de lastbiler fra Daka i Løsning, der hver dag afhenter dyr
fra destruktionen i vores kælder.
"Med hensyn til støj har vi fra Danish Crown stillet
meget store krav om støjreduktion til de leverandører, der
har leveret maskiner i produktionen."

"Hvornår kommer slagteriet
op på fuld kapacitet?"
"Efter sommerferien i år kommer vi op på fuld kapacitet" svarer Gudrun Andreasen, "lige nu kører vi test med
1.600 slagtninger pr. dag. Denne periode er meget vigtig,
vi "stresser" produktionsapparatet og får rigtig prøvet det
af. Her i januar flytter vi den ene af de to slagterkæder fra
Horsens til Egebjerg, og sidst i februar lukker afdelingen i
Bjerringbro, og produktionen herfra flyttes herned.
Herefter vil det være en glidende overgang til vi når fuld
produktion i Egebjerg. Vi må med glæde konstatere, at det
hele kører planmæssigt, og skulle der opstå problemer, kan
vi bruge Horsens afdelingen som "buffer", slutter Gudrun
Andreasen.

Rundvisning.
Det vil sikkert interesse mange at få mulighed for at
komme ud at se den store produktion. "Vi tager imod alle
grupper eller foreninger, der er interesseret", siger Gudrun
Andreasen og fortsætter, "vi har indrettet en besøgsgang
med glasparti ud mod produktionen. Derfra kan vi jo ikke

Informationschef Gudrun Andreasen.

skjule, at der bliver slået dyr ihjel. Vi tilrettelægger selvfølgelig vores rundvisning efter, om det er børn eller voksne."
"Hvorfor er det vigtigt med et godt forhold til omgivelserne"?, spørger jeg Gudrun Andrease'!.
"For enhver virksomhed er et godt forhold til sine
omgivelser alfa og omega. Vi har haft en god dialog med
den nabogruppe, der blev nedsat i forbindelse med byggeriet, og det håber vi meget må fortsætte. Samarbejdet skal
stå sin prøve til s01mner, når vannen sætter ind, og evt.
lugtgener kan opstå. Derfor er det vigtigt for Danish
Crown, ·at virksomheden får hurtig besked for at kunne
reagere på det med det samme. Det er naboerne, der først
konstaterer lugtgener, inde på virksomheden lugter det
nødvendigvis ikke."

Sponsorpolitik
På spørgsmålet om sponsorpolitik siger Gudrun
Andreasen, at Danish Crown støtter eliteidrætten i mindre
omfang. Ligeledes har finnaet en lokal sponsorpulje, som
går ind og støtter de medarbejdere samt landmænd, der er
aktive i sport eller foreningsarbjde. De lokale henvendelser
skal fabrikschefen tage stilling til.

Børnehave
" Det har på et tidspunkt været tale om en børnehave tilkny ttet den nye store arbejdsplads"?
Til dette svarer Gudrun Andreasen: "Danish Crown er

meget interesseret i pasningsmuligheder i forbindelse med
virksomheden. Vi skal ikke drive børnehave, det anser vi
for art være en kommunal opgave."
Det sidste spørgsmål til informationschefen lyder:
,,1 en verden med efterhånden meget store virksomhedsopkøb og ji1sioneJ~ hvor ender Danis h Crown størrelsesmæssigt"?
"Det er svært at spå", siger Gudrun Andreasen, "en ting
er sikker, Danish Crown vil i mange år fremover være en
betydende arbejdsplads, både i Danmark med 17.000
ansatte og globalt med 28.000. vi er meget konkunencedygtige i slagteprocesseri. Men kravet til effektivisering og
automatisering vil fortsætte. Problemet er først og fremmest de afdelinger, hvor der er meget håndarbejde. Her må
man vælge, om afdelingen skallukke eller flyttes ud af landet", slutter Gudrun Andreasen.

Informationschefen
Broens udsendte siger tak for informationerne. Vi forlader slagteriet, som bærer præg af at det ikke er helt færdigindrettet endnu. Gudrun Andreasen har taget turen fra
hovedkontoret i Randers, hvor hun har sit kontor. Til gengæld har hun ikke så langt hjem fra Egebjerg. Hun bor i
Såby.
En hel del af Broens læsere kan huske landsstævnet i
Horsens i 1990, som Gudrun Andreasen stod i spidsen for
med stor succes. Vi blev enige om, at det var på dette tidspunkt, Horsens første gang rigtig kom på "landkortet".

Henry Ah/e med sin elskede harmonika fat. Grundlovsdag 2004 i Kastanjevænget sammen med Bjarne Hudecek og
forrest Ove og Rigmor Steffensen.

Erindringer fra en
begivenhedsrig barndom
Fortalt af Henry Ah/e til Mogens Kirkegaard
Jeg er født den 6112 1928 i Vandel, og min far, Mads
Ahle, han ejede på det tidspunkt en ejendom, der hed
Vandel Nedergård. Det var noget gammelt, forfaldent skidt
for at sige det rent ud, det var ikke ret mange penge værd,
men han var heller ikke nogen velhavende mand. Han
stammede fra Borris, hvor der ligger en gård, der hedder
Ahlergaard, og den blev på et tidspunkt delt i tre. Min farfar havde den mindste, han hed egentlig Mikkelsen, men
tog navnet Ahle.
Min far boede ikke ret længe i Vandel, for han flyttede
hurtigt igen. Inden han var kommet til Vandel N edergaard,
da havde han et lille husmandssted, der brændte ned til
grunden engang, hvor de var til missionsmøde. Min mor
og far gik meget op i det, de var meget indremissionske, så
det var selvfølgelig lidt uheldigt, at det skulle ske, lige når
de var ude af huset.
Det var et uheld, der var ikke nogen der satte ild på med
vilje. En af mine ældre brødre ville ryge pibe, og det var
han ikke bedre til, end at der smuttede ild i noget halm
også, og ved den lejlighed burde jeg være omkommen,

men min for længst afdøde storesøster sørgede for, at jeg
blev reddet; jeg var ikke ret gammel.
Men efter, at der var blevet handlet og flyttet nogle
gange, flyttede han til Nim, til en lille ejendom i Nim
Østerby, der ligger der den dag i dag; den har for øvrigt
været til salg for ikke så længe siden. Der blev min far i
syv år, og det er det længste, han har været i et sted, og der
starter min barndom sådan set, for der kunne jeg først
begynde at fatte noget. Og jeg har i hvert fald haft en
meget fattig og en meget lykkelig barndom, og der
begyndte jeg at gå i skole . .

Jeg begynder at synge og spille
Det der med at optræde for folk, jeg ved ikke om det
altid har ligget i mig, men det gjorde jeg altså også dengang jeg var dreng. Jeg sang nogle skøre viser, som min far
havde lært mig, og det fikjeg somme tider en pære, somme
tider et æble for, eller en skilling, når det gik højt, men det
var også en stor belønning for mig.
Jo det var jo faktisk socialistiske sange, for vi skal jo
tænke på, at vi er lige havnet i den tid i trediverne, hvor det
var enten kaos eller Stauning, og der var jo nogle sange,
der var socialistiske, og det var jo nok dem, som min far
syntes var sjove.
Min far kunne ikke spille, men han var god til at synge.
Min mor, derimod, fik fat i en cithar, det var sådan et apparat med strenge ovenpå. Den kunne hun spille på, men jeg
har aldrig hørt det, for den røg med, dengang huset i
Vandel brændte, så det er altså fra før min tid, men den
kunne hun spille på. Så det der med musikken, det må jo

nok nærmest tilskrives min mor, og så frem for alt mine
ældre brødre. For jeg troede jo, det var et led i den
almindelige opdragelse af menneskebørn, det var at man
skulle kunne spille, for det kunne mine to ældre brødre. De
havde en harmonika, og det var det eneste jeg ikke måtte
pille ved, når den stod derhjemme. Der var jo fugtigt på de
karlekamre, hvor de tjente, så der kunne harmonikaerne
ikke stå, de skulle stå i varmen, det har de jo bedst af. Og
så skulle de andre hvalpe holde fingrene fra dem, og var
der noget, vi ikke kunne, så var det at holde vores fingre
ved os selv. Så de harmonikaer fik lov til at muntre sig, når
vi var alene hjemme, for ellers så gik det jo ikke.
Min far gik ud som daglejer, og jeg kan huske, og der
k01mner nemlig det der med politikken, jeg kan huske, at
han var daglejer ved den daværende sognefoged, Jens
Brønd, hed han, og der var den gamle kommet i tanker om,
at når man arbejdede fra klokken seks om morgenen til
klokken seks om aftenen, så skulle man i al fald have fire
kroner foruden kosten, det var ellers almindeligt med tre,
men for det første så var han stor, han målte en meter og
tre og halvfems, og for det andet så var han ikke ked af at
arbejde. Han havde kræfter som en bjørn, så der kunne nok
være noget om det.

En uheldig børnepasning
Mor passede vores lille sted, og så os unger. Vi havde en
ko, og så havde vi en ged; den blev også malket, når det
den tid var, fordi det var sundt, så vi havde både gedemælk
og komælk.
Jamen vi gik jo troligt med koen eller geden i vejgrøf-

Henrys barndomshjem i Nim Østerby 1934-35. Billedet er taget af en omrejsende fotografFra venstre ses søsteren
Gerda, derefter Henry og hans bror Børge. Henrys mOJ~ Karen Ahle sidder med den lille Dagny.

ten, vi havde jo kun to tønder land, og noget af det blev
sået til med kom, så vi traskede såmænd troligt med den
ko, og den var vi glade ved. Jeg kan huske engang, hvor
min nu afdøde lillesøster var i barnevogn, og så skulle vi
jo passe både hende og koen. Da Mor kaldte, at vi skulle
hjem og have pandekager, så gik det jo ellers stærkt hjemad. Huset ligger sådan lidt oppe på en skråning, og der
satte vi jo barnevognen, men /vi glemte ellers at bremse
den; koen kunne godt gå og passe sig selv, mens vi spiste
pandekager. Men så rullede vognen ned af skråningen og
slog en kolbøtte ned i vejgrøften, deLopdagede vi slet ikke,
før hun begyndte at vræle dem,ede, den bitte, så var vi klar
over, at der var noget galt. Uha, så fik vi nogen skældud.
Vi lavede alting sammen, min bror og jeg, han er 16
mdr. ældre end jeg, en overgang blev vi kaldt Mads Ahles
tvillinger, for vi var faktisk lige store, og lige dumme og
lige frække omtrent. Men vi måtte jo ned og samle hende
der op, og det var vi ikke stolte af, vi havde lige set i ånden,
at hun havde slået sig ihjel dernede, men det gjorde hun nu
ikke, hun væltede rundt i det hele, dyner og puder, det gik
ikke så galt, men selvfølgelig vrælede ungen, det var jo ret
naturligt. Men det varede længe, inden vi fik pandekager
igen. Skidt med det, vi reddede dagen.
Da vi flyttede til Nim har jeg været en tre år. Der er ikke
ret mange, der kan huske noget fra de var tre år, men det
det kan jeg, for da blev jeg opereret for brok. Jeg kom på
Brædstrup Sygehus og blev opereret, og da havde jeg nær
gået til. Men de ville jo være gode ved mig deromme,
sådan en lille fyr på tre år. Jeg kom ud i køkkenet til nogle
piger, og så satte de mig deroppe ved siden af vandhanen,
og den skulle jeg holde ved for ikke at falde ned, og så fik
jeg syltede pærer, og de syltede pærer det var en himmerigsmundfuld, det havde jeg nærmest aldrig smagt før, det
kan jeg i hvert fald huske.
Mine ældre søskende var på daværende tidspunkt kommet ud at tjene. Cenius kom ud at tjene ved en mand, der
hed Ferdin.and, kanjeg huske. Hilmer, han var ældre igen,
han kom også af sted, og så til stor sorg for os andre, også
den ældste af pigerne, for øvrigt hende, der reddede mig da
det brændte, hun kom også ud at tjene, og hende savnede
vi utroligt meget. Men de skulle jo af sted, lige så snart det
kunne lade sig gøre, så var der jo en mund mindre at
mætte, det var det, det hele drejede sig om.

l Nim skole
Men min bror kom først i Nim skole, og det var i hvert
fald den stråtækte. Vi havde en frøken Jensen, som var fra
Lolland-Falster, det var jo ingen forbrydelse at være det,
men for os var det vanskeligt at forstå hende, for hun havde
jo det sprog dernedefra, og det holdt hun fast på, selv om
vi tit havde svært ved at forstå hendes syngende måde at
snakke på.
Vi skulle jo skrive på tavler, vi fik jo udleveret en tavle,
det vil sige, den skulle vi selv købe, og så skulle vi også
selv sørge for at have en lille flaske vand og en klud til at
tørre af med. Jeg havde nu sådan en egen måde at klare det

på med en spytklat og et trøjeærme. Det indbragte mig de
første øretæver, det var hende der, men jeg syntes, at det
var hurtigere; sådan en spytklat havde jeg altid i nærheden,
og trøjeænnet også, men det måtte vi altså ikke. Men hun
var sikkert god nok, rent pædagogisk har hun sikkert været
en meget dygtig lærer.
Når vi havde gået der et års tid, så blev vi flyttet over i
den anden bygning, nogen af os, det var ikke os alle. Det
var sådan, at l. og 2. klasse, de var ovre hos frøken Jensen,
og 3. og 4. , der var kun fire klasser i Nim skole dengang,
de skulle så over til Sofus Hansen, hed han, læreren derovre, og det var det, vi higede efter, det var at blive fri for at
høre på hende der med det halvsyngende sprog. Den stråtækte var en lille bygning, der lå for sig selv. Der var teglsten på den anden, og .der boede han selv ovre, Sofus
Hansen. Han ville spille fodbold med os, kan jeg huske.
Han var en stor, kraftig mand, med en stor mave, så han
kunne ikke løbe ret stærkt, og det fandt vi hurtigt ud af, så
vi kunne snyde ham. Men han var meget flink ved os, og
vi ville hellere være derovre end ved frøken J ens en, hende
var vi ikke vilde med, men som jeg siger, hun har sikkert
været meget dygtig alligevel, for det var da der, jeg lærte
at skrive.

En lærer med sabel
Jeg har været syv et halvt eller otte år, da vi flyttede
igen. Da solgte min far ejendommen, det var noget af det,
han gjorde meget i, og det var noget vi troede at alle mennesker gjorde, og så flyttede vi til noget, der hed
Skovbølling ved Jelling, og kom til at bo i et meget flot
hus, for der var bliktag på; vi var jo vant til det stråtækte
hjemmefra, og så var der store og flotte vinduer med sprosser. Vi syntes, vi var kommet i himmerige omtrent. Der var
også en lille bitte smule jord til, det var ikke ret meget, og
det var noget kedeligt sandjord, ikke noget særligt. Men
der kom vi til at gå i en to-klasset skole, det var jo et
tilbageskridt, vi syntes godt nok, det var for dårligt, men
det var en lille skole, og der var kun en lærer. Han var
fynbo, så vi begyndt at tænke på, om han var lige så vanskelig at forstå sotn frøken Jensen. Det var han ikke, det
skal han nu have. Der var vi ikke ret længe, et halvt års tid
eller sådan noget, men vi nåede at få en køretur på hans
motorcykel, han .havde en gammel Nimbus med kakkelovnsrør, og han var ikke så ræd for at læsse en tre~fire
stykker af os på, og så gik det ellers ud af de sandede veje,
det var helt fantastisk, det havde vi aldrig prøvet før. Så
han stod meget højt fm os, og han var også en flink mand.
Han havde været dragon, kan jeg huske, og så havde han
taget sin sabel med hjem, og den viste han os engang, og
vi tænkte, at ham skal vi ikke genere ret meget, sådan tænker bømjo, sådan en lang ryttersabel. Selv havde han et
langt ar i ansigtet, det havde vist ikke noget at gøre med
krigen, men vi kunne godt lide ham, han var virkelig en
flink mand. Og han tog sig da også pænt af os.
Dengang var det virkelig vinter, og jeg kan huske, at vi
havde to kilometer at gå, og der var ikke noget, der hed

sneplov dengang. Men vi kom jo så frem i vores våde gmnmistøvler. Vi var de eneste, der var kommet, min bror og
mig, vi var ikke klar over, at det kunne være så slemt vejr,
at man blev hjemme fra skolen, der var jo næsten en forbrydelse at gøre det. Men vi kom jo derhen, og så sørgede
læreren og hans kone for, at vi fik støvlerne og de våde
strømper og sokker af og fik dem tørret ved kakkelovnen,
og vi fik chokolade inde ved fruen, kan jeg huske, så da
havde vi også været højt oppe den dag, kan jeg huske.

Grejsdalen
Vi havde nok gået i_skole der et halvt års tid, men så
skete der det, at min far flyttede ned til Grejsdalen, og der
boede vi til leje oven på et Tatol-udsalg. Det var en ældre
frøken, der havde det. Hun boede sammen med sin mor, og
det var også helt fint, at datteren sørgede lidt for sin mor.
Men en begivenhed gik os meget på, og det var, at hendes mor døde, mens vi var der, og hende ville datteren ikke
sådan af med. Så moderen blev stående i stuen neden under
os altså, og desværre var det vannt. Det var om sommeren,
og hun begyndte faktisk at lugte ilde, man kunne mærke
det i hele huset, det var vi godt nok trætte af. Det var min
far også, og det prøvede han at forklare hende. Han var
ellers god til at snakke med damer, men han kunne ikke få
hende til at forstå, at enten skulle moderen ind i et kapel,
eller også skulle hun begraves. Hun stod der det meste af
en uge, og det er jo for meget, når det er vannt.
I samme bygning boede der en slagter, og han var rasende over det der. Han skældte hende hæder og ære fra, og
det var han også i sin gode ret til, når han handlede med
kød i den ene ende af bygningen, og så lugtede der sådan i
den anden ende, den var j o ikke så god, det var aldrig gået
i dag.

I Grejsdalen boede vi tre steder. Det sidste sted, da
havde han så selv købt et 'hus, ellers så boede vi til leje.
Men der var vi jo heldige, for der kom vi til at gå i en syvklasset skole. Der var ikke nogen af de ældre søskende, der
havde gået i sådan en. Og i hvert fald, så husker jeg, at det
var det sted, jeg havde fået mest ud af at gå i skole. Jeg tror,
vi blev demede i fire eller fem år, og det var jo meget ud
af de syv, jeg gik i skole, så det betød meget for mig, og så
havde vi for øvrigt meget dygtige lærere. Der var jeg glad
for at være, og jeg tror også, de var helt glad for mig. Inden
jeg kom ud af skolen, jeg gik ud af 6. klasse, da hayde
Hover kommune tilbudt, at jeg kunne få en halv friplads på
den her Seligmanns skole inde i Vejle. Det gjorde de hvert
år, og det var så læreren, der skulle pille en eller to ud, og
der var jeg så pillet ud til 1 - men ·så ville den gamle flytte
igen!

Min bror og jeg betaler terminen
Børge og mig, vi havde byplads, og det måtte man ikke
så gerne dengang, men den gamle han var så henne på skolen og spørge, om vi ikke klarede os godt, og det måtte
overlærer Ditlevsen indrømme, at det gjorde vi. Så kunne
min far jo ikke se, at der skete noget ved, at vi havde lidt
at bestille ind imellem, det kunne jo også hjælpe lidt i den
fælles husholdning, for købmanden, vi var ved skiftevis,
han var meget social. Jeg kan huske, vi fik fem kroner om
ugen, og nu skal vi regne med, at det her var i 41 eller 42,
og fem kroner om ugen, der var egentlig temmelig meget.
De andre, som havde byplad~er, de fik to til to en halv, så
han var altså lidt for sig selv, og det var vi jo noget stolte
af.
Det betød virkelig noget, og jeg kan da huske, det sidste hus, min far købte, det havde den der købmand bygget,
og det havde han så købt af ham. Og de terminer der, dem
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betalte Børge og mig altid, og det var 80 kr. hvert halve år.
Med så mange penge, som vi tjente, det kunne vi godt
klare, og så var de så fri for det, jo det betød noget, og den
gamle var alligevel glade for, at vi havde den skilling ekstra. Ellers ville han heller ikke have ulejliget sig om for at
spørge, om vi klarede os ordentligt i skolen. Men det har
han nu altid sørget for, at vi skulle, der var ikke noget, der
hed at skulke fra noget som helst, og var der de mindste
problemer med noget, vi ikke kunne hitte ud af, så skulle
vi bare spørge, for han var god til et regne selv, det var han.

25 øre for et kraftspring
Men Grejsdalens skole, den berømmer jeg, og det var
der, jeg blev tosset med gymnastik. Den såkaldte andenlærer, M.K. Abrahamsen, han var helt vild med gymnastik.
J a, spring, det lærte vi på den måde, at vi kunne få ti øre,
når vi kunne slå et hovedspring, og vi fik 25 øre, når vi
kunne slå et kraftspring. Det tog han af sin egen lomme, jo.
Men det var ikke så meget for de her l O eller 25 øre, vi var
jo vant til at tjene penge, men det var mere æren, at vi fik
overrakt den 25 øre, når vi kunne slå et ordentligt kraftspring, men det forstod han. Nu har jeg bagefter tænkt på,
at det er jo egentlig forkert, for dem, der ikke har så let ved
gymnastik, dem blev der ikke sådan taget hensyn til. For vi
havde jo altid nogen der simpelthen ikke kunne finde ud af
at slå et hovedspring, endnu mindre et kraftspring. Børge
og jeg vi havde ingen problemer, for vi havde modet på det
og kræfterne til det, så det gjorde ikke noget. Lærer
Abrahamsen blev ved at herse med os, vi skulle prøve,
også dem der ikke kunne noget, selv hvis de ikke kunne
finde ud af at hoppe fra j orden, næsten, de skulle prøve, så
der var meget streng disciplin. Han var streng og retfærdig
og meg~t dygtig.

Vi flytter til Løsning
Da vi skulle flytte igen, så flyttede vi til Løsning, og da

var den gamle kommet i tanker om, at der var noget landmand i ham. Det med at have en ejendom og et stykke jord,
det lå stadigvæk i ham, og der flyttede vi så til en ejendom.
Ved du hvad, det var synd for min mor, for vi flyttede fra
noget moderne, med moderne bekvemmeligheder med
elektrisk lys og stor flot kamin og ligeså oppe i køkkenet .
og træk og slip, og så flyttede vi hen, hvor der hverken var
lys eller vand eller nogen ting, ind i et gammelt stråtækt
hus. Og det købte min far af en daværende kvindelig teolog, dem var der ikke mange af dengang, og hun blev da
vist heller aldrig præst. Hun var teolog, og hun var fuldstændig syg med katte, og den lugt af syv forvildede katte,
der rendte ud og ind og strintede både her og der, den kom
aldrig væk fra huset, og min mor var fortvivlet, hun skurede og skrubbede, den ville ikke gå væk, den var gået i
gulvbrædderne. Det var et stort tilbageskridt, men vi andre
syntes jo, at alt hvad den gamle han lavede, det var bare
rigtigt. I den forbindelse, da var min bror, der var lidt ældre
end jeg, han var kommet ud at tjene. Han var ikke så glad
ved at gå i skole, han havde heller ikke så let ved det, men
det er lige meget, han var komn1et ud at tjene dengang.
Men jeg skulle både gå til skole og til præst det år, og
jeg blev sendt alene derud til den ejendom 10. dage før vi
. flyttede ind, og jeg snakkede lidt med naboerne. De var jo
helt fortvivlede, jamen du skal da ikke bo der helt alene.
Det er jeg nødt til, for jeg skal have fundet ud af at gå til
præst, og jeg skal også gå til skole, men det ordner jeg selv.
Den gamle havde altid haft en vældig tillid til, at vi kunne
selv. Og det var også godt nok, men den der gamle nabo,
han kunne ikke forstå, hvad det var for en mand, der ville
lade sådan en knægt bo der alene, men det var jeg nu ligeglad med, det generede mig ikke noget. Men du skal vel gå
i almindelig skole, for de har jo så mange af de her friskoler deromme i Løsning. Jeg tror, der var fem skoler. Jamen
jeg skal vel gå i en almindelig kommuneskole, sagde jeg.
Jamen så skal du gå der og der. Du skal gå ind i præstegården, når du skal melde dig til konfinnationen, og lidt længere henne til venstre, der ligger så skolen. Han hedder vist
Zederkof, ham der skal undervise dig. Det finder jeg ud af,
sagde jeg, husk på, som bydreng, så er man vant til at gå
efter en adresse. Vi var vant til at finde rundt, så det var
ikke sådan en fortvivlet situation for mig. Jeg skulle bare
have fundet den skole og så gå indenfor og sige goddaw til
manden, og han vidste jo godt, at jeg kom.
Jo, der kom jeg ·så til at gå et halvt års tid.
Men jeg var vant til at tjene penge til min egen lomme.
Jeg brugte dem jo ikke selv, menjeg var vant til at se nogle
gysser. Det eneste jeg havde med mig, var en flok kaniner,
dem kunne jeg sælge af, så det gik helt fint til at begynde
med. Men så tænkte jeg, pyt med det, du kan også finde dig
noget arbejde, så jeg gik ud til noget der hed Krollerup, det
er ikke ret langt fra Løsning, og så gik jeg derned for at
lede efter et eller andet, jeg kunne bruge.

l tjeneste hos de stærke jyder
Henry fotograferet som 12-årig i anledning af broderen
Børges konfirmation.
·

Jeg trampede jo frejdigt ind til en bondemand, der hed
Kristian Jacobsen, og spurgte, om ikke han havde brug for

Løsning skole, hvor Henry skulle gå indtil konfirmationen.
Indgangen er pyntet formentlig i anledning af en familiefest hos læreren.

en mand af min størrelse. Han grinede jo lidt, og det kan
jeg sige dig, han var en af de stærke jyder, men det vidste
jeg ikke hvad var dengang. Jeg blev budt indenfor, og så
bad han en bøn, inden vi kom til maden, og det var helt
pænt gjort afham. Da jeg så sagde det far og mor derhjemme, så kiggede de godt nok på hinanden, for de vidste jo
godt det der med de stærke jyder, men de syntes, at det tog
jeg jo heller ingen skade af. Jeg var jo vant til noget af det
derhjemmefra, de var jo noget missionske. - Jeg har min
far mistænkt for, at det var vist mest for sjov, men min mor
var meget missionsk. Min far havde som sagt en prægtig
sangstemme, så han var meget berømt for det syngen i de
der kredse.
Men Løsning blev ikke en ret lang affære for mig, for så
fik jeg jo arbejde for Kristian Jacobsen. Han sagde, jamen
du kan da ikke sådan selv tage ud og arbejde, og så sagde
jeg, jamen hvorfor ikke. Så sagde han, at vi må i al fald
spørge din far, om du må. Jeg sagde da, hvor min far
boede, og så tog han cyklen, dengang havde de jo ikke
biler, han ville lige være sikker på, hvadjeg var for en strømer. Så skulle jeg jo have et eller andet i løn, det var jo en
alvorlig affære, for jeg skulle jo både gå til skole og til
præst, så det var jo begrænset, hvad gavn de kunne have af
mig. Men det så jeg jo stort på, jeg kunne jo arbejde efter
fyraften, hvis det skulle være, det gjorde jeg nu ikke. Men
jeg fik en kost, som jeg aldrig har fået andre steder, så de
snyder ikke med kosten, de ældre jyder der. Jamen, jeg
kunne jo slet ikke spise, jeg kunne ikke forstå, nu vejede
han jo selv 300 pund, så der skulle jo noget til hele tiden.
Min far har altid været meget durkdreven med det der,
for det var også en måde at få lidt mere ud af lønnen, jeg
skulle have hundrene kroner, og så skulle jeg have halvtreds på vilkår, hed det dengang, det vil med andre ord
sige, at hvis bondemanden han var tilfreds med mig, så fik
jeg halvandet hundrede kroner for et halvt år, og så kost og
logi jo. Dem fik jeg, det kanjeg huske, for han var såmænd
egentlig glad nok ved mig.
.
Det var nogen lange dage, men Kristian Jacobsen var
altså meget omhyggelig. Vi malkede tre gange om 'dagen,
og vi malkede med hånd, morgen, middag og aften, når vi

havde spist. Og jeg måtte ikke stå op og malke om morgenen, når jeg skulle i skole. Så langt Var de kommet med
skoleloven dengang, at vi måtte altså ikke arbejde i stedet
for at gå i skole, og det gjorde jeg ikke heller. Jeg sagde
godt nok til ham, at jeg kunne da godt stå op om morgenen
og malke, jeg var da ligeglad, men det måtte jeg altså ikke.
Jeg skulle vaske mig og klæde mig om, så jeg var klar til
at gå i skole, når jeg havde fået min morgenmad. Jamen
han var så reel, der var slet ikke noget at komme efter, han
kunne jo lige så godt have udnyttet situationen, jeg have jo
fået arbejde og jeg var mere end villig til at arbejde.
Der var en karl mere foruden mig, og en pige, så det var
jo sådan ikke nogen stor gård, men efter datidens forhold.
Han havde jo set, at jeg havde en lille harmonika med mig,
den har næsten fulgt mig over det hele, og den havde jeg
med der. Så sad jeg sådan en formiddag, hvor pigen kom
og skulle rede senge oppe ved os oppe på karlekammeret,
og fuld af gas det var hun, og hun syntes at det var skæg,
når jeg spillede, de måtte ellers ikke lytte efter sådan noget,
for hun var også ud af de gamle, men hun syntes alligevel,
at det var alle tiders. Når hun havde lyttet lidt, jeg kan
huske jeg sad og spillede "Det var en lørdag aften", så
smækkede hun dynen oven i hovedet på både mig og harmonikaen, og jeg blev ved med at spille, jeg lod som
ingenting. Så siger han, Bernhard hed han, forkarlen, for
mig var han jo gammel, han var 28 år, så sagde han, er du .
egentlig klar over, at der er nogen mennesker, der vil give
i tusindvis af kroner for at kunne klare det, du kan der. Det
ved jeg ikke, sagde jeg, jeg har da altid kunnet spille uden
noder, jeg kunne ikke huske andet.

Konfirmation
Lærer Zederkof i Løsning, han var nok , vil jeg tro, en
af de bedste pædagoger, jeg har gået til. Men han havde
fået den ide, at jeg skulle sendes på seminarium, og så
kørte han ud til den gamle, det var stadegvæk på cykel, det
var langt ude på Løsning Søndermark, så det var en ordentlig tur. Han cyklede derud og kom til at snakke med min
far. Nej, det syntes han ikke, den gamle, for han havde

Lærer Zederiwf og hans kone fotograferet sammen med
nogle af skolens elever.

Løsning kirke, hvor Henry blev konfirmeret afpastor Jeppesen.
mange børn, og han kunne ikke fremhæve nogen frem for
nogen andre, de kunne ikke få nogen uddannelse. - Det var
egentlig synd for min far.
"Så skulle jeg jo konfirmeres hos pastor Jeppesen omme
i Løsning kirke og have nyt tøj og sådan. Men der kom det
igen tif gode, at j eg har en storebror, som var på størrelse
med mig. Han havde jo fået nyt konfirmationstøj , og jeg
har jo altid været praktisk, jeg ville ikke have sådan noget
konfirmationstøj til at gå i byen i bagefter. Så købte jeg et
sæt almindeligt tøj; det kunne godt købes dengang, vi var
kommet helt frem til 1943, men det var selvfølgelig ikke
noget tøj, som man kunne bruge i dag. Så lånte jeg Børges
· tøj og så lånte han det nye sæt, jeg havde. Vi havde ikke ret
meget tøj, jo. Nej, jeg blev konfirmeret i min brors tøj, og
det var jeg godt nok tilfreds med, og jeg var da en flot fyr
i det tøj. De fleste af de penge det tøj kostede, dem havde
jeg, det var de hundrede kroner. Jeg gik jo ikke og brugte
pengene, og jeg fik jo halvandet hundrede, så jeg havde
nok til at købe det tøj for, så det gik lige o-p op.
Der var ikke så meget familie med til konfirmationen,
for det var svært at komme frem og tilbage under krigen.
Jeg tænker da, at min moster og onkel fra Horsens var
budt, men de var der ikke. Men min bedstemor var levende dengang, hun var med. Og det re~dede da konfinnationen. Når man nu flytter fra sted til sted, så flytter man jo
væk fra naboer, og der var jo ikke noget opmærksomhed
fra de forskellige steder, vi har boet nede i Grejsdalen, ja

der var vistnok fra købmanden, der hvor jeg havde været
bydreng, men ellers ikke, men jeg fik alligevel 153 kr. i
konfirmationsgaver, og det var stort set, hvad der var
almindeligt dengang, men så min bedstemor, hun var jo
noget durkdreven, hun havde samlet penge sammen, og
hun havde sat l 00 kr. ind på en bankbog for at få mig til at
spare. Så de 100 kr., det var fra bedstemor, og resten var fra
de få naboer ude på Løsning Søndermark Dengang gav
m;;1n 5 kr. , det var meget almindeligt.
Min onkel boede ikke så langt fra os, og han havde så
meget en lille vaks hest, så han tilbød med det samme, at
han kunne godt køre mig op til kirken, det så jo mere
standsmæssigt ud end som man kom gående, og det gjorde
han så. Jeg skulle ellers have haft 5 kr. ved ham også. Så
havde han regnet ud, at når han nu kørte, så kunne jeg
.nøjes med 4. Og det er noget, jeg har grinet af mange
gange, for det vidner lidt om den tid. Han syntes, han skulle have en krone, det sled jo på hesteskoene at rende op til
Løsning. Men sådan var han altså, og det var han ikke
alene om. Men han var nok lidt speciel. Han var ungkarl og
havde forsøgt nogle gange at få en husbestyrerinde til at
være der, men han har nok været så sparsommelig, at det
ikke er sikkert, at de har kunnet få fugls føde ved ham.

Jeg blev konfirmeret 4. april 1944 og så kom jeg til at
tjene på Lund-agergård, og så begyndte mit voksne liv.

En juniorpatruljeaften
Af juniorleder Villy Mathiasen

Gymnastik er godt.
andag den 17. januar 2005 mødtes 16 friske
juniorer og 3 ledere på Egekvisten kl.l9:00,
hvor vi startede med spejdersangen. Derefter
skulle vi klare tre forskellige opgaver den aften.

M

l. Knob: Kim skulle lære juniorerne 6 forskellige og
hvis de kunne nå det - venskabsknobet
2. På tur: Juniorerne skulle udendørs følge en bestemt
rute på et kort. Henning, stod for det. Han var hjælper,
fordi Tanja var på skitur. Denne opgave var en del af
mærket "På tur" .
3. Kimsleg: Juniorerne skulle se og huske 20 ting. Det er
meget svært, når man skal se det med ryggen til bordet
og kun må bruge et spejl, men hvis patruljen deler
opgaven, så bliver det kun 5 ting til hver. Det er en
måde at lære samarbejde på.
Vi sluttede aftenen med spejderbønnen. Det var en god og
for nogle en lærerig aften.

Patruljen laver eget spil.

.Grupperådsformandens
beretning 2004
V

ed forældremødet ved nytårsparaden i kirkehuset
ved Hansted Hospital den 10. januar 2005 sagde
Johannes Saugbjerg følgende i sin beretning.

Jeg vil gerne på grupperådets vegne ønske jer alle sammen et godt og lykkebringende nytår.
Jeg vil gerne takke Dorte Stenberg Isaksen for, at
KFUM spejderne må afholde nytårsparaden i forbindelse
med gudstjenesten. Samtidig vil jeg takke menighedsrådet
for, at vi igen i år må låne kirkehuset
Egebjerg gruppen har sit naturlige udgangspunkt i
Egebjerg skoles distrikt. Men vi er bestemt også glade for,
at vi kan tiltrække aktive børn og unge andre steder fra,
herunder også de unge, der flytter væk fra byen, men alligevel ikke slipper tilknytningen til gruppen. Det tager jeg
som et tydeligt bevis på, at vi har en velfungerende gruppe, vi kan være stolte af.

Rekordstort medlemstal
Når vi ser tilbage på 2004, er det endnu et år, hvor aktiviteten i Egebjerg gruppen afspejler tilgangen i skoledistriktet Flere børn i Egebjerg skolen giver jo et naturligt
grundlag for flere spejdere. Men at det rent faktisk har
udmøntet sig i tilgang til gruppen, skyldes to ting. For det
første at grupperådet for 4-5 år siden besluttede at fokusere på at få børnehaveklassebørnene og l. klasse til at
starte som bævere, og for det andet at lederne har fonnået
at lave så godt spejderarbejde, at vi har kunnet fastholde
størstedelen. Effekten ses på den store juniortrop, vi har
nu.
Antallet .af spejdere er nu oppe på 116, hvoraf 15 også
er ledere. Dette er det største medlemstal Egebjerg gruppen
har haft. Det mærkes tydeligt ved fællesarrangementerne,
hvor vi efterhånden kan have svært ved at finde egnede
lokaler, der er store nok.
Hvis man skal tale om en bagside af succesen, er det, at
der mi er 35 ulve. Vi har derfor måttet lukke for tilgang og
nye interesserede vil komme på en venteliste. Dette er mig
bekendt ikke sket tidligere i gruppen. Jeg ved, at Karin har
meget svært ved at sige nej til en ny ulv, men rammerne er
altså ved at sprænges.

Roverklanen er genopstået
Når ret skal være ret, er det faktisk ikke kun de helt
unge, der er årsag til de stigende aktiviteter. Takket være
Tanja er Roverklanen genopstået. Denne henvender sig til
alle fra 17 til 99 år og er selvfølgelig lige nu tilbuddet til de
spejdere, der er "vokset" ud af senior enheden. Men det

giver også muligheden for de forældre, som aldrig nåede at
være spejder som barn. Dette er deres chance for revanche.
Interesserede kan henvende sig til Tanja.

Aktivitet og ikke sport
En af de rigtig gode ting ved, at vi er blevet så mange,
er at det nu er muligt at lave nogle gode aktiviteter på turene. Det er egentlig, hvad spejderlivet er: at få gode oplevelser i tæt kontakt med naturen og sammen med spejderkammerater.
En af grundideerne er at lære gen-nem at prøve tingene
i praksis og herigennem udvikle børnene fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt. Med andre ord skal spejderarbejdet ikke fokusere på den enkeltes talent for sport eller
musik, men skabe hele mennesker.
Men selv om det ikke er en konkurrencesport, kan vi
godt være stolte af, at det er gået godt, både for de yngste,
hvor bæverne har vundet både distriktstumeringen og
kammeratskabsprisen, og for de ældste, hvor Gustav
Mathiasen var på World Scout MOOT i Taiwan som en af
de 23 danske repræsentanter for hele den danske spejderbevægelse.

Følg med på hjemmesiden
Jeg vil ikke i detaljer gennemgå årets aktiviteter, da det
vil være alt for omfattende. Jeg henviser i stedet til vores
hjemmeside på www.spejdernet.dk/egebjerg. Jeg vil også
gerne opfordre til, ·at I løbende går ind og kigger. Lederne
er gode til at tage billeder og skrive om aktiviteterne, og
Knud Erik lægger meget hurtig nyt materiale ind på nettet.
Det er også her man hurtigt kan finde telefonnummer
eller e-mail adresse på ·lederne eller forældrerepræsentanter. Vi arbejder også på at gøre hjemmesiden mere interaktiv, men det er dog for tidligt til, at vi kan sige, hvad der
bliver mulighed 'for.

Juleturen er en god tradition
Der er dog en enkelt tur, jeg vil fremhæve - vores jule-

tur - som i 2004 igen var på Ny Sletten. Det var dejligt at
se så mange forældre, der deltog både i løbet og til spisning
om aftenen. Det er for mange blevet en tradition, hvor hele
familien nyder en på samme tid afslappende og aktiv dag.
Jeg kan kun opfordre til, at endnu flere prøver det til næste
år.

Vi vil gerne bruge alle de ressourcer, der er til rådighed
blandt forældrene og også give dem en mulighed for at
træffe spejderne og lederen i aktion.

Hvad skal der ske i 2005?

På juleturen blev der også kort drøftet emnet forældreinvolvering, hvilket jeg føler er på sin plads at følge op
på her. Udgangspunktet er, at vi er utrolig glade for vores
ledere, og vi er stolte af det arbejde, de laver. Derfor er det
vigtigt, at v~ passer på dem, så vi kan beholde dem alle
sammen.
Det er i denne forbindelse vigtigt at huske på, at lederne yder et frivilligt stykke arbejde, derfor behøver vi alles
hjælp til at gøre det nemt for dem, så de kan koncentrere
sig om det, det drejer sig om: at lave godt spejderarbejde.

Jeg startede med at fortælle om den fremgang, vi har
haft, og nu behøver vi alles hjælp til at give en hånd med,
så vi også i dette år får succes.
I det nye år vil vi i grupperådet gøre, hvad vi kan og
bruge ressourcer på at uddanne både ledere og forældrerepræsentanter, ved i højere grad at gøre brug af de kurser,
der udbydes af korpset.
Og når vi taler om 2005 vil jeg nævne, at der er landslejr i Guldborgsund, hvor enhederne fra juniorerne og
opefter deltager. Landslejren afholdes kun hvert 5. år og er
en kæmpe oplevelse for deltagerne. Vi arbejder også i
grupperådet med at arrangere en forældretur for at besøge
lejren. ·

Hvad kan forældre gøre?

Tak for hjælpen

Forældremedvirken er selvfølgelig at sørge for tilmelding/framelding til ture, at tilbyde sig til kørsel og kagebagning. Men det er også meget mere, hvor man kan få lov
til at bruge sine talenter og imponere ungerne, f.eks.:
e Syersken, der hjælper med at lave bålkapper

Til slut vil j eg gerne takke de sponsorer, der har hjulpet
os med velvilje og naturalier ved arrangementer.

Der er brug for aktive forældre

e
e
e
e

Jægeren, der tager troppen med på en naturvandring
Smeden, der hjælper med at lave en ny kærre
Sanglæreren, der laver en aften med nye spejdersange
Madmor, der tager med på turene og står for forplejmug

Der skal også lyde en ·tak til Solveig og Betina, som
ikke ønsker genvalg, når der om lidt .skal vælges forældrerepræsentanter.
Endelig skal der lyde en tak til Michael Hansen, der går
af som gruppeleder, og jeg byder velkommen til Carsten
Bai, der tiltræder som ny gruppeleder.

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 tlf. 75 85 88 18

lirsdag 17:00·19:30

Ulve

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

Onsdag 18:30·20:00

Juniorer

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

Mandag 19:00·21 :00

Spejdere

OG.· 08. kl. Gustav Mathiasen tlf. 23 80 GB 94 Torsdag 19:00·21 :00

Seniorer

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

Ønsker du at høre mere om arbejdet som frivillig leder hos KFUM-Spejderne i Egebjerg,
så ring til gruppeleder Carsten Bai tlf. 75 62 46 03

Nyt fra Ulvene
Tekst Karin Hansen:

Inde i hansled kirke.: Anne, Julie, Maria, Dagmar, Cecilie

Siden sidst: På vores sidste flokmøde inden juleferien
havde vi julehygge.
Vi spillede pebernødder. Hver ulv fik lov til at
tage det antal pebernødder som de slog med
terningen. Vi nåede en hel del runder inden
der ikke var flere pebernødder.
Vi havde fået julekort fra ·vores venskabs
gruppe i Skærbæk, de havde gjort meget ud af
julekortene.
Har ulvene været på juletur. Læs andet sted,
da jeg desværre ikke kunne deltage i år.
Har vi deltaget i vores årlige Nytårsparade

Her er de deltagende i Nytårsparaden. Med fanen forrest. Der er lige førend vi går over gangbroen i Hansted

Her nydes teffen,kakaoen og bollerne.
søndag den 9. januar. Vi startede fra spejderhuset med fanen forrest og derefter
fulgte bæverne, så ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne og til sidst forældrene.
I år var det Dorthe Isaksen der stod for guds
tjenesten, da IngerLise er sygemeldt.
Efter gudstjenesten var der teffe, varm kakao
og boller. Uhm. Vi var i sognets kirkehus,
efter kaffen var der forældremøde ,
hvor der skulle vælges 2 forældrerepræsentanter. To forældre meldte sig. Ole og Birthe.
Velkommen.
Årsstjerner blev overrakt. Vi havde en del
ulve der skulle have overrakt stjerner.
l års stjerner: Natasja, Kamilla, Julie L.
Bjørn, Gudny, Jannie og Christian I.
2 års stjerner: Chanett. 3 års stjerner:. Kenn,
Henriette og Cecilie.
Et stort tillykke til jer.
Næste år kunne vi godt tænke os at flere ulve
og forældre vil deltage i nytårsparaden, i år
havde vi kun 14 ulve ud af 34 der deltog.

Det sker:

I weekenden den 4. til d. 6. marts tager vi på
hyttetur til en stor hytte sammen med junio' rerne og spejderne.
Hytten hedder Ravnsøhytten og ligger ved
Ry.
Jeg vil fortælle om turen i næste udgave af
Broen.
Onsdag den 16, marts har vi flyttet vores
flokmøde til et besøg hos Falck. Gunni har
arrangeret dette besøg.

HUSK:
Lørdag den 30. april afvikles det årlige
Musløb
som
Set.
Georggilderne
arrangerer for os.
Sommerlejr i Kr. Himmelfartsdagsferien, vi
forsøger at arrangere det sådan at vi tager på
centerlejr. Som noget helt nyt for ulvene.
Glæd jer og lær nogle andre spejdere at
kende.
De større spejdere tager i år på Korp slejr til
Guldborgs und.
Lørdag den 28. maj er der ulveturnering.
20 km. hike i juni, dato er ikke fastlagt.
Onsdag d. 23. marts er der ingen flokmøde
p.g.a. påsken.
Onsdag den 15. juni har vi sidste flokmøde
inden sommer ferien.

Her nyder ledere og forældre t€!;ffen og bollerne.

Ulvene laver skuespil
Tekst: Henning Mathiasen
et var onsdag, og ulvene skulle lave skuespil for
hinanden, som en del af mærket "skuespiller".
Vi gik hurtigt i gang, så de skulle havde så lang
tid som muligt til at forberede sig. Ulvene blev inddelt i
tre grupper, og så gik vi hver til sit.
Da klokken nærmede sig 19:20, skulle vi alle sammen være klar. Nu havde vi så 3 ulvegrupper, som gerne
ville fremføre deres stykke. Vi satte os ned til bagvæggen, så det første hold kunne begynde. Det gik
ganske godt med alle tre skuespil, selv om der var nogen
af ulve, som ikke var helt trygge ved situationen.
Kort fortalt handlede de tre skuespil om
• Nogle bankrøvere, som blev fanget.
• Et mystisk mord, ingen kendte noget til.
• En prinsesse, som bliver taget til fange af en heks og
dernæst bliver reddet af prinsen på den hvide hest.
Før vi sluttede af, havde vi en fødselar, som gerne
ville dele lidt slik rundt

D

KALENDEREN
MARTS
Onsdag 2. kl. 19:30.
Kirke huset.
Sangaften i Kirkehuset Sidste sangaften i
denne sæson, under ledelse af organist Astrid
lindvig Nielsen og kirkesanger Svend
Jørgensen.

Onsdag den 2. kl. 19:00.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Klubhuset ved Egebjerghallen. Orkidegartneren
Knud Nielsen fortæller om pasning og pleje af
orkideer. Aftenen slutter med kaffe.

Sikke en pæn næse du har!

Fredag den 4. kl. 19:00. - 21:50.
Ungdomsskolen.
Fredagsåbent i klubben.

Torsdag den 11. kl. 14:00.
Lundum-Egebjerg-Hansted
Pension isforehi ng.
Generalforsamling i Klubhuset ved
Egebjerghallen. Forslag, som kan behandles
skal være formanden i hænde senest fem dage
før generalforsamlingen. Efter
generalforsamlingen er der kaffe og bankospil.

Det skal sidde helt rigtigt.

Tirsdag den 29. kl. 19:00.
Støtteforen ingen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

APRIL
Søndag 1O. kl. 10:30.
Lundum kirke.
Højmesse og afskedsprædiken med Ingerlise
Sander, og efterfølgende reception i Lundum
Borgerhus.
Tirsdag den 12. kl. 17.30.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Besøg på TV-SYD. Vi skal følge aftenens
udsendelse, og derefter er der rundvisning og
kaffebord. Max. 50 personer. Pris. 100 kr.
Afgang med bus, fra den tidliger-e svømmehal.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 23.
marts af hensyn til TV-SYD og bus.
Torsdag den 14. kl. 14:00.
Lundum-Egebjerg-Hansted
Pensionistforening.
Klubhuset ved Egebjerghallen. Christian
Østergård og hans makker fra Gedved kommer
og underholder med sang og musik.
Fredag den 15. kl. 19:00. - 21:50.
Ungdomsskolen.
Fredagsåbent i klubben.
Søndag 17. kl. 10:30.
Hansted kirke.
Højmesse og afskedsprædiken med Ingerlise
Sander, og efterfølgende receptlan i Kirkehuset
Tirsdag den 26. kl. 19:00.
Støtteforeningen.
Afho!der klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

MAJ
Tirsdag den 3. kl. 19:00.
BROEN.
Sidste dag for indlevering af BRO-stof til
juni-nummeret - de~ udkommer lørdag den
28.- søndag den 29. maj. Stof der bliver
indleveret senere end deadline, kan ikke
forvente at komme i juni-nummeret, men må
stå over til senere nummer. Stof samt
billeder kan mailes til:

steen-broen@stofanet.dk. - eller smides i
postkassen på privatadressen Skovvej 3,
Egebjerg. Billeder som jpeg-filer, og helst i
højeste opløsning, eller som papirbilleder.
Tekst helst som word-filer. Billeder skal
have en billedtekst. Når man mailer tekst og billeder, skal tekst være for sig, og billeder
for sig. Jeg kan ikke bruge billeder, som er
lagt ind i et word-dokument. (red.)
Onsdag den 4. kl. 19:00.
Ungdomsskolen.
Afslutningsfest.
Søndag den 8. kl. 10:00.
Hansted Kloster.
300 års jubilæum. Festgudstjeneste i Hansted
Kirke v/biskob Kjeld Holm, og efterfølgende
samvær i Klosterets samlingsstuer. Hansted
Kloster er vært ved et let traktement.
Alle er velkomne.
Mandag den 9. kl. 19:00.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Klubhuset ved Egebjerghallen.
Generalforsamling, derefter kommer Joan
Sørensen, Egebjerg og fortæller om sin nye forretning MICORBIS, hvorfra hun sælger garn og
meget andet til håndarbejde. Forretningen
drives i hjemmet på Vesterhøjsvej 54.
Aftenen slutter med kaffe og banko.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 4. maj.
Tirsdag den 1O. kl. 19.00.
Hansted Kloster.
Foredrag om Hansted Hospitai/Hansted Kloster
ved forfatter Eigil Holm i Klosterets samlingsstuer. Hansted Kloster er vært ved kaffebord
med boller og lagkage. Alle er velkomne.
Torsdag den 12. kl. 14:00.
Lundum-Egebjerg-Hansted
Pensionistforening.
Klubhuset ved Egebjerghallen. Peter Kuhne fra
Sattrup kommer og viser billeder fra hans cykeltur på Cuba, og fortæller om hans indtryk af
Cuba.
Tirsdag den 31. kl. 19:00.
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

Belægningsarbejde

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

Tlf. 75 65 61 76

lGI
Lev vel med el

Alt indenfor fliser belægningssten,
støttemure mm.
Stensætninger i
natursten. Terrasser
- indkørsler, mm.
- Udgravning-bundsikring - Levering af sand-ral.
- Kørsel med minidozer.
oet
Rin9 ti\...

LARS MADSEN

beta\er
s\9 .

Gl. kirkevej 17 - Egebjerg

Tlf. 75 65 65 47 • 40 38 70 47

EGEBJERG WS

Vi klarer alle former for reparation og nybygning
, Vand
Tilsluttet vvsbranchens
garantiordning
1 Varme
• Sanitet
17!\
• Gasinstall~ \Y
• Gasservice
75 65 6245 ~
Mobiltlf. 40 45 54 38

8

Langmarksvej 1, 8700 Horsens,
tlf.: 76282500, fax: 76282501,
e-mail: 3-stjernet.dk@3-stjernet.dk. www.3-stjernet.dk

Egebjerg Entreprenørforretning
V/Aut. kloakmester Peter Daugaard

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

Skovgårdsvej 18 - Egebjerg
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens

Nu er tiden til nyt tag!
Alt i renovering,
""' "' " '
reparat!o~. Isolering, Ølc:iA~ANTI,ØØ'
brandSikring,
IIII!'- ORDNING )l/11"
vinduer, dtre og
udestuer af tr o , plast
og aluminium,
Nybygning og
tilbygning.
Vi er ogs D Decra
tageksperter.

••

K Ø KKEN & BAD

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens

75 65 69 65. 40 98 69 65

I'ACADEVINDUE.R

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning ApS
Hanstedvej 17 A- 8700 Horsens, Tlf. 75 65 61 66 - 28 11 91 66

Entreprenør og Aut.
kloakmester

Maskinsliberiet
Salg - reparation
af plæneklippere
- havetraktorer
- buskryddere
- motorsave - hækkeklippere.
Slibning og salg af
kreatur+ fårekippere.
Slibning af køkkenredskaber

Maskinsl iberiet
v/Jørgen Nørgaard Kristensen
Nørrebrogade 21 B - 8700 Horsens
Tlf. 75 62 32 79 - Mobil: 20 82 55 12 - SE nr. 88 02 42 14

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

Horsens Blomster
& Havecenter A ;S

v/Bøje Bundgaard Rasmussen

Skovgårdsvej 2 - Egebjerg
8700 Horsens

(Tidligere Johansens Planteskole)

•
•
•
•
•

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

Tilbygninger- Renoveringer
- Flisearbejde m.v.

Mandag-fredag .......... kl. 8.00-17.00
Lørdag-søndag . .. ....... kl. 9.00-16.00

Lille firma - STOR service
- mester kommer selv!
DAMKJÆR ANLÆGSGARTNERFIRMA APS

Alt i planter og tilbehør
Blomster & binderi
Havebassing & fisk
Frugttræer, hæk og læplanter
Stort udvalg i granit

75 62 26 46
Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens
Dansk lærketræ i hel- og halvtømmer samt klink
og rustik - miljørigtigt alternativ til trykimprægnering.
Rekvirer produktinformation, prisliste.

www .lundumsavvaerk.dk
4" Lærk-klinke
beklædning

-l.jj;S~~=::-:;:':~::'1::~=: 6" Lærk-klinke-

········
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

beklædning

~19x125mm

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 af lærk og_ doug/as m.m. - Lønarbejde udføres

MURERFIRMAET

Din lokale
varmeleverandør
O. Industrigasser
O Afdækningsbark

Q

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

Aircondition
Vidste du at:
- Klimaanlæg skal serviceres
en gang om året!
- Filterskift skal ske hvert
andet år!
.-..._._" imaanlæg mister 10%
kølemiddel pr. år!
- Klimaanlæg har bedst af
at blive brugt hele året!
- Klimaanlæg fjerner dug
effektivt - det er billigere
end at åbne vinduet!

Vi kan nu servicere dit
aircondition/klimaanlæg

Kampagnetilbud
i hele maj og juni fra
kr. 595,- incl. moms
www.automester.dk

A

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

"'~J·•·/

~~

~

..,;'~
Flere glade bilister

Hansted Autoservice
Egebjergvej 136
8700 Horsens

Tlf. 76 26 90 96

'

~~:_~
i ........

/ /l ·\"'

Guldager Energi AIS
Frederiksberggade 25
8700 Horsens

]
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