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·LUNDUM- EGEBJERG- HANSTED
PENSIONIST FORENING
Efteråret 2005
Når dette nummer af Broen udkommer i september, er vi
godt i gang med efterårets møderække, idet vi startede op
den 8. september. Som noget nyt var det på Egebakken,
efter at vi i en lang årrække har holdt vore møder i klublokalerne i Egebjerghallen
Vores møder afholdes stadig den anden torsdag i måneden, og vi har arrangeret følgende møder:
Torsdag den 13. oktober klokken 14:00 får vi besøg af
5 -6 harmonikaspillere fra Harmonikavenneme i Århus.
I 2002 havde vi også besøg af Harmonikavenneme, og
de gav os en fornøjelig og god eftermiddag. Deres repertoire er gode gamle evergreens, danske sange og viser, samt
nutidens melodier. Holdet har deres egne sanghæfter med,
så deltagerne kan få lov til at synge med på nogle sange.
Torsdag den 10. november klokken 14:00 kommer
advokat Helle Brandt fra advokaterne i Sundhuset i
Horsens.
Helle Brandt vil holde et foredrag om arveloven, arveforhold og hvordan man kan lave testamente og derved
være medbestemmende om hvordan arven bliver fordelt
efter ens egne ønsker.

Helle Brandt har en af
bedemændene fra
Horsens med.
Bedemanden vil
oplyse om deres
arbejde med papirer
til myndigheder og
advokater, samt hvad
man selv kan beslutte
vedrørende sin egen
begravelse.

På grund af kaffen er der tilmelding til bestyrelsen
senest weekenden før mødet.

Bestyrelsen er på tiden:
Søren Larsen Åbrinken 6, ..........
Irma Sahner, Vandværksvej 28 . ......
Tove Jacobsen, Birkeholm 36 A. .....
Henry Albertsen, Vesterhøjsvej 18. . .
Vagn Jensen, Østerhøjsvej 6 . .......
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Harmonikavennerne fra Arhus.
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prykningskamp f1

J eg skrev lidt i sidste nummer om EIF 's serie
5 og serie 6 og den flotte start de havde på
turneringen og har så fået lyst til at følge det
lidt op med at gøre status og fortælle lidt om
hvordan det har udviklet sig.

Vores serie 5 har i foråret spillet 11 kampe
og vundet dem alle og skal dermed i oprykningsspil, som serie 5 .l altså en række med 6
hold, som skal spille om 3 oprykningspladser
til serie 4.
Vores serie 6 har i foråret spillet l O kampe
og vundet 5 af dem, lige nok til at komme
med i oprykningsspil, som serie 5.2 og spiller om retten til at starte spillet i serie 5 i
2006.
Hvis nogle har fået lyst til at komme og se
. godt fodbold i efteråret kan jeg her lige
nævne:
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Kampprogrammet efter den 01-09:
Med forbehold for ændringer.

Hjemmekampe
SERIE 5.1:
Søndag den 25-09: EIF - Hornsyld IF kl. 17:00
Søndag den 16-10: EIF - Engum Ul kl. 11 :00
Hjemmekampe
Søndag. den 11-09:
Søndag. den 18-09:
Søndag. den 02-10:
Søndag. den 09-10:

SERIE 5.2:
EIF- FC Horsens kl.18:00
EIF - Horsens FS l kl.18.00
EIF- Tvingstrop IF kl. 17:00
EIF- Horsens KFUM kl. 17:00

Alle er meget velkomne til at møde op og give deres støtte.

For EIF seniorfodbold
Poul Larsen

Sportsfest i Egebjerg
å er endnu en vellykket sportsfest i
Egebjerg overstået.
SFesten
startede torsdag eftermiddag,
med håndbold i hallen hvor de lokale håndboldpiger spillede det bedste de har lært,
det blev både til sejr og nederlag, men det
vigtigste er jo også bare at være med.
Derefter var det fodboldherrernes tur,
hvor super oldboys lagde ud med en sejr,
selvom de lokale helte både scorede i modstanderens og eget net.
Serie 5 herrerne måtte desværre
inkassere et knebent nederlag til HFS.
Torsdagen blev ud over godt vejr, krydret
med et grill arrangement med ben og
Egebjergfurtere.
Fredag var der lagt op til den helt store .
fest med helstegt pattegris og irsk folkemusik i teltet, det var som de foregående år
C nB, der stod for den musikalske del af
festen, og de var som altid veloplagte og fik
da også enkelte på dansegulvet.
Også for børnene var der fest, nemli~
diskotek i klubhuset , og der var godt fyldt pa
dansegulvet hele tiden, selvom nogle af
pigerne fra de mindre årgange nok mente at
drengene godt kunne danse noget mere og
snakke lidt mindre fodbold.
Alt i alt en rigtig god dag for både store
og små.
Lørdag startede med morgenkaffe i
teltet, hvor der stille men sikkert, som
formiddagen skred frem, blev fyldt op ved
alle bordene.
Det er nemlig lørdag at alle ungdomsholdene i fodbold skal i aktion.
Men inden da, skulle der lige deles et par
pokaler ud og efter indstilling fra de forskellige afdelinger faldt valget i år på Christian
Lind som modtager af EIF pokalen, i begrundelsen ligger bl.a. Christians store hjælpsomhed med at træde til som dommer når klubben er i bekneb, samt hans trænergerning
for miniputterne.
EIF s

lederpokal

gik

i

år

til

Berthelsen, som er mangeårig leder af det store
gymnastikhold.
Åse har en evne til at
fastholde interessen for
gymnastikken år efter år,
og er utrolig vellidt blandt
hendes "piger", og opbakningen til hende er så stor at
man næsten kan frygte for om der
stadig vil være gymnastik i Egebjerg, den dag
Åse takker af, hvilket vi dog ikke håber sker
de næste mange år.
Så kom der ellers gang i fodbolden, hvor
de fleste årgange var repræsenteret med
turneringskampe der var blevet rykket til
denne dag i anledning af sportsfesten.
Der var både sejre og nederlag til
Egebjerg, dog flest sejre.
Til frokost havde husmoderforeningen
vanen tro arrangeret frikadeller med kartoffelsalat, som igen i år gav anledning til ros.
Lørdag eftermiddag blev der ryddet op så
området omkring hallen igen ligner en sportsplads, enkelte blev dog siddende for at nyde
det gode vejr, og om de sidder der lige indtil
næste sportsfest må stå i det uvisse.
Der skal fra Idrætsforenin~en lyde en
stor tak især til Elin Kirkegard og Jørn
Kristoffersen som har lavet et kæmpe stykke arbejde for at få det hele til at klappe, og
det må man sige at det gjorde.
Selvfølgelig o~så tak til alle der har hjulpet med t il at fa sportsfesten til at blive en
succes.
På Idrætsforeningens vegne vil jeg gerne
ønske alle en fortsat god sommer, og håber
at se en ligeså stor opbakning til sportsfesten næste år.
Claus Trust
Formand EIF

Åse
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.micorbis.dk

Joan Sørensen på Vesterhøjsvej 54 har lagt sit liv om
fra at være lønmodtager til selvstændig.
Tekst: Arne Laursen
n lidt regnfyldt dag i august er Broen på besøg hos
Joan og Lars Sørensen på Vesterhøjsvej 54, hvor
Joan driver strikkeforretning. Lars er i gang med at
renovere badeværelse, og Joan har lige lukket butikken for
denne dag. De har boet på adressen i 20 år og har 3 børn,
Anders på 20, der er murerlærling, Lasse på 17, der er startet på gymnasium og Katrine på 12, der går på
Egebjergsko len.

E

"Hvordan finder man på at starte en forretning
med strikkemaskiner og garn i Egebjerg?"
"Det var en pludselig indskydelse", svarer Joan, "jeg

Joan Sørensen foran butikken.
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havde i 18 år et job som IT-supporter i Velux koncernen, og
det var så stressende for mig, at jeg måtte sygemelde mig.
Lars og jeg besluttede derefter, at nu skulle det være noget
andet, jeg skulle beskæftige mig med. Og den pludselige
indskydelse var, at det skulle være noget med strik. For
efterhånden mange år siden strikkede jeg en del og havde
det rigtig godt med det. Jeg ville kunne noget mere, sådan
er jeg med tingene." fmiæller Joan.

Håndarbejdscafeen starter
"Det hele startede med, at jeg fik ideen til en håndarbejdscafe", siger Joan. "Den blev oprettet i 2004 sidst på
året i den gamle brugs. Det foregår hver torsdag aften, og
den første aften kom der 30, og gennemsnittet af deltagere

er på 15 personer. Det er gratis at deltage, man medbringer
selv kaffe og sit værktøj, strikkepindene. Det er rigtig hyggeligt, og til orientering starter cafeen op igen efter ferien i
uge 32", fortsætter Joan.

Forretning starter
Joan fortæller, at det næste skridt var, at se på strikkemaskiner. Det viste sig, at de var meget dyre i Danmark 15.000 kr. På internettet fik Joan kontakt med en kineser,
som havde noget rigtig gode tilbud, der var meget billigere.
Efter en samtale med banken oprettede Joan et firma og
købte en stak maskiner til videresalg. Selvfølgelig kunne
det ikke gøre det med maskiner alene - der skulle også garn
med. I starten brugte vi stuen som butik, men så fik Lars
ideen til at bygge garagen om til butik. Anders pudsede
garagen, vinduesparti blev sat i, og den 15. december 2004
åbnede butikken.

Kunderne
"Hvor kommer dine kunder fra"? spørger jeg.
"Der er mange lokale kunder, som også indbefatter deltagerne fra håndarbejdscafeen. Desuden er jeg med i en
gruppe på internettet, der hedder webstrik Det er en gruppe, alle kan tilmelde sig, og hvor alle medlemmer kan kommunikere indbyrdes", fortæller Joan og fortsætter. "Der har
jeg mange kunder fra. De kommer fra hele landet. I starten
var vi 150 medlemmer, nu er vi 300. Det var igennem webstrik, jeg fik en fornemmelse af, hvilke garner og modeller,
der gør sig. Desuden fik jeg også en rigtig god hjælp fra
garnleverandøren til at vælge de rigtige produkter ud."
slutter Joan.
På spørgsmålet om det er moderne at strikke fortæller
Joan, at det er det. Der kommer mange nye strikkebøger.
Desuden har Joan prøvet at starte strikning op i ungdomsskolen. Dette projekt kørte i 2 måneder.

Strikning på maskine
Jeg spørger Joan, om det ikke er lidt uromantisk at
benytte strikkemaskiner. "Slet ikke", svarer Joan, "det går
meget hurtigere, man kan lave flere ting. Det er er kun det
kedelige, man benytter maskinerne til".
I butikken har jeg sælger 3 forskellige modeller, som
koster mellem 5.000 og 8.500 kr."

Åbningstider
Joan slutter med at fortælle, at som supplement til butikken har hun fået arbejde som husassistent på Lindehøj hver
formiddag.
Åbningstiderne er: mandag - onsdag . . . . . . . . . . 14 - l 7
torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 20
fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lukket

6eptem6et- okto6et- novem6et 2005

=================================================
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Aktiviteter på Egebakken
september - oktobernovember måned
Mandage kl. 10:00: Siddende gymnastik
Mandage kl. 13:30: Åbent værksted
Mandag den 3/10- 7/11 - 5/12:
Fællessang med sanggruppen fra den gl .brugs.
Tirsdage kl. 14:00- 16:45: Knipling (arr AOF)
og 3. tirsdag: Sang i plejeboliger kl.14:00.
Tirsdag i hver måned har lokalarkivet åbent k1.14 - 16.
Udenfor åbningstiden kan man rette henvendelse til
Mogens Kirkegård tlf. 75 65 61 09 eller
Peder Pedersen 75 65 60 30
Onsdage kl. 10:00: Spil/leg
Onsdage kl. 13:30: Læderfremstilling
Onsdage kl. 13:30: Kortfremstilling

l. tirsdag i hver måned afholder Egebakkens Venner
bankospil kl. 19.00 (se opslag)
Torsdag i hver måned holder pensionistforeningen
arrangement på Egebakken kl 14.00
4. torsdag hver måned holder Egebakkens Venner
arrangement kl. 13:30. (se opslag)
Gudstjeneste den sidste onsdag i hver måned 28.
september - 26. oktober og 30. november.
Der startes med fælles kaffe kl. 15:00, derefter
afholdes der gudstjeneste.
Tirsdag den 6/9: Modeopvisning kl 13:30

Torsdage kl. 8:30: Instruktion i redskaber
Torsdage kl. 10:00: Stående/gående gymnastik
og 3. torsdag: Bridge, kortspil og bob.

På Egebakken er der nu udgivet et blad "Egebladet", hvori
der er program for aktiviteter og arrangementer og øvrige
oplysninger. Programmet kan afhentes på Egebakken.

Arrangementer:
Søndagscafe på Egebakken 18/9 - 9/1 O- 13/11 (se opslag).

Nærmere oplysninger om ovenstående kan fås på
tlf. 76 29 49 37
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Egeb___ ensvenner
oreningen Egebakkens Venner er gået i gang med at
arbejde for at skabe aktiviteter på plejecenteret
Ege bakken.
Vores første aktivitet var St. Hans aften, hvor vi brændte bål syd for Egebakken. Vi havde fået sognepræst ved
Lundum og Hansted kirker til at holde båltalen. Der var en
meget fin tilslutning. Her kunne man medbringe sin madkurv, og der kunne købes øl og vand på Egebakken.
Vi har sammensat et program indtil l. december (se programmet nedenunder). Det er vores håb at mange af lokalbefolkningen vil slutte op om vores aktiviteter, så
Egebakken kan blive et mini-kulturhus.
Al aktivitet koster. Derfor har vi søgt om midler ved
nogle firmaer og fonde , for at skabe økonomisk råderum.
Vores ansøgninger har fået en fin modtagelse.
Hvis man som privat person kunne tænke sig at støtte
det arbejde, Egebakkens venner gør på Plejecenter
Egebakken, kan man give et beløb, eller blive medlem. Det
koster 50 kr. årligt.

F

Man kan henvende sig til bestyrelsen.
Formand: ......... Hans Thomsen .. 75
Kasserer: ...... . .. Vagn Jensen .... 75
Sekretær: ......... Hanne Vestergård 86
Bestyrelsesmedlem: Peder Pedersen .75
Gitte Christensen 75
Beboer repræs.: .... Magda L. Nielsen 75
Personale repræs.: . Jytte Guldmann .76
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40
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73
07
30

Egebakkens Venner
Program for aktiviteter i efteråret 2005
22. september i Egebakkens Cafe kl. 13:00

24. november i

Lis Knudsgård fortæller om en "Anderledes
rejse til Australien" Der serveres kaffe med
brød. Prisen for arrangementet er 25 kr.

Egebakkens Cafe
kl. 13:00.

4. oktober kl. 19:00
Bankospil i Egebakkens Cafe
27. oktober i Egebakkens Cafe kl. 13:00.
Smedekoret underholder. Det er "spil dDansk
dagen 2005", og det vil sikkert give koret
inspiration til danske sange.
Der serveres kaffe med brød.
Pris for arrangeme,ntet er 25. kr.

1. November kl. 19:00
Bankospil i Egebakkens Cafe.

Sognepræst Torsten
Ringgaard holder
foredrag.
Der serveres kaffe med
brød.
Pris for arrangementet
er 25. kr.
Alle skal være velkommen til arrangementerne,
som ikke kræver tilmelding.
Foreningen vil afholde et arrangement den 4.
torsdag i hver måned, og programmet vil være
at finde i Broen.

~eptemon - oktober - nove7FtOer 2005 =====================================================
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Midt i folkekirken

Han er åben for rock- og spaghettigudstjenester, når bare kirken taler med en
mund. Til gengæld bryder han sig ikke om meditationsgudstjenester. Vi behøver
nemlig ikke gøre noget særligt, for at Gud kommer til os. Gud er der altid.

Tekst og foto: Claus Schjødt
"Den er måske lidt tynd, men den kan vist godt drikkes,"
siger Torsten Ringgaard.
Det er kaffen, den nye præst i sognene Lundum og
Hansted er betænkelig ved. Han er endnu ikke fortrolig
med præstegårdens kaffemaskine. Det er en størrelse XL
med to kolber. Det kræver øvelse at lure den rette dosering,
og Torsten Ringgaard har ikke øvet sig ret meget, da Broen
besøger ham.
Godt nok er der gået lidt over en måned, siden han den
19. juni blev indsat som præst i de to sogne. Men han er
endnu ikke flyttet ind i præstegården på Stængervej i
Hansted. Håndværkeme mangler den sidste finish, og rummet, vi sidder i, ligner mest af alt et møbellager.
"Maleren skulle også have ferie. Det kan man ikke lave
om på," siger han roligt.

Ville være præst
Da Torsten Ringgaard i 1995, som 31-årig, begyndte på
teologistudiet ved Århus Universitet, var det for at blive
præst.
"Jeg ville ikke bare gøre det for min egen skyld. For mig
er teologi praktisk teologi. Teologien skal bruges i hverdagen."
Men han overvejede faktisk at læse psykologi.
"Jeg tror, det blev teologi, fordi jeg havde uendelig
meget brug for at få styr på mit guds billede, men også fordi
jeg oplevede at blive skuffet og
derved lidt vred, når jeg
kom i kirke. Kirken har
en kæmpeopgave i
samfund.
Undskyld
mig,
men som helt ung
og søgende oplevede jeg præster,
der i Guds navn
forkyndte noget,
der var destruktivt
og splittende - i
hvert fald for mit
eget vedkommende.
Heldigvis oplevede jeg
også det modsatte, ja
altså Præster, der kunne for-

kynde på en sådan måde, at jeg turde tro mig elsket af Gud,
lige præcis sådan som jeg er. Deres fodspor vil jeg geme
gå i, da jeg har erfaret en glæde og befriende lyst tillivet
gennem deres Gudsforståelse."
"Så det har jo noget med fortolkning at gøre. Jeg mener,
der må være noget, der kan samleos - også i et lille samfund som Hansted, Egebjerg og Lundum. Det kan ikke
passe, at tærsklen er så høj, at folk ikke kommer i kirke.
Det skal være en folkekirke - og det er det måske allerede
i Lundum-Hansted. Jeg har indtryk af, at min forgænger
havde syn for det og ikke mindst de personer, som sidder i
de to menighedsråd. Så jeg tro på et godt samarbejde."

En lys kristendom
Der er langt mellem de store ord, når Torsten Ringgaard
forklarer sig. Men det sker med engagement og overbevisning. Han ved godt, hvad han står for. F.eks. vil han geme
lytte og stikke fingeren i jorden.
"Det, jeg prøver at formidle, er en lys, glad og befriende kristendom. Sådan har jeg selv brug for at se på livet.
Jeg er en præst, der står midt i folkekirken. Jeg vil geme
samarbejde med alle. Jeg tilhører hverken grundtvigianerne eller indre mission, men hos de to fløje ser jeg dog det
klareste lys hos grundtvigianeme. Måske er det fordi, jeg
fomemmer, de har begge ben på j orden."
Men Torsten Ringgaard er ikke stødt på en teolog, han
er fuldstændig enig med - heller ikke Grundtvig.
"Så vidt jeg forstår Grundtvig, havde han en tanke om,
at vi kunne vokse med evangeliet. Det tror jeg ikke en døjt
på. Hvis jeg prædiker, at Gud elsker dig, som du er, og så
slutter af med at løfte pegefingeren og sige: At det skulle
så geme give sig udslag i, at du forbedrer dig! Så er budskabet allerede ødelagt."

Gud elsker os, som vi er
"Nej, Gud tager imod mig som det menneske, jeg er. Jeg
skal ikke først lige forbedre mig lidt. Og det er det befriende for os mennesker: At føle og tro os elskede uanset hvad
-midt i de fiaskoer, man oplever. For ved at se sig elsket
af Gud kan man elske sig selv, som den man er. Og først,
når vi elsker os selv, kan vi måske elske andre."
Når der er megen ufred i verden, skyldes det netop, at vi
ikke føler os elskede, som dem vi er, mener Torsten
Ringgaard.
"For gør vi det, så behøver vi ikke gå at kaste sten efter
andre."

Ønsker sig en ungdomsklub
Torsten Ringgaard taler sig varm. Han har meget på
hjerte og forklarer sig gerne. Men forkyndelsen hører til i
kirken, synes han.
"Jeg synes ikke, den hører til ved et hyggekaffebord i
præstens have, eller når jeg møder folk nede i brugsen.
Man skal ikke angribe folk med et budskab. Det skal være
deres eget valg, og det er det, når de kommer i kirken."
Men Torsten Ringgaard vil gerne skabe kontakt. Han
drømmer om en beskeden ungdomsklub i præstegårdens
tidligere konfirmandstue.
"Jeg kunne godt tænke mig et billardbord, et bordtennisbord og et filmlærred herovre," forklarer han med et nik i
retning af den væg som adskiller den tidligere konfirmandstue fra privatboligen.
"Bare en lille ungdomsklub - måske for børn fra 13 år
og opefter - sådan at man, når man er konfirmeret, kan
komme her torsdag eftermiddag for eksempel. Der skal
ikke nødvendigvis ske noget særligt, og der skal ikke holdes andagt," siger Torsten Ringgaard, der i adskillige år har
arbejdet som frivillig .svømmeinstruktør og fodboldtræner.
"Nu har vi jo også fået et nyt plejehjem, Ege bakken, og
det vil jeg også gøre noget ved. Ikke bare for at holde gudstjenester, men for at få en snak. Det er godt at tale med
ældre mennesker, der har en anden livserfaring."
"Og jeg håber at kunne gøre lige så meget i Lundum,
selv om jeg bor i Hansted."

Fraskilte og homoseksuelle
Nogle præster vil ikke vie fraskilte. Det vil Torsten

Ringgaard gerne, og ikke kun fordi, han selv er fraskilt.
Der skal være rum til at starte forfra, også når man er blevet skilt, synes han og citerer Johannes Møllehave: "Nåde
er, når alt er tabt, at få alt tilbage."
"Der er altid en ny begyndelse, også for folk, der er blevet skilt. Gud vil gerne begynde forfra med os igen og
igen. Det er jo netop det evangeliet handler om."
Det er straks vanskeligere, når spørgsmålet gælder kirkelig velsignelse af homoseksuelle.
"Det er et meget svært spørgsmål. Guds kærlighed er
også grænseløs over for dem, som har en anden seksualitet
end det, flertallet anser for nonnalt. Så personligt har jeg
ikke noget problem med det. Men jeg vil ikke ødelægge
sognet på det spørgsmål. Skulle et homoseksuelt par ønske
at blive velsignet i sognet, ville jeg spørge menighedsrådet."

Spaghetti og rock
Torsten Ringgaard synes godt om folkekirkens struktur,
som den er.
;,Det skal blive ved med at være en statskirke. Ellers vil
det ikke længere være en folkets kirke. Det bliver et nyt
missionshus, hvor de frelste går hen."
Mødet mellem kirken og den enkelte er mere interessant, synes han.
"Det er blevet mere normalt, at folk tror på noget - et
eller andet - og fortæller om det. Det er positivt med denne
åbenhed. Lad os da bruge den. Og så er det spændende,
hvordan man møder folk med et budskab, der er 2000 år
gammelt og gør det spændende og aktuelt."
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Torsten Ringgaard vil gerne være med til at
arrangere spaghettigudstjenester for unge familier
med børn, rockgudstjenester for unge eller samle
menigheden om et påskebord i kirken.
"Jeg er meget åben over for nye tiltag, men der
er gudstjenesteformer, jeg ikke går ind for. F.eks.
meditationsgudstjenester eller gudstjenester ved
fuldmåne, som nogle praktiserer - fordi man
mener, at man da bedre kan komme i kontakt med
Gud. Det bliver for sværmerisk. Vi skal ikke gøre
noget særligt for, at Gud kommer til os. Han er der
altid. Ja Gud er i virkeligheden den, der søger os,
og ikke omvendt."
Desuden skal budskabet være det samme hver
gang - også når der arrangeres teologiske foredrag
i kirkehuset
"Jeg vil gerne have, at vi taler med en tunge."

Ny spiller til oldboys
Torsten Ringgaard er netop begyndt at ro i
Horsens Roklub.
"Tidligere har jeg spillet meget fodbold, og det
vil jeg gerne i gang med igen. Så når sæsonen starter, har jeg faktisk tænkt mig at gå ned og spørge
oldboys-holdet, om det har brug for en mand. Det
kan være godt at være tvunget af sted. For det er
ikke altid, jeg gider."
Men Torsten Ringgaard kan ikke undvære at
røre sig, bruge sine hænder og være under åben
himmel som i de mange år, han arbejdede som
tømrer.
"Og når børnene er her i weekenderne, tager vi
måske ud at fiske eller stå på rulleskøjter."
Det kan også være, der bliver plads til et værksted, hvor han og sønnen Benjamin, der er 14, kan
skille en knallertmotor.
"Det havde jeg selv stor fornøjelse af i hans
alder, og jeg kan godt lide mekanik."

Dejlig velkomst
Der er stadig kaffe på kolben. Næsten halvanden time er gået. Men der er to ting, som også
skal med.
"Det var en fantastisk dag," siger Torsten
Ringgaard om sin indsættelse i først Lundum og
dernæst Hansted søndag den 19. juni.
"Menighedsrådene havde virkelig gjort noget
ud af det. Jeg har bestemt følt mig velkommen og
ønsket."
"Og så er jeg heldig med, at sekretær Ruth
Jørgensen fortsætter.
For hun er inde i det hele og kan hjælpe mig ind
i tingene.
Det er jeg meget taknemmelig for."

Rundt om Torsten Ringgaard:

Torsten Ringgaard,
født 19. april 1964
i Åkirkeby.
Forældrene, der
begge var sønderjyder, flyttede i
deres unge dage
til Bornholm, da
faderen fik ansættelse ved forsvarets militære installation på Dueodde. Moderen var hjemmegående, mens de seks børn - tre piger og tre drenge
kom til og voksede op. Da børnene var flyttet
hjemmefra, blev hun hjemmehjælper. Torsten
Ringgård er tredjeældst i søskendeflokken. Han
voksede op ved Boderne og Pedersker på
Sydbornholm. Forlod - grundigt skoletræt folkeskolen efter 9. klasse. Ville gerne have
været mekaniker, men faderen mente tømrer, og
sådan blev det. Torsten Ringgaard fik sit
svendebrev og har aldrig fortrudt. Flyttede som
19-årig til Sjælland for at tage på højskole.
Arbejdede dernæst et år i København som
tømrer, hvorefter turen gik til Herning sammen
med kæresten Karen. De havde mødt hinanden
på højskolen, hun ville tilbage til Jylland for at
læse til socialpædagog, og sådan havnede
Torsten Ringgaard på fastlandet. Parret blev gift
i 1985 og flyttede i 1990 til Them. De har tre
børn sammen - Rebekka 15 år, Benjamin 14 år
og Cecilie 12 år. Parret blev skilt i 2000. Inden
da havde Torsten Ringgaard i 1992 tilmeldt sig
hos VUC Silkeborg, hvor han tog en HF, som i
1995 skaffede ham ind på teologistudiet i Århus.
Arbejdede sideløbende med universitetsstudiet
som tømrer. Blev cand. theol. ved årsskiftet
2002 og afsluttede den praktiske del af
præsteuddannelsen ved Pastoralseminariet i
Århus i sommeren 2002. Blev i 2003 ansat ved
Klosterkirken i Horsens i et barselsvikariat af et
års varighed. Blev dernæst vikar ved Vær Kirke,
hvilket bl.a. indebar, at han overtog
undervisningen af dette års konfirmander i
Hansted Sogn. Søgte stillingen som sognepræst
for Lundum og Hansted sogne, da Ingerlise
Sander i foråret besluttede at gå af, og blev den
15. juni ansat ved de to sogne. Officielt indsat i
embedet den 19. juni.

Fra sognepræsten
Høstguds1jeneste En lille hilsen fra
den
nye
præst
S

øndag den 18. september har vi høstgudstjeneste
kl. 10:30 i Hansted kirke, her vil konfirmanderne
medvirke.
·
Efter høstgudstjenesten er alle velkommen til, sammen
med konfinnanderne, at nyde årets høst ved en frokost i
Kirkehuset Frokosten er gratis.
øndag den 25. september har vi høstgudstjeneste i
Lundum kirke kl. 14:00. Efter høstgudstjenesten
bydes alle på en kop kaffe i kirken.

S

Alle Helgen gudstjenestemed efterfølgende kirkefrokost

en 6. november er det Alle Helgens søndag. Under
denne gudstjeneste vil vi mindes og nævne de
mennesker, der blev lagt til hvile i årets løb. Efter
gudstjenesten i Hansted Kl. l O:3O er alle velkommen til
kirkefrokost i kirkehuset Frokosten er gratis.

D

Tuuuuusind tak for embedet i Lundum-Hansted. Jeg er
dybt taknemmelig. Tak til alle jer, som var med til at skabe
en vidunderlig dag den 19. juni til indsættelsen. Nu er jeg
flyttet ind i præsteboligen på Stængervej 24, hvor jeg
nyder den vidunderlige udsigt.
Fra køkkenvinduet har jeg den smukkeste udsigt over
mod kirken og Klosteret. Fra mit kontor udsigten over
golfbanen, hvor der er liv og aktivitet. Jeg er heldig, tænker jeg.
Det er godt at have en god udsigt. Dog er udsigten ikke
nok. Jeg håber, at jeg også med tiden får en god indsigt i,
hvem alle I mennesker i sognene er. Jeg glæder mig til at
møde jer og blive en del af fællesskabet også udenfor kirken.
Med venlig hilsen Torsten Ringgaard.

Syng-sammen-aftener
i Kirkehuset
Traditionen tro afholder vi syng-sammen-aftener i Kirkehuset Sognepræst Torsten Ringgard har sammen med
organist Astrid Lindvig Nielsen og kirkesanger Svend Jørgensen lavet et flot program for disse aftener og glæder sig til at vi mødes og synger sammen. Foreløbig har vi planlagt 2 sangaftener i efteråret, nemlig onsdag den
21. september 2005, kl. 19:30 og torsdag den 27. oktober 2005, kl. 19:30. Denne dag er det samtidig "spil
dansk dagen 2005", så da vil programmet formentlig byde på danske sange.
Vel mødt til disse fornøjelige aftner.
Hansted Menighedsråd.
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Ny sognepræst

Prost Litteri Hjorth og sognepræst Torsten Ringgam-d.

øndag den 19. juni 2005 var der præsteindsættelse af
sognepræst Torsten Ringgaard i Hansted Kirke.
Provst Litten Hjort foretog indsættelsen, og tidligere og
nuværende præster gik i procession. Det var en begivenhed
som menighedsrådet havde set frem til, og det blev en fantastisk dag, både i kirken samt ved den efterfølgende
reception i Kirkehuset
Torsten Ringgaard er ikke helt ny i sognet, idet han har
været ansat som vikar siden februar måned i år, og bl. a.
har stået for kanfinnationen af dette års konfirmander.
Menighedsrådet har i vikarperioden lært Torsten
Ringgaard at kende som en tillidsvækkende person og en
meget seriøs og arbejdsom præst, og vi ser frem til mange
års virke, til glæde for alle i sognet.

S

Stort fremmøde ved receptionen.

Hjertelig velkommen til Torsten Ringgaard
Hansted Menighedsråd

Præstekolleger.

Sognepræst Torsten Ringgaard ved gavebordet.

Julekoncert i Hansted kirke
søndag d. 27. november 2005 kl. 19:30
Julekoncerten i år vil være med Århus Koncertkor, med
Jørn Bendixen som dirigent.
Jørn Bendixen vil være kendt af mange, idet han
tidligere har været kirkesanger i Hansted kirke.
Koncerten vil hovedsagelig være et nyt a capella
program tidlig og romantisk musik af bl.a. Palestrina.
Bramhs, Bruckner, Rachmaniov og Verdi og naturligvis

også noget kendt julemusik Derudover vil der være indlagt et par fællessalmer .
Vi glæder os til at byde velkommen til årets julekoncert
som i år er gratis.
Hansted Menighedsråd

Julefest for pensionister
Torsdag den 8. december 2005, kl. 14:00

Vi starter i Hansted Kirke kl. 14:00 med gudstjeneste
hvor sognepræst Torsten Ringgaard prædiker.
Efter gudstjenesten vil der være kaffebord og
hyggeligt samvær.
Kaffen, vil som tidligere år, koste 20,00 kr.
Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne dag, skal
du ikke bestille den. Det gør menighedsrådet, og vi ·
skal nok sørge for at du bliver kørt hjem igen, når
samværet er slut.

Tilmelding til:
Torsten Ringgaard, .. ..... . ... .. . tlf. 75 65 64 12
Jytte Friis, .. .. .. . ....... .... ... tlf. 75 65 63 93
Og husk at sige, hvis du vil benytte kirkebilen
Sidste frist for tilmelding, mandag den 5.
december 2005.

Venlig hilsen
Lundum-Ransted Menighedsråd
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Gudstjenesteliste for Lundum-Hansted
GU OSTJENESTER

LUNDUM KIRKE
Torsten Ringgaard

Søndag den 11 . september
16. søndag efter trinitatis
ag den

1 .~-

n \ ...,.•F+.,..,.

09.00
Dorte Isaksen

september
trinitatiS

14.00 Høstgudstjeneste
Torsten Ringgaard
~ø1nac:la

den

oktober

19. søndag efter trinitatis

Torsten Ringgaard

Søndag den 9. oktober
20. søndag efter trinitatis

09.00

10.30

Torsten Ringgaard

Torsten Ringgaard

den 16. oktober
ag efter trinitatis

19.00
Torsten Ringgaard
den 30. okto
23. søndag efter trinitatis

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 6. november
Alle Helgens Dag

09.00

10.30

Torsten Ringgaard

Torsten Ringgaard

Søndag den 4. december
2. søndag i advent

09.00

10.30

Torsten Ringgaard

Torsten Ringgaard

*) Kirkefrokost - se omtale

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.

Sognepræsten
træffes bedst (mandag er fridag)
tirsdag-fredag kl. ...................... 12.00-13.00
samt torsdag kl. ...................... 17.00-18.00
Torsten Ringgaard tlf. . ................. 75 65 64 12
Stængervej 24, 8700 Horsens
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Skal du have fest?

Du kan leje Lundum Medborgerhus,
Torpvej 2, til private arrangementer.
Udlejningsregler & priser kan
ses på hjemmesiden:
www.lundum.dk
Eller kontakt:

Udlejningsbestyrer:
Hanne Doktor
Bækvej 86 ·
Tlf. 75 65 48 36

Foredrag med Peter AG. Nielsen
i~edOorgerhusetiLundur.n
Tirsdag den 15. november 2005 kl. 19:30

Pris: 30 kr. pr. person
Tilmelding til:
Formanden af Lundum Sogns Borgerforening
Hanne Hauser: hanne@lundum.dk Tlf. 75 65 48 05

"Det sansende menneske - om livsmod,
livsglæde og det sansende menneske".
Foredraget tager udgangspunkt i det postulat, at færre og
færre har sig selv med i det, de foretager sig. Vi opdrages
så at sige til systematisk at sælge ud af os selv - hele den
sanselige tilstedeværelse, ikke se, ikke høre, ikke dufte,
ikke røre. Og når vi mister de sanselige dimensioner,
mister vi følsomheden og evnen til at opleve sammen-

(OBS. Der er begrænset antal pladser til dette foredrag)
Arrangører:
Lundum Sogns Menighedsråd
Lundum Sogns Borgerforening

Vi kan desværre ikke nå at have resten af vores
efterårsprogram færdig, men se på www.lundum.dk
Det bliver ca. medio september, at man kan se dette
program på hjemmesiden.

"ÅRETS BORGER"
o

Igen i år skal vi have udnævnt "Arets Borger", og hvis du har et
emne, så send en kort begrundelse om personen/personerne, som
du ønsker valgt i år. Send forslagene til:
Karin Hansen, Hanstedvej 48 B, Hansted
Hanne Skovsgård, Torpvej 38, Lundum
Vagn Christiansen, Egesholm 38, Egebjerg
Jytte Friis Olsen, Vesterhøjsvej 28, Egebjerg
Willy Suhr Rasmussen, Torpvej 48, Lundum
Kan også mailes til redaktøren: steen-broen@stofanet.dk
Vi skal have din indstilling senest den B. november kl. 18:30
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Udflugtsdag:
Tekst: Anette Christensen

Torsdag d. 9/6 var Skovtroldene på udflugt hos
en landmand i Lund.
Vi blev hentet kl. 9.00 med bussen.
Da vi ankom til bondegården, fik vi en bolle til
formiddagsmad.
Bagefter viste landmanden os rundt i stalden hos
køerne, og vi fik vist og fortalt, hvad køerne
får at spise.
Vi afsluttede en god
formiddag med at
sp1se vores
medbragte
madpakke, og så
legede vi
på gårdspladsen,
indtil bussen kom
og hentede os.

Lasse, Tobias og Anja leger med hø.

Alle syntes at landmanden var spændende.

Bjørn, Freja, Mathias og Tobias sidder på høballe.

Her er vi alle ved at spise boller.

Dyrskue:
Tekst: Anette Christensen

Dagplejen var til dyrskue i Horsens fredag
den l O. juni.
Børnene fra Skovtroldene var lidt trætte, for de
havde været på udflugt dagen i forvejen.
Vejret var lidt overskyet, men ellers var det en
spændende dag med masser af søde dyr.
Maskinerne skulle selvfølgelig også afprøves.

Tobias og Bjørn prøver lige en græsklippe1c

Her får vi lidt ost.

Mads og Daniel var meget trætte da vi kørte hjem.
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Forårsfest i DUI-kolonien
Tekst: Pia Højberg Andersen
Forældrebestyrelsen i Dagplejen Nord afl1oldte forårsfest den 21 maj i DUI-kolonien for dagpleje Nords børn,
forældre og bedsteforældre. Opbakningen var stor, idet der
var 420 tilmeldte.
Hele dagens arrangement skulle foregå udendøres, så vi
håbede på godt vejr. Sådan skulle det ikke være, idet de
første blev budt velkommen med silende regn og lynglimt
Den fælles morgenkaffe blev indtaget indendøres i den
noget tætpakkede hytte eller stående udenfor med regnfrakker. Det klarede efterhånden lidt op, så der var tørvejr,
da dagens underholdning skulle begynde. Det var bugtaleren Michael og hans kat Pedro, som skulle synge og underholde til stor begejstring for børnene. Derefter var der fri

leg, hvor der var stillet nogle borde
op med bla. ansigtsmaling, balloner, indianerhatte med fjer og
sæbebobler. Andre brngte tiden
på at gå en tur ned til stranden og
kaste sten i vandet. Vi sluttede
dagen af med frokost i fmm af
sandwiches.
Vi i forældrebestyrelsen vil gerne
takke forældre/bedsteforældre, at de trodsede det dårlige
vejr og mødte op alligevel. Vi synes, trods vejret, at det var
en hyggelig dag, hvor det primære var, at man fik hygget
sig med sine (børne)børn + at forældrene fik snakket med
de andre forældre - noget som man måske ikke får gjort i
en travl hverdag.
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Broarbejdet i Hansted
l forbindelse med broarbejdet i Hansted, har
Tove Jørgensen Hansted, været flittigt ude
med kameraet, og har sendt Broen denne
billedreportage.
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

Huskeren~
Banko:

OBSlil

29. september kl. 19:30:
Torsdage frem til 15. december.

Kunne du tænke dig at skrive
tekster eller komme med gode
forslag til revyen 2006, eller selv
deltage i revyen.
Henvendelse til Vagn Rumph
tlf. 75 62 70 19 hurtigst mulig.

LET TÆPPELIM:
1. oktober kl. 19:00.

GENERALFORSAMLING:

www. egebjerg- hansted. dk

27. januar 2006 kl. 19:30.

REVY:
Generalprøve.
23. februar 2006 kl. 18:30.

REVY:

.BANKOIII

25. februar 2006 kl. 18:00.

Starter den 29. september
kl. 19:30.

FASTELAVN:
26. februar 2006 kl. 14:00
Atriumgården - Egebjergskolen.

,

Der spilles frem til 15. december.
Dørene åbnes kl. 18: 30.
Husk naboen. -

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
1. oktober 2005 kl. 19:00 spiller

LET TÆPPELIM

Inkl. entre - tre retters menu - musik
- dans til kl. 02:00. Pris pr. person . . . . . . .

175 _

Tilmelding til: Vagn 75 62 70 19
Bent 75 65 69 12
cc. 75 65 6215
Senest den 25. september

'

Egebjerg i 1950-eme
l min beskrivelse af Egebjerg i 1940-erne sluttede jeg med at sige at egnen stadig
var præget af landbruget og det gamle landsbysamfund, sådan var det naturligvis
også i begyndelsen af 1950-erne. Men med den begyndende mekanisering af
landbruget var en udvikling sat i gang, som nok fik mere vidtgående følger end de
fleste havde forestillet sig.
Af: Peder Pedersen
Hestene forsvandt
Alle kunne se den umiddelbare fordel ved at slippe for
at traske bag efter hestene, fure op og fure ned i al slags
vejr og i stedet sidde på en flunkende ny traktor, som kunne
lave fire gange så meget arbejde på en dag som hestene.

>

"Petersholm ",på øverste billede fi'a 1934 kan vi se at
der var 7 heste på gården. På nederste billede, som er fra
1951 er de fem heste skiftet ud med en traktor. På billedet
ses i øvrigt: Karen Vibeke og Carl Magensen samt sønnerne Poul Erik og Hans Jørgen, Stuepigen med kat i favnen, på hesten Forkarlen, på traktoren Andenkarlen, på
fløjen yderst til venstre trecijekarlen (Vagn Jensen
Østerhøjsvej) På billedet mangler: Fodermesteren, kokkepigen og daglejeren, som også hørte til folkeholdet i
1951 .

Når man kørte den i garage om aftenen og drejede nøglen,
krævede den ingen omsorg, før den igen blev kørt ud til en
ny dags arbejde. Hestene derimod skulle vaskes og strigles
og fodres også selvom det var fyraften eller fridag.
Men på det lange sigt og set i det store perspektiv, fik
landbrugets mekanisering langt mere vidtgående følger.
Med hestene forsvandt også de unge på landet. For hver
spand heste der forsvandt, blev en medhjælper ledig.
Her på egnen var der mange mindre gårde, hvor et spand
heste og en medhjælper kunne klare arbejdet. Efter at
hestene var blevet erstattet af en traktor, måtte manden på
gården ofte selv klare arbejdet.
Værre var det på de små husmandsbrug, som i mange år
havde givet arbejde og udkomme til en familie. De kunne
ikke rigtig udnytte mekaniseringens fordele. Brugene var
for små til at kunne bære investeringen i en traktor, og
foderet til hestene, tog en uforholdsmæssig stor del af
avlen.
Ja, husmændene, som der også var mange af her på
egnen, var hårdt trængt dengang. En efter en måtte de da
også give op, sælge dyrene og finde et arbejde inde i byen.
Arbejde hang ikke just på træerne dengang, arbejdsløsheden var stor, men de der kom fra landet og søgte arbejde
inde i byen, var velanskrevne blandt arbejdsgiverne der,
man sagde, at de folk som kom fra landbruget var vandt til
at bestille noget og parate til at tage fat på hvad som helst.
Men for mange var det en stor menneskelig tragedie, for
de elskede deres lille landbrug og var villig til at køre økonomien endog meget langt ned for at blive ved det erhverv,
som de nu en gang var vokset op med. At nogle var kørt
meget længere ned end rimeligt var, sås tydeligt, for efter
nogle ugers forløb med fast ugeløn, kom der velstand til
huse, konen og børnene fik alle nyt tøj og der blev råd til
besøg hos damefrisøren.

Nye arbejdspladser
Ja, mekaniseringen i landbruget betød mistede arbejdspladser, men to lokale firmaer havde til gengæld stor fremgang. Det var "Egedal Maskinfabrik" og "Graven
Planteskole" De to firmaer supplerede hinanden på udmærket vis. Da traktorerne holdt deres indtog i landbruget, blev
der meget arbejde til "Smeden" med at tilpasse de gamle
hesteredskaber så de kunne spændes efter traktoren. Holger
Jensen, som dengang drev Egedal Maskinfabrik, var en

Erling Graven havde i
50-erne stor succes med
sin planteskole

initiativrig mand, han startede ret tidlig en produktion af
landbrugsvogne med gummihjul, det var noget ganske nyt
dengang, han solgte rigtig mange af dem i 50-erne.
Erling Graven, som havde startet en planteskole i
Hansted sidst 40-erne, var også en driftig og initiativrig
mand, han så tidligt muligheden for at mekanisere arbejdet
i planteskolerne, der fandtes jo ingen maskiner, men Erling
Graven havde ideerne og på Egedal Maskinfabrik kunne
man føre dem ud i livet, så inden længe blev der fremstillet planteskolemaskiner, ikke blot til planteskolerne i
Danmark, men der kom også en eksport i gang til både
Tyskland, Norge og Sverige og senere også til Amerika.
Industrialiseringen havde holdt sit indtog

Egedal Maskinfabrik udvider

Holger Jensen
indehaver af Egedal
Maskinfabrik.

En dag i 1954 kom Holger Jensen til mig og sagde: Nu
bliver vi altså nødt til at købe noget mere jord af dig, vi har
ikke længere plads nok i den gamle smedje. Her skal du se,
og så viste han mig tegningerne til nogle nye og meget
større bygninger, ud mod Egebjergvej skulle der bygges en
udstillingsbygning og bagved en værkstedsbygning med
plads til lO mand. For, fortsatte han, gennem firmaet "Brdr.
Bendix" har vi har nemlig fået forhandling af både selvbindere og mejetærskere afmærket "Ava -Thermanius" og vi
får også forhandling af "Allis Chalmer" traktorer.
Året efter stod byggeriet klar til ibrugtagning. En af de
første mejetærskere blev leveret til O. Palmelund
Egesholm. Det var nok den første mejetærsker, som kom til
at køre her på egnen. Det var jo ikke en stor bred maskine,
som vi kender dem i dag, men en lille en, som blev bugseret at en traktor, men vi var jo alle meget imponerede.

Hjælpemidler i husholdningen
N ar manden fik en flunkende ny traktor at køre med i
marken, ville konen selvfølgelig også gerne være med.
Mange gamle kakkelovne blev i de år skiftet ud med centralfyr, de var naturligvis koksfyrede, oliefyr måtte vente
lidt endnu. Men centralfyret var alligevel et stort fremskridt, det betød varmt vand i hanen og mulighed for at
tage bad derhjemme.
Et andet fremskridt, som hørte 50-erne til var
"Andelsfrysehuset" Når man ude på gårdene slagtede en
gris til eget forbrug, så var hidtil eneste opbevaringsmulighed et saltkar - et trækar, som var så stort at det kunne
rumme en gris, grisen blev slagtet og parteret og lagt ned i
karret, hvorefter det blev overhældt med en saltopløsning saltlage-. Fra karret kunne man nu tage et stykke op til den
daglige madlavning. Når kødet/flæsket havde ligget i lagen
i lang tid, kunne det godt være mere salt end godt var.
Fremsynede folk tog derfor initiativet til af opføre et
fællesfrysehus på andelsbasis. Her i Egebjerg var det ejeren af gården "Egesholm" OlafPalmelund der var opmand
for sagen, han blev også valgt til foreningens formand.
Han stillede for øvrigt også en grund til rådighed til
opførelsen af "Fryseboxen" som huset hed i daglig tale.
Den blev opført i 1949 omtrent der hvor vejen Egesholm
nu går, med facade ud til Egebjergvej. Det var indrettet
med et ekspeditionsrum og et fryserum med tilhørende
maskiner. Hver andelshaver kunne leje en eller flere bokse.
Der blev ansat en dame til at tage imod varer til indfrysning
og udlevere pakkerne igen, når folk ønskede det, der var
bestemte ugentlige åbningstider. Flere af egnens beboere
havde i arenes løb jobbet med at passe boksen. De første tre
år var det Magda Lehmann Nielsen, som nu bor på
"Egebakken" hun fortæller at hun fik 250.- kr. om året for
sin indsats. Hun kan også berette om, at der engang havde
været indbrud i fryseboksen, det var et mareridt, for alt lå
hulter til bulter, så det var næsten umuligt at få rede på
hvem de forskellige pakker tilhørte, tyvene havde naturligvis kun taget det bedste kød.
I 1964, blev andelshaverne enige om at anskaffe sig
hver en hjemmefryser og sælge andelsfrysehuset, dermed
var den epoke slut.

Tøjvask
Hidtil var, stort set, eneste hjælpemiddel ved tøjvask en
balje med varmt vand, et vaskebræt og en masse knofedt,
men efter krigen begyndte vi at høre fra Amerika om automatiske vaskemaskiner, det lød jo spændende, men her i
Danmark måtte vi vente lidt endnu.
Løsningen her i 50-erne var at man i Egebjerg Brugs
kunne lej e en vaskemaskine for en dag, et temmelig stort
apparat, som stod på en lille vogn med to hjul, som man
enten selv kunne skubbe eller få "Oscar" til at flytte. Oscar
Sørensen boede i Hammersholm og drev en lille vognmandsforretning med en hestevogn med to små gule nordbagger for, han var en hel institution for sig, og en daglig
del af bybilledet.
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Egebjerg Brugsforening
ombygges og udvides i 1958

En anden mulighed var "Horsens andelsvaskeri" Det lå
i industrikvarteret i Horsens og fungerede på den måde, at
man samlede vasketøj et i en sæk for en måned ad gangen,
på en nærmere aftalt dag blev sækken afhentet og en uge
senere kom budet igen med det rene tøj. Det var en ren
nydelse, for lagnerne var rullede, dugene strøget og skjorterne var strøget og lagt pænt sammen med et bånd
omkring, alt sammen til en overkommelig pris. Eneste
ulempe var at man skulle have tøj nok til en hel måned ad
gangen.
Da de fuldautomatiske vaskemaskiner senere blev hvermandseje, blev Andelsvaskeriet overflødig og nedlagt, men
det havde, ligesom andelsfrysehuset, en levetid, hvor det
fungerede godt.

Flaskegas
Når der skulle laves mad i køkkenet, her ude på landet,
var eneste mulighed et komfur hvori der blev fyret med træ
eller tørv, det var noget besværlig og svinede meget Men
først i 50.erne dukkede et nyt emne op "flaskegas" Det var
muligt at købe et flaskegasanlæg bestående af 2 gasflasker,
en regulator og to-tre løse gasapparater, det kunne man så
få monteret fast i køkkenet eller på et lille bord. Når så flasken var tom, kunne man få den byttet med en der var fyldt,
enten i Brugsen eller hos Svend Engelbrekt.
I dag ville vi nok rynke lidt på næsen af at have sådan et
arrangement stående i køkkenet, men dengang i 50-erne
var det et meget stort fremskridt.
Ovennævnte Svend Engelbrekt drev en Cykelforretning
på Egebjergvej 161, men han solgt meget andet end cykler,
som før nævnt var han leveringsdygtig i flaskegas.
Radioapparater, havde han handlet med i mange år. Men i
1956 begyndte Danmarks Radio at sende fjernsynssignaler,
som kunne opfanges her på egnen, det åbnede jo endnu en
mulighed, nemlig salg af Tv-apparater. I de følgende år
skulle alle have sådan et, ganske vist var skærmen lille- 17
tommer- og naturligvis i sort/hvid, men vi var vildt begejstrede.

Knallerten
Knallerten eller cyklen med hjælpemotor, som de første
hed, er i høj grad et fænomen der kom frem i 50-erne og

den kunne selvfølgelig også købes hos Svend Engelbrekt.
I 50-erne og 60-erne solgte han et utal af knallerter, først
til voksne mennesker, som gerne ville hurtigt frem, men
som alligevel kviede sig ved at købe bil. Senere var det nok
mest unge mennesker, der købte en knallert, nar de fyldte
16 år. Knallerten blev et meget populært køretøj på den tid

Lokale forretninger
Da krigens varemangel var slut - sidste rationeringer
ophævet i 1952- begyndte forbruget at stige og da supermarkederne endnu ikke havde vundet indpas, betød det at
de lokale handlende havde gode tider. I Egebjerg Brugs,
som var nyopført i 1931 , var pladsen efterhånden blevet for
trang, delfor besluttede bestyrelsen i 1957 at udvide med
en ny fløj, nybygningen blev indviet i efteråret 1958.
Også Brugsen i Hansted havde fremgang i omsætningen
og det på trods af at der også fandtes en Købmand i byen,
som også havde fremgang og god omsætning. Købmanden
i Hansted var i øvrigt den første handlende her på egnen,
som anskaffede sig en "frysedisk" her kunne man købe
frosne fisk og grøntsager, virkelig en epokegørende nyhed.
I Hansted var der desuden en bager, der foruden sin
butik også kørte varetur, det vil sige at bageren to gange
om ugen kørte ud til alle husstande i omegnen med friskbagt brød. Før i tiden var det med en lille vogn med en hest,
efter krigen blev hestevognen udskiftet med en lukket varevogn - stort fremskridt -. Foruden bageren var der også i
Hansted en slagter, der ligesom bageren kørte varetur to
gange om ugen, først med hestevogn og senere med varevogn. Men slagteren var ikke ene om handlen i Hansted,
der fandtes skam også en viktualieforretning, hvor man
kunne købe pålægsvarer og lignende.
Jo, Hansted/Egebjerg var godt dækket ind med dagligvareforretninger, man handlede lokalt. Supermarkederne
var så småt ved at dukke op inde i byen, men de var endnu
ikke nogen trussel for de lokale handlende.

Byudvikling?
Nej, byudvikling var der ikke meget af i 50-erne, der
blev vist bygget 7 nye boliger i Hansted og 16 i Egebjerg i
denne periode. Det store boom kom først i 1960-erne og
70-erne.

Anna og Svend Engelbrekt og deres søn Axel. Man kan ikke se ret meget inde i udstillingsvinduet, kun at der er en knallert, foruden en TV-antenne. l det andet vindue ser man, at der også kan købes tobak og cigarer. .

Bagervognen her er
nu ikke bagerens i
Hansted, men en
lignende, som nu er
endt på museum.

Nye arkæologiske
udgravninger 111ed
flere fund fra
jernalderens Egebjerg
Af: Arkæolog cand. phil. Per Borup

er har som bekendt været stor byggeaktivitet i den
østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med
udstykning af nye områder gennem flere etaper.
Hver gang har Horsens Museum været et lille skridt foran,
så områderne er blevet undersøgt for eventuelle forhistoriske levn, inden de for altid ville være fjernet af de omfattende anlægsarbejder. De arkæologiske forundersøgelser
har næsten hver gang resulteret i egentlige udgravninger,
og efter de omfattende undersøgelser i 2003 ved vi i dag, at
området på og omkring Kastanjebakken allerede havde
været bebygget længe før der var tænkt på den nuværende
udstykning, nemlig gennem flere generationer i århundrederne lige før og omkring Kristi fødsel, den periode vi kalder ældre jernalder. Flere af de nyopførte boliger ligger
således i dag på tomterne af det, der engang var jemalderens beboelseshuse, som i perioder tilsammen dannede en
helt lille landsby, en forgænger til det moderne Egebjerg.
En oversigt over de vigtigste fund fra undersøgelserne
har kunnet læses i et af de tidligere udgaver af "Broen".

D

I forsommeren 2005 rykkede anlægsarbejdet længere
mod syd, hvor der udstykkes på det lavere liggende område nedenfor Kastanjebakkens skråninger. Museets prøvegravning havde her blot afsløret nogle få spor efter forhistoriske aktiviteter, blandt andet i form af såkaldte "kogegruber", som måske i jemalderen blev anvendt af beboerne
"oppe på bakken".
Længst mod syd, ned mod Lille Hansted Å tæt ved
Chemitalic, skulle en spildevandsledning føres gennem
først en sydvendt skråning og her nedenfor en lavning tæt
ved det tidligere rensningsanlæg. Først i sidste øjeblik, lige
inden maskinerne gravede sig flere meter ned i bakken,
blev museet gjort opmærksom på denne fase af udstykningen, og en hurtig undersøgelse blev straks iværksat. Det
kunne hurtigt konstateres, at lavningen dækkede over et
gammelt vandhul, som stadig var vandførende - eller lettere forsumpet- i århundrederne før Kristi fødsel (ældre jern-

alder) . Dette kan siges med sikkerhed, da beboere fra en
nærliggende bebyggelse har efterladt sig et større skårmateriale øverst i vandhullet. Måske er det de samme beboere som også udførte aktiviteter på den ovenfor liggende
mark mod vest, her blev flere skårholdige gruber fra
samme periode udgravet forud for plantning af et læhegn i
2003.
Under udgravningen af de omtalte efterladenskaber talte
vi naturligvis om, hvor selve den tilhørende bebyggelse
skulle søges. Der var oppe ved Kastanjebakken påvist flere
huse, som kunne være samtidige med både gruber og udsmidslaget i vandhullet, men afstanden hertil syntes lidt for
stor. Det mest oplagte sted kunne derfor være på den flade,
lave bakkekam lige ovenfor vandhullet nord for
Chemitalic, et område der endnu ikke er omfattet af
udstykningen. Overraskelsen var derfor stor, da den efterlyste bebyggelse i juni i år ganske uventet dukkede op i forbindelse med etableringen af et nyt, stort regnvandsbassin
helt ned mod Lille Hansted Å, og ikke mindst fordi der
viste sig at være tale om en større bebyggelse. Her skal bassinet ligge i det, der fra skråningen lige ovenfor lavningen
umiddelbart ligner en fortsættelse af det gamle vandhul, en
helt fladbundet lavning på kanten af engen lige nord for
åen.
Efter at muldlaget, i forbindelse med den arkæologiske
forundersøgelse, var fjernet i dele af lavningen, viste det
sig, at undergrunden her hæver sig en smule over både det
nærliggende vandhul og engen mod syd. I forhistorisk tid
bestod stedet af en helt flad, sandet og meget stenet terrasse, som mod vest var naturligt afskåret af en lille kløft dannet af nedstrømmende regnvand fra bakkerne ovenfor, mod
syd af åen og mod nord afgrænset af de stejlere bakkepartier. Den eneste farbare adgang til stedet har derfor været
gennem en passage mod nordøst.
Endnu er den arkæologiske undersøgelse ikke fuldt
afsluttet ved Egedal, som lokaliteten kaldes, men der er i
løbet af de fire uger udgravningen har stået på blevet påvist
og udgravet i alt l O større og mindre huse. Meget tyder på,
at alle huse har været benyttet samtidig, og at der således

Hvad der ligger til baggrund for disse husstands- eller
familiemæssige forskelle vides ikke med sikkerhed, men
der ses som regel en direkte sammenhæng mellem de rent
fYsiske rammer og størrelsen af familiens husdyrstand;
stormanden har derfor også været landsbyens "storbonde".
Beboelseshusene var i denne periode normalt opdelt i en
vestlig beboelsesende og en østlig staldende med de to
afdelinger adskilt af de to indgangspartier. Kun i to tilfælde har det dog i denne landsby været muligt med sikkerhed
at erkende spor efter stalden i form af stolper til båseskillerum. Heraf fremgår at der i det mindste af husene var plads
til 4 dyr, mens et af de mellemstore huse har rummet l 0-12
dyr, øjensynligt kvæg.

Udsigt over det undersøgte område for det kommende
regnvands bassin.
er tale om en egentlig landsby. I alt 7 af husene må betegnes som beboelseshuse. De bestod alle af parvise sæt af
indre, tagbærende stolper og med 2 modstående indgange,
en midt i hver langside. Husenes størrelse varierer meget,
det mindste indeholdt således blot 4 sæt stolper og var 7-8
meter langt, mens hovedparten af de resterende
indeholdt 6 sæt og havde en længde på 12-13 meter, et
enkelt dog 15 meter. Et enkelt af husene skilte sig ud fra de
øvrige ved at indeholde i alt 9 sæt indre stolper, og huset
var ikke mindre end 19-20 meter. Dette langhus har uden
tvivl været beboet af landsbyens "stormand", på dette tidspunkt var ikke alle nemlig lige, og vi formoder netop, at
den sociale ulighed bl.a. afspejles i beboelseshusenes størrelse. Til stormandens gård hører formentlig også to mindre udhuse med henholdsvis 4 og 2 sæt tagstolper vest og
sydvest for hovedbygningen.

Landsbyens beboere har ernæret sig ved agerbrug og
husdyrhold, og netop kvægdrift har formentlig haft en
afgørende betydning for valget af bosættelsen; her har
været direkte adgang til de gode græsningsarealer ved åen.
Kun i sjældnere tilfælde finder vi resterne af beboernes
husdyr, men ved Egedal indeholdt affaldslagene i vandhullet lige op til bopladsen et større knoglemateriale.
Knoglerne er endnu ikke blevet artsbestemte, men de indeholder bl.a. nogle hestetænder, og af andre husdyr vil der
bl. a. kunne findes får, ged og svin.
Der blev ellers kun gjort få fund af genstande i løbet af
udgravningen, foruden knogler drejer det sig om et mindre
skårmateriale fra lerkar, som næsten også alt sammen
stammer fra vandhullet. Skårene er med til at datere landsbyen til århundrederne før Kristi fødsel, den samme datering som nogle af husene oppe på Kastanjebakken. Det kan
ikke siges med sikkerhed, om de to bebyggelser har været
helt samtidige, eller om husene er rejst af de samme beboere på forskellige tidspunkter; på dette tidspunkt flyttede
man normalt rundt indenfor mindre mmåder.

Landsbyens beliggenhed vist på luftfoto (herover) og udtegnet med alle dens huse (herunder). Det største beboelseshus,
"s torbonden ", ses ved pilen.
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Udgravninger ved Egedal er lige afsluttet, og faktisk
mangler vi stadig at undersøge et lille område af marken,
inden maskinerne snart går i gang med at etablere det nye
regnvandsbassin. Ved sådanne arkæologiske undersøgelser
har museerne normalt kun mulighed for at undersøge det
område, der direkte bliver berørt (ødelagt!) af anlægsarbejdet, og i vores tilfælde gælder det derfor også, at der kun er
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blevet undersøgt et areal svarende til regnvandsbassinets
udstrækning. Vi har derfor heller ikke kunnet fastslå landsbyens fulde udstrækning, men en del tyder på, at den ikke
er afgrænset helt i østlig og måske nordlig retning, og at
den derfor har været endnu større.
Forhåbentlig bliver der mulighed for at undersøge det på
et senere tidspunkt.
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Landsbyens største hus (herover), en ca. 20 meter lang hovedbygning, og det mindste (herunder), et blot ca. 7 meter
langt hus. Trods den ringe størrelse har det sidstnævnte også haft to modstående indgangspartier, ganske som i de store
hovedbygninger. Langs med sydsiden af huset ses et kortere grøftforløb, der tolkes som resterne af en afvandingsgrøft.
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På tværs gennemskæres huset af en moderne drængrøft.
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Et af de mellemstore beboelseshuse med plads til l 0-12 - antagelig kreaturer- i staldenden mod øst.

Storbondens hus som det sås i den stenede
undergrund. For nemhedens skyld er
husets tagbærende stolper markeret med
hvide paptallerkener.
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Tekst Henrik Madsen
*"Set. Georgs Gilderne i Horsens" har i ea. 5 år haft en
aftale med KFUK spejderne i Horsens om drift og vedligeholdelse af spejderhytten "Kulla" ved vandværkssøen. I
den forløbne tid er "Kulla" istandsat for ea. 500.000 kr.
Det har medført en meget fin udlejning, hvor mange har
fået glæde at den pragtfulde natur der er i Hansted skov.
KFUK- spejderne i Horsens har tilbudt Set. Georgs
Gilderne at overtage "Kulla", hvilket vi med glæde har
taget imod. Der er i det sidste års tid arbejdet med det juridiske aspekt omkring overtagelsen og det har resulteret i at
der nu er dannet en selvejende institution "Den selvejende
institution Kulla" pr. l. august 2005 .
"Kulla" udlånes til mange forskelligefonnål-spejderne
er selvfølgelig målgruppen men børnehaver, uddannelses
institutioner og borgere fra Egebjerg er velkomne.
Vi vil dog lige fremhæve at det ikke er tilladt leje
"Kulla" til "vilde fester" som eks. kunne være en 18 års
fødselsdage, skole afslutninger mv.
Selv om "Kulla" har gennemgået en stor renovering, så
er der hele tiden mange ting der skal vedligeholdes, grun-

det den store udlejning, og det sker ved frivillig arbejdskraft.
Der er planlagt nye tiltag i "Kulla" bl.a. nye toiletter, en
ny bålplads, en rafteborg (granrafter til spejder pionering),
opbygning at et depot med div. spejderting mv.
Det sidste stykke afvejen ned til "Kulla" er i meget dårlig stand og vi håber at finde en god og varig løsning sammen med Horsens kommune.
Udlejning af "Kulla" forestås af Erik Sørensen
tlf. 75 64 66 85.
*Set. Georgs Gildernes idegrundlag:
Set. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning
af nuværende og tidligere spejdere, spejder - eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene: En gang spejder- altid spejder
Set. Georgs Gilderne er den eneste internationale bevægelse, der er opstået i, og udgået fra Danmark. Den blev
stiftet i København den 24. april 1933.

Set. Georgs gilderne i Horsens
V/Henrik Madsen

Juniorernes distriktstumering
3. til S. juni 2005
JTA Tanja S. Jensen fortæller:
Tema: 2. verdenskrig
Fredag aften mødes vi - 11 juniorer og 3 ledere- på kvisten for at køre samlet mod Gl. Rye. Vi skulle nemlig til
distriktsturnering. Vi skulle bo i telt, og jo nærmere vi kom
Gl. Rye, jo mørkere skyer kom der på himlen, og vi nåde
da også kun lige at komme ud af bilerne, før det begyndte
at dryppe. Så vi skyndte os at rejse teltene, så vi kunne få
vores ting i tørvejr.
I mellem tiden var regnen blevet kraftigere, og det så
ikke ud til bedring. Da teltene var rejst, skulle juniorerne
på et lille aftenløb. Her skulle de introduceres for temaet:
de skulle forestille sig, at de var en modstandsgruppe, og
derfor lavede de bl.a. identifikationskort og overlevelsesudstyr, og de fik udleveret radioer, så de kunne snakke med
de andre modstandsgrupper. Til sidst fik de historien om
"De lange knives nat" .
Da de kom hjem fra løbet, var de fleste meget trætte,
men hende, der styrede løbet, skulle lige sige noget, så de
skulle endnu engang ud i regnen for at samles. Bagefter løb
alle sammen tilbage ind i teltene, og der gik ikke ret lang
tid, før de alle sammen sov.
Lørdag morgen blev vi vækket af en sirene, der betød vi
skulle op. Vi fik spist morgenmad, og så skulle der laves
teltorden. Det gik okay, der var vist kun et par fejl til hver
af de 2 patruljer. Med lidt forsinkelse startede lørdagens
opgaveløb. Det bestod af l O poster, som patruljerne skulle
bruge det meste af dagen til at løse.
Klokken 16:00 var patruljerne tilbage fra løbet, og så

Hele patruljen på arbejde.

skulle der laves aftensmad. Det var frikadeller med kogte
kartofler, hvidkålssalat og dressing. Da maden var færdig,
skulle den bedømmes af 2 piger, der kom og prøvesmagte
den, og imens silede regnen ned, ligesom den havde gjort
hele dagen! Det bedste ved regnen var, at så var der ingen
myg, og dem var der ellers nok af.
Efter vi selv havde fået aftensmad, skulle patruljerne
lige nå resten af de poster, som de ikke havde nået i løbet
af dagen. Det var heldigvis kun et par stykker. Imens
vaskede LEDERNE op, da patruljerne ikke selv kunne nå
det. Så var der lejrbål, og i forlængelse af lejrbålet skulle
de på et lille aften/nat løb. Det handlede om smuglerkroer
og sortbørshandel med rationeringsmærker. Bagefter gik v1
ned i lejren og fik kage, og så gik vi i seng.
Søndag blev vi igen vækket af sirenen. Vi fik lavet morgenmad, dog var det meningen, at vi skulle have haft havregrød, men havregrynene fløj på jorden så det slap de for.
I stedet for fik vi toastbrød med pålægschokolade, marmelade og ost.
Efter morgenmaden skulle der igen være teltorden, og
bagefter skulle de på løb igen. Det var dog kun lige rundt
om lejrpladserne. På løbet skulle de bl.a. finde miner ved
hjælp af magneter, bygge en bro, hjælpe en jøde med at
flygte til Sverige og løse koder i noget vasketøj. Efter løbet
spiste vi middagsmad og pillede lejren ned. Så var der præmieoverrækkelse, og der var i alt 8 juniorpatruljer, og
vores ene patrulje Griffen vandt en 2.plads og turn-out
præmien. Det var rigtigt flot gjort, så vi ledere skyldte is til
alle juniorerne, da vi havde lovet, at hvis bare en af patruljerne fik en placering blandt de 3 bedste, ville vi give is.
Alt i alt en rigtig god tur på trods af regnen.

Margit har også tid til pjat.
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Spejder for en dag 2005
Skrevet af Juniorassistent May Kjems:
Fredag:
Sidst på eftermiddagen samles alle spejderne i Egebjerg
gruppe, undtagen bæverne, som altid først kommer lørdag
morgen. Vi gik straks i gang med at bygge lejeren op, da vi
viste at der var nok at gå i gang med. Vi skulle have bygget bivuak, indgangsportal, karrusel, sat diverse telte op, så
der var nok sovepladser til alle mand. Derudover havde vi
set vejrudsigten, hvilken sagde, at vi nok ikke skulle satse
på meget sol eller vanne, derfor byggede vi et stort overdækket spisebord, så var der mulighed for at rende lidt i
tørvejr, hvis det skulle give sig til at regne, som vejrudsigten sagde. Derfor måtte vi desværre i år indse, at vejret ikke
ville blive til den berømte falde-i-vand-maskine. Så for
ikke at ende med en masse forkølede unger, blev vi enige
om at droppe den i år.

Der er på forhånd bestemt, hvem der skal gøre hvad, for at
lejeren hurtigt kan blive bygget op. Juniorerne skulle sørge
for bygning af bivuak og indgangsportal, hvilket gik rigtig
fint. Men vi hjælpes naturligvis alle sanunen ad, så det hele
bliver så hurtigt færdigt som muligt. For selvom vi er

Snogbrødsbagning

l'nange, og vi hjælpes ad, tager det nu en hel del tid at få det
hele stablet på benene, og igen i år var det også et stykke
tid siden solen var forsvundet, inden vi blev færdige med
det sidste. Men hyggeligt er det, når man løfter i samlet
flok.
Lørdag:
Denne dag er den store dag, som mange spejdere ser frem
til, fordi det er tidspunktet for oprykning, hvor nogen rykker fra at være bæver til at være ulv, og nogle ulve bliver
juniorspejdere og så fremdeles. Det er også denne dag, der
er lidt sorgmodig for os ledere, de fantastiske juniorspejdere, som vi har lært godt at kende og holde af, rykker pludselig op og skal være tropsspejdere, det er lidt trist. Det er
naturligvis også dejligt med lidt frisk blod, når vi får en
flok nyoprykkede juniorer.

Efter oprykningen ankommer de udefrakommende børn,
forældre , søskende, venner med mere for at være med til
løbet, der skal foregå om formiddagen og efter middagsmad. Der var ikke så mange med i år, som ikke var spejdere, som vi kunne ønske os. Men det var heller ikke denne
dag, den danske sommer viste sig for den smukkeste side.

Betina hejser flag i solskin.
Derudover lå "Spejder for en dag"- weekenden også noget
tidligere i år, end den plejer. Det gjorde den, fordi ellers
kunne det ikke passe sammen med de øvrige arrangementer, der er i august måned i og omkring Egebjerg.
På løbet var der forskellige poster, der alle sammen havde
det samme tema omkring sørøvere. Jeg sad selv på en af
posterne, og på min post skulle man løse en kode for at
finde ud af, hvor man skulle videre hen til næste post. På
andre poster kunne man for eksempel lave en læderlap,
hvor man kunne få brændt et sørøvermærke på. På en tredje post skulle man kravle op i et træ for at få fat i skatten,
naturligvis med korrekt sikkerhedsudstyr på. Sådan var der
flere forskellige poster, man kunne prøve, dagen igennem.

Konkurrence i at spise lakridssnører.

Om aftenen var der fælles aftensmad for alle spejdere, og
andre interesserede. Aftensmaden bød som sædvanlig på
helstegt gris, som Poul stod for. Igen i år smagte den helt
perfekt. Efter aftensmad var der lejrbål, som Brian og
Martin sto'd for. Det var et rigtigt godt arrangement, med
forskellige gode og sjove indslag. Den pingvindragt,
Martin havde på i starten af lejrbålet, klædte ham ganske
fantastisk. Efter lejrbålet var der kaffe og kage med lidt
afslapning og hygge.

Søndag:
Denne dag var dagen, hvor det hele skulle pilles ned igen.
Det gik rigtig godt og alt blev fjernet rub og stub, så brugsens græsplæne igen blev ryddet. Efter nedpilningen var
det tid til uddelingen af årsstjerner. Da de var uddelt, blev
flaget taget ned, og det var farvel og tak for en rigtig god
weekend.

Margit vil op i troppen.
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Guldborgsundlejren
16. juli til23. juli 2005
Juniorspejdernes dagbog fra lejren:
Lørdag: Ankomstdag. Godt åbningslejrbåL Det var godt, fordi
det var nogle gode sange og et godt band. Stemningen var god,
og filmen eller teateret var godt. Og så kommer vi til det dårlige: "toiletterne" er meget dårlige, man kan ikke skylle dem
ud, de stinker af lort! FØJ! Der er ikke lys på toiletterne, heller
ikke om aftenen/natten.
Søndag: Det gode var, at vi havde frikvarter helt til om aftenen,
hvor vi skulle gå pilgrimsvandring. Det var godt, fordi vi ikke
skulle lave noget hele dagen. Det var også godt, for vi var ude
at bade - altså nogen af os. Nu kommer det dårlige: vi skulle gå
så langt til pilgrimsvandring i stedet for bare at gå en hurtigere
vej. Det var ringe, og det var også ringe, at vi skulle til gudstjeneste, og vi skulle synge mange sange.
Mandag: Der var der underlejrdag. Det var sjovt at være sammen med alle de andre, men det var dårligt, at vi skulle vente så
længe på maden.
Tirsdag: Der var vi på aktiviteter. Vi spillede bordfodbold med
fødderne . Det var sjovt. Det eneste, der var dårligt, var, at Sara
forstuvede sin tommeltot.
Onsdag: Det gode var, at vi skulle i Bon Bon land. Det dårlige
var, at Magnus blev indlagt på hospitalet. Og så at det regnede
i Bon Bon.
Torsdag: Det var HCA-dag. Det var godt, at vi måtte slappe af
hele dagen, fordi det regnede. Det var dårligt, at vi alligevel
skulle gå lidt til sidst.
Fredag: Der var der Kasino Pizza om natten kl. 00:00 og helt
til kl. 02:30. Det var sjovt, selv om det var om natten. Det var
også meningen, at vi skulle på ræveløb, men det slap vi for, da
vi var så søvnige.
Lørdag: Der var der "Knald i a låg" -dag. Der skulle vi på løb
rundt i lejren. Det var både godt og skidt, for det var ikke alle
poster, der var lige sjove.
Søndag: Hjemrejsedag. Vi var tidligt oppe, for vi skulle pakke
sammen, inden lastbilen kom efter alt vores grej, og kl. 11 :00
kørte vi hjem til Jylland. Vi var hjemme kl. 15:30.

FraUlvene
Mel: Den lille frække Frederik
l. vers: Fra Egebjerg tog vi med bus
og kørte væk fra vores hus
Til Hummelmosen kom vi nu
Vi si' r juhu- juhu- juhu.

Hummelmose
tidende

De deltagende ulve er lige ankommet til Hummelmosen

Onsdag den 4. maj og torsdag den 5. maj
Dagens nyheder: I går tog vi til Hummelmosen og så fik
vi sat teltene op med meget besvær. Så fik vi rundvisning
og det tog rigtig lang tid. Så vi var meget trætte og det var
mørkt. Da vi kom hjem til teltene og vi frøs da vi skulle
sove.
Næste dag, først skulle vi stille et spisebord op lavet ud af
rafter og 2 A bukke og det var virkelig svær og vi sultede!!
Og da vi havde gjort det skulle vi til flaghejsning
Bagefter skulle vi spise morgenmad efter det skulle vi på
løb og det var sjovt, nogen blev våde, fordi løbet havde
meget at gøre med vand.
Vejret: Overskyet med lidt regn og sol.
Dagens bommert: Der var ingen bommert.
Dagens vits: Vil du høre en vandet vits. DRYP DRYP!
Hvad er ligheden mellem et køkken og Anders Fogh
Rasmussen,
De har begge to låger og skuffer.
Dagens vers: Vi sov i telt den lange nat
Og ingen våde af os blev
Aktiviteter har vi haft
Og det var sjovt at ha - ha!

Torsdag den 5. maj og fredag den 6. maj
Dagens nyheder: da vi havde haft bål, skulle vi i seng.
Vejret: Det var regn og pause, regn og pause osv.
Dagens Bommert: Brændemærker koster for meget.
Dagens vits: Vil I høre en sandet vits, så tag til stranden.
Dagens vers: Vi skulle sove i et telt
Og tinnet smelte skulle vi
Og det var faktisk meget let
Ja, vi kan bare lave spjæt.
Fredag den 6. maj og lørdag den 7. maj
Dagens nyheder: Vi var i Djurs sommerland. Det var rigtig sjovt. Men vi ventede næsten l time på 2 ulve der ikke
overholdte tiden. Øv. Der var mange ca. 60 sjove forlystelser. Vi gik derhen og hjem igen.
I fredags havde vi et natløb uhyggeligt.
Vi fik grillmad spyd over bål, det smagte godt.

Egge med bagagen og et par ulve.
Pioneringen skulle pilles ned igen, hårdt. Vi fik brev hjemmefra, dejligt.
Vejret: Det regnede lidt og haglede lidt og vi fik et enkelt
tordenbrag, ellers sol
Dagens bommert: Martin drak af mælkekartonen og smed
den på bålet, så sprang den og resten af mælken sprøjtede
ud over Oliver..
Dagens vits: Der var en tysker, en dansker og en svensker
der skulle ud i rwnmet. De fik lov til at tage 56 kg. med.
Danskeren tog sin kone med, svenskeren tog bøger med og
tyskeren tog cigaretter med. Da de havde været deroppe i 4
år kom de hjem. Danskeren havde fået 3 børn, svenskeren
var blevet den klogeste mand i universet. Tyskeren kom ud
og spurgte om der var nogen der havde en lighter?
Dagens vers: Ja, tidlig op den sidste dag
Så spiste vi vor morgenmad.
Nu skynde os vi alle sku'
Så vi ku' kør med bus ja bus.

Hummelmose tidende skrevet af de deltagende ulve, som
var:
Julie S. Julie L. Gudny, Bjørn, Mads, Kristian, Morten,
Emil H. Emil J. Kathrine, Nicolai, Jannie Jonas, Tobias,
Kevin, Marianne, Oliver, Mikkel og Daniel.
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Ulveturnering

Ulvene er klar til lidt imformation.

Samlet til fælles bål.

Lørdag d. 28. maj tog 20 friske ulve til et Spiderman løb i
Horsens.
Vi samledes alle bag ved Rådhuset, der var 23 bander tilmeldt.
Løbet bestod af l Oforskellige poster.
Post l . Lav/fremstil en glødelampe
Post 2. flytte farvet (kemikalier) vand.
Post 3. Kend de 15 mest almindelige skilte.
Post 4. Klatre gennem et spindelvæv.
Post 5. Læg hinanden i aflåst sideleje.
Post 6. Digt en spiderman historie ..
Post 7. Find den giftige drinks.
Post 8. Befri Spiderman ved hjælp af en kode.
Post 9. byg og tænd et bål korrekt.
Post 10. Morsekode der skulle løses.
Da alle ulvene havde været igennem posterne tog vi op til
Vor Frelser kirke, hvor vi i hold gik op til Lunden. Her var
der underholdning ved en tryllekunstner Nicolai, medens
pointene blev talt sammen.
Bæverne havde også været på løb, så de var der også da vi
kom op til Lunden.
Vi fik saftevand og kage. Herligt. Nu blev spændingen
udløst.
Bedste turn out (samarbejde mv.): Antiloperne fra
Hatting.
Bedste bande: Slangerne fra Hatting
Bedste gruppe: Hatting.
Vi ulve fra Egebjerg vandt ikke noget men vi havde en god
dag og vi forsøgte alle at gøre vores bedste. Godt gået \live.
Vi forsøger igen til næste år.

Seks ulve Fa Egebjerg laver underholdning.

Banderne klar til at løbet skal starte.

Et velfortjent hvil på vej til Djurs Sommerland.

Ulvene vil gerne have en autograf

Vi glæder os til at spise. UHM

Per koncentrerer sig om at ramme.

Spejder for en dag
Ulvene deltog i det årlige arrangement: Spejder for l dag.
Fredag den 5. august mødtes
alle på Brugsens græsplæne og
lejren skulle etableres.
Lørdag formiddag var der
oprykning.
Vi havde 23 ulve der rykkede
op til juniorerne.
Held og lykke på jeres videre
veJ.
Vi fik 16 bæver~, som vi nu skal til at lære at kende.
Det glæder vi os meget til.
Piratløb om formiddagen og igen om eftermiddagen.
Helstegt gris til aften og et godt lejrbål bagefter.

Børne på en post, hvor kikkerten var et godt hjælpemiddel.

Søndag overrakte vi årsstjerner.
l års stjerner til: Helena, Tobias, Niels Kristian og
Patricia
2 års stjerner til: Dagmar, Louise, Cecilie K., Camilla,
Steffen A., Cecilie T. , og Tobias S.
3 års stjerner til: Steffen S., Rasmus H. og Amanda.
Et stort tillykke.
Siden sidst: Har vi deltaget i et byløb temaet: Spiderman
Vores 20 km. hike blev desværre aflyst pga.
for få tilmeldte.
Videonat en god afslutning på et godt
spejderår.
23 ulve er rykket op til juniorerne
16 bævere er rykket op til ulvene.
Afholdt forældremøde
Det sker:

Besøge en strudsefarm
Hyttetur til hytten: KOLLEN v/ Hørning
Tager mærket: Dyreven
Går vi i gang med at lave bålkapper.

Fire friske spejdere har løst opgaven.

Johannes i infoteltet.
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KALENDEREN
SEPTEMBER
Tirsdag den 13. kl. 17:45.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Bowling og ben. Vi mødes kl. 17:45 på
Strandkærvej 87, hvorefter vi først bowler, og
derefter spiser ben.

om pasning og pleje af orkideer. Aftenen slutter
med kaffe.
Tilmelding senest den 5. oktober.
Torsdag den 13. kl. 14:00.
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistforening.
På Egebakken hvor vi nu holder møde, kommer
5-6 harmonikaspillere fra Harmonikavennerne
fra Århus, og underholder
Torsdag den 13. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

Onsdag den 21. kl. 19:30.
Kirkehuset
Syng-sammen-aften med sognepræst Torsten
Ringgård, organist Astrid Lindvig Nielsen og
kirkesanger Svend Jørgensen.

Torsdag den 20. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

Torsdag den 22. kl. 13:00.
Egebakkens Venner.
l Egebakkens Cafe kommer Lis Knudsgård og
fortæller om en "Anderledes rejse til Australien".
Kaffe med brød, og arrangementet koster 25 kr.

Tirsdag den 25. kl. 19:00.
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.
Efter klubaften - generalforsamling kl. 20:30

Tirsdag den 27. kl. 19:00.
Støtteforen ingen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

Torsdag den 27. kl. 13:00.
Egebakkens Venner.
l Egebakkens Cafe underholder Smedekoret
Det er "spil dansk dagen", og det vil sikket give
koret inspiration til danske sange. Kaffe med
brød. Pris for arrangementet 25 kr.

Torsdag den 29. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

OKTOBER
Torsdag den 1. kl. 19:00.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
LET TÆPPELIM spiller op til dans. Entre, tre
retters menu, musik-dans til kl. 02:00 for 175.kr. pr. person.
Sidste tilmelding den 25. september.
Tirsdag den 4. kl. 19:00.
Egebakkens Venner.
Bankospil i Egebakkens Cafe.
Torsdag den 6. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30
Mandag den 10. kl. 19:00.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Vi mødes i klubhuset, og får besøg af
orkide-manden Knud Nielsen, som vil fortælle

Torsdag den 27. kl. 19:30
Kirkehuset
Syng-sammen-aften med sognepræst Torsten
Ringgård, organist Astrid Lindvig Nielsen og
kirkesanger Svend Jørgensen.
Torsdag den 27. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

NOVEMBER
Tirsdag den 1. kl. 19:00.
Egebakkens Venner.
Bankospil i Egebakkens Cafe.
Torsdag den 3. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30
Torsdag den 10. kl. 14:00.
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistforening.
l Egebakkens Cafe kommer advokat Helle

Brandt og holder foredrag om arveloven og
arveforhold.

Torsdag den 1O. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

Tirsdag den 15. kl. 19:30.
Medborgerhuset i Lundum.
Foredrag af Peter A.G. Nielsen om "Det
sansende menneske- om livsmod, livsglæde og
det sansende menneske". Pris 30 kr. pr. person.

Torsdag den 17. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

Torsdag den 24. kl. 13:00
Egebakkens Venner.
l Egebakkens Cafe kommer sognepræst Torsten
Ringgaard og holder foredrag. Kaffe med brød.
Pris for arrangementet 25 kr.

Torsdag deri 24. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

Tirsdag den 25. kl. 19:00.
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

Søndag den 27. kl. 19:30.
Hansted kirke.
Julekoncert med Århus koncertkor. Gratis adgang.

DECEMBER
Torsdag den 1. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

Torsdag den 8. kl. 14:00.
Hansted Kirke.
Julefest for pensionister. Gudstjeneste i Hansted
kirke, derefter kaffebord og hyggeligt samvær.

Torsdag den 8. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

Torsdag 15. kl. 19:30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

