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Aktiviteter ogjulehygge i
Lundum Medborgerhus
December - januar - februar
13. december, tirsdag ANDESPIL Kl. 19.00 i
Medborgerhuset.
Mød op til en rigtig hyggelig jule bank:oaften, hvor der
bl.a. er mulighed for at vinde anden til juleaften. Der er
mange andre fine gevinster samt "sidegevinster".
Der vil blive serveret kaffe og småkager. Øl og vand kan
købes.
Husk kontanter til køb afbank:oplader.
6. januar, fredag FÆLLESSPISNING Kl. 18.30 i
medborgerhuset Tilmelding og menu se kommende opslag
el. på www.lundum.dk
3. februar, fredag FÆLLESSPISNING Kl. 18.30 i
medborgerhuset. Menu: Traditionen tro serveres der »gule
ærter« med lækkert tilbehør. Tilmelding: Se kommende
opslag el. www.lundum.dk
23. januar, mandag MAKEUP AFTEN EKSKLUSIV
MAKE-UP OG HUDPLEJE AFTEN i Matas Horsens
18.30 - ca. 21.30 . Forkæl dig selv! Prøv det hele med

Her kan du
altid se .. sidste
nyt .. i Lundum

grundig vejledning og demonstration. Forfriskninger i
løbet af aftenen. Pris l 00 kr. som fratrækkes ved evt. produktkøb samme aften. Fælleskørsel fra Medborgerhuset kl.
18.00. Max. 12 personer. HOLDET ER FYLDT OP!!!
Hvis du vil på venteliste ved evt. afbud, kontakt: Hanne
Hauser: tlf. 75 65 48 05 - hanne@lundum.dk
24. februar, fredag GENERALFORSAMLING
Her vil der blive indkaldt med dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag til bl.a. vedtægtsændringer, bedes
være indgivet til formanden af Lundum Sogns
Borgerforeningen senest den 20. januar 2006.
25. februar, lørdag MANDEHØRM. Sæt kryds i
kalenderen allen~de nu. Dette er en årlig »succes-herreaften«, med bl.a. stegt lever, biksemad, øl, kort- og brætspil
mv. Kvinder INGEN adgang - en RIGTIG herreaften.
Tilmelding: Se kommende opslag el. www.lundum.dk
26. februar, søndag FASTELAVN I LUNDUM
Program vil blive omdelt.

Tilmeld dig
.. Hvem er
Hvem .. og få
alle .. nyheder ..
tilsendt
direkte pr.
mail.

Bestyrelsen af Lundum Sogns Borgerforening

ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn til de forskellige arrangementer.
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2005
Tekst og foto: Mogens Kirkegaard

alget som årets borger 2005 var ikke svært. Han
har faktisk været på tale både sidste og forrige år,
så tredje gang var det ikke til at komme uden om
Peder Pedersen. Han er blevet indstillet fra to sider med
følgend,e begrundelser:
. For sine velskrevne, veldokumenterede og levende
beretninger i "Broen" om livet i Hansted-Egebjerg fra en
svunden tid, og for sit engagement i lokalsamfundet.

V

Der var for nogle år siden tre gårdejere, der alle hed
Peder Pedersen. Så for at holde rede på, hvilken Peder
Pedersen man snakkede om, så blev den ene kaldt Peder
Strand (fra Hansted Strandgaard), den anden var Peder
Brand (fra Rådved-gården Brandbjerglund) og så var der
den aktuelle Peder Pedersen, som blev kaldt Peder
Højvang. Tilnavnet kom fra gården på Egebjerg bakke,
hvor han boede i sin barndom, og som han senere i 1951
fik i forpagtning af sin far, indtil han selv købte Højvang i
1964.
Mogens Kirkegaard har besøgt Peder Pedersen og fået
en snak med ham i den anledning for at få oplysninger hos
manden selv til at tegne et billede af den nu 78-årige forhenværende landmand.
"Min far havde været uddeler i Honum Brugsforening,
og jeg blev selv født i Honum. Far stammede fra Thyregod
og havde arbejdet ved landbruget, og min IJlOr var himi11erlænding. Det var først, da han havde tjent penge nok til at
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købe en gård, at de flyttede til Egebjerg. Og der købte de så
den gård, der i daglig tale hed "Cementgården", fordi stuehuset var bygget af de grå sten fra cementstøberiet længere oppe på bakken. Men det blev senere hvidmalet og navnet Højvang står stadig med store typer på facaden ud mod
vejen", fortæller Peder.
Egebjerg og Hansted var dengang præget af gamle gårdejerfamilier, der var indgifte i hinanden, og det kunne godt
virke, som om der var et skel mellem dem, der på denne
måde "hørte til" og så dem, der blev betegnet som "tilflyttere", en betegnelse, der kunne hænge ved hele livet. Peder
Pedersens forældre faldt aldrig rigtig til i Egebjerg, sådan
som han selv senere gjorde. Også hans børn, Hanne og
Jørgen, mener, at Egebjerg er et godt sted at bo. Hanne bor
på den fædrene gård, og Jørgen i et af husene overfor.
"Jeg gik i den gamle Egebjerg Skole på Gl. Egebjergvej
m. l , hvor lærer Fischer regerede. Han var nok på mange
måder en dygtig lærer, men han havde ikke forståelse for at
hjælpe dem, der ikke lærte så hurtigt. Jeg var ikke så god
til at skrive og regne, og efterhånden fik jeg den opfattelse
af mig selv, at jeg var skolens dummeste dreng. Heldigvis
kom j eg i 1946 på Ryslinge Høj skole, hvor undervisningen
var mere inspirerende, og der opdagede jeg, at jeg kunne da
godt skrive stile, selv om der var mange røde streger, når
jeg fik hæftet tilbage. Jeg skrev bl.a. en stil em min hjemegn og om hvad der foregik der.''

Peder Pedersen blev en respekteret landmand, der sammen med sin kone, Kirsten, drev gården med stor flid og
gode resultater.
Til at begynde med havde de en medhjælper, men da de
fik traktor i stedet for hestene, kunne de klare arbejdet selv.
Det gjorde til gengæld, at der ikke var noget, der hed ferier og rejser; de kom først senere.
I sin ungdom var han i bestyrelsen for Egebjerg idrætsforening, og i en årrække var han formand for HanstedEgebjerg beboerforening, ligesom han var i bestyrelsen for
Gangsted mejeri. Selv om arbejdet på gården og i bestyrelserne tog mange timer, havde Peder og Kirsten dog energi
nok til at anlægge og passe en skøn have på Højvang.
"Kommunesammenlægningen i 1970 kom til at betyde,
at udviklingen af de mindre lokalsamfund nord for Horsens
gik lidt i stå. Det var baggrunden for, at beboerforeningen
blev oprettet. Man skønner først på noget, når man er ved
at miste det. Og man var nok ved at miste meget af bl.a.
landbosamfundets sammenhold. I begyndelse af l980erne
opstod der en stor interesse for at bevare den lokale
historie. Det førte til studiekredse og oprettelsen af et lokalarkiv. Det var nok også derfor, at man indledte et samarbejde mellem de lokale foreninger om at udgive en fælles folder med infonnationer om, hvad der skete i området."
Senere i tiåret blev folderen afløst af bladet "Broen", der
nu udgiver l 7. årgang, ikke mindst takket være god støtte
fra både større og mindre lokale virksomheder. Til at
begynde med udkom "Broen" med 24 sider, og senere har
man været helt oppe på 52 sider, og det er ikke mindst

Peder Pedersens skyld, for han har været en flittig bidragyder siden 1988, da det første nummer blev sendt ud.
Peder har altid været interesseret i at lære noget nyt. Han
gik derfor til undervisning i engelsk i aftenskolen, og da
han fyldte 70, anskaffede han sin første computer og lærte
at bruge den. Han har blandt andet brugt den til at få hold
på sin egen slægt, hvor han har registreret i øjeblikket 235
aner, 1 sin mors familie kan han komme helt tilbage til
1690.
Om sin motivation for at skrive og arbejde med lokalhistorie fortæller han:
"Jeg blev optaget at skrive ned, hvad jeg kunne huske,
og det førte til en række artikler om huse og gårde i
Egebjerg. Der var computeren til stor hjælp, fordi jeg så let
kunne rette i manuskripterne og få hjælp til retskrivningen.
Senere har jeg skrevet om livet i de forskellige årtier, i dette
nummer af Broen om livet i 1960erne, da de gode tider
begyndte for alvor. Da faldt arbejdsløsheden helt ned til
3% herude i Lundum-Bansted kommune, noget hidtil helt
uhørt. I forbindelse med artiklerne fik jeg snakket med
andre, der havde tilknytning til egnen, og de kunne bidrage med deres egne erindringer og mange gange også fotos
fra dengang."
Peder Pedersen har fået meget anerkendelse og respons
på sine miikler til Broen, der har ydet et væsentligt bidrag
til områdets historie og til befolkningens selvforståelse.
Med sit venlige og beskedne væsen har han fået mange
venner i lokalsamfundet; de vil uden tvivl også mene, at titlen som årets borger er velfOltjent og vel undt.

Hans Thomsen kom forbi med en buket blomster og gaven, en smuk Georg Jensen juleting
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

Huskeren~
REVY:

(Generalprøve.)
23. februar 2006 kl. 18: 30.

Banko:

REVY:
25. februar 2006 kl. 18:00.

Torsdage frem til 15. december.

GENERALFORSAMLING:
27. januar 2006 kl. 19:30.

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

Skaf et nyt medlem
og få en flaske vin.

Nyt medlem:

,

Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Engangs indskud 50 kr.
Kontingent pr. år 150 kr.
Som medlem støttes et aktiv
kulturelt mødested med mange
aktiviteter så som banko - revy fastelavnsfest - musikarrangementer
foredrag m m.
Samt medlemspris for leje af huset.
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FASTELAVN:

Navn:
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tegnet af:
Navn:
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Afleveres til Bent Andersen,
Kastanjeparken 42, Carl Chr. J ensenRådvedvej 4

Fastelavn
Husk fastelavnsfest den 26. februar kl. 14:00 i
Atriumgården, på Egebjergskolen

Børn 25 kr. incl. sodavand og slikpose
Voksne 25. kr. incl. kaffe og fastelavnsbolle
Tilm~lding senest den 22. februar.
Gunni tlf. 75 65 65 02 - Bent tlf. 75 65 69 12
Revy 2006
Torsdag den 23. februar og lørdag den 25. februar.
Program omdeles senere.

Egebjerg Auto
Der er nu et år siden, Egebjerg Auto rykkede teltpælene op
og flyttede til Horsens
Tekst og foto: Arne Laursen
Broen har besøgt Egebjerg Auto i deres nye domicil på
Høegh Guldbergsgade, bilstrøget i Horsens. Mange af
Broens læsere er sikkert interesseret i at høre lidt om, hvordan det går den virksomhed, som i næsten 50 år havde
adresse på Egebjergvej 136.
Anden generation i firmaet, Chris Larsen, tager i mod
og ham spørger jeg: "Hvordan er det gået efter flytningen"? "Det har været en positiv oplevelse", fortæller Chris
og fortsætter: "Mange kunder er flyttet med , vi har meget
travlt på værkstedet og der er fremgang i bilsalget.
Desuden har vi åbent hver søndag, hvor vi får besøg afrigtig mange mennesker. "
"Hvorfor flyttede finnaet til Horsens"? spørger jeg
Chris. "Importøren af Skoda har nogle helt klare forventninger til de markedsandele, som Horsens og opland skal
opfylde", fortæller Chris. "Disse forventninger har vi altid
opfyldt. Fremtidens krav og forventninger kan kun opfyldes, hvis vores beliggenhed fremo ve r bliver på et bilstrøg
som f.eks. Høegh Guldbergsgade." slutter Chris.

Egebjerg Auto's historie:
I 1957 startede Anne Lise og Laurids Larsen Egebjerg
Auto som et værksted med reparation af biler og traktorer
(grå Ferguson) som hovedbeskæftigelse. Handel med brugte biler blev hurtigt aktuel. I 1969 blev firmaet nyvognsforhandler af den hollandske personbil DAF med det specielle Variamatie automatgear: Da Skoda-forhandlingen kom
til i 1974 blev en udvidelse af værksted og udstillingslokale nødvendig. Skoda er en af Europas ældste bilfabrikker
med over l 00 år på bagen. Som bekendt kommer Skoda fra

Tjekkiet, og frem til 2. Verdenskrig havde Skoda ry for at
fremstille meget velkørende biler, men under krigen blev
fabrikken fuldstændig lagt i ruiner.
Da fabrikken var blevet bygget op igen, var efterspørgslen rettet mod billige biler. Man valgte derfor at fremstille
biler med hækmotor, hvor motor .og gearkasse var bygget
sammen. Denne model holdt man fast ved frem til 1988,
hvor Skoda Favorit med forhjulstræk og motor foran blev
lanceret. Skoda har gennem årene efter krigen været dygtige til at udvikle nye modeller, faktisk var fabrikken den
første , der udviklede en model, der svarede til Fiat 127.
Problemet var økonomien, der var ikke råd til at købe teknologien i Vesten.
Sideløbende med Skoda-forhandlingen er Egebjerg
Auto produktionsvirksomhed af CENTRIC automatkobling, udviklet af Laurids Larsen, specielt til Skoda-modelleme.
I 1992 indgikSkodaet samarbejde med VW-koncemen~
som i dag har aktiemajoriteten i Skoda. Et samarbejde, der
har været stærkt medvirkende til, at Skoda Octavia for
nogle år siden opnåede at blive kåret til årets bil.
Hos Egebjerg auto er der i dag otte ansatte: 4 på værksted, 2 i salgsafdeling, l på kontor og l på reservedelslager.
Lige som forretningen er flyttet til Horsens er Chris
også flyttet. Han bor i dag sammen med Eva på Gl.
Næssevej i Horsens. Anne Lise Larsen, mor til Chris, er
lige flyttet tilbage til Egebjerg i rækkehus på
Kastanjeparken.

l familie med VW og Audi"Hvilken betydning har det, at Skoda nu er ejet af VW
koncemen"? Er næste spørgsmål til Chris, som svarer:
"Det har først og fremmest betydet et kæmpe image løft for
Skoda. At være kommet i familie med disse 2 kendte tyske
bilmærker betyder, at alle Skoda komponenter bliver produceret på samme fabrikker som VW og Audi. På service
siden betyder det, at Skoda mekanikere deltager i de
samme kurser som VW og Audi mekanikere. Ligeledes er
der samarbejde på reservedele. Dette betyder, at Egebjerg
Auto kunne vælge at blive VW/Audi servicepartner".

Egebjerg Auto startede i 1957.
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Chiis fortsætter: "Samarbejdet med ejeme bærer præg
af tysk grundighed. Det er et omfattende koncept lige fra
uddannelse af medarbejdere, indretning af udstilling, belig-

Chris Larsen i udstillingen.
genhed med meget mere og helt ned til designet på toiletpapir holderen .. "

For bilmærket Skoda's vedkommende tegner det godt
fremover. Modellerne ligger godt prismæssigt, fordi kvaliteten er høj j forhold til prisen.

Fremtid i bilbranchen
Vi kommer i samtalens løb til at tale om udviklingen i
bilbranchen med færre og større bilforhandlere. Her udtaler Chris, at efter hans mening er det ved at gå for vidt med
denne udvikling. Han tror, det vender igen, fordi kunderne
foretrækker .at købe deres bil i nærområdet først og fremmest på grund af bedre og nemmere servicemuligheder.
l

Skoda vitser
Efter denne snak må det være endegyldigt slut med
Skoda vitserne, som f.eks.: Hvorfor er Skoda verdens
stærkeste bil? Fordi den kan trække en hel kø på motorveJen.

_ ecemba - januar - ~ebruar 2005/06 ===================================================
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20 måneder på New Zealand
Broen har modtaget et indlæg fra Lise Mogensen, København, om hendes
20 måneders arbejde på New Zealand.
Lise er datter af Dorte og Poul Erik Mogensen, Stenkjær
Tekst og foto: Lise Magensen
rdag den 25/ 10/03 vinkede jeg farvel til familien på
Horsens banegård og tog toget til Kastrup
Lufthavn, for der efter at tjekke ind hos Thai Air
med kurs mod · Bangkok og derefter Auckland, New
Zealand. Planen var at jeg skulle være i New Zealand i 8
måneder. I de 6 af dem havde jeg en aftale med en gymnastik klub i Wanganui. Aftalen lød på kost og logi mod at jeg
arbejdede fuld tid som gymnastik instruktør. Aftalen havde
jeg fået gennem Gymnastik Højskolen i Ollerup hvor jeg
havde et 5 måneders ophold i foråret '03. Højskolen prøver
så vidt muligt at sende danskere til gymnastik klubben
hvert år. Klubben er startet af et dansk ægtepar, Jens og
Karen Bukholt, og de forsøger at holde fast ved danske
gymnastik traditioner med danske instruktører.

L

På besøg hos udvekslingsstudent
Jeg landede i Aucldand den 27110/03 og satte der efter
kurs mod Palmerston North for at bruge tre dage på at
besøge Adams familie. Adam var udvekslingsstudent i min
familie 11 måneder i 1998. Torsdag den 30/10/03 stod jeg
på bussen med endestation Wanganui og min nye arbejdsplads . Jeg var meget spændt på hvad der Ycntede og hvordan det ville være at undervise på engelsk. Der var tid til
mange tanker, den time det tog, med bus fra Palmerston
North til Wangnaui. I Wanganui blev jeg hentet af de tre
danskere jeg skulle afløse.
Jeg kendte dem alle tre fra højskolen og det gav en hvis
sikkerhed. Jeg fik en meget varm velkomst i GymKlubben, som den kaldes i daglig tale, og var med i undervisningen allerede samme eftermiddag. Det var meget
overvældende de første par uger, og at skulle undervise på
et andet sprog, kræver en del, men det er også en oplevelse.
Efter godt en måned i gym-klubben, hvor vi havde
været til gymnastik stævne i Wellington, forberedt til Break
Up og selve dagen med Break Up, som svarer til vores forårsopvisninger. Pakkede de fire "Danes", vores øgenavn i
klubben, bilen Ali og tog på tur på sydøen. Jeg brugte de
første tre dage sammen med de tre andre danskere. Da
bilen ikke rigtig kunne
rwmne fire personer med
bagage, havde jeg inden
afrejsen til sydøen købt en
billet, til busselskabet
Magicbus, som tjener
deres penge på at køre turister rundt i New Zealand.
Vil gerne anbefale det til

personer der rejser alene
rundt. bussen var stor set
fu ld af enlige backpackers,
så man møder lynhurtigt
nogle man kan følges med.

Fantastiske
oplevelser
New Zealand er en stor
natur oplevelse, og der er samtidig r1g mulighed for at
prøve alt inden for ekstrem sport eller adventur om man vil.
Min rejse rundt på sydøen var en måned fuld af fantastiske
oplevelser, som er fantastisk at tænke tilbage på, men det
også ville fylde for meget hvis jeg skulle beskrive turen i
detaljer. Det skal opleves!!!
Den 23/12/03 var jeg tilbage i Palmerston North for at
holde jul sammen med Adam og hans familie. Jul i New
Zealand er MEGET anderledes end her hjemme. Man fejre
juledag mod juleaften, anden juledag er et stort udsalg og
kaldes Boxing Day og det var så den jul. Samtidig er det jo
sommer og hvis vejret tillader det opholder man sig mest
udenfor. Der er altså ikke julehygge som her hjemme, der
bliver dog stadig pyntet op med julemænd og snemænd
med nissehuer. Snemanden kan godt undre lidt når nu
ingen af dem har set en snemand til jul.
Juleferie er lig med sommer ferie og derfor skulle jeg
ikke være tilbage i gym klubben for den 20. januar '04. Så
efter.jul tog jeg på ferie med Adam, vi fejrede nytår i

Taupo, som ligger på nordøen. Det er heller ikke
lige nytår som her hjemme,
ingen mørke eller fyrværkeri . Efter fire dage i
Taupo tog vi til Mt.
Manganui på østkysten af
nordøen og derefter videre
til Auckland. Adam og Tracey, hans kæreste, bor i
Auckland og skulle tilbage på arbejde og så kunne jeg
opleve Auckland. Efter en uges storby ferie tog jeg tilbage
til Adams forældre og derefter tilbage til gym- klubben.

Arbejdet
Tilbage
i klubben
begyndte planlægningen af
det første term, det var rigtig spændende arbejde og
efter en måned i klubben
blev jeg tilbudt fast arbejde. De ville ansøge om en
arbejdstilladelse for mig
og jeg ville blive betalt for
mit arbejde. Det var en rigtig god mulighed for at
afprøve, om det at undervise, virkelig var mig. Da jeg
havde planer om at skulle
hjem og på lærer seminariet. Jeg sagde ja tak til til budet og den 20. maj 2004,
en uge før først planlagt
udrejse, fik jeg så min
arbejdstilladelse. Den gav
mig tilladelse til at opholde mig i New Zealand til l. juli
2005.
I mellemtiden var jeg flyttet ud af gym-klubben og ind
hos en sing;le mor med to piger. Det var rigtig dejligt med
familiære rammer, selv om detikke helt kunne sammenlignes med min familie hjemme i Danmark. Der skete en
masse i klubben den vinter
og jeg arbejdede en del,
men det var utrolig lærerigt. Jeg påbegyndte den
New Zealandske instruktør
uddannelse, og var også på
dommer kursus inden for
idrætsgymnastik Det var
en helt ny verden der blev
åbnet døre til, da jeg selv
kun har dyrket dansk gymnastik, gennem DGI.
Efter Break Up i 2004
flyttede jeg fra familien og
ind i, hvad på New
Zealand bliver kaldt, en
flat, det er hvad svare til, at
vi i Danmark deler lejlig-

heder. Julen '04 holdte jeg
igen sammen med Adam
og hans familie og nytår
blev holdt i Wangamii, stadig uden fyrværkeri. Lige
efter nytår, fløj jeg op til
Auckland for at mødes
med en kammerat og rejse rundt på nordøen i lidt over en
uge. Det var en fantastisk uge og rigtig dejligt at tale dansk
igen. Jeg hoppede af bussen den 9. januar og startede tilbage på jobbet den l O. januar. Vi var nu i gang med forberedelserne til Masters Games, det kan sammenlignes
med Landsstævne, der er dog kun omkring 6000 deltagere,
og man skal være fyldt 25 for at deltage i de fleste discipliner, og jeg kunne tælle dage ned til besøg af familien. Den
5. februar startede Masters Games og vi skulle lave to store
opvisninger og den 9. februar fik jeg så besøg af mor, far
og Lars. Det var rigtig dejligt at se dem igen og at
vise dem rundt. De mødte
mange af de mennesker j eg
var sammen med i hverdagen og så hvad det var jeg
lavede til dagligt. Tiden
gik alt for hurtigt og den
20. februar fløj de hjem
igen, men vi havde nogle rigtig gode dage sammen.
Tiden fra marts til juni var stor set en gentagelse af året
før: vi skulle have gymnasterne klar til konkurrencer, gulvøvelserne skulle laves, musikken klippes, endnu et dommer kursus og alle brede gymnasterne skulle jo også undervises. Det gik dog lidt nemmere denne gang, havde jo prøvet det hele før.

Hjemad
Den 29. juni satte jeg mig stortudende ind i flyveren i
Wanganui airport, det var efter en uge med afskedsfest,
mange flotte kort og gaver, en masse tåre og til sidst afsked
med en masse bekendte i lufthavnen.
Det var slut på 20 fantastiske måneder, der havde budt
på mange lærerige oplevelser, gode som mindre gode, samt
et goodbye til en masse
mennesker der havde gjort
mit ophold hel fantastisk.
Jeg har 20 fantastiske
måneder og mange gode
minder, med i bagagen. J eg
har oplevet en anden kultur
helt tæt på, set hvordan
man også kan leve og lært
meget om mig selv og alt
det i et land med en fantastisk natur. Det er bestemt
heller ikke sidste gang jeg
har været på New Zealand,
men nu skal jeg først have
gjort min lærer uddannelse
færdig.

Lirnone Cup 2005
Juniorer Lund - Egebjerg 2005
Tekst: Heine Holm
Foto: Hans Calisen

dem, hvilket vi selvfølgelig skal glæde os over, og bruge i
de kommende år.

Limane
u er der igen gået et år, og hvilket år.
Samarbejdet på juniorholdet har været helt
forrygende, hvilket ikke mindst er fordi det
består af ca. 25 friske fodboldspillere og 2
aktive trænere.
-Sæsonstarten var som altid hård, men den gode fysik
drengene fik her, kunne vi allerede se i de første kampe i
turneringen.

N

Fra sejr til sejr
I hele forårssæsonen gik vi fra sejr til sejr, og da de 11
kampe var spillet, indtog vi en suveræn første plads i Junior
A med 11 sejre. Nu var drengene for første gang rykket op
i Mesterrække 2, hvor vi i efteråret så skulle prøve kræfter
med nogle meget stærkere hold.

Lærerigt år
Vi kom i pulje med Randers Freja, Randers KFUM,
Lyseng, Lystmp og Hedensted, så vi skulle ud på nogle
længere køreture til kampene, men det var jo spændende.
De første kampe gik fint, en uafgjort og en sejr, men så
fik vi sæsonens første nederlag. Sidste kamp blev spillet d.
12. oktober, hvor vi hjemme vandt 7 - 2 over Randers
Freja, så vi sluttede også godt af, og fik en fornuftig 5.
plads i puljen.
Drengene har gennem hele året udviklet sig godt, og der
er ingen tvivl om, at 2005 har været et meget lærerigt år for

Årets højdepunkt er turen til Lirnone Cup ved Garda
Søen i Italien, hvor 16 af drengene og 3 trænere/ledere deltog.
Allerede da vi startede op sidst i januar måned, var det
vores plan, at vi ville arrangere en udlandstur for drengene,
men hvor skulle vi tage hen? Vi fik indsamlet en del materiale, og da prisen på sådan en tur godt kan være afgørende, så valgte vi Limane Cup. Den spilles i efterårsferien, så
det passede godt i.f.t. sæsonen.
Drengene tilmeldte sig hurtigt, og Sten og jeg gik så i
gang med at søge efter tilskud til turen. Vi fik sendt en del
ansøgninger til fonde og talt med en del firmaer, og vi blev
meget positivt overraskede over den støtte vi fik.
Vi fik tilskud fra Familien Hede Nielsens Fond,
Jyllandspostens Fond, Nordea, Egebjerg El, MSH Huse,
Lokal Brugserne i Lund og Egebjerg samt
Støtteforeningerne i Lund og Egebjerg.

Ti lskud fra Kræmmermarkedet
Egebjerg er her i 2005 kommet med til Heste- og
Kræmmermarkedet, og her var drengene samt nogle forældre friske til at sige ja til at hjælpe med parkeringen
under hele markedet lørdag den 30. og søndag den 31. juli.
Ja torsdag aften var vi også ude et par timer, hvor vi indhegnede p-pladserne, så de var klar til lørdag morgen. Her
knoklede drengene virkelig fra 07.30 om morgenen til

18.00 om aftenen (i øvrigt i silende det meste af dagen), så
det er fuldt fortjent, at dette gav et tilskud fra Egebjerg IF
til turen.

sus bungalow' s med 4 drenge i hver. De fandt selv ud af
hvem der skulle bo sammen, og alt blev pakket ud.

Kampene
Lang tur, men hyggelig
Turen startede lørdag den 15. oktober, hvor vi k01ie fra
Egebjerg kl. 12.30. Vi køtie i bus sammen med et hold fra
GUG ved Ålborg og Firehøje ved Vejle, så bussen var helt
fuld.
Det er jo en lang tur til Garda Søen, men det gik fint, da
vi både så film, snakkede og sov. Kl. 09.00 søndag ankom
vi til Garda Land, hvor vi hyggede os indtil vi ved l 7 tiden
blev hentet igen. For jer, der ikke kender Garda Land, så er
det en stor forlystelsespark, med store rutschebaner, delfinshow mv. ligesom Djurs Sommerland, De vildeste forlystelser blev selvfølgelig prøvet indtil flere gange, og alle
hyggede sig.
Så gik turen til La Garda Village, hvor vi boede i 5 luk-

Mandag morgen var det op kl. 06.30, spise morgenmad
og så af sted til banerne kl. 07.30 (det var hårdt). Vi spillede 2 kampe mandag og l kamp tirsdag, hvor vi vandt de 2
og tabte l.
Tilbage i Garda Village hyggede drengene sig med tennis , poker, fodtennis , fodbold mv. og efter aftensmaden gik
de rundt på pladsen og snakkede med de andre hold.

San Siro stadion
Onsdag tog vi i et stort shopping center, hvor der blev
handlet en del tøj og gaver. Herefter kørte vi til Milano,
hvor vi om aftenen skulle se Champions League kampen
Milan - PSV på San Siro stadion.
Vi var ved San Siro ved 16.3 0 tiden, og her oplevede vi

stemningen før sådan en storkamp. Der var masser af boder
med souvenirs og mad, og her blev der også købt ind, så
alle var klar til dagens højdepunkt Milan - PSV kl. 20.45.
San Siro er et stort imponerende stadion med 85.000
siddepladser dvs. det er dobbelt så stort som Parken i
København. Der var ikke fuldt hus, men nok ca. 50.000 tilskuere. Vi fik nogle gode siddepladser med udsyn over hele
banen, og det var virkelig spændende at opleve stemningen
til sådan en kamp. Det var bare lidt træls, at der ikke blev
scoret, for vi ville gerne have hørt brølet fra de mange
milanesiske fans. Efter kampen var det retur til bussen hurtigst muligt, og det var utroligt, men det tog faktisk ikke
længere tid end til en AC Horsens kamp, at komme ud af
stadion.

Hjemturen

meget som optræk til nogen form for skænderier o. lign. og
i bussen var der aldrig noget at udsætte på drengen mht.
tidsfrister, ro og orden

Torsdag skulle vi hjem, så her blev alt pakket og bungalowerne blev fejet og ryddet op, og kl. 14.00 var der
afgang. Turen hjemad gik også smertefrit. Der blev set en
del film, og det vakte jubel, at aftensmaden skulle spises på
McDonalds.

Vi vil gerne sige tak til alle sponsorer og støtteforeningerne, som har gjort det muligt for os at komme til
Lirnone Cup.

Tidlig fredag morgen kl. 07.00 ankom vi til grænsekioskerne, hvor vi handlede og så gik det hjemad til
Egebjerg, hvor vi ankom kl. l 0.30.
Vi er stolte af at kunne sige, at der på turen aldrig var så

Sten og jeg vil til slut også gerne sige tak for et godt år,
og tak for en super god tur. I var alle med til at gøre det til
en uforglemmelig tur.
Vi ses i 2006.
Sten & Heine

Nederst fra venstre: Jonas Madsen, Uffe Iversen, Mads Christoffersen, Alen Kikic, Kenneth Jensen, Jeppe Augusts en,
Christian flolm, Søren Callsen og Christopher Falk.
Øverst fra venstre: træner Heine Holm, Michael Nielsen, Patrick Kristensen, Kenneth Andersen, Kasper Petersen,
Kasper Jørgensen, Nikolaj Jensen, Michael Buch og træner Sten Kristensen.
De øvrige spillere på holdet er: Christian c;hristensen, Thomas U. Nielsen, Daniel Schelle, Jonas Nielsen, Severin
Kristensen og holdleder Søren Petersen.

"Når enden er god,

er alting godt"

Tekst: Casper Bo Jensen
ndnu en Spændende sæson er nu overstået for
Gunners "drenge" i serie 5. Blod, sved og tårer er
blevet ofret i hel- samt halvhjertede kampe, krigeriske instinkter og en pokkers god holdmoral har sat sit
præg på denne sæson. Det vil ikke være forkert
at sige holdet aldrig har været bedre end
nu. At kunne begive sig til træning
2 gange om ugen med en god
fornemmelse, er en herlig
ting, som ikke kun hjælper os til at få et bedre
samarbejde på holdet,
men det rygtes også,
hvilket resulterer i
nyankommende
spillere fra nær og
fjern, og der bliver
glædeligt taget
imod dem. Alle er
velkommende i
Egebjerg IF.

E

Der er blevet
kæmpet bravt om
oprykning i Serie 5 .l
og 5.2, men ikke ligegodt er det gået for begge
hold. Med min dybeste
medfølelse for serie 5.2, som
der til trods for flotte kampe måtte
sande en kommende sæson i serie 6
næste år, følger jeg op på serie 5.1 som til
gengæld har præsteret at give Gunner gråt hår på hovedet.
Fra en sejrrig sæson i serie 5 med 11 sejre ud af 11 gik vi
med stor gejst ind i serie 5.1 som dog ikke blev lut og
lagkage, hvilket vi måske havde forventet. Oni vi manglede gnisten er svært at sige, men drømmen om serie 4
måtte ikke gå i vasken denne gang. Efter ni kampe i
oprykningspuljen lå vi i selv samme situation som
Danmark gjorde til Vm-kvalifikationen. I vores tiende og
sidste kamp skulle vi vinde, samt at vores rivaler fra HFS
skulle vinde over Homsyld, for det måtte vi ofre to rammer øl, som blev lovet HFS hvis de gav os en hånd med
på vejen. Her blev det en slem start på kampen, håbet om
serie 4 krakelerede·, efter at være kommet bagud 2-0 på
l O minutter. Heldigvis havde vi en hovedstødsstærk kaptajn, samt en præciserende midtbane der kunne prikke to

bolde i kassen, og til halvleg stod der pludselig 2-2. I pausen hører vi at HFS ligger i front med 4-0, så det var nu
eller aldrig. Jeg mindes ikke at have set de blå/hvide spillere så glade, det strålede ud af dem, efter endnu et mål af
generalen på et flot indlæg. Vi hev en 3-2 sejr hjem og
opfyldte vores målsætning med glans. Kan love jer for det
blev en god søndag, spørg selv Gunner.
Den 22. oktober skulle det for alvor fejres via en forrygende afslutningsfest.
Mad, øl og vand var tilgængeligt
for alle, alt efter hvor meget de
kunne holde til. Vi afholdte
en konkurrence bestående
af fire hold, som skulle
dyste på kryds og tværs
over 4 forskellige aktiviteter. Med Peter
Sørensen som dommer, blev der ikke
sparet på strafpoint
og røde kort, "da rød
jo er hans farve" . Der
blev konkurreret i rullestol, fodbold , høvdingebold, hvor en
bold på størrelse med
Amin Jensen blev taget i
brug; og til sidst, spring.
Senere hen på Aftenen kom
der et par festlige indslag, samt
overrækkelser af diverse priser.
Her havde vi kåringen "Årets spiller."
På en delt tredje havde vi Chris Jørgensen
og Malte Søgaard, og på anden pladsen, med en
stemme mindre end førstepladsen havde vi Lars Nielsen,
kun med nød og næppe overgået af Casper Bo Jensen på
første pladsen. Et stort bifald til alle fire. Aftenens store
overraskelse bød på en spille dvd, hvorpå to spillere
havde taget sig tid til at klippe/klistre en 15 min lang
komedie sammen, hvori hver eneste spiller den aften blev
hyldet på deres helt bestemte måde.
Denne sæson har været præget af så meget delikatesse,
at jeg ikke kan takke spilleme nok, samt Gunner for et
godt humør og god optimisme. Holdlederen Poul Larsen,
for et kæmpe arbejde, og evnen til at vinke en bold ude,
når den er ude! Håber på en ligeså indbringende sæson i
serie 4, og håber at se selv samme støtte, hvis ikke bedre
blandt de fodboldinteresserede i Egebjerg.

Træneroversigt
Indendørs
2005/06
Årgang 2000 ...... Steen Dige Jensen, Grusdalsvej 34, 8700 Horsens 75 65 60 89
Årgang 1999 ...... Benny Kristensen, Birkeholm 23 B, 8700 ~arsens 41 18 79 O
Brian Viese, Urupvej 6, 8700 Horsens 75 65 46 23
Årgang 1997/98
Piger

Peter Sørensen, Vesterhøjsvej 14,
8700 Horsens 75 65 67 17- 20 85 22 23
Ole Duch, Kastanjeparken 40, 8700 Horsens 75 64 62 61

Årgang 1998 ...... Kjeld Terp Andersen, Egesholm 60,
8700 Horsens 7626 9691 - 287 4 9196
Årgang 1997 ...... Kim Andersen, Egesholm 44,
8700 Horsens 7565 6519 - 6165 8365
Miniput ............ Christian Lind, Askeholm 47, 8700 Horsens
Drenge
75 65 68 55- 22 80 49 68
Søren Fynbo, Birkeholm 50,
8700 Horsens 76 26 96 22 - 50 99 20 21
John Hansen, Vandværkevej 20,
8700 Horsens 75 65 67 56 - 22 1O 33 80
Miniput ............. Dan Petersen, Gl. Kirkevej 21, 8700 Horsens 75 65 69 22
piger
Lilleput .......... : .. Claus Jensen, Askeholm 2, 8700 Horsens 75 65 61 1 O
Drenge
Lilleput ............. Johnny Hoved skov, Kastanjeparken 22,
Piger
8700 Horsens 75 65 68 27 - 40 31 62 62
Poul Jensen, Egebjergvej 138, 8700 Horsens 75 65 66 83

TRÆNINGSTIDER 2005/06
INDENDØRS
TORSDAG
Kl. 15.00 - kl. 1540 ......................... Piger 1997/98
Kl. 15.40 - kl. 16.20 .......... .............. Poder 1998
Kl. 16.20 - kl. 17.00 ........................ Poder 2000

FREDAG
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

15.00
15.45
16.30
17.30
18.45
20.00

-

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

15.45
16.30
17.30
18.45
20.00
21 .00

.......... ...... ........ Poder 1997
........................ Poder 1999
........................ Miniput, piger
................ ........ Miniput, drenge
............ .... ........ Lilleput, piger
........ .......... ...... Lilleput, drenge

Så er der
Oldboys tid igen
i er nogle gamle og nye oldboys spillere som har taget
initiativet til at ta et hold op og stå i år 2006.
Der er indtil videre samlet ca. l 7 spillere, men der er
behov for ca. 24 spillere, så hvis nedenstående skulle fatte
din interesse er du velkommen til at kontakte Kim
Westensee på tlf. 76 26 95 85 inden den 15.01.06.

V

e Der er ingen træning. Hvis der
e
e

FAKTA:

e
• Vi agter at tilmelde et hold i Horsens og omegns
private Old Boys turnering.
e Vi stiller op for Egebjerg IF.
e Tumeringen består af en A og B række, vi- starter i
B-rækken.
e Du skal være 3O år.
e Tumeringen starter først i april, forinden da forsøger
vi at planlægge 2 træningskampe, lige for at lære
hinanden at kende i første, anden og ikke mindst
tredje halvleg.

•

er opbakning til træning
kan dette arrangeres.
Vi spiller i 2x30 min.
Kampene ligger om
onsdagen og spilles fra
kl. 19.00, sidst på
sæsonen dog kl. 18.00.
Der spilles 2 x 9 kampe.
Kampene plejer at forgå ien
god atmosfære, men
vi spiller selvfølgelig for at vinde.

Jeg ser frem til at hørefra dig

Med venlig hilsen
Kim Westensee

Hele truppen fra årgang '97 med
deres spillertøj, tasker og kasketter.
Bagerst: Nicklas Sørensen,
Emil Nielsen, Ole Armannsson,
Simon Tambo, Mikkel Jensen,
Andreas Sørensen og Oliver
Rasmussen.
Forrest: Nikolaj Kristensen,
Bamse, Mads Andersen,
Oliver Fomsgaard, Rasmus
Kristensen og Oliver Jensen.
På billedet mangler Søren Ravn.

Fodbold mikroput årgang w
V
i har haft 2 hold tilmeldt, l hold i DGI og l hold i
JBU, og vi må jo nok sige, at begge hold har klaret
sig rigtig flot.

Alt i alt en rigtig flot sæson af begge hold, hvor der er
blevet gået til den, når der skulle trænes og kæmpet godt i
kampene.

Først lidt om DGI-holdet, de fik en flot 4. plads i deres
pulje, efter nogle tætte og spændende kampe.
De var derfor med til afsluttende stævne i Juelsminde,
hvor de blev nr. 4 i deres pulje.

Tak til forældrene for den store opbakning, vi har haft til
kampene.
Også en tak til de forældre der har hjulpet til som dommere og som holdleder til vores kampe.

Og så lidt om JBU-holdet, her har holdet opnået at blive
regionsmester.
Efter et hårdt forår, blev turn eringen brudt om, og holdet kom i mikroput B.
Efteråret var rigtig godt og de vandt alle turneringskampene minus l, flot!
Regionsmesterskabet kom i hus ved det afsluttende
stævne i Stensballe.

Men til sidst vil vi gerne takke for vores sponser for nyt
spillertøj , for træningsdragt, tasker og kasket, som vi har
været så heldige at få i år.

Bagerst: Nicklas
Sørensen, Rasmus
Kristensen; Søren Ravn,
Mads Andersen, Mikkel
Jensen, Simon Tambo og
træner Kim Andersen.
Forrest: Træner Rene
Sørensen, Oliver
Rasmussen, .Oliver
Fomsgaard og Andreas
Sørensen.

Tak til Hansted Stram/gård, Hansted Gård,
Egebjerg VVS og Sydbank.
Med stor fodbold hilsen Rene og Kim

Hansted - Egebjerg
Husholdningsforening
Program for december 2005 - Januar - februar - marts 2006
Tirsdag den 6. december, kl. 18.00. Julehygge i klubhuset ved Egebjerghallen
Vi mødes i klubhuset kl. 18.00. I år prøver vi med "en
anderledes julefrokost". Der vil være pyntede juleborde og
dejlig julestemning med bl. a. underholdning og vi synger
de smukke julesalmer. Aftenen slutter med amerikansk lotteri om Ruth's flotte dekorationer.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 24. november.

2006
Mandag den 16. januar, kl. 14.30. Besøg på Danish
Crown, det nye slagteri i Egebjerg
Besøget er om eftermiddagen. Der vil blive en orientering om slagteriet, og rundvisningen vil foregå i opdelte
grupper. Der bliver serveret kaffe. Vi mødes på parkeringspladsen ved rundkørslen kl. 14.30, da vi skal gå samlet
gennem kontrolindgangen.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 6. januar. Max
antal 60 personer.
Tirsdag den 21. februar, kl. 18.00. Hyggeaften i klubhuset ved Egebjerghallen
Foreningen indbyder igen i år til hyggeaften med spisning og underholdning. Aftenen slutter med amerikansk
lotteri. Husk mænd/ledsager er altid velkommen. Pris:
150,- kr. pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest d. 13. februar.

Mandag den. 13. marts.
Besøg med modeopvisning hos
Skindcentret i Tørring
Denne aften besøger vi
Skindcentret, som er en
dejlig forretning med smart
og moderigtig tøj til piger i
alle aldre. Der bliver også tid
og plads til at prøve tøj.
Ved stor tilslutning kører vi i
bus. Der er afgang fra Hallen
kl. 18.30.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 6. marts.
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 Range, 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

0i}Jroen ønsker aLLe .sine Læsere Of!
annoncører en rifjtifj f!LæfJeLifj iuL,
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44
63
60
63
61
64
39

79
72
72
15
94
21
69

Teaterforestilling i dagplejen
nsdag den 26. oktober var legestuegrupperne
Skovtroldene og Myretuen nede i legestuen (den
gamle brugs) og se teaterforestillingen "Den lille
bjørn der ikke kunne sove". Det var en forestilling for børn
over l ,5 år, så de børn der var under l ,5 år blev passet af
Susanne P og Ingrid. Det var første gang vi skulle se en
"rigtig" teaterforestilling, så forventningerne var høje hos
både små og store, da vi gik hjemmefra.
Vi var inde og se forestillingen, som varede ca. 30 min., en
legstuegruppe af gangen. Forestillingen blev fortalt på en
lun og gemytlig måde og handlede om det at være bange
for mørket, om trygheden ved lyset eller "bare" det at skulle putte i seng for at sove. Vores forventninger blev mere
end indfriet og mange af de størrere børn snakkede med om
forestillingen resten af dagen.
Det var en rigtig god fonniddag for alle.
Marianne og Anette

O

Thomas , Sofie, Sofie, Alberte, Molly, Nadia, og Sofie gør
klar til at hilse på Lille bjørn.

Bjørnen blev hurtig omringet af børnene, som syntes den var SA sød og allesammen ville gerne ae den.

·Lærke krammer lille bjørn, mens Alberte, Thomas, Viktor,
Julie, Sofie, Victoria, Sofie, Jasmin og Jacob·venter på at
det bliver deres tur.

Kære bedsteforældre!
Cafeteriet i Egebjerghallen mangler frivillige hjælpere - igen/
Følg med i dit barnebarns aktiviteter i
hallen og lær samtidig
nye mennesker at kende!
Tag din mand l kone l
kæreste l veninde eller
nabo under armen og
giv en hånd med i
lokal-samfundet. Man
kommer ofte ikke afsted,
hvis man er alene - og
tiden går jo også bedre,
når man er flere!
For mange familier kan
det være et puslespil at
få hverdagens gøremål
og fritidsaktiviteter til at
gå op i en højere enhed,
hvilket kan være
medvirkende til, at der
bliver færre frivillige i
Cafeteriaforen ingen.
Derfor denne appel til
bedsteforældre eller
andre interesserede, der
har nogle timers til overs
hver måned.
Cafeteriet kunne i 2004 aflevere kr. 70.000 til EIF
- så dit frivillige arbejde gør en forskel!
Det drejer sig om 4-5 timer pr. måned- og det er ganske sjovt!
Kontakt formand Pia Mej/holm tlf. 75 65 67 46 eller 20 78 27 93
- så finder vi en tid til dig/Jer.
Venlig hilsen - Egebjerghallens Cafeteriaforening

Egebjerghallens
Cafeteriaforening
afeteriaforeningen i Egebjerghallen er en forening
af frivillige personer, der blev dannet ved en stiftende generalforsamling i sommeren 1994. Der var
36 fremmødte(!!) og 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter blev valgt. P.t. er vi 23 frivillige - bestyrelse og
suppleanter inkl. Bestyrelsen består af 5 personer - desuden
er der en suppleant og en revisor:

C

Pia Mejlholm .. . ...
Anette Buhrkal ....
Inge Holm ........
Ulla Jacobsen .....
Hanne Leth .......

Formand
Næstformand/Bemanding
Kasserer
Indkøber
Indkøber

Formålet med Cafeteriaforeningen

Egebjerghallen til gavn for medlemmer af EIF og andre
brugere af hallen samt i forbindelse med driften at tilvejebringe et overskud til ungdomsarbejde i EIF.

Hvad går overskuddet til?
Foreningens overskud - udover hvad bestyrelsen finder
nødvendigt til konsolidering; drift og varelager- overføres
til EIF til støtte til foreningens ungdomsarbejde for medlemmer under 18 år. Desuden bruges beløbet bl.a. til stævnegebyrer, bolde, spiliertøj, trænerlønninger, afslutningsarrangementer og sidste år blev der købt nye boldskabe.
EIF har netop meddelt, at der i foråret 2006 vil blive
arrangeret en aktivitetsdag for ungdomsholdene - nærmere
information kommer fra EIF.

Det er foreningens formål at drive cafeteria

Anette Buhrkal og Ulla Jacobsen klar til at ekspedere kunderne.

I 2004 overdrog foreningen et overskud til EIF på kr.

70.000. I løbet af de 11 år foreningen har eksisteret, har dette overskud været svingende, men vi er
meget tilfredse med den udvikling Cafeteriet har
været igennem - hvilket vi kan takke de frivilliges opbakning for. Mange har været med i flere
år- nogle helt fra starten! Vi kan dog stadig bruge
flere hænder, jfr. "opråb" til bedsteforældre og
andre interesserede.

Hvilke andre opgaver?
Cafeteriet har ansvaret for at drive og vedligeholde klubhuset, som bruges til mange forskellige
arrangementer, f.eks. afslutninger i sportsregi,
klassefester,
Støtteforeningen
EIF,
Husholdningsforeningen, dagplejegrupper m.m.
Endvidere er vi behjælpelige ved såvel store som
små arrangementer i hallen, herunder en årlig
afslutning for ca. 250 folkedansere fra Fandango,
skolefest samt kommunal- og folketingsvalg.
Hvert år i august afholdes sommerfesten i
Egebjerg, hvor Cafeteriets frivillige knokler løs i
såvel telt, klubhus og cafeteria - og det er jo
skægt at være fælles om et arrangement, der lykkes! EIF arrangerer diverse opvisningskampe, der
er spejdere på pladsen, levende musik og kræmmennarked - noget for enhver smag og alder!
Desud~n bliver der tid til at lære nye mennesker i
Inge Holm klar til at ekspedere kunder.
byen at kende. I år var det dejligt også at se
i hallen og slutter af i cafeteriet - de behøver ikke at blive
mange nye tilflyttere til festdagene - Egebjerg er jo efterudsat for røg. Desuden tror vi, at der på sigt vil blive rygehånden blevet en attraktiv by at bo i, hvilket forhåbentlig
forbud i alle landets idrætshaller - ligesom der er forbud
smitter af på såvel antallet af idrætsudøvere, som l id t fl ere
alle andre offentli ge steder.
frivillige i Cafeteriaforeningen!
Klubhuset kan lånes af byens borgere og foreninger dog skal drikkevarer købes gennem Cafeteriet, hvi lket
fremgår af kontrakten med Horsens Kommune. Vi har for
nylig i samarbejde med EIF vedtaget, at lånerne ved disse
arrangementer skal udfylde en låneaftale. Se opslagstavlen
og aflever den til enten Søren Rasmussen, halinspektøren,
eller Pia Mejlholm.

Rygepolitik
Indenrigs- og sundhedsministeriet har i sommeren 2005
udsendt information til alle restauranter, cafeer og lignende om at disse serveringssteder skal tage stilling til en rygepolitik og således opsætte skilte med den valgte politik.
Bestyrelsen i Cafeteri?-foreningen blev enige om en røgfri politik og ved et møde med EIF d. 6. 9. 2005 var begge
foreninger enige om at have rygeforbud også i gangene l
mmådet ved indgangen samt i klubhuset.
Det er selvfølgelig et ømtåleligt emne, men vi er af den
opfattelse, at brugerne l kunderne skal kunne vælge røgen
fra og vil gerne være med til at skabe rammer for, at færre
udsættes for passiv rygning. Der er mange børn, der færdes

Vil du være med?
Som tidligere skrevet er vi p.t. 23 frivillige og mange
står jo to og to sammen. Vi er p.t. nødsaget til kun at holde
åbent to hverdage om ugen samt når der er kampe og stævner. Desuden har de fleste i lang tid haft 2 vagter om måneden, hvilket ofte kan være svært at få til at hænge sammen
med ens familie- og arbejdsliv.
Derfor vil bestyrelsen - igen igen - opfordre byens borgere, unge som ældre, til at være med til at gøre en forskel
i Egebjerg. Lær nye mennesker at kende og det er faktisk
sjovt at ekspedere og hjælpe til! Jo flere, jo.bedre- så man
ikke "kører træt" i det. Man korruner tættere på såvel børnene, deres kammerater og forældrene - ja, vi kan herigennem være med til at skabe et større og tættere netværk for
hinanden.
Du er velkommen til at melde dig som frivillig til
formand Pia Mej/holm på tlf. 75 65 67 46
eller 20 78 27 93.

På gensyn i Cafeteriet!
Bestyrelsen i Egebjerghallens Cafeteriaforening

Egebjerg i 1960-erne
af: Peder Pedersen
I beskrivelsen af 1950-eme sluttede jeg med at konstatere, at byudviklingen endnu ikke rigtig var begyndt, i 60eme derimod kom den rigtig i gang. Det startede med en
bebyggelse langs med Vandværksvej. Men da sognerådet i
1963 købte Magnus Holgersens gård, kom der for alvor
gang i byggeriet.

Lundum Hansted Sogneråd
Helt siden 1867 da Sogneforstanderskrabet, her ude på
landet, blev afløst af Sogneråd, havde Lundum Hansted
Kommune haft en formand, der med en enkelt undtagelse
nær, kom fra partiet Venstre. Men ved sognerådsvalget i
1962 var der kommet så mange nye folk til byen, at de
kunne opstille en såkaldt upolitisk borgerliste, populært
kaldet "F ortovslisten"
Ved valget fik venstre 4 mandater, socialdemokratiet
ligeledes 4 mandater og den upolitiske borgerliste 3 mandater. Efter nogle forhandlinger blev det vedtaget, at den
upolitiske borgerlistes spidskandidat gdr.
Chr.
Schønemann Hansen skulle være rådets fremtidige for-

mand, et hverv som han beholdte til kommunesammenlægningen i 1970
Valget af Chr. Schønemann Hansen betød, at traditionen
med en venstremand på posten som sognerådsformand
blev brudt, selvom han dog stadigvæk var landmand.

De gode tider begyndte
1950-eme havde været præget af lavkonjunktur med
stor arbejdsløshed, men i 1960-eme begyndte de gode
tider, det mærkedes bl. a. på at efterspørgslen på byggegrunde. Derfor købte kommunen i 1963 Magnus
Holgersens gård (Grusdalsvej 31) som efterfølgende blev
udstykket til parcelhusbyggeri, grundene her blev hurtigt
so.lgt og bebyggede, herved opstod Vesterhøjskvarteret
Allerede to år senere i 1965 købte Kommunen så Karl
Munks gård (Gl. Egebjergvej 31) herved opstod
Østerhøj skvarteret.
Nu tog optimismen næsten overhånd, for samme år
købte Kommunen "Egesholm" som var meget større end te
to andre gårde tilsammen, der skulle da også gå mange år
inden den var helt udbygget. I Hansted blev der også bygget nyt, kvarteret Banevænget opstod og der blev også bygget flere enkelte huse rundt om i byen.

Ved det sidste sognerådsmøde blev rådet fotograferet. Siddende fra venstre: Kæmner Alf Hansen, sognerådsformand
Chr. Schønemann Hansen, Jens Thule Jensen, Grete Sohn, Inger Christensen og Ragnhild Lauersen.
Stående: Johannes Jensen, Ejnar Christensen, Arne Juel Sørensen, Carl Mogensen, Ejnar Jensen og Regnar Caspersen

Luftfotol965: Vi ser at skolen er blevet udvidet med en fløj, svømmehallen er endnu ikke opført, gården "Egesholm " ligger endnu der hvor Brugsen senere kom til at ligge. Der hvor Østerhøj- og Vesterhøjkvartererne ligger, er der endnu
marker
Men optimismen var som sagt stor, der var stor fremgang på alle fronter. Arbejdsløsheden var historisk lav, i
Lundum Hansted Kommune var der således engang i 1967
kun registreret 3 arbejdsløse - l mand og 2 kvinder - det
· laveste tal nogensinde.

Skolen blev udvidet
Med de mange nye boli ger, kom der også flere børn til
byen, det stillede se lvfølgelig øgede krav til skolen, samtidig hermed kom kravet om flere års skolegang.
I 1960 indførtes for første gang 8. klasse. I 1964 den første 9. klasse og i 1968 startede den første l O. klasse.
Alt dette nødvendiggjorde en udvidelse af skolen. 1963
byggedes en ny fløj i den sydlige side af skolegården og i
1970 byggedes Lilleskolen til de yngste årgange. Samme år
blev der bygget en ·svømmesal vest for den gamle gymnastiksal. Den var til stor glæde for både børn og voksne, men
desværre var den bygningsmæssige kvalitet ikke ret god,
det afstedkom mange spekulationer og en del reparationsudgifter og i dag er den, som de fleste ved, revet ned igen.

Landbruget
På et område var der dog ingen fremgang, tværtimod,
for landbruget gik det stærkt tilbage i 60-erne. Danmark
var endnu ikke kommet med i fællesmarkedet, det betød at
priserne på landbrugsvarer, som blev eksporterede til landene nede i Europa, lå væsentlig under hvad landmændene
i fællesmarkedet kunne opnå, det satte ekstra fart på afvandringen fra landbruget her i Danmark. Mange gårde og
ejendomme blev nedlagt og i andre tilfælde bley dyrene
olgt. Det betød alt sammen, at aktiviteterne på mejeriet
''Egedal" stagnerede og andelsselskabet blev trængt på

Luftfoto 1965: På billedet ser vi mejeriet Egedal mens det
endnu var i drift, nogle år senere blev der bygget en stor
printpladefabrik på stedet
økonomien. Først forsøgte man at rationalisere driften ved
at indlede et samarbejde med fire andre mejerier i omegnen, som var i.samme situation. Men udviklingen gik videre og efter nogle år blev de fem mejerier slået sammen til
et mejeriselskab med hovedsæde i Gangsted og "Egedal"
blev lukket. Bygningerne blev senere solgt til Arne Jensen,
som startede en printpladefabrik (Chemitalic)

Forsamlingshuset
Oprindelig var forsamlingshusene rundt omkring i de
små landsbyer byggede for at egnens beboere kunne have
et sted at mødes ved forskellige lejligheder, til foredrag,
generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og lignende, men
efterhånden havde skolerne overtaget alle disse arrange-
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Egebjerg Hansted Forsamlingshus ejter reno1·eringen. Bes(Yrelsen står linet op foran huset, billedet er taget nogle år
senere, men bestyrelsen er stort set den samme, det erji~a venstre: Bernt Stribolt, Kurt Rasmussen, O.K. Petersen, Leif
Jensen, Carl Aage Sørensen (Cal!e),Sv. Aage Madsen og Jens Hering Nielsen.

menter, så behovet for et forsamlingshus var ikke ret stor
længere.
Derfor havde forsamlingshusene, landet over, trange kår
i 1960-eme. Interessen var faldende og viljen til at betale
for istandsættelse og modemisering var ikke til stede, det
resulterede i at mange valgte at sælge og nedlægge deres
forsamlingshus.
Her i Egebjerg kørte Forsamlingshuset også på pumperne, men takket være en fremsynet og ihærdig bestyrelse
lykkedes det at køre det videre. Man indså, at skulle forsamlingshuset have en chance for at eksistere fremover,
skulle det ændres til at fungere som festlokaler, hvor
egnens beboere kunne holde deres private fester, men det
krævede en gennemgribende modemisering og istandsættelse, penge var der ikke mange af, så bestyre1sen spyttede
i næverne og tog fat.
En skalmur blev muret op omkring det gamle, lidt kedelige hus, køkkenet blev udvidet og moderniseret, der blev
indrettet toiletter i kælderen og de gamle fors·amlingshusbænke blev erstattet af mere bekvemme stole. Jo, den

daværende bestyrelse brugte ngtlg mange ulønnede
arbejdstimer på projektet. Deres indsats var i høj grad med
til at sikre Forsamlingshusets fortsatte beståen.

Kulilteulykken
Den l. februar 1961 skete der noget som rystede alle i
Egebjerg. Villaen Egebjergvej 164 var på det tidspunkt indrettet som privat plejehjem og blev drevet af Marie Bøje.
Villaen blev opvarmet af et stokerfyr, som stod i kælderen.
Natten før den l. februar var aftrækket stoppet, men en
blæser blev ved med at køre så fyret udviklede kulilte. Den
giftige gas blev af blæseren ført op i huset hvor alle sov.
Sønnen og svigerdatteren, som boede i en sidebygning,
fandt om morgenen fire døde, deriblandt deres 12-årige søn
og Marie Bøje, flere af de andre beboere lå bevidstløse og
blev kørt på hospitalet til behandling. En ældre mand døde
nogle dage senere af kulilteforgiftningen, så ulykken krævede i alt 5 dødsofre. Om aftenen blev der i TV vist et indslag fra ulykken.

Trafikken på Egebjergvej blev tætter~ og tættere år for
år. Navnlig de store lastvognstog, som kørte med eksportvarer fra hele Skandinavien og ned i Europa fyldte meget i
trafikken, der var også begyndt at komme både norske og
svenske turistbusser på vej mod mål i Tyskland, Østrig og
Italien. Nogle gange var larmen fra vejen så øredøvende, at
vi ikke kunne tale sammen ude i haven, det var meget
generende, for slet ikke. at tale om hvor længe man kunne
vente hvis man skulle ud på vejen. Hvordan al den trafik
kunne passere viadukten hvor vejen går under banen, forstår man ikke rigtigt i dag. En gang skete der da også et
uheld hvor to lastbiler stødte frontalt satrunen inde under
broen føreren af den ene lastbil blev dræbt.
'
Den stærke trafik var også stærkt generende for børnene, som skulle til og fra skole. Der var ikke noget fortov i
den østlige side afvejen, men i den vestlige side var der en
grusbelagt sti. Fodgængerovergange var der heller ikke.
Skolen oprettede en skolepatrulje, som bestod af elever fra
de ældste klasser, de blev udstyret med et hvidt bælte og
skrårem, de skulle hjælpe eleverne helskindede over vejen,
men de havde jo ikke bemyndigelse til at stoppe trafikken,
så det var begrænset hvad de kunne udrette. Nå, heldigvis
skete der ingen alvorlige uheld ved skolen i de år, men det
var en stor befrielse da den gennemgående trafik i 1973
blev ledet ud på omfartsvejen.

arbejde udenfor hjemmet og børnene var længere tid i
skole, det medførte, at Bageren, Slagteren, Fiskemanden
og Mælkehandleren, som før kørte ud til kunderne med
varer nu ofte kom til en lukket dør fordi begge ægtefæller
'
var udearbejdende. I takt hermed overtog butikkerne handelen, kølediske og frysediske blev selvfølgeligheder.
Mælk blev ikke længere leveret i genbrugsflasker .ved
døren hver dag, den blev i stedet fyldt på kartoner og solgtes fra køledisken ligesom alle andre varer. Køleskab og
hjemmefryser vandt indpas i de fleste hjem og andelsfrysehuset blev nedlagt
1960-erne var i mange henseender et begivenhedsrigt
årti. I 1962 vedtog regeringen, at der skulle betales omsætningsafgift (oms) af nogle varer. Tre år senere i 1967 blev
omsætningsafgiften ændret og udvidet til den meromsætningsafgift (moms) som vi alle kender i dag.
I 1970 blev kildeskatten indført, også et indgreb, som
havde vidtgående følger.
1964 gjorde 4 Liverpool drenge - The Beatles - deres
entre på musikscenerne over hele Europa. Først til stor forargelse, de havde jo langt hår- sådan kunne man da ikke se
ud - senere affandt man sig med deres udseende og erkendte at de jo egentlig var ret gode.
1968 startede så "Ungdomsoprøret" som gav kraftige
dønninger overalt i Europa. Her i Egebjerg blev der da også
talt meget om den, uden at det dog kom til det helt store
opgør. .

Begivenhedsrigt årti

Kommunesammenlægning.

Med raske skridt ændrede samfundet sig fra et bondesamfund til et mere industripræget samfund. Kvinderne fik

Før 1970 var Danmark opdelt i ca.1300 landkommuner
og 86 købstadskommuner, foruden 25 amter. Efterhånden_
som landet ændrede sig fra at være et landbosamfund til et
mere industrialiseret samfund, blev der stillet støne krav til
den offentlige administration, ikke mindst på uddannelsesområdet. Kravet blev efterhånden for stort for de mindste
kommuner. Derfor foreslog regeringen en salrunenlægning
af kommunerne sådan at der efter 1970 kun blev 275 kommuner og 14 amter tilbage.
Det afstedkom selvfølgelig mange, lange og til tider
hidsige diskussioner. Her i vores gamle Lundum Hansted
Kommune gik det heller ikke stille af, nu skulle vi jo ind
under Horsens Kommune. Hvordan ville det gå? Blev vi nu
ikke fuldstændig tromlet ned? Vi fik nok ikke noget at
skulle have sagt derinde i det store byråd? Der var en generel negativ holdning til den kommunalreform. Men med
tiden viste sig jo at det ikke var så tosset endda.
Repræsentationen i Horsens Byråd var ganske vis ikke stor,
en mand: Mælkehandler "Holger Hjenesen" som var valgt
af Socialdemokratiet. Til sammenligning har ,vi, i skrivende stund, ikke fæne end fire repræsentanter i Horsens
Byråd, alle ~algt af Venstre.
I dag er vi næsten i samme situation som dengang, vi
st~r igen over for en kommunalreform hvor antallet af
kommuner skal ned på ca. 100, medens. amterne forsvinder
til fordel for 5 regioner. Vi må håbe at det ikke 'g ir' anledning til alt for store overgangeproblemer.

Trafikken på Egebjergvej

Der blev stille på Egebjergvej da hovedvejstrafikken i
1973 blevledet ud på omfartsvejen.

Billederne er lånt fra vores lokale arkiv.

Gudsijenesteliste for Lundum-Hansted

In g
gudstjeneste
Lørdag den 24. december
Juleaften
den 25. december

15.00
Torsten Ringgaard
09.00
Torsten Ringgaard
Ingen
gudstjeneste

Søndag den 8. januar
1. søndag e. Hellig 3 Konger

Torsten Ringgaard

Søndag den 15. januar
2. søndag e. Hellig 3 Konger

Ingen
gudstjeneste

Søndag den 22. januar
3. søndag e. Hellig 3 Konger

Ingen
gudstjeneste

den 29. januar
ag e. Hellig 3 KOnger

10.30

10.30
Torsten Ringgaard
09.00
Torsten Ringgaard

Søndag den 5. marts
1 . søndag i fasten

l

10.30
Torsten Ringgaard

09.00
Torsten Ringgaard

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

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

Jule~

·ø

og nytårshilsen
tilsognene

velse gør mester siger man. Det er der en vis
sandhed i. Tag eksempelvis barndommens første
cykeltur. Hvem måtte ikke ned og smage asfalten et par gange, inden vi stolte kunne balancere på
jernhesten. Som store børn eller voksne drøner vi nu
demd af, uden at erindre hvor svært det egentlig var
·i begyndelsen. Nu kan vi bare det der med den
tohjulede. Måske endda uden hænder på styret.
Fra mit kontor har jeg udsigt over mod
golfbanen. Også her kræver det øvelse. Man
rammer ikke huld l den første gang man sender
den lille golfkugle af sted. Det vidner de
mange gule bolde, der ligger milevidt fra flag
l om. Nej, det er ikke let at ramme målet.
Men hvad har golf og cykling med jul at
gøre andet end inspiration til eventuelle
julegaveønsker. Jo, når vi endnu engang
holder jul, så er det egentlig for at
erindre, at vi som mennesker aldrig bliver
så øvede, at vi rammer livets mål. Der er
noget her i tilværelsen, vi aldrig bliver så
øvet i, så vi kan.klare os selv.
For at uddybe, hvad jeg mener,
må jeg bmge et ord, der ikke er
særlig populært. Vi bmger det
af og til i kirken og det er
ordet synd. Ja vi taler vi
om, at vi mennesker er
syndere. Går vi i gang
med at undersøge, hvad
ordet synd betyder, så
får vi svaret: forbier.
Synd betyder: at ramme
forbi målet. Mange
mennesker har op
gennem tiden forsøgt at
udrydde den svaghed.
hos sig selv og for
øvrigt også hos andre.
Det viser sig dog, at
det er et håbløst
projekt.

Hånden på
· hjertet, vi rammer

ved siden af målet igen og igen. Midt i den erkendelse er
det Gud konnner os i møde med sit befriende løfte. Gud
sender sin søn ind i vor verden for at gøre det helt
klart, at Skaberen, vor Gud og far ikke kasserer
os, selvom vi igen og igen ratruner ved siden af
livets mål. Det vil sige, at selv der, hvor vi
igen og igen sviget den opgave det er at være
menneskelig overfor vore medmennesker,
der vil Gud på trods .af vor umenneskelighed til alle tider være vor Gud og far.
Jeg slipper jer ikke, siger han.
Med andre ord vil Gud med sin
ubegrænsede kærlighed skabe fred i
vore hjerter, så vi ikke mister
modet, på trods af alle de forbiere
vi erfarer her i livet.
Måske var det i glæde over
den kendsgerning Gmdtvig
skrev julesalmen" Blomstre
som en rosengård skal de øde
vange", hvor det lyder således i
et vers: Ryste mer ej noget
knæ, ingen hænder synke,
. skyde hvert udgået træ,
glatte sig hver rynke,
rejse sig det faldne
mod, rinde let urolig
blod, frygt og sorg
forsvinde.

Med de ord
vil jeg ønske jeg
alle en rigtig
glædelig jul og
II..IM._ et godt nytår.

Med
kærlig hilsen
Torsten
Ringgaard.

Syng-sammen-aftener
i Kirkehuset
Vi er nu klar med de næste datoer for syng-sanm1en-aftener i Kirkehuset Torsdag den 26. januar 2006, kl. 19.30
og torsdag den 2. marts kl. 19.30. Ligesom de foregående aftener er det sognepræst Torsten Ringgaard,
organist Astrid Lindvig Nielsen samt kirkesanger Svend Jørgensen der laver et flot og afvekslende program.
Vel mødt til disse fornøjelige aftner.
Menighedsrådet er som sædvanlig vært ved en kop kaffe.
Hansted Menighedsråd.

Foredrag med Johannes Møllehave i Kirkehuset
Tirsdag den 7. marts 2006, kl. 19:30

Johannes Møllehave.

"Det fl imrer for mit livssyn" er et foredrag om
Benny Andersens lyrik.
Tiden er en typisk
formulering af ham.
Det kan flimre for
øjnene, og man kan have
livssyn, men i det normale
danske sprog siger
man ikke, det fli1mer for
mit livssyn. Benny
Andersen har fra
1960-eme været en
seismograf, som både
registrerer, hvad der sker i
epoken og påvirker
epoken.
For hvert tiende år 60eme, 70-eme, 80-eme og
90-eme har han indkredset,
hvad der sker i Danmarks
nyere historie. Med sin
dybe originale sprogsans
og en humor og ironi, der
helt er hans egen, har han

været øjenåbner for de
fle ste af os .
Foredraget handler om
hans poetiske særstatus.
Vi glæder os til at byde
velkommen til en aften
med præsten og foredrags holderen Johannes
Møllehave, hvis
begejstring er grænseløs,
men helt ægte.
Billetter a 75,- kr. kan
købes i Dagli' Brugsen,
Egebjerg, fra den 28.
februar 2006 og frem til
den 6. marts 2006.

Menighedsrådet er vært
ved en kop kaffe.
Hansted
Menighedsråd

Der er travlhed på kirkegårdenfi'a morgen til aften. I øjeblikket lægges der gran på gravene, så de er pyntet til jul.

Ud over det årlige granprojekt, har graverne i år taget
sig kærligt affællesplænen. Træer og buske var ved at
vokse sig så store, at man havde svært ved at se den
smukke aflange granits ten. Sigfred Munk fortæller:

Søndag den 6. november var det Alle Helgen. Under
gudstjenesten mindedes vi de mennesker, der blev lagt til
hvile i årets løb. Inde i kirken havde de to konfirmandhold
lavet hver deres kopi af et gravsted. Her kunne vi sætte et
stearinlys til minde om en af vore kære.

På fællesplænen er mindesmærket et gravtræ i udhugget
granit. Der er figurer på begge endejlader og et timeglas
anes øverst på stenen, som menes at være tildannet for
over 300 år siden.
F ar at fremhæve denne særlige sten og for at gøre anlægget mere lyst og åbent har vi fjernet de tre træer langs
muren og udskiftet de mørke betonsten i gangen med
søral i en ramme af lys granit.

Her er vi i den gamle konfirmandstue, hvor den uundværlige præstesekretær Ruth Jørgensen har sit kontor.

LUNDUM - EGEBJERG- HANSTED
PENSIONIST FORENING
ed det første møde i efteråret havde vi besøg af
Martin Laursen fra Voksen Service Centret ved
Horsens kommune. Han fortalte om sit arbejde
som visitator til hjemmepleje og boliger for ældre.
Den 13.oktober havde vi besøg af Harmonikavenneme
fra Århus. De mødte op med 8 mand, så de kunne rigtig
fylde rummet med musik og vi tilhørere fik lov til at synge
med på sangene, idet de havde deres sanghæfte med.
En rigtig hyggelig eftermiddag, som billederne viser.

V

Vinterens program 2006.
Torsdag den 12. januar klokken 12,00 indledes det første
møde i det nye år med nytårsspisning.
Ole Schmidt har lovet at komme og vil tage os med på
en pionertur til Altai - provinsen i det sydlige Sibirien.
Nærmere bestemt ligger Altai syd for Novosibirsk på
grænsen til Mongoliet. På vej til Altai og dens hovedstad
Bemaul havde de et kort ophold i Moskva og på hjemvejen
var der et ophold i Set. Petersborg.
Selve turen formede sig som en rundrejse i provinsen,
hvor de dels kørte i bus og dels sejlede på søer og floder.
Prisen for middag og kaffe er 70,00 kr.

Torsdag den 9. februar klokken 13,30 arrangerer vi et
pakkespiL
Som noget helt nyt prØver vi at lave et pakkespil, idet
alle tager en pakke med til en værdi af 20 - 30,00 kr.
Vi spiller om de afleverede pakker, og alle får en pakke
med hjem; men sikkert ikke deres egen afleverede pakke.
Torsdag den 9. marts klokken 13,30 er der generalforsamling med dagsorden ifølge vores vedtægter. Efter generalforsamlingen er der bankospil.
Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at
·
forny medlemskabet af foreningen.

Alle arrangementerne er på Egebakken.
Bestyrelsen er på tiden:
Søren Larsen Åbrinken 6 ..... . ..... 75 65 63 85
Irma Sahner, Kastanjeparken 54 ...... 75 65 64 61
Tove Jacobsen, Birkeholm 36 A

..... 76 69 42 44

Henry Albertsen, Vesterhøjsvej 18 . . .. 76 65 63 61
Vagn Jensen, Østerhøjsvej 6 ........ 75 65 64 47

Så går starten for Torben Og Aksel.

Orienteringsløb Motion for hjerne og hjerte
Tekst: Poul Larsen
Vi er her i området en hel del der Horsens
løber orienteringsløb i Horsens Orienteringsklub
orienterings klub HOK.
Der er aktive orienteringsløbere bosiddende både i
Egebjerg, Hansted, Rådved og Lundum, så området er godt
repræsenteret i HOK, men vi vil gerne være mange flere,
så alle er velkomne til at deltage i løbene, også ikke medlemmer.

Stemning ved start/mål ved træningsløbet i Hansted i
foråret.

Orienteringsløb er en sport hvor der er plads til alle,
både dem, der bare har lyst til lidt motion og konkurrence
for sjov og samtidig komme ud og nyde naturen, og også
for dem der har lyst til at yde lidt mere, alle der læser
Horsens Folkeblads sportssider har stødt på navnet Troels
Nielsen, som har været HOK' s repræsentant ved det nyligt
overståede WM i Jap an.
Ved HOK's lørdagsløb, næsten hver lørdag året rundt, er

alle velkomne, også selv om man ikke er medlem af klubben og der kan altid vælges mellem 3-4 banelængder, den
korteste er på ca.2-3 Km og den længste på ca.8-10 Km,
man tilmelder sig bare, når man er kommet ud i skoven, og
får så udleveret et kort med posterne placeret på .Da der er
lidt omkostninger til tryk af kort, koster det 20kr for et kort
(30kr for ikke medlemmer).Den korte bane kan altid gennemføres uden kompas, men hvis man tager de lidt længere baner er det en god ide at medbringe et kompas.
Ungdomsløberne afholder derudover også træning om
tirsdagen, alle er dog velkommen til at deltage. I sommerhalvåret er det orienteringsløb, og om vinteren løber vi en
tur med udgangspunkt fra klubhuset i Bygholm skov. Både
sommer og vinter mødes vi kl 18,00.

der er valgfri starttid mellem 13,00 og cirka 14,00, og der
er altid nogle af de rutinerede løbere, som meget gerne vil
hjælpe nye folk, så de kan få en god oplevelse. Der dukker
hver lørdag nogle nye op ved træningsløbene, og tit er det
hele familien, da sporten er velegnet til at alle kan deltage,
og tilmelde sig den sværhedsgrad, som passer på den
pågældende dag.

Vi kommer meget rundt til de forskellige skove i
Horsens omegn, og man får derved lidt bedre kendskab til
hvordan naturen er i området og dens utrolige forandring
igennem årets løb, samtidig med at man også får dyrket lidt
motion.

Hvis nu nogen skulle have lyst til at prøve at deltage i et
træningsløb, og gerne vil høre lidt nænnere inden, er man
meget velkomne til at kontakte et af m ed lemmerne der bor
i mmådet f.eks:
Lundum: Henning Hansen tlf. 75 65 46 84
Egebjerg: Poul Larsen tlf. 75 65 65 74
eller en af ungdomsløberne
Niels Christian Lind-Frandsen tlf. 76 12 11 82

I hele januar og februar måned er alle lørdagsløbene
henlagt til Bygholm skov med start ved ROK ' s Klubhus,

Karsten på vej gennem skoven.

Jeg har også konkureret lidt med mine 2 sønner, når vi
har været til løb, men det er nu efterhånden sådan at de
løber fra mig nu, men det er da sjovt alligevel, og vi kan så
få lidt tid til at gå med at diskutere løbet og hvorfor man
ikke lige kunne finde den post eller hvor man måske skulle have taget et andet vejvalg o.s.v.

Tirsdag den 6. september
var beboere og byens
damer til modeopvisning
på Egebakken. Det var
Damernes Butik der leverede tøjet, som lokale
damer gik mannequin i.
Publikum fik et fint indtryk af efterårets farver og
mode. Der var mødt ca. 50
mennesker op, flest damer
selvfølgelig, men enkelte
herrer havde taget mod til
sig og fulgte interesseret
mcmncquinerncs catwalk.
Efter or)\;isningen var der
mulighed for at prøve tøjet
og for at købe, hvilket
mange benyttede sig af.
Dagen sluttede med
kaffebord.

Egebakkens Venner
oreningen Egebakkens Venner har kørt sit efterårsprogram med fin tilslutning. Når Broen udkommer l. december har vi vores vinterprogram med, og
vi håber at lokalbefolkningen møder flittig op og er med til
at give de ældre beboere på plejecenteret nogle hyggelige
eftermiddage.
Hvis man har lyst til at blive medlem kan man henvende sig til bestyrelsen, det koster 50 kr. årlig.
Vi har været ude at købe et nyt klaver til plejecenteret.
Det var en stor udgift for Egebakkens Venner, så hvis man
har lyst til at støtte dette, kan man give et beløb stort eller
lille, alt er velkommen.

F

Bestyrelsen er:
Formand: Hans Thomsen ............ 75 65 61 33
Kasserer: Vagn Jensen

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

Sekretær: Hanne Vestergård ......... 86 54 37 1O
Bestyrelsesmedlem: Peder Pedersen .. 75 65 30 60
Gitte Christensen

................. 75 65 63 73

Beboer repræs.: Magda L. Nielsen .... 75 65 61 07
Personale repræs. : Jytte Guldmann

... 76 29 49 37

Program for aktiviteter
i januar og februar 2006
3. januar 2006
Banko spil i Egebakkens Cafe - kl. 19.00
26. januar 2006- i Egebakkens Cafe - kl. 13.30
Per Bomp fra Jiorsens Museum ko1mner og fortæller om
udgravningerne på den nye udstykning i Egebjerg, hvor der
er fundet ting fra Jernalderen.
Der vil være sang og musik.
Der serveres kaffe med brød.
Prisen for arrangementet er kr. 25,00.
7. februar 2006
Banko spil i Egebakkens Cafe- kl. 19.00

23. februar 2006
i Egebakkens Cafe - kl. 13.30
Harmonikamusik og sang.
Der serveres kaffe med brød.
Pris for arrangementet er kr. 25 ,00
Al le skal være velkommen til arrangementerne, som ikke
kræver ti \melding.
Foreningen vil afholde etanangement den 4. torsdag i hver
måned, og bankospil den l. tirsdag i hver måned.
Programmet vil være at finde i Broen.

Egebakkens Venner
inviterer til indvielse af
det nye klaver på
Plejecentret Egebakken.
onsdag den 15. februar
2006 kl. 14.00.
Alle er velkomne.

ARRANGEMENTER PÅ EGEBAKKEN

december -januar -februar

Mandag den 5. december kl. 13.30.
Sangeftermiddag med sanggruppen fra den gl.brugs.
Mandag den 12. december kl. 19.00.
Frelsens Hær synger julen ind. Arrangør Centerrådet
Torsdag den 15. december. Julefrokost på Egebakken.
Tilmelding nødvendig. Se opslag på Egebakken
Mandag den 2. januar kl.13.30.
Sangeftermiddag med sanggruppen fra den gl.brugs
Tirsdag den 3. januar kl.19.00.
Bankospil i cafeen. Arr Egebakkens Venner.
Fredag den 6. januar kl.13.30.
Femisering af nye billeder
Torsdag den 12. januar kl. 13.30.
Pensionistforeningen har arrangement på Egebakken
Onsdag den 18. januar kl.13 .30.
Foredrag v/kørelærer Flemming Skov. Arr. centerrådet

Onsdag den 25. januar kl. 15.00.
Gudstjeneste v/ Torsten Ringgaard
Tirsdag den 26. januar kl.13.30. Foredrag v/Per Borup
Horsens Museum. Arr. Egebakkens Venner.
Onsdag den l. februar kl. 13.30.
Ris/ros møde for alle der bruger Egebakken.
Mandag den 6. februar kl. 13.30.
Sangeftermiddag med sanggruppen fra den gamle Brugs
Tirsdag den 7. februar kl. 19.00.
Bankospil i cafeen. Arr. Egebakkens Venner.
Torsdag den 9. februar kl. 13.30.
Pensionistforeningen har arrangement på Egebakken
Onsdag den 22. kl 15.00.
Gudstjeneste v/Torsten Ringgaard
Torsdag den 23. februar kl. 13.30.
Hannonikamusik og sang . Arr. Egebakkens Venner

Faste aktiviteter:
Mandage: Siddende gymnastik kl. l 0.00 i cafeen
ÅbentVærksted kl. 13.30 i kælderen
Dart kl. 13.30 i kælderen . Kontaktperson Vagn Jensen
Tirsdage: Malehold kl. l 0.00 i cafeen. Kontaktpersoner Leif Kragekjær l Herluf Hansen.
Sidste gang før jul d. 13/12. Juleferie til 3/ 1.
Bridgehold kl. 13.00. Kontaktperson Bodil Jensen. Sidste gang d. 13/12.
Juleferietil d. 3/1.
Sang l. og 3. tirsdag i mdr. kl. 14.00 i plejeboliger v/Anny Petersen.
Lokalarkivet har åbent l. tirsdag i mdr. kl. 14.00 ~ 16.00.
Onsdage: Spil kl. 10.00 i cafeen
Læderfremstilling kl. 13.30 i kælderen. Kontaktperson Axel Blomstrøm.
Sidste gang d. 30/11. Juleferie frem til d 4/1
Kortfremstilling kl. 13.30 i kælderen. Kontaktperson Nina Jensen.
Sidste gang d.30/11. Juleferie til d. 4/1
Torsdage: Instruktion i redskaber kl. 8.30 i kælderen vingelis Ribberholt.
Stående/gående gymnastik kl.lO.OO i cafeen.Sidste gang d. 1/12.
Juleferie frem til 12/1.
Efter ferien starter gymnastikken kl. 9.30.
Bridgehold l. og 3. torsdag i mdr kl. 13.30 i cafeen.
Kontaktperson Karen Bastholm. Sidste gang før jul d. 1/12. Juleferie til 5/1
Kortspil, bob l. og 3. torsdag i mdr kl. 13.30 i cafeen.
Sidste gang før jul d. 1/12. Juleferie til d.5/l.
Fredag:
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Videobiograf kl. 9.30 i pl.boliger. Der vises gamle danske film på storskærm

@7Jwen 18. årc;;anc;; nr. 2

Et lille indlæg til Broen
fra cafeen på Egebakken
fter kun 112 år på bagen, er vi klar til at fortælle lidt om
vores hverdag i cafeen på Egebakken.

Husets egne arrangementer er ved at findes deres leje, fx er
søndagscafe dagene blevet populære.

Kl. 11.30 - 13.00 servere vi vores varme middag. Den
består hver dag af err hovedret og biret, men der er også
mulighed for at købe smørrebrød, sandwich o.lign. På det
tidspunkt begynder cafeen at summe lidt mere af liv.
Beboerne i ældre boligerne benytter dagligt cafeens tilbud.
De har fundet sammen og spiser hver dag ved samme bord
og på den måde oplever beboeme en fællesskabs følelse og
der dannes små netværk beboerne imellem. Der kommer
også bruger udefra og netop disse gæster er meget vigtige
for stedet, da de bringer liv og nyt fra livet udenfor
Egebakken. Der er plads til flere og alle er meget velkommen. Vi oplever også at flere og flere kigger ind i cafeen og
flere har valgt at tage deres pårørende med på Egebakken
for at spise, hvilket er meget hyggeligt.
Da hjemmehjælpeme som køre i Egebjerg også har
deres udgangspunkt fra Egebakken benytter de også cafeen, hvor de snupper sig et stykke brød eller en lækker sandwich

Der foregår et vældig godt samarbejde med plejeboligerne og cafeen. Når køkkenassistenten holder fri i Leve-bo
miljøet, hjælper cafeen med at lave mad til beboerne i
Leve-bo miljøet. Cafeen og Leve-bo miljøet afvikler -også
fælles nogle arrangementer som fx grillaftner.

E

Om eftermiddagen serveres vi kaffe og hjemmebagt.
Livet i cafeen fortsætter og de forskellige aktiviteter der
afholdes på Egebakken nyder kaffe og kagen i deres pauser
eller som fx efter petanque som spilles en gang om ugen
samles de fleste til kaffen.
Foreningslivet begynder også at finde deres niveau på
Egebakken, og er der arrangementer om aften, gør køkkenet også klar til dette. Der er efterhånden flere som vælger
at afvikle deres møder og arrangementer på Egebakken.

Hver måned har vi en ny menuplan, hvor du kan se
hvornår livretterne serveres, du er velkommentil at komme
og hente en plan.
Vi syntes vi er ved at få skab en god og hyggelig
arbejdsplads, og vi glæder os til at tage imod endnu flere af
Egebjergs ældre borger. Så har du lyst til at kigge forbi,
men endnu ikke har vovet dig herop, så tag naboen eller en
pårørende under armen - så skal vi nok tage godt imod dig.
Pr. l. december får vi nye åbningstider i cafeen.
Vi har tidligere haft åbent om formiddagen·, men vi er nu
nødsaget til at ændre på dette, for at vi kan udnytte de personaleressourcer vi har fået tildelt.
Åbningstideme vil følge de åbningstider, som også findes på Tamdrup Centeret.
Mandag til fredag . . . ..... .. ... . ....... 10.00-15.00
lørdag lukket
søndag .. ·....... . .. .... ... ...... ... . 10.00- 14.15
Der er åbent på enkelte helligdage, se altid opslag i
Jane Vase 7. 11 2005
cafeen.

Egebakkenssang
En ny sang har set dagens lys. Eva Ronge, der har været meget aktiv i forbindelse med plejecenteret Egebakken på
Egebjergvej, syntes, at Egebakken skulle have sin egen "nationalsang". Hun lod sig inspirere af Inger Lauritzens melodi
til "Glitrende hav" og en sang fra hendes hjemegn på Mors. Da rim og versefødder ikke rigtig ville falde på plads, henvendte hun sig til Mogens Kirkegaard, der jo har skrevet "Rynkeby-sangen". Ved fælles hjælp lykkedes det at nå et godt
og sangbart resultat, som vi bringer her. Sangen skal først og fremmest udtrykke glæde over den smukke natur, vi daglig
er omgivet af.
Mel.: Glitrende hav
Egebjergs landskab deles af åen,
der ligger Hansted lige så smukt,
og der hvor vejen drejer mod syden
følger vi længe fuglenes flugt.
Skønneste by - grønneste plet
smukt ~r du formet ved åen så tæt,
udsigt så køn - kirke så hvid,
sommer og vintertid.

Springvandet klukker sagte i haven,
nu er det sommer endnu engang,
voksne og børn de nyder hinanden,
luften vibrerer af latter og sang.
Skønneste by - grønneste plet
smukt er du formet ved åen så tæt,
midsommersang - bålenes brand
ud over Danmarks land.

Rådved og Lundums bakker og dale
dukker nu frem som en aftenrød sky,
og i hvert krat violerne dufter
her under hyldes og vildrosers ly.
Skønneste by - grønneste plet
smukt er du fonnet ved åen så tæt,
marker og skov - enge og kær
er os så dej ligt nær.

M(:m snart vi hører afskedens stemmer
melde at sommeren går på hæld.
Der drysses guld på træernes kroner,
svaler og stære siger farvel.
Skønneste by - grønneste plet
smukt er du formet ved åen så tæt,
efterårsland - byger og blæst,
sommerens afskedsfest.

Foråret fylder luften med toner,
lærken er først, for den viser vej.
Fuglene følger årstiders skiften,
kukkerens kalden, svalemes leg.
Skønneste by- grønneste plet
smukt er du formet ved åen så tæt,
fædrenes jord - skove og vand
kranses af bakkers rand.

Vildgæs på træk i snorlige kiler,
dæmpede lyde, knitrende sne.
Smuk er vor by i vinterens farve,
indtil vi atter får solen at se.
Skønneste by - dejligste sted,
hjemmet på bakken er hvile og fred.
Tænder et lys - synger en sang,
glæd dig endnu engang.

Foto affugletårnet ved Hansted A: Mogens Kirkegaard

etur til Kolien
Tekst: Karin Hansen
n dejlig efterårsdag i oktober tog vi .ledere Henni~g
Mathiasen, Dorthe R. Hansen, Gitte Juhl, Karm
Hansen og 16 friske og forventningsfulde ulve på
hyttetur til en KFUM hytte i Jeksendalen som hedder
Kollen.

E

Efter ankomsten og indkvarteringen og vi ledere havde
fået alle vores madvarer og bagage ind i hytten, var det tid
at afgrænse området, dvs. at det er det område ulvene må
færdes på når de har frikvarter, men det skulle vise sig at
ikke alle ulve overholdte dette. ØV.

Flaget blev hejst og flagsangen sunget.
På denne hyttetur skulle ulvene forsøge at tage et knivbevis. Vi havde inddelt dem i 2 hold og med 2 ledere på

Henning og Jannie skal til at hejse flagetiDane brag.

Ny

ulveassistent
Jeg hedder Gitte Juhl og er efter sommerferien startet ·som ulveassistent i Egebjerg.
En del af børnene og forældrene kender mig
allerede, da jeg har været madmor for bæverne det sidste år. Gennem de turer fik jeg
lysten tilbage til igen at være leder, og jeg
valgte at det skulle være i Egebjerg. Jeg
havde nemlig igennem længere tid hørt at
Karin godt kunne bruge noget hjælp, og jeg
havde lidt erfaring fra min tid som ulveassistent i Horsens Gruppe. Der tog jeg nogle
kurser i bl.a. praktisk spejderarbejde, da jeg
aldrig har været spejder som barn.
Jeg kan derfor måske ikke alle knob eller
morser så godt som ulvene, men jeg prøver
hele tiden at blive bedre, også lærer jeg lidt
når jeg som voksen spejder i Horsens deltager i forskellige turer.
Jeg håber at dette fortæller lidt om mig og
hvem jeg er, ellers er l naturligvis velkommen
til at komme og spørge, så vi kan fortsætte
det gode samarbejde der er mellem forældre
og leder i Egebjerg.

Tabia afleverer dolken korrekt til Steffen.

hver. De lærte reglerne omkring det at have og bmge en
dolk. Ulvene var meget interesseret og de fik lavet nogle
fine bmmmere, de fik dem til at lave underlige lyde.
Vi fik ikke bmg for vores førstehjælpskasse. Dvs. det
gjorde vi alligevel, fordi lige pludselig havde Henning skåret sig og det blødte en del. Nogle ulve blev lettere forskrækket men det viste sig heldigvis at det kun var tale om
teaterblod og skuespil.
Efter frokost fortsatte vi med at snitte, pudse og gennemgå reglerne endnu en gang.
Teffe altså· te, kaffe og kage, det er altid godt med en
pause, særlig når der bagefter skal skrælles kartofler og
gulerødder til aftensmaden, men de fik et frikvarter først.
Vores aftensmad blev Tigerbøf, vi havde nemlig slagtet
tigeren Shere Khan ( Moussaka m/ kartofler.)

Henning brunede kødet, Karin snittede kartoflerne,
Gitte hjalp ulvene med at skrælle, så det var hurtig overstået. Dorthe havde ulvelov og løfte med de ulve der manglede at aflægge dette.
Nu forberedte ulvene sig på at lave en sketch eller lidt
underholdning til vores lejrbål (som vi afholdte inden
døre).
Efter aftensmaden og opvasken som ulvene selvfølgelig
selv stod for gjorde vi os klar til at optage de nye ulve i
flokken og navngive dem, de~ foregik ved en hemmelig
ceremoni , så nu heder ulvene:
Thomas fik navnet .. Kaianag
Rasmus H ..... ..... Karait
Rasmus K ........ .. Chil
Louise ............. Barasingh
Cecilie T. .......... Rikki
Camilla .... . ..... .. Darzee
Cecilie K. . . ... . .. .. Tikki
Steffen S. . .... .... . Ferao
Steffen A. ... . ... ... Mysa
Tobias S........ ... . Rann
Simon ......... . .... Mang
Dagmar. . ...... . .. . Tavi
Julie ...... . .. .. ... Nilghai
Ja, Gitte skulle selvfølgelig også navngives og hun fik
navnet Phao, da det er den nye førerulv.
Vi havde en ulv: Jannie som var taget på hyttetur på sin
fødselsdag , så hun blev fejret på behørig vis med kage og
slik (son hun havde med) vi ledere gav hende en foldekop
i fødse lsdagsgave.
Et stort tillykke, håber du havde en god dag da du kom
hjem.
Efter optagelsen et par sange og ulvenes sketchs var
ulvene ved at være trætte selvom klokken kun var ca. 21.30
så vi sluttede af med et lille stykke kage og lidt vand. Mens
de spiste læste jeg en godnathistorie om en lille tyk dame i
en zebrastribet kjole som lignede et telt ifølge pigerne

Her har Henning "snittet" sig i selvfølgelig tommelfingeren.

Brummerne virker; her afprøves de c!f'Simon.

Henning ved kødgryderne.

Nu er der gang i opvasken, de kan godt blive dygtige ulve.

Gnask, Stritter, Klemme, Loppe og Fluks.
Ulvene lagde sig forbavsende hurtig til at sove om det
var fordi Henning sad på en stol i drengenes sovesal og bad
dem om at være stille, da de fleste ville sove, skal være
usagt.

Vi takkede af efter en god weekend.
Tak til forældrene som kørte og havde bagt og endnu en
gang tak til Lisbeth for hjælpen med rengøringen.

Siden sidst:

Endelig aftensmad efter vores anstrengelser (Tigerbøj).
Nu slappede vi ledere af med teffe, mens vi planlagde de
efterfølgende flokmøder. Men ved midnatstid, kunne vi
ikke koncentrere os mere så vi valgte at finde soveposerne.

Næste morgen
Klokleen 7 næste morgen ringede Gittes ur, men der var
helt stille, så vi havde god tid til at forberede morgenmaden
og selv starte dagen stille og rolig med en kop te eller kaffe.
Herefter vækkede vi ulvene og tog lidt billeder af de
søvnige ulve, men op kom de og stod i uniform klar til at
hejse flaget og synge: Vaj højt, vaj stolt: klokken 8.00
Morgenmad, opvask og madpakker blev klaret, da vi
havde valgt at spise frokost i det fri , så vi ledere kunne få
hytten gjort rent da der denne gang kun var en forældre der
havde sat sig på til at hjælpe med at gøre rent. En stor tak
til Tobias' mor Lisbeth.
Vi delte os sådan at Dorthe og Gitte gjorde hytten ren,
Henning og jeg havde ulvene, vi gennemgik snittereglerne
endnu engang, og da mærkerne ikke var nået at komme
frem valgte vi at gennemgå reglerne endnu en gang på en
flokaften inden vi overrækker mærkerne til de ulve der har
bestået.
Herefter havde vi endnu en gang fy fy kasse, de ulve der
havde noget deri skulle løbe helt op på toppen af bakken og
ned igen, da det var klaret drog vi en tur i skoven på opdagelse. Vi fandt en roverhytte og et lille spidsskur som var
et das, det talte vi lidt om, da ulvene syntes det var lidt
ulækkert.
En gang bankebøf er altid sjovt at lege, Henning var et
hængetræ for pigerne, det kan de selv forklare.
Nu satte vi os til at nyde vores madpakke, det er altid
dejligt i det fri, da den smule regn vi fik kom da vi smurte
vores madpakker.
Kort tid efter madpakken var spist ankom forældrene og
vi takkede af rundt omkring flagstangen, her fik ulvene
deres ulvebevis/navn og mærket: Dyreven som de havde
gjort færdige

Efter vores årlige "Spejder for en dag arrangement på
brugsens græsplæne i august, hvor vi fik nye ulve er vi startet med det nye spejderår med nye ulve og nye udfordringer.
Vi er nu 20 indmeldte ulve.
Har vi besøgt en strudsefarm, en god og anderledes dag,
selvom regnen silede ned.
Vi fik tændt bål og fik lavet et snobrød, men det var
svært.
Er Gitte Juhl startet som ulveassistent, et stor velkommen til dig.
Har været på hyttetur til Kollen, læs herom andet sted.

Det sker:
Vi er startet med at male bålkapper, som vi håber på kan
være færdige inden jul.
Vi håber de kan blive indviet på vores næste hyttetur i
foråret.
Juleafslutning onsdag dem 7. december
Juletur fredag den 9. december og lørdag den l O.
december.
Glædelig jul og godt nytår til alle.
Nytårsparade søndag den 8. januar
Ingen flokmøde i uge 7
Hyttetur til Ryekol i weekenden den 10. - 12. marts
Hvis der er børn der går i 2. eller 3. klasse soni kunne
tænke sig at være spejder, har vi flokmøder på onsdage fra
kl. 18.30 - 20.00.

Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte os
på tlf. 75 65 65 02 eller 75 65 61 80.
Hos os ulve er vi 4 ledere Henning Mathiassen; Dorthe
R. Hansen, Gitte Juhl og Karin Hansen.

Er der forældre eller andre der er over 20 år der har lyst
til at prøve kræfter med spejderlederjobbet er I også velkommen til at kontakte os.

Glædelig jul og godt nytår.

En gang spejder altid spejder
Egebjerg har en aktiv KFUM-spejdergruppe med ca. 11 O medlemmer, men der er
mange flere, som i tidens løb har haft kontakt til gruppen - enten som forældre
eller som spejder. Læserne af Broen kan hver gang læse artikler om hvad vi laver,
men hvad er spejderarbejdet egentlig for noget?
Spejderarbejdets ide
Da Lord Baden Powel for ca. l 00 år siden startede spejderarbejdet i England, havde han en ide om, at drenge skulle lære at klare sig i naturen ved at arbejde sammen og ved
at prøve tingene - learning by doing. Samtidig var det vigtigt for ham, at religion blev et bærende element. Disse
principper lever stadig i det spejderarbejde, som vi laver i
Egebjerg og KFUM-spejderarbejdet i det hele taget.
Når børnene kommer på Egekvisten møder de engagerede og frivillige ledere, som bruger en stor del af deres fritid på at give spejderne gode oplevelser, men også på at
lære dem at
e lytte til Guds ord
• være hjælpsomme
• respektere andre
e værne om naturen
• være til at stole på
e tage medansvar
• finde sin egen mening
Dette er Spejderloven, men det er ikke bare tomme ord.

gudstjenester og meget andet. Det vigtigste er dog, at vi
taler om tro og tvivl med spejderne. Det med Gud og Jesus
er noget svært noget, men i KFUM-spejderarbejdet skal
der være plads til at tale om det og høre historierne.
Vigtigst af alt er det dog at have nogle vokstie at spille
ping-pong med omkring alle de spørgsmål især unge har til
tros- og etikspørgsmåL

Lytte til Guds ord

Være hjælpsomme og respektere andre

Som en væsentlig del af spejderarbejdet lærer børnene
Fadervor, vi synger kristne sange og salmer, vi deltager i

En bæverspejder på 6 år er på tur for første gang uden
sin mor og far. Han skal lægge et lagen på madrassen, men

Bævere på tur som riddere.

Kontakt med spejdere i hele verden.

Bæverne laver bæverguf

Vi hjælpes ad med middagsmaden.

det driller noget så forfærdeligt. En anden bæverspejder
ser, hvad der sker og tilbyder at hjælpe.
Spejdertroppen er på telttur. Den ene patrulje har hurtigt
fået rejst deres telt, men det driller for den anden. Hjælpen
kommer dog og begge telte bliver rejst.

At finde sin egen mening

Når vi i spejderarbejdet ønsker at lære spejderne, at de
skal være ~jælpsomme, så dr~jer det sig væsentligst om at
lære, at vi er alle forskellige, men hvis vi hjælper hinanden,
så når vi meget længere og det bliver tileget sjovere.

Værne om naturen
En meget stor og vigtig del af spejderarbejdet foregår
ude i naturen og i Egebjerg gruppe har vi heldigvis en god
tradition med at tage på mange weekendture. Hjemme på
Egekvisten på mødeaftenerne kan vi lære og prøve mange
ting, men det er altså på turene, at det bliver rigtigt sjovt.
Det er også her, at spejderne lærer om naturen og om vigtigheden af, at vi passer på den.

På mange punkter er det vores mål, at spejderarbejdet er
med til at gøre det nemmere for de unge, at finde sin egen
mening, både når det gælder tro, men også i en masse samfundsspørgsmål , bl.a. fordi de hele tiden møder voksne
lederne med holdninger samt tid og mod til at udfordre og
stille spørgsmål.
Kort sagt håber vi, at vi gennem vores samvær og aktiviteter er med til at udvikle hele mennesker med mellemfolkelig forståelse, demokratisk livsholdning og mod til at
tro .
Af Carsten Bai, gruppeleder hos KFUM-spejderne
Egebjerg

Være til at stole på og tage medansvar
Peter lover at tage en pose mel med næste uge, for
patruljen h.ar aftalt, at de vil lave pandekager over bål.
Næste uge kommer Peter uden mel- hvad skal de så lave?
Når vi i spejderbevægelsen gerne villære spejderne at tage
medansvar og være til at stole på, så er det først og fremmest, fordi vi mener, at det er nogle vigtige egenskaber for
at få vores fællesskab til at fungere, men det rækker også
videre.
Vi ønsker at give spejderne nogle redskaber, som de kan
bruge i det samfund, de skal ud at være voksne i.
At tage medansvar er dog også, når ulvene arbejder en
uge for naboer, venner og familie for at samle penge ind til
Spejderhjælpen, som støtter udviklingsprojekter i 3. lande
eller når de unge siger ja til at være hjælpeledere for de
mindre spejdere.

Snobrød bages.

KOLLEN
ørdag klokken 9 mødte 90% af vores indmeldte
bævere op på Brugsens parkeringsplads.
Denne gang skulle vi 20 børn, 5 voksne og en hund til
Kollen ved Hedensted.

L

Uden bøvl blev alle Bævere fordelt i bilerne, og karavanen begav sig på vej.
Efter ankomsten til Kollen blev grænserne optrukket, og
så blev der ellers redt senge. Vi havde denne gang valgt, at
starte løbet efter frokost. Så vi voksne havde god tid til
både at forberede frokosten og løbet. Bæverne nød friheden i skoven, og vi nød at sidde i solen og se på dem.
Efter frokosten gik løbet i gang. Der skulle løses alle
mulige opgaver med og omkring Diddi og hans venner.
Løbet var delt i 2 dele, med en kort kag~ pause mellem. Ta_k
til Louise der havde fået mor Linda til at bage en lækker
kage til os.
Med løbet bag os var det igen tid til at lege. Vi voksne
kunne allerede nu godt mærke, at vi havde mange nye
Bævere med. En del af ungerne var klar til en lur allerede
før aftensmaden. Men det får man ikke når man er på tur.
Næ nej. Nu skulle alle lave en bævennaske til brug under
bæverceremonien. Hvad den helt præcis går ud på, er en
hemmelighed. Men spørger I Jeres Bæver, må de gerne
svare.
Aftensmaden på denne tur var lasagne. Og jeg må tilstå,
at jeg aldrig i min tid som Bæver assistent, nogensinde før
har haft så mange kræsne Bævere på en gang ! Hvem ved.
Måske bliver vi nød til at få forældrene til at sende mad
med til deres kræsne poder på næste. tur.
Da Bæverne havde vasket op, var det tid til
Bæverceremonien.
Med mærket på skulderen/i tørklædet, var 17 Bævere
modige nok til at gå med Martin i skoven.

Da de kom hjem, var ikke alle trætte nok til at gå i seng,
så 11 fik en ekstra tur i mørket med Martin.
Vel hjemme igen, skulle de så også i poserne. Efter lidt
larm var der ro ved 22.30 tiden.
Ved 7 tiden stod de første op. Dog ikke ungerne på min
sovesal. Der var ro til 7.3 0 hos mig. For reglen er, at det
ikke er morgen før jeg siger godmorgen !
Da morgenmaden var spist, og taskerne pakket, var det
tid til hulebyggeri i skoven. Og til at lave fuglemad og til
mere fri leg.
Så var det frokost tid, hvor rengørings holdet var
ankommet. De gik straks i gang med sovesalene, og kom
derefter ned til os i spisesalen og fik en kop kaffe og en
mad.
Derefter vaskede Gitte Juhl selv op, så ungerne kunne
komme ud at lave Alla Balla. Mens jeg uddelte de glemte
ting, pakkede de andre voksne. Så blev mærkerne delt ud.
Nu var alle Bævere fuldstændig døde. Der var totalt
udsolgt og.heldigvis kom kørsels holdet lige da vi var færdige med at give det sidste mærke. Det sidste jeg så af
ungerne var en der gabte, en· der græd og en der puttede
med sit sovedyr.
Til sidst vil jeg sige l 000 tak til de forældre der kørte.
Til Emma J. mor og Sara B. mor og far for rengøringen. Til
hele familien Jubl der endnu engang hjalp os, til Bålmaster
Martin, til Prøvehjælper Mette og til vejrguderne der sørgede for at det kun regnede da vi spiste morgenmad.
. Vi håber alle Bæverne er friske og klar til Juleturen den
11-12 December.
Det er vi i alt fald.
Stort Bæverkram fra Lene Bæver assistent.

Distriktstræf i

Voerladegård
øndag den 18. September mødte 12 friske bævere op
på Brugsens græsplæne. Vi var blevet inviteret til
distriktstræf i Voerladegård, sammen med Bævere
fra hele Lovring distrikt.
Vi skulle ud for at nedkæmpe orger, og finde delene til
venskabets ring, der var blevet stjålet.
Vi var alle meget spændte. Kører turen føltes alt for
lang. Men pludselig var vi der.
Vi blev inddelt i forskellige grupper, og vi kom til at
hedde " Krigerne".
Så skulle vi ned til resten af spejderne, der var i lejren.
Der var både ulve, juniorere og spejdere dernede. I lejren
blev vi mødt af kongen for krigerne. Han gav os noget
orange tøj vi skulle tage på, så man kunne se vi tilhørte
hans flok. Og så kom vi til noget ret spændende. Vi fik
nemlig alle sammen et sværd! (Lavet af liggeunderlag og
totalt harmløst)
Derefter førte kongen os hen til kamp-pladsen, hvor vi
skulle øves i at kæmpe med sværdet. Det var en ret larmende oplevelse, for vi skulle både råbe og skrige. Men sjovt
var det.
Efter et godt stykke tid, hvor vi også lærte at gå pænt,
skulle vi i gang med løbet.
Vi skulle løse forske ll ige opga\ er, og In-er gang \·i !oste
en opgave godt, fik vi en pose med magisk støv. Den skulle så afleveres hos Jesper, der overfø1ie magien i støvet til
noget metal. Det skulle vi passe rigtigt godt på. For til sidst
skulle alt metal samles og smeltes til venskabets ring.
Midt i løbet var der frokost pause. Vi stod i en
laaaaaaaaang kø for at få pitabrød og saftevand. Uhm, det
var lige hvad vores maver havde brug for.

S

Da vi havde spist, og nogle af os også havde fået et
æble, gik løbet i gang igen. Vi nåede dog ikke ret mange
poster efter frokost. Så var det tid til at slå de gnmune orger
ihjel.
Men vi var alt for små til at være med til det sagde Per
og Lene, så vi kiggede bare på. Heldigvis, for de store var
altså ret vilde.
Da 01·gerne til sidst lå dode i en but ke. sam lede Je sper
alt det magiske metal og smeltede det ti l \'em.kabets ring.
Dagen sl uttede med både Bæver-. ulve-, og spejder sangen.
Nu var der kun tilbage at finde op til bilerne og komme
hjemad.
Vi siger tak til alle forældre der kørte, til Henning fordi
han igen ville med os Bævere og til vejr guderne fordi det
kun regnede en lille smule . ....
Vi glæder os
til næste tur
sammen med
alle vores
dejlige Bævere.

Stort
Bæverklask
Lene.
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Ulvenes h etur
oktober2005
Tekst: FA Gitte Juhl
Lørdag den 8. oktober 2005 skulle hele ulveflokken af
sted på den første hyttetur i denne sæson, og det passede så
fint, at der i hytten var 2 sovesale, så flokken blev derfor
inddelt i 2 bander:
l drengebande bestående af: Simon, Thomas, Kevin,
Steffen A. Tobias S. Rasmus H., Steffen S. og Rasmus K .
og
l pigebande bestående af: Amanda, Jannie, Dagl?ar,
Julie, Cecilie K, Camilla, Cecilie T. og Louise.
Normalt er det altid pigerne der får lov at starte, menjeg
har valgt, at denne gang skal drengene have lov til at fortælle først:

Drengenes oplevelser på hytteturen
Lørdag: Vi mødtes ved spejderhuset og blev fordelt i

bilerne og kørte op i mod hytten. Da vi kom op til hytten,
stillede vi taskerne ved døren. Da vi havde gjort det, skulle vi ind og pakke ud og ordne vores senge. Nu skulle vi
hejse flaget og have vist, hvor langt væk vi måtte gå, også
skulle vi starte med at tage snittebevis. Vi skulle lave en
brummer, (det er en australsk telefon), også skulle vi spise
og have frikvarter. Lige da vores frikvarter var slut, kom
Henning til skade, så vi lærte lidt om førstehjælp. Nu bandt
vi en snor i brummeren også skulle vi prøve dem af. De
kunne godt nok brumme. Så havde vi lidt mere frikvarter,
og så skulle vi lave mad. Vi skrællede kartofler og gulerødder, og der var lidt fritid mens Henning lavede Tigerbøf
Efter aftensmaden skulle vi selv vaske op.
Efter opvasken skulle vi til ulvesamling, fuldmånemøde hem'lig, nemlig. Dorthe læste i Junglebogen.
Fuldmånemødet er hemmeligt, så det kan vi ikke fortælle
om, men bagefter havde vi lejrbål med masser af sange og
sketches.

Vi fik også kage med slik på, da Jannie havde fødselsdag, et stort tillykke, og så skulle vi i seng og sove.
Søndag: Vi blev vækket kl. 07:.45 og så fik vi morgenmad. Derefter skulle vi ned til Henning og have Fy-Fy kassen. Op igen og smøre vores madpakke, og bagefter skulle
vi vaske op. Så skulle vi pakke vores tasker, og da vi havde
pakket dem, skulle de stilles udenfor. Nu skulle vi så på
skovtur med Henning og Karin, imens at Dorthe og Gitte
gjorde hytten ren. Simon og Tobias så en stor fuglerede på
turen gennem skoven. Vi spiste madpakkerne i det fri,
Amanda var så træt, at hun lagde sig til at sove. Da madpakkerne var spist, var der frikvarter. Efter frikvarteret blev
flaget taget ned og lagt sammen. Vi fik udleveret dyrevens
mærket og ulvemærket, så begyndte forældrene at komme.
Vi blev så igen fordelt i bilerne og kørte hjem til
Egekvisten, hvor resten af forældrene ventede på os.

Pigernes oplevelser på hytteturen
Vi var på tur ved Kollen spejderhytte. Der tog vi dolkebevis. Man kunne vælge mellem at snitte en brummer eller
en smørkniv. En brummer er en lufttelefon, som man bruger meget i Australien. Vi lavede også nogle sketches, og
det var meget sjovt. Vi havde også frikvmier, hvor vi legede med hinanden. Lørdag aften fik vi vores ulvenavne og
kage, så det var en rigtig god lejr, og Henning havde lavet
noget godt mad. Det er mægtig sjovt at gå til spejder.

Nogle var ikke med
Der var desvæne også et par af ulvene, som ikke kunne
deltage i turen, og de skal også lige have lov til at fortælle,
hvad de lavede j weekenden:

Trine:
Jeg har været til min morfars fødselsdag. Det var sjovt

og der var mange sange. Jeg var også ude og hygge med
Sofie, Jakob og Casper.

Niels Kristian:
Jeg var syg om lørdagen med ondt i maven og opkast.
Til aftensmaden fik jeg te. Søndag var jeg til klanting, og
vi spiste morgenmad der. Der var også et sanserum med
vandseng og kugler. Vi spiste også frokost ude.

Mine egne oplevelser
Det var den første spejdertur hvor jeg var med som
leder, så jeg vil også gerne fortælle lidt om min oplevelse
af turen.
Vi startede lørdag med at blive fordelt i de forskellige
biler sammen med al vores bagage, og så gik det ellers af
sted mod en endnu ukendt hytte. Henning og jeg kørte da
også en lille omvej, da vi ikke helt kunne læse vejledningen, men vi fandt da hytten. Den var dejlig stor og rummelig.
Omkring hytten var der nogle høje skrænter, som ulvene rigtig løb op og ned ad, så måske var de lidt beskidte, da
de kom hjem om søndagen.
Lørdag fik vi forhåbentligt lært dem, hvordan de skal
bruge en dolk, og hvad de især ikke skal gøre, når de sidder med en dolk i hånden. Jeg havde lavet en lille sminke
på Henning med noget teaterblod, så vi også kunne øve lidt
førstehjælp. Måske så det lidt for livagtig ud, da nogle af
ulvene blev forskrækkede og troede, at Henning var kommet rigtig til skade. Vi fik hurtigt fortalt dem, at det var
ligesom et skuespil, så de ikke længere var bange.
På denne tur var det Henning, der stod for at lave aftensmad, og det var rigtig godt. Efter hvert måltid skulle der jo
vaskes op, og det var der nogle, der ikke helt kunne forstå,
for der var jo en opvaskemaskine. Jeg tror dog, at alle fik
gjort deres viskestykker våde, men måske var krus og
bestik ikke helt så rent, som hvis det havde
været igennem en opvasker. Vi prøver bare
igen næste gang, vi skal af sted, så alle får
det lært.
Jeg havde ligesom alle ulvene glædet
mig til fuldmånemødet lørdag aften, hvad
skulle jeg hedde, og hvad betyder mit
ulvenavn. Jeg kunne også mærke på ulvene, at de syntes det var lidt skægt, at jeg
skulle have et navn ligesom dem, og at jeg
skulle gøre alt det, de skulle for at få navnet.
Søndag syntes jeg, at ulvene har fortalt
meget godt om, så det vil jeg ikke. Dog vil
jeg gerne sige tak til de forældre, der kørte,
bagte og rengjorde hytten. Det er dejligt,
at der er så stor en forældreopbakning, når
vi skal på tur eller har et anaugement
Jeg glæder mig allerede til næste gang,
jeg skal være sammen med ulvene i en hel
weekend.

Hansteds nye atlas
t atlas over Hansted Sogn! Det lyder som en overdrivelse, for et atlas plejer at være en stor, tung bog,
som man nødigt skulle tabe ned over sine tæer. Men
et atlas er også en samling af kmi med tilhørende historie
og geografi, og det har Eigil Holm skrevet i bogen Hansted
Kloster - Hansted Hospital. Den udkom i foråret 2005 i
anledning af 300-års jubilæet for oprettelsen af hospitalet.
Hansted Hospital var centrum i sognet, fordi hele
Hansted by og det meste af Egebjerg var Hospitalets ejendom. Derfor handler bogen om sognet, og alle kortene fra
l 700-tallet til 1999 er gengivet i stor målestok, hvor man
kan se alle huse og gårde. Udviklingen har været fantastisk.
I 1700-tallet var al bebyggelse samlet i byerne, så beboerne km;me forsvare sig mod tyve og røvere, som var en reel
trussel i en tid, hvor der ikke eksisterede hjælp til de
mange, som sultede. Til gengæld måtte folk leve med
brandfaren; gik der ild i en gård, bredte den sig til naboerne, for husene lå tæt og havde stråtag.
I 1800-tallet steg befolkningstallet. Der blev brug for
nye huse og gårde, og de blev bygget uden for byerne. Men
de fleste gamle gårde blev liggende i byerne, og der ligger
de endnu.
I 1900-tallet kom der industri, og der blev bygget villaer. Nu er Hansted og Egebjerg forstæder til Horsens, men
den gamle tid med dens veje og marker bestemmer byudviklingen. Alt dette ses trin for trin på bogens mange kort.
Hansted Skov har tilhørt Hansted Hospital i næsten 300
år, lige til 2001, hvor den blev solgt. Skoven har en interessant historie, der er beskrevet i kort og billeder.
Hansted og Lundum kirker var Hospitalets ejendom, og
de gav gode indtægter. De blev solgt i 1900-tallet. Navnlig
Hansted Kirke er pragtfuld. Den er usædvanligt stor og
godt bygget. Den er l m smallere ved end ved indgangen,
og det får den til at se længere ud indeni end den faktisk er.
Det er vist det, man kalder et fromt bedrag.
I kirken ligger Dmthe Hansdatter begravet. Hun stiftede
Hansted Hospital, fordi hun havde mistet sin mand og alle

E

Børnekor underholder på Hansted Hospital 1986.

Hansted by 1792. Der er 15 gårde, der alle er firelængede. I den østlige del af byen ligger gårdene tæt, nogle af
dem er tvillingegårde, idet de har en længe tilfælles med
nabogården. Brandfaren var stor, for alle gårdene var af
bindingsværk og havde stråtag. Der ligger også nogle få
huse. Hver gård og hvert hus havde en have (vist med
tynd linie). I sydvest ligger kirken på sin kirkegård, vest
he1jor ses hospitalets tre bygninger. Den store bygning på
greensen til kirken er hospitalet. Vinkelbygningen er skolen med skolestue, lærerbolig og sygestue. Den mindste
bygning er brændeskuret, hvori der var indrettet to dårekistele
Mellem gårdene er der en bred plads, farten; den var
indhegnet, og her samledes husdyrene om natten. Fem veje
fører ud Fa byen. Vejen på Hanstedgaard Mark (til venstre) er landevejen Fa Horsens til Skanderborg.

sine børn. Hun testamenterede derfor sin enorme fonnue til
Hansted Hospital, som hun oprettede. Bogen fortæller Om
gamle dage i hospitalet. I det ældste hospital boede der 24
mennesker i 6-sengs stuer. Der var en kirkesal, hvor hospitalets beboere kunne få åndelig trøst hver dag. Der var
varme i hospitalet, for det havde Dorthe bestemt, og det var
ikke en selvfølge. Alle fik den mad, de kunne spise, og der
var altid det øl, beboerne ville drikke.
Der var også sindssyge på Hospitalet. De hårdest
angrebne, der råbte og var urenlige og voldelige, blev
spærret inde i dårekistt<r i brændeskuret. Dårekister var
små, træbeklædte rum, hvor de vanvittige kunne være. Her
blev de, til de døde, for man havde ikke medicin mod
sindssyge før 1950.
Hospitalets udvikling er vist i tegninger og planer. Det
er et spejl af tiden, for Hospitalet forsøgte altid at følge
med udviklingen. Det betød, at det blev forældet. I 197779 blev det bygget om til plejehjem, men flere gange i sin

Hansted og Egebjerg 1951.
levetid, og så blev det bygget om. Det var så forældet, at det
blev opgivet 2001, hvorefter Hospitalet blev bygget om til
ældreboliger.
·
Bogen med dets atlas kan læses og bruges af alle de, der
er interesseret i deres egn. Den er skrevet i et sprog, som alle
kan forstå. Der er l 04 illustrationer, næsten alle i farver. Prisen
er 198 kr. Bogen fås i Dagli' Brugsen i Egebjerg og hos boghandlerne i Horsens .

Epitafium, opsat af Dorthe Hansdater 1703. Teksten
står på en sandstenstavle i en overdådigt udskåret
ramme, udført af Arent Slache, Horsens. Øverst står
den opstandne Kristus, to romerske soldater flankerer
ham. De to kvindefigurer udfor midten er Troen med
korset til venstre og Håbet med ankeret til højre.
Forneden blæser to dommedagsengle i basuno:
Nederst ses en vrængemaske, der ender i en drueklase.

Hansted Klosters trefløjede bygning set fra vest. Den lille bygning, der ligger som den fjerde fløj, blev i 2003 erstattet af
et menighedshus for Hansted sogn. Kirken er 800-900 år gammel. Den trefløjede bygning mellem kirken og klosteret er
skolen; den tilhører klosteret. Til venstre ses den østjyske længdebanes spor. (Flyfoto 4. 7.2001).

KALENDEREN
DECEMBER
Tirsdag den 6. kl. 18:00. i Klublokalet ved hallen:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Vi mødes i klubhuset kl. 18.00. l år prøver vi
med "en anderledes julefrokost". Der vil være
pyntede juleborde og dejlig julestemning med bl.
a. underholdning og vi synger de smukke julesalmer. Aftenen slutter med amerikansk lotteri
om Ruth's flotte dekorationer.

serveret kaffe. Vi mødes på parkeringspladsen
ved rundkørslen kl. 14.30, da vi skal gå samlet
gennem kontrolindgangen.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 6. januar.
Max antal 60 personer.

Torsdag den 26. kl. 19:30.
Kirkehuset
Syng-sammen-aften med sognepræst Torsten
Ringgård , organist Astrid Lindvig Nielsen og
kirkesanger Svend Jørgensen. Menighedsrådet
er som sædvanlig vært ved en kop kaffe.

Fredag den 27. kl. 19;30.
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus.
Generalforsamling i Forsamlingshuset.

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

FEBRUAR

Torsdag den 8. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

Fredag den 3. kl. 18:00.
Medborgerhuset i Lundum.

Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30

Tirsdag den 13. kl. 19:00.
Medborgerhuset i Lundum.

Fællesspisning. Menu: Traditionen tro serveres
der »gule ærter« med lækkert tilbehør.
Tilmelding: Se kommende opslag
el. www.lundum.dk

Andespil. Mød op til en rigtig hyggelig jule
bankoaften , hvor der bl.a. er mulighed for at
vinde anden til juleaften.

Torsdag den 9. klokken 13:30 på Egebakken:
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistforening.

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

JANUAR
Fredag den 6. kl. 18:30.
Medborgerhuset i Lundum.

Arrangerer vi et pakkespiL Som noget helt nyt
prøver vi at lave et pakkespil , idet alle tager en
pakke med til en værdi af 20 - 30 ,00 kr.
Vi spiller om de afleverede pakker, og alle får en
pakke med hjem; men sikkert ikke deres egen
afleverede pakke.

Tirsdag den 21. kl. 18.00.
Hansted Egebjerg Husholdningsforening.

Fællesspisning. i medborgerhuset
Tilmelding og menu se kommende opslag el.
på www.lundum.dk

Hyggeaften i klubhuset ved Egebjerghallen
Foreningen indbyder igen i år til hyggeaften med
spisning og underholdning. Aftenen slutter med
amerikansk lotteri. Husk mænd/ledsager er altid
velkommen. Pris: 150,- kr. pr. deltager.

Torsdag 12. kl. 12:00 på Egebakken:
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistforening.

Tilmelding til bestyrelsen senest den
13. februar.

Afholder det første møde i det nye år med
nytårsspisning. Ole Schmidt har lovet at komme
og vil tage os med på en pionertur til Altai provinsen i det sydlige Sibirien. Prisen for
middag og kaffe e·r 70,00 kr.

Mandag den 16. kl. 14:30.
Hansted Egebjerg Husholdningsforening.
Besøg på Danish Crown, det nye slagteri i
Egebjerg. Besøget er om eftermiddagen. Der vil
blive en orientering om slagteriet, og rundvisningen vil foregå i opdelte grupper. Der bliver.

Fredag den 24.
Medborgerhuset i Lundum.
Generalforsamling.

Torsdag den 23. februar kl. 18:30.
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus.
Revy (Generalprøve)

Lørdag den 25. februar kl. 18:00.
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus.
Revy. Program omdeles senere.

Lørdag den 25.
Medborgerhuset i Lundum.
MANDEHØRM. Sæt kryds i kalenderen allerede
nu. Dette er en årlig »succes-herreaften", med
bl.a. stegt lever, biksemad, øl, kort- og brætspil
mv. Kvinder INGEN adgang -en RIGTIG
herreaften. Tilmelding: Se kommende opslag el.
www.lundum.dk

Søndag den 26. kl. 14:00.
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus.
Fastelavnsfest i Atriumgården - Egebjergskolen.

Søndag den 26.
Medborgerhuset i Lundum.
Fastelavn i Lundum. Program vil blive omdelt.

EGEBAKKEN:
Mandag den 5. d~cember k! ...13:~9·

Sangeftermiddagmed sanggruppen fråd~n
gamle Brugs.

Mandag dEm 12. december kl.

19:oo.

Frelsens Hær synger julen ind.
Arrangør Centerrådet

Torsdag den 15. december. Julefrokost på
Egebakken. TiiiTlelding nødvendig;
Se opslag på Egebakken.

.Mandag

d~p

2 .. j(:3.nuar.kl.t3:30.

Sangeftermiddag med sanggruppen fra den
gamle Brugs.

Tirsdag den 3. januar kl.19:00.
Bankospil i cafeen. Arr

MARTS

Egebakker~s

VermeL

Fredag den 6. januar kl.13:30.
Fernisering af nye billeder.

Torsdag den 2. kl. 19:30.
Kirkehuset

Torsdag den 12. januar kl. 13:30.

Syng-sammen-aften med sognepræst Torsten
Ringgård, organist Astrid Lindvig Nielsen og
kirkesanger Svend Jørgensen. Menighedsrådet
er som sædvanlig vært ved en kop kaffe.

Onsdag den 18. januar kl.13:30.

Pensionistforeningen har arrangement på
Egebakken.
Foredrag v/kørelærer Flemming Skov.
Arr. centerrådet

Tirsdag den 7. kl. 19:30.
Kirkehuset

Onsdag den 25. januar kl. 15:00.

Foredrag med Johannes Møllehave. Det flimrer
for mit livssyn" er et foredrag om Benny
Andersens lyrik. Tiden er en typisk formulering
af ham. Det kan flimre for øjnene, og man kan
have livssyn, men i det normale danske sprog
siger man ikke, det flimrer for mit livssyn.
Billetter a 75,- kr. kan købes i Dagli' Brugsen,
Egebjerg, fra den 28. februar 2006 og frem til
den 6. marts 2006.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.

Tirsdag den 26. januar kl.13:30.

Gudstjeneste v/ Torsten Ringgaard.
Foredrag v/Per Borup Horsens Museum.
Arr. Egebakkens Venner.

Onsdag den 1. februar kl. 13:30.
Ris/ros møde for alle der bruger Egebakken.

Mandag den 6. februar kl. 13:30.
Sangeftermiddag med sanggruppE?n fra den
gamle Brugs.

Tirsdag den 7. februar kl. 19:00.
Bankospil i cafeen. Arr. Egebakkehs Venner.

Torsdag den 9. klokken 13:30 på Egebakken:
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistforening.

Torsdag den 9. februar kl. 1~:30.

Generalforsamling med dagsorden ifølge vores
vedtægter. Efter generalforsamlingen er der
bankospil. Efter' generalforsamlingen bliver der
mulighed for at forny medlemskabet af
foreningen.

Onsdag den 15. februar kl. 14:00.

Pensionistforeningen har arrångement på
Egebakke n.
Egebakkens venner inviterer til indvielse af
det nye klaver. Alle er velkomne.

Onsdag den 22. kl 15:00.
Mandag den. 13. kl. 18:30.
Hansted Egebjerg Husholdningsforening.
Besøg med modeopvisning hos Skindcentret i
Tørring. Denne aften besøger vi Skindcentret,
som er en dejlig forretning med smart og moderigtig tøj til piger i alle aldre. Der bliver også tid
og plads til at prøve tøj. Ved stor tilslutning kører
vi i bus. Der er afgang fra Hallen kl. 18.30.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 6. marts.

Gudstjeneste v/1brsten Ringgaardt

Torsdag den 23. februar kl. 13:30.
Harmonikamusik og sa).ng
Arr. Egebakkens Venner.

FASTE AKTIVITETER:
Se side 38.

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

HL. MAD
Egebjergvej 100
Hos HL. MAD tilberedes
alt fra lækre og anderledes kompositioner,
til dejlig traditionel mad.
Kombiner din egen buffet eller menu.

75 62 88 81

Maskinsliberiet
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

Murerfirmaet BBR
v/Bøje Bundgaard Rasmussen

Skovgårdsvej 2 - Egebjerg ·,'t~~e"'
8700 Horsens
~e.~ ,
~fl.~ '

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

~'

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

Se også på www.hlmad.dk

Horsens Blomster
& Havecenter A/S
(Tidligere Johansens Planteskole)

•
•
•
•
•

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

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

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

··· ld~~;-:;.·:~~J_···
· · 6" Lærk-klinkebeklædning
Mangler du inspiration eller hjælp til arbejdet i haven.
Så er vi klar med en hjælpe nde hånd.
Kontakt os på te lefon

75 65 45 94
NY ANLÆG - RENOVERING- VEDLIGEHO,LDELSE

www.damkjaer-ag.dk

::=wazae::: 19x125 mm
Kaimar brædder

med fjer og not

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

HENRIK
ROSENBERG
VARME-SMEDEN APS

Henrik
Rosenberg
Tonrå 62,
8751 Gedved
Telefon 40 1O 35 20

Egebjerg Entreprenørforretning
V/Aut. kloakmester Peter Daugaard

Vi udfører bl.a.
Jord - Kloak- Støbearbejde.
Ny- og tilbygninger.
Privat- Erhverv- Landbrug.
Tilsluttet: Kloakmesternes Kvalitetskontrol A/S
Langmarksvej 1, 8700 Horsens,
tlf.: 76282500, fax : 76282501,
e-mail: 3-stjernet.dk@3-stjernet.dk. www.3-stjernet.dk

EGEBJERG WS

Vi klarer alle former for reparation og nybygning
, Vand
Tilsluttet vvsbranchens
• Varme garantiordning
• Sanitet
t7i!\
• Gasinstall. ~\Y
• Gasservice •
75 65 62 45 ~
Mobiltlf. 40 45 54 38
Skovgårdsvej 18 - Egebjerg
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens

75 65 69 65. 40 98 69 65

Nu er tiden til nyt tag!
Alt i renovering,
"'""r"r
reparat!o~. Isolering, ~ARANTI,ØØ'
brandSikring,
!!Ø'- ORDNING )l/11"
vinduer, døre og
udestuer af træ, plast
og aluminium,
Nybygning og
tilbygning.
Vi er også Decra
tageksperter.
~Jal

Decra:

••
Hansted Tømrer- &
Kø K K E N & BA D

FACADEVINDUER

Snedkerforretning ApS
· 17 A - 8700 Horsens, Tlf. 75 65 61 66 - 28 11 91 66

Kom igennem vinteren uden startproblemer
Hos AutoMester kan din bi l fa et effekt;ivt lynkursus i lystig
motorstart og ren vellyd. Og lige nu har din lokale AutoMeste r
et ekstra godt tilbud på kval itetsbatterier og tændrør, der gør
din bi l varm pa vinterens mange koldstarter. Kør ind til os.
Vi taler samme sprog som dig og din bil .

Flere glade bilister

Hansted Autoservice
E bj
.
ge ergvej 136
8700 Horsens

Tlf. 76 26 90 96

l

MURERFIRMAET

Højbovej 14 . 87qo Horsens
Tlf. 75 62 62 09 . 20 44 33 09

'

.

'

