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Årets borger
Som det er Broens læsere bekendt,
udnævner bladets bestyrelse hvert år en

Indsatsen skal være ydet indenfor det sidste år, og den må ikke være jobrelateret

"Årets borger".

Hvem kan indstille?
Bestyrelsen har nedsat et udvalg
på 5 medlemmer, der foretager indstilling.

Det kan alle, men vi beder især klubber og
foreninger om at være opmærksomme på
eventuelle kandidater.

Udvalget består pt. af:
Karin Hansen - Dagplejen

Indstillingen skal være skriftlig og med
begrundelse, og den sendes senest den
1. november 2007

Vagn Christiansen
Egesholm grundejerforening
Annie Jacobsen - Kaskelotten

til:

Willy Suhr Rasmussen
Lundum menighedsråd
Mette Andersen- KFUM spejderne

Hvem kan foreslås og vælges?
Det kan alle borgere, som er bosiddende i
Broens område, og som har ydet en frivillig
indsats til gavn for lokalområdet.

Vagn Christiansen
Egesholm 38, Egebjerg
8700 Horsens
yac@ aku-net.dk

eller: Willy Suhr Rasmussen
Torpvej 48, Lundum
8700 Horsens
lundum.station@ mail.dk

Vedligeholdelse af hjemmeside
Broen mangler en hjælpende hånd eller to.
Broen har besluttet at oprette egen hjemmeside på internettet. Det er meningen, at en
del af Broens indhold, artikler m.m. skal arkiveres der.
En sådan hjemmeside har stor værdi for alle, der har en eller anden form for
tilknytning til vores område.
Her får man muligheden for at kunne følge med i, hvad der sker.
Til vedligeholdelsen af sådan en hjemmeside vil Broen være meget taknemmelig, hvis der
blandt vores læsere er en til to beboere, der vil give en hjælpende hånd til dette arbejde.
Henvendelse til undertegnede på 20 88 56 26.

Arne Laursen
Formand for Broen
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Del af Egebjerggaards historie
Af Peder Pedersen:

Axel Østergaard Thomsen.

Aksel Østergaard Thomsen bor på Banevænget 6 i
Hansted. Mange vil nok kende ham fra hans færden på
"Egebakken" hvor han næsten daglig kommer og :ffir sin
middagsmad.

Aksel Østergaard Thomsen har ellers altid været landmand, i mange år drev han, sammen med sin hustru Anna
Birgitte Marie Gosvig gården "Langkærgaard" i Aaes ved
Tvingstrup. I 1964 bad han "Dansk Slægtsforskning i
Fredericia" om at udarbejde en slægtsbog for hans slægt.
Det kom der en tyk bog ud af, flot med træbind, som er
udskåret på forsiden.
Den bog var Aksel Østergaard været så venlig at låne
mig, for som han sagde: Den skal du se, for der står noget
om Egebjerggaards historie. Og det skal jeg ellers love for
at der gør.

A, Østergaard Thomsens gård "Langlqærgaard" i
Tvingstrup.

Østergaard Thomsen er født i Løgballe ved Ø. Snede, og
hans nærmeste slægt havde hjemme i egnen omkring Sdr.
Aldum, Stenderup, Uth og Ølsted. Men en gren af A.
Østergaard Thomsens mors slægt peger tilbage til
Egebjerggaard og det er den vi her skal interessere os for.

Holger Rosenkrantz
I midte.n af 1500-tallet boede Greve Holger Rosenkrantz
på Boller Slot.

Slægtsbogen.
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1565, hvori Holger Rosenkrantz tilskøder Kirsten
Nielsdatter og hendes børn en gård i Egebjerg - kaldet
"Egebjerggaard" Foruden en gård på Lundum Mark- ikke
nærmere præciseret - med adelig frihed for hende, hendes
børn og deres efterkommere på samme gods.

Skødets oprindelige ordlyd

Holger Rosenkrantz.

Holger Rosenkrantz var, efter sin første kones død
'
enkemand i l O år. I denne periode havde han en samlever
Kirsten Nielsdatter. Parret fik i perioden tre børn: Gabriel,
Christoffer og Diana.
Men Kirsten Nielsdatter var jo ikke adelig og netop på
de tider kæmpede Danmarks højadel for at bevare deres
status, bl. a. støttet af loven, der gjorde den adelsmand eller
kvinde arveløs, som dristede sig til at indgå ægteskab med
"ufrie borgere" og en gennemgang af de gamle adelsslægters stamtavler viser da også tydeligt, hvorledes man ved
passende ægteskaber længst muligt bevarede slægtens
sociale niveau og slægten på Egebjerggaard skylder da heller ikke sin fornemme herkomst et sådant upassende ægteskab fra højadel og ned i bondestanden
Senere da Holger Rosenkrantz igen blev gift adelig med
Karina Christoffersdatter Gyldenstjerne, måtte Holger
Rosenkrantz skaffe Kirsten Nielsdatter og hendes tre børn
et standsmæssig udkomme. Formodentlig har Holger
Rosenkrantz søgt råd hos kongen, som var hans nære ven
og sikkert helt på det rene med Holger Rosenkrantz privatliv.
Dette resulterede i et kongeligt skøde af 12 oktober

Wi Freiderich dend anden med guds nåde,
Danmarchis, Norgis, Vendis och gottis konning. Hertug udi Sleswig Helsteen Stormaren
og Dytmarsken, greve af Oldenborg och
Delmenhorst giør alle vitterligt, at oss elskelige Holger Rosenkrantz till Boller på vort slot
Skanderborig hafuer berettet for oss, at band
hafte ladet kjøbe en bundegaard uri wort land
Nør Judtland, udi Voer herred i Hansted sogn
i Eggebierig Skov beliggende, med et gaardtzeye på Lundum March udi samme herred.
Forne gaard og gaardzeye hafuer han med ald
sin rente och rette tilliggelse, intet undtaget,
· gifuet til en Quinde, som en tid lang hafuer
wæret hos hannem, ved nafn Kirsten
Nielsdatter.
Sammeledis hafuer wi af vort synderlige
gunst och naade undt och giefuet, och nu med
dette aabne breff under och giefwer forne
Kirsten Nieldatter en gaard og Oranne
(Mølle) ligendis beliggende imellem
Eggebierig och Hansted Marck, huilken forne
gaard, gardzeye och møllested med alt diris
eyndom, rente och rette tilliggelse, ager och
eng, skauf och marck, fisehevand och
fægang, vodt och tørdt. dam och damssted udi
sin højeste flademaal , aldelis indtet
undertagit, som den nu tilliger och arildstiid
tilligget
Sammeledis hafue vi af gunst och naade
undt och tilladt, och med dette vort aabne
breff under och tillader forne Kirsten
Nielsdatter och hendes børn oeh deres livsarvinger skal beholde forne gaard, gaardzeye
och møllested qvit och fri for al landgilde,
toug och tønge udi alle måder.
Til vindisbyrd haufer vi ladet hænge wort
zignet her neden for dette vort obne breff
Gifuret på vort slodt,
Kjøbenhavn den. 12.
oktobris aar 1565
"Frederich"

Egebjerggaardfør bran.den i 1935.

5

Kirsten Nielsdatter har formentlig forladt Boller umiddelbart efter at hun har fået tillagt Egebjerggaard og er vel
sammen med sine børn flyttet ind på Egebjerggaard, hvor
der dog endnu i 1572 boede en Peter Michelsen som bruger. Selv har hun nok ikke haft så megen indsigt i landbrug
at hun kunne styre gården selv, hvorfor hun ganske sikkert
har haft en foged eller bestyrer til at klare den daglige drift,
og helt utænkelig er det vel ikke at hun efter sin ankomst
til Egebjerggaard, har indgået ægteskab med Peter
Michelsen, som i 1572 står opført som gårdens bruger.
Egebjerggaard var på de tider en anseelig gård på størrelse med 2- 3 almindelige bøndergårde. Ved matrikuleringen 1688 blev dens hartkorn ansat til 17 tdr. 5 skp. 2 fjdk.
og l album. Gården har sikkert af Holger Rosenkrantz
været tænkt som et tilstrækkelig økonomisk fundament så
børnenes adelskab kunne bevares

Gabriel Holgersen
Gabriel Holgersen blev den af børnene, der kom til at
føre slægten videre på den privilegerede Egebjerggaard,
han måtte flere gange i sit lange liv - han blev næsten l 00
år- føre processer mod sognets tiendeej er Kjeld
Brochenhuus på Lerbæk, han kunne ikke forstå, at Gabriel
Holgersen kunne slippe for at betale tiende af sin gård,
hvad alle hans standsfæller måtte, men han blev hver gang
frifundet, alene på grundlag af hans mors kongelige privilegium fra 1565.
Gabriel Holgersens ægteskabelige forhold er lidt uklare.
Han synes første gang at have været gift med en datter af
Erik Pedersen i Kørup, som var af den adelige slægt
Gjødesen på Rask. I dette ægteskab havde han mindst tre
børn, nemlig sønnen Holger Gabrielsen, der først var præst
i Stouby, senere i Hylke, sønnen Erik Gabrielsen, som førte
slægten videre på Egebjerggaard, samt en datter Anne
Gabrielsdatter, som var gift med Jens Ottosen i Eldrup.

Egebjerggaard 1964.
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I 1623 var Gabriel Holgersen gift med Maren
Hansdatter, som var forstanderinde for Børnehuset i
København. Hun indsendte d. 11. september 1623 en klage
til Kongen over, at hendes mand og ægtehusbonde Gabriel
i Egebjerg i Stjernholms len "ligger i et slemt og forargeligt levned med en løsagtig kvinde ved navn Anne Albrits
(muligvis datter af Albrecht Christoffersen) en adelsmand,
hvis enke Bodil Munk i1 616 boede på Raadvedgaard
Hansted sogn, og at de havde avlet børn sammen"
Lensmand Laurits Ebbesen fik derefter befaling om at
undersøge sagen, og dersom det virkelig forholdt sig som
anført, skulle han rejse tiltale mod dem begge og tage dom
over dem og lade dem straffe. Ifald det skulle vise sig, at
Anne Albrits havde større skyld end Gabriel, skulle han
sende hende til tugthuset i København og i øvrigt lade ham
straffe, som det sig hør og bør.
Det ser ud som der i dette forhold har været i hvert fald
2 sønner, nemlig: Anders Gabrielsen, som i 1650 var nærværende ved skiftet efter faderen, og som i 1682 boede i
Egebjerg, og en søn Otto Gabrielsen, som i 1685 var bosat
i Serritslev
Hvomår Maren Hansdatter døde vides ikke, men efter
hendes død, da Gabriel Holgersen selv var i en fremskreden alder, giftede han sig med Kirsten Nielsdatter, med
hvem han vist ingen børn havde.
I 1641 skødede han 1/3 afEgebjerggaard til sønnen Erik
Gabrielsen, som allerede nogle år havde været gift med
Anne Sørensdatter, der var søster til Clemen Sørensen ridefogden på Boller,_som siden kom til at varetage mange af
slægtens interesser (Clement Sørensen var 5 x tipoldefar til
Aksel Østergaard Thomsen)
Efter Gabriel Holgersens død, giftede hans enke Kirsten
Nielsdatter sig med Niels Nielsen på Raavedgaard. Inden
Gabriel Holgersens død var hele Egebjerggaard blevet

Boller Egen, som
står i Boller
Slotspark - Man
mener at træet
nærmer sig en alder
af l 000 år. Ved en
tidligere lejlighed
har jeg set et
billede, der viser et
større selskab, som
en sommerdag sad
under kronen af det
store træ i Boller
Slotspark.
I selskabet deltog
bl. mange andre
Kong Frederik den
2. og Holger
Rosenkrantz, jeg
har desværre ikke
kunnet finde det
igen.

pantsat til Clemen Sørensen på Boller, denne bortforpagtede gården til Peter Gjordsen fra Horsens i perioden 1653 1659 for en årlig afgift på 100 rigsdaler.
Efter denne forpagtningsperiodes ophør, blev
Egebjerggaard overtaget af Christoffer Eriksen, han indgik
ægteskab med Anne N ielsdatter fra Raadvedgaard .

En ulykkelig hendeise
Den 6. juni 1672 skete der for Christoffer Eriksen og
hans nærmeste det ubehagelige, at præstesønnen Hans
Christensen Sneptrup, efter et besøg på Egebjerggaard,
styrtede af hesten i en gyde tæt ved gården og pådrog sig
så svære kvæstelser, at han næste morgen afgik ved døden
i Christoffer Eriksens stue. l dagene derefter blev
Christoffer Eriksen, hans hustru, tjenestefolk og en del
naboer indgående afhørt om tragedien, og de noget langtrukne akter herom i Voer Herreds Tingbog viser, at myndighederne havde en mistanke om, at Christoffer Eriksen
indirekte var skyld i Hans Christensens styrt fra hesten,
men vidnerne erklærede dog, at Christoffer Eriksens og
Hans Christensens samvær forinden var foregået i venskab
og fordragelighed.
Den 11 . december 1685 blev der afholdt skifte efter
Christoffer Eriksen på Egebjerggaard, og kort tid derefter
giftede Anne Nielsdatter sig med Søren Rasmussen på
Rådvedgaard, der så flyttede ind på Egebjerggaard.
Den 12 maj 1686 blev Egebjerggaard takseret og synet
af Voer Herreds vurderingsmænd, som fandt at gården led
af stor brøstfældighed, flere steder manglede der loft og
taget på den ene side af stuehuset var så råddent at der skul le bruges 24 traver langhalm til at udbedre skaderne. De to
skorstene var også faldefærdige, gulvet over kælderen

manglede, ja, selv bageovnen og brønden var defekt.
Det ville være en bekostel ig affære at :fa gården bragt i
rimelig stand igen, derfor valgte Anne Nielsdatter og hendes mand, at afstå gården til sønnen Erik Christoffersen og
flyttede selv tilbage til Annes fødegård Raadvedgaard,
hvor hendes mor Kirsten Nielsdatter indtil da havde boet.
I Anne Nielsdatters første ægteskab var der sønnen Erik
Christoffersen, der som tidligere nævnt overtog
Egebjerggaard efter moderen, og endvidere var der sønnen
Søren Christoffersen, som var ungkarl og tjente hos broderen til dennes død i 1700, hvorefter han overtog
Egebjerggaard, hvor han endte sine dage i 1749. Det siges
at han i årenes løb havde samlet sig en mindre formue så
han efterhånden var en ret velstående mand . På et tidspunl.1:
indgik han ægteskab med præstedatteren Franziska
Ullerika fra Hansted .
Efter Søren Christoffersens død, blev Egebjerggaard
delt mellem hans to døtre. Den ene datter var gift med en
vagtmester i Nim, den anden datter var gift med Morten
Tønnesen Staal, en degnesøn fra Væer, som i årene efter
Søren Christoffersens død boede på Egebjerggaard, men
som i året 1753 solgte sin kones halvpart til en fjern slægtning Jens Pedersen Møller fra Talstrup mølle (Aksel
Østergård Thomsens 3 x tipoldefar). Gården blev nu udparcelleret i flere mindre ejendomme, men blev senere igen
samlet og forenet af sønnen Jens Peder Møller, hvis slægt
besad gården til 1918

Holger Gabrielsen
Som før nævnt havde Gabriel Holgersen også en søn,
som hed Holger Gabrielsen, han var først præst i Stouby,
senere i Hylke. Han nævnes den 5. december 1633, da han
sammen med svigerfaren Niels Findsen i Gammelby, blev
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stævnet for at have indespærret Franz Mortensens kone
Mette Olesdatter af Vejle.
Holger Gabrielsen efterlod sig 8 børn: l. Lene
Holgersdatter, gift med Rasmus Pedersen Tøxen, præst i
Løsning-Korning, 2. Anne Li sbeth Holgersdatter, vistnok
gift med Mads Frandsen i Ejer. 3. Niels Holgersen, præst i
Gangsted-Søvind, gift med Maren Jensdatter. 4. Anders
Holgersen. forpagter på Hanstedgaard og ejer af
Ørskovgaard, gift med Kirsten Johansdatter. 5. Margrete
Holgersdatter, gift første gang med Mads Jørgensen
Sommer, præst i Stouby 1634 - 1640, og gift anden gang
med hans efterfølger i embedet Henrik Jørgensen. 6. Maren
Holgersdatter, gift med Anders Lauritsen Stourup, rådmand i Fredericia. 7. Karen Holgersdatter, gift første gang
med Jens Lauritsen Hanbjerg Nr. Omme, gift anden gang
med Jens Olufsen, præst i Nr. Omme. 8. Marie Holgersen,
gift med Jens Pedersen Bredal, præst i Klovborg, Tyrsting
og Brædstrup.
Flere af Holger Grabrieisens børnebørn blev præster, bl.
a. Maren Holgersdatter og Anders Lauritsen Stourups søn,
Frands Andersen Stourup, som blev præst på Hirsholmene.
Denne Frands Andersen Stourup omtaltes 1704 af
biskop Jens Bircherod, som forsømmelig i embedet, idet
han ofte lod en anden oplæse noget af en postil for menigheden, når han enten selv var bortrejst eller ikke gad prædike. Han forsømte også at besøge de syge, som havde
sendt bud efter ham.
Biskoppen anmodede derfor den 2. juni 1704 provsten i
Horns Herred om at undersøge forholdene, og den 7.

Puslinge
drenge 99
Efter en rigtig god
forårs-turnering
hvor vi spillede
nogle super gode
kampe, endte det
med at vi vandt
vores pulje og
derfor skal vi nu til
de jysk/fynskemesterskaber.
Dette vil foregå den
9. september.
i Bredebro. Ikke nok
med det så fik vi
også nyt spilletøj,
dette blev
sponsoreret af
Egebjerg El ved
Henning Juhl. Vi
takker endnu
engang Henning
for det fine tøj.
Mvh. Brian & Hilmar
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Roden af Boller Egen, træet har været hult de sidste 2300 år.

august tog han selv over til Hirsholmene, hvor han fandt
ungdommen "ganske slet funderet i kristendomskundskab"
Men da menigheden var glade for deres præst, nøj edes
Bircherod med at give ham en formaning

Note:
Der står meget mere i Aksel Østergaard Thomsens
slægtsbog om slægten, som har rod i Egebjerggaard, men
j eg har her fundet det frem, som efter min mening er mest
interessant og som har tilknytning til egnen her.

Idræt for sjov spil /motiom

Håndboldstævne i Gedved

Tekst:
Pia Højberg Andersen

HÅNDBOLD

Mikroerne var inviteret til udendøresstævne i
Gedved i anledning af deres 75 års jubilæum.
Tidspunktet var søndag i pinsen, så det havde i forvejen
været svært at stille hold og efter et par syge afbud inden,
lignede vi et hold, som allerede var slået inden start.
De ta som mødte op i Gedved var ved godt humør, trods at det
faktisk også var lidt dårligt vejr - og ved at låne lidt
forstærkning i form af mindre søskende kunne vi stille hold.
Egebj erg de kæmpede i alle de tre kampe, de spillede. dog uden
at ta point, men trods dårlig vejr, ra spiller så var dagen rigtig
hyggelig og vi sluttede af med, at alle spillere fik en præmie
i form af en t-shirt og hjemmebagte boller.
Jeg vil gerne minde såvel gamle som nye spillere
årgang 00-01-02 om at håndboldsæsonen går i gang
den 3. september - og træningstiden er
mandag fra kl. 15.30 til 16.30 og vi glæder os til at se Jer!

HÅNDBOLD

l år vil der være hold for 4 - 5 årige, 6- 11 årige og som noget nyt, et forældre/barn hold.
Holdene er for både drenge og piger, som har lyst til at få sig rørt, ha ' det sjovt, få nye
udfordringer samt måske skabe nye venskaber

Forældre/barn
Forældre/barn gymnastik er et hold for friske drenge og piger fra ca. 1Y2 år til 4 år. Her vil der
være alle tiders chance for, at forældre og barnet får en god og hyggelig oplevelse sammen. Der
vil være sange, bevægelseslege, rekvisitter, små redskaber og store redskabsbaner, hvor
børnene udfordrer sig selv, samt samarbejde mellem barnet og den voksne.
Det vil primært komme til at foregå på børnenes præmisser, men i voksne vil også få jer rørt.
Kort sagt er holdet for alle som har lyst til aktiv (bedste)forældre/barn- hygge.
Børnehavebørnene 3 - 4 år er selvfølgelig også velkomne til at deltage uden forældre.

Holdet for forældre/barn
Hvor:
Egebjerghallen.
Hvornår:
Onsdage kl. 17.00- 17.45
Opstartsdato:
Onsdag d. 12. september
Holdet for 6-11
Hvor:
Hvornår:
Opstartsdato:

Holdet for 4-5 år.(Puslinger)
Hvor:
Egebjerghallen.
Hvornår:
Onsdage 17.45- 18.30
Opstartsdato: Onsdag d. 12. september

år.(Leg, bevægelse og gymnastik)
Egebjerghallen.
Tirsdage 17.00- 18.00
Tirsdag d. 11. september

Jeg håber l har lyst til at komme og deltage, hvor vi bl.a. skal bruge redskaber, rekvisitter, synge,
lege og meget mere.

Vises

Anette Buhrkal,
Tlf. nr. 22 15 83 81
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Hansted - Egebjerg
Husholdningsforening
Program for september - oktober - november 2007
Torsdag den 20. september: Bowling og spisning.
Vi mødes kl. 17.45 ved Bowl'n 'Fun på Strandkærvej 87,
hvor vi først bowler, derefter skal vi spise
kl. 19.00.
Deltagere der ikke bowler, er også velkommen.
Pris uden bowling 125,- kr, med bowling 150,- kr.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 13. september.

Onsdag den 9. oktober.
Besøg· hos bux. Tøj tilHam & Hende.
Vi mødes kl. 19.00 hos bux, Nørregade 43-45,
hvor der er parkering i gården bagved.
Der bliver en fremvisning af efterårets modetøj
til ham og hende og der er mulighed for, at prøve og
købe den fine efterårsmode.
Huset er vært ved en lille forfriskning.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 2. oktober.
Torsdag den 29. november, Julehygge i klubhuset ved Egebjerghallen.
Vi mødes kl. 18.00 til festligt pyntede juleborde, hvor vi vil nyde en dejlig "julemenu" fra
Hanne Leth's køkken. Der vil være musik under
spisningen, hvor vi synger de dejlige julesange og
- salmer, og vores præst Torsten Ringgaard vil underholde.
Aftenen slutter med amerikansk lotteri om Ruth's flotte
dekorationer. Pris 150,- kr.
HUSK!! sidste tilmelding til bestyrelsen senest
den 23. november.
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer, og mænd/ledsager er altid
velkommen, ligeledes nye, evt. medlemmer.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse:
Annalise I?augaard, Højbovej 22 ... . .... ...... 75 62 44
Ruth Jensen, Skovgårdsvej 1O .... .. . .. ........ 75 65 63
Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 . ... .. .. ......... .. 75 65 60
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 2 .. ... ...... 75 65 63
Betty Holst, Kastanjealle 16 .. .. .. ... . .. .. .. ... . 75 65 61
Birtha Nielsen, Stængervej 32 . . ... ... . .. ... ... 75 65 64
Astrid Andersen, Platanalle 24 .. . .. .. .. . .... .. . 75 64 39

79
72
72
15
94
21
69

KUNST I KLOSTRET
22. og 23. september - begge dage kl. 11.00 til17 .00
Hansted Kloster indbyder til en spændende·og
alsidig kunstudstilling.

En større gruppe kunstnere deltager, alle med relation
til Hansted Kloster.
Malerier i forskellige stilarter, skulpturer
i alle mulige materialer og dertillidt
levende musik og sang.
Der bliver også mulighed for lidt til smagssansen
i cafeen.
Velkomst og åbning af udstillingen lørdag den.
22. september kl. 11.00 ved Hansted Klosters
forstander, Jette Lund.

I forbindelse med åbningen vil galleri-trioen
underholde.

Udstillere:
Margit Mabeck: Ikoner, skulpturer (bronze og stentøj)
Kristen Østerby: Skulpturer (moseeg m. m.)
Arne Østerby: Skulpturer (jern) og malerier.

Arne Østerby: Navigation.

Anders Kjær: Skulpturer (sten)
Niels Mandrup-Møller: Tegninger (tusch m. m.)
Inger Bim: Malerier (abstraktioner)
Karin Kj ær: Malerier (acryl og akvarel)
Tom Groes-Petersen: Malerier (surrealistisk og abstrakt)

Galleri Trio:
Elisabeth Niebrandt: Sang
Arne Østerby: Piano
Søren Hedetoft Bas

Tom Groes-Petersen: Ragnarok

VELKOMMEN I HANSTED KLOSTER
Egebjergvej 100, 8700 Horsens
@eptembet· - oktobet - novembet 2007 ==========================================~
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Egebakken - Faste aktiviteter
September - oktober - november 2007
Mandage:

Kl. 8.30- 11.45. Selvtræning i redskaber i
kælderen
Kl. 10.00 Siddende gymnastik i cafeen.
Kontaktperson Jytte Guldmann
Kl. 10.00 EDB i kælderen.Vejledere
Flemming Sørensen, Peder Pedersen
Kl. 13.00 Patchwork. Kontaktperson
Mie Drejer. (start 17/9)
Kl. 13.30 Åbent værksted i kælderen.
(start 3/9)
Kl. 13.30 Dart i kælderen (start 1/10)
Kontaktperson Vagn Jensen
KJ 14.00 l. mandag i hver måned sang
med sanggruppen fra Den gl. Brugs i
cafeen.
Kontaktperson Henry Ahle.(start den l 0/9)

Onsdage:

Torsdage:
Tirsdage:

Kl. 8.30- 10.00 Selvtræning i redskaber i
kælderen.
Kl. 10.00 Malehold i kælderen. (start 4/9)
Kontaktpersoner
Leif Kragekjær/Herluf Hansen.
Kl. 13.00 Bridgehold i cafeen. (start 23/10)
Kontaktperson Bodil Jensen.
Kl. 13.15 Små ture i det blå, 4/9 - ,se
nærmere beskrivelse i Egebakkens program
Kl. 13.30 Cykelhold (sidste gang 25/9)
Kontaktperson Vagn Jensen
Kl. 14.00 Hyggekomsamm~n i ældreboligernes fjernsynsstue (start d. 2/1O)
Kontaktperson Jytte Guldmann
Kl. 14 - 16 Lokalarkivet har åbent l.
tirsdag i hver måned i kældeJen.
Kl.19.00 Første tirsdag i hver måned afhol
der Egebakkens Venner bankospil. Se opslag på Egebakken og under arrangementer.

Fredage:

Kl. l 0.00 Spil. Ude eL inde, afhængigt af
vejret. Kontaktperson Jytte Guldmann
Kl. 10.00 EDB i kælderen.
Vejledere Søren Larsen og Ove Lauridsen
Kl. 13.30 Kreativt værksted i kælderen.
Kontakt personer Ninna Jensen og Aksel
Blomstrøm (start 5/9)
Kl. 13.30 Petanque (sidste gang 26/9)
Kontaktperson Vagn Jensen
K1.13.30 Seniordans d.12/9 - 10/10 - 14/11
Kontaktpersoner Jeanette Børgesen og
Elly Christensen.
Kl. 14.15 Sang og hygge vÆva Søvang og
Irene Mortill i plejeboligeme.
Kl.l5.00 Sidste onsdag i hver måned er der
gudstjeneste 26/9 - 31/ l O - 28111.
Kl. 7.30 - 11.30 Selvtræning i redskaber
i kælderen
Kl. 9.30 Gymnastik v/lngelis Ribberhaiti
Jytte Guldmann i cafeen start 16/8
Kl. 13.30 Bridgehold i cafeen 2. og
4 torsdag. Kontaktperson Karen Bastholm.
(start den. 13/9)
Kl. 13.30 Kortspil- rommy, whist, bob el.
andet spil i cafeen og kælderen 2. og 4.
torsdag.
Kl. 14.00. Egebakkens Venner afholder for
skellige arrangementer den. 3. torsdag i
hver måned. Se opslag på Egebakken og
under arrangementer.
Kl. 10.00 Videobiograf
Kontaktperson
Tove Jørgensen.

pl. boliger.

Arrangementer på Egebakken
sep. - oktob. - nov.
Tirdag den 4. september kl. 19.00:
Bankospil vÆgebakkens Venner.
Onsdag den 12. september kl. 13.30:
Seniordans.
Torsdag den 20. september kl. 17.00:
Høstfest - tilmelding og betaling til Jytte Guldmann
senest 13/9 Arr. Egebakkens Venner.
Tirdag den 25. september kl. 14.00:
Mannequinopvisning vfføjgalleriet. Arr. Centerråd.
Onsdag den 26. september kl. 15.00:
Gudstjeneste.
Lørdag den 29. september kl. 14:
Hyggedag for BB og pårørende på Egebakken.
Arr. Centerråd.
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00:
Banko v/Egebakkens Venner.
Fredag den 5. oktober kl14.00:
Fernisering.
Tirsdag den 9. oktober kl. 13.30:
Løgplantedag.
Onsdag den 10. oktober kl. 13.30:
Seniordans.
Torsag den 18. oktober kl. 14.00:
Fællessang og underholding v/ Bjarne Haahr.Arr
Egebakkens Venner/ Centerråd.

Lørdag den 27. oktober kl. 14.00:
Hyggedag for BB og pårørende på Egebakken.
Arr. Centerråd.
Onsdag den 31. oktober kl. 15.00:
Gudstjeneste.
Tirdag den 6. november kl. 19.00:
Banko vÆgebakkens Venner.
Onsdag den 7. november kl. 17.30:
Seniorfest - ti lmelding og betaling til Jytte Guldmann
senest 1/ 11. Arr. Centerrådet
Onsdag den 14. november kl. 13.30:
Seniordans.
Tordag den 15. november kl. 14.00:
Underholdning v/Bjarne Hudecek.
Arr. Egebakkens Venner.
Onsdag den 28 november kl. 15.00:
Gudstjeneste.
Sæt kryds i kalenderen.
Lørdag den l. december kl. IO- 14: Julecafe.
Tirsdag den 11. december kl. 12.00: Julefrokost.
Hvor ikke andet er nævnt er alle velkomne, men der kan i
nogle tilfælde være tilmelding. Hold øje med opslag på
Egebakken. Egebakkens program for sep - okt - nav er
nu udgivet og kan hentes på Egebakken.

Egebakken
I februar 2005 slog vi første gang dørene op på
Egebakken. Vi slog den op for beboere, brugere, frivillige
og personale, med mange forventninger til hvad dette sted
skulle rumme. "Hvad kan jeg mon bruge stedet til?", "er
det også et sted for mig?"
Der har lige fra starten være stor interesse fra beboere,
brugere og frivillige i at medvirke til at skabe liv i de nye
rammer midt på Egebjerg bakken.
Her 2 Yz år efter må vi sige at der virkelig er liv i huset.
åbne aktivitetscenter summer af aktivitet dagligt og
på flere forskellige tidspunkter af dagen. Her er både
gymnastik, petanque, dart, kortfremstilling og lign. kreative aktiviteter. Her er fester, hyggeeftermiddage, bankospil
og andre sociale arrangementer. Der males, synges og
leges så det er en lyst. Nogle spiller kort, andre viser tøj
frem, endnu flere kigger på det tøj som vises frem. Noget
at de sidste nye er vejledning i brug af EDB, hvor det er
muligt at lære noget om hvordan disse moderne ting fungerer.
I cafeen kan der købes mad, kaffe/te og lidt mundgodt.
Her kan også bestilles forplejning til de aktiviteter der
De~

foregår udenfor den normale åbningstid.
Denne mangfoldighed af aktivitetstilbud foregår i et
tæt samarbejde mellem aktivitetsmedarbejderen, de frivillige, centerrådet og Egebakkens Venner. Uden denne fantastiske støtte fra lokalsamfundet, ville det ikke være
muligt, at skabe så mange tiltag som er til gavn og glæde
for stedet.
Det åbne aktivitetscenter skal til stadighed være et sted
hvor der er mulighed for: at lære, at være og at virke. Vi
tror på at vi som mennesker hele livet, har behov for at
tære noget, at være deltagende, og at kunne virke for
andre. Som pensionist/efterlønner har du også mulighed
for at deltage i, medvirke til afvikling af og planlægning
af aktiviteter, alt afhængig af om du vil lære, være eller
virke!!!!
Aktivitets tilbudene kan ses i Egebakkens Program, der
udgives hver 3. mdr., og kan afhentes på Centret. Vi glæder os til at møde dig.

Aktiviteten, Egebakken.
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PC -hjælp på

Egebakken
Af Peder Pedersen:
Nu er sommerferien forbi, og
foran os har vi vinterhalvåret
med mørke og kølige dage. På
Egebakken er PC -hjælpen
igen startet op efter ferien så
måske det kunne være
hyggeligt at komme ned
i kælderen og få lidt mere
indblik i hvad en computer
kan. Der står en række på
seks og venter på jer.
Der er åbent hver mandag og
onsdag fra kl. 10,00 til 12,00
Der bliver ikke arrangeret
egentlige kurser, men vi er, de
dage hvor der er åbent, to hjælpere, som står til rådighed med at svare på
spørgsmål og yde hjælp i .det omfang vi kan.
Om mandagen er det Flemming Sørensen og Peder Pedersen og om onsdagen
Søren Larsen og Ove Lauridsen
Vi kan ikke klare de allermest sindrige problemer som kan opstå på sådan et
vidunder som en computer er, men vi kan hjælpe med f.eks. at komme i gang med
tekstbehandling - skrive breve, skrive festsange eller føre dagbog, måske nogle har
mod på at skrive sin slægtshistorie.
Håndtering af billeder er også et emne som er meget aktuel nu hvor digitale
kameraer næsten er blevet hver mands eje.
På IT - omrcrtdet kan vi hjælpe med at lære at sende og modtage e-mails, samt at
(surfe på nettet)
En computer er et fantastisk apparat, som kan så utrolig meget, det kræver kun at
man lærer at betjene det.
Men fortvivl ikke, kom bare i gang, det er aldrig for sent.
På Egebakken har vi det slogan:
"Spørg bare, igen og igen til det hænger fast,
der findes ikke dumme spørgsmål"

Deltagelsen koster, 125.- kr. pr. halve ~r

l
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Egebakkens venner
Program for september - oktober - november - december
20. september: Høstfest på Egebakken kl. 17.00 - 21.00
(se opslag)
2. oktober:
18. oktober:
6. november:
15. november:
1. december:

Bankospil kl. 19.00
Bjarne Haahr, fra Nim, spiller og underholder
kl. 14.00 - 16.00
Bankospil kl. 19.00
Harmonikamusik v/ Bjarne Hudecek kl. 14.00
Julecafe kl. 10.00 - 14.00 (program følger)

ALLE ER VELKOMNE

Telefonliste til bestyrelsen:
Formand
Hans Thomsen
. . ... ....
Kasserer Vagn Jensen .....
Sekretær Bente Jonassen . .
Bestyrelsesmedlem
Aksel Blomstrøm .........
Gitte Christensen .........

75 65 61 33
75 65 64 4 7
75 65 69 19

Beboerrepræsentanter
Magda L. Nielsen ......... 75 65 61 07
Dagny Johansen
Esther Nielsen

75 66 90 18
75 65 63 73

Personalerepræsentant
Jytte Guldmann . . . . . . . . . 76 29 49 37

Løgplantedag på Egebakken
Af Hans Thomsen:

Der er nogle venlige sjæle, der har fået
en ide, at plante krokusløg på
sydskråningen ved Egebakken, i et
mønster, der endnu ikke er bestemt.
Det er meningen, at alle der har lyst til
at forære krokusløg, kan købe løgene
på Egebakken og selv være med til at
plante dem. Der vil blive optegnet et
mønster ude på plænen, hvor man så
kan gå ud og plante sine løg.
Dette skal være med til at udbygge fællesskabet på Egebakken.

Løgplantedagen bliver tirsdag den 9. oktober. kl. 13.30.
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Spejder for en dag/PR-Weekend 2007

Tekst: BL Villy Mathiasen
gen i år havde Egebjerg Gruppe valgt at lave en fælles tur på brugsens græsplæne, hvor vi lavede vores
egen lille lejr.
Alle ulve, juniorer og tropsspejdere mødtes fredag den
17. august for at bygge det, der skulle bruges, nemlig et
stort topsejl, en bivuak og en karrusel. Og så rejste 4 telte
at sove i.
Lørdag morgen kom bæverne også for at væA:re med.
Først var der oprykning mellem de forskellige enheder, så
de ældste bævere blev til ulve, og de ældste ulve blev
juniorer, osv. Senere på formiddagen begyndte der så at
komme nogle ikke-spejder børn, som gerne ville være
med til vores løb, hvor der var 9 poster om temaet Spejder
gennem l 00 år.
På posterne skulle de lave et brændemærke, binde flest
træer, skyde med bue, binde knob på lakridssnører, finde
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tørklæderinge, kunne fadervor, løse koder, være med til
følekims og lave mad over bål. Det varede resten af dagen
helt til kl.l6, hvor vi fik kaffe og kage. Derefter kunne
børnene lege med karrusellen, indtil vi skulle spise de
dejlige bålstegte grise. Grupperådet havde lavet salat og
flute. Om aftenen var der lejrbål med flere sjove sketchs
og sange.
Søndag startede kl. 8 med flaghejsning og morgenmad, inden det helt store nedbrydningsarbejde begyndte.
Alt blev bundet op og lagt der, hvor det skulle, og teltene
var heldigvis også tørre, så de kunne pakkes sammen,
inden der var uddeling af årsstjerner til dem, der skulle
have det. Vi sluttede med at tage flaget og synge spejderbønnen.
Til slut en kæmpe tak for hjælpen til Grupperådet, som
lavede mad for os, og til alle forældre, som bagte kage til
os, og til Uwe for sponseringen af grisene til aftensmaden. Til sidst tak til alle deltagere for en dejlig weekend
med mange glade spejdere.
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Freja styrer derudad.

Kano-sommerlejr 2007
Skrevet af Villy Mathiassen

Vi havde valgt at dele de 72 km på 4 dage, men· alligevel var den første dagtur på 24 km, inden vi kom til det

A

ts sommerlejr var en kanotur på Skjern A. Vi
mødtes 8 tropsspejdere og l leder sammen
med de 2 fra roverklanen, som også var invi
teret med på denne tur.
Vi fik hurtig pakket de sidste ting og kørte til Rørbæk
Sø, hvor turen skulle begynde.
Der fik vi udleveret de 5 kanoer, som vi havde bestilt, og
af sted det gik. Først på Rørbæk sø og Kulsø, som Skjern å
løber igennem, inden vi kom ind i åen, som det skulle vise
sig, at der var meget kraftig strøm i og meget højere vandstand end normalt på denne årstid, så spejderne havde lidt
problemer med at styre udenom de forhindri nger, der kom
i form af væltede træer og sandbanker.
F lere af broerne var også pludselig blevet betydelig
lavere.
Under en af dem var der kun 5 cm mellem kanoens
spids og broen, så der var det helt ned i bunden af kanoen,
hvis man skulle med under.

20

Højvande i Slqern Å .

sted, hvor vi skulle overnatte. Det var en rasteplads med
vand og toilet og plads til at slå telt op.

Se flere billeder på http://nn.spejdernet.dk/gruppe/egebj erg/tropsbilleder/ 2007 _ kanosommerlejr/Forms/slidshow.aspx?ViewStyle=slideshow.

Næste dag sejlede vi kun 20 km, inden vi kom til
Skarrild by rast, hvor vi skulle sove. Der regnede det hele
natten og helt til kl. 10:00 næste dag, men vi skulle kun
sejle 13 km den 3 dag, så vi ventede, til det var tørvejr,
inden vi sejlede til Sdr. Felding Camping, der også har en
teltplads, hvor vi sov den sidste nat, inden vi sejlede det
sidste stykke til Borris, hvor vi blev hentet af 3 forældre.
Dette sidste stykke var også den hårdeste at sejle, for der
var åen meget bred og ingen træer på siderne til at læ for
blæsten, men nogle af spejderne syntes altså også, at de
første 2 etaper var hårde, for der var der mange sving på
åen, og med den stærke strøm var det nogle steder svært
ikke at blive skubbet ind under de træer, der hang ud over
åen, men alle kom tørre til Borris. Det var kun Jens Jakob,
der var så tæt på en kæntring, at de fik lidt vand ind i kanoen.
Til slut en tak til de forældre, som kørte for os, og til
dem, som bagte nogle supergode kager til os.

To sultne piger spiser kage.

Aftenhygge ved Skarrild rast.
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lO knl hike 2007
Tekst: BA Mette Møller-Jensen
rdag den 16. juni 2007 var det igen blevet tid til
en bævertur. Denne gang stod den på l O km
hike. 8 friske bævere og 4 ledere mødte op på
kvisten kl. l O.

L

For at bæverne kunne få deres vandreskjold, måtte der
højst bruges 5 timer på de l O km . Selv om vejret ikke var
med os, begyndte vi fra Kvisten i rask trav, ned igennem
skoven og ud til Gedved, hvor Villy lagde garage til, så vi
kunne spise middagsmad i tørvejr.

Otte våde bævere i Hansted skov.
Turen startede godt, og selv om det regnede, var stemningen høj. Efter at have gået et par timer, kom vi til Villys
garage, hvor vi holdt pause i tørvejr. Et par af bæverne
benyttede tiden til at få vredet sokker for at få det værste
vand fra. Efter at have siddet i garagen i en times tid, pakkede vi vores ting og gik ud i regnen igen.
Stemningen var atter høj efter at have fået lidt energi.
Der var nu kun ca. 4 km tilbage af turen, så vi gik ud mod
hovedvejen, hvor vi gik på en lång række. De sidste ki lometer gik hurtigt, så vi var ved kvisten en time før tid.

BA Maria i højt humør trods regnen.

Selv om det var en våd tur, fik vi alligevel en god og
hyggelig dag.

Hej børn i O. og 1. klasse
Så er der igen plads til flere børn ved bæverspejderne, så hvis der
er nogen, der har lyst til at prøve, hvad en bæverspejder laver, så
mød op en tirsdag eller ring til bæverleder Villy på tlf. 28 26 86 05.
Vi har møde hver tirsdag kl. 18:15 til 19:45. Du må gerne være
med 3 gange på prøve, inden du beslutter, om det er noget, du har lyst til.
Venlig hilsen BL. Villy Mathiasen.

Syng
sammen-aften
i Kirkehuset

Vi kan nu igen se frem til nogle spændende, lærerige og
sjove formiddage i Kirkehuset Der vil igen i år være
mulighed for at bestille madpakker hos Hanne Leth, og
man kan selvfølgelig også tage sin egen madpakke med.
Kaffe og te kan købes i Kirkehuset
Tilmelding til højskoleformiddagene skal ske direkte
til FOF RosingRæderske tlf. 76 25 89 88.

Høstgudstjeneste
Kom og vær med til årets høstgudstjeneste i Hansted
kirke den 23. september klokken 10.30. Det er en noget
anderledes gudstjeneste end normalt og værd at opleve
ikke mindst for børnefamilier. Som skik er hjælper børn og
unge med at pynte kirken med frugt og grønt fra årets høst.
Efter gudstjenesten er der frokost i Kirkehuset, hvor alle er
hjertelig velkommen.

Torsdag den 13. september 2007 kl. 19.30.
Organist Astrid Lindvig Nielsen og Kirkesanger Svend
Jørgensen vil glæde os med dejlige sensommer og efterårs
sange.
Kaffe med brød koster l O kr.
Venlig hilsen Hansted Menighedsråd

" Vi holder lige en pause. Men vi hjælper altså med at
gøre klar til høstgudstjenesten ".

FOF RosingRæderske

Filmcafe:
Højskole formiddage
2007/2008 i Kirkehuset Karen Blixen
Datoer:
Onsdag den 19. september
Onsdag den 3. oktober
Tirsdag den 20. november
(Fællesarrangement på Horsens Ny Teater)
Onsdag den 28. november
Onsdag den 16. januar
Onsdag den 6. februar
Onsdag den 27. februar
Onsdag den 26. marts

Den 31. oktober kl. 19.00 har vi endnu engang filmcafe i Hansted Kirkehus. Vi skal se "Babettes gæstebud",
som er en film over Karen Blixens roman af samme titel.
Filmcafeen er ikke en biograf, hvor man rejser sig og går
hjem efter filmen. Vi byder derimod på brød, øl og vand
efter filmen, hvorunder Karen Blixens budskab kan fortolkes og drøftes.
Som optakt til filmen vil Jan Lange komme med nogle
indledende bemærkninger om Karen Blixen. Jan Lange er
teolog og har i sit speciale beskæftiget sig med Karen
Blixens romaner.
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Foredrag i
kirkehuset
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30

et leve stearinlys til minde om det menneske man har
mistet. Efter prædiken vil navnene blive læst op, hvorefter
vi rejser os og synger salmen "Dejlig er jorden".
Efter gudstjenesten i Hansted er der frokost i
Kirkehuset for enhver der har lyst.
Se tidspunktet for Lundum og Hansted
i gudstjenestelisten.

Thomas Kingo
aften 13. november
Salmedigter Thomas Kingo. Ja, hvem var han? Det kan
du få svar på den 13. november kl. 19.30 i Hansted
kirke og Kirkehus. Vi får besøg af sognepræst Jens Peder
Baggesgaard fra Tyrsted/Uth, der vil fortælle om denne salmedigter. Vi begynder i kirken med en blanding af fortælling og fælles salmesang. I kirken vil Baggesgaard koncentrerer sig om Kingos teologi. Derefter går vi over i
Kirkehuset og får en kop kaffe . Mens vi nyder kaffen vil
Baggesgaard fortælle om personen Tomas Kingo og den
historiske periode han levede under.

Bjarne Nielsen Brovst holder foredrag om Kaj og Lise
Munk
Forfatteren og højskoleforstanderen Bjarne Nielsen
Brovst har skrevet flere bøger om Kaj Munks liv og død.
Hans bøger og foredraget er blevet til i et nært
samarbejde med Lise Munk. Vi glæder os til en
hyggelig aften i selskab med en meget folkelig"og
underholdende fortæller.
Der er fri entre, men kaffe med brød koster l O kr.
Venlig hilsen Hansted menighedsråd

Allehelgen
4.november
Allehelgen er
den dag i kirkeåret, hvor vi på
en særlig måde
mindes de mennesker, der blev
lagt til hvile i
årets løb.
Konfirmanderne vil
lave en minigravplads inde i
kirke, hvori
enhver kan sætte

Folkekirken
er også på
sygehuset
Selv om man er indlagt på Horsens Sygehus, behøver
man ikke undvære den ugentlige gudstjeneste.
Hver onsdag kl. 14 holdes gudstjeneste i sygehusets kapel.
Gudstjenesterne varetages på skift af præsterne i Horsens
og o!llegn.
· Alle er velkomne til disse gudstjenester - patienter,
pårørende, personale. Sengeliggende patienter kan bede
om at blive kørt ned i kapellet.
En lille folder med salmer og oplysninger om dagens
prædikant deies rundt på sygehusets afdelinger op til gudstjenesten.
Patienter, som ønsker at tale med en præst, kan bede om
at få deres sognepræst tilkaldt, eller der kan via personalet
rettes henvendelse til sygehuspræst Sisse Landert.
Sisse Landert kan desuden kontaktes på tlf. 75 65 83 80
eller via e-mail: sila@km.dk
Også pårørende er velkomne til at kontakte sognepræsten/sygehuspræsten.
I en række situationer handler opholdet på sygehuset i
bogstaveligste forstand om liv eller død. I sådanne situationer kan en samtale med en præst måske give svar på nogle
af de eksistentielle spørgsmål, der trænger sig på, ligesom
detl kan være godt at vende sine tanker med en præst. Også
her står folkekirken parat, og man skal derfor ikke tøve
med at henvende sig.

Kirkekoncert i Hansted Kirke
med Anne Dorte Michelsen
Søndag den 2. december kl. 19.30
Anne Dorte Michelsen er blevet kaldt
"Hverdagens blide besynger" og det er sandt,
at den stille og blide side er hendes særkende
og særlige kvalitet. Men hendes pen har også
en skarphed, og hendes koncerter et spænd
fra nænsom inderlighed til livfuldhed og spilleglæde, som når hun og hendes orkester
"Kernefamilien" tager fat på nogle af hendes
kendteste sange: "Ud under åben himmel",
"Bruge og Bruges", "Før eller siden", "Jeg har
lagt mine våben" og "Sig du kan li' mig"
Vi glæder os til at høre Anne Dorte Michelsens
stemningsfyldte fortolkning af danske sange og
salmer fra bl.a. hendes to succesfulde udgivelser "Fred hviler over land og by" og "Så stille
som sne". Vi kommer også til at høre et udpluk
af hendes egne nye og gamle sange.
En hyggelig 1. søndag i advent i Hansted Kirke.

Billetprisen er 150 kr.
Billetter kan købes i Brugsen i Egebjerg
fra den 1. oktober.
Hansted Menighedsråd

Julefest for pensionister
Torsdag den 13. december kl. 14.00.
Vi starter i Hansted Kirke kl. 14.00 med gudstjeneste hvor sognepræst Torsten Ringgaard
prædiker. Efter gudstjenesten vil der være kaffebord og hyggeligt samvær i kirkehuset Kaffen
koster 20,- kr. Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne dag, skal du ikke bestille den. Det gør
menighedsrådet, og vi skal nok sørge for at du bliver kørt hjem igen, når samværet er slut.
Tilmelding til: Bettina Christensen tlf. 75 65 68 40
Sidste frist for tilmelding, fredag den 7. december.
Venlig hilsen Lundum-Hansted Menighedsråd

Gudsijenesteliste for Lundum-Hansted
GUDSTJENESTER

LUNDUM KIRKE

HANSTED KIRKE

Søndag den 16. september
15. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

09.00
Jytteibsen

Søndag den 23. september
16. søndag efter trinitatis

14.00 Høstgudstjeneste
Torsten Ringgaard

10.30 Høstgudstjeneste
Torsten Ringgaard

Søndag den 30. september
17. søndag efter trinitatis

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 7. oktober
18. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

09.00
Torsten Ringgaard

Søndag den 14. oktober
19. søndag efter trinitatis

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 21. oktober
20. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

09.00
Kirsten Ditlevsen

Søndag den 28. oktober
21. søndag efter trinitatis

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 4. november
Alle Helgens Dag

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten .Ringgaard

Søndag den 11. november
23. søndag efter trinitatis

10.30
Torsten Ringgaard

09.00
Torsten Ringgaard

Søndag den 18. november
24. søndag efter trinitatis

Se
Hansted

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret

09.00
Kirsten Ditlevsen

Se
Lundum

Søndag den 2. december
1. søndag i advent

14.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 9. december
2. søndag i advent

10.30
Torsten Ringgaard

09.00
Torsten Ringgaard

Gudstjenester Egebakken:
Onsdag 26. september
Onsdag 24. oktober
Onsdag 28. november

Gudstjeneste
kl. 15.30

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 Hansted sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte t il Horsens Taxa
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt.
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken.

Kirkebil for Lundum sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på.
Aftal t idspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. Når der ikke er
gudstjeneste i Lundum kirke kan man bestille kirkebilen til Hansted kirke.

Graver ved Lundum Kirke
Ole Leth ••• • • • tlf. 75 65 62 32 - Mobil 20 11 69 12
Askeholm 59, 8700 Horsens.

Graverved
Hansted Kirke
Sigfred Munk
tlf. 75 65 67 04

hanstedkirkegaard@mail.dk

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

Hansted kirke:
www.hansted-kirke.dk
Lundum kirke:
www.lundum.dk
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Dagplejen på
udflugttil

Hanstedholm
Tekst: Karin Hansen
n dejlig dag i juni tog legestuegrupperne i Egebjerg
på udflugt.
Vi blev hentet i bus, det er altid et hit (for de fleste
børn).
Velankornmen til Hanstedholm hvor vi blev godt
modtaget og budt velkommenaf Anni.
Hun fortalte at der var boller, hjemmelavet syltetøj,
saft, te, kaffe og vand.
Vi sad på hynder og tæpper udenfor i det dejlige
solskinsvejr. Det var hyggeligt.
Nu var det blevet tid for en rundvisning til de
forskellige dyr.
Vi startede ved grisene, nogle var brune, kaninerne var
søde og blev aet og klappet. De er bløde at røre ved
·
syntes børnene.
Køer, kalve og tyre blev studeret, og i dagens
anledning havde de slukket for hegnet.
Der var en tyr med ring i næsen. Det blev der talt
meget om. Han hed Morten.
Så var det tid til en ridetur på ponyer for de børn der
havde mod til det.
Fårene vil ikke snakkes med, de var i den anden ende
af marken. Øv.
Vi sluttede dagen af med en gyngtur inden vi skulle
spise vores medbragte mad, som i dagens anledning var
smurt af enten far eller mor.
Børnene synes at det var nogle gode madpakker de
havde med.
Nu kom bussen og det var tid til at tage hjem efter en
dejlig oplevelsesrig, spændende, lærerig og udfordrende
dag.
Tak til Hanstedholm for en dejlig dag.

E

28

@5eptember- oktober- november 2007 ;:::;;:;:;;::=:==================================================

29

www.egebjerg-hansted.dk
....:-ro-r-ron 23 30 01 41

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

NYT! NYT! NYT! NYT!
Julemarked den 2. december
Som noget nyt vil forsamlingshuset
. o
1 ar arrangere
JULEMARKED den 2. december
kl. 12.00 i Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus.

Der ka~ lejes boder til salg af
diverse juleting mm.
Pris i salen er 50 kr. pr. bod og udenfor er 25 kr. pr. bod.
Leje af bod kan ske ved hevendelse til
Gunni Hansen .... 75 65 65 02
Jesper Jensen .... 23 81 45 14
Jens Kjær ....... 75 65 67 37

Sidste frist for tilmelding er 18. nov.
Julemanden vil kigge forbi i løbet af eftermidagen og hjælpe
med at tænde julutræet.

Sæt kryds i kalenderen den 2. december
-
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www.egebjerg-hansted.dk
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23 30 01 41

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Huskeren~
Banko starter igen den
20. september kl. 19. 30.
Der spilles hver torsdag til
og med torsdag 20.
december.

Skaf et nyt medlem
og få en flaske vin.
Engangs indskud 50 kr.
Kontingent pr. år 200 kr.
Som medlem støttes et aktiv
kulturelt mødested med mange
aktiviteter så som banko-revy-fastelavfest-musikarrangementer foredrag m m.,
samt medlemspris for leje af huset.

Nyt medlem:
Navn:
Adresse :_ _ _ __ _ _ _ __
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ __ _

Den 6. oktober sker der igen
noget spændende. Da vil
huset bl ive omdannet til et
irsk værtshus, med
underholdning af gruppen
Irsk Stuvning.
Julemarked den 2. december,
Se omtale.

Tegnet af:
Navn:
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Telefon: _ _ __ __ _ _ __
Afleveres til Bent Andersen,
Kastanjeparken 42, tlf 75 65 69 12
Carl Chr. Jensen,
Rådvedvej 4 tlf. 75 65 62 15
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KALENDEREN
SEPTEMBER
Torsdag den 13. kl. 19:30.
Hansted Menighedsråd.
Syng sammen-aften i Kirkehuset
Organist Astrid Lindvig Nielsen og Kirkesanger
Svend Jørgensen vil glæde os med dejlige
sensommer og efterårs sange.
Kaffe med brød koster 1O kr.
Torsdag den 20. kl. 17:45.
Hansted-Egebjerg Husholningsforening.
Vi mødes kl. 17.45 ved Bowl'n 'Fun på
Strandkærvej 87, hvor vi først bowler, derefter
skal vi spise kl. 19.00. Deltagere der ikke bowler, er også velkommen.
Pris uden bowling 125,- kr,
med bowling 150,- kr.
Torsdag den 20. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
Lørdag den 22. og søndag 23. kl. 11 :00-17:00.
Hansted Kloster.
Kunstudstilling på Hansted Kloster. Åben for
alle. Se omtale på side 13

kl. 19.00 hos bux, Nørregade 43-45,
hvor der er parkering i gården bagved.
Huset er vært ved en lille forfriskning .
Tilmelding til bestyrelsen senest den 2. oktober.
Tirsdag den 9. kl. 19:30.
Hansted Menighedsråd.
Bjarne Nielsen Brovst holder foredrag om Kaj
og Lise Munk. Forfatteren og højskoleforstanderen Bjarne Nielsen Brovst har skrevet
flere bøger om Kaj Munks liv og død. Der er fri
entre, men kaffe med brød koster 1O kr.
Torsdag den 11. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
Torsdag den 18. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
Torsdag den 25. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
Tirsdag <;Jen 30. kl. 19:00.
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.
Derefter kl. 21:00 generalforsamling.

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

Onsdag den 31. kl. 19:00.
Kirkehuset
Har vi endnu engang film-cafe i Hansted
Kirkehus. Vi skal se "Babettes gæstebud", som
er en film over Karen Blixens roman af samme
titel. Filmcafeen er ikke en biograf, hvor man
rejser sig og går hjem efter filmen. Vi byder derimod på brød, øl og vand efter filmen, hvorunder
Karen Blixens budskab kan fortolkes og drøftes.

OKTOBER

NOVEMBER

Torsdag den 4. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.

Tirsdag den 1.
Broen.
Sidste dag for indlevering af emner til titlen
"Årets Borger''.
For yderligere information: Se side 3.

Torsdag den 27. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.

Lørdag den 6.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Den 6. oktober sker der igen noget spændende.
Da vil huset blive omdannet til et irsk værtshus,
med underholdning af gruppen Irsk Stuvning.
Onsdag den 9. kl. 19:00.
Hansted-Egebjerg Husholningsforening.
Besøg hos bux. Tøj til Ham & Hende. Vi mødes

Torsdag den 1. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
Tirsdag den 6. kl. 19:00.
Sidste frist for aflevering af Brostof til december
nummeret, der udkommer 1. og 2. december

Torsdag den 8. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
Tirsdag den 13. kl. 19:30.
Hansted kirke og Kirkehuset
Salmedigter Thomas Kingo. Ja, hvem var han?
Det kan du få svar på den 13. november kl.
19.30 i Hansted kirke og Kirkehus. Vi får besøg
af sognepræst Jens Peder Baggesgaard fra
Tyrsted/Uth, der vil fortælle om denne
salmedigter.
Torsdag den 15. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
Torsdag den 22. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
Tirsdag den 27. kl. 19:00.
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.
Torsdag den 29. november kl. 18:00
Hansted-Egebjerg Husholningsforening.
Julehygge i klubhuset ved Egebjerghallen. Vi
mødes kl. 18.00 til festligt pyntede juleborde,
hvor vi vil nyde en dejlig "julemenu" fra Hanne
Leth's køkken.
Pris 150,- kr. HUSK!! sidste tilmelding til
bestyrelsen senest den 23. november.
Torsdag den 29. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.

DECEMBER
Søndag den 2. kl. 12:00.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Julemarked i Hansted-Egebjerg
Forsamlingshus. Se omtale side 30.
Søndag den 2. kl.19:30
Hansted Kirke.
Kirkekoncert med Anne Dorte Michelsen.
Billetprisen er 150 kr. Billetter kan købes i
Brugsen fra den 1. oktober.
Hansted menighedsråd.
Torsdag den 6. kl. 19:30.
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30.
@eptembet: - oktobet: - novembet: 2007

Arrangementer på Egebakken
sep. - oktob~ - nov.
Tirdag den 4. september kl. 19.00:
Bankospil v/Egebakkens Venner.
Onsdag den 12. september kl. 13.~0:
Seniordans.
Torsdag den 20. september kl. 17.00:
Høstfest - tilmelding og betaling til
Jytte Guldmann senest 13/9.
Arr. Egebakkens Venner.
Tirdag den 25. september kl. 14.00:
Mannequinopvisning vrrøjgalleriet.
Arr. Centerråd.
Onsdag den 26. september kl. 15.00:
Gudstjeneste.
Lørdag den 29. september kl. 14:
Hyggedag for BB og pårørende på Egebakken.
Arr. Centerråd.
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00:
Banko v/Egebakkens Venner.
Fredag den 5. oktober kJ 14.00:
Fernisering.
Tirsdag den 9. oktober kl. 13.30:
Løgplantedag.
Onsdag den 1O. oktober kl. 13.30:
Seniordans.
Torsag den 18. oktober kl. 14.00:
Fællessang og underholding v/ Bjårne Haahr.
Arr. Egebakkens Venner/Centerråd.
Lørdag den 27. oktober kl. 14.00:
Hyggedag for BB og pårørende på Egebakken.
Arr. Centerråd.
Onsdag den 31. oktober kl. 15.00:
Gudstjeneste.
Tirdag den 6. november kl. 19.00:
Banko v/Egebakkens Venner.
Onsdag den 7. november kl. 17.30:
Seniorfest - tilmelding og betaling til
Jytte Guldmann senest 1/11. Arr. Centerrådet
Onsdag den 14. november kl. 13.30:
Seniordans.
Tordag den 15. november kl. 14.00:
Underholdning v/Bjarne Hudecek.
Arr. Egebakkens Venner.
Onsdag den 28 november kl. 15.00:
Gudstjeneste.
Sæt kryds i kalenderen.
Lørdag den 1. december kl. 1O - 14: Julecafe.
Tirsdag den 11 . december kl. 12.00: Julefrokost.
Hvor ikke andet er nævnt er alle velkomne, men der
kan i nogle tilfælde være tilmelding. Hold øje med
opslag på Egebakken . Egebakkens program for sep.okt.-nov. er nu udgivet og kan hentes på Egebakken.
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Maskinsliberiet
Salg - reparation
af plæneklippere
- havetraktorer
- buskryddere
-motorsave- hækkeklippere.
Slibning og salg af
kreatur + fåreklippere.
Slibning af køkkenredskaber

Maskinsliberiet
v/Jørgen Nørgaard Kristensen
Egebjergvej 103 - 8700 Horsens
Tlf. 75 62 32 79 - Mobil: 20 82 5512- SE nr. 88 02 4214

Tømrerfirmaet
Martin Andersen·
·Totalentreprise
• Helårshuse
• Sommerhuse
• Renovering

~
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~
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Dansk Autohjælp

Gammel
Næssevej 36,
8700 Horsens
Tlf.

Egebjergvej 134,
8700 Horsens

20 31 72 77

Døgnvagt

www.tmma.dk

75 65 49 80

DAMK JÆR AN LÆGSGARTNERFIRMA APS

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

www .lundumsavvaerk.dk
~.._,______
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4" Lærk-klinke
beklædning

. r-:-:~~... --=-:- r ·;

6" Lærk-klinke::! < ·-~~ ~ beklædning

Mangler du inspiration eller hjælp til arbejdet i haven.
Så er vi klar med en hjælpende hånd.
Kontakt os på telefon

75 65 45 94
NY ANLÆG - RENOVERIN G - VEDLIGEHOLDELSE

www.damkjaer-ag.dk

~==~ 19x125mm
Kaimar brædder
med fjer og not

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

Alt hvad du tænder på

.

/"...A~.....).'O

-- ---

l)

1øj lit IIam & Ilende
Nørregade 43-45 - Telf. 75 61 13 88
8700 Horsens

Egebjerg Entreprenørforretning
Vl Aut. kloakmester Peter Daugaard

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

Malerfirma•

MICHAEL ROSENBERG
8700 Horsens
Mobil: 20 42 15 05

EGEBJERG WS
Vi klarer alle former for reparation og nybygning
, Vand
Tilsluttet wsbranchens
t Varme
garantiordning
• Sanitet
lii!\
• Gasinstall. \9
• Gasservice
75 65 62 45 ~
Mobiltlf. 40 45 54 38

B

Skovgårdsvej 18 - Egebjerg
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens

g

Tilsluttet: Kloakmasternes Kvalitetskontrol AJS

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens

75 65 69 65. 40 98 69 65

Nu er tiden til nyt tag!
Alt i renovering,
"'" "T" T
~
reparat~o~. Isolering, ~ARANTI,Ø# ~{)j
brandSikring,
IIØ'- ORDNING )l/11"'
vinduer, døre og
~~~=
udestuer af træ, plast
og aluminium,
Nybygning og
tilbygning.
Vi er også Decra
tageksperter.

IIABT
K ØK KEN & B AD

FACADEVINDUER

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning ApS
Langmarksvej 41 - 8700 Horsens, Tlf. 75 65 61 66 - 28 11 91 66
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Din
lokale
.
MURERFIRMAET varmeleverandør

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

O
O
O
O
O

Industrigasser
Afdækningsbark
Alt i fast brændsel
Træflis · strøspåner
Vejsalt

O
O
O
O

Flaskegas +tilbehør
Petroleum· • smørreolie
Træpiller træbriketter
Fyringsolie • autodiesel
'!

0 Kulterminal på
Horsens
Havn.
.
Tlf. 75 62 22 66 • 75 62 80 08
Fax 75 62 80 07 • 75 6219 02

_:::-,1<~
Hvorfor blive stjernetosset over stenslag?
Der er ingen grund til at blive stjernetosset over et stenslag i
frontruden. Hos din lokale AutoMester får du hurtigt og nemt
udbedret s~aden- oftest mens du venter. Og til en glad pris.
Kør ind til os. Vi taler samme sprog som dig og din bil.

/l

l \ ·~ .

f1ere glade bilisrer
•

Hansted Autoservlee
Egebjergvej 136
8700 Horsens

Reparation af stenslag i ruden kun 399,-

.,

/

A tUNes

Tlf. 76 26 90 96

Guldager Energi AIS
Frederiksberggade 25
8700 Horsens
·Q

