Din lokale
varmeleverandør
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vejsalt
Træpiller
Træbriketter
Alt i fast brændsel
Pejsetræ løs / net
Strøspåner i baller
Ridebaneflis
Afdækningsflis
Snittet Barkflis
Grillkul og Grillbriketter
Flaskegas og tilbehør
Industrigasser
Oplagsplads på
Horsens •Havn
Tlf. 75 62 22 66 - 75 62 80 08
Fax 75 62 80 07 - 75 62 19 02

Guldager Energi A/S
Frederiksberggade 25
8700 Horsens

BROEN
23. årgang nr. 1

september oktober november 2010

Har du brug for at komme i gode hænder
og få en smerterfri krop så ring på

40 14 88 00
PÅ KLINIK MAZO TILBYDES
zoneterapi / massage
øreakupunktur
kranio sakral terapi
kost & vitamin vejledning
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N

aturen er jo så dejlig i vores
område, så bladets forside
har været smykket af mange
flotte billeder fra naturen. Til dette og
sidste nummer har jeg valgt billeder,
som viser, at vi også bruger naturen.
Sidst var det dagplejebørn. Denne
gang er det KFUM spejderne i Egebjerg. Hvem bliver de næste?
Hansted ådal var oversvømmet efter den voldsomme
regn den 18. august. Leif H. Kristensen har taget en flot
billedserie af oversvømmelsen. Serien kan ses på www.
hansted-egebjerg.dk.
Når jeg nu er ved billeder, så viser vi i dette nummer
på ny årets konfirmander. Det skyldes, at billederne fra
fotografen til sidste nummer var lidt forvrængede. Da
jeg ikke kendte konfirmanderne, kunne jeg ikke se det.
Men det kunne konfirmanderne og deres pårørende, og
jeg fik heldigvis en henvendelse om det og fik fotografen til at sende billederne på en anden måde. De nye
billeder har siden været vist på hjemmesiden, men er
altså også medtaget i dette blad. Jeg håber det glæder
konfirmanderne, så jeg måske dermed har sikret en ny
årgang af trofaste læsere.
Det er nemlig vigtigt, at også de unge er glade for bladet. Derfor er jeg glad for gode råd og idéer til det. Jeg
har fået det råd, at vi måske skal skrue en anelse ned for
det lokalhistoriske stof til fordel for mere stof om nutiden og nutidens mennesker. Det er et rigtig godt råd.
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Dagplejen i
H

orsens Kommune har i 2010 fokus på udeliv i de
kommunale pasningstilbud. I den forbindelse har
vi i dagplejen haft besøg af DGI, som har lavet et
program med ”børn i bevægelse”til alle legestuegrupper. Alle
arrangementer har foregået ude i al slags vejr og i Egebjerg
foregik arrangementet med højt humør, masser af arbejdsglæde og begejstring.
Dagplejerne fik ny inspiration til aktiviteter i arbejdet med de
pædagogiske læreplaner i legestue regi, hvor vi også har fokus
på at bruge kroppen, udeliv, sprog og kulturelle værdier, at vi
giver børnene mulighed for at tilegne sig sunde vaner i forhold
til at bevæge sig og være motorisk aktive.
En herlig dag for store og små i dagplejen og hvor dagplejerne skal have stor ros for at være aktivt deltagende og meget
bevidste om at være rollemodeller for børnene. Børn gør ikke,
hvad vi siger, de gør hvad vi gør !!!

Vi startede med en leg
med ”Bob siger:” vi skal
løbe, hoppe, kravle

Så var Postmand Per blevet syg,
så vi skulle hjælpe med at dele post
ud. Hønen, hesten, aben, koen skulle
i den rigtige postkasse. Rigtig god
huskeleg hvor sprog og bevægelse
kombineres.
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bevægelse
Af Anni Johansen

Vi havde en kegleleg, hvor Bobs
tøj havde gemt sig under forskellige
farver kegler. Her skulle børnene finde Bobs tøj igen.

Vi havde en sang med fagter:
Der findes tykke, der findes tynde,
der findes korte ja næsten borte,
vi ruller rundt, for det er så sundt
og kommer op i et kæmpe hop!!
Vi havde en ”tryllesnor”, der hviskede i øret, at vi skulle hoppe over
den, gå på den, løbe over den.
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5

Dagplejedag d. 12. maj
2010

Af Anette Buhrkal

H

vert år 2. onsdag i maj markeres dagplejen med hyggelige
og festlige arrangementer landet over.

Dagplejerne i Hansted/Egebjerg markerede dagplejedagen
sammen med de mange forældre, der havde mulighed for at
deltage. Vi samledes vi ved klubhuset ved hallen kl. 8.30 og
startede dagen med lækre rundstykker fra Brugsen i Egebjerg,
kaffe/te samt vand inde i klubhuset.
Derefter sørgede 3 studerende fra Gedved Seminarium med
hjælp fra et par hånddukker, for sang og underholdning.
Mange af børnene sang også med på de kendte sange og nogle
fik tilmed danset. Dagplejebørnene synes dukkerne var søde
og skulle selvfølgelig hilse på dem efterfølgende.
Så var tiden inde til, at alle dagplejere, børn og forældre skulle
på besøg i børnehaven Kaskelotten. Dagplejerne havde i år
valgt at repræsentere hver deres farve, så optoget fra klub-
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huset var rigtig farverigt. Turen gik gennem skolen og videre
til Egekollegiet, hvor børnehaven Kaskelotten har midlertidig
adresse på grund af om- og tilbygning på Egesholm.
Vejrguderne var ikke mere med os og det begyndte at regne,
men det ødelagde ikke stemningen.
Personalet og børnene ventede på os og gensynsglæden mellem tidligere dagplejebørn og dagplejere var også stor. Vi blev
budt velkommen af Anni, sang nogle gode sange og fik os
rørt os lidt. Derefter var der et krus med lidt ”lækkerier” til
børnene samt noget at drikke og til de voksne var der kaffe/te.
På trods af vejret, havde vi alle en rigtig dejlig dag og vil gerne
takke de mange forældre og ikke mindst hele ”Kaskelotten”
fordi de ville se os og være med til at gøre dagen festlig.
Dagplejerne i Hansted/Egebjerg
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Egebjerg Mesterskaberne
Daginstitution Egebjerg

F

redag den 28. maj dannede solskin, kampånd og
højt humør rammen om Egebjerg Mesterskaberne
i Daginstitution Egebjerg. Et stort internationalt
mesterskab i Teglgårdens Børnehave, hvor Danmark, Kina, Spanien, Island, Sverige, Kenya, Bosnien og
Frankrig var repræsenteret i form af alle Daginstitution
Egebjergs 8 børnegrupper.
Der blev kæmpet i mange forskellige discipliner:
•

Længdespring. Hvilket dyr kunne vi hoppe ud til?

•

Kast ringen om tyren. Kunne vi ramme tyrens lange
horn?

•

Puste sæbebobler. Kunne vi få sæbeboblerne igennem
hula-hop-ringene?

•

Dåsekast. Hvem væltede flest dåser?

•

Kaste bolde i kurv. Hvem fik flest bolde i kurven?

•

Sækkeløb. Hvem løb hurtigst uden at vælte?

•

Kartoffelløb. Hvem kunne løbe længst uden at tabe
kartoflen på skeen?

•

Kartoffel-trilning: Kunne vi trille kartofler ned af
bakken og ramme kasserne?

Børnene kæmpede, og gik op i det med liv og sjæl. Efter
flotte indsatser fra alle lande, fik alle børn diplomer.
Island havde, udover de store islandske heste, medbragt
deres egen lille vulkan, som heldigvis gik i udbrud til
mesterskaberne. Efter vulkanudbrud var der pølser og brød
til alle atleterne, inden afrejsen hjem til eget land.
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Mormors kolonihavehus

S

I

å er der Havefest i Forsamlingshuset
Lørdag den 2. oktober 2010 kl. 19.00

år vil vi prøve at ramme den hyggelige stemning, vi
kender fra Mormors kolonihavehus.

Salen pyntes med flag- parasoller- blomster.
Menuen er gode gamle frokost retter, som vor Mormor lavede dem.
Musikken leveres af Hjorting Jam, et 5 mands band,
der spiller danske og udenlandske slagere.
Under spisningen vil en fra bandet spille hyggemusik.
Kl. 22.00 til Kl. 02.00 spilles der op til dans.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage i Årets
Temafest.
På gensyn i Haven.
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JULEMARKED 28. nov.
I Egebjerg-Hansted forsamlingshus
Boderne åbner kl. 10
Hvor der bl.a. kan købes juledekoraƟoner,
div. JuleƟng, smykkker mm.

Julemanden kommer forbi i løbet af eŌermiddagen
og deler lidt ud Ɵl børnene, og vil gerne have hjælp Ɵl
at tænde juletræet.

Der vil være julecafé.

HUSK

Bankospil

starter
torsdag d. 7. oktober
kl. 19.00
dørene åbnes kl. 18

Vinder af medlems udtrækning 2010
blev Ninna og Erik Thomsen
Tillykke med Gavekortet til Lalandia.
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Faste aktiviteter
Mandage:

Kl. 8.00 – 11.45. Selvtræning i redskaber i
kælderen.
Kl. 10.00 Siddende gymnas k i caféen.
Kl. 12.30 Patchwork. Starter d. 13/9.
Kl. 13.30 Dart. Starter 4/10.

Tirsdage:

Kl. 8.00 – 9.30 Selvtræning i redskaber i
kælderen.
Kl. 9.30 Malehold. E er ”sommerdvalen”
startes der på fuld damp d. 24/8.
Kl. 10.00 Køre/gåture i elstol.
Kl. 10.00 Kørestolsdans/siddedans for
kørestolsbrugere og gangbesværede d.
28/9 - 12/10 - 16/11 - 14/12.
Kl. 13.00 Glashold starter d. 3/8. Der er
ledige pladser på holdet der starter d.
14/9.
Kl. 13.00 Bridgehold 1. Starter d. 26/10 kl.
13.00.
Kl. 13.30 Cykelholdet kører så længe vejret llader det.
KL.14.00 Læsegruppe i ældreboliger. Start
d. 5/10.
Kl. 14 – 16 Lokalarkivet åbent første rsdag i hver måned.

NYT NYT

Onsdage:

Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, a ængigt af
vejret.
Kl. 13.30 Petanque. Slu er d. 29/9.
Kl. 13.30 Krea v korthold starter d. 1/9.
Kl. 13.30 Seniordans 15/9 – 13/10 –
10/11 – 8/12 Kl. 15.00.
Sidste onsdag i hver måned er der gudstjeneste 29/9 – 27/10 – 24/11 kl.15.00.

Torsdage:

Kl. 8.00 – 11.30 Selvtræning i redskaber i
kælderen.
Kl. 9.30 Gymnas k starter d. 19/8.
Kl. 10.00 Wii-spil i ældreboliger starter d.
23/9.
Kl. 13.00 Bridgehold 2. Anden og erde
torsdag starter d. 9/9.
Kl. 13.30 Kortspil - rommy 2. og 4. torsdag. Start d. 12/8.
Kl. 14.15 Hyggekomsammen i plejeboliger.

NYT NYT

Fredage:

Kl. 10.00 Videobiograf i plejeboliger.
Kl.14.00 Bobspil i kælderen.

Arrangementer
September
7/9 kl. 19.00
22/9 kl.17.00
24/9 kl. 9.3013.00
25/9 kl. 14.00

21/10 kl. 14.00
Bankospil v/Egebakkens Venner.
Høs est v/Egebakkens Venner,
(se omtale) Billetpris 100 kr.

29/9 kl. 15.00

Salg fra Gobi Design (boligtex ler)
Cafehygge v/Centerrådet for beboere
og pårørende.
Gudstjeneste v/Torsten Ringgård.

Oktober
5/10 kl. 19.00
7/10 kl. 14.00
8/10 kl. 14.00

Bankospil v/Egebakkens Venner.
Plantedag på Egebakken (se omtale).
Fernisering v/Centerrådet.

10

27/10 kl. 15.00
28/10 kl. 10.00
28/10 kl. 14.00

November
2/11 kl. 19.00
18/11 kl. 14.00
24/11 kl. 15.00
27/11 kl. 10–14

Harmonika Vennerne underholder v/
Egebakkens Venner. Entre 30 kr. inkl.
kaﬀe.
Gudstjeneste v/Torsten Ringgård.
Spil Dansk Dag (se omtale).
Cafehygge v/Centerrådet for beboere
og pårørende.
Bankospil v/Egebakkens Venner.
Flemming Både underholder v/Egebakkens Venner.
Gudstjeneste v/Torsten Ringgård.
Julecafe (se opslag på Egebakken).
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EDB/DATASTUE
EDB–centret på Egebakken har rådighed over 4 computere og har til huse i kælderen på Egebakken. Vi har hidtil
haft vejledning to formiddage om ugen, som har været
varetaget af Peder Pedersen og Flemming Sørensen. Vi
er nu i den heldige situation at flere frivillige vejledere
har meldt sig, efter vort Åbent Hus arrangement d. 7/5.
Det er Erling Nielsen og Tove Jørgensen. Dette gør, at det
er muligt at udvide tilbuddet. Udover tekstbehandling,
billedbehandling og internet, kan vi nu også tilbyde
f.eks. regneark og netbank, at kunne benytte Kommunens Borgerservice via digital signatur, hvilket vi har en
formodning om, at der er behov for. Man kan medbringe
sin egen bærbare computer.
Vi forestiller os et kursusforløb over 10 gange, med opstart d. 1/10.
For at kende behovet og den videre tilrettelæggelse, vil
vi gerne bede om en foreløbig tilmelding inden d. 10/9.
Centerrådet på Egebakken
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EGEBAKKENS
VENNER
Adresseliste til bestyrelsen:
Formand ........................... Hans Thomsen ......................... 75 65 61 33
Næstformand/Kasserer ..... Vagn Jensen ............................ 75 65 64 47
Bestyrelsesmedlem ........... Aksel Blomstrøm ..................... 75 66 90 18
Gitte Christensen ..................... 75 65 63 73
AnnaMarie Isager ..................... 75 62 52 83
Kristian Pedersen ..................... 75 65 63 08
Dagny Johansen
Personalerepræsentant .... Jytte Guldmann ......................... 21 19 65 96
12
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Egebjergs fodboldpiger
vinder i Tyskland

E

Stående fra venstre: Patricia, Julie M., Emma D., Julie F., Trine, Julie J. og Cecilie.
Siddende fra venstre: Christina, Nicoline, Anne, Rikke C. og Rikke E.
Liggende fra venstre: Sanne og Emma J.

gebjergs U13 piger deltog i pinsen i en stor turnering
for piger, arrangeret af det tyske fodboldforbund. Det
fandt sted i Malente, i Schleswig-Holstein, og havde
deltagelse af hold fra hele tyskland, Holland, Polen, Sverige
og Danmark.
Pigerne spillede nogle meget tætte kampe, men kunne med en
uafgjort og fire sejre ud af seks mulige, kalde sig for vindere
af Challenge Cup turneringen.

Godt trætte vendte pigerne hjem til Egebjerg, med en stor
pokal der nu skal have plads i pokal skabet i klubhuset.
Der skal også fra pigerne, lyde en stor tak til især støtteforeningen og klubben, for den økonomiske støtte til turen, men
også til de forældre der hjalp med transport frem og tilbage.
Med venlig hilsen
Claus Trust (En stolt træner)

Egebjerg IF
senior fodbold
har fået hjemmeside
Egebjerg IF har fået en hjemmeside:
www.eiffodbold.dk
På siden kan du følge med i, hvad der sker omkring holdene. Det være sig nyheder, resultater, billeder, sponsorer
etc.
Så kig ind og se den nye hjemmeside.
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Sommerfest i
Egebjerg
T

orsdag den 17/6 og fredag den 18/6
deltog Sydbank Nørretorv i den årlige sommerfest i Egebjerg. Vi kom med
Sydbank Lykkehjul, og var klædt ud som
Rasmus Klump, med det formål at samle
lidt penge ind til EIF, og lave en sjov og
anderledes hverdag for personalet i afdelingen.

P

I alt blev der samlet 660 kr. ind i lykkehjulet, og der blev doneret en check på
2.000 kr. til EIF.

å Egebjerg Idrætsforenings vegne
vil jeg takke Sydbank - Nørretorv
afdelingen for det fine, sjove og meget
opfindsomme lykkehjuls arrangement til
vores sommerfest 2010. Idrætsforeningen modtog et beløb på 2.000 kr, for den
store indsats fra Sydbanks side.
Det blev taget rigtig godt imod af både
børn og voksne. Mange gaver blev delt
ud – det var et hit.
Også tak til de friske piger som mødte op
og var udklædt som Rasmus Klump.
Vi håber at se Jer igen her i Egebjerg,
med sådan et super initiativ.
Den fine check, som vi fik overrakt, vil
selvfølgelig blive synlig for alle vores
medlemmer, i vores hal.
Endnu engang tusind tak til Sydbank for
nogle sjove dage, i Jeres selskab, det var
et super arrangement.

Sydbank Nørretorv vil takke for nogle
gode, sjove og anderledes dage.

For Egebjerg Idrætsforening
Lone Kvist, Kasserer

Vi blev taget særdeles godt imod, og der
var mange, både børn og vokse der var
henne og prøve lykkehjulet, og rigtig
mange gik derfra med gaver. Den helt
store præmie på 5 stk. Sydbank Aktier
gik til Johan Johansen Egebjerg, stort
tillykke med det

E

Tak til Sponsorerne!

n stor tak til følgende sponsorer: Byggefirmaet Bavnehøj, Egebjerg EL, Malerfirmaet Michael Rosenberg,
www.facadetegl.dk og Varmesmeden Henrik Rosenberg,
skal lyde fra alle fodbolddrengene årgang 03 og deres
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forældre, da hele holdet har fået træningsdragter og
sportstasker. Om det er pga. af nyt tøj, gode trænere eller
gode spillere skal være usagt - men de to hold har placeret
sig som nummer 1 og 2 i deres turnering - flot gået drenge!!
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Sæsonen 2009/10 for
U12 og U13 drenge
af Kim Andersen, Jan Larsen og Pia Vahl Mejlholm

F

ørste halvdel af fodbolddrengenes sæson blev lidt turbulent. Der var kommet nogle nye spillere og tre nye
trænere, der sammen med den ”gamle” træner Kim
Andersen skulle opbygge og etablere nogle gode hold både
fodboldmæssigt og socialt. Så fra første træningsdag, kunne
alle vist se, at det blev en spændende og udfordrende sæson
på flere måder - det ville kræve en masse af både spillere,
trænere og forældre for at opnå gode resultater, både på og
udenfor banen!
Vi startede op med et 11 mands hold, hvilket jo var nyt for
spillerne, og to 7 mandshold. 11 mandsholdet kom fint fra
start trods ”de nye tider” og spillerne skulle vænne sig til at
spille på en stor bane – men de vandt faktisk alle deres kampe!
Dygtige drenge, der altid var kampklare og havde et fælles
mål, når de gik på banen, nemlig at vinde – flot flot! Der var
mange spændende kampe og med rigtig god opbakning fra
forældre. Altid kaffe på kanden og hjemmebagte kager med
på turene – det varmer både spillere og trænere!
11 mandsholdet kvalificerede sig til de Jyske mesterskaber og
kæmpede sig fint frem til kvartfinalerne, men her tabte de så til
modstanderne, trods rigtig fightervilje og holdånd – flot, at de
kom så langt, de kan være stolte af deres fælles indsats!
De to 7 mandshold havde også deres udfordringer, og de tre
nye trænere gjorde en flot indsats for at få tingene til at gå op
i en højere enhed – men i foråret valgte vi at nøjes med ét 7
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mandshold, da det kneb med spillere til to hold. Det gav lidt
mere ro til alle, og der blev opnået fine placeringer. Mange af
drengene har udviklet sig rigtig meget, både fodboldmæssigt
og personligt – dejligt at se!
I påsken drog 19 spillere og 4 trænere /ledere af sted til Holland til et internationalt fodboldstævne. Det blev 4 sjove,
skønne, hyggelige dage med fodbold, socialt samvær, stadionrundvisning i Groningen samt en herlig tur i et kæmpe badeland! Resultatmæssigt var der ikke så meget at prale af, men
sjovt og hyggeligt var det. Alle fik en masse gode oplevelser
sammen, som er rigtig rare at tænke tilbage på!
Kim Prip, Rolf Østergaard og Jeppe Kristensen skal have stor
ros for at have skaffet kontakten til gavmilde sponsorer. Samtidig siger vi mange tak til de forældre, der sørgede for dejlig
mad til de meste af turen. I ved, uden mad og drikke…..
Da sæsonen var slut, takkede Kim Andersen af som træner.
Han har trænet årgang 97 siden de var 4-5 år, så det var en
tydelig rørt træner, der takkede for ”lån” af drengene og de
mange gode oplevelser, de har haft sammen gennem så mange
år. Coach no. 1 fik afskedsgaver, takketaler og knus af drengene – og lovede at kigge ud og ”holde lidt øje” med dem!
Sæsonen er netop startet op igen, og det er Jan Larsen, Rolf
Østergaard og Kasper Johansen, der får fornøjelsen af drengene nu. De glæder sig til at komme i gang igen med drengene!
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Fodbold –
årgang 2002
af Mette & Marianne

E

fter påske 2010 startede vi igen op med udendørs fodbold for årgang 2002. Alle spillere fra sidste sæson
mødte op – så der var igen basis for at tilmelde et rent
pigehold og drengehold.
Pigerne var tilmeldt med et 5-mands hold under JBU – ikke
alle piger havde prøvet at spille 5-mands før, så det krævede
lige lidt tilvænning. Pigerne går til den med stor energi til
træning og har klaret sig godt i deres kampe. I er nogle seje
piger, så bare bliv ved.

Drengene var også i forårssæsonen tilmeldt turneringen under
JBU – og de klarede sig rigtig flot. De er efterhånden spillet
rigtig flot sammen, hvilket også bliver bemærket af de andre
trænere. Super godt drenge.
I juni måned var både piger og drenge til stævne i Hedensted.
Vejret var ikke helt med os – det var meget vådt, og vi fandt
det meget passende, at fodboldbanerne i Hedensted bliver
kaldt for ”Mosen”. Det kunne dog ikke slå Egebjergs U8
hold ud af det, og både drenge og piger gik til den med stor
kampgejst. Det blev til nogle gode kampe og anstrengelserne
blev belønnet med en lille pokal og et fint svedbånd. Trods det
dårlige vejr var forældreopbakningen som sædvanlig god –
det er vi meget glade for.

Den 13. juni 2010 fik årgang 2002 muligheden for at være
indløbsdrenge/-piger i forbindelse med AC Horsens sidste
hjemmekamp mod FC Fyn. Det var nogle meget spændte
drenge og piger (og trænere), der mødte op på Casa Arena
– der var en del sommerfugle, der fløj rundt i maverne. Først
i omklædningsrummet skulle der foretages lodtrækning om,
hvilket hold vi skulle følges med ind. Mette blev dagens helt,
da hun vandt lodtrækningen og drengene og pigerne kunne se
frem at skulle følges med AC Horsens ind på banen. Det var
en kæmpe oplevelse for U8 og de så meget stolte ud, da de løb
med på banen. Der sad også rigtig mange stolte forældre på
tribunen med kameraet klar. De fleste blev på stadion og var
med til at se AC Horsens vinde og fejre deres oprykning til
SAS Ligaen. En fantastisk dag.
Sidste træningsaften før sommerferien samledes hele holdet med forældre og søskende nede ved Marianne og Klaus’
fiskesø i Hansted. Vejret var med os og vi fik tændt op i grillen
nede ved søen. Så det blev til en dejlig eftermiddag/aften med
leg, fiskeri og hyggeligt samvær.
Vi har nu taget hul på efterårssæsonen. Pigerne er tilmeldt med
et 5-mands hold under DGI. Med den kampgejst og iver, de
allerede har vist, skal de nok klare sig godt. Drengene er igen
tilmeldt turneringen under DGI. Det betyder flere kampe end
det var tilfældet i foråret og nye modstandere. De er blevet rigtig dygtige og det bliver
godt for dem at få nogle nye udfordringer.
Til slut vil vi gerne sige tak til jer forældre
for den store opbakning – det er dejligt at så
mange møder op til træning, kampe, arrangementer og til at dømme vores hjemmekampe.

Stolte Egebjerg spillere på CASA Arena
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Indlæg fra EIF gymnastik

S

å er det ved at være tid til at komme til gymnastik igen.
Der vil igen i år være et hold for forældre/barn samt et hold
for puslinge 4-6 år. I år vil der være forældre/barn gymnastik samt hold for de 4 - 6 årige. 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.
Første gang vil være onsdag d. 15. september 2010, hvor
tilmeldingen ligeledes vil foregår.
Jeg glæder mig til at se ”gamle” som nye børn samt deres forældre
onsdag d. 15. september 2010.
Sidste sæson var der som sædvanlig også stort fremmøde på
begge hold, med ca. 55 børn på forældre/barn holdet og 65 børn
på puslinge holdet. Gennem sæsonen udviklede børnene sig
meget. Nogle mere end andre, da nogle deltog for første gang og
derfor lige skulle se det an og føle sig trygge. Andre børn havde
været med gennem flere år og gik straks til redskaberne uden
tøven.
Dog er en ting sikkert, nemlig, at alle børnene nød at være til
gymnastik, fik nye venner, udviklede sig og ikke mindst havde
det rigtig sjovt.
Gymnastikopvisningen gik overalt forventning, og der var stor
opbakning fra alle gymnastikholdene samt danseholdene. Alle
gymnasterne havde fået udleveret en bluse, så de enkelte hold
tog sig rigtig godt ud på gulvet, og børnene var stolte over deres
bluser.
Jeg vil gerne sige stor tak de mange forældre, der hjælper med
oprydning af redskaber hver gang eller hjælper med andre opgaver.

af Anette Buhrkal

Forældre/barn
Forældre/barn gymnastik er et hold for friske drenge og piger fra
ca. 1½ år til 4 år.
At udfolde sig motorisk er vigtig for den senere indlæring. Derfor
er det en god ide at vænne børn til det allerede nu, hvor I kan gøre
det sammen.
Forældre/barn holdet er for alle, der har lyst til (bedste) forældre/
barn hygge og aktivt samvær, hvor barnet gennem leg og glæde
får stimuleret alle sanser samt får udviklet dets motorik og reflekser. Børn elsker at tumle, trille, snurre, hoppe, løbe, kravle,
springe, rutsje, klatre osv. og hvad kan være bedre end hvis barnet får lov til det sammen med en (bedste) forælder.
Der vil være små legeredskaber, faldskærm, ærte poser, musik,
redskabsbaner og sang, samt samarbejdet mellem barnet og
den voksne. Det vil primært komme til at foregå på børnenes
præmisser, men I voksne vil også få jer rørt.
Husk at både barnet og den voksne skal være iført noget praktisk
tøj. Børnene skal have gymnastiksko på eller bare tæer. Ingen
kondisko, da børnene ikke bevæger sig godt i dem.
Glæder mig til at se jer, så I kan få brændt noget krudt af og i det
hele taget have det sjovt.
Hvor:
Egebjerghallen.
Hvornår:
Onsdage kl. 16.30 – 17.25
Opstartsdato:
Onsdag d. 15. september 2010

Holdet for 4-6 år (Puslinger)
Holdet 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
Hvor:
Egebjerghallen.
Hvornår:
Onsdage 17.30 - 18.25
Opstartsdato:
Onsdag d. 15. september 2010
Jeg håber I har lyst til at komme og få noget krudt brændt af på
en sjov måde.
Vi skal tumle, trille, snurre, hoppe, løbe, kravle, springe, rutsje,
klatre, slå kolbøtter, udfordre sig selv, overskride egne grænser
og lære nyt.
Der vil bl.a. være sanglege, små legeredskaber, faldskærm, ærte
poser, musik, bevægelseslege, samt redskabsbaner, hvor barnet
udfordrer sig selv m.m. og selvfølgelig skal vi have det sjovt.
Børnene skal være iført praktisk tøj, have bære tæer eller have
gymnastiksko på. Ingen kondisko, da børnene ikke kan bevæge
sig så godt i dem.
Glæder mig til at se jer, så vi sammen kan få brændt noget krudt
af og især have det sjovt.
Vi ses d. 15. september
Anette Buhrkal, Tlf. nr. 22 15 83 81
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Badminton
i Egebjerghallen
af Tina Jørgensen

Vil du spille badminton?

S

å er tiden ved at være inde til at tage fat om endnu en sæson. Sidste år udvidede vi til tre hold, hvilket har været en
succes.
Hvis du går og tænker på at spille badminton, synes jeg du skal
tage dit idrætstøj og dine indendørssko under armen og komme
ned i hallen. Du kan prøve at være med et par gange, for at se, om
det er noget for dig. Vi har en ketsjer, du kan låne til at begynde
med.
Ligeledes glæder jeg mig til at se alle de ”gamle” badmintonspillere igen.
I løbet af sæsonen skal vi til nogle stævner, hvilket naturligvis er
frivilligt, om man ønsker at deltage.

Sebastian og Stine vandt begge sølv ved
Kommunemesterskaberne.

Vi skal også se, om vi kan melde et hold eller to til turnering, og
her håber jeg på, at der er et par forældre, der kunne tænke sig af
være holdleder, men mere om dette, når vi er igang.
Sidste sæson indledte vi et samarbejde med badmintonklubben
Horsens KFUM. Det glæder vi os til at fortsætte.

Hvornår?
Vi starter tirsdag den 14. september i Egebjerghallen kl. 15-18.
Tirsdage kl. 15-16 Begynder/let øvede, 0. til 3. klasse
Tirsdage kl. 16-17 Begynder/let øvede, 4. klasse og opefter
Tirsdage kl. 17-18 Øvede
Badminton er baseret på, at ALLE kan være med!
Hos os er der ikke nogle, der er for dårlige!!! Sæt x i kalenderen
den 14. september!!!

Fra Monradstævnet. Øverst fra venstre,
Oliver Thor, Marc, Mads, træner Tina,
Søren, Mikkel, Glen og Jonathan.

Fra Daugaard-stævnet. Øverst fra venstre, Max, Casper, Silje, Anders J,
Mathias, Jack, Anders, Vicky, Nicolai, Jonas, Tobias og Christian.

Kommunemesterskabet

Daugaard-stævne

februar blev der afholdt kommunemesterskab i Torsted Hallen.
14 forventningsfulde badmintonspillere havde meldt sig. For
nogle var det 1. gang de var med, og andre havde prøvet det før!
Sidste års KOMMUNEMESTER fra EIF Glen Wiberg var blevet
opereret, og også tidl. kommunemester Nicklas Sørensen måtte
melde afbud pga. influenza. Mads Vilstrup var frisk til at træde
ind med kort varsel, og gjorde det rigtig godt.
Tre flotte sølvmedaljer blev det til, nemlig til Stine Nielsen, Sebastian Sørensen og Marc Wiberg i hver deres klasse. De var alle
tre ude i nogle fantastiske spændende og underholdende kampe,
hvor der ikke blev givet noget væk.
Mange af de ”nye badmintonspillere” gjorde det fremragende.
De gik virkelig op i det.

augaard-stævnet i marts var mest for dem, som ikke har den
store rutine i at stille op til stævne og måske heller ikke har
spillet så længe. Det er en stor fornøjelse at være med på sidelinien til disse stævner. De fleste går op i det med liv og sjæl. Der
findes ingen vindere! Her handler det om at være med, have det
sjovt og få lidt kamptræning. Og naturligvis er der medaljer til
alle deltagere.

I

Monradstævne

I

marts måned deltog 14 spillere i et fantastisk stævne i Fredericia. I de år jeg har været træner for de unge mennesker, er dette
et stævne, vi ser frem til at deltage i. Her blev det både til guld-,
sølv- og bronze-pokaler med graveret plade på – det ser vi frem
til at være med til igen i denne sæson.
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D

Familiedag

S

om afslutning på sæsonen, blev der inviteret til familiebadminton. Her kunne spillerne tage deres søskende samt far og
mor med. Ja sågar var der en, der havde sin mormor med – hvem
der bare havde sådan en mormor, for hun gik altså til den ska jeg
hilse og sige.
Vi prøvede at spille ”mester” som de fleste synes er sjovt. Her
spillede både børn og voksne mod hinanden – til stor jubel for
alle. Tak fordi i mødte op og gjorde dagen sjov og festlig.

D

et var lidt om, hvad der rørte på sig i slutningen af sidste
sæson. Jeg håber, at vi ses i hallen om tirsdagen?
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Efterår/vinter Program
i Egebjerghallen
Fodbold

Sæsonen starter uge 43.
Fredag

Badminton

Sæsonen starter uge 35 for voksne og
bane udlejning.
Sæsonen starter uge 37 for børnehold.

Gymnastik

Sæsonen starter uge 37.
Onsdag

Mandag
20.30-23.00
For unge og voksne fra 16 år. Mød op, det er ikke
nødvendigt at have en makker, da vi finder sammen
på kryds og tværs.
Tirsdag

Dans

Sæsonen starter uge 36 dog starter ZUMBA allerede
uge 35 .
Mandag
Tirsdag

Torsdag

16.45-17.45 Break Dance (4. – 9. kl.)
1000 kr. for hel sæson.
19.00-20.00 ZUMBA - fra 16 år.
700 kr. for hele vinteren.
Tilmelding på
zumba.egebjerg@gmail.com
17-18 HIP HOP for børn (2. – 4. kl.)
600 kr. for hel sæson
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15.30-16.30 Springgymnastik(0.– 4. kl.)
Hjælp vi mangler en træner!
16.30-17.25 Forældre/barn gymnastik
(op til 4 år)
17.30-18.25 gymnastik for børn (3-6 år)

15-16 Børn/begynder 0. – 3. klasse
16-17 Børn/begynder fra 4. klasse.
17-18 Ungdom/øvede
18-19 5 baner til udlejning

Banerne udlejes for kr. 1.200,- pr. bane, som kan
benyttes af op til 4 personer.

15.00 – 21.00
Mere information tilgår.
600 kr. for hel sæson

18.30-19.30/20.00 Gymnastik for
damer fra 18 år.

Håndbold
Sæsonen starter

Mandag

U6-U8 uge 36
U10-U12-U14 uge 33
Øvrige uge 32

15.00-16.30
U10
16.30-18.00 U6+U8
18.00-19.00

Piger 2000-01
MIX
2002-senere
Old Girls

Tirsdag

20.00-21.30 Serie 1 + 3 damer
21.30-23.00 Serie 1 + 3 herrer

Torsdag

15.30-17.00
U 14 Piger 1996-97
17.00-18.30
U 12 Piger 1998-99
18.30-19.30
U 18 Drenge 1992-93
19.30-21.00
Serie 1 + 3 herrer
21.00-22.00 Serie 1 + 3 damer
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Egebjerg
Kunstgræsbane

S

å begynder det at skride frem med etablering af
kunstgræsbanen i Egebjerg. Jordarbejdet, som laves
af Lars Madsen, er afsluttet medio august.

Selve græstæppet leveres af Virklund sport ved Michael
Tvedergaard, og kommer fra en Italiensk producent. Tæppet forventes at komme engang i september og forventes at
være lagt i løbet af oktober (alt efter vejret).
Så en indvielse forventes at kunne gennemføres i oktober
engang. Mere info om dette følger senere via opslag.

Hvem må bruge banen ???
Egebjerg IF fodbold kan fra april til december disponere
over banen, som “alle” de øvrige baner i Egebjerg. Dvs. at
banen kan benyttes til træning og kampe efter behov.
I perioden fra januar til marts, er banen en vinterbane og
brugen af banen skal fordeles mellem de klubber i Horsens
kommune, der ønsker at leje sig ind.
Banen driftes og administreres af “Foreningen Egebjerg
Kunstgræsbane”.
Mvh. Ole Duch

Nyt fra
Cafeteria
foreningen

P

å den ekstra ordinære generalforsamling tirsdag
den 17. august 2010, blev det besluttet, at Egebjerg
Hallens Cafeteria nedlægges og sammenlægges
med Egebjerg Idrætsforening.
Under Egebjerg Idrætsforening oprettes et nyt udvalg –
Egebjerg Hallens Cafeteriaudvalg.
Det har været et ønske fra Cafeteriaforeningens side, idet
vi så kan undgå at betale moms.
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Vi fortsætter den daglige drift helt på samme måde som
tidligere. Der vil ingen ændringer være.
Cafeteriaforeningens bestyrelse vil være den samme.
Dog udgår Anette Steensgaard af bestyrelsen efter eget
ønske.
Med venlig hilsen
Cafeteriaforeningens bestyrelse.
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Kom og støt os i Støtteforeningen
kom og vær med til at støtte op om vores aktiviteter

til gavn for ungdommen i EIF
Husk banko spillene kl. 19 i Klubhuset ved Egebjerghallen
28. september 26. oktober 30. november 28. december 2010
og 25. januar 2011
Der er ledige numrer i støtteforeningen, årlig kontingent 100 kr.
Der bliver udtrukket 7 gevinster hver måned på medlems nummer
4 stk. á 50 kr. 2 stk. á 100 kr. 1 stk. á 200 kr.

Seneste

Seneste

udtrækninger på
kontingent numrer

støttebeløb

Maj
Henrik Lærke 200 kr. Lissi Skårup 100 kr.
Solveig Davies 100 kr. Keld Andersen 50 kr.
Judith Bjerre 50 kr. Poul Erik Nielsen 50 kr. Kiss
Sørensen 50 kr.

U 13 og U 12 drengefodbold en tur til
Holland (læs herom side 15)

Juni
Hanne Nielsen 200 kr. Linda Jensen 100 kr.
Max Andersen 100 kr. Jette Henriksen 50 kr.
Annelise Daugård 50 kr. Elly Laursen 50 kr. Per
Bregendahl 50 kr.

Juli
Helle Sørensen 200 kr. Lis Stouby 100 kr.
Hauge Dahl 100 kr. Anette Buhrkal 50 kr. Else
Kjældgård 50 kr. Mogens Rosendahl 50 kr.
August
Finn Christensen 200 kr. Ejvind Kjærgaard 100 kr.
Hans Stensen 100 kr. Ingerlise Nielsen 50 kr. Arne
Laursen 50 kr. Laila Andersen 50 kr. Anna Andersen
50 kr.
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Egebjerg Hansted StøƩeforening
Bestyrelsen
Formand
Næsƞormand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Kurt Olesen
Hans Stensen
Ellen Thomassen
Lis Stouby
Elsebeth Jensen
Evan Pedersen

75 65 64 26
20 64 07 02
21 64 18 22
23 60 67 88
20 63 38 21
23 24 65 64
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Hansted-Egebjerg Lokalråd
www.hansted-egebjerg.dk
Af Hans Kurt Jaobsen

L

okalrådet indkalder til det årlige Borgermøde den 4.
oktober 2010 i Egebakkens kantine (se indkaldelse
med dagsorden på næste side). De tidligere år har vi
drøftet mange tekniske sager på borgermødet. Derfor har
vi i år inviteret Viceborgmester og formand for Teknik- og
miljøudvalget Hans Bang-Hansen til at deltage i mødet,
således at vi umiddelbart kan rejse spørgsmål og få en god
debat.
Der skal her nævnes nogle af de sager, der tidligere har
været drøftet, eller som er dukket op siden sidste borgermøde:

•

Cykel- og gangsti langs Egebjergvej

I den gamle Horsens Kommunes flotte Cykelpolitik Januar
2004 indgår Egebjergvej som en af primær-ruterne. Men
på en strækning på ca. 800 m. fra kort efter krydset Egebjergvej / Gl. Århusvej og frem til Egebjerg er der hverken
cykelsti eller gangsti.
Lokalrådet foreslog i september 2007 kommunen, at der
på denne strækning anlægges cykel- og gangstier på begge
sider af Egebjergvej. Lokalrådet i Gedved har givet forslaget sin opbakning, idet strækningen jo også er vigtig for
dem, der vil cykle mellem Gedved og Horsens.
Horsens Kommune takkede pænt for forslaget og var enig
i det ønskelige i cykelstier på den pågældende strækning.
Det blev oplyst, at ønsket ville blive prioriteret sammen
med andre ønsker i kommunen i en ny cykelstiplan, der
skulle blive udarbejdet i 2008. På grund af Regeringens anlægsstop i 2008 blev udarbejdelsen udsat til 2009. Vores
forslag kom ikke med, da kommunen i 2009 prioriterede
midler til trafiksikkerhed og cykelstier, og vi ved ikke lige,
hvor sagen står nu.

•

Egebjerg Fritidscenter i den gl. Brugs

Egebjerg Fritidscenter i den gamle brugs fungerer fint som
et helt uundværligt værested for mange foreninger og ligger centralt i Egebjerg. Tidligere fremstod bygningen og
omgivelser noget uskønne. Vi rettede derfor henvendelse
til Horsens kommune og har fået fin arkitektbistand til at
udarbejde forslag til forskønnelse af bygningen og omgivelserne.
Det meste af facaden blev muret om, og der blev isat nye
og mere harmoniske vinduer. Belægningen på forpladsen
er blevet forskønnet i løbet af sommeren, og i efteråret anlægges en fin trappe ned mod Grusdalsvej og jordstykket
beplantes med to egetræer samt bede med lavendel og løgplanter.

•

Vandværksbakken i skoven

I henvendelsen til Horsens kommune i september 2008
skrev vi, at Skovvej på strækningen gennem skoven til Ege-
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bjerg Sø er så snæver, at den foreslås gjort ensrettet eller
helt ændrer status til cykel- og gangsti. Det er senere drøftet
med Vejafdelingen, hvor man er mest indstillet på en ændring til cykel- og gangsti med en vende- og holdeplads før
skoven. Men der er delte meninger om denne sag. Indtil
videre kan det stadig gå, som det er, blot må man snart finde
frem til en pænere afgrænsning på det nederste stykke vej.

•

Biogasanlæg ved Østbirkvej

Lokalrådet finder det naturligt, at vi også i vort område må
medvirke til at løse landets miljøproblemer og behov for
energi, og at biogasanlægget skal placeres ret tæt på Danish Crown og ved en befærdet vej. Ud fra de foreslåede
placeringsmuligheder har Lokalrådet anbefalet, at biogasanlægget placeres ved Østbirkvej 2-2½ km. fra nærmeste
boligområde. Dette finder vi, at Horsens kommunes egne
forslag til placering af biogasanlægget tilgodeser.

•

Byggeplanerne på Egebjerg Bakke

Lokalrådet ser positivt på, at der fortsat sker en harmonisk
udbygning af Egebjerg med boliger og erhverv og således
også på byggeplanerne på Egebjerg Bakke og området vest
for Gl. Kirkevej i Egebjerg. Det skal ændres til boligformål.
Desuden laves et grønt rekreativt område uden bygninger. I
første omgang skal Boligforeningen Odinsgaard bygge 60
boliger, men der vil være mulighed for 150-180 boliger i
området samt detailhandel og erhverv.
Det er naturligt, at mange beboere på Gl. Kirkevej ikke ser
helt så positivt på planerne.

•

Lastbilkørsel gennem Hansted by

Det er et problem, at mange store lastbiler på grund af den
lave viadukt under jernbanen drejer af fra Egebjergvej
og kører gennem de smalle veje i Hansted uden at have
ærinde i byen og bruger den smalle overkørsel i Hansted,
som er særdeles vanskelig at benytte for store lastbiler.
Spørgsmålet er, om en eller anden form for skiltning kan
mindske problemet.

•

Egebjerg Hansted Beboerforening

Egebjerg Hansted Beboerforening blev startet umiddelbart efter kommunesammenlægningen i 1970. Op gennem
halvfjerdserne og firserne arrangerede foreningen udflugter
og Sankt hans fest om sommeren og møder og studiekredse
om vinteren. I 1996 blev der holdt en studiekreds om kommuneplanen, og i 1997 blev der holdt valgmøde op til kommunevalget. I de senere år har Beboerforeningen ikke været
aktiv. Lokalrådet og Beboerforeningen har meget sammenfaldne formål. Vi har derfor holdt et møde med Beboerforeningen for at drøfte et samarbejde eller en sammenslutning.
Lokalrådet har foreslået, at Beboerforeningen nedlægges,
at bestyrelsesmedlemmerne lader sig indvælge i lokalrådet,
og at foreningens midler stilles til rådighed for lokalrådet.
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Mai Schnohr Hauberg
Poulsen

Jacob Johannes Pape

Mette Naomi Thune
Nielsen

Cecilie Moosdorf

Jackie Nielsen Michelsen

Maja Elisabeth Loldrup
Larsen.

Daniel Toftegaard
Larsen

Anne-Mette Schmidt
Larsen.

Cecilie Hermann Kaxe

Laura Jonassen

Camilla Skov Lindquist
Jensen

Einar Jörgen Hansson

Anton Wanlop Hansen

Jannie Egholm

Helena Buhrkal

Christina Ingeborg
Andersen

7A.
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Sebastian Grubbe
Sørensen

Cathrine Mai Rønfeldt

Rasmus Udsen Philipps

Miki Falk Pedersen

Jennifer Fogh Pedersen

Sisse Joy Kristiansen

Niels Kristian Jørgensen

Kamilla Mondrup
Hovedskov

Nicolai Kristian Hansen

Simone Fuglsang Grooss

Nanna Sophie
Fomsgaard

Linnea Christensen

Natascha Klose
Berglund

Mathias Kam Asmussen

Camilla Hedensted
Andersen

7B.

Gudstjenesteliste for Lundum-Hansted
Gudstjenester

Lundum kirke

Hansted kirke

Søndag den 12.september
15.søndag efter trinitatis.

9.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 19. september
16.søndag efter trinitatis.

14.00 Torsten Ringgaard
Høstgudstjeneste. Se omtale.

10.30 Torsten Ringgaard
Høstgudstjeneste. Se omtale.

Søndag den 26. september
17.søndag efter trinitatis.

Se Hansted

10.30 Jette Dissing

Søndag den 3. oktober
18.søndag efter trinitatis.

9.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 10. oktober
19.søndag efter trinitatis.

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard.

Søndag den 17. oktober
20.søndag efter trinitatis.

09.00 Jytte Ibsen

Se Lundum

Søndag den 24. oktober
21.søndag efter trinitatis.

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 31. oktober
22.søndag efter trinitatis.

9.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 7. november
Alle Helgens dag

9.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 14. november
24.søndag efter trinitatis.

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 21. november
Sidste søndag i kirkeåret

9.00 Jytte Ibsen

Se Lundum

Søndag den 28. november
1.søndag i advent

14.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 5. december
2.søndag i advent

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 12. december
3.søndag i advent

19.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 19. december
4.søndag i advent

Se Hansted

9.00 Jytte Ibsen

Fredag den 24. december
Juleaften

15.00 Torsten Ringgaard

13.30 og 16.30 Torsten Ringgaard

Lørdag den 25. december
Juledag

9.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 26.december
2.juledag

09.00 Jytte Ibsen

Se Lundum

Fredag den 31.december
Nytårsaften

Se Hansted

14.00 Torsten Ringgaard
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Gudstjenester Egebakken:
Onsdag 29. september
Onsdag 27. oktober
Onsdag 24. november
Onsdag 29. december

{

Formand for menighedsrådet i Hansted:

Kaffe
kl. 15.00
Gudstjeneste
kl. 15.30

Karin Helbo, Sorthøjvej 18,
8700 Horsens. Tlf. 75 65 64 36

Formand for menighedsrådet i Lundum:

Enhver er velkommen

Asger Højland Lorentzen, Lundumhedevej 77,
8700 Horsens. Tlf. 75 65 47 03

Kirkebil for Hansted sogn

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

Kirkebil for Lundum sogn

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

Kirkekontoret - Stængervej 1
8700 Horsens - Tlf. 75 65 61 41
Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00-12.00
Torsdag tillige kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00-18.00
Kordegn: Pia Schiønnemann
E-Mail: pss@km.dk
Henvendelse vedr. fødsel, dåb, attester, navneændring m.v.

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 - mobil 29 27 08 39
Stængervej 24, 8700 Horsens
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Graver ved
Lundum Kirke
Ole Leth tlf. 75 65 62 32
Mobil 20 11 69 12
Askeholm 59, 8700 Horsens.

Graver ved
Hansted Kirke
Sigfred Munk
tlf. 75 65 67 04
hanstedkirkegaard@mail.dk

Hansted kirke:
www.hansted-kirke.dk
Lundum kirke:
www.lundum.dk
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Sogneudflugten - en tidsrejse

S

ogneudflugten 11. august i år, var lidt af en tidsrejse,
hvor vi bevægede os fra det tredje årtusinde til den
tidlige middelalder.

Museet var levende, der var arbejdende værksteder, hestevogne i stræderne, damp i dampmaskinerne og en herlig
duft i bageriet.

Turen gik til Frilandsmuseet på Hjerl Hede, og på vejen
nordover indtog vi kaffen ved Herning i selskab med Cronhammers kæmpeskulptur ”Elia”. Stor kunst.

Endelig var vi en tur i den smukke, gamle romanske kirke,
- her blev der mumlet og messet på både dansk og latin.
En lang og dejlig dag, - vi glæder os til næste sogneudflugt.

På Hjerl Hede spiste vi middag og drak kaffe i Skyttegården, alt var hjemmelavet og godt.

Lundum Hansted Menighedsråd

Cronhammers kæmpeskulptur ”Elia”

Den smukke, gamle romanske kirke på Hjerl Hede

Sommerjazz i Lundum Kirke

S

øndag d. 16. maj i år var Musikskolens Bigband på
besøg i Lundum Kirke for at spille sommeren ind.
Der er ikke megen plads i Lundum Kirke til et bigband, men med entusiasme og omstillingsparathed kom
orkesteret på plads.
Og det gav fuld valuta for bøvlet, den en klassiker efter den
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anden blev fremtryllet, talentfuldt og helt professionelt. Det
er glædeligt at se så mange unge mennesker parate til at
overtage jazzscenen.
En rigtig god eftermiddag, vi vil i Lundum forsøge at
gentage arrangementet næste sommer. Er du jazzfreak, så
hold øje.
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HØSTGUDSTJENESTE
I HANSTED MED FROKOST

Hansted gård og forbereder alt det der skal bæres ind i kirken såsom kurve af blankpudsede æbler, kartofler, gulerødder, neg, blomsterdekorationer.

S

øndag den 19. september kl. 10.30 afholder

vi høstfest i Hansted kirke efterfulgt af frokost i Kirkehuset. Igen i år medvirker børnene fra sognets børnehaver
og årets konfirmander. Igennem flere år har børn og unge
været med til at skabe en skøn dag. Børnehavebørnene og
en lille flok pædagoger møder op fredagen forinden på

Tak til børnehaven fordi I igen i år vil deltage og være med
til at gøre dagen til en fest. Konfirmanderne, ja de plejer
at medbringe en kurv hjemmefra med lidt af hver. Det kan
være brød, marmelade, honning eller hvad mor og far lige
finder på.
Tak også til jer forældre fordi I bakker op om kirkens høstfest. Naturligvis er det intet krav at man medbringer noget.
Det gør man præcis som det falder en ind.

HØSTGUDSTJENESTE
I LUNDUM MED SKATTEJAGT

liegudstjeneste, hvor alle børn med forældre er hjertelig
velkommen.

S

øndag den 19. september kl. 14.00 afholder vi høstfest i Lundum kirke efterfulgt af kaffe/
sodavand og brød ved kirken. Gudstjenesten er en fami-

Hvis vejret tillader det, vil vi benytte os af den grønne
plæne udenfor kirken. Under høstfesten vil der være en lille
skattejagt på kirkegården.
Tak til jer børnefamilier der plejer at deltage, det er med til
at gøre høstfesten til en ekstra skøn fest.

Sangaften i Hansted Kirkehus

T

orsdag den 14. oktober 2010 kl 19.00

er der atter sangaften i Hansted Kirkehus, hvor
kirkesanger Svend og organist Julie vil synge og spille
for på aftenens program. Desuden vil kirkens kor
synge et par numre.

Kaffe og kage kan købes i pausen.
Vel mødt til en hyggelig aften.
Venlig hilsen
Lundum-Hansted Menighedsråd.

Foredrag i Hansted Kirkehus
Onsdag den 27. Oktober 2010 kl. 19.30.

Overlæge og tidligere formand for Etisk Råd, Ole Hartling
holder foredrag om Liv og død i menneskets hænder.

D

en højt besungne selvbestemmelse kan vel udstrækkes til fødsel og død – tænker vi.
Men er det at tage magt over for meget? Bliver vi mennesker med eget ansvar for liv
og død. Kan der da blive tale om en tilsyneladende selvbestemmelse, hvor vi svigtes – fordi
vi overlades til os selv?
Et spændende foredrag om et vigtigt emne.
Alle er meget velkomne. Der er fri entre.
Kaffe og te med kage kan købes for 25,00 kr.
Venlig hilsen Hansted menighedsråd.
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Salmemaraton i Horsens Provsti
efterår og vinter 2010

21

sogne i Horsens Provsti er gået sammen
om et flerårigt projekt, hvor vi skal lære
vores kæmpe salmeskat nærmere at kende
ganske enkelt ved at synge os igennem hele salme-

bogens 791 salmer !! Præsten fortæller mellem hver
salme lidt om forfatteren og hans budskab med sit digt.
Der bliver serveret kaffe/ te og kage og der er fri entre.

Hvor og hvornår?
Torsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.15
Dato

Sted

Emne

Salmenumre

Præst

2. september
16. september

Tyrsted Kirke
Østbirk Kirke

Fællesskab og efterår
Ordet

375-384 og 727-731
385-401

Karen Holdt Madsen
Lone Buhl

30. september

Grædstrup Kirke

Gudstjenesten

402-420

Pia Skovmose

14. oktober

Kattrup Kirke

Gudstjenesten og Præstevielse

421-440 og 485-486

Jytte Ibsen

28. oktober

Klosterkirken

Døden

524-543

Hanne Henriksen

11. november

Hansted Kirke

Døden og Allehelgen

544-552 og 570-575

Torsten Ringgaard

25. november

Sønderbro Kirke

Advent

74-93

Ebbe Elm

9. december

Hatting Kirke

Jesu fødsel

94-114

Anna Sofie Andersen

Vi ses igen efter jul den 13. januar 2011 i Føvling Kirke – på gensyn!

SAMTALE OG SPØRGEAFTEN

H

i Hansted Kirkehus

vorfor har en Buko ingen vinger? Ja, det var et
af Spørgejørgens mange spørgsmål til sin far. Vi
kunne også spørge, hvorfor døber vi vore børn?
Hvorfor er der nogle mennesker der går til nadver hver
søndag? Hvorfor er jul, påske og pinse kirkens tre største
højtider? Hvorfor holder vi bryllup i kirken? Der er nok af

spørgsmål. Vi forsøger at svare på nogle af dem i løbet af
den kommende tid.
Første aften vi indbyder til Samtale og Spørgeaften bliver
tirsdag den 9.november kl.19.30. Her taler vi om kirkens to sakramenter Dåb og Nadver.

FOF Rosing Ræderske Højskole
formiddage 2010-2011 i Hansted Kirkehus
Datoer:
• Onsdag den 1. september. Chr. Foged:
Høsttraditioner og høstsange.
• Onsdag den 15. september. Esben Hansen:
Afghanistan - en hverdag i krigens skygge.
• Onsdag den 29. september. Ole Sønnichsen:
En formiddag i selskab med Dirch Passer.
• Tirsdag den 2. november Fællesarrangement på
Horsens Ny Teater. Bent Fabricius Bjerre fortæller
om sig selv og sin dejlige musik.
• Onsdag den 17. november. Henning Jensen: Mit liv
som politiker.
• Onsdag den 12. januar. Bente Hammershøy: Bjørn
Nørgaards spændende billedeunivers.
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•

Onsdag den 2. februar. Carl Erik Lundgaard:
En emigrationshistorie.
• Onsdag den 23. februar. Hans Peter Rasmussen:
Drager og Engle.
• Onsdag den 23. marts. Henrik Oest:
Dan Turèll.
Tilmelding til højskoleformiddagene skal ske direkte til
FOF Rosing Ræderske tlf.: 76 25 89 88
Velkommen til en ny sæson med de populære, spændende
og lærerige formiddage i Kirkehuset.
Der vil være mulighed for at bestille madpakker, eller man
kan medbringe sin egen mad. Kaffe og te med småkager
kan købes for 20,00 kr.
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De stærke jyder og
salmebogsstriden i Lundum
Af Mogens Kirkegaard

De to skræddere i Lundum
I 1817 nægtede to skræddere fra Lundum, Mads Mikkelsen
og Jens Peitersen, at lade deres børn gå i skole, med mindre
de kunne blive fritaget for den anordnede lærebog i religion
og i stedet undervises efter den ældre bog, den såkaldte
Pontoppidans forklaring.
Skolekommissionen havde på grund af skræddernes stædige fastholdelse af deres standpunkt videregivet sagen til
biskoppen i Århus, og derfra var den endt i København. Den
23. sept. samme år modtog man fra Det kgl. danske Cancelli (datidens indenrigsministerium) et svar. Uden skånsel skulle der pålægges de to skræddere mulkter (bøder)
efter de fastsatte takster. Mulkterne skulle inddrages eller
afsones.
Desuden skulle de pågældende have at vide, at deres børn
ikke kunne udskrives af skolen eller blive konfirmeret uden

at have læst og lært den anordnede lærebog i religionen.
Konsekvensen af deres holdning kunne i sidste ende blive,
at deres børn ikke kunne finde arbejde, fordi arbejdsgiverne
skulle se beviser på, at børnene var blevet udskrevet og
konfirmeret.
Inden eksamen blev påbegyndt den 14. oktober samme år,
blev ministeriets skrivelse oplæst for den indkaldte Jens
Peitersen, der samtidig blev alvorligt formanet til at lade
sine børn følge skolens undervisning også i religion efter
den anordnede lærebog.
Denne sag er det første vidnesbyrd om de stærke jyders
tilstedeværelse i Lundum. Jens Peitersen var blevet påvirket af den østjyske vækkelsesbevægelse kendt som ”De
Stærke Jyder”, der fik et stærkt greb om befolkningen i
landsbyerne mellem Horsens og Vejle.
I det følgende vil jeg prøve at fortælle lidt om baggrunden
for denne vækkelse og dens historie.

Lundum kirke. Tegning af Mogens Schou Christensen 1990.
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Pietismen
I løbet af de mange år siden reformationen i 1521 var Martin Luthers lære efterhånden blevet præget af ortodoksi og
dogmer, fordi statsmagt og kirkeledere så det som deres
vigtigste opgaver at vogte over den rene lutherreligion og
straffe afvigelser.
En modbevægelse opstod i slutningen af 1600-tallet i Tyskland og blev kendt som ”Pietismen”.
Den ville gøre et menneskes kristendom til en personlig
oplevelsessag og samtidig gøre den kristne til Guds barn,
der erkendte sin synd, levede i forsagelse og viste sin tro i
menneskekærlighed.
Til Danmark kom bevægelsen o. år 1700, og både hoffet i
København og en stor del af adelen blev grebet af de nye
tanker.
I løbet af ca. 50 år var pietismens tanker efterhånden også
blevet udbredt til landbefolkningen. Men allerede da var
selve idégrundlaget blevet forladt af de herskende samfundsklasser, og en ny generation af præster var orienteret
imod den nye rationalistiske/humanistiske kristendomsforståelse.

Salmernes betydning
Det førte til, at bønderne i deres sognekirker nu mødte en
mere og mere praktisk orienteret forkyndelse. Derfor blev

Thomas Kingo (1634-1703) var i høj grad en mønsterbryder. Som søn af en væver og skotsk indvandrer blev han
1654 optaget på Københavns universitet. Han tog teologisk eksamen 1658, blev derefter præst og senere biskop
i Odense. Endelig blev han adlet og udnævnt til professor.
Han er især kendt for sine salmer, der tager udgangspunkt
i livets grundspørgsmål.
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salmesangen for flertallet af menighederne så meget vigtigere i gudstjenesten end præstens prædiken, fordi almindelige mennesker i bl.a. Kingos og Brorsons salmer kunne
genkende de fundamentale begreber i deres egen gudsopfattelse: synd, omvendelse, bod og frelse ved Guds nåde.
Det vakte en voldsom vrede i mange landsogne, når man
ville tage deres gamle salmebog fra dem.
I kirken havde kongen i 1699 autoriseret ”Den forordnede
Kirkesalmebog”, den såkaldte Kingo’s salmebog, der bl.a.
indeholdt 86 af Kingos salmer. Men i 1798 afløstes den af
den nye ”Kristelig Evangelisk Salmebog”. Denne salmebog forvanskede eller udelod mange af de gamle salmer
så meget, at det som sagt vakte stærk modstand i mange
menigheder.
Til konfirmationsforberedelsen havde den danske teolog og
forfatter Erik Pontoppidan på kong Christian den 6.’s anmodning 1737 skrevet bogen ”Sandhed til Gudfrygtighed”,
der skulle anvendes til forklaring af de kristne dogmer mv.
Men fra 1791 blev biskop Balles rationalistisk inspirerede
” Lærebog” autoriseret i stedet for Erik Pontoppidans forklaringer, der i højere var i overensstemmelse med almuens
gudsbegreber.
Den nye salmebog og den nye lærebog blev begge to stridspunkter mellem menigheder og myndigheder i de kommende år.

Nicolai Edinger Balle var biskop 1783-1808 og en nidkær
visitator. Han skulle holde præster og menigheder i ørerne
for at sikre, at den rette tro blev forkyndt i kirkerne. Han
udtrykte det selv: ”Jeg haver sagt, hvad jeg burde, og er
angerløs!” selv om han blev stærkt kritiseret for sine skrifter og ophidsede ikke mindst de stærke jyder.
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De stærke jyder på Horsensegnen
De stærke jyder er den ældste folkelige vækkelsesbevægelse i Danmark. Den havde sit udspring i en række
sogne mellem Horsens og Vejle, først og fremmest UldumLangskov, Øster Snede samt Korning og Rårup sogne, fra
ca. 1790. Men efterhånden bredte den sig til nabosognene
og kom også til Lundum sogn ca. 20 år senere.
De kaldte sig selv ”De opvakte”, men fik efterhånden også
et andet folkeligt navn, ”De Gammelstærke”. De kan sammenlignes lidt med de amerikanske sekter The Amish People og Mennonitterne, der jo også var en slags kristne fundamentalister udgået fra europæiske vækkelser.

I begyndelsen havde vækkelsesbevægelsen en betydelig
kraft og vilje til at protestere over for både kirkelige og
verdslige autoriteter og tåle myndighedernes håndfaste
reaktioner. Flere af bevægelsens frontfigurer som Peder
Frandsen Rytter i Ølholm og Hans Nielsen Smed i Korning
(Sigurd Elkjær har skrevet om dem) blev anklaget og idømt
både bøder og fængselsstraffe, og mange blev udpantet og
måtte sidde i stor fattigdom, selv om de blev støttet økonomisk af deres trosfæller, der opfattede de protesterende som
martyrer.
Andre steder gik sognepræsterne på kompromis med de
oprørske i menighederne, så man lokalt fandt en form for
fredelig sameksistens.
Pastor C. C. Kallenbach Pedersen var sognepræst i Lundum-Hansted 1912-17. Han skrev i en beretning om livet i
sognene, at der endnu i hans tid var en kreds af stærke jyder
i Lundum sogn:
” - - De stærke jyder tog oprindeligt afstand fra alt nyt og
ville kun læse i de gamle bøger. Hjemme læste de fortsat
deres andagtsbøger og sang efter Brorsons salmebog ”Troens rare klenodie”. De ønskede at beholde Kingos salmebog i kirken og Pontoppidans forklaringer i skolen.”

Af kortet fremgår, at Lundum var et af de nordligste yderpunkter i de stærke jyders vækkelse. (Kortet findes i Hans
Borup Jakobsens bog om de stærke jyder.)

Kongen bøjer sig

Mathias Nielsen var gårdmandssøn fra Ølholm og boede
senere i Rårup. Han var mere end nogen anden den, der udformede bevægelsens trosgrundlag. I 1814 sendte han dette
brev til Grundtvig, hvor han klart og tydeligt redegjorde for
forskellene mellem Balles lærebog og Pontoppidans forklaringer.
Mathias Nielsen blev sammen med flere andre dømt til 15
dages fængsel på vand og brød. Hans Nielsen Smed gik det
dog værre; ved højesteretsdom 1817 blev han idømt tugthus i Viborg i 1 år. Desuden blev han udpantet for næsten alt
af værdi i hjemmet i Korning.
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I 1818 rejste Hans Nielsen Smed efter sin fængselsstraf
sammen med en trosfælle fra Korning til København. Efter
gammel skik kunne enhver forelægge sin sag for kongen,
og det var hans hensigt. Det blev en besværlig rejse, mest
til fods med rygsæk og vandrestav. Han medbragte en
skrivelse underskrevet af de opvakte fra Korning og Rårup,
hvori man bønfaldt kongen om at blive fri for de idømte
mulkter og få lov til at anvende Pontoppidans forklaringer
i skolerne. Det lykkedes også at få en kort samtale med
majestæten, men blev derpå henvist til kongens skriftefader. De opnåede dog ingen resultater i første omgang. Men
på grund af balladen blev et par særligt stride præster dog
forflyttet, og afløserne forstod at træde mere forsigtigt.
Fra 1831 ændrede oprøret strategi, og man begyndte i stedet for lokale aktioner at sende velformulerede ansøgninger
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til myndighederne om fritagelse for pligten til at anvende
de autoriserede lære- og salmebøger. Også fra andre sogne
kom der efterhånden flere og flere ansøgninger, og i 1839
gav myndighederne endelig op og tillod afvigelserne. Dette
skyldtes ikke mindst, at kongen, Frederik den 6., under et
besøg i Vejle 1838 modtog beboere fra Gl. Sole i audiens.
Her fremsatte de deres ønsker for kongen, der skulle have
svaret således: ”Gå da hjem, kære børn, og undervis jeres
børn efter de bøger, I finder for rette.” Allerede i januar
1839 kom den endelige godkendelse skriftligt. De stærke
jyder var således de første, der fik religionsfrihed i Danmark. Resten af landet måtte vente til grundloven blev vedtaget i 1849.

Splittelse
Bevægelsen svækkedes dog af, at der kom flere aktører på
banen. Fra Brødremenigheden i Christiansfeld og fra den
norske vækkelsesbevægelse omkring Hans Nielsen Hauge
udsendtes prædikanter eller missionærer, der søgte at påvirke med deres noget afvigende syn på synd, omvendelse
osv. Men også nogle af de oprindelige stærke jyder viklede
sig ind i en ufrugtbar polemik med hinanden. Efterhånden
tabte de stærke jyder den udadvendte kraft, der havde bevirket, at deres opfattelse bredte sig til andre sogne, og efter
ca. 1830 var vækkelsen ikke længere så fremtrædende. De
stærke jyder udviklede sig til små, indelukkede familiegrupper rundt om i sognene.
Det kan nævnes, at der i de følgende år blev sendt missionærer fra mormonerne i Utah til bl.a. Jylland, hvorfra
flere familier udvandrede til ”Det hellige land”, som mormonstaten blev kaldt.
.

Indførelsen af den nye salmebog
Det kom relativt sent til en konfrontation i Lundum kirke,
nemlig først i 1858, flere år efter Jens Peitersens protest
mod Balles lærebog. I både Hansted og Lundum havde man
brugt Evangelisk-kristelig salmebog i ca. 20 år, men den
var der fra de stærke jyder stadig modstand mod. I 1855 var
en ny salmebog (Roskilde Konvents) redigeret af den populære salmedigter B. S. Ingemann blevet autoriseret, og det
var nu sognepræstens opgave at finde ud af, om den kunne
afløse den upopulære Evangelisk-kristelige salmebog. Den
nye salmebog indeholdt som formuleret af sognepræsten
pastor Hansen: ” - - -et omhyggeligt udvalg af de skønneste
og kristeligste salmer, som haves i det danske sprog, navnlig også en stor del at de menigheden kære gamle kingoske,
men forøget med de bedste nyeste. Det tør således håbes, at
dens indførelse vil være et velsignet og frugtbart middel til
at fremme kirkelig og huslig andagt og opbyggelse.”
Pastor Poul Emil Hansen var kommet til Lundum-Hansted
1838. Biskop Brammer i Århus bedømte ham til at være
en stilfærdig og venlig mand, men ingen betydelig præst
og dertil ikke nogen stor begavelse. Han har nok i det hele
taget savnet udstråling eller personlighed.
Sagen blev i 1857 forelagt sogneforstanderskabet, hvor
præsten var formand. Efterfølgende blev der sendt lister
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ud, hvor folk kunne give deres mening til kende. Listerne
fik mange underskrivere. I Hansted 84 og i Lundum 62. I
Egebjerg var der dog en snes mænd, der ønskede at beholde
deres nuværende salmebog. I Lundum var der mest stemning for, når man nu skulle skifte, da at få Kingos salmebog
tilbage, men den afholdte skolelærer Bay i Lundumskov
fik mange til at skifte mening. Pastor Hansen mente derfor, at man med god samvittighed kunne indføre den nye
”Roskilde Konvents salmebog”, således at den kunne tages
i brug palmesøndag 1858.
Det foregik i første omgang uden problemer i Lundum,
mens der i Hansted kirke var nogle egebjergere, der sang
efter den evangelisk-kristelige salmebog og oven i købet hånede præsten, der her var præstens søn og kapellan
(hjælpepræst), G. Hansen. De få Egebjergere fik imidlertid
ingen opbakning fra resten af menigheden, og præstens rolige optræden medvirkede også til, at protesterne her ikke
fik nogen betydning.

Salmebogsstriden i Lundum
Men i Lundum kom det alligevel til at gå anderledes. Kingovennerne fik, anført at de 5-6 familier af stærke jyder,
mere vind i sejlene. Under ledelse af sognefogeden, gårdmand Peder Laursen, begyndte man i april 1858 at samle
underskrifter ind på et brev til biskoppen om at få Kingos
salmebog genindført. Sognepræstens modargumenter nyttede intet, og brevet fik nu stor opbakning i menigheden.
Nu ville pludselig 74 mænd underskrive, og kun en halv
snes mænd ville ikke være med.
Efter at have modtaget både dette brev og et lignende fra
de utilfredse egebjergere udtalte biskop Brammer som sit
håb, at ”Herren, der ikke er en forvirringens gud, men en
ordenens gud, ville lede alt til sin ære og menighedernes
almindelige bedste”!
Sognepræsten oplæste biskoppens svarbrev for menigheden
i Lundum og formanede dem til at udvise besindighed, men
uden succes.
I de følgende søndage i juni og juli var der fortsat uro i
Lundum kirke kulminerende med, de utilfredse tilkendegav
over for hjælpepræsten (hans far var blevet alvorligt syg),
at de ville synge efter Kingo. Den 18. juli oplæste kapellan G. Hansen en skrivelse fra Biskoppen, der manede til
efterrettelighed, men det havde ingen virkning. Ca. 28 sang
da efter Kingo og mod kirkesangeren; gudstjenesten blev
derefter afbrudt på grund af sangerkampen, og præsten og
hans støtter udvandrede. Dette gentog sig flere søndage i
træk, og den fortvivlede præst nødsagedes til at påkalde sig
biskoppens støtte.
Nu blev de store stokke fundet frem. Herredsfogeden (dvs.
politimester og dommer i én og samme person) blev beordret til tage affære, og den følgende søndag kunne gudstjenesten med hans hjælp afvikles uden afbrydelser, og de
aktionerende stærke jyder blev indstævnet til politiretten i
Horsens.
Med behændighed fik sognefoged Peder Laursen dog gydt
olie på vandene. En advarsel blev givet, men tiltale blev
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frafaldet mod løfter om ikke i fremtiden at ville forstyrre
kirkefreden.
Sagen kørte dog på de utilfredse lundumborgeres foranledning videre op til kirkeministeren, der overraskende nok forlangte en ny afstemning i Lundum. Denne blev først gennemført i 1875 og fik da endelig til resultat, at der nu var
et klart flertal for konventsalmebogen, der så kunne tages i
brug uden yderligere problemer. P. E. Hansens efterfølger,
Jørgen O. Fabricius, havde i mellemtiden blødt op på striden
med de stærke jyder ved at afholde hverdagsgudstjenester,
hvor der blev sunget efter Kingos salmebog.

Ca. 50 år senere skrev pastor Ingvard Bräuner, der var
sognepræst her 1948-1975: ”De stærke jyder er forsvundne;
de er enten døde eller ”rejst hjem til sognet” (Øster Snede),
som de siger. Der er nogle få efterkommere. I stedet var der
en aktiv indremissionsk kreds omkring 3-4 familier i Lundum og fhv. overlærer K. Rasmussen, der havde været lærer i Rådved, inden han kom til Centralskolen i Egebjerg.”
De stærke jyder i Lundum havde tilpasset sig, men i kærneområdet mellem Horsens og Vejle er der fortsat en del
gammelstærke familier og enkelte af deres friskoler tilbage..

Hvordan det gik siden

Kilder:

Pastor Kallenbach skrev videre: - Sagen fra 1858 var ikke
glemt, men i kirken sang de dog nu efter kirkesalmebogen;
de prægede kirkelivet i Lundum en del, og det var til det
gode. De gik flittigt i kirke, 2 gårdejere kom hver søndag
med hele deres husstand: Thyge Meyer lige ved siden af
præstegården, og Anders Nielsen, de var vores bedste støtter, både åndeligt og timeligt. De ville have levende kristendom, men var gode, kyndige lutheranere. Politisk havde de
stærke jyder holdt på enevælden og ville ikke læse aviser,
men dette var nu ændret.
De havde endnu i min tid deres egen friskole i Lundum,
ledet af en træskomand. Religion var her absolut hovedfaget. Jeg holdt eksamen der, kunne nok have ønsket mig
lidt mere kundskab til historie og geografi. I 1914 lukkedes
skolen. Børnene kom i kommuneskolen . . . en gammel tid
var forbi.”

Paul Nedergaard: Dansk præste- og sognehistorie bd. VII.
Kbh. 1966.
Århus Stifts Årbøger 1954. Artikel s. 102 ff. af F. Elle
Jensen: En salmebogsstrid i Lundum.
Hans Borup Jakobsen: De stærke jyder (27.66). 1976.
Sigurd Elkjær: Hans Nielsen Smed. Roman.
Niels Thomsen: De stærke jyder og haugianerne. (27.67).
Kirkehistoriske samlinger 1884, 3/5. Artikel af pastor em.
J. P. Bøtttiger om salmebogssagen i Lundum side 300 ff.
L.C. Petersen: Erindringer fra en Præstegerning blandt ”de
stærke Jyder” (27.67). 1923.
Internettet. Bl.a. Wikipedia og Gyldendals åbne encyklopædi.
Lundum-Hansted præstearkiv. Viborg Landsarkiv.
Lundum skolekommissionsprotokol 1814-39.
Billeder og oplysninger i Hansted sognearkiv.

Lundum kirke ses her på et luftfoto fra 1950erne højt beliggende over huse og gårde.
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Junior cykeltur

DM i Spejder

23. april 2010

7.-9. maj 2010

Alle artikler om spejderne kan ses med flere billeder og i farver
på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk

P

å Sct. Georges dag (spejderdagen) den 23/4 havde
vi juniorledere arrangeret en overraskelses tur til
juniorerne, det eneste juniorerne havde fået af vide
om turen var: start og slut tidspunkt, at vi skulle
overnatte 1 nat i telt eller shelter, og at vi skulle bruge cykler.
Det kom der en anderledes, men super hyggelig tur ud af. Her
fortæller juniorerne selv om turen.
Vi troede, at vi skulle starte med at cykle hen til det sted vi skulle
overnatte. Men det viste sig, at vi skulle sove i baghaven ved
kvisten! Vi blev delt op i tre grupper. Hver gruppe fik 100 kr. til
at købe mad for i Daglig Brugsen, vi fik lov til at tage rester fra
køkkenet, eller det vil sige, at køkkenet var revet ned, så alle tingene fra køkkenet lå spredt ud i bæverlokalet, og det var dem vi
måtte tage af. Maden, som vi fik lavet, var meget forskellig lige
fra burger til kylling over bål og trangia.
I Johanne, Camilla I, Julie Sara B’s gruppe fik mad fra lederne,
fordi Martin var så uheldig at hælde sprit i maden, udover sig
selv og i sine egne øjne. Michelle, Maja og Johanne L fik mad
først, fordi de snød (meget). Sarah, Tobias og Sebastian fik sidst
mad, fordi deres bål hele tiden brændte ud, og fordi de fik kylling.
Mens vi spiste, begyndte det at småregne og det blev lidt koldt.
Vi skulle vaske op, før vi måtte tage vores ting med ind i teltet,
hvor vi hyggede os med slik og snak.
P.S. Tanja og Martin satte teltene op for os alle sammen. Ha ha!
Da vi vågnede lørdag, var det MEGA koldt. Vi måtte spise indenfor, hvisvi lavede morgenmad og dækkede bord. Så det gjorde vi!
Mens vi spiste morgenmad, viste Jonas sig at være en værre slikmund, og han lærte de dårlige vaner fra sig. Såsom at spise sirup/
sukkermadder og spise sirup fra flasken med sugerør og med ske.
Da vi havde spist morgenmad, skulle vi i skoven på løb, det var
rigtig sjovt. Posterne var bl.a. knob af sliksnører, brænde snor
over så hurtigt som muligt og kigge på dyr i vandløb. Den sidste
post blev hurtigt til spas og leg i vandet, så vi alle blev mere eller
mindre våde. Vi lavede pølser og brød over bål til middagsmad,
det var super. Da vi kom tilbage til kvisten skulle teltene hænges
til tørre og vi sluttede af med spejdersangen.
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F

redag aften mødtes vi på kvisten, hvor vi pakkede vores
grej, så vi var top tunede til at vinde. Vi kørte til Moselund
spejdercenter, hvor vi fandt en lejrplads, og pakkede vores
ting ud og satte telt op. Efter vi havde opbygget vores lejrplads,
gik vi lige så stille til ro.
Lørdag morgen stod den på morgenmad og check in. Efterfulgt
af flaghejsning og introduktion til dagens aktiviteter. Første aktivitet var kompasgang ud til nogle tekststykker med historier om
manden, der var på maleriet. Senere skulle vi binde et pælestik
uden at give slip på rebet, men der var ingen der kunne huske,
hvordan man binder pæle-stikket, så derfor var det en rigtig god
ide at være beredt og have spejderliv med. Senere var der en post,
som vi var rigtig gode til, eller en af os var (Anton), vi skulle
nemlig bygge et korthus, det blev 5 etager højt. Så gik vi videre
til paintball, hvor man kastede med mel i nylon strømper. Det
regnede da vi skulle det, så melet blev til dej, så det var rigtigt
lækkert. Jannie skulle løbe rundt i vores meget seje listesko, men
de gik i stykker under de knap så gode forhold. Så kom der en
mand løbende og råbte, at alarmen var gået på lille moselund,
så der løb vi alle ned. Da vi kom derned, var der en masse mennesker, der var kommet til skade. Vi blev sendt ind i patruljer for
at tage os af en tilskadekommen. Ud på løb igen. Vi skulle have
bind for øjnene og lave Kims leg med fødderne i noget pasta og
andre ting og så gætte, hvad der var dernede. Derefter begyndte
vi madlavningen. Lejrbålet handlede om gaffatape, druesukker,
gummihøns og klan fenris. Vi gik tidligt i seng, fordi vi alle var
meget trætte, og vi var sikker på, at der var natløb. Det var der
også, så vi blev vækket kort tid efter, vi var faldet i søvn. Der var
en post, hvor vi skulle forbi nogle lasere ude i en skov.
Søndag morgen skulle vi på løb igen. Vi skulle aflytte en telefon
ledning, vi byggede en trebuk, så vi kunne nå derop. Vi skulle ud
og lede efter det stjålne maleri, men vi fandt det ikke. Midt i det
hele kom der nogen forbi med det, så alle begyndte at løbe efter
dem, så vi kunne få fat i billedet og fange tyvene.
Til slut var der præmie overrækkelse, hvor vi selvfølgelig kunne
tage hjem med en billet til finalen.
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Bævernes
10 km. Hike

Trænings hike
2010

8. maj 2010

22. maj 2010

B

ævernes udholdenhedsprøve 10 km. på 5 timer skulle i år
være den 8/5. hvor vi mødtes 26 friske bævere og 3 ledere
på kvisten sammen med de forældre, som havde lyst til
at deltage. Det var der 11, som havde. Så vi var en stor flok,
der efter opstart gik ned mod Hansted skov forbi vandværket og
ind i skoven. Der holdt vi så første pause, hvor der var nogle,
der syntes, at de skulle spise deres madpakke. Men efter 15 min
gik det videre gennem skoven til Gedved siden af skoven, for vi
havde lovet dem, at de kunne få lov til at købe slik på turen, så
derfor skulle vi op til brugsen i Gedved, hvor vi også holdt en
længere pause for at spise og få brugt den tier, som de havde med
til at snolde for. Derefter gik det med ny energi tilbage til Hansted
skov, for hjemad skulle de udfordres lidt med mange bakker og
en lille bro (2 træstammer) over Tholstrup å, som de skulle over
for at komme videre. Alle kom over også de 2 klapvogne som
måtte bæres over. Kort derefter var det tid til de dejlige Muffins og Pølsehorn, som der var 2 forældre havde bagt til os, tak
for det. Derefter var det bare langs med åen til vi kom tilbage
til søen: Her holdt vi den sidste pause, inden vi skulle have den
sidste etape op til Kvisten, hvor vi kom til 14.30 en halv time
hurtige end nødvendig, godt klaret bævere. De fik et velfortjent
vandreskjold som præmie for at klare det på 5 timer.
Til slut en stor tak til alle bævere og ledere for en god hike, hvor
alle gennemførte. Også en tak til alle forældre for deres hjælp,
som gjorde, at vi kunne have så mange bævere med i år. En speciel tak til Malenes mor og far, som dannede bagtrop og sørgede
for, at vi ikke mistede nogle på ruten.
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I

år bliver der igen arrangeret lange vandreture for junior og
tropspejderne. Derfor var vi samlet 5 spejdere og 2 ledere den
22/5 for at gå ca. 18 km som en lille forsmag på den store udfordring, som er 40 km. på 24 timer, som vi skal på den 5-6/6.
Dennegang blev vi kørt ud til startstedet, som var Yding kirke.
Derfra var det så på gåben hele vejen hjem til kvisten. Men vi
kom godt i gang og holdt første hvil på Yding Skovhøj. Her fik de
6 spørgsmål, som skulle besvares. Inden vi gik fra Ejerbaunehøj,
som vi også besøgte som sådan, fik de lidt danmarkshistorie.
Den første store pause var ved Ousted kirke, hvor vi spiste vores
madpakker og fyldte drikkedunkene, for vi drak meget vand den
dag. Det var ca. 25 C. varmt, så vi havde det meget varmt. Efter
at vi havde fået lidt ny energi, gik det hurtig under motorvejen og
videre til Tholstrup kirke, hvor vi igen fik fyldt nogle vanddunke.
Så kunne vi kunne klare det ind i Hansted skov, hvor vi spiste
de sidste kager, som en forældre havde bagt. Derefter gik turen
videre gennem skoven og hjem til Kvisten, hvor vi sluttede en
god hike af med en is.
Til slut tak til forældrene for kørsel og dejlig kage og til junior og
trop spejderne for en flot gennemført træningshike på 5 timer, vi
ses til 40 km på 24 timer.
Med spejderhilsen
Tanja og Villy
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40 km. hike
5.-6. juni 2010

S

pejderne i Egebjerg har igen været på hike, denne gang var
det 4 junior og 3 tropspejdere der prøvede kræfter med 40
km på 24 timer.

Vi mødtes lørdag d.5/6, hvor vi pakkede en kære med vores oppakning og en masse vand, for det var meget varmt denne weekend.
Så var vi klar, og det gik mod Horsens videre til Lund og Østbirk
ad naturstien. I Østbirk kom toplederen Jette ud til os med det vi
vi skulle bruge til aftensmad. Hun var med på resten af hiken.
Maden blev tilberedt på trangia. Efter at alle var blevet mætte,
gik turen videre, for vi manglede stadig 5 km den dag. Vi skulle
overnatte i Elling, hvor vi sov på et dejligt halmloft. Da vi lige
var ankommet, kom Mikkels forældre med fødselsdagskage, for
Mikkel havde fødselsdag den dag. Tak for det.
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Søndag morgen sov vi helt til kl.7.30, men så var det også tid
til morgenmad og pakning af kærre, for vi havde stadig 16 km
tilbage, som skulle klares inden kl. 13.00. Ruten om søndagen
gik under motorvejen videre til Ørskov og Gedved, hvor vi fik
is, inden vi gik hjem til Kvisten. Den søndag var der også et stort
cykelløb på de samme veje, som vi skulle gå på. Så hver gang,
der kom en stor flok, måtte vi trække ind i rabatten, for de fyldte
hele vejen. Men vi nåede det alle sammen de fleste vistnok med
lidt ømme ben. Efter uddeling af vandre-skjolde, sluttede vi af
med spejdersangen.
Til slut tak til alle for en god hike gennemført på 23 ½ time.
Med spejderhilsen
Villy Mathiasen.
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Bævernes sommerlejr 2010
11.-13. juni 2010
Tekst: BA Maiken Olesen

F

redag den 11 juni ved Egebjerg skolegård, mødtes 25 glade
og forventnings fulde bævere op for at tage på sommerlejr.
Vi ankom til Bjørnebo, rimelig våde og lidt forkommen,
men det gik hurtig over, idet hver bæver skulle finde en hule, som
de skulle bo i de næste par dage.
Langt om længe kom aftensmaden, der bestod af lasagne med
tilbehør. Efter maden var der fritid, hvor de kunne lege eller
hvad de fandt på. Men der var 4 bæver som var friske med et
viskestykkerne, så opvasken blev klaret med håndkraft.
Da tiden så var inde gjorde nogle af lederne klar til bæver ceremonien, for de bæver der skulle optages i flokken. Efterfølgende
havde vi et mini lejrbål. For at runde en våd og kølig dag af var
der et rigtig dejligt stykke kage med saft til. Derefter var det tid
til at poserne skulle i brug, men det stod hårdt på før de trætte
ivrige bæver sov.
Lørdag morgen starte dagen med morgen gymnastik og så flag
hejsning. Efter morgenmaden gik vi i gang med forberedelser
til vores eventyr løb, der omhandlede nogle af H.C.Andersens
eventyr, der var bl.a. prinser, klodshans, hofdamer, svinedrengen,
prinsesser, hekse og soldat. “Hvor de lavede diverse tøj som passet til de eventyr, de nu var delt op i”.
Før løbet gik i gang, fik de læst et eventyr op, som var den flyende
kuffer, derefter gik selve løbet i gang. De skulle løse/igennem 6
forskellige eventyr, der nu omhandlede og passede til deres udklædning. Til middag var alle samlet igen for at blive tanket op
igen med masser af energi (frokost). Derefter var det af sted igen,
ud og finde flere ting til den flyvende kuffert, som omhandlede de
forskellige eventyr. Kuffertenblev sat i køkkenet med alle disse
ting i de nu havde fundet, der var bl.a. en kæp ged, guld mønter
og æg i.
Tiden var nu inde til eventyr aftensmad, som svinedrengen, klodshans, hofdamer og andre eventyr figurer var med til at forberede
og lave på bål. Vi fik lanser, slikkepinde, kålorme og andet godt
(kylling på spyd, brød på spyd, pastaskruer, samt en masse for-
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skellige grønsager).
Til lejrbål var der nogle sketch samt sange, det slutte vi af med
kage og saftevand.
Men hov der var noget, som var forsvundet fra køkkenet, imens
vi have lejrbål, det var jo DEN FLYVENDE KUFFERT. Hvor
var den nu blevet af, i tøjet måtte vi jo, og så se om den måske
var ude i skoven, der hvor vi havde været tidligere på dagen. Så
det var jo at starte fra begyndelsen, gå fra sted til sted op og ned
af bakkerne, efter noget tid kom vi forbi nogle bregner og hov var
der ikke noget som lignede vores DEN FLYVENDE KUFFERT.
Jeg tror, at den havde været forbi et sted hvor der var slik, for nu
lå der slik i kufferten.
Bæverne var så rigtig trætte af os ledere, for de fik af vide, at de
ikke fik noget i aften, men at det var tandbørste tid! så øv øv hvorfor må vi ikke få! Men de ville få det søndag efter morgenmad,
fik de af vide.
Søndag morgen var bæverne rigtig trætte, for de sov helt til kl.
7.30. Så var det tid til morgenflaghejsning derefter morgenmad.
Så var tiden inde til de skulle have deres sukker kick, nemlig det
vi havde lovet dem SLIKKET. Efterfølgende var det så tid til at
få pakket vores tasker. Men da alle sagde, de nu havde pakket
deres ting og ikke havde mere, ja så var det godt nok ikke let af
vide, hvis tøj der så lå tilbage, men vi samlede alle i en rundkreds,
hvorefter det meste af tøjet fandt deres ejermand, men lidt overskud var der tilbage.
Vi ledere og børn siger rigtig mange tak for hjælpen til de forælder
som var med på turen, samt de der lige gav en hånd med til det
sidste oprydning og rengøring.
Tak for en super god tur, og vi ønsker alle en rigtig god sommerferie. HUSK Vi starter igen tirsdag den 10. august 2010
Mange sommer hilsner
Alle os Bæverledere
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SEE 2010 Korpslejr for alle
kfum spejdere i Danmark
Se flere billeder på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk
fum spejderne har i år holdt korpslejr for alle
kfum spejdere i Danmark. Lejren lå tæt på Skive
på militærets øvelsesområde, og Egebjerg var
selvfølgelig også med. Vi var 34 spejder/junior plus ledere
en hel uge, samt vores ulve, som var der oppe i 3 dage.
Så da vi var flest, var vi 54 fra Egebjerg. Det var rigtigt
dejligt, at så mange ville med til denne kæmpe oplevelse,
som sådan en lejr med ca.16.000 spejdere er. Vi startede
lørdag, da vi var kommet derop, med at bygge lejren op
med det læs rafter og reb og alt mulig andet, som vi havde
fået en lastbil fra firmaet Lille kvik til at køre derop. De
måtte aflevere læsset om fredagen, for vi måtte ikke køre
inde på pladsen, når børnene var kommet. Det gik fint; vi
fik lavet spisebord og køkkenbord og rejst 7 telte samt vores
mastesejl, inden vi skulle med til det store åbningslejrbål.
Om søndagen skulle patruljerne på ”patruljedøgn”. Det vil
sige, at de skulle møde søndag kl. 10.00 og, de kom først
tilbage til lejren igen mandag middag. Der var ulvene også
kommet, for de skulle deltage i 3 dage, hvor de også havde
forskellige aktiviteter, beregnet for deres alder. De deltog
naturligvis også i det store lejrbål om tirsdagen. Spejderne
var næsten hver dag på en mega aktivitet, som varede fra
kl. 10.00 til 15.00, hvor de fik frokost ude på aktiviteterne.
Det var første gang korpset prøvede den model, og det var
rigtig godt, for det gav spejderne mere tid og ro hjemme i
lejren før og efter aktiviteterne. Men sådan en uge går meget hurtig, og pludselig var det lørdag, og vi skulle have det
hele pakket ned igen, inden vi gik til det store afslutnings
lejrbål. Kl. 5:00 søndag morgen kom lastbilen igen for at
hente tingene, for den skulle være ude af pladsen igen inden kl. 6.00, så vi var nogle der kom meget tidlig op den
søndag.
Til slut tak til alle spejdere og ledere for en rigtig god
lejr med godt vejr næsten hver dag. Også en tak til alle
dem som hjalp til og dem, som besøgte os på lejren.
Hilsen Villy Mathiasen. (Hjælpeleder på lejren)

K
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Tekst: BL Villy Mathiasen
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Program for efterår og vinter
2010-2011
Tirsdag den 14. september

Tirsdag den 12. oktober

Bowling og spisning

Aftentur til inspiration

Vi mødes kl. 17.45 ved Strandkærvej 87.
Deltagere der ikke bowler er også
velkomne. Pris med bowling er 160 kr.
uden bowling 125 kr.

Hestedamsgade 15, Horsens
Vi mødes kl. 18.30 til

informations møde og hygge

Tilmelding til bestyrelsen
senest den 6. september.

Tilmelding til bestyrelsen
senest den 5. oktober.

Tirsdag den 23. november

Torsdag den 13. januar 2011

Julehygge

Besøg af Ole Smidt

Vi mødes kl. 18.00 i klubhuset ved
Egebjerghallen til juledækket bord
og ”Julemenu” med underholdning,
og amerikansk lotteri med Ruths
juledekorationer.
Tilmelding til bestyrelsen
senest den 17. november.

fra Egebjerg

I klubhuset kl.19.00 fortæller og viser
Ole Smidt lysbilleder fra ferien til ChilePeru-Bolivia. Pris 50,00 kr.
Tilmelding til bestyrelsen
senest den 6. januar.

Bestyrelse:
Husk mænd/ledsagere er altid
velkommen.
Ligeledes nye, evt. medlemmer.

Annalise Daugaard, Højbovej 22 . . . . . 75 62 44 79
Ruth G. Jensen, Skovgårdsvej 10 . . . . . 75 65 63 72
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 2 . . . 75 65 63 15
Astrid Andersen, Platanalle 24. . . . . . . 75 64 39 69
Birtha Nielsen, Stængervej 32 . . . . . . . 75 65 64 21

PS:

Programmer uddeles senere til alle
medlemmer.

42

Ninna Thomsen, Vesterhøjsvej 1-2 .... 75 65 65 01
Lis Stouby, Kærvej 14...........................75 65 52 88
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Årets borger

S

om det er Broens læsere bekendt, udnævner bladets bestyrelse hvert år en ”Årets borger”.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg på 5 medlemmer, der foretager indstilling.
Udvalget består af:

Karin Hansen
Hanstedvej 48B
8700 Horsens
kagu48b@stofanet.dk
75 65 65 02

Willy Suhr Rasmussen
Torpvej 48, Lundum
8700 Horsens
lundum.station@mail.dk
75 65 44 40

Mogens Kirkegaard
Kastanjevænget 8
8700 Horsens
mogens.kirkegaard@stofanet.dk
75 65 61 09

Mette Andersen
Egesholm 44
8700 Horsens
mette@premedia.dk
75 65 65 19
Bettina Christensen
Vandmøllevej 20
8700 Horsens
bettina@exsos.com
75 65 68 40

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

Hvem kan indstille?
Det kan alle, men vi beder især klubber og foreninger om at være opmærksomme på eventuelle kandidater.
Indstillingen skal være skriftlig og med begrundelse. Den sendes eller afleveres senest d. 1. november
2010 til ét af udvalgets medlemmer.

Årets borgere 2009:
Finn Leth Hansen og Anne Buhl

Årets borgere 2008:
Bodil og Knud Erik Sørensen

Årets borger 2007:
Hans Thomsen

Årets borger 2006:
Annelise Daugaard

Lokalarkiverne
Hansted Lokalarkiv
På mit skrivebord står et krus til blyanter mv. med påskriften:
Nostalgi er ikke hvad det har været
Alligevel har lokalarkivet i kælderen på plejecenter Egebakken igen åbent hver den første tirsdag i hver måned
kl. 14 – 16. Her kan du bl.a. dykke ned i vores billedsamling og avisarkiv, der begge er tilgængelige på PC. Hvis du
er interesseret i slægtshistorie, kan du se kopier af kirkebøger og folketællingslister for Lundum og Hansted sogne.
Eller du har måske blot lyst til at få en hyggelig snak med
arkivets medarbejdere om de gode, gamle dage?
Med venlig hilsen
Mogens Kirkegaard
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Lundum Lokalarkiv
Medborgerhuset Lundum

Torpvej 2, 8700 Horsens
Leder: Susanne Klitgaard, E-mail: skl@totalwind.dk
Tlf: 23 27 36 13
Formand: Hanne Skovsgaard, E-mail: hansskovsgaard@
hotmail.com Tlf: 75 65 45 73

Åbningstider
1. tirsdag i hver måned kl. 19 – 21.
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i Egebjerg
Vinsmagning

September 2010
Tirsdag den 7. september kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken

Dagli´Brugsen Egebjerg og butiksrådet
inviterer til vinsmagning
Onsdag den 6.oktober kl. 19.00 i
Egebjerg forsamlingshus
Der vil blive mulighed for at smage
et udvalg af vine, der forhandles i
Dagli´Brugsen: to hvidvine og fem rødvine i
forskellige prisklasser, som bliver præsenteret af FDB´s udsendte vinkyndige
Jørgen Mørk.
Pris : 125,-kr (incl. pølsebord)

Mortensaften

Tirsdag den 14. september kl. 17.45
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Bowling og spisning hos Bowl’n’Fun, Strandkærvej
87, Horsens
Søndag den 19. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Hansted kirke
med frokost i Kirkehuset (se s. 29)
Søndag den 19. september kl. 14.00
Høstgudstjeneste i Lundum kirke
med skattejagt (se s. 29)
Onsdag den 22. september kl. 17-21
Høstfest på Egebakken (se s. 11)
Lørdag den 25. september kl. 14.00
Caféhygge for beboere og pårørende
Egebakken v/Centerrådet
Tirsdag den 28. september kl. 19.00
Støtteforeningen
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen

Oktober 2010
Mandag den 8.november vil der være
servering af Mortensand
i Dagli´Brugsen mellem 16.00 og 18.00.
Kom og få en smagsprøve på and og vin, der
sælges til en favorabel pris.
M.v.h. Butiksrådet

Butiksrådet
Butiksrådets nye formand er:
Hanne Nørtoft Rasmussen,
Rådvedvej 75, Rådved, 8700 Horsens
Tlf. 51985432
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Lørdag den 2. oktober
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Efterårsfest tema: ”Mormors Kolonihavehus”
Mandag den 4. oktober kl. 19.30
Hansted-Egebjerg Lokalråd
Borgermøde i Egebakkens Kantine
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00
Dagli´Brugsen Egebjerg og Butiksrådet
Vinsmagning i Egebjerg Forsamlingshus
Torsdag den 7. oktober kl. 14.00
Løgplantedag på Egebakken (se s. 12)
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Kalenderen
Se også på www.hansted-egebjerg.dk.

Torsdag den 7. oktober kl. 19.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
afholder Bankospil. Dørene åbnes kl. 18.
Tirsdag den 12. oktober kl. 18.30
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Aftentur til Inspiration, Hestedamsgade 15, Horsens
Torsdag den 14. oktober kl. 19.00
Sangaften i Hansted Kirkehus (se s. 29)
Torsdag den 21. oktober kl. 14.00
Egebakkens Venner
Harmonika Vennerne underholder på Egebakken
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00
Støtteforeningen
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen
Onsdag den 27. oktober kl. 19.30
Foredrag i Hansted Kirkehus med overlæge og
tidligere formand for Etisk Råd, Ole Hartling (se s.
29)
Torsdag den 28. oktober kl. 14.00
Spil Dansk Dag på Egebakken
Caféhygge v/Centerrådet for beboere og pårørende
(se s. 11)

November 2010
Tirsdag den 2. november kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken

Torsdag den 4. november kl. 19.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
afholder Bankospil. Dørene åbnes kl. 18.
Mandag den 8. november kl. 16-18
Dagli´Brugsen serverer Mortensand
Tirsdag den 9. november kl. 1930
Samtale og Spørgeaften i Hansted Kirkehus (se s. 30)
Torsdag den 18. november kl. 14.00
Egebakkens Venner
Flemming Både underholder på Egebakken
Tirsdag den 23. november kl. 18.00

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Julehygge i klubhuset ved Egebjerghallen
Lørdag den 27. november kl. 10-14
Julecafé på Egebakken
Søndag den 28. november kl. 10
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder Julemarked.
Tirsdag den 30. november kl. 19.00
Støtteforeningen
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen

December 2010
Torsdag den 2. december kl. 19.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
afholder Bankospil. Dørene åbnes kl. 18.

BROEN
udkommer hver tredje måned.
Der kan dukke nyheder og
aktiviteter op!
Din lokale hjemmeside

www.hansted-egebjerg.dk
opdateres tit.
Så kig ind og følg med!
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Støt vore annoncører - de støtter os

VARME-SMEDEN APS
Henrik
Rosenberg
Aut. VVS installatør
Tonrå 62
8751 Gedved
Telefon 40 10 35 20

@adhiZg`d``Zc
=VchiZY@adhiZg
:\ZW_Zg\kZ_&%%
-,%%=dghZch
I#,*+'---&

HB6<
½@adhiZg`d``ZcheVhh^dcZgViaVkZbVY!
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hVchZa^\Vihe^hZ#¾
H¬gZcG^c\ikZY
Mad til: fester, fi
firma-frokoster, buffeter.

Julemaden er klar
– se hjemmesiden!
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Niels Lundvig
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Din lokale
varmeleverandør
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vejsalt
Træpiller
Træbriketter
Alt i fast brændsel
Pejsetræ løs / net
Strøspåner i baller
Ridebaneflis
Afdækningsflis
Snittet Barkflis
Grillkul og Grillbriketter
Flaskegas og tilbehør
Industrigasser
Oplagsplads på
Horsens Havn
•
Tlf. 75 62 22 66 - 75 62 80 08
Fax 75 62 80 07 - 75 62 19 02

Guldager Energi A/S
Frederiksberggade 25
8700 Horsens

