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orsiden prydes denne gang af den
otte balkon med Dario Campeotto og hans musikalske venner. De
kan opleves live i Hansted Kirke ved
julekoncerten søndag den 5. december kl. 19.30. Se side 28.

Indholdsfortegnelse:
Dario Campeotto - med musikalske venner
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På side 9 har vi en opfordring til at
støtte BROEN ved at betale et frivilligt bidrag. Det er vigtigt for bladets økonomi. Og
samtidig signalerer det, at man værdsætter, at vi har et
sådant blad for lokalområdet. Også derfor er vi glade
for frivillige bidrag.

Støt BROEN og skriv i BROEN

Nederst på samme side er der en opfordring til skoleelever om at skrive indlæg til bladet. Det vil være
virkelig herligt med indlæg om, hvad der interesserer
skoleeleverne, og hvad de føler og tænker om vores
område. Jeg har hørt, at tidligere unge skribenter til
BROEN har fået ne karrierer som journalister, så det
er et godt sted at starte.
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Denne gang har vi allerede et eksempel på et indlæg
fra de unge. Under Ungdomsskolen på side 38 har Julie
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Dette nummer blev ’kun’ på 44 sider. Foreningerne
havde ikke helt så meget at skrive om denne gang. Eller er det måske fordi, de har så travlt med foreningsarbejdet, at de dårlig har tid til at skrive om det? I så fald
er det synd, for mange vil gerne læse om jeres virke.
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Som årets borgere 2010 er
valgt Eva og Johannes Søvang
Af Mogens Kirkegaard

M

ogens Kirkegaard har besøgt dem i deres pensionistbolig i Hansted tæt ved jernbanen og
taget en snak med dem om bl.a. deres indsats i
diverse bestyrelser og som frivillige hjælpere i lokalsamfundet.
Det er præst og menighedsråd, der har bragt dem i forslag bl.a. på grund af ”deres mangeårige, hjertelige hjælp
blandt de ældre i sognet, både på Egebakken og i kirkehuset”.
Eva møder op i plejeafdelingen hver torsdag eftermiddag og hjælper med til at give beboerne nogle hyggelige
timer med oplæsning, sang og underholdning, og Johannes er gået ind i centerrådet. I kirkehuset møder de begge
op til forskellige arrangementer og hjælper med til at
gøre sammenkomsterne hyggelige med borddækning til
frokost eller kaffe.
Eva og Johannes blev valgt mellem ere andre forslag.
Mange personer har i det forløbne år gjort en stor indsats
i de lokale foreninger, som der også havde været grund
til at påskønne.

Det må jo have været en stor omvæltning at komme
til en mindre gård?
-Ja, gården var på 35 tdr. land, men det kunne vi leve
af, selv om vi efterhånden havde re børn, og så var det
vores eget. Børnene kunne jo hjælpe lidt til, efterhånden,
som de blev større.
Johannes fortæller videre: - Jeg stammer fra Bjerre
Herred, men i 1955 yttede mine forældre til Endelave, hvor de havde købt en gård. Eva supplerer: - Mine
forældre yttede derover i 1957, men jeg har aldrig boet
der. Men så skulle jeg alligevel til høstfest derovre, og
der traf vi hinanden
Og så blev det Hansted?
- Ja, så blev det Hansted, og det var jo noget andet dengang. Der var bager, brugs og købmand, karetmager,
cykelhandler osv. Ja og lillebil oven i købet. Svane kørte
jo også for folk, og det brugte vi da dengang, da der var
oliekrise. Troels var syg og lå på sygehuset, og da havde
vi da Svane til at køre om søndagen.
Men når I nu skulle passe en gård, så var der vel ikke
kræfter til ret meget andet?

Eva og Johannes fotograferet i deres hyggelige udestue,
med buket og gave fra BROEN.

Hvornår kom I til Hansted?
- Det gjorde vi i 1968, da vi købte Hansted Østergård. Vi
kom fra Løsningegnen, hvor vi havde været bestyrerpar
på en efter den tids forhold stor gård på ca. 100 tdr. land.
Der havde vi været i 7 ½ år, men syntes så, at vi ville
have vores eget, og vi har ikke et øjeblik fortrudt, at vi
kom til Hansted sammen med vores to ældste børn, Gitte
og Kim.
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- Jeg kom jo ret hurtigt i skolenævnet, det var i 1970,
fortæller Johannes. Efter kommunesammenlægningen blev der oprettet skolenævn med forældrevalgte
repræsentanter. Jeg blev næstformand, mens Else Knudsen fra Lund var formand. Der sad jeg i 8 år, og det var
en god tid, som jeg var glad for. Jeg traf mange interessante mennesker og på mange måder var det også udviklende for mig selv. Man får jo også mere indydelse
af sådan et arbejde, så meget som ens evner nu rækker
til. Og det er måske ikke så meget, siger Johannes med
klædelig beskedenhed. Der var jo nogen problemer, som
man skulle lære at håndtere.
Der skete en stor udvikling på skolen i de år?
- Det var ligesom der var penge nok, og der skete da
en utrolig masse på Egebjergskolen. Man k bl.a.
tandlægeklinik og svømmehal. Jo, der var noget ved
det, når der skete så meget godt. Og Zoffmann, det var
min gode ven. Skolenævnet havde måske ikke så meget at skulle have sagt, som skolebestyrelsen senere har
fået. Men vi havde alligevel indydelse på, hvem der
blev ansat og havde samtaler med ansøgerne. Men det
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er længe siden. Dem vi ansatte dengang, er ved at blive
pensionerede!
Hvad skete der så efter tiden i skolenævnet?
Johannes fortæller: - Derefter var jeg i bestyrelsen i turistforeningen, fordi vi havde bondegårdsferie. Så var
jeg i bestyrelsen i Jerseyavlsforeningen, og i sparekassens repræsentantskab.
Det var da en utrolig energi.
- Ja, men jeg kunne jo godt lide det, for jeg mødte mange
mennesker, interessante mennesker. Men det kunne jo
kun lade sig gøre, fordi Eva passede det herhjemme,
når jeg var til møder. Eva: - Jeg kunne jo gøre alting på
gården, undtagen at malke, det kunne jeg ikke lære. Og
det sagde min svigermor, at det skulle jeg aldrig lære, for
så kom jeg også til at malke oven i alt det andet. Der satte
jeg grænsen, selv om vi ikke havde så mange dyr.

Billedet er taget en torsdag eftermiddag, hvor Egebakkens
beboere hygger sig sammen med Eva og Johannes.

Men så kom du i menighedsrådet i 1996, Johannes?
Ja, jeg havde 7 år som formand, og det var en god tid.
Der skulle ske en grusom masse på den tid, vi havde hele
tiden projekter i gang, bl.a. bygning af kirkehuset. Der
var utroligt mange møder om det byggeri. Og så var der
jo det med, at de to menighedsråd skulle være enige. Det
kunne tage lang tid at blive enige. Vi havde et utrolig
godt samarbejde med Ingerlise Sander, der var præst her
i 18 år efter en periode, hvor vi havde skiftet præst ere
gange.
Var I ikke også med i Hansted Hospitals venner?
- Det var Eva, siger Johannes. Og Eva fortsætter: - Det
var faktisk Jørgen Bastholm, der kaldte sammen til
møde, men så døde han lige pludselig før mødet. Det var
meget trist. Så gik der lidt tid, inden vi kom i gang. Carl
Oluf blev formand, og jeg blev kasserer. Vi havde en
rigtig god forening med mange medlemmer, og det var
meget kedeligt, at det ikke kunne fortsætte. Efter vores
mening skulle samarbejdet med Horsens kommune have
fortsat, for de mangler jo plejehjemspladser i Horsens
kommune.
Hvad sagde I til det, dengang vennernes aktiviteter
skulle ytte op på Egebakken?
- Det var vi jo meget kede af, for vi syntes jo slet ikke, at
vi hørte til i Egebjerg. Vi syntes jo, at det nye plejecenter
skulle have været bygget hernede ved siden af Hansted
Hospital. Men vi er blevet meget glade for at komme der.
Jeg kommer der som hjælper og holder meget af det. Jeg
kommer ikke inde på stuerne, men når beboerne kommer
ud i køkkenområdet, så snakker jeg med dem og prøver
at få dem til at sige noget alle sammen.
Det er meget givende at hjælpe de ældre, de er meget
taknemmelige for det, man gør for dem.

Eva Søvang hjælper Ellen Jensen med at spise lækker kage.

I kunne jo have valgt at arbejde noget mere med jeres
bedrift i stedet for at påtage jer så meget frivilligt og
ulønnet arbejde?
- Det blev aldrig aktuelt for os, siger Johannes. - På
gården i Løsning havde vi jo folk, og det gjorde, at vi var
meget bundet. Det har passet os bedre på den her måde.
Vi har været priviligerede ved, at Claus og Marianne har
overtaget gården. Og så er det dejligt at have alle drengene boende så tæt ved. De kigger tit ind. Gitte bor ved
Varde, så hende ser vi desværre ikke helt så tit.
Hvordan tror I, at fremtiden tegner sig for frivilligt
arbejde?
- Det er aldrig noget problem at få hjælpere på Egebakken. Men om den næste generation er lige så villige,
det er nok et stort spørgsmål, slutter Eva vores samtale.
til Eva og Johannes med valget
til årets borgere. Vi håber, at de
glæder sig over den påskønnelse, der ligger deri.

Til lykke

December 2010 - januar - februar 2011
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Et Eventyrligt liv på de syv have
Om Johannes Hansen Holmer, der blev født i Rådved i 1845 og blev en af sin tids
mest respekterede sejlskibskaptajner.
Af Mogens Kirkegaard

Fra matros til skipper.

Sådan så I.H. Holmer ud som erfaren kaptajn med et rigtigt
skipperskæg

I

Broen 12. årg. nr. 3 (udkommet marts 2000) skrev jeg
en artikel om Bernth Hansen Holmer, der var født i
Rådved 1850 og endte som landinspektør i Brasilien.
Artiklen hed ”en Rådveddreng i Brasilien og hans familie). Han var søn af gartner og landbrugsmedhjælper Hans
Paulsen Holmer, der arbejdede på Rådved Kjærsgård og
boede på Rådvedvej nr. 50, hvor familien Suralski/Ernstsen
bor i dag.
Bernth havde blandt sine søskende en 5 år ældre broder,
Johannes, der som 16årig blev sendt til søs med en onkel,
kaptajn H. Bendexen, fra Åbenrå (dengang Apenrade),
hjemsted for en stor åde af sejlskibe.
I det følgende skal fortælles om Johannes Hansen Holmer
på grundlag af en artikel fra 1987 i dagbladet ”Lindesnæs”
udgivet i Mandal på Norges sydkyst. Artiklens overskrift er
”En skipper i særklasse”. En norsk efterkommer af kaptajn
Holmer, Svein Junker, har sendt mig bladet.
I artiklen, der indeholder enkelte unøjagtigheder bl.a. om
familiens oprindelse, beskrives faderen og hjemmet. Hans
Paulsen Holmer var en høj, kraftig mand, mens Moderen,
Maren, var lille og væver, med et venligt og følsomt væsen.
Hjemmet var præget af nøjsomhed og enkelhed.
Faderen døde 1876, mens moderen blev 80 år og først døde
i 1895.
Da familien stammede fra Sønderjylland, var det meget
naturligt, at Johannes blev sendt derned til slægtninge for
at stå til søs; som søn fra en relativt fattig familie var der
ingen fremtid ved landbruget. Tusindvis af unge danskere
udvandrede i sidste halvdel af 1800tallet på ugt fra fattigdommen i Danmark.
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I 1861 stod Johannes til søs med onklen på skibet ”Helvetien”, der var bygget på Bendexens fars skibsværft i Åbenrå. Johannes kunne åbenbart godt lide det hårde arbejde til
søs, selv om han oplevede sit første havari under en orkan under Filippinerne allerede i 1863. Skibet kom i havn
stærkt medtaget på skrog og rigning på bestemmelsesstedet
Calvita, hvor lasten blev losset. Det blev bugseret til Manilla, men reparationen ville komme til at tage ere måneder. Kaptajn Bendexen sørgede imidlertid for, at Johannes
blev sendt hjem til Europa med et norsk skib fra Mandal
i Sydnorge. Dette skib var ingen hurtigsejler, det tog otte
måneder om at komme til London. I 1864 kom Johannes til
Mandal, der blev hans hjemby for resten af livet. Bynavnet
Mandal minder lidt om det danske Marstal, der jo også var
en betydelig søfartsby på samme tid.
Fra faderen hjemme i Rådved modtog han her et brev,
hvor faderen rådede ham til at lade sig uddanne til skibsfører. Hjem til Danmark skulle han ikke komme, så længe
fædrelandet var i krig med Tyskland. Dette råd fulgte han
og gik på navigationsskole hos den lokale havnefoged H.
Pettersen, der også blev kaldt danskeren. Her tog han styrmandseksamen i 1866 og k skippercertikat året efter.
Om sommeren tog han korte hyrer på småskibe, der gik i
Nordsø- eller Østersøfart.
Allerede som 20årig førte han sit første skib, en skonnert
fra Mandal, og senere blev det til ere rejser som styrmand
eller kaptajn på større skibe, inden han i 1869 blev kaptajn
på sit eget skib, en 64 tons skonnert, Amanda, der havde sejlet i russiske farvande, et gammelt og lidt skrøbeligt skib,
som han solgte efter to år. Og godt det samme, for få år
efter forliste det under storm i Nordsøen.
Johannes Holmers næste fartøj var en brig, der ejedes af et
partsrederi. Briggen hed Lindesnæs og var en rigtig hurtigsejler. Med den udførte han sin første bedrift. I den nske
havneby Kotka lå ere mandalskibe og tog trælast om bord
bestemt for Cardiff. Lindesnæs var den første til at sætte
sejl og af sted mod Cardiff. Her blev træet losset, og lasten
fyldt med kul, der skulle sejles til Jamaica.
Fra Jamaica gik turen til Bordeaux med mahognitræ og
kokosnødder og videre fra Bordeaux til Cardiff med props,
dvs. stokke til afstivning af mineskakter.
Og her i Cardiff lå de andre mandalskuttere netop ankommet fra Kotka. Mens de havde gjort den ene rejse fra Kotka
til Cardiff, havde kaptajn Holmer haft re laster på kølen
og sejlet to gange over Atlanterhavet!
Det var gået ham i blodet at være hurtig til at laste og losse
og at bruge sine sejl på havet. Han havde en sjælden sans
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for vind og vejr, og under sejlads var det, som om han voksede sammen med skibet og levede med i dets bevægelser.
At bruge sine sejl – og at beholde dem, den kunst kunne
kaptajn Holmer. Dertil kom, at han altid holdt sine skibe
i forbilledlig stand. Alt skulle være kvalitet. På hans skibe
herskede ikke blot disciplin, men også gennemført orden.
Alt var rent, velholdt og blankpudset i en grad, så det vakte
opsigt i fremmede havne.
Holmer hørte ikke til de kaptajner, der gav mandskabet en
”uvejrsdram” eller lignende. Men efter en hård tjans kunne
der vanke ekstraforplejning eller en fridag.
Det blev fortalt om ham, at han om bord på barken Aganthyr havde bøger og søkort for en mindre formue. På havet
brugte han meget af sin fritid med læsning og studier.

Et billede, formentlig en akvarel af Aganthyr under norsk
ag fra artiklen i Lindesnes. Billedet er ikke godt, men giver måske alligevel et indtryk af størrelsen.

Det gode skib Aganthyr.
Den skude, der mere end nogen anden blev knyttet til Holmers navn, var netop barken Aganthyr, som han købte i
1876 i England på vegne af Simonsens rederi i Mandal.
Den hed oprindelig Mary og var bygget i 1868. Det var
en 644 tonner, ikke noget helt stort skib, men med en god
lasteevne. Det blev testet fuldt ud, da han engang sejlede
fra Savannah med en last af 4000 baller bomuld foruden
169 store pitchpineplanker og dertil fuld dækslast. Sømænd
på havnen i Savannah rystede på hovedet og sagde, at det
gik aldrig godt. ”Jeg kender mit skib”, sagde Holmer og
satte fulde sejl, bramsejl i top og strøg til havs. Det gik
godt og det tungtlastede skib k megen opmærksomhed,
da det efter turen over Atlanten kom strygende ind i den
europæiske havn.
Aganthyr var kendt verden over som en hurtigsejler. Den
kunne gøre op til 14 knob og det blev sagt, at den aldrig var
blevet overhalet af andre skibe. Derimod overhalede den
ofte selv andre sejlskibe eller dampskibe.
Med barken Aganthyr reddede kaptajn Holmer og hans
besætning i årene 1878-1886 besætningerne fra re havarerede skibe i Atlanterhavet, i alt 51 menneskeliv. I Norsk
Sjømandsblad for 18. dec. 1886 kan man læse hans egen
beretning om bedrifterne. Heldigvis er det norsk, der bliver
talt og skrevet på Norges syd- og vestkyst stadig meget let

at forstå for danskere. Her skal kun refereres to af disse
redninger, den første og den sidste.

1. Flora M. Crowly.
I 1878 var Aganthyr på rejse fra Rotterdam til New York.
Den 7. marts styrede den i stærk kuling vest-sydvest, da
et vrag blev opdaget to streger på bagbords bov. Aganthyr
satte kurs imod det fremmede skib for evt. at kunne redde
mandskabet.
På nærmere hold opdagedes folk på den højeste del af
vraget, der kun lå lidt over havoveraden. Kaptajn Holmer
fortæller: ”Vore sejl blev fastgjort, jeg lod Aganthyr gå for
undermærs og andre mindre sejl, samtidig med, at en båd
blev gjort klar. Kvart over 12 lå vi bak klos i læ af vraget,
og båden blev straks sat ud. Søen gik ganske højt, og der
måtte gøres tre vendinger med båden mellem Aganthyr og
vraget, før man k alle om bord.
De este var halvt påklædte og alle – især kvinderne – i en
ynkelig tilstand. I 14 dage havde disse ulykkelige i storm
og kulde klynget sig fast til et vrag, som søen, selv på det
højeste sted, ofte slog over, dertil halvnøgne, uden vand og
med bare noget råt, salt kød som proviant. Alt, som stod i
vor magt, blev gjort for at bringe de skibbrudne til kræfter
igen. De var tilsammen 11, deriblandt kaptajnens hustru,
datter og svigerdatter. De kom sig alle og blev ilandsat i
New York den 20. marts.”
Det forliste skib var en tremasters skonnert, Flora M. Crowly, på rejse fra Savannah til Sevilla. I en orkanagtig storm
fra nordost var fartøjet pludselig blevet fyldt med vand.
Søerne brød ind over skibet og fjernede på én gang alt på
dækket, kahyt, både, skansebeklædning og støtter, og hele
rigningen gik over bord. Besætningen klyngede sig til mesanbommen, og de tre kvinder måtte bindes fast. Lidt vand
k de samlet i en ig af mesansejlet, og det holdt dem i live.
Nogle år senere traf Holmer kaptajn Crowly igen. Den
amerikanske kaptajn fortalte, at han til ære for sin redningsmand kaptajn Holmer havde døbt et af sine børn Holmer
Aganthyr!

Det var et af sømændenes farligste arbejder, når de skulle
til vejrs i uroligt vejr for at rebe sejlene. Det har kostet
mangen en matros livet. Værst var det, når riggen var tiliset, og sejlene stive som blikplader.
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og sne. De k ødelagt to redningsbåde og der skete ere
skader på skibet, der allerede var noget forfaldent, da de
nåede frem, til trods for, at det var solidt bygget af egetræ.
Og endelig satte lodsen båden på grund ved indsejlingen
til Melbourne, hvor den stod og huggede i fem dage, inden
den blev trukket fri. I sidste ende kostede det rederiet mere
end 4000 pund i omkostninger og reparation, mere end et
helt nyt skib kunne fås for.
Men der var også ægte sydhavsromantik forbundet med
Hindoo. Den gik en tid i fragtfart fra Marshall- og Karolinerøerne til fastlandet med kopra. Her havde skipper og
mandskab et usædvanligt godt forhold til de indfødte og
byttede sig til et utal af rariteter af alle slags, våben, vifter,
eksotiske klæder osv. Holmer havde med sig hjem et skildpaddeskjold, der var så stort, at hans yngste datter kunne
bruge det som badekar.
De stod sig især godt med høvdingen på øen Jap (Yap),
hvor skibet tog last ind. Han var en kæmpe af en mand, som
Holmer var blevet gode venner med ved bl.a. at forære ham
en daglig forsyning af tobak. Ca. 100 indfødte hjalp med
lastningen, og da den var færdig, holdtes der fest, rigeligt
med mad og drikke og stor stemning. Man kan næsten
se sceneriet for sig som beskrevet i den svenske vise om
Svarte Rudolf, der danser med brune piger med blomsterkranse i måneskin på Samoa.

Johannes Holmer var som ung blevet gift med en Mandalpige, Anna Petrine Thorkildsen, og k med hende re børn,
Thorvald, Thomally Julie, Maldus og Frida Amanda, gift
Junker. Han oplevede som pensionist at få et godt og varmt
forhold til sine børnebørn.
Kaptajn I.H. Holmer, som han foretrak at kalde sig, idet
han ikke brød sig meget om sit døbenavn Johannes, lignede
af statur og i sit fysiognomi sin far, gartneren i Rådved.
Han var en begavet mand, talte engelsk og tysk ydende
og kunne desforuden lidt fransk og portugisisk. Han holdt
meget af musik, og var der om bord nogen, der kunne spille,
forærede han dem gerne en violin eller en harmonika. Han
var en mand, man lagde mærke til, velbygget, spændstig
og med en rank holdning. I Mandal var han en populær og
afholdt skikkelse, og der var endda forældre, der opkaldte
deres børn efter ham eller efter et af hans skibe.
Selv om han havde levet næsten hele sit liv i Norge, følte
han sig som dansk og bevarede sit danske statsborgerskab
til sin død af et slagtilfælde i 1917.
Den samme tilknytning til sit fædreland havde også hans
broder, Bernth, der levede og døde i Brasilien (1939), og
lod sig begrave der med et dannebrogsag over kisten.

Kaptajn Holmer går i land.
I 1901 efter næsten 40 års uafbrudt sejlads på de store have
gik Kaptajn Holmer, 55 år gammel, fra borde. Han var blevet en velhavende mand, selv om han senere på grund af
skibsfartens tilbagegang i Mandal k store tab som partsreder i ere forskellige rederier. Han startede en isenkramforretning, drev senere en agenturvirksomhed og var en kortere tid havnefoged og mønstringschef, men holdt sig fra
alt, hvad der smagte af politik.

Kilder:
Avisartikel i bladet ”Lindesnes” af 12. juni 1987.
Bogen ”Norge på Havet”, udgivelsesår ukendt. Svein Junker sendte mig en artikel fra bogen.

Kaptajn I.H. Holmer, som han huskes i Mandal fra de senere år i hans liv. ”Stå ret”,
sagde han ofte, ”så bliver du ret”.
Hans hustru, Anna, var ikke nogen almindelig kone, hun var en dame. Selv når hun
fejede rendestenen foran huset, var der noget værdigt over hende.
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Støt BROEN -

giv et frivilligt bidrag

P

å denne tid af året er der tradition for, at vi beder om et frivilligt bidrag til udgivelsen af bladet
BROEN, som gratis uddeles til alle husstande
fire gang om året.
Det er jo en helt unikt, at foreninger og institutioner i
området kan være fælles om at udgive et sådan blad.
Tidligere har mange vist velvilje til at støtte, og det er
vi meget taknemmelige for.
De tidligere år har vi medsendt et girokort. Men det er
ret dyrt for os at få med i bladet. Og så er det jo også
blevet dyrt at indbetale med girokort.
Mange bruger nu at betale over deres netbank. Vil du
på den måde sende os et beløb, kan du gøre det ved i din
netbank at foretage en betaling med kortart 01 (eller
vælge 01 under indbetalingskort) og bruge vores gironummer: 2964066. Kodelinien er: >01< +2964066<

Alternativt kan man lægge pengene i en kuvert og
aflevere den i brevsprækken hos vores kasserer, Elsebeth Jensen, Skovgårdsvej 18, Egebjerg.
På forhånd en stor tak for dit bidrag.
Broen vil gerne takke alle de personer, der bidrager
med læseværdigt stof og ønske alle en glædelig jul
og et godt nytår.
En speciel tak til vore annoncører, der yder et meget
væsentligt bidrag til BROEN’s udgivelse.
Med venlig hilsen
Arne Laursen
Formand

Skriv i BROEN
Invitation!

E

r der en elev eller en gruppe på Egebjergskolen, der har lyst til at skrive et indlæg eller
måske en artikel eller lave et interview til
Broen om et eller andet emne, der rører sig blandt
børn og unge her i området, så henvend jer til mig.
Jeg skriver selv af og til i Broen og kan hjælpe jer
med at få jeres stof til at se godt ud i bladet. Vi er også
interesseret i nogle gode billeder.
Ring eller mail til mig på tlf. 75 65 61 09, mail adr.
mogens.kirkegaard@stofanet.dk .
Med venlig hilsen
Mogens Kirkegaard

December 2010 - januar - februar 2011

9

Efterårsoplevelser
i Hansted skov

E

n dag i november tog vi på oplevelses tur i Hansted skov.
Skoven var bare så ot i alle dens brune og gule farver.
Børnene syntes det var sjovt, at kaste de visne blade op i

luften.
Da vi gik over den store træbro, trampede vi på broen som de 3
bukkebruser. Trolden mødte vi dog ikke!
Vi gik langs åen hjem. Vi så heste på marken og en lille kattekilling, som fulgte med os et langt stykke.
Vi havde en super dag i skoven.
Venlig hilsen
Betina S., Gitte N. og Marianne

10
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Dagplejen og
Hønsegården
Af Marianne Hovedskov

E

n efterårsdag i september mødtes vi ved hønsene. Vi ville se om
kyllingerne var vokset siden vores sidste besøg?

Åh nej, kyllingerne var der ikke mere! Det var svært for nogle af
børnene at forstå, at kyllingerne nu var blevet til høns!
Vi fortsatte til legepladsen ved Børnehaven Skovgaarden. Her blev der
klatret og leget på skrænterne, “lavet mad” i legehuset og rutsjet på rutsjebanen. De mindste syntes det var sjovt at kravle rundt i de visne blade.
Formiddagen sluttede med madpakker under det store kastanjetræ, inden vi begav os hjemad til en velfortjent middagslur.

December 2010 - januar - februar 2011
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Egebjerg-Hansted Revyen
atter til DM-Revyfestival
en første week-end i september deltog Egebjerg-Hansted Revyen i DM-Revyfestival i Juelsminde. Igen i år havde vi fået to numre udtaget,
og vi var 8 personer afsted.

D

I år var det Leif Maibom og Flemming Krøll, der sammen med John Martinus, Morten Hovman og Josene
Passer var i dommerpanelet, den sidste aften til nalen.
Et hold kompetente dommere, må man sige.

Det var en god og inspirerende week-end, selvom ingen
af vores numre gik videre til nalen. Ventetiden mellem
opførelsen af vores numre, blev brugt til snak og erfaringsudveksling med de andre aktører.

Bestyrelsen for Forsamlingshuset, er glade og stolte over
at Revyholdet atter en gang er blevet udtaget. Godt gået,
når der er 32 revyer, der tilsammen har fået 51 numre
udvalgt.

Egebjerg-Hansted Revyen
2011

R

evyholdet har holdt de første møder, om næste
års Revy. Efter jul går de for alvor igang.
Så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen
ved den sidste uge i februar 2o11.
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Tirsdag den 22. februar er der åben prøve.
Torsdag den 24. februar er der generalprøve.
Lørdag den 26. februar er der Revy.
Sidst i januar bliver Revybladet husomdelt.
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Efterårsfest 2010

L

ørdag den 2. oktober blev der afholdt efterårsfest
i Egebjerg - Hansted Forsamlingshus. I år havde
bestyrelsen valgt Mormors Kolonihavehus som

tema.
I den anledning var huset pyntet op i den bedste kolonihavestil - ternede duge på bordene, kulørte lamper i
loftet, solsejl, haveparasoller og ikke mindst ag på bordene. På væggene pyntede Dannebrog ot. Menuen bød
på frokostbord , som de este kender, fra frokosten hos
Mormor. Det var dog husets vært, Steffen der gjorde det
lige så godt som Mormor.
Under spisningen spillede Kurt Frimod hyggemusik.

Han uddelte rundhåndet gaver ud af havens goder, hver
gang der var lejlighed til det - alt fra kartoer, æbler, gulerødder, blomkål, rødbeder og honning.
Efter middagen spillede Kurt med i Hjorting Jam. der
leverede musikken til dansen bagefter. Det var der ikke
meget Mormor over, fra første akkord var der gang i det.
alle de gode rockede danske sange - lige fra Gasolin til
Bamse. Hvad der ikke var i den genre blev spillet sådan.
En rigtig god musikalsk oplevelse. Alt for hurtig blev kl.
2, og festen sluttede.
Bestyrelsen takker alle, der mødte op og gjorde det til en
rigtig god aften.

Generalforsamling
Fredag den 28. januar 2011 kl. 20.00
1. Dagsorden ifølge vedtægter
2. Jens Carl Hansen fonden
3. Spisning menu:
Sild og skelet
Bøf m. spejlæg
Kaffe m. lagkage/ snaps

Aftenen er kun for medlemmer af huset, så
er du ikke medlem endnu, så kontakt:
Bent Andersen tlf. 75656912 /20955858
Kim Søvang tlf. 75656451 / 72304305
Mail: www. Egebjerg-Hansted.dk

Støt det lokale samlingssted

4. Kortspil / hyggeligt samvær
Baren er åben
Aftens slutter?
December 2010 - januar - februar 2011
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Kys Hinanden
Benedikte V. Baggesgaard

Tekst Susanne Molboe

K

ys hinanden var overskriften på et foredrag, af
Danmarks eneste præst og sexolog Benedikte V.
Baggesgaard, som blev afholdt i Egebjerg-Hansted forsamlingshus onsdag aften d. 3. november.
Efter at have læst en artikel om Benedikte V. Baggesgaard
i ugebladet Søndag, k jeg en stort lyst til at høre hendes
foredrag, som stod omtalt i artiklen, men hvor kunne man
lige komme til det?
Så hvad var mere naturlig end at få Benedikte her til Egebjerg. Jeg kontaktet derefter Marianne Thomsen for at høre
om hun ville være med til at arrangere det, og som jeg
havde forventet, var hun straks med på den idé. Derefter
gik vi i gang med planlægningen og k inddraget forsamlingshuset, som også straks var med på vores idé, og de
tilbød at overtage arrangementet, hvis vi ville stå for at formidle budskabet om foredraget. Så der blev delt yers ud,
hængt plakater op, og vi så heldige at få en notits i Horsens
Folkeblad.
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Marianne Thomsen og Susanne Molboe

Der kom 65 personer til foredraget og meget overraskende
en del mænd. Det var et antal, vi kan være ganske godt
tilfreds med. Det blev en interessant og underholdende aften.
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Egebjerg – Hansted Forsamlingshus
www. Egebjerg – hansted.dk - Steffen 23300141

Skaf et nyt medlem
og få en aske vin

Huskeren!

Én gangs indskud 50 kr.
Kontingent pr. år 200 kr.
Som medlem støttes et aktivt kulturelt
mødested med mange aktiviteter så som
banko- revy – fastelavnsfest - musikarrangementer - foredrag mm. samt
medlemspris for leje af huset.

Hver torsdag
Banko kl. 19.00
frem til 16. december
28. november
Julemarked kl. 10.00

Nyt medlem:
Navn: ________________________________
Adresse: ______________________________
Telefon: ___________

Tegnet af:
Navn: ________________________________
Adresse: ______________________________
Telefon: ___________

Aeveres til:
Bent Andersen, kastanjeparken 42
Telefon: 7565 6912
Kim Søvang, Egebjergvej 130
72304305
Eller på mail:
www.Egeberg-Hansted.dk
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28. januar
Generalforsamling
Kl.20.00
13. februar
Fastelavnsfest.
Kl. 11.00-14.00
22.-24.-26. februar
Revy.
15

Faste aktiviteter
Mandage:

Kl. 8.00 – 11.45. Selvtræning i redskaber i
kælderen.
Kl. 10.00 Siddende gymnask i caféen.
Kl. 12.30 Patchwork.
Kl. 13.30 Dart.

Tirsdage:

Kl. 8.00 – 9.30 Selvtræning i redskaber i
kælderen.
Kl. 9.30 Malehold.
Kl. 10.00 Kørestolsdans/siddedans d.
14/12.
Kl. 13.00 Glashold
Kl. 13.00 Bridgehold 1.
KL.14.00 Læsegruppe i ældreboliger.

Onsdage:

Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, aængigt af
vejret.
Kl. 13.30 Kreav korthold.
Kl. 13.30 Seniordans d. 8/12.
Kl. 15.00 Sidste onsdag i hver måned er
der gudstjeneste d. 29/12 - 26/1 - 23/2.

Torsdage:

Kl. 8.00 – 11.30 Selvtræning i redskaber i
kælderen.
Kl. 9.30 Gymnask.
Kl. 10.00 Wii-spil i ældreboliger.
Kl. 13.00 Bridgehold 2. Anden og erde
torsdag.
Kl. 13.30 Kortspil - rommy 2. og 4. torsdag.
Kl. 14.15 Hyggekomsammen i plejeboliger.

Fredage:

Kl. 9.00 Yoga i kælderen.
Kl. 10.00 Videobiograf i plejeboliger.
Kl.14.00 Bobspil i kælderen.

For nærmere beskrivelse og tilmelding til aktiviteter se i
Egebakkens program eller kontakt Jytte Guldman på
21 19 65 96.

Arrangementer
December
8/12 kl. 13.30
15/12 kl. 13.00
16/12 kl. 12.00
22/12 kl. 14.00
24/12 kl. 10.00
Januar
4/1 kl.19.00
11/1 10-11.30
20/1 kl.14.00

29/1 kl. 14.00
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Seniordans.
Blomsterbinding v/Ove Frost (se omtale).
Julefrokost (se omtale).
Julepakkefest for beboere på Egebakken.
Julegudstjeneste på Egebakken for
beboere og pårørende.
Bankospil v/Egebakkens Venner.
Tøjudsalg v/Tøjgalleriet.
Foredrag v/ Peter Stento, præst i
Klosterkirken (se opslag på Egebakken).
Lørdagshygge for beboere på Egebakken.

Februar
1/2 kl.19.00
17/2 kl.14.00

26/2 kl. 14.00
Marts
1/3kl.19.00
17/3 kl. 14.00

Bankospil v/Egebakkens Venner.
Fejrer vi Egebakkens 6 års fødselsdag
med kakao, boller og lagkage. De
glade koner fra Hundslund underholder.
Lørdagshygge for beboere på Egebakken.
Bankospil v/Egebakkens Venner.
Generalforsamling i Egebakkens
Venner og Årsmøde i Centerrådet
(se opslag på Egebakken).

Hvor ikke andet er nævnt er alle velkomne. Hold øje med
opslagstavlen på Egebakken.
Egebakkens program, som gælder fra januar – juni, udkommer d. 7/1 og kan afhentes på Egebakken.
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Julebinderier
og
dekorationer til jul

Den 15/12 kl. 13.00 vil Ove
Frost komme på Egebakken
og give gode råd og
inspiration.
Medbring selv materialer. Et
par dage før vil Ove sætte et
par modeller på Egebakken,
som man kan kigge på.
Skriv jer på opslaget på Egebakken
Centerrådet på Egebakken

Egebakken ønsker alle en
glædelig jul og godt nytår

December 2010 - januar - februar 2011
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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

Centerråd 2010
Egebakken
Adresseliste
Formand: Johs. Søvang, Munkhøjvej 1
Tlf. 75 656103
Næstformand: Bodil Jensen, Kastanjeparken 14
Tlf. 75 656332
Kasserer: Gudrun Jakobsen, Egesholm 31
Tlf. 75 656551
Sekretær: Jytte Guldmann, Egebakken
Tlf. 21 196596
Lissi Jespersen, Kastanjeparken 18
Tlf. 76 269021
Kaj Leon Jensen, Birkeholm 9a
Tlf. 75 781344
1.sup. Ingelise Nielsen, Kastanjeparken 44
Tlf. 75 665223
2.sup. Børge Ronge, Vesterhøjsvej 29
Tlf. 75 656072
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Overnatningsstævne for
U10 piger fodbold
Tekst: Lars Vissing Andersen

F

redag den 24. september havde vi arrangeret et overnatningsstævne for U10 fodboldpigerne. Vi indkvarterede os i klubhuset sidst på eftermiddagen, hvor
spillere fra Lund og Gedved også var inviteret.
Da alle luftmadrasserne var pumpet op og pigerne havde
set hinanden lidt an – spillede vi en lille indendørs fodboldturnering, hvor alle holdene bestod af spillere fra alle
holdene, hvilket gav en god mulighed for at lære hinanden
bedre at kende.
Dette var også tilfældet for humøret var højt ved alle spillerne, da aftensmåltidet skulle indtages.
Derefter var der leg i hallen på tarzanbanen og hoppepuden
– og for dem som ikke var mættet af fodbold, var der også
lidt boldspil.
Trætte efter en hård fredag aften gik vi til ro i klubhuset,
hvor Gedveds træner Lene fortalte gyser historie.
Tidlig lørdag morgen startede pigerne igen med morgenmad og efterfølgende udendørs stævne, hvor trætheden
meldte sig ved de sidste kampe.
Alt i alt et rigtigt godt stævne som vi alle (Lund, Gedved
og Egebjerg) er tilfredse med og agter at gentage. Et stævne
hvor der blev spillet bold, grint og leget og sidst men ikke
mindst stiftet nye venskaber.
En stor tak til dem som havde bagt kage!!

December 2010 - januar - februar 2011
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Fantastisk start for
badminton - ungdom
Af Tina Jørgensen

S

tartskuddet har lydt for endnu en sæson med en
masse forventningsfulde børn og unge mennesker og
selvfølgelig en spændt træner. Ny hjælpetræner i år
er Glen Wiberg.
Som i måske nok ved, er der 3 hold i ungdomsafdelingen.
Som udgangspunkt er der plads til 20 spillere pr. hold! Så
det er med stor tilfredshed at jeg i skrivende stund kan sige
at vi tæller 55 børn og unge.
Da der har været rigtig mange på holdet 0-3 klasse, har det
været nødvendigt at rokere nogle af spillerne lidt. For dem
det er ”gået ud over” har det betydet at de på trods af alder,
er rykket op på et større hold, hvilket jeg allerede nu kan se,
har yttet dem i den rigtige retning rent spillemæssigt. De
este har også været stolte over det.
Der er også kommet rigtig mange piger i år – det er super
dejligt, og endda nogle dygtige nogle….
I forbindelse med de 2 første hold, vil jeg godt benytte lejligheden til at takke nogle af de store og øvede badmintondrenge. I er altid villige til at stå på sidelinien og hjælpe
med at tælle point, hjælpe med at øve slag m.m. TAK!

Stævner
I lighed med de tidligere år skal vi naturligvis ud til nogle
stævner, hvilket er frivilligt om man vil deltage. Desværre
har der ikke været nogen i nærheden endnu, men så snart
det byder sig melder vi os til.
Det vil være begynderstævner samt stævner for dem, der er
mere øvede.
I februar/marts skal vi naturligvis til Monrad-stævne i Fredericia som vi plejer. Det er et fantastisk stævne for alle.
Begyndere som øvede.
I februar kommer der endnu et kommunemesterskab, som
vi vil prøve at vinde for 3. gang.

Venskabsklub
Da vi i februar 2009 var til kommunemesterskab kontaktede jeg Horsens KFUM’s badmintontræner og
spurgte om ikke de havde lyst til at komme en tur til
Egebjerghallen så vi ku få spillet en masse kampe mod
dem. Den var de med på...
Som sagt så gjort. Den 16. marts 2009 mødte der 12
udvalgte KFUM-spillere op med træner, holdleder og en
hel del forældre. Jeg havde lavet et lille ”stævne” hvor vi
spillede på kryds og tværs samt sørget for at der var masser
af frisk frugt til alle.
Der var nogle stykker, der var noget bedre end os, men pyt
med det, det blev til mange gode kampe. Desværre tabte vi
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til dem – men vi har lovet dem at vi vender skarpt tilbage i
denne sæson.
For nogle dage siden (i skrivende stund) k jeg en mail
fra Horsens KFUM, som inviterer os ud til Bankagerhallen
lørdag den 27. november. De har lånt hallen i 6 timer – og
så skal der spilles badminton…..
De har ligesom EIF også 55 badmintonspillere. I samarbejde med Horsens KFUM skal vi have arrangeret dagen,
hvilket jeg som træner ser frem til og håber naturligvis
også at spillerne glæder sig.

Ny spiller?
Hvis der sidder nogle derhjemme og har lyst til at spille
badminton – er det ikke for sent og vi skal nok nde en
plads.
I denne uge (44) er der kommet 2 nye!
Kast kondiskoene i tasken og mød op i Egebjerghallen – du
låner en ketsjer, hvis du ikke selv har en, indtil du ved at du
godt vil gå til det….
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
Med venlig hilsen
Tina Jørgensen, badmintontræner
Mail: tinatom@mail.dk, tlf. 75 65 62 00

Badminton voksne
Badmintonnyt!!!

S

å er vi godt i gang med den nye sæson i badminton.
Man kan stadig leje en bane 1 time om mandagen fra
kl. 19-20, eller om tirsdagen fra 18-19.
Ring til Torben Mølgaard på Tlf. 22834835 for nærmere
info.
Om mandagen fra kl. 20-23 har vi frit spil, hvor alle kan
møde op uanset niveau.
Så nder vi sammen på kryds og tværs og spiller en
masse badminton. Hyggen er dog også en vigtig faktor.
Derfor, kom op af sofaen og kom i Egebjerghallen…….
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Flot sæson for
Herre fodbold
Af Hans Kurt Jacobsen

Serie 3

I

foråret blev førsteholdet nr. 1 i serie 4 og rykkede op i
serie 3. Det var naturligvis spændende, hvordan holdet
ville klare sig på det højere niveau i efterårssæsonen. Men
det er gået rigtig godt. Efter ere spændende kampe sluttede holdet som nr. 2 i rækken.

Serie 5

I

foråret sluttede andetholdet som nr. 2 i serie 5. Det gav
ingen oprykning. Efter spænding til det sidste vandt
holdet i efteråret sin række i serie 5. Så holdet kan fejre
oprykning til serie 4.

Oldboys og Super oldboys

V

i træner hele vinteren på den nye kunstgræsbane hver
mandag fra kl. 19 til kl. 20. Så vi vil være i god form,
når turneringen starter 4. april 2011.
Mandag den 31. januar 2011 holder vi et møde efter træningen. Her er alle - nye som gamle - oldboys og super
oldboys spillere velkomne.

Kontaktpersoner:
Torben Mølgaard - mobil 22834834
email: gitte-torben@stofanet.dk
Super oldboys: Rene Sørensen - mobil 22595917
email: jeanetteogrene@gmail.com
og: Hans Steensen - mobil 20640702
email: hanssteensen@stofanet.dk
Oldboys:
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Nyt
fra

Cafeteriaforeningen

F

redag den 12. november 2010 var der mulighed for
at købe en lækker lun ret i cafeteriet. Menuen bestod
af kalkungryde med ris og salat, som blev leveret af
Klosterkokken.
Der var nt fremmøde - ca. 60 personer, og vi havde en
rigtig hyggelig aften. Efter spisningen blev der vist Disney
Sjov på storskærm i klubhuset til stor glæde for børnene.
Alle de frivillige hjælpere k maden gratis, som tak for
hjælpen og en super indsats i cafeteriet. Vi sætter stor pris
på alle dem, som vil hjælpe os, så vi kan holde åbent, når
der er behov for det.
Hvis der er nogen, der har lyst til at tage en cafeterie-vagt
engang imellem, kan I kontakte Mette Andersen på tlf.
2635 6519.
Mvh. Cafeteriaforeningen.
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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
30. november, 28. december 2010 og 25. januar 2011
Der er ledige numrer i støtteforeningen, årligt kontingent 100 kr.
Der bliver udtrukket 7 gevinster hver måned på kontingent nummer
4 stk. á 50 kr. 2 stk. á 100 kr. 1 stk. á 200 kr.

Seneste udtrækninger på kontingent numrer:
August

September

Oktober

200 kr. Henrik Lerche.
100 kr. Poul F. Hansen. 100 kr.
Jytte Nissen. 50 kr. Lone Kristoffersen. 50 kr. Viola Kristoffersen.
50 kr. Else Kjeldgaard. 50 kr.
Henrik Melgård.

200 kr. Carsten Rosendahl.
100 kr. Inge Kristensen. 100 kr.
Arne Laursen. 50 kr. Michael
Mikkelsen. 50 kr. Børge Runge.
50 kr. Jens Kristian Jensen. 50 kr.
Solvejg Davies.

200 Else Mathiasen. 100 kr. Inge
Kristensen. 100 kr. Torben Rosenberg. 50 kr. Leif Sielemann. 50 kr.
Kirsten Jensen. 50 kr. Evan Pedersen. 50 kr. Ib Madsen.

Stor tak til alle sponsorer for
månedernes gaver
August
Egebjerg Hansted Støtteforening
September
Egebjerg Cafeteriaforening
Oktober
Michael Rosenberg

Seneste støttebeløb
U 9 drenge- og pigefodbold afslutning.
U10 pigefodbold afslutning.

Egebjerg Hansted Støeforening
Bestyrelsen
Formand
Næsormand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
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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

Borgermøde med stort fremmøde
og en god og konstruktiv debat
Ca. 50 borgere mødte op til borgermødet den 4. oktober 2010 i Egebakkens café, hvor også viceborgmester
og formand for Teknik- og miljøudvalget Hans BangHansen og viceborgmester Peter Sørensen deltog.
I sin beretning var lokalrådets formand Hans Kurt Jacobsen inde på de emner, der fremgik af sidste nummer af
BROEN.

•

Cykel- og gangsti langs Egebjergvej

En cykel- og gangsti langs Egebjergvej har lige siden lokalrådet blev oprettet i 2007 haft højeste prioritet. Stadig
ere bilister synes om morgenen og sent om eftermiddagen at køre gennem Egebjerg for at slippe for krydsene
på Skanderborgvej. Det gør det endnu mere påkrævet, at
der anlægges cykel- og gangsti langs Egebjergvej op til
Gl. Århusvej for at sikre de bløde trakanter. Lokalrådet har modtaget positive og imødekommende svar på
tidligere henvendelser til kommunen, men endnu er der
ikke sket mere.
Hans Kurt mente, at man kunne tage toppen af problemet
ved i første omgang at få anlagt cykel- og gangsti fra
Gl. Århusvej og ned til viadukten. Gennem viadukten
kan cykel- og gangstien så i første omgang afmærkes
ved punkterede streger, der tillige med skiltning vil angive, at bilister skulle holde tilbage for bløde trakanter.
Morgentrak på Egebjergvej
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De indsnævrede kørebaner for bilerne vil så også virke
hastighedsbegrænsende. Efter viadukten kan cykel- og
gangstierne ligeledes markeres ved afstribning.
Hans Bang fandt dette forslag konstruktivt, og foreslog
lokalrådet at skitsere løsningen overfor kommunens Vej
og Park afdeling. Hans Bang gjorde dog opmærksom på,
at der var mange ønsker til cykelstier i kommunen.

•

Vandværksbakken i skoven

Vejen har jo været og kunne igen blive en ot, naturskøn snoet ’bjergvej’ ned gennem ’det danske
Schweiz’ og ned til Egebjerg sø og naturstien langs
Ll. Hansted å. Men vejen er kraftig indsnævret på det
nederste stykke, fordi en del af vejbanen er skredet ud.
Dette vejstykke har nu i et par år været afmærket som
vejarbejde på en noget uskøn måde.
Lokalrådet nder, at vejen fortsat kan benyttes til forsigtig kørsel. Det foreslås, at der langs det indsnævrede
vejstykke etableres en form for autoværn i form af runde
træstolper, som det blandt andet ses på et vejstykke ved
Grejsdalen. Desuden foreslås der etableret gadespejle
både oppe og nedenfor det indsnævrede vejstykke, så
bilister har mulighed for at se, at en modkørende bil er
på vej.
Hans Bang fandt, at det kunne være en n løsning og
opfordrede lokalrådet til et samarbejde herom med kommunens Vej og Park afdeling.
“Vejarbejdet” på Vandværksbakken
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•

Biogasanlæg ved Østbirkvej

Lokalrådet nder det naturligt, at vi også i vort område
må medvirke til at løse landets miljøproblemer og behov
for energi. Det vil være naturligt, 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.
Hans Bang oplyste, at der endnu ikke er en formel ansøger til projektet.

Boligerne på Egebjerg Bakke vil yderligere øge trakken.
Og da vejrabatterne ikke er befæstet vil kørsel med tunge
lastvogne og maskiner under byggeriet meget nemt
kunne beskadige både vejen og rabatterne yderligere.
Hans Bang medgav, at der kunne være god grund til at
analysere de trakale forhold nærmere og opfordrede
lokalrådet til at indlede et samarbejde herom med kommunens Vej og Park afdeling.
Lokalrådet vil indkalde til et særligt borgermøde for at
drøfte trakforholdene på Gl. Kirkevej med deltagelse af
en repræsentant for kommunens Vej og Park afdeling.

Biogasanlæg ved Østbirkvej - Visualisering af forslag til
bygningsudformning, adgang, beplantning mv.

Gl. Kirkevej er så smal, at mange kører ud i rabatten, når der
kommer et modkørende køretøj.

•

•

Byggeplaner på Egebjerg Bakke

Der er enighed om, at lokalplan tegner til en ot bebyggelse på Egebjerg Bakke.
Flere beboere fra Gl. Kirkevej gav imidlertid udtryk for,
at de er bekymret for trakale problemer. Gl. Kirkevej er
allerede nu er langt mere befærdet, end den er bygget til,
idet den bruges til trak til og fra skolen, Egebjerghallen
og idrætsanlægget.

Lastbilkørsel gennem Hansted by

Der var enighed om, at det ved skiltning skulle være
muligt at mindske det 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.

•

Egebjerg Hansted Beboerforening

Lokalrådet har foreslået, at Beboerforeningen nedlægges,
at bestyrelsesmedlemmerne lader sig indvælge i lokalrådet,
og at foreningens midler stilles til rådighed for lokalrådet.
Beboerforeningens formand har efter et møde tilkendegivet, at han ikke vil medvirke til at nedlægge foreningen.

•

www.hansted-egebjerg.dk

Den fælles hjemmeside for BROEN og lokalrådet er blevet et rigtig tilløbsstykke. Måned for måned sættes nye rekorder for antal besøgende og læste sider.
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Gudstjenester Lundum-Hansted
Gudstjenester

Lundum kirke

Hansted kirke

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

09.00 Jytte Ibsen

Fredag den 24. december
Juleaften

15.00 Torsten Ringgaard

13.30 og 16.30 Torsten Ringgaard

Lørdag den 25. december
Juledag.

09.00 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

Søndag den 2. januar
Helligtrekongers søndag

09.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 9. januar
1. søndag efter Helligtrekonger

10.30 Torsten Ringgaard

14.00 Torsten Ringgaard
Spejdernes Nytårsparade.

Søndag den 16. januar
2. søndag efter Helligtrekonger

Se Hansted

09.00 Jytte Ibsen

Søndag den 23. januar
3. søndag efter Helligtrekonger

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 30. januar
4. søndag efter Helligtrekonger

09.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 6. februar
5. søndag efter Helligtrekonger

10.30 Torsten Ringgaard

19.00 Torsten Ringgaard
Afholdes i Hansted Klosters kirkesal

Søndag den 13. februar
Se Hansted
Sidste søndag efter Helligtrekon.

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 20. februar
Septuagesima

09.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 27. februar
Seksagesima

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 6. marts
Fastelavn

14.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 13. marts
1. søndag efter fasten

09.00 Jytte Ibsen

Se Lundum

Søndag den 20. marts
2. søndag efter fasten

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard.
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Gudstjenester Egebakken:

Formand for menighedsrådet i Hansted:

Julegudtjeneste 24. december kl. 10.00
Kaffe
Onsdag 29. december
kl. 15.00
Onsdag 26. januar
Gudstjeneste
kl. 15.30
Onsdag 23. februar

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

{

Enhver er velkommen

Formand for menighedsrådet i Lundum:
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 - Mobil 20 11 69 12
Askeholm 59, 8700 Horsens.
ohleth@stofanet.dk

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
27

Julekoncert i Hansted Kirke
Søndag den 5. december 2010 kl. 19.30

med

Dario Campeotto

Billetter sælges i Kirkehuset
Mandag den 29. november
Kl. 11.00 – 12.00 og Kl. 17.00 – 18.00
Billetprisen er 100 kr.
Evt. overskydende billetter sælges ved kirken den 5. december,
hvor dørene åbnes kl. 18.00.
Dario Campeotto synger julen ind
Julekoncerten i Hansted Kirke bliver i år med Dario Campeotto samt sangeren Karin Elkjer,
trompetisten Jesper Riis og pianisten Bjørn Elkjer.
For tredje gang i sin lange og succesfulde karriere er Dario taget på en lille julekoncertturné, som bringer ham ud i nogle af landets kirker.
Dario har om nogen formået at holde sig på toppen i dansk showbizz, siden han i 1961 fik sit
helt store gennembrud, da han vandt det danske melodi-grandprix med sangen ”Angelique”.
At han ikke blev nogen døgnflue kan helt klart tillægges hans store evner som entertainer og
ikke mindst hans fantastiske sangstemme, som er elsket og respekteret i vide kredse.
Med overskriften ”Julen har bragt velsignet bud” vil Dario og hans medspillere bringe os
igennem nogen af julens bedste sange og salmer. Vi skal opleve danske og udenlandske
julemelodier, et par stemningsfulde klassiske stykker, og selvfølgelig skal vi bl.a. synge
”Dejlig er jorden” sammen i Hansted Kirke søndag den 5. december kl. 19.30.
Se også forsiden af BROEN og www.julekoncerter.com
Julekoncerten med Dario og musikalske venner, er i fint
kaneføre, og en sådan koncert, hvor der både er julesne,
knas og godt humør. Jeg sad søreme der og begyndte at
glæde mig til jul.
Flemming Pless, præst ved Christians Kirke, København

Hele teamet sprudlede af livsglæde og godt humør. En
smuk, højtidsstemt julekoncert som høstede stort bifald hos
den store forsamling.
Leif Nielsen, menighedsrådet, Baptistkirken, Roskilde

Julefest for pensionister

Torsdag den 9. december 2010 kl. 14.00

V

i starter i Hansted kirke kl. 14.00 med
Gudstjeneste. Efter gudstjenesten vil
der være kaffebord og hyggeligt samvær med
underholdning og overraskelser i Kirkehuset.
Kaffen koster 20,00 kr.
Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne dag,
skal du ikke bestille den. Det gør menighedsrådet,
og vi sørger også for, at du kommer hjem igen,
når festen er slut.
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Tilmelding til:
Karin Helbo
Tlf.: 75 65 64 36
Mail: helbo@privat.dk
Sidste frist for tilmelding er:
Onsdag den 1. december.
Venlig hilsen
Lundum-Hansted menighedsråd
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Julehilsen
2010
H. C. Andersen, den danske eventyrforfatter og salmedigter, skrev i 1831 en julesalme, der på en fin
måde kort og præcist udtrykker julens budskab. Han
skrev således:
Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
Til trøst for hver et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
At blive børn i sjæl og sind hører ikke kun julen til. Det
bliver vi snart mindet om hver søndag i forbindelse med
de mange dåb vi har. Og det er jo en fryd med alle jer
børnefamilier, der ligesom skruer glædesstemningen i
vejret, når I kommer ind i kirken med jeres lille ny.
Ved dåben siges det igen og igen til os voksne: Bliv
som det lille barn. Bliv ikke for stor til at have brug for
Gud som din trofaste himmelske far.
Apropos barnet, så fik jeg årets prædiken forkyndt af

en lille 6 – 7 årig spejderpige en tidlig forårsaften først
på året i Hansted kirke. Ja, hun anede det slet ikke selv.
Men det hun sagde, det var så stort og glædeligt, at jeg
aldrig vil glemme hendes ord. Nå men altså, spejderne
var på besøg i kirken, bæverne som de kaldes. De
skulle tage et nyt spejdermærke. Et spejdermærke om
kirke og kristendom. Og så troppede de ellers op for
at høre præsten fortælle. Under vores vandring i kirkerummet kom vi forbi altertavlen. Her ses Jesus afbilledet omkring et påskemåltid sammen med en flok
mænd. ”Hvem er alle disse mænd, der sidder rundt om
bordet sammen med Jesus”, spurgte jeg bæverne. Da
var det, at en lille pige rakte en bævende finger i vejret og svarede: ”Det er de simple mænd”. ”Hvem er
det”, svarede jeg, ”den må jeg lige have igen”. ”Det er
de simple mænd”, gentog pigen. ”Aha”, svarede jeg,
”sådan har du hørt ordene, når der er blevet sagt, at
det er Disciplene”. Jo de simple mænd. ”Men ved du
hvad”, fortsatte jeg, ”du har fuldstændig ret, for alle
dem Jesus vil have med at gøre er de simple mænd
og kvinder, de simple drenge og piger. Ja alle os, der
ikke helt har styr på livet selv, men har brug for en
omsorgsfuld Gud til at tage hånd om os”.
Tak til dig spejderpige for din prædiken. For uden den
vil vi aldrig kunne fejre jul. Uden den sandhed var der
ingen trøst til hvert et hjerte. Simpelthen!
Glædelig jul og godt nytår.
Kærlig hilsen Sognepræst Torsten Ringgaard.

31. december 2010 kl. 14.00
i Hansted Kirke.

Efter gudstjenesten byder vi på kransekage og vin,
så vi kan skåle med hinanden og takke for året der er gået.
Alle er meget velkomne.
Godt nytår fra Hansted menighedsråd.
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Salmemaraton i Horsens Provsti
Vinter/forår 2011

er er blevet sunget i ét år nu, og det er tredje sæson, der starter i 2011. 21 sogne i Horsens Provsti er gået sammen om at lære vores
kæmpe salmeskat nærmere at kende ganske enkelt ved
at synge os igennem hele salmebogens 791 salmer.
Salmemaraton er et krævende langdistanceløb, men
det skulle gerne kaste mange glæder af sig undervejs.
Blandt andet glæden ved at synge sammen og tid til
fordybelse i nogle af dansk digtnings smukkeste tekster.
Det er blevet sagt om Den Danske Salmebog, at den er
verdens bedste. Den rummer århundreders digtere og
komponisters forsøg på at give den kristne tro ord og
toner. Ord og toner vores tro i dag også kan stå og gå
(videre) på.
Når man deltager i en maraton, skal der væske og
sukker til, derfor vil der blive serveret kaffe midtvejs
i hver etape.

Vel mødt til salmemaraton rundt i Horsens Provsti –
tag din sangglade nabo med!
De deltagende sogne er: Føvling, Grædstrup, Hatting,
Hansted, Kattrup, Klostersogn, Nebel, Nim, Sønderbro,
Tamdrup, Torsted, Tolstrup, Tyrsted, Underup, Uth, Vedslet, Vor Frelsers, Vær, Ørridslev, Østbirk og Yding.

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

Sted

Emne

Salmenumre

Præst

9. december

Hatting Kirke

Jesu fødsel

94-114

Anna Sofie Andersen

13. januar

Føvling Kirke

Guds omsorg

30-51

Kirsten Kolbæk Høg

27. januar

Tyrsted Kirke

52-70

10. februar

Serridslev Kirke

487-504

24. februar

Torsted Kirke

Jesus Kristus
Guds kærlighed og
syndsbekendelse
Guds tilgivelse

505-523

Karen Holdt Madsen
Anja Carlsen
Mindstruplund
Anne Assenholt

10. marts

Vor Frelsers kirke

Dåb og konfirmation

441-454 og
478-484

Mogens Bering
Rasmussen

24. marts

Yding Kirke

Nadver

455-477

Lone Buhl

7. april

Grædstrup Kirke

Jesu lidelse og død

197-217

Pia Skovmose

28. april

Tolstrup Kirke

Kristi opstandelse

233-249

Jytte Ibsen

12. maj

Tamdrup Kirke

Kristi komme og sommer

268-279 og
721-726

Dorte Stenberg Isaksen

26. maj

Vedslet Kirke

Bøn til Helligånden

300-317

Anne Marie Vrang Poulsen

Vi ses efter sommeren den 8. september 2011 i Klosterkirken – på gensyn!
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Velkommen til babysalmesang
i Hansted Kirke

B

abysalmesang i Hansted Kirke er - og har siden
efteråret 2009 været - et gratis tilbud til alle
forældre i Lundum-Hansted sogne med småbørn
i alderen 0-8 måneder. Næste hold starter 19. januar
2011, men interesserede kan allerede nu melde sig til,
både som enkeltperson eller mødregruppe!
Formålet med babysalmesang er at gøre de små trygge
ved kirkens rum og orglets lyde og give dem forskellige
sanseoplevelser her: Vi synger og laver fagter, danser og
vugger til sange og salmer. Alt sammen noget, man kan
gøre brug af derhjemme.
Efter hver gang plejer vi at runde af med hyggeligt samvær over et glas saft og en småkage i Kirkehuset.

Sted:
Hansted Kirke og Kirkehus
Tidspunkt:
8 onsdage kl 13-13.45
Datoer i 2011: 19/1; 26/1; 2/2; 9/2; 16/2; 26/2
(pause uge 9), 9/3; 16/3
Tilmelding:
Organist Julie Schaumann-Hansen på
E-mail: juscha20@yahoo.dk

Sangaften

T

orsdag den 10. marts 2011 kl 19.00

er der nok engang mulighed for at røre stemmebåndene til sangaften i Hansted Kirkehus,
hvor kirkesanger Svend og organist Julie leder gennemgangen af aftenens program.
Kaffe og kage kan købes i pausen.
Vel mødt til en hyggelig aften.
Venlig hilsen
Lundum-Hansted Menighedsråd.

Vi regner med dig

S

elvom der er længe til den 13. marts 2011, vil vi
allerede nu melde ud, at der i Lundum og Hansted
sogne vil være indsamling til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp.
Vi vil fortsætte kampen mod sulten i verden.

For det nytter at hjælpe

FN

har opgjort, at antallet af ekstremt fattige
er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder
siden 1990.

Så en stor indsat er allerede gjort for verdens fattigste.
Det har bragt udviklingen på rette spor.
Så lad os mødes søndag den 13. marts 2011-

meld dig som indsamler inden 1. marts
2011 til Bettina Christensen tlf. 21 74 00 67
mail: bettina@exsos.com
Vi håber, at du er med igen i år, og vi glæder os til
samarbejdet.

December 2010 - januar - februar 2011
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Klassisk koncert i verdensklasse
i Lundum kirke

M

andag den 4. oktober
havde vi besøg af det
Ukrainske orkester Dyvohray. Orkestret består af 5 ukrainske
musikere, der alle er ansat ved det
meget anerkendte National Philharmonic Society of Ukraine i Kiev.
Ensemblet består af far, mor og
datter suppleret med yderligere 2
ekvilibrister på deres instrumenter,
den ene komponerer flere af deres
numre.
Vi begyndte aftenen i Lundum kirke,
hvor Dyvohray gav et bredt udsnit af
klassiske klassikere. Her var det en
fryd at opleve, hvordan vores gamle
kirke dannede en fin akustik til disse
klassiske kompositioner.
Efter en times tid gik vi hen i Medborgerhuset, hvor stemningen blev
lidt mere løssluppen, da Dyvohray
her spillede Ukrainsk folkemusik.
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Både den klassiske musik i kirken
og folkemusikken i Medborgerhuset blev leveret med overbevisende
professionalisme fra de Ukrainske

musikeres side. Det var simpelthen
en stor oplevelse.

Lundum menighedsråd.
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hvor kirkesanger Svend og organist Julie leder gennemgangen af aftenens program.
Kaffe og kage kan købes i pausen.
Vel mødt til en hyggelig aften.
Venlig hilsen
Lundum-Hansted Menighedsråd.

Vi regner med dig

S

elvom der er længe til den 13. marts 2011, vil vi
allerede nu melde ud, at der i Lundum og Hansted
sogne vil være indsamling til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp.
Vi vil fortsætte kampen mod sulten i verden.

For det nytter at hjælpe
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har opgjort, at antallet af ekstremt fattige
er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder
siden 1990.

Så en stor indsat er allerede gjort for verdens fattigste.
Det har bragt udviklingen på rette spor.
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meld dig som indsamler inden 1. marts
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Vi håber, at du er med igen i år, og vi glæder os til
samarbejdet.
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Program
januar - februar - marts 2011
Torsdag den 13. januar

Mandag den 7. februar

Besøg af Ole Smidt

Demonstration og
hyggeaften

fra Egebjerg

Vi mødes i skolekøkkenet på
Egebjergskolen kl.18.30
Grethe Lind fortæller og fremtryller
små retter med mere,
vi slutter med at nyde de dejlige retter.
Tilmelding til bestyrelsen
senest mandag den 31. januar

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

Torsdag den 24. Marts

afsæt tid til fællesspisning
program udkommer senere

Bestyrelse:
Annalise Daugaard, Højbovej 22 . . . . . 75 62 44 79
Ruth Jensen, Skovgårdsvej 10 . . . . . 75 65 63 72
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 2 . . . 75 65 63 15

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

Birtha Nielsen, Stængervej 32 . . . . . . . 75 65 64 21
Astrid Andersen, Platanalle 24. . . . . . . 75 64 39 69
Ninna Thomsen, Vesterhøjsvej 12 .... 75 65 65 01
Lis Stouby, Kærvej 14...........................75 65 52 88
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Spejder for en dag
Tekst: BL Villy Mathiasen
Alle artikler om spejderne kan ses med ere billeder og i farver på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk

I

gen i år havde kfum spejderne i Egebjerg arrangeret
spejder for en dag på brugsens græsplæne.Vi mødtes
fredag d. 13/8, hvor alle ulve, junior,trop og senior
straks gik i gang med at rejse de telte og bivuaker, som
de skulle sove i denne weekend. Samtidig var der nogle ledere, som rejste vores store Mastesejl, så det kom
meget hurtig til at ligne en rigtig spejderlejr. Fredag aften nåede de også at bygge spisebord og indgangsportal
samt karusellen, som altid skal være der. Til det sidste
måtte vi bruge lygter for at se, hvordan det blev bundet
sammen.

sjove poster, blandt andet ødebollekastemaskinen, som
var en populær post. Senere var der fællesspisning af
bålstegt gris og pølser inden lørdagen sluttede med uddeling af årsstjerner og lejrbål, hvor også rigtig mange
forældre deltog.

Lørdag var alle vågne og friske, klar til morgengymnastik kl.7.00 inden morgenmad og aghejsning. Allerede
kl.8.00 begyndte bæverne at komme, for de skulle deltage i resten af weekenden. Lørdag formiddag var der
også oprykning, hvor de ældste årgange i alle enheder
skulle rykke op til dem der er lidt ældre. Efter frokost
skulle vi ud på det store løb, hvor alle byens børn er inviteret. Det er et løb rundt i Egebjerg med mange små

Til slut en stor tak til alle som deltog og især til grupperådet som lavede mad til os hele weekenden også en tak til
Poul og Michael, som stegte gris hele lørdagen. Til sidst
en speciel tak til vores sponsorer af de to grise, som vi
spiste lørdag aften.
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Søndagen startede som lørdagen med morgengymnastik
og morgenmad, inden vi skulle have det hele pillet ned
igen og lagt tilbage på plads. Da vi var færdige med det,
sluttede vi af med at tage aget ned og tak for en god
weekend.

Tak til Poul Erik Mogensen Stenkær og Hans Christian
Hovmøller.
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DM I SPEJDER 2010
Af: Henning Mathiasen

E

gebjergs seniorpatrulje kæmpede sig til en 4. plads, blandt
landet bedste patruljer til DM i Spejder 2010.

Efter at have kæmpet sig til en førsteplads ved de indledende kvalikationer, gik Egebjergs Panter patrulje videre til
kampen om at blive Danmarks bedste seniorpatrulje.
Arrangementet fandt sted på KFUM’s spejdercenter Houens
Odde, den 21. – 22. august 2010.
Landets 54 bedste patruljer mødtes ved Fredericia banegård,
hvorfra starten gik til et løb rundt i byen, inden deltagerne blev
kørt i bus til spejdercenteret Houens Odde ved Kolding fjord.
Straks efter, at alle var ankommet til Houens Odde, gik det for
alvor i gang. Rundt om hele Stensgården, som en af Houens
Oddes bygninger hedder, var der placeret en masser poster som
patruljerne kunne vælge imellem. Patruljerne skulle her nå at få
så mange point som muligt ved de mange poster, inden aftensmaden skulle kokkereres og bedømmes.
Inden deltagerne k set sig om, var der gang i næste del af løbet. Da klokken blev 22, skulle de alle samles til et godt lejrbål.
Her kunne patruljerne endelig få lov til at slappe en lille smule
af, inden der igen blev sat ”gang i den” med et natløb. Her blev
de delt op i de 2 kategorier som patruljerne deltog i, nemlig

spejderpatruljer og seniorspejderpatruljer. Mens tropspatruljerne
gik direkte i gang med deres løb, k seniorerne lov til at bevogte
Stensgården, som var det en militær basecamp.
Efter en lille times tid, med masser af action, skulle seniorpatruljerne ud på selve natløbet, for at dyste om ere point ved
helt nye poster. Da klokken blev hen ad 01.30 lukkede posterne
ned, så alle patruljer kunne få en lille smule søvn, inden næste
dag igen bød på masser af aktiviteter.
Søndag kl. 07.00 måtte alle op igen, og efter morgenmad var der
en smule tid til, at få pakket efterladenskaberne fra gårsdagens
aktivitet sammen.
Inden længe kom der dog gang i den sidste del af konkurrencen,
som igen var et løb med mange små og hurtige poster.
Tiden løb af sted og inden længe var konkurrencen slut, og alle
weekendens point skulle lægges sammen.
Som sidste punkt på weekendens program skulle vinderne
udråbes, og her blev seniorpatruljen Panter fra Egebjerg kåret
som landets 4. bedste seniorpatrulje.
Lederne fra Egebjerg vil gerne sige mange gange tillykke til senior patruljen for den rigtige otte 4. plads ved denne omgang
DM i Spejder. Rigtig godt gået…
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Bæver
hyttetur

B

ævernes efterårs hyttetur i år var sat til weekenden
d. 9-10/10-2010, hvor vi skulle være i hytten Kollen
ved Hedensted.

Vi startede lørdag kl.9.30 ved kvisten, og vi fandt alle frem til
hytten, nogle nemmere en andre. Efter at vi alle havde fundet
en madras at sove på, skulle vi alle lave en bævermaske, som
vi skulle bruge til bæver ceremonien om aftenen. Efter det
spiste vi vores super gode madpakker. Om eftermiddagen
skulle alle bævere males lidt, for vores tema på eftermiddagens løb var halloween, så der blev malet mange edderkopper og spindelvæv i ansigterne på bæverne. Så var de klar til
løbet med 5 poster, som alle var inspireret af halloween. Vi
sluttede med, at alle bæverne skulle lave en græskarmand,
som der skulle lys i om aftenen. Det var et ot syn med 26
græskarhoveder på række med lys i. Lørdag aften skulle
de nye bævere ind i bæverokken, så derfor skulle de have
lært bæverloven og bæverløftet inden de kunne få mærket.
Derefter skulle de have læst historien, som de alle selv havde
digtet på løbet om eftermiddagen. Den sluttede med at de
skulle koge suppe, men manglede en gryde, så den skulle de
ud at nde i mørket. Det gik godt for alle, selv om ikke alle
er lige tryg ved mørket, men gryderne blev fundet, og de var
heldige, for der var slik i dem. De blev hurtig bragt hjem i
hytten og delt mellem alle, inden vi sluttede aftenen med lidt
hygge med sang og en kort andagt.

Dernæst skulle de pakke alle deres ting sammen på sovesalene, inden der var tid til lidt fri leg, for vi skulle også nå
at bage æbler med sukker, kanel og rosiner i på bålet, som de
også selv skulle tænde. Det nåede de nemt og æblerne smagte
nt. Turen sluttede med at vi spiste frokost, og senere havde
alle balle, hvor de skal løbe for at få de ting, som de havde
glemt på sovesalene og andre steder. Så kom forældrene og
hentede dem. Det var slut på en dejlig hyttetur med næsten
ingen konikter, selv om der var 22 bævere med.
Tilslut en meget stor tak til dem, der hjalp på turen. Tak til
Theas mor og far, Cecilies mor og Lærkes mor. Uden deres
store hjælp var turen sikkert ikke blevet så vellykket.
Selvfølgelig også tak til alle vores gode bæverledere, som
var med på turen.

Søndag morgen var alle vågne kl 7.30, hvor de blev sendt ud
i den friske morgen til lidt gymnastik inden morgenmaden.
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Bæverne i Hansted
Tekst: BL Villy Mathiasen

B

æverspejderne har været nede i den lille skov i
Hansted, som vi må bruge til at bygge huler i. Vi
var der 2 mødeaftner, for de blev ikke færdige første
aften. Men anden aften blev alle familier færdige med deres
huler. Ikke alle var lige gode, men de gjorde alle deres bedste og hjalp hinanden rigtig godt.
Den sidste aften blev der også tid til en lille frugtpind. Den
skulle selvfølgelig spises oppe i et træ, var der nogle der
syntes. Der er vist lige noget, som de skal have lært om
bævere og deres spisevaner....
Med bæverhilsen
BL. Villy Mathiasen.
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Ungdomsskolen er

kommet
godt igang i denne sæson. Vi har ere hold kørende,
foto om mandagen,kok amok tirsdage,klubråd onsdage, kun for piger om torsdagen.

arbejder med at tage
af hinanden
på den gamledags facon med analog kamera men
selvfølgelig får de også det digitale. De kommer til at
arbejde med at fremkalde sort/hvide billeder på papir
og lave noget af det digitale på pcérn. Vi kommer til
at tage ud på forskellige ture for at tage billeder bl.a.
går den første tur ned til Hansted skov. Jeg håber at vi
får frost vejr her til vinter, for så kan vi få en tur ud på
skøjtebanen i Bygholm park.

Fotoholdet billeder,

er en gruppe af de unge
som får lov til at være
medbestemmende over, hvad der skal ske i klubben.
De er med til at planlægge de forskellige arrangementer. Bl.a. har vi lige afviklet en hallowenn fest med god
tilslutning og forskellige konkurencer. Vi skal den
første week-end i december en tur til København, hvor
vi bor i en ungdomsklub, der hedder Smørhullet.Vi har
et samarbejde med klubben i Torsted, som vi også har
været på tur med de seneste år.

Klubrådet

er en lille lukket
kreds, hvor pigerne sidder og får snakket ud om mange forskellige
ting meget pigeting inkl. problemer, hvis der må være
nogle.

Kun for piger

laver mad efter deres
egne ønsker, de unge har
lagt plan for hvilken mad og kage de har lyst til at lave
hver gang. Der er god gang i skolekøkkenet om tirsdagen, det er drengene der dominerer på holdet ud af
15 tilmeldte er der kun 2 piger, dejligt at se drengene
også vil gå til noget.

Kok Amok

Kun for piger
Julie Busch Sørensen

Vigtige datoer:
•
•
•
•
•
•
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18. dec. 2010 - 4. jan. 2011 juleferie
21. jan. vinterfest på den grå fabrik
12. - 20. feb. 2011 vinterferie
12. marts forårsshow på den grå fabrik
16. - 25. april 2011 påskeferie
6. maj 2011 sæson slut / afslutningsfest

Vi går til kun for piger i Egebjergs Ungdomsskole, og det er vi alle sammen super glade
for. Vi er ca. 14 piger og så Rikke, som er
vores dejlige ”leder”. Vi holder ’kun for piger’ møder hver torsdag, og vi har nogle obligatoriske ture som for eksempel bowling,
shoppetur i Aarhus, en tur i svømmehallen og
en biograf tur. Og nogle gange er vi også bare
i klubbens hygge rum og snakker om venner,
veninder, drenge og kærester. Det er altid super
hyggeligt at komme ned og snakke og grine.
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Halloween Fredag d. 29 oktober afholdt vi klubben halloween fest med stor succes.
Kom man udklædt, kom man gratis ind, kom man som
sig selv måtte de slippe kr. 10.- for at komme ind, der var
der 23 elever der valgte. Vi var omkring 50 unge mennesker, der var rigtig dejligt at se så mange havde gjort
noget ud af sig selv, selvfølgelig havde nogle fået hjælp
hjemme fra, andre havde selv stået for deres udklædning.
Der var forskellige konkurrencer med at stikke hænderne
i nogle bøtter med klamme ting, da de havde fået følt i
bøtterne k de af vide at de skulle nde en edderkop i en
af bøtterne. Julie Jensen blev vinderen af konkurrencen.
De skulle også afprøve stoldans , stopdans sug og pust
og til sidst limbo, hvilket mange var rigtig gode til.
De unge så ud til at hygge sig, nogle var ærgelige over at
de ikke havde klædt sig ud, men det håber vi da at de vil
når vi i d. 25 februar næste år afholder vores årlige fastelavnsfest. Vores aften forløb stille og rolig md masser af
hygge og sjove lege. Vi har ikke oplevet noget ligende i
de år hvor vi har afholdt halloweeen fest, så det har været
en rigtig god oplevelse, for os personale at de unge er
med på den. En stor tak til jer alle, som var med til at lave
aftenen rigtig uhyggelig.
(Alle billederne, som er blevet taget denne aften ligger
på vores hjemmeside. www.unghorsens.dk)
Som forældre er i altid velkommen til at kigge forbi
klubben, og få en snak med en af de ansatte.
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Lokalarkiverne
Hansted Lokalarkiv

I

nteressen for at besøge sognearkivet i kælderen på
Egebakken på den faste åbningsdag har desværre
været stærkt dalende i det sidste års tid.
Arkivets medarbejdere har derfor besluttet, at i fremtiden må man ringe eller maile til os, hvorefter vi kan
træffe aftale om at mødes i lokalet. Vi hjælper fortsat
gerne med at skaffe de informationer, I har brug for,
og som vi måske har i arkivet.
Kontakt os ved at ringe til Mogens Kirkegaard, tlf. 75
65 61 09 eller maile til: mogens.kirkegaaard@stofanet.dk. Det gælder både voksne og skoleelever (samt
naturligvis også deres lærere!), der arbejder med lokalhistoriske emner.
På sognearkivets vegne
Mogens Kirkegaard

Lundum Lokalarkiv

November 2010
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 afholder Bankospil i klubhuset ved
Egebjerghallen

December 2010
Torsdag den 2. december kl. 19.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
afholder Bankospil. Dørene åbnes kl. 18.
Søndag den 5. december kl. 19.30
Julekoncert i Hansted Kirke med Dario Campeotte og
hans musikalske venner (se side 28)
Torsdag den 9. december kl. 14 i Hansted kirke og
Kirkehuset
Julefest for pensionister (se side 28)
Torsdag den 9. december kl. 19.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
afholder Bankospil. Dørene åbnes kl. 18.
Onsdag den 15. december kl 13.00 på Egebakken
Julebinderier og dekorationer til jul.
Ove Frost giver gode råd og inspiration (se side 17)
Torsdag den 16. december kl. 12.00 på Egebakken
Julefrokost for beboere, pårørende, frivillige og brugere
(se side 17)

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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Torsdag den 16. december kl. 19.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
afholder Bankospil. Dørene åbnes kl. 18.
Fredag den 24. december Julegudstjenester
kl. 10.00 på Egebakken
kl. 13.30 og kl. 16.30 Hansted kirke
kl. 15.00 Lundum kirke
Tirsdag den 28. december kl. 19.00
Støtteforeningen
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen
Fredag den 31. december kl. 14.00 i Hansted kirke
Nytårsgudstjeneste (se side 29)
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Kalenderen
Se også på www.hansted-egebjerg.dk.

Januar 2011
Tirsdag den 4. januar kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken
Torsdag den 13. januar kl. 19 i klubhuset.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Ole Smidt fortæller og viser lysbilleder fra ferien til ChilePeru-Bolivia (se side 33)

Torsdag den 17. februar kl. 14
Egebakkens Venner og Centerråd fejrer
Egebakkens 6 års fødselsdag (se side 18)
Tirsdag den 22. februar
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Åben prøve på revyen (se side 12 – Revybladet omdeles
sidst i januar)

Tirsdag den 25. januar kl. 19.00
Støtteforeningen aholder Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen

Torsdag den 24. februar
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Generalprøve på revyen (se side 12 – Revybladet omdeles sidst i januar)

Fredag den 28. januar kl. 20.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Generalforsamling med spisning, kortspil og hyggeligt
samvær (se side 13)

Lørdag den 26. februar
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Revy 2011 (se side 12 – Revybladet omdeles sidst i
januar)

Mandag den 31. januar kl. 20.00 i klubhuset
EIF Fodbold oldboys og super oldboys
Møde for både nye og gamle spillere (se side 21)

Marts 2011
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
Egebakkens Venner afholder Bankospil på Egebakken

Februar 2011
Tirsdag den 1. februar kl. 19.00
Egebakkens Venner afholder Bankospil på Egebakken
Mandag den 7. februar kl. 19 i Egebjergskolens skolekøkken
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Demonstration og hyggeaften med Grethe Lind (se side
33)
Søndag den 13. februar kl. 11.00-14,00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Fastelavnsfest

Torsdag den 10. marts kl. 19
Sangaften i Hansted kirkehus
Torsdag den 17. marts kl. 14.00 på Egebakken
Generalforsamling i Egebakkens Venner og Årsmøde i
Centerrådet (se opslag på Egebakken)
Torsdag den 24. marts Fællesspisning
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Program udkommer senere.

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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Som årets borgere 2010 er valgt
Eva og Johannes Søvang

M

ogens Kirkegaard har besøgt
dem i deres pensionistbolig
i Hansted tæt ved jernbanen
og taget en snak med dem om bl.a.
deres indsats i diverse bestyrelser og
som frivillige hjælpere i lokalsamfundet.
Det er præst og menighedsråd, der har
bragt dem i forslag bl.a. på grund af
”deres mangeårige, hjertelige hjælp
blandt de ældre i sognet, både på Egebakken og i kirkehuset”.
Eva møder op i plejeafdelingen hver
torsdag eftermiddag og hjælper med til
at give beboerne nogle hyggelige timer
med oplæsning, sang og underholdning, og Johannes er gået ind i centerrådet. I kirkehuset møder de begge op til
forskellige arrangementer og hjælper
med til at gøre sammenkomsterne hyggelige med borddækning til frokost
eller kaffe.
Eva og Johannes blev valgt mellem
flere andre forslag. Mange personer har
i det forløbne år gjort en stor indsats
i de lokale foreninger, som der også
havde været grund til at påskønne.

Af Mogens Kirkegaard

Hvornår kom I til Hansted?
- Det gjorde vi i 1968, da vi købte
Hansted Østergård. Vi kom fra Løsningegnen, hvor vi havde været bestyrerpar på en efter den tids forhold stor
gård på ca. 100 tdr. land. Der havde vi
været i 7 ½ år, men syntes så, at vi ville
have vores eget, og vi har ikke et øjeblik fortrudt, at vi kom til Hansted sammen med vores to ældste børn, Gitte og
Kim.
Det må jo have været en stor omvæltning at komme til en mindre
gård?
-Ja, gården var på 35 tdr. land, men
det kunne vi leve af, selv om vi efterhånden havde fire børn, og så var det
vores eget. Børnene kunne jo hjælpe
lidt til, efterhånden, som de blev større.
Johannes fortæller videre: - Jeg stammer fra Bjerre Herred, men i 1955 flyttede mine forældre til Endelave, hvor
de havde købt en gård. Eva supplerer: Mine forældre flyttede derover i 1957,

Eva og Johannes fotograferet i deres hyggelige udestue, med buket og gave fra BROEN.

men jeg har aldrig boet der. Men så
skulle jeg alligevel til høstfest derovre,
og der traf vi hinanden
Og så blev det Hansted?
- Ja, så blev det Hansted, og det var jo
noget andet dengang. Der var bager,
brugs og købmand, karetmager, cykelhandler osv. Ja og lillebil oven i købet.
Svane kørte jo også for folk, og det
brugte vi da dengang, da der var oliekrise. Troels var syg og lå på sygehuset, og da havde vi da Svane til at køre
om søndagen.
Men når I nu skulle passe en gård, så
var der vel ikke kræfter til ret meget
andet?
- Jeg kom jo ret hurtigt i skolenævnet,
det var i 1970, fortæller Johannes. Efter
kommunesammenlægningen blev der
oprettet skolenævn med forældrevalgte
repræsentanter. Jeg blev næstformand,
mens Else Knudsen fra Lund var formand. Der sad jeg i 8 år, og det var en
god tid, som jeg var glad for. Jeg traf
mange interessante mennesker og på
mange måder var det også udviklende
for mig selv. Man får jo også mere indflydelse af sådan et arbejde, så meget
som ens evner nu rækker til. Og det er
måske ikke så meget, siger Johannes
med klædelig beskedenhed. Der var jo
nogen problemer, som man skulle lære
at håndtere.
Der skete en stor udvikling på skolen
i de år?
- Det var ligesom der var penge nok, og
der skete da en utrolig masse på Egebjergskolen. Man fik bl.a. tandlægeklinik og svømmehal. Jo, der var noget
ved det, når der skete så meget godt. Og
Zoffmann, det var min gode ven. Skolenævnet havde måske ikke så meget at
skulle have sagt, som skolebestyrelsen
senere har fået. Men vi havde alligevel
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indflydelse på, hvem der blev ansat og
havde samtaler med ansøgerne. Men
det er længe siden. Dem vi ansatte dengang, er ved at blive pensionerede!

blive enige. Vi havde et utrolig godt
samarbejde med Ingerlise Sander, der
var præst her i 18 år efter en periode,
hvor vi havde skiftet præst flere gange.

Hvad skete der så efter tiden i skolenævnet?

Var I ikke også med i Hansted Hospitals venner?

Johannes fortæller: - Derefter var jeg
i bestyrelsen i tu-ristforeningen, fordi
vi havde bondegårdsferie. Så var jeg i
bestyrelsen i Jerseyavlsforeningen, og
i sparekassens repræsentantskab.

- Det var Eva, siger Johannes. Og
Eva fortsætter: - Det var faktisk Jørgen Bastholm, der kaldte sammen til
møde, men så døde han lige pludselig
før mødet. Det var meget trist. Så gik
der lidt tid, inden vi kom i gang. Carl
Oluf blev formand, og jeg blev kasserer. Vi havde en rigtig god forening med
mange medlemmer, og det var meget
kedeligt, at det ikke kunne fortsætte.
Efter vores mening skulle samarbejdet
med Horsens kommune have fortsat,
for de mangler jo plejehjemspladser i
Horsens kommune.

Det var da en utrolig energi.
- Ja, men jeg kunne jo godt lide det,
for jeg mødte mange mennesker, interessante mennesker. Men det kunne jo
kun lade sig gøre, fordi Eva passede
det herhjemme, når jeg var til møder.
Eva: - Jeg kunne jo gøre alting på
gården, undtagen at malke, det kunne
jeg ikke lære. Og det sagde min svigermor, at det skulle jeg aldrig lære, for så
kom jeg også til at malke oven i alt det
andet. Der satte jeg grænsen, selv om
vi ikke havde så mange dyr.
Men så kom du i menighedsrådet i
1996, Johannes?
Ja, jeg havde 7 år som formand, og det
var en god tid. Der skulle ske en grusom masse på den tid, vi havde hele
tiden projekter i gang, bl.a. bygning
af kirkehuset. Der var utroligt mange
møder om det byggeri. Og så var der jo
det med, at de to menighedsråd skulle
være enige. Det kunne tage lang tid at

Hvad sagde I til det, dengang vennernes aktiviteter skulle flytte op på
Egebakken?
- Det var vi jo meget kede af, for vi
syntes jo slet ikke, at vi hørte til i Egebjerg. Vi syntes jo, at det nye plejecenter skulle have været bygget hernede
ved siden af Hansted Hospital. Men vi
er blevet meget glade for at komme der.
Jeg kommer der som hjælper og holder
meget af det. Jeg kommer ikke inde på
stuerne, men når beboerne kommer ud
i køkkenområdet, så snakker jeg med
dem og prøver at få dem til at sige noget alle sammen.

Billedet er taget en torsdag eftermiddag, hvor Egebakkens
beboere hygger sig sammen med Eva og Johannes.

Det er meget givende at hjælpe de
ældre, de er meget taknemmelige for
det, man gør for dem.
I kunne jo have valgt at arbejde noget mere med jeres bedrift i stedet
for at påtage jer så meget frivilligt
og ulønnet arbejde?
- Det blev aldrig aktuelt for os, siger
Johannes. - På gården i Løsning havde
vi jo folk, og det gjorde, at vi var meget bundet. Det har passet os bedre på
den her måde. Vi har været priviligerede ved, at Claus og Marianne har
overtaget gården. Og så er det dejligt at
have alle drengene boende så tæt ved.
De kigger tit ind. Gitte bor ved Varde,
så hende ser vi desværre ikke helt så
tit.
Hvordan tror I, at fremtiden tegner
sig for frivilligt arbejde?
- Det er aldrig noget problem at få
hjælpere på Egebakken. Men om den
næste generation er lige så villige, det
er nok et stort spørgsmål, slutter Eva
vores samtale.

Til lykke

til Eva og
Johannes
med valget til årets borgere. Vi håber,
at de glæder sig over den påskønnelse,
der ligger deri.

Eva Søvang hjælper Ellen Jensen med at spise lækker kage.
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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
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-,%%=dghZch
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Mad til: fester, fi
firma-frokoster, buffeter.

Julemaden er klar
– se hjemmesiden!
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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
kranio sakral terapi
kost & vitamin vejledning
øreakupunktur

Linda Thygesen
Gl. Kirkevej 8 R
Egebjerg
8700 Horsens
linda@klinikmazo.dk
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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

H

