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ulen nærmer sig. Derfor har vi på
forsiden et smukt billede af Hansted
kirke med et fint snedække. Det er taget af Birthe V. Sørensen sidste vinter.
Jeg synes, at det giver en rigtig fin julestemning.
I årets sidste nummer hylder vi traditionen tro årets borger. Det blev i år Erik
Thomsen for rigtig mange års stor, trofast og værdifuld indsats i Egebjerg Idrætsforening.
Ellers er bladet kendetegnet ved, at vi tager afsked med
Egebjerg Brugs og samtidig byder nye butikker velkommen på Egebjerg Bakke. Og vi har en artikkel med om
det nye boligbyggeri på Egebjerg Bakke. Det tegner til
en rigtig flot bebyggelse.
Egebjerg er i det hele taget inde i en kraftig og god udvikling. Det kan der læses lidt om på side 29 fra Lokalrådets borgermøde den 3. oktober.
Midt i bladet har vi en opfordring til at støtte BROEN
ved at betale et frivilligt bidrag. Det er vigtigt for bladets
økonomi. Samtidig tager vi det som et signal om, at det
værdsættes, at vi har et sådant blad for foreningerne og
om livet i vores lokalområde.
at kigge ind på www.hansted-egebjerg.dk,

Husk der kan jo dukke nyt op, inden næste nummer udkommer i slutningen af februar 2012.
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Erik Thomsen
- Årets borger 2011

Af Mogens Kirkegaard

Erik Thomsen fik overrakt hædersbevisningen som årets borger af formand for Broens bestyrelse Arne Busch Laursen

I

Lone Scherfigs film ”Italiensk for
begyndere” hedder en af hovedpersonerne ”Hal-Finn”. Her i
Egebjerg har vi Hal-Erik, og det er
ham, Broens bestyrelse har valgt til
at være årets borger 2011 i lokalområdet.
Egebjerg Idrætsforening har indstillet
Erik Thomsen for et enestående godt
samarbejde med ham både som mangeårig halinspektør, nu pensioneret,
og for den indsats Erik har ydet som
fodbold- og håndboldtræner og som
frivillig kampfordeler, et job han stadig forestår. Desuden har Erik og hans
kone Nina været samlingspunkter for
Egebjerg-områdets ungdom i den tid,
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hvor de bestyrede hallens cafeteria.
Broens formand, Arne Laursen, overrakte en tirsdag i begyndelsen af november en buket blomster i efterårsfarver og den traditionelle GJ-jule
uro, der følger med hæderen. Efterfølgende havde Broens skrivende
medarbejder en samtale med Erik om
hans indsats for lokalområdets sportsinteresserede befolkning.
Hvornår kom du til Egebjerg?
Det kom jeg i 1967, da vi byggede
hus på Vesterhøjsvej, hvor vi har
boet lige siden. Den ældste af vores
drenge er født i 1964, og da han be-

gyndte at sparke til en bold, kom jeg
hurtigt ind i trænerarbejde. Forholdene var jo ikke så gode dengang, der
var ikke noget egentligt klubhus, og
omklædning foregik oppe på skolen,
men der var brug foren træner til børn
og unge.
I 1972 kom jeg ind i bestyrelsen, og
der sad jeg så, indtil jeg fik hallen. Så
måtte jeg trække mig, fordi de mente
inde i kommunen, at jeg måske ville
forfordele Egebjerg i forhold til de
andre brugere, der kom udefra. Ja, det
var en overraskelse for mange herude, da vi fik bygget hallen i 1979/80,
at den også skulle bruges af foreninger i hele kommunen. Vi mente jo, at

Broen 24. årgang - nr. 2

det var vores hal.
Men så fortsatte du som træner og
hjælper i EIF?
Ja, jeg kom jo til i perioder at stå for
håndboldafdelingen og fodboldafdelingen, ligesom der var behov for.
Jeg var også med i badminton, for
det kunne af og til være svært at få
frivillige ledere nok. Heldigvis var
der også unge, der ville tage en opgave med at træne de yngste. Jeg har
afløst og også spillet på motions-plan,
jeg har altid godt kunnet lide at få
mig rørt.
Til at begynde med var sport jo en
fritidsbeskæftigelse, hvor det først
og fremmest drejede sig om at få sig
rørt, det med organiseret konkurrencesport kom senere, og det medførte så, at der for en 12-15 år siden
blev brug for en til at tilrettelægge
kampene. De mente jo, at når jeg
havde kontoret nede i hallen og sad
der, så kunne jeg også lige lave lidt
planlægning, foruden at jeg også lige
kunne træne alle hold indendørs. Og
det kunne jeg da også. Men planlægningen er blevet meget nemmere i
dag, hvor man kan køre det hele ind
på edb, og rettelser og ændringer, ja
det er meget nemmere. Nu kan man
maile det hele ud til lederne i stedet
for at sende breve og skulle ringe og
forklare til hver enkelt.
At være halbestyrer var vel også
dengang en fuldtidsstilling?
Ja, det var det. Jeg mødte kl. seks om
morgenen til klokken ni – halv ti, og
så igen om eftermiddagen fra klokken
tre til hen ad halv et om aftenen, efter
hvem der var der så sent. Vi havde
også flere store arrangementer, blandt
andet store dansemesterskaber med
op til otte-nihundrede mennesker.
Der var noget at lave, men det var
interessant, for der skete noget hele
tiden.
Men Nina og jeg kunne også kun
klare det, fordi vores børn var blevet
så store, ellers kunne det ikke have
gået. Det var også derfor, at vi kunne
gøre cafeteriet til et samlingssted for
de unge. Her kunne de komme og

snakke og hygge sig med hinanden.
Vi brugte også klublokalet, hvor der
var mulighed for at spille nogle spil
og sådan, og så havde vi lidt styr på
dem, i stedet for at de tog ind til Horsens og blev rodet ind i noget. Det var
sådan set et stykke socialt arbejde.
Det må jo være dejligt for dig, at det
går godt for idrætsforeningen, jeg
har lige set, at de er rykket op i serie
2.
Ja, det er dejligt at se. De har jo ligget
lidt på vippen tidligere, men det er
første gang, at de er kommet så højt
op. Det skyldes nok, at der er kommet
så mange unge, entusiastiske fodboldspillere, de ældre har efterhånden
trukket sig. Og det er det samme med
håndbold, det kører også helt fantastisk godt. Der har jo altid været nogle
aktive mænd og kvinder, og det kunne
godt være nogen, der gik til sagen,
selv om det ikke var turneringer. Jeg
har da også selv spillet håndbold.
Hvad er dine planer med hensyn til
at hjælpe idrætsforeningen?
Foreløbig fortsætter jeg som kampfordeler. Der har jeg også god hjælp
af Bent Nørgaard. Og så tager jeg et
år eller to ad gangen, til jeg synes,
at det er tiden at holde. Men jeg kan
godt lide at gøre et stykke arbejde,

og man skal jo også tænke på, at hvis
der ikke var nogen, der ville gøre et
frivilligt arbejde, så ville mange ting i
lokalområdet gå i stå.
Når man ser huset på Vesterhøjsvej,
kan man ikke lade være med at beundre det, for alting er så fint og i orden
både inde og ude, så jeg spørger Erik,
om han er gammel håndværker. Han
smiler lidt og siger så, at det han kan,
har han lært efterhånden. Det er jo
også en fordel i hallen, at de ansatte
kan lave de småting, der er behov for.
Det var Zoffmann, der i sin tid sørgede
for, at Erik fik stillingen som halbestyrer. Han havde jo kigget ham ud
og vidste, hvad han kunne.
Også som pensionist er der brug for
Erik. Han hjælper gerne familie og
venner med at lave lidt håndværksarbejde, sætte i stand og sådan noget. Sønnen Keld har købt Tholstrup
Mølle, og der er meget, der skal
ordnes. Nina kan også sagtens få
tiden til at gå, der er mange tilbud til
pensionister i Egebjerg.
Broen ønsker Erik Thomsen (og Nina)
et stort tillykke med udnævnelsen til
årets borger. De mange, der i tidens
løb har mødt ham og nydt godt af
hans virke, vil synes, at det er yderst
velfortjent.

Nina og Erik Thomsen glæder sig over den flotte Jule uro fra Georg Jensen

December 2011 - januar - februar 2012
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Egebjerg Brugs ophører
Af Mogens Kirkegaard

E

gebjerg Brugs ophører
formentlig pr. 1. december samtidig med, at en
spritny Fakta butik åbner i det
nye Egebjerg Vest kvarter.
Oplysninger fra den presseansvarlige
Coop-medarbejder Niels Karstensen
lyder, at Daglig-brugsen i Egebjerg
ikke kan drives rentabelt, og at den
derfor vil blive nedlagt og grund og
bygninger udbudt til salg igennem
Coop ejendomme.
For medarbejderne kom det også
overraskende, idet de først fik besked i uge 41 om beslutningen. Der
er pr. 1. november ca. 12 medarbejdere foruden uddeler Dorthe Hjorth
Petersen. De fleste af medarbejderne
er unge under uddannelse, der her har
haft mulighed for at supplere deres
SU. Det er usikkert, om de vil få mulighed for at arbejde i den nye Fakta.
Det vil måske være på sin plads at
beskrive lidt af den udvikling, som
vores lokale brugs har gennemgået
i de forløbne år. Egebjerg Brugsforening blev oprettet i 1897 og udviklede sig efterhånden til at blive en
veldrevet og velkonsolideret butik i

Mandag formiddag er der ikke mange kunder at få øje på. Et par enkelte biler holder
på parkeringspladsen. Skolebørnene er ikke dukket op endnu for at få deres sædvanlige
fix af slik og chips. Vejret er heller ikke det bedste og afspejler sikkert meget godt den
opbrudsstemning, man fornemmer.

nært samarbejde med FDB, Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger. Det skyldtes ikke mindst dygtige uddelere som Albert Svendsen,
der forstod at imødekomme medlemmernes behov for både daglige forbrugsvarer, olie og benzin og mere
landbrugsrelaterede grovvarer. I takt
med den tekniske udvikling var man
også leveringsdygtig i hvidevarer
som vaskemaskiner og køleskabe
og frysere. Egebjerg Brugs havde
foruden uddeleren også flere dygtige
handelsuddannede medarbejdere, der
havde et godt kendskab til varerne og

var i stand til at give kunderne en god
service.
Brugsen havde gennemgået moderniseringer og tilbygninger i 1930erne
og igen i 1950erne, men omkring
1970 begyndte man at tænke i
større baner. I forbindelse med byggemodning af Egesholms jorder opstod der mulighed for at erhverve en
grund over for den gamle Brugs, og
medlemmerne vedtog at bygge en ny
brugs, der kunne indvies 1976 under ledelse af Poul Erik Nielsen, der
havde vært førstemand under Svend-

OK benzin har drevet benzintank her siden åbningen og har været En dagligvarebutiks skæbne afgøres ved kassen. Mandag forgode til at støtte de lokale foreninger, både spejderne og idræts- middag er ikke det tidspunkt, hvor der er mest gang i kasseappaforeningen. Priserne har normalt ligget på et fornuftigt leje.
ratet. En god service har været, at brugsen har haft et samarbejde
med Løveapoteket i Horsens, så kunderne kunne hente medicin
samtidig med, at de handler i butikken.
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sen, og hans dygtige kone, Hanne.
Forudsætningerne for byggeriet var,
at Horsens Kommune havde planlagt
at udstykke et større areal til parcelhuse længere op ad bakken vest for
Egebjergvej. Men inden projektet
blev realiseret, havde kommunen på
grund af den økonomiske afmatning
udsat det til bedre tider. Så der stod
Egebjerg Brugsforening med en ny,
dyr bygning og et manglende kundeunderlag. I løbet af få år stod det
klart, at man måtte gå den tunge vej
og bede FDB om at overtage forretningen. Et stort flertal på 118 medlemmer mod 4 vedtog denne beslutning på en generalforsamling den
På billedet fra 1925 i den daværende Egebjerg Brugs ses den unge uddeler Albet Svend15. marts 1980.
I årene derefter kæmpede Egebjerg
Brugsforening med stigende underskud og faldende omsætning, og
konkurrencen fra supermarkederne
i Horsens blev større og større. Alligevel lykkedes det at holde skruen i
vandet og få stabiliseret økonomien,
men mange kunder syntes, at prisniveauet var for højt, og at det bedre
kunne betale sig at handle i Horsens.
I 1997 fejrede man 100 års jubilæum
og fik i den anledning udarbejdet et
lille jubilæumsskrift, hvor man kan
læse om brugsens udvikling og historie.
Men FDB har jo også måttet følge
med tiden og rationalisere driften.
Der er stærke aktører på dagligvareområdet, og lavprisbutikkerne
medvirker til at presse indtjeningen.
Hansted Brugs og Lundum Brugs
måtte ophøre for flere år siden, og nu
er turen altså kommet til Egebjerg.
Engang havde næsten hver landsby
sin lokale brugs, men i dag er der kun
375 Dagligbrugser tilbage og de må
kæmpe hårdt for at overleve.

sen og hans medhjælper, Olga Hedegaard Jensen. Sådan så en gammeldags landhandel
ud med ting og sager hængende og stående alle vegne. Man skulle jo udnytte det lille
butiksareal mest muligt.

PDen gamle brugs på Egebjergvej fotograferet efter tilendebragt udv idelse i 1958. Dengang lå den ud til hovedvej A 10, hvilke både gav handel i butikken og ved benzintanken.

Forhåbentlig vil den nye Faktabutik
vise sig at være en god erstatning for
Egebjerg Brugs, så befolkningen i
lokalområdet vil lægge en stor del af Efter udvidelse og modernisering i 1958 gik man over til en lidt begrænset form for
selvbetjening. Uddeler Albert Svendsen med familie og personale står bag disken ganske
deres daglige handel der.
stolte over den nye butik.

December 2011 - januar - februar 2012
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En sang fra de gode gamle dage

D

et er efterhånden ikke så tit,
der kommer breve i postkassen
længere. Mange bruger e-mail
i stedet, endnu flere måske sms, og atter andre har glemt brevskrivningens
ædle kunst. Men for ca. 14 dage siden
skete miraklet alligevel: et brev i min
postkasse.
Det var fra K.M. Bentsen i Glud, der
viste sig at være en gammel Egebjergpige, Karen Bentsen, der boede sammen med sin familie på den ældste del
af Grusdalsvej. Hendes mor var Marie
Bentsen, og hendes bror Robert var
pottemager eller keramiker, som det
rettelig hedder i dag. Han fik senere
en stor virksomhed i Solbjerg. Marie
Bentsen var kendt af både børn og voksne i Egebjerg, for dels havde hun en
lille slikbutik hjemme i kælderen, som
mange Egebjerg-børn besøgte på vej til
eller fra skole, dels passede hun samvittigsfuldt garderoben i forsamlingshuset,
når der var fester. Hun døde i 1970.
I konvolutten var et lille brev, hvori
Karen Bentsen fortalte, at hun havde
været glad for at læse Peder Pedersens
beretning om de gamle huse og deres
beboere på Grusdalsvej. Desuden sendte hun et par billeder til sognearkivet og
en sang, der gengives her:

Udflugtens sang

Af Mogens Kirkegaard

Junisol i skov og kær
møder vi på vores færd,
sommerdagens poesi
blander sig deri.
Se, naturens dejlighed
den gi’r sind og og hjerte fred
derfor i taknemlighed
vi ruller rask afsted.
Lundum-Hansted kører . . . .
Vi får solens sidste blink
før den dukker bag en brink
og som dagens afskedssang:
aftenklokkens klang.
Og mens mørket nærmer sig,
finder vi jo nok en vej,
så vi kommer hjem igen,
men husk så vort refræn:
Lundum-Hansted kører ….
Men hvad nu til næste år
når vi storkommunen får,
mon den også gi’r en tur
altså én der du’r?
Lige meget hvad der sker,
så vil vi dog ønske her,
fællesskabet må bestå
vort motto ligeså:
Lundum-Hansted kører ….
Sangen var skrevet af Regnar Caspersen, der var en kendt skikkelse i den
gamle Lundum-Hansted kommune.
Han var født i Hansted sogn som søn af
Casper Kaspersen og hans kone Sørine.

Regnars far havde arbejdet ved landbruget, indtil han fik en mælketur rundt i
Egebjerg og Hansted med mælk fra mejeriet Egedal, den som senere Holger
Hjerresen overtog. Regnar Caspersen
havde gået i den gamle Egebjerg skole,
Gl. Egebjergvej 1, hos lærer Kristoffer
Fischer, der i ganske særlig grad var
kendt for sin evne til talbehandling.
Fischer var en lærer af sin tid, hvor der
fordredes arbejde og disciplin af eleverne, men hvor de til gengæld fik gode
kundskaber til deres videre færd gennem livet.
Det fortælles, at Fischer, der var regnskabsfører i Egebjerg Brugs, fungerede
som en levende regnemaskine ved den
årlige optælling til brug for status. Bestyrelsen var i gang ved hylderne og
råbte varepriser til Fischer, der lynhurtigt lagde dem sammen løbende,
og når optællingen var forbi, havde
Fischer slutresultatet i hovedet. Regnar Caspersen overtog senere arbejdet
som regnskabsfører i Brugsen, men
nok uden at overgå sin læremesters
evner til at lægge tal sammen. Fischer
havde i parentes bemærket også andre
kvaliteter. Som 70årig var han stadig i
stand til at gå gymnastiksalen rundt på
hænder og slå kraftspring! Han havde
også ledet karlegymnastik i forsamlingshuset gennem flere år.

Mel.: Hils fra mig derhjemme
I sin lyse junipragt står
vort land i dejlig dragt,
og ved syn af mark og vang
bry’r vi ud i sang.
Under muntre ord og smil
sluger bussen mil for mil,
ad den slagne landevej
vi ruller rask af sted
Omkvæd:
Lundum-Hansted kører
ud hvor der er bedst,
Lundum-Hansted fører
os i øst og vest.
Her er snak og latter,
dagen gir kulør,
derfor her vi alle er i festhumør.
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Revyen i Forsamlingshuset 1951 blev en stor succes, ikke mindst på grund af Regnar
Caspersen, der havde skrevet flere af numrene og selv optrådte med et udvalg af lokale
skønheder i Hawaii-kostumer. Fra venstre ses Edith og Bente Svendsen, Inga Bonde, Regnar Caspersen, Jytte Post, Grethe Petersen og Inger Marie Christensen.
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Revyen i Forsamlingshuset 1951 blev
en stor succes, ikke mindst på grund af
Regnar Caspersen, der havde skrevet
flere af numrene og selv optrådte med
et udvalg af lokale skønheder i Hawaiikostumer. Fra venstre ses Edith og
Bente Svendsen, Inga Bonde, Regnar
Caspersen, Jytte Post, Grethe Petersen
og Inger Marie Christensen.
Regnar Caspersen optrådte også i forsamlingshuset, men på en anden måde.
Han høstede mange laurbær for sine
revyviser og sin medvirken på scenen.
Han var i sine unge dage en flot fyr, der
var meget omsværmet af pigerne i Egebjerg. Regnar var uddannet typograf og
hørte dermed til aristokratiet inden for
håndværkerstanden, og til sit gode udseende kunne han tilføje et smukt, dannet sprog og belevent væsen. Men det
var først i en sen alder, at han giftede
sig med organist i Hansted kirke, Karen
Clausen, der var søster til mejeribestyrer Møller Hansens kone, Misse. Regnar og Karen havde længe haft et godt
øje til hinanden, men han boede jo sammen med sin mor i det røde hus på Egebjergvej, så det har nok ikke været så
let. Først efter Sørines død i 1967 blev
de gift.
Regnar Caspersen blev i 1962 valgt
ind i Lundum-Hansted sogneråd og
havde posten til 1970, da kommunesammenlægningen betød nedlæggelse af
sognerådet. 1962 var et afgørende år i
lokalpolitikken i den gamle landkommune. En gruppe borgere i Hansted og
Egebjerg var gået sammen om at opstille en borgerliste i protest mod den
manglende udvikling i kommunen. I
sognerådslokalet hang der i mange år et
par billeder, der fortalte lidt om tempoet
i den gamle kommune. De viste nemlig
en scene, hvor et par stude var spændt
for en landbrugsvogn. Borgerlisten, eller ”fortovslisten”, som den lidt hånligt
blev omtalt, fik valgt tre mand ind i
sognerådet. Venstre havde i flere år haft
absolut flertal i sognerådet, men nu var
vejen banet for et samarbejde på tværs
af partiskel. Dermed startede en udvikling med jordkøb og byggemodning
af Øster- og Vesterhøjsvej kvartererne.
Lundum-Hansted kommune havde altid
sat en ære i at sætte næring efter tæring.
Man brugte ikke flere penge, end skat-

På udsnittet af sognerådsbilledet fra 1970 ses forrest fra v. Inger Kristensen og Ragnhild
Laursen, begge valgt af socialdemokraterne sammen med Ejnar Jensen fra Lundum bagerst til venstre ved siden af Regnar Caspersen.

tegrundlaget var til, og man administrerede billigt. Men den begyndende
velstand i 1960erne fik dog sognerådet
til at lukke lidt op for posen. Således arrangerede man i slutningen af årtiet en
årlig pensionistudflugt, og Inger Kristensen i Hansted, der selv var medlem
af sognerådet, fortæller lidt om det.
Sognerådsformand Chr. Schønemann
Hansen, Ragnhild Laursen og Inger
Kristensen arrangerede og forberedte
udflugten, der skulle foregå den 12. juni
1968.
De tre ”sognerødder” fandt et sted ved
Lillebælt, hvor man kunne tænke sig at
få eftermiddagskaffe og tog selv forinden ud for at teste kaffebordet. For
at gøre udflugten mere festlig, fik man
Regnar Caspersen til at skrive Udflugtens Sang og få trykt et lille hæfte
med nogle kendte sange, ”Som en rejselysten flåde”, ”I skovens dybe, stille
ro” og ”Der står et slot i Vesterled”.
Det var han den rette til, for han var
efterhånden blevet faktor på Horsens
Folkeblads bogtrykkeri. Desuden sang
man en sang, der ikke synges så meget
mere, Uffe Birkedals ”Gamle Jylland,
hvor du trofast skyder ryg” på melodien
”Droslen slog i skov sin klare trille”.
Der var jo ikke gået mere end ca. 20 år
siden besættelsestiden, hvor man havde
sunget fædrelandssange på livet løs, og
de b lev stadig sunget ved forskellige
folkelige arrangementer i skole og forsamlingshus.
Det var en udflugt, folkepensionisterne
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så hen til, for pensionen rakte jo endnu
ikke til hverken bil, fjernsyn eller udlandsrejser. Hverdagene kunne blive
lange for de ældre, der måske ikke engang havde råd til en telefon. Vi snakker
om en tid, der ligger 50år tilbage.
Regnar Caspersen stillede i sin sang
det spørgsmål, om den kommende
storkommune også vil give en tur, altså
en der dur? I det hele taget var mange
skeptiske med hensyn til de lovede
fordele ved kommunalreformen. Det
blev heller ikke det helt store i LundumHansted området. Mælkemand Holger
Hjerresen var i 1970 blevet udpeget til
at sidde i Horsens Byråd, og snakken
gik, at det eneste synlige resultat af
hans arbejde, der var den bænk, som
han fik sat op ved busstoppestedet på
Nørretorv. Byudviklingen i storkommunen focuserede i langt højere grad
på sydbyen.
Én ting gik i hvert fald tabt ved kommunesammenlægningen, nemlig den
nære kontakt mellem lokalpolitikerne i
sognerådet og almindelige borgere. Alle
vidste jo, hvem der sad i sognerådet i
den gamle kommune og havde let ved
at få dem i tale. Storkommunens byråd
blev for mange en abstrakt størrelse.
Og især med den seneste kommunesammenlægning og overgangen til den
digitale tidsalders velsignelser eller udfordringer, som man vil, kan i hvert fald
ældre borgere i Udkantshorsens undertiden længes tilbage til de gode gamle
dage i de små lokalsamfund.
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Cykelholdet 2011
Af Leif Henning Kristensen

S

å er sommerens motionsture tirsdag eftermiddag slut for i år. Lidt
af det vi har oplevet i år, skal her
fortælles.
Vi har været et vekslende antal motionister i år, skønt sommeren har været noget
våd, har vi dog haft rimeligt vejr på vores
cykel ture, vi har været i regntøjet et par
gange, sidste gang var på vejen hjem til
Egebjerg, efter vi havde drukket kaffe
ved Jytte Guldmann i Stenderup, hvor
også bussen på den ugentlige udflugt fra
Egebakken havde fundet vej til, med Kaj
Leon ved rattet denne dag, han og Niels
og Børge skiftes til og være Chauffør på
turene ud i omegnen.

Mosel
Den ugentlige cykeltur er hyggelig, vi
kommer en tur rundt i omegnen får noget
god motion, både krop og ben bliver rørt,
men ikke mindst mundlæderet bliver
også brugt flittigt. Inden den står på kaffe
og blød brød, og er der flødeskum til, er
den helt fin, den nyder vi i Egebakkens
cafeteria, inden vi triller hjem.
Først på sommeren på en cykeltur fortalte Kristian Pedersen mig, at ham og
fruen skulle på ferietur til Mosel området, Kristian fortalte, at de der skulle
cykle daglige ture på de anlagte cykelstier ud langs Mosel floden. Det så de
meget frem til at prøve. Men da vi hverken så Kristian eller fruen på vore senere
ture, spurgte jeg de andre på holdet, om
det måske kunne tænkes, at Kristian og
fruen var faret vild dernede i Euroland
eller om GPS´n var gået død.
Nåh, det var de nu ikke, jeg har da hilst
på dem siden hen.
Men bare nu ikke andre fra cykelholdet
også får den ide og tager på tur til Mosel.

På billedet ses fra venstre mod højre, Gunner, Vagn, Elly og Kaj Leon
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Det gamle Egetræ i Stensballegård skov.

Øen
Vores cykeltur gik en dag over Hansted
til Haldrup og ind på Odderbanestien
forbi det gamle store egetræ tæt ved
Brakøre, som ligger i den østlige ende af
Stensballegård skov ved Horsens fjord.
Turen gav os en oplevelse, vi faktisk
først bagefter er blevet klar over var
en sensation, omtalt i agurketiden, over
flere artikler i Horsens Folkeblad.
Vores historie om Brakøre er, at da vi
kom igennem det levende hegn og ud på
stranden med vore cykler for at nyde og
se den fantastiske udsigt over Horsens
fjord, så vi et Dannebrogsflag rejst ude
på sandbanken foran os. En mand kom
slæbende med en planke. Vi spurgte
manden, om han samlede drivtømmer.
Han svarede: “nej, det er sædet til vores
lokale bænk, som vi har stående her ved
stien, hvor vi kan sidde og nyde udsigten
ud over Horsens fjord”. Den lokale
mand med planken mente helt klart, at
det var nogle unge lømler, som havde
taget bænkens sæde for at bruge det til
brænde, for der havde været lavet bål
ude ved flaget på sandbanken.
Vi på cykelholdet gav manden ret. Det
var bare for dårligt, at de lokale ikke
kunne havde deres bænk i fred derude,
så de kunne sidde på bænken bag sivet i
læ og nyde en pibe tobak, bytte en løgn,
og i det hele taget bare nyde den flotte
udsigt ud over fjorden.

De lokales bænk er nu igen på plads, så man
kan sidde og nyde udsigten over fjorden.

Men så nogle uger efter, bliver vi jo
meget klogere, da vi i Horsens folkeblad
læser om øen i Horsens fjord. Det var jo
slet ikke nogen unge lømler, som havde
holdt strandparty. Det var jo journalisten
eller globetrotteren Jens Troense, der
havde opdaget en ny ø i Horsens fjord
ved Brakøre, havde slået lejr på øen og
taget den i besiddelse og plantet Dannebrog i sandet.
På billedet i avisen kunne man se, at
Troense havde brugt de lokales sæde til
bord. Sagen om planken var opklaret,
havde vi nu vidst det den dag, kunne vi
have talt om det på turen hjem, langs
fjorden og Nørrestrand til kaffen på Egebakken. Eller talt om øen, som flere af os
havde set mange gange på cykelturene til
Brakøre, uden at vi vidste, at det ikke var
en sandbanke, men en ny ø i kongeriget.

Den nye Ø kunne man jo kalde ”Øreflippen”
det passer lidt til Brakøre.
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Vil man vide mere, kan man læse om allierede nedstyrtninger i Danmark på nettet, begge nedstyrtninger er omtalt.
Vi cyklede fra Vestbirk mod Nim, op op
over Vorbjerg med oltidshøjene og over
Torp og Lundum hede hjem til kaffen.

Græskar

Mindestenen ved Vrønding for fem allierede
flyvere, der mistede livetden 29. april 1943.

Mindestenen ved Vestbirk for de syv allierede
flyvere, der mistede livet den 21.april 1943.

Mindesten

Ugen efter går vores tur over byerne Sattrup og Østbirk ud til mindestenen ved
Vestbirk. Stenen står under et egetræ. Det
står lidt ensomt og majestætisk helt alene
på marken. Lidt underligt at tænke på, at
de unge flyvere, der døde her, har været
lige så ensomme, som egetræet stenen
nu står under, denne nat i april 1943. De
kæmpede som rasende for deres liv, der
sluttede her på marken.
Vores førerhund på cykelholdet, Vagn
Jensen fortalte, hvordan han selv som
dreng oplevede den nat, da flyveren blev
skudt ned ved Vestbirk. Vagn og hans
forældre boede i Nim. Han så fra vinduet
i deres hus om natten flyveren komme
lavt over huset med en flammehale efter
sig. Den styrtede ned i et voldsomt flammehav. Helt klart kunne vi mærke på
Vagn, at det havde gjort et voldsomt indtryk på ham, og at det stadig er noget,
som står helt klart i hans erindring.
Begge bombefly var Lancastere nedskudt af tyske jagere med 8 dages mellemrum i vort lokalområde.

To tirsdage i juli og august tog vi en tur
forbi mindestenene for de allierede flyvere, der mistede livet i april 1943 under
anden verdenskrig. De de blev skudt ned
af tyske jagere på vej hjem til England
over vort lokale område, efter en bombemission over Nordtyskland.
Den første mindesten vi cyklede ud til,
står ved vejen ved en gård, sydvest for
Tamdrup kirke mod Vrønding, hvor
bombeflyet styrtede ned på marken øst
for gården.
Mens vi står og taler sammen, kommer manden, der er ved at slå gårdens
græsplænen, ud til os. Han kan fortælle
os meget, om hvad som skete dengang.
Det var hans bedstefar, der havde gården
under krigen. Gårdejeren holder området
ved mindestenen og planter blomster om
sommeren. Han havde også kontakt til
flyvernes familie, som havde været der
for år tilbage og set stedet, hvor deres
familiemedlemmer omkom.

Når cykelturen er gået igennem Langgade i Lund by, har jeg set en have,
hvor der blev dyrket græskar, ret så
store græskar endda, på vores sidste tur
i år den 11. oktober kom vi igennem
røret under motorvejen, bag om gården
Provstlund ad den gamle vej, som nærmest er et hjulspor til Langgade. Flere
af græskarrene var lagt frem til vejen,
men et af dem var særligt stort. Vi talte
om, at det måske skal med i konkurrencen om det største græskar i Danmark,
som afholdes i tivoli i København. Det
kan jeg så se i Horsens folkeblad den
17.10.2011, at det skulle det. Ejeren af
græskarret, Henrik S. Lund, Horsens,
var blevet nr 5 ved DM i kæmpegræskar
med en vægt på 149,2 kg.

Nr. 5 ved DM, mon det ender som syltede
græskar til familien Lund?

Afslutning

Gårdejeren fortæller om dramaet på stedet.
Gunner og Vagn ses på billedet.

Det ensomme træ og mindestenen. Vagn,
Erling og Poul Erik ses med ryggen til.
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Jeg håber, at min lille fortælling om
cykelholdet 2011 har givet et indtryk af,
at en cykeltur kan give god motion, en
god og løs snak, socialt samvær med andre og lidt syn på historien og nutiden.
Til alle potentielle cykelmotionister i
området hold jer endeligt ikke tilbage.
Hvis lysten er der, så pump cyklen.
Så ses vi den første tirsdag i maj 2012
på Egebakken kl 13.30. Da kører vi fra
garagen på parkeringspladsen ud til nye
gode oplevelser.
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Besøg af en U-18 landsholdsspiller

Tekst: Lars Vissing Andersen

T

orsdag den 6. oktober var den almindelige udendørs fodbold træning for U 10 og 11 pigerne skiftet ud
med besøg af Anne Kristoffersen, som
spiller for U-18 landsholdet.
Anne Kristoffersen startede med at
fortælle, hvordan det er at være/spille
på landsholdet, og om hvor meget
træning det egentlig kræver for at blive

12

god.
Alle pigerne havde mange spørgsmål
til Anne, og der gik lidt tid inden Anne
kunne begynde at vise pigerne nogle
gode fodboldtricks i form af ”Michael
Laudrup” finten og nogle gode tips til
et godt vristspark. Pigerne gik vældigt
op i at prøve de nye opgaver anført af
Anne.

Til sidst skulle Anne skrive autografer
– og alle var enige om, at det havde
været en stor oplevelse at have besøg
af en ”ægte” landsholdsspiller, - og
drømmene blev tændt i nogle af pigerne.
Vi vil gerne takke Anne Kristoffersen
for, at hun havde tid og lyst til at komme på besøg i vores træningstid.
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Kom og vær aktiv i Egebjerghallen søndag
den 18. december 2011 Kl. 12.30 - 15.00.
Program
12.30 Velkomst
30 min Aerobic
30 min Zumba
30 min Step
14.00 Hygge i Cafeteriet med sandwits, vand og en lille Julegave.
15.00 Glædelig Jul
Pris kr. 50,Betaling og tilmelding
senest den 9. december
på hjemmesiden
www.egebjerg-if.dk/dans

Vi ses!
Egebjerg IF

Oprykning E
til serie 2

gebjerg IF har for første gang i
klubbens historie sikret oprykning
til serie 2. Det skete med en sejr på 5-0
over FC Horsens allerede i 3. sidste
spillerunde. Egebjerg har spillet i serie
3 i tre sæsoner. Holdet vandt 12 af de
14 kampe, spillede uafgjort i de sidste
to kampe og sluttede 9 point foran nr. 2.
Egebjerg har brugt 25 forskellige spillere
på vej mod oprykningen.
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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
31. januar 28. februar og 27 marts 2012
Der er ledige numre i støtteforeningen, årligt 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 udtrækninger på medlems numre:
august

september

oktober

200 kr. Finn Christensen 100 kr.
Lissy Madsen 100 kr. Georg Rasmussen 50 kr. Anders Møller 50
kr. Karen Bastholm 50 kr. Tina Andersen 50 kr. Michael Steen

200 kr. Ulla Jørgensen 100 kr.
Marius Sørensen 100 kr. Palle Kock
50 kr. Mogens Hansen 50 kr. Max
Andersen 50 kr. Yvonne Christiansen 50 kr. Birgit Madsen

200 kr. Else Mathiasen 100 kr. Jette
Henriksen 100 kr. Kirsten schnoor
50 kr. Helle Sørensen 50 kr. Hans
Jørgen Kaspersen 50 kr. Solveig
Thomsen 50 kr. Benthe Steffensen

Stor tak til månedernes sponsorer:
Hansted Autoservice

Søren Christensen

Bux

Alle Holdledere og træner for ungdomshold i EIF kan søge Støtteforeningen
om et beløb til deres hold f.eks. afslutning.
Ansøgningsskemaer kan man få i EIF ved bestyrelsen og aflevere det til
EIF støtteforenings formand Kurt Olesen, Østerhøjsvej 8, Egebjerg.

D

Bliv medlem af Støtteforeningen nu

et vil være rigtig rart, hvis du vil være med til at støtte op omkring vores børn i støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. årligt med mulighed for vinde på medlemsnummer. Der
bliver udtrukket 7 gevinster hver måned, alle udtrukne numre bliver offentliggjort i BROEN,
og pengene kommer direkte hjem til døren.

Egebjerg Hansted StøƩeforening
StøƩeforening EIF
Bestyrelsen
Formand
Næsƞormand
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
Husholdningsforening
Vinterprogram 2011-2012

O

nsdag den 7. december Julehygge
Vi mødes i klubhuset ved Egebjerghallen
kl.18.00 til veldækket bord samt en julemenu. Der vil
være underholdning ved Anny Fyhn samt amerikansk
lotteri. Pris 200,00. kr. alt inkl. pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest 29. november.

T

irsdag den 11. oktober var vi til modeopvisning hos Tygesen Women, Jessensgade, Horsens.
Det var en fin aften, som de havde lavet for os.
Nogle fra bestyrelsen viste noget af Thygesens flotte
tøj frem, som en del af deltagerne faldt for.

T

irsdag den 10. januar Vinsmagning
i klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19.00.
Hans Enemark vil komme og fortælle lidt om
vin, og der vil blive udskænket smagsprøver af
forskellige vine, og bestyrelsen vil server lidt
mundgodt. Pris 90,00 kr. pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest 2. januar.

M

andag den 6. februar Karin Sørensen
i klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19.00.
Karin Sørensen kommer og fortæller, om hvordan det var at være i huset hos skuespiller Poul
Reumert.
Foreningen vil lave en kop kaffe. Pris 50,00 kr.
Tilmelding til bestyrelsen senest 27 januar.

M

andag den 12. marts ”Spise sammen
aften” i klubhuset ved Egebjerghallen
kl. 18.00.
Foreningen indbyder til den årlige ”spise sammen aften” med lidt underholdning. Pris 200,00
kr. pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 5. marts.

T
Husk

orsdag den 26. april Generalforsamling
I klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19.00.

at mænd/ledsager er altid
velkommen

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Bestyrelse:
Ruth Jensen
Birtha Nielsen
Margit Henriksen
Alice Jensen
Ninna Thomsen
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Skovgårdsvej 10
Stængervej 32
Gl. Egebjergvej 2
Tingvadvej 6
Vesterhøjsvej 12

21 15 63 91
75 65 64 21
75 65 63 15
75 68 54 48
75 65 65 01
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Gudstjenester Lundum-Hansted
Gudstjenester

Lundum kirke

Hansted kirke

Søndag den 4. december
2.søndag i advent.

16.00 Julekoncert (se opslag)

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 11. december
3.søndag i advent.

09.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 18. december
4.søndag i advent.

Se Hansted

09.00 Jytte Ibsen

Lørdag den 24. december
Juleaften.

15.00 Torsten Ringgaard.

13.30 og 16.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 25. december
Juledag.

09.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Mandag den 26. december
2.juledag.

Se Hansted
(Tolstrup 09.15 Kjeld Kristensen)

10.30 Kjeld Kristensen

Lørdag den 31. december
Nytårsaften.

Se Hansted

14.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 1. januar
Nytårsdag.

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

Søndag den 8. januar
1.søndag efter hellig 3 konger.

09.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 15. januar
2.søndag efter hellig 3 konger.

Se Hansted

14.00 Spejdernes nytårsparade.
Torsten Ringgaard

Søndag den 22. januar
3.søndag efter hellig 3 konger.

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 29. januar
09.00 Torsten Ringgaard
Sidste søndag efter h.3 konger.

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 5. februar
Septuagesima.

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 12. februar
Seksagesima.

Se Hansted

10.30 Kjeld Kristensen

Søndag den 19. februar
Fastelavn.

14.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 26. februar
1.søndag i fasten.

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 4. marts
2.søndag i fasten.

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 11. marts
3.søndag i fasten.

09.00 Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 18. marts
Midfaste.

Se Hansted

10.30 Torsten Ringgaard
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Gudstjenester Egebakken:
Lørdag 24. december
Onsdag 25. januar
Onsdag 29. februar
Onsdag 28. marts

Formand for menighedsrådet i Hansted:

kl. 10.00
Kaffe
kl. 14.00
Gudstjeneste
kl. 14.30

{

Enhver er velkommen!

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

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00-12.00
samt torsdag kl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00-18.00
Torsten Ringgaard tlf. 75 65 64 12 - mobil 29 27 08 39
Stængervej 24, 8700 Horsens

December 2011 - januar - februar 2012

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
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Nu er der et rendyrket familiearrangement i kirken. Vi kalder det Gud og spaghetti.
Meningen med dette er, at børnene får en god oplevelse samtidig med, at vi
børnefamilier får mulighed for at komme i kirken på en afslappende måde.
Vi havde den første spaghettigudstjeneste den 12. oktober. Vi startede som
enhver anden gudstjeneste med, at der skulle ringes med klokken. Børnene
fik lov til at hjælpe vores præst Torsten med at ringe, så det tog sikkert lidt
længere tid end normalt. Her blev det tydeligt, hvor mange kræfter der er i
klokken. Som barn skal man ikke bare holde fast i rebet, medmindre man vil
have en flyvetur.
Efter klokkerne var det orgelets tur til at blive testet. Organisten Julie var med og kunne vise nogle af alle de muligheder, der er for at lave forskellige toner. Her kunne børnene også komme op på orgelbænken for at styre det store
orgel.
Torsten tog sin præstekjole på, vi kiggede på alteret og smagte nadverbrødene. Undervejs havde børnene en masse
spørgsmål, og det blev der brugt tid på at snakke om. Det er jo netop det, der gør det til en BØRNE Gudstjeneste. Vi
sang også et par sange og bad fadervor, inden vi gik over i kirkehuset for at spise.
Maden var pasta med kødsovs. Det vil vi ikke garantere, at det bliver hver gang, men vi forsøger
at lave noget mad, som børnene kan lide. De var dog hurtigt færdige og kunne så nå at lege og
tegne, mens vi voksne fik mulighed for at snakke lidt.
Vi sluttede klokken 19 efter en rigtig god aften med større tilslutning, end vi havde turdet håbe
på. Det var en rigtig god start på noget, som vi håber, kan blive til en tradition.
Lige nu har vi aftalt at gentage arrangementet cirka hver anden måned. Om det ændrer sig på
sigt, kan I være med til at beslutte. Vi har planlagt to gange mere. Det er den 14. december og
8. februar.
Hvis I har spørgsmål eller andre kommentarer, er I meget velkomne til at henvende jer til Torsten.

En hyggelig aften med indhold på børnenes præmisser:
• Familiehygge
• Socialt samvær
• Nem aftensmad
• Fællesskab
• Sange
Program for aftenerne:
Kl. 17.30 Børnegudstjeneste i kirken
Kl. 18.00 Aftensmad i kirkehuset

Datoer:

Kl. 19.00 Tak for i aften

Onsdag den 14. December
Onsdag den 8. Februar
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Julehilsen
2011

S

varmer det dybt inde i hjertet. For det
er, som om vi midt i vinterens mørke
kolde tid, her sidst på året, bliver iklædt ”farmors varme strikketrøje”.
Ja med ord fra vor Gud og far, der
luner og varmer, så sjælen bliver helt
varm. Og vi har brug for det. Brug
for at kunne tro på, at vi ikke er overladt til os selv. Brug for at tro, at
uanset hvordan året er gået, så hviler
Guds kærlighed over os. Og hvem
udtrykker det bedre end Ingemann
i salmen ”Julen har bragt velsignet
bud”. Sidste vers lyder sådan:

om sognepræst er man privilegeret. Tænk man får lov
til via Broen at sende en julehilsen ud til hver og en i sognene
Lundum og Hansted. Når jeg så
sidder her på mit kontor og skriver,
ja så går tankerne helt automatisk
tilbage på året, der gik, og dermed
dukker uendelig mange ansigter op
for mit indre blik. De varmer på en
dejlig måde mit hjerte. Ansigter
fra alle aldersgrupper. Ansigter fra
kirken. Fra Kirkehus og Borgerhus.
Fra Forsamlingshuset. Fra skolen.
Fra Børnehaven. Fra Sportspladsen.
Fra plejehjemmet Egebakken. Glade
ansigter. Sorgfulde ansigter. Betænksomme ansigter. Interesserede ansigter. Ét har de til fælles: ansigterne
er imødekommende. Alle I ansigter
skal vide, at I er med til at skabe en
vidunderlig arbejdsplads for jeres
sognepræst. Tak!

land. Vi seks børn ventede spændt,
skønt vi godt vidste, hvad bedsteforældrene fra Jylland havde fundet
på. For det var stort set det samme
som sidste år og forrige år, ja så længe
vi kunne huske tilbage. Mormor
og morfar fra Sønderjylland sendte
penge, som mor og far skulle købe
gaver for. Men ikke kun penge. Også
store poser slik og marcipan, som de
havde handlet ind syd for grænsen.
Farmor og farfar fra Midtjylland
sendte bløde pakker. Vi vidste godt,
at farmor havde strikket tykke trøjer,
sokker, halstørklæde og handsker i
alverdens forskellige farver. Sådan
var det hvert år. Og dog åbnede vi
gaverne juleaften med den samme
hjertelige glæde og taknemmelighed.
Vi vidste, at med disse genkendelige
gaver, sendte bedsteforældrenes
deres allerstørste kærlighedshilsen til
os, der boede helt over på Bornholm.

I min julehilsen vil jeg gerne fortælle
en enkelt lille ting fra min barndoms
jul på Bornholm. Hvert år op til jul
kom posten med julegaver fra Jyl-

Som voksen tænker jeg, at julens
største gave ligeledes er den samme Glædelig jul.
år efter år. Kirkens budskab er det Sognepræst
samme. Men skønt det er det samme, Torsten Ringgaard.

Frelseren selv var barn som vi, i dag
han lå i sin vugge. Den have, Guds
engle flyve i, vil Jesus for os oplukke.
Himmerigets konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer; han favner hver barnesjæl på jord og lover os
englevinger.
Jo, han favner hver barnesjæl. Også
din.

Julefest for pensionister
Torsdag den 8. december kl. 14.00

F

esten starter med gudstjeneste i Hansted
kirke. Efter gudstjenesten fortsætter festen i
Hansted kirkehus med kaffebord, hyggeligt samvær,
underholdning og overraskelser.

Tilmelding til:
Bettina Christensen
Tlf.: 21 74 00 67
Mail: bettina@exsos.com

Kaffen koster 20,00 kr.

Sidste frist for tilmelding er:
Torsdag den 1. december

Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne dag, skal du
ikke bestille den, det gør menighedsrådet – du skal blot
sørge for at give besked om det, når du melder dig til
festen.

December 2011 - januar - februar 2012

Venlig hilsen
Lundum-Hansted
menighedsråd
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Omkostningsbaserede kirkegårdstakster i Horsens Provsti
(Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. oktober 2011)

Gældende fra 1. oktober 2011 hvor man bor, eller - efter bestemte brev. Gravstedsbrevet er en skriftændres kirkegårdstaksterne for regler - på en kirkegård, som man lig aftale mellem menighedsrådet
kirkegårdene i Horsens Provsti.
har en særlig tilknytning til.
og gravstedsejeren. Denne har retten til at indgå bindende aftaler med
Kirkegårdstakster skal følge de
kirkegården.
statslige regler for beregning af Fredningstid
I forbindelse med at, taksterne Betaling for ydelser kan ske årligt
gebyrer.
bliver ensartede i Horsens Prov- eller ved indbetaling til et legat –
Kirken er derfor forpligtet på om- sti, har provstiudvalget samordnet
det vil sige betaling for mere end et
kostningsbaserede priser, som be- fredningstiderne, så de er ens i hele
år. Det kan være for hele fredningstyder, at vi skal opkræve den pris, Horsens Provsti.
perioden og sker det i forbindelse
der rent faktisk er forbundet med
Fredningstiden for kistegravpladser med dødsfaldet, betales der ikke
ydelsen på kirkegården.
er 25 år og for urnegravpladser 10 arveafgift af dette beløb, ligesom
Til gengæld må taksterne ikke over- år. Fredningstiden er den periode, man undgå årlig prisstigning. Et
stige de faktiske omkostninger, der hvor der ikke kan nedsættes andre legat kan også tegnes for en kortere
er forbundet med ydelserne.
urner eller kister på samme grav- årrække på to eller flere år.
Horsens Provstiudvalg er ansvarlig plads med mindre, at kisten eller Et legat kan tegnes, så det blot
for, at der fastsættes ensartede pris- urnen er nedsat i dobbelt dybde.
dækker ren- og vedligeholdelse
er på kirkegårdene i Horsens Kommunes ligningsområde, svarende til Erhvervelse og forlængelse
af gravstedsret
Horsens Provsti.
Erhvervelse af et gravsted i HorsProvstiudvalget har fastsat kirkeens Provsti er gratis for folkekirkegårdstaksterne på baggrund af
medlemmer. Der betales et beløb
undersøgelser af personaleomfor forlængelse ud over fredningkostninger samt tids- og materialestiden.
forbruget. De nye priser medfører
markante stigninger af taksterne. Ikke-medlemmer betaler kostprisen
Dette skyldes, at taksterne ikke har for erhvervelse og forlængelse.
været reguleret efter løn- og prisniveau siden 1996. Man har derfor Renholdelse og vedligeholi mange år haft alt for lave takster, delse af gravsteder
som slet ikke har svaret til udgif- Taksterne for renholdelse, udterne. Dette har forårsaget store plantning af forårs- og sommerunderskud på kirkegårdsdriften. blomster, grandækning og omlægDette underskud er således betalt af ning af gravsteder er den samme
folkekirkens medlemmer gennem for folkekirkemedlemmer og for
kirkeskatten.
ikke-folkekirkemedlemmer. Disse

Kirkegårdene
Alle kirkegårde i Horsens Provsti
tilhører folkekirken. De forvaltes af
de lokale menighedsråd, der står for
driften af kirkegårdene.

takster afspejler de faktiske omkostninger, der er forbundet med
ydelsen.
Betaling for ydelser skal opkræves
forud. Det betyder, at ydelsen for
etårige aftaler opkræves i begyndelsen af hvert kalenderår.

af gravstedet, men der kan også
tilkøbes grandækning, udplantning
af forårs- og sommerblomster og
andre ydelser.
Prisen for et legat er den aktuelle
takst på tegningstidspunktet ganget
med det antal år legatet tegnes. Man
sparer således de årlige prisstigninger i hele legatets løbetid. Inkluderet i legataftalen er ekstra ydelser
som omplantning af kantplanter,
fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Kirkegårdens vedtægt
Hver kirkegård har sin egen vedtægt,
som nærmere beskriver brugen af
den enkelte kirkegård samt indeholder ordensregler. Vedtægten for
den enkelte kirkegård kan rekvireres
på det lokale kirkegårdskontor eller
ved henvendelse til kirkeværgen.
Se kontaktoplysninger i dit sogns
kirkeblad eller på dets hjemmeside.

Det er menighedsrådets ansvar, at
der er begravelsesplads til alle sogHorsens Provsti, oktober 2011
nets beboere. Man har ret til at blive Betaling
begravet på kirkegården i det sogn, Til et gravsted hører et gravsted-
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Julekoncert i Lundum Kirke
Søndag den 4. december kl. 16.00
Med deltagelse af Skanderborg Kammerkor

Program:
”I det fri” 12 sange om Danmark 1940 til tekster af
Kaj Munk. Musik af Erling Kullberg fra 2007.
”3 julesange” fra korets øvrige juleprogram.
Klaverledsagelse og historisk introduktion indpakker sangene ved koncerten.
Lundum Menighedsråd

31. december 2011 kl. 14.00
i Hansted Kirke.
Efter gudstjenesten byder vi på kransekage og vin.
Det er så hyggeligt lige at mødes
og takke hinanden for året, der er gået.
Alle er meget velkomne
Godt nytår fra Hansted menighedsråd.

Kampen mod sult fortsætter
Søndag d. 4. marts 2012 sender Hansted og Lundum sogne igen frivillige indsamlere på
gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom
og et overgreb mod menneskers grundlæggende
ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de
rammes af naturkatastrofer eller lever på steder,
der er følsomme for den mindste variation i vejret.
Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller
muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at
leve i værdighed og uden sult på både lokalt og
internationalt plan.

Det arbejde vil Hansted og Lundum sogne og flere
end 1.300 andre sogne sammen med omkring
20.000 frivillige indsamlere støtte, når de søndag d.
4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.

Vi håber du er med igen i 2012 og glæder
os til at se dig.
Meld dig allerede nu eller senest 27. februar 2012 som indsamler hos
Elsebeth Rasmussen tlf. 23602487 eller
mail: er@keyaccount.dk

December 2011 - januar - februar 2012
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Lundum Sogns Borgerforening
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Fastelavn er mit navn…
Søndag den 19. februar
Der er Gudstjeneste i Lundum Kirke kl. 14.00
Tøndeslagningen ved Medborgerhuset kl. 14.45 !!
Bemærk tidspunktet for tøndeslagning!!

Alle opfordres til at være udklædte.
Menighedsrådet er vært med kaffe, sodavand og naturligvis
fastelavnsboller.
Med venlig hilsen
Lundum Sogns Borgerforening
og Lundum Sogns Menighedsråd

Skal I ha’ fest?
Lundum Sogns Borgerhus udlejes til private fester
Henvendelse til udlejer Jette & Torkild Andersen
Tlf. 75654087

December 2011 - januar - februar 2012
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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 i Hansted, Egebjerg, Lundum og
Rådved fire gang om året.
Det er jo en helt unikt, at foreninger og institutioner i vores område kan være fælles om at
udgive et blad som BROEN. Det styrker foreningslivet, og alle får information, om det der
sker i vores område.
Omkostningerne ved udgivelsen af BROEN er
stigende. Vi har tre kilder til at dække omkostningerne. Det er kontingenter fra foreninger og
institutioner, annonceindtægter samt frivillige
bidrag fra læsere. De frivillige bidrag medvirker til at holde kontingenterne fra foreningerne
nede. Derfor støtter frivillige bidrag til BROEN
også foreningerne.

Vi håber derfor, at flere vil støtte os med et frivilligt bidrag. Vi har indsat et indbetalingskort her
på siden som en del af selve bladet. Så hvis du
ønsker at støtte os og bruge girokortet, må det
klippes ud af bladet. Du kan dog også betale via
netbank som betaling med kortart 01 til kontonr.
2964066.
Alternativt kan man lægge pengene i en kuvert
og aflevere den i postkassen hos vores kasserer,
Elsebeth Jensen, Skovgårdsvej 18, Egebjerg.
På forhånd en stor tak.
BROEN vil samtidig ønske alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår. Samtidig takker vi alle dem,
der bidrager med stof til vores blad.

Med venlig hilsen

En stor tak til annoncørerne fordi de støtter os
ved at annoncere i bladet. Som tiderne er, kan vi
næppe trække meget mere på denne kilde.

Arne Laursen
Formand

Indbetalingskortet må klippes ud inden indbetaling
Overførsel fra kontonummer

8

Indbetaler

7

GIRO INDBETALINGSKORT
296-4066

Postgirokonto nr.

BROEN
Skovgårdsvej 18 - 8700 Horsens

POSTKVITTERING

BROEN
Skovgårdsvej 18 - 8700 Horsens

Tlf. 20 63 38 21

Tlf. 20 63 38 21
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Butikkerne på Egebjerg Bakke
Af Hans Kurt Jacobsen

Rejsegilde

T

orsdag den 6. oktober 2011 blev der
holdt rejsegilde på de to nye butikker på Egebjerg Bakke.
Jakob Gundal Nikolajsen bød som
bygherre og som medvirkende håndværker velkommen til rejsegildet. Det
var først og fremmest en fest som tak for

godt arbejde til håndværkerne.
Projektet på Egebjerg Bakker var jo
tænkt og planlagt i 2008-tiderne, og krisen havde naturligt sinket projektet noget.
Men nu var butikkerne altså ved at være
færdige, og herefter vil boligbyggeriet
gå i gang.

Bygherre Jakob Gundal Nikolajsen
takkede håndværkerne for godt arbejde.

Fremtidige kunder ser lokalet til den nye
Fakta butik an og nyder pølserne fra
Forsamlingshuset.

Kagehuset åbnet

T

orsdag den 10. november åbnede
Kagehuset den nye flotte butik.
Kagehuset findes nu i både Egebjerg, Østbirk, Gedved og Hovedgård.
Bagermester Henrik Kjær markerede
åbningen med gratis brød til alle kunder
om fredagen.

Fakta åbnet

T

orsdag den 17. november kl. 8
åbnede den nye, store Fakta butik
med stor tilstrømning af kunder, og der
var en lind strøm af kunder hele dagen.
Butikschef Jacob Mikkelsen og de 20
øvrige medarbejdere er rigtig stolte af
deres butik.

December 2011 - januar - februar 2012

Glade kunder

I

begge butikker glæder man sig til at
betjene kunderne fra Egebjerg, Hansted, Lundum og Rådved samt de kørende
på Skanderborgvej, der ser butikkerne
og drejer ind.
Man fornemmede også i begge butikker
rigtig mange glade og tilfredse kunder.
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Byggeriet på Egebjerg Bakke
Af Arkitekt Trine Mouritsen
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E

gebjerg Bakke vil blive et varieret
by-område med blandede boligtyper, erhverv og butikker.

GINNERUPARKITEKER har udarbejdet en helhedsplan for området. Planen
sikrer, at området vil fremstå som en
samlet bebyggelse med fokus på at bevare områdets naturlige topografi. Den
samlede bebyggelse er derfor udlagt som
solitære bygninger, der ligger placeret,
så de følger landskabet og tager hensyn
til udsyn og gennemkig i området. Hele
bebyggelsen vil blive opført ensartet i
mørke jordfarver, så de falder godt i naturen.
Området vil fremstå grønt og landskabeligt med flere fælles opholdsarealer. I
den sydlige del af området er en eksisterende sø, der bliver offentlig tilgængelig,
tænkt med anlagt sti omkring. Der vil
blive etableret regnvandsbassiner som
naturlige vandhuller og en varieret beplantningen med bl.a. frugttræer og mere
vild, lav bevoksning.
Bebyggelsen vil over flere etaper komme til at bestå af 60 almene boliger, som
er under opførelse, mulighed 40 ejerlejligheder, 5.600 m² erhverv og 2.500 m²
butiksareal. Heraf er halvdelen nu opført, hvor Fakta og Kagehuset er flyttet
ind.

December 2011 - januar - februar 2012
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Første spadestik til de 60 almene boliger tegnet af GINNERUPARKITEKER i samarbejde med Rambøll Horsens,
blev taget 29.10.2011 og byggeriet er godt i gang. Boligerne
er organiseret som dobbelthuse og fordelt på 4 forskellige typer af varieret størrelse. Langt størstedelen af boligerne, er
på trods af det kuperede terræn, handicapvenlige, hvad angår
både adgangsveje til boligerne og indretningen af selve boligen.
Alle boliger i dobbelthusene har adgang til syd el. vestvendt
terrasse og parkeringsmulighed ved egen bolig. Boligerne er
indrettet med skur, bryggers, toilet/bad, to/el.-tre værelser og
rummelig stue og åben køkken/alrum, alle velegnet som familieboliger.
Boligerne i de to punkthuse med almennyttige lejeboliger har
parkeringsmulighed på fælles p-plads. Der er adgang til eget
depotrum og cykelparkering i kælderen i det ene punkthus.
Boligerne har syd el. vestvendt altan/terrasse. Boligerne varierer i størrelse fra ca. 60 m² - 110 m² fordelt på 4 forskellige
typer med henholdsvis toilet/bad, et/el.-to værelser, rummelig
stue og åben køkken/alrum. Boligerne er alle ældrevenlige og
har en stor grad af tilgængelighed med. Fx rampe til indgang,
elevator og generelt rummelig indrettet.
Byggeriet af de almene boliger forventes klar til indflytning
i slutningen af 2012. Byggeriet opføres som energi-klasse 1
byggeri.
På www.hansted-egebjerg.dk kan der under Egebjerg Bakke
ses flere billeder, tegninger og skitsen mm. i farver.
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Hansted-Egebjerg Lokalråd
www.hansted-egebjerg.dk

Borgermøde den 3. oktober 2011
Af Hans Kurt Jacobsen

L

okalrådet holdt sit ordinære, årlige borgermøde mandag den
3. oktober 2011 i Forsamlingshuset.
Ca. 25 beboere deltog i mødet, hvor
også viceborgmester og formand for
Børne- og Skoleudvalget deltog som
repræsentant for Horsens Kommune.
Lokalrådets formand Hans Kurt Jacobsen bød velkommen til mødet. Hans
Thomsen blev valgt som dirigent.
I beretningen fra lokalrådet fandt Hans
Kurt, at Egebjerg er inde i en gunstig
udvikling. Den nye bydel på Egebjerg Bakke med forretninger og 190
nye boliger begynder at skyde frem.
Rundkørslen på Skanderborgvej har
givet langt bedre forhold, både når vi
kører fra og til Egebjerg. Anlægget
ved Fritidscenteret er færdigt, og den
lidt høje opkørsel til holdepladserne er
udbedret. BaneDanmark har opført en
ny gangbro over jernbanen i Hansted.
Cykel- og gangstien langs Egebjergvej
op til Gl. Aarhusvej skulle være undervejs.
På et punkt synes udviklingen dog at
være gået noget i stå. Det drejer sig om
Vandværksbakken i skoven, hvor der
nu i årevis har været markeret for vejarbejde på Skovvej, uden at der er sket
noget som helst.

hver af byerne. Vi skal i lokalrådet tage
stilling til, hvor denne skal placeres, nu
hvor vi får et nyt butikscenter.
Hjemmesiden www.hansted-egebjerg.
dk har fået et stadig større besøgstal.
I 2011 har der i gennemsnit pr. dag
været 73 forskellige besøgende i 2011
mod 59 besøgende i 2010.

Peter Sørensen var enig med Hans Kurt
i den positive udvikling for Hansted og
Egebjerg. Kommunen satser meget på
Egebjerg som et godt sted at bo. Peter kunne oplyse, at Skovvej bliver
Hans Kurt fortalte, at der er et godt retableret. Cykel- og gangstien langs
og konstruktivt samarbejde i det såka- Egebjergvej kommer i 2012, og der er
ldte SAMBY, hvor repræsentanter et SFO byggeri på vej. En højresvings
fra Gedved, Hansted-Egebjerg, Ho- bane fra Gl. Aarhusvej til Skandervedgård, Nim, Søvind, Tvingstrup og borgvej forventes at aflaste Egebjerg
Østbirk mødes. Enkelte af de såka- for en del af den pendlertrafik, der nu
ldte mellembyer – Hatting, Lund og kører gennem byen. Det meget debatSdr. Vissing – har endnu ikke udpeget terede spørgsmål om tænde- og især
repræsentanter til SAMBY. SAMBY slukketider for vejbelysningen er nu
får stillet midler til rådighed af Horsens faldet på plads, sådan at belysningen
Kommune. Lokalrådet får dækket sine er slukket hver nat fra kl. 2 til kl. 4.
omkostninger over disse midler, der Under debatten blev det bemærket, at
også dækker vores hjemmeside. Der vores dejlige natursti langs Ll. Hanvil komme et synligt bevis for samar- sted Å forfalder. Den trænger til nyt
bejdet, idet byerne i fællesskab er ud- flis, og brændenælderne vokser lidt
formet en bystander med overdækket vildt. Peter vil tage dette op på rådhuopslagstavle. Der vil komme en sådan i set og mente, at der skulle være afsat
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midler til vedligeholdelse.
Det blev også fremført, at der er kraftige gener for beboerne og voldsom
belastning af Gl. Kirkevej på grund af
tung trafik til byggeriet på Egebjerg
Bakke. Peter vil også tage dette op
på rådhuset, så det bliver henstillet til
bygherren om at få ledt den tunge trafik
ad Skanderborgvej og ind fra den nye
rundkørsel.
Der var ikke rigtig noget svar på et
spørgsmål, om hvornår vi kommer af
med bygningerne efter Chemitalic. Det
blev nævnt, at hækken langs cykelstien
bag Chemitalic ikke klippes. Dette vil
Peter også tage med på Rådhuset, så
der kan blive gjort noget ved sagen.
Der var forslag om at få anskaffet en
hjertestarter, som sikkert bedst kunne
placeres på Egebakken, hvor der er personale døgnet rundt. Det blev oplyst, at
hjertestartere kan erhverves for 16.000
kr. inkl. kursus hos Trygfonden. Hans
Kurt oplyste, at hjertestartere også var
drøftet som emne i SAMBY og vil
blive taget op igen.
Det var en god og konstruktiv debat.
Mødet sluttede med kaffe og en dejlige
lagkage fra Chris.
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Smykke og keramik
kursus

De startede ud med at finde et stykke
keramik som den enkelte elev kunne
tænke sig at male på.
Det var rå mat hvid keramik, der var
bl.a. skåle formet som et ben eller fisk,
fade i forskellige former. Der blev
tænkt hvordan og hvilke farver skal der
bruges. De fik alle en palet og nogle
farver efter eget ønske, så kunne kreativiteten ellers bare slå sig løs, der gik
ej heller længe før de var i gang, det er
kun fantasien der kunne sætte grænsen.

Oplevelsestur til
Lystrupminde

mellem 2 træer), og alle skulle over Om søndagen blev vi guidet af ”brumden to gange uden at sige noget. Vi basserne”, de skulle snakke med os
over en walkie-talkie, og det var de
skulle også gå en masse.
ikke vant til.
Om aftenen lavede vi skumfiduser over
bål, det var hyggeligt. Det vi vil godt Vi lavede og så en masse stafetter.
være med til igen.!!!☺Efter vi havde F.eks. skulle man løbe over til en pind,
siddet ved bålet, gik vi ind i huset, hvor og så dreje om en pind 10 gange. Vi
vi skulle lege gæt og grimasser, der lavede tovtrækning over en å. Ski for
kunne vi ikke lade være med at grine. 3, det var okay sjovt, selv om at vi
styr-tede nogle gange.
Senere på aftenen skulle vi ud og gå i
Inden turen gik tilbage til Egebjerg,
to hold, ind igennem skoven, ud langs
kørte vi ud til Lundum, hvor vi spiste
togskinnerne mod Vrads station. Lige
frokost ved shelterne og fangede køer,
pludselig stod Leif oppe på skrænten
for der var en ko der var på afveje.
og lyste ned på os med en stor lygte, vi
skulle stoppe. Så blev vi skilt fra hin- Det var sjovt, vi grinede rigtig meget
anden og fik en pose over hovedet, vi af det, for det så virkeligt sjovt ud, de
blev ført hen til et tov som vi skulle kunne ikke fange den.
følge op ad en skrænt. Leif tog imod
Turen var lavet sammen med Torsted
deroppe, så ville han have, at vi skulle
outdoor team: Palle Dam og Leif Anhoppe ud fra den palle, som han havde
dersen. Her fra klubben Egebjerg var
stået på ud over skrænten. Det var ikke
Ulla og Peder med.
alle som hoppede, men den lå altså
Skrevet af Tinna & Julie
bare inde i græsset den, som vi skulle
(de er super søde!)
hoppe fra.

L

ørdag den 5 nov. afholdte vi et
smykke og keramikkursus, hvor
11 piger havde tilmeldt sig.

V

i skulle på oplevelsestur, vi vidste ikke, hvad vi skulle lave.
De voksne fyldte os med løgn fra
starten af. F.eks. at vi skulle op og flyve i en helikopter, i skumbad om natten, og at vi skulle gå til silkeborg på
et diskotek, der er 20 kilometer (py-ha
det var langt).
Vi fik og så at vide, at vi skulle sove
udenfor. Det var ikke alle, der var vilde med det.
Vi synes, at turen var rigtig hyggelig
og sjov. Vi lavede mange mærkelige
og sjove ting f.eks. rappellede vi , var
på ”løb” om natten.
Vi lavede også en tømmerflåde, kommandokravel (det var torv over en
bæk, hvor vi skulle kravle over uden
at falde i). Vi stablede ølkasser, hvor
vi skulle have hjelme på. Vi skulle
over en bumbum (en kæp der hang
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Vi startede kl.10,00 og ved 13 tiden var
de første færdige, resten kom ret hurtig
efter. Der blev lige holdt en lille spisepause, og derefter gik pigerne i gang
med smykke fremstillingen. Der blev
lavet øreringe, halskæder samt armbånd, det er utroligt hvor meget der
kunne fremstilles på kort tid. Pigerne
lød til at være tilfredse med dagen, og
en ny dato blev aftalt, hvor det så kun
er keramik med juleting. Så næste dato
er den 10 dec. fra kl.10 til ca. kl.14.
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P

å ”Den Grå Fabrik” i Horsens d. 23 sep. var der 490 unge mennersker samlet til
ungfest for at fyre den af.
Stemningen var meget høj, og alle hyggede og festede. Babou var inviteret til at optræde for de unge og før ham spilede tre andre bands. Der var C-moe, Ibo’G, Mikkel
Jensen, Davar Fathullah og Omar Shakur.
Salget af sodavand steg og det blev varmere og varmere i festsalen. Folk sad ved
bordene og bænkede og snakkede og var udenfor og kølede lidt af. Vi har fået nogle
kommentar fra nogen af de unge:
Omar Shakur: Altså jeg deltog ikke i festen men kom, da jeg skulle optræde, men
der var stemning osv. så jeg syntes det var fedt nok! ☺
Mikkel Jensen: Det var selvfølgelig rigtig fedt, og jeg syntes det var fedt, at ungdomskolen gider og lave sådan et projket for de unge, så de har noget at lave! ☺
Ibrahim Halil Kaleder: Det var rigtig godt, dejligt at vi fik lov til at optræde! ☺
Maria Løhde Kjær: Jeg syntes det var mega hyggeligt, og man møder mange nye
mennersker og vagterne passer godt på de unge mennersker, som kommer! ☺
Trine Vinther: Der var vildt hyggeligt, og jeg mødte nogen nye mennersker, og
det var fedt at høre Babou og vil helt klart gøre det igen! ☺
Lavet af
Nadia Madsen, Cecilie Kold, Eva Andersen og Katrine Tonsborg

H

aloweenfest Ftil

redag den 4/11 var det blevet tid
den traditionsrige halloween
fest i ungdomsskolen, der var i dagens
anledning pyntet op med spindelvæv,
græskar og edderkopper. Så da klokken
slog 19:00, begyndte de veludklædte
og muntre gæster at melde deres ankomst, i godt humør og med en forventning om en uhyggelig aften. Der
var i løbet af aftenen arrangeret diverse
festlige indslag, samt ulækre aktiviteter for dem, som var så ”uheldige”
at blive ”udvalgt”. De udvalgte skulle
have bind for øjnene, og finde en gen-
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stand i en af de forskellige bøtter med
noget ulækkert udkogt mad. Musikken
spillede i diskoteket hele aftenen, hvor
der blev danset en hel del. Der var også
nogle, der bare sad stille og snakkede
i sofaerne ved stearinlysenes skær. Så
de fremmødte deltagere havde alle mulighederne for at få en god aften. Der
var ca. 50 fremmødte unge i løbet af
aftenen. Klubmedarbejderne var veludklædte, det var ikke dem, vi ser i
den daglige klub, der var mødt op til
halloweenfesten.
Skrevet af Morten Andersen
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Efterårets gang i Dagplejen
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FN dag og blå balloner
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Generalforsamling
27. januar 2012 kl. 19

1. Dagsorden ifølge vedtægt
2. Jens Carl Hansen fonden
3. Spisning menu:
Sild og fiskefilet
Bøf m. spejlæg
Kaffe m. lagkage / snaps
4. Kortspil / hyggeligt samvær
Baren er åben
Aften slutter?
Tilmelding via SMS til
2095 5858
Aftenen er kun for medlemmer.
Er du ikke medlem endnu, så kontakt:
Bent Andersen
tlf. 2095 5858
Tommy Ejby Andersen
tlf. 7565 6685

s sted
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eller mail via:
www. Egebjerg-Hansted.dk
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Egebjerg-Hansted
Revyen

R

evyholdet er begyndt på planlægningen af næste års revy.
Efter de første møder, tegner det til
en opfølg-ning af sidste års succes.
Sprudlende ideer, vilde gags, latter
og gode sange.
Allerede nu har bestyrelsen bestemt
sig for, at der igen bliver 4 forestillinger.
Sidste år var alle billetterne så hurtigt udsolgt, at man valgte at prøve
med en forestilling om fredagen.
Den blev også hurtigt fyldt op.
Tirsdag d.21. feb. åben prøve.
Torsdag d. 23. feb. generalprøve.
Fredag d. 24. feb. forestilling.
Lørdag d. 25. feb. festforestilling.

Huskeren!
27. januar kl. 19
Generalforsamling
13. februar Kl. 11
Fastelavnsfest
21. - 25. februar
Revy.
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Efterårsfesten 2011

D

en dag bukkejagten gik ind, blev der holdt temafest i
forsamlingshuset. I år var det De 3 årtiers fest. Man
havde valgt 60´erne, 70´erne og 80´erne som tema. Den
nye vært, Chris Baadsgaard Frænde, fik virkelig vist sine
kulinariske evner, og “De genkendte” stod for musikken.
Begge parter udførte opgaven til UG.

Skaf et nyt medlem og få
en flaske vin
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.
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Huset var pyntet op til lejligheden og de fremmødte fik en
god og hyggelig aften med god mad, musik og rigtig god
stemning.
Bestyrelsen takker alle, der mødte op og gjorde det til en
rigtig god og festlig aften.

Nyt medlem:

Navn: ________________________________
Adresse: ______________________________
Telefon: ___________

Tegnet af:

Navn: ________________________________
Adresse: ______________________________
Telefon: ___________
Afleveres til:

Bent Andersen, kastanjeparken 42
Telefon: 2095 5858
Tommy Ejby Andersen, Rådvedvej 3
Telefon: 7565 6685
Eller mail via www.Egeberg-Hansted.dk
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Tilbud om åbne aktiviteter,
som alle kræver medlemskort

Mandag:
Kl. 8.00 – 11.45. Selvtræning i redskaber
i kælderen
Kl. 9.15 Stolegymnastik
Kl. 12.30 Patchwork
Kl. 13.30 Dart.

Tirsdag:
Kl. 8.00 – 9.30 Selvtræning i redskaber i
kælderen
Kl. 9.30 Malehold.
Kl. 10.00 Sang/musikhold i caféen
Kl. 13.00 Glashold.
Kl. 13.00 Bridge.

Onsdag:
Kl. 10.00 EDB/datastue
Kl. 10.00 Bowling og andre spil i cafeen
Kl. 13.30 Kreativ korthold.
Torsdag:
Kl. 8.00 – 11.30 Selvtræning i redskaber i
kælderen
Kl. 9.30 Gymnastik.
Kl. 13.30 Kortspil - 2. og 4. torsdag.

Fredag:
Kl. 10.30 Yoga
Kl. 14.00 Bobspil i kælderen.
Sommer/vinter efter aftale.

Arrangementer
December:
Torsdag d. 8/12 kl. 11.30 Julefrokost i cafeen
(tilmelding på opslag i cafeen)
Lørdag d. 24/12 kl. 10.00 Julegudstjeneste

Februar:
Tirsdag d. 7/2 kl. 19.00 Bankospil
Torsdag d.16/2 kl. 14.00 Egebakkens fødselsdag
Fredag d. 17/2 kl. 10 – 11.30 Udsalg fra Tøjgalleriet
Søndag d. 19/2 kl. 11.30 – 12.30 Søndagscafe
NYT NYT

Januar:
Tirsdag d. 3/1 kl. 19.00 Bankospil
Tirsdag d. 17/1 kl. 10 – 13 Udsalg fra Damernes Butik
Torsdag d. 19/1 kl. 14.00 Foredrag ”fra russisk adel
til sønderjysk præstekone”
ved Ebba Mikkelsen,
Hovedgård
Søndag d. 29/1 kl. 11.30 – 12.30 Søndagscafe
NYT NYT

Sæt kryds i kalenderen:
Torsdag d.15/3 kl. 14.00 Årsmøde i Centerrådet og
Generalforsamling i Egebakkens Venner.
Torsdag d. 29/3 kl. 17.00 Forårsfest på Egebakken
Følg i øvrigt med på opslagstavlen eller få
et program på Egebakken.
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Koret i gang

E

gebakkens Kor er nu kommet i gang. Vi mødes hver
tirsdag formiddag og synger
forskellige sange, både nye og gamle. I anden halvleg er der ønskekoncert. Vi kan sagtens være flere (og
gerne mænd). Alle er velkomne til
at møde op og være med.

Torsdag d. 8. dec. kl. 11.30
i Caféen på Egebakken

Centerrådet
på Egebakken
Adresseliste:

Menu
2 slags sild/karrysalat
Æbleflæsk
Julekål m/flæsk, medister, sennep og rødbeder
Risalamande m/kirsebærsovs
Kaffe m/småkager
Pris 100 kr. for medlemmer
125 kr. for gæster uden medlemskort
Drikkevarer kan købes
Tilmelding på Egebakken senest d. 2/12
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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
Kaj Leon Jensen
Birkeholm 9a
Tlf. 75 781344
Ingelise Nielsen
Kastanjeparken 44
Tlf. 75 665223
1.sup. Børge Ronge
Vesterhøjsvej 29
Tlf. 75 656072
2.sup. Elly Juhl
Askeholm 53
Tlf. 75 656072
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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 ........... AnnaMarie Isager ..................... 75 62 52 83
Annelise Faber ......................... 29 29 18 13
Kristian Pedersen ..................... 75 65 63 08
Beboerrepræsentant
Lykke Andersen
Personalerepræsentant
Jytte Guldmann ........................ 76 29 49 34
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Æbleeventyret

P

å en af de flotteste dage i oktober drog 10 familier af sted på
æbleeventyr ved Daugård strand
– Spejdercenteret Æbleskoven havde
traditionen tro arrangeret æbledag.
Eventyret startede allerede på turen mod
æbletræerne… da vi nærmede os vandet
fra de høje bakker, var hele landskabet
under os dækket af en tæt tåge, og man
fik fornemmelsen af at køre i de høje
bjerge med skyerne under os.
Med solen højt på himlen og Dannebrog
i flagstangen fik 11 små spejdere udleveret hver sin pose til at fylde med æbler

Af Chtistina Rasmussen

– og æbler var der masser af lige så langt,
øjet rakte, der var store, små, grønne og
blå, nej sludder og vrøvl, men det var vel
også nær de eneste, der ikke var. Der var
i hvert fald masser af dem til at spise af…
Inden de fyldte poser med æbler skulle
laves til most, skulle æblerne skylles
i baljer med vand – koldt vand, meget
koldt vand, men det var som om, det
ikke havde den helt store betydning for
børnene. Til sidst kom de i kværnen, gennem sien og ned i dunkene som æblemost
– der smagte lige så godt som æblerne.
Nu var drikkevarerne på plads, så nu

Se artiklerne med flere billeder og i farver
på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk

gjaldt det maden… I et hjørne af det høje
græs var der mulighed for at lave pandekager og snobrød, lige hvad de sultne
eventyrere havde brug for. En fantastisk
dag sluttede med fyldte maver, fyldte
flasker, med solen højt på himlen og
Dannebrog i flagstangen samt et eventyr
rigere.

Bryllup i ledergruppen

L

ørdag d. 24/9 var vi nogle ledere,
som var nede ved Hansted kirke
for at vise flaget og ønske tillykke
til leder ved familiespej May og Michael,
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som tidligere har været leder i Egebjerg
gruppe i mange år.
Et stort tillykke fra Egebjerg gruppe.
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Bæverne bygger huler

B

æverflokken i Egebjerg har de sidste
2 mødeaftner været nede i Hansted skov for at lære lidt om, hvordan
bæverne bygger deres huler. Det blev til
nogle flotte huler, som en virkelig bæver
ville blive misundelig på. Desværre så

fandt vi ikke en flod vi kunne bygge hulerne over, så vi måtte bygge modellen i
skoven af de træer og grene som lå på
jorden, men nogle flotte huler blev det
alligevel.
Hilsen Bæverlederne.

Se artiklerne med flere billeder og i farver
på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk

Strudsetur i Assendrup

L

ørdag d. 8/10 drog bæverflokken i
godt vejr og højt humør til Assendrup for at besøge Strudsefarmen.
Der var mange dyr; strudse i mange størrelse fra små ”ællinger” til store strudse,
man kunne blive lidt bange for. Langs
hegnet kunne man samle flotte strudsefjer. Der var også får, køer og dådyr; der

Skrevet af Isabelle Klit Madsen

var meget at kigge på og snakke om.
Frokosten blev indtaget i maskin-huset,
hvor der var både traktorer, anhængere
og halmballer at muntre sig i. Der kunne
især drengene få meget tid til at gå.
Efter frokosten hjalp alle med at lave
bål og pandekagedej, og så stod den ellers på råhygge – bæverne fik til opgave
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at bygge dæmninger i den nærliggende
bæk, hvilket gav anledning til godt samarbejde OG meget våde bævere.
Alt i alt en super hyggelig dag, hvor
bæverne både hyggede sig og lærte lidt
nyt. Tak for lån af Jeres børn samt kørselshjælp.
Bæverklask fra Lederne
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Udfordrende kajaktur bød på
efterårsvejr

Skrevet af: Tanja S. Jensen

Se artiklen og billeder i farver på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk

E

gebjerg-spejdernes enhed for voksne, Klan bacon, var i foråret på et
spændende og inspirerende kajakkursus, hvor vi lærte alle de grundlæggende
principper i kajakroning. En weekenden
i september skulle Silkeborgsøerne så
forceres, og teknikkerne afprøves. Vi
stævnede ud fra slusen i Silkeborg lørdag
morgen, teknikken blev hurtigt genfundet og med ét genopdagede vi hvorfor
kajak sejlads er noget helt særligt. Det
er simpelthen utroligt at sidde så tæt på
vandet, kajakken glider lydløst frem, og
man føler sig i ét med vandet, og naturen
omkring sig…
Det er vigtigt at man er flere på søen sammen, så man kan hjælpe hinanden hvis
nogen skulle kæntre. Dette giver hurtigt
en stærk følelse af fællesskab og sammenhold, hvilket vi også oplevede kort
tid efter at vi forlod kajen og den travle
vante dagligdag. Disse ting, naturoplevelsen, fællesskabet og sammenholdet
gør en kajaktur til en rigtig god spejderoplevelse, og det var lige netop det vi
deltagere ønskede.
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Som lørdagen gik, sejlede vi forbi Hjejlen, Himmelbjerget og de mange flotte
huse som ligger ned til søerne, bl.a. Lars
Larsens ”lille” perle. Dette gav anledning til adskillige drømme, om selv at
bo ned til vandet, og der blev diskuteret
livligt, om hvilke huse/villaer vi gerne
ville bo i. Dagens største udfordring var
Julsø, hvor blæst og regn gav, hvad man
vil kalde ”meget høj sø”. Bølgerne stod
ind over kajakken, mens vi kæmpede os
igennem og blev samtidig total gennemblødte af vand fra himlen. Vi overnattede
på en Lejrplads ved Alling vest (tæt på
Ry). Da det jo i løbet af eftermiddagen
var begyndt at regne og stadig gjorde
det, foregik tilberedningen af aftensmaden i et rask tempo over trangia. Der
er altså noget fantastisk hyggeligt ved at
sidde, træt i kroppen efter 15 kilometers
roning, under træerne i silende regn, med
en gang varm aftensmad - maden smager
altså bare meget bedre… Resten af aftenen foregik med kortspil og hygge i
teltet.

i næsten alle muskler. Vi blev hurtigt
enige om at vi nok burde have brugt lidt
mere tid på udstrækning, da vi kom i land
dagen før… Dagens opgave var simpel.
Vi skulle samme vej tilbage til Silkeborg
igen, men heldigvis havde vi strømmen
og vinden med os. Trods smerterne gik
de 15 km hjemad fantastisk godt, og vi
ankom alle smilende til slusen i Silkeborg – i silende regn selvfølgelig. Turen
havde været super hyggelig, hvor vi
havde været tæt på naturen, og sammen
med sine lederkollegaer på en tættere og
anderledes udfordrende måde.

Næste morgen vågnede vi med smerter
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Af gruppeleder Laila Søgaard
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F

redag den 19. august samledes Egebjerg Spejderne på græsplænen ved
Brugsen ved 17-tiden med undtagelse af
bæverne. Her var det heldigvis blevet
tørvejr.
Da jeg temmelig forsinket ankom til
Egebjerg kl.18,30, var alle godt i gang
med at etablere lejren, som vi i år havde
ændret en del. Vores ældste spejdere Trop og Senior - byggede bivuak bag
ved Egekvisten, så de ikke forstyrrede
de mindre spejdere, når de skulle sove.
Seniorerne var også i gang med at bygge forhindringsbane nede ved Kastanjeparken - de kom kun op og hentede
kager til at hygge sig med.
Ulve og Junior satte telt op til sig selv
og bæverne, som kom om lørdagen på,
plænen ved Brugsen. Og som noget nyt
satte Lederne et stort Party telt op, som
skulle bruges til lounge for forældre og
lederne. Her kom sofaer og borde ind så nogle af spejderne ville også gerne
bruge det.
Om lørdagen skinnede solen næsten
hele dagen – det var dejligt – selv om

jeg syntes, det var varmt at stå ved et bål
under vores aktivitetsløb om eftermiddagen.
Om formiddagen var der oprykning for
alle spejderne med mange forskellige
sjove påfund, spejderne skulle udføre for
at måtte rykke op.
Efter frokost startede vores aktivitetsløb,
hvor alle fra byen kunne være med, hvis
de havde lyst. I år gik børn og voksne
rundt i små grupper til de aktiviteter,
som de syntes var interessante. Der var
mulighed for at lave klipklapper – farve
et viskestykke – stege frugt over bål –
kimsleg – pudekamp – vindmøller - skyde til måls - forhindringsbane samt nogle
ting, jeg ikke lige kan huske.
Under det efterfølgende lejrbål blev
der delt årsstjerner ud. Vi kan se på års
stjernerne til ledere og de ældste spejdere, at mange har været med i mange
år. Under lejrbålet blev vores nye ledere
for junior spejderne præsenteret – leder er Carsten Bai med hjælp fra Ulla
Bai og Lise Olesen. Og der er kommet
en assistent mere hos bæverne, det er
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Anette Stensgaard. Anne Grethe er
rykket ned til ulvene. Og så er vi så heldige, at Anders Hørning gerne vil assistere hos tropsspejderne. Rigtig hjertelig
velkommen til jer alle.
Er der nogen voksne, som har lyst til
at deltage i spejderlivet, ER I meget
velkommen på Egekvisten eller til at
kontakte mig på tlf. 22 55 67 77.
Søndag gik med nedtagningen og
oprydning – her var vi også heldige med
tørvejr – så alle teltene kunne pakkes
helt ned og ikke skulle til tørre rundt omkring på hele Egekvisten. Vi sang flaget
ned ved 10,30 tiden og sagde farvel og
tak for denne weekend. Ved 12 tiden var
lederne færdige med at rydde det sidste
op, ligesom de forældre valgte grupperødder var færdige med oprydning og
rengøringen på Egekvisten.
Jeg vil gerne endnu en gang takke de
forældre valgte gruppe rødder og lederne
for en dejlig PR weekend.
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Lokalarkiverne
Hansted Sognearkiv

I

nteressen for at besøge sognearkivet i kælderen på
Egebakken på den faste åbningsdag har desværre
været stærkt dalende.
Derfor har vi ikke længere en fast åbningstid. Man må
nu 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 sende en mail til:
mogens.kirkegaaard@stofanet.dk.
Det gælder både voksne samt skoleelever og lærere,
der arbejder med lokalhistoriske emner.
På sognearkivets vegne
Mogens Kirkegaard

Lundum Lokalarkiv

September
Tirsdag den 6. september kl. 19.00 på Egebakken.
Egebakkens Venner afholder Bankospil.
Onsdag den 7. september Claus Trust overtager Rema
1000 på Hede Nielsens Vej. Se s. 17.
Onsdag den 7. september kl. 20.00 i Egebjerghallen
EIF Boksetræning starter. Se s. 10.
Torsdag den 8. september kl. 14.00 på Egebakken.
Fællessang.
Tirsdag den 13. september kl. 15.00 i Egebjerghallen
EIF Badminton for børn starter. Se s. 10.
Tirsdag den 13. september kl. 17.45 Husholdningsforeningen – Bowling og spisning. Bowl´n´Fun, Strandkærvej 87. Pris 150 kr. med bowling. 125 kr. uden
bowling. Tilmelding senest den 29. august.
Onsdag den 14. september kl. 18.30 i Egebjerghallen
EIF Gymnastik for damer starter. Se s. 10.
Torsdag den 15. september kl. 17.00
Høstfest på Egebakken v/Centerrådet og Egebakkens
Venner. Musik: ”De to musikanter”. Se s. 30.
Mandag den 19. september kl. 19.00 i Egebjerghallen
EIF Zumba starter. Se s. 10.
Onsdag den 21. september kl. kl. 15.30 i Ege-bjerghallen. EIF Børnegymnastik starter. Se s. 10.

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 22. september kl. 19.00 i Hansted Kirk
Salmemaraton. Se s. 14.
Tirsdag den 27. september kl. 19.00 i Klubhuset.
Støtteforeningen afholder bankospil.

Oktober
Lørdag den 1. oktober kl. 18.00 i Forsamlingshuset
Oktoberfest med temaet ”De tre årtiers fest” 60’erne
– 70’erne -80’erne. Musik med ”De genkendte”.
Tilmelding senest 25. september. Se s. 24.
Søndag den 2. oktober kl. 10.30 i Hansted Kirke
Høstgudstjeneste med frokost. Se s. 14.
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Kalenderen
Se også på www.hansted-egebjerg.dk.

Mandag den 3. oktober kl. 19.30 i Forsamlingshuset.
Lokalrådet afholder Borgermøde. Se s. 42.

Torsdag den 3. november kl. 19.00 i Hansted Kirkehus.
Menighedsmøde se s. 15.

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 på Egebakken.
Egebakkens Venner afholder Bankospil.

Fredag den 4. november kl. 17.30 Fællesspisning i Egebjerghallens Cafeteria.

Torsdag den 6. oktober kl. 19.00 Forsamlingshuset.
Bankospil.

Søndag den 6. november kl. 9.00 i Lundum Kirke og
kl. 10.30 i Hansted Kirke. Alle Helgens dag se s. 16

Torsdag den 6. oktober kl. 19.00 i Hansted Kirkehus.
Sangaften. Se s. 16.

Søndag den 27. november kl. 10 Forsamlingshuset.
Julemarked. Se s. 25.

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00 Husholdningsforeningen besøg hos Tygesen Women, Jessensgade.
Modeopvisning. Se s. 39.

Søndag den 27. november kl. 10-14 åbent hus i Jysk
Fysiologisk Sundhedscenter, Nordre Strandvej 15.

Tirsdag den 25. oktober kl. 19. 00 i Klubhuset.
Støtteforeningen afholder bankospil med efterfølgende
generalforsamling. Se s. 11.

Søndag den 27. november kl. 19.00 i Hansted Kirke
Festgudstjeneste 1. søndag i advent.

Torsdag den 27. oktober kl. 10.00 på Egebakken.
SyngDansk.

November
Tirsdag den 1. november kl. 19.00 på Egebakken.
Egebakkens Venner afholder Bankospil.

Tirsdag den 29. november kl. 19. 00 i Klubhuset.
Støtteforeningen afholder bankospil.

December

Torsdag den 1. december kl. 19.00 Forsamlingshuset.
Bankospil.

Tirsdag den 1. november. Forslag til ”Årets borger”
sendes til et af udvalgets medlemmer. Se s. 43.

Tirsdag den 6. december kl. 19.00 Egebakkens Venner
afholder Bankospil på Egebakken.

Torsdag den 3. november kl. 16 – 18 i Dagli´Brugsen.
Mortensand. Smagsprøver på and og vin. Se s. 41.

Onsdag den 7. december kl. 18.00 i Klubhuset ved Egebjerghallen. Husholdningsforeningen afholder julehygge. Anny Fyhn underholder. Se s. 39.

Torsdag den 3. november kl. 19.00 Forsamlingshuset.
Bankospil.

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

Østerhøjsvej 2
(Gl. døgnkiosk)

Tlf.: 75 61 09 00
Åbningstider
Alle dage 16.00 - 21.00
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VARME-SMEDEN APS
Henrik
Rosenberg
Aut. VVS installatør
Tonrå 62
8751 Gedved
Telefon 40 10 35 20
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Ny vært i Egebjerg–Hansted
forsamlingshus
Fra 1. august har Chris Baadsgaard Frænde
overtaget værtsskabet i forsamlingshuset
Tjek hjemmesiden www.egebjerg-hansted.dk
for – en kulinarisk oplevelse !
Se siden under Husets vært. Her kan du bl.a. se
de lækre julefrokost- og nytårsmenuer.
Værten træffes alle dage på
tlf: 2255 6734 / 7565 6120.
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Horsens Løveapotek
Nørretorv 2
8700 Horsens
Tlf. 75 62 80 11

Hovedgård Apotek
Horsensvej 5
8732 Hovedgård
Tlf. 75 66 10 23

Medicinudlevering og
håndkøb
Dagli’Brugsen i
Egebjerg
Egebjergvej 173
8700 Horsens

Din lokale
varmeleverandør
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