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Hansted Autoservice
Egebjergvej 136,
Egebjerg
Tlf. 76 26 90 96

Jysk Fysiologisk
Sundhedscenter
www.jfsundhedscenter.dk
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Børnehaven Kaskelotten
Anni Jacobsen Tlf. 76 65 65 05
Dagplejen
Karin Hansen Tlf. 75 65 65 02
Egebakken
Jytte Guldmann Tlf. 24 95 90 24
Egebakkens Venner
Hans Thomsen Tlf. Tlf. 51 98 54 32
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Gunni Hansen Tlf. 75 65 65 02
Egebjerg Idrætsforening
Jakob Gundal Nikolajsen Tlf. 75 65 66 33
Egebjerghallens Cafeteria
Mette Andersen Tlf. 26 35 65 19
EIF Støtteforening
Kurt Olesen Tlf. 75 65 64 26
Egebjergskolen Tlf. 75 65 65 55
Grundejerforeningen Egesholm
Michael Lind-Frandsen Tlf. 75 65 64 42
Grundejerforeningen Kastanjeparken /
Bavnehøjvej
Esben Hedeager Hansen Tlf. 60 13 72 45
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Ruth Jensen, Tlf. 21 15 63 91
Hansted-Egebjerg Beboerforening
Finn Kirkegård Tlf. 75 65 63 92
Hansted-Egebjerg Lokalråd
Hans Kurt Jacobsen Tlf. 40 37 69 36
Hansted Kloster Tlf. 75 78 00 88
Hansted Golf Klub
Søren Jensen Tlf. 23 45 41 49
Hansted Menighedsråd
Bettina Christensen Tlf. 21 74 00 67
Horsens Fællesantenneforening
Bent Toft Tlf. 76 25 89 05
KFUM-spejderne i Egebjerg
Mette Andersen Tlf. 26 35 65 19
Lundum Borgerforening
Jette Andersen Tlf. 75 65 40 87
Lundum Menighedsråd
Willy Suhr Rasmussen Tlf. 75 65 44 40
Ungdomsskolen i Egebjerg
Ulla Bæk Laursen Tlf. 76 69 06 06

Vi har et bredt udvalg af behandlinger:
•
Massage
•
Akupunktur
•
Zoneterapi
•
Bowen terapi
•
Bindevævsmassage
•
Firmamassage
Vi kombinerer behandlingerne til
et hurtigt og godt resultat
Et gavekort til en behandling
er en dejlig gave at få
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Den kvalitetsbevidste
Massørskole
ƓMassøruddannelse (5 md.)
ƓCertificeret massørudd. (2 år)
ƓFirmaaftaler
ƓStarter løbende

Jysk Fysiologisk
Massage Institut
www.bliv-massør.nu

D

ette er BROENs forårsnummer, der
dækker månederne marts, april og
maj. Alligevel har jeg så sat et vinterbillede på forsiden. Jeg synes, at det var så
flot et billede, Birthe V. Sørensen havde
taget fra Hansted af vintersolen, der går
ned en dag sidst i januar. Med det billede
kan vi måske tage afsked med vinteren.
Det er spændende at redigere et kvartalsblad som BROEN,
fordi hvert nummer jo faktisk strækker sig over et halvt års
tid. Jeg sidder og redigerer bladet i februar. Og der er flere
artikler i bladet om julearrangementer, som I så læser om
i marts, hvor I måske nok synes, at julen er godt og vel
overstået. Men det er under alle omstændigheder godt, at vi
kan læse, om hvad der har rørt sig i foreningerne og institutionerne. Samtidig rækker kalenderen og lidt stof i bladet
helt frem til juni, idet I f.eks. på side 10 kan læse om årets
byfest, der holdes i uge 23. Til den tid skulle det jo så gerne
være rigtig dejligt sommervejr.
På side 4 kan I læse, at det næste nummer af BROEN vil
blive nr. 100, og at bladet altså har 25 års jubilæum. Det er
flot. Det skal da fejres. Det gør vi, når blad nr. 100 er omdelt. Vi indbyder både læsere, skribenter og annoncører til
en reception søndag den 26. maj kl. 14-16 på Egebakken.
Nu kunne jeg jo godt fortælle lidt om BROENs historie fra
de første år. Men det vil vi gemme til næste nummer. Dog vil
jeg lige nævne, at man i 1988 i første omgang besluttede at
udgive et «borgerblad» foreløbig i et år, og derefter, blandt
andet på grundlag af læsernes reaktion, vurdere muligheden
og behovet for fortsat udgivelse. Bladets eksistens udover
dette første år skulle især være afhængig af, om det lykkedes
at skabe et blad, hvor udgivernes intentioner med hensyn
til indhold og stil var sammenfaldende med interesser og
forventninger, som lokalbefolkningen havde til et ”borgerblad”.
Det lykkedes altså, og nu er bladet snart udkommet i 25 år,
og vi håber naturligvis, at bladet stadig lever op til læsernes
interesser og forventninger ved at bringe artikler og stof
fra de foreninger og institutioner, som er medudgivere af
BROEN.
Det er ikke alle foreninger og institutioner, der har stof med
i hvert nummer. Der er endog nogle medudgivere, som stort
set aldrig har stof med, men som alligevel støtter op om
BROEN. Det er flot.
I dette nummer har vi for første gang stof med om to nye
medudgivere.
Den ene er OK-Fonden, som har købt Hansted Kloster.
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening havde i januar arrangeret et besøg på Hansted Kloster for at høre om OKFondens benyttelse af klosteret. Der var så stor interesse
for besøget, at det måtte gentages over to dage den 30. og
31. januar. I kan læse om besøgene på side 11. Yvonne A.
Christiansen har på baggrund af besøget skrevet et læserbrev. Det kan I også læse på side 11. Yvonne rejser blandt
andet spørgsmål, om man skal finde et nyt navn til Hansted
Kloster.
Den anden er Hansted Golfklub, som har sit første indlæg
med på side 13, hvor man ser frem til den kommende sæson, og klubben inviterer til åbent hus den 14. april.
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BROEN: Fejrer 25 års jubilæum og blad nr
nr. 100
Af Flemming Fløe Pedersen, formand for BROEN

BROEN fejrer
25 års jubilæum og blad nr. 100

B

ROEN blev stifter for 25 år siden i 1988. Det første
nummer af bladet udkom i september. Forsiden er
vist på billedet. Så når bladet udkommer i juni er
det blad nr. 100.
Vi synes det er oplagt at markere dagen, så derfor indbyder vi alle vore læsere, medlemmer, annoncører og beboere i området til en lille reception:

Søndag den 26. maj 2013 kl. 14 – 16
på Egebakken
Foreningen er vært ved et glas vin og en sandwich
Skulle du have i tankerne at komme med blomster eller en anden gave, vil vi i stedet opfordre til at sende et
beløb, stort eller lille, til Broen.
Beløb kan indbetales ved at bruge indbetalingskortet på
næste side eller overføres til vores konto:
Reg. nr. 1551 konto 2 964 066, Danske Bank.
Det kan også sendes eller afleveres til vores kasserer:
Elsebeth Jensen, Skovgårdsvej 18, Egebjerg
Vi glæder os til at se jer
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BROEN: Giv et frivilligt bidrag
Af Flemming Fløe Pedersen, formand for BROEN

Støt BROEN
Giv et frivilligt bidrag

E

siden som en del af selve bladet. Så hvis du ønsker
at støtte os og bruge girokortet, må du klippe det
ud af bladet. Du kan dog også betale via netbank
som betaling med kortart 01 til kontonr. 2964066
eller ved overførsel til vores konto: Reg. nr. 1551
konto 2 964 066, Danske Bank

n gang om 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 hele 24 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. Det binder området sammen.

Alternativt kan du lægge pengene i en kuvert og
aflevere den i postkassen hos vores kasserer, Elsebeth Jensen, Skovgårdsvej 18, Egebjerg.
På forhånd en stor tak.
Samtidig vil vi gerne takke alle foreninger og
enkeltpersoner, der har bidraget med gode, læseværdige artikler i bladet.

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.

Sidst men ikke mindst skal der også lyde en stor
tak til vore annoncører, der trofast støtter os.
Med venlig hilsen
Flemming Fløe Pedersen
Formand

Vi håber, at flere vil støtte os med et frivilligt
bidrag. Vi har indsat et indbetalingskort her på

Indbetalingskortet må klippes ud inden indbetaling
Overførsel fra kontonummer
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Indbetaler
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GIRO INDBETALINGSKORT
296-4066

Postgirokonto nr.

BROEN
Skovgårdsvej 18 - 8700 Horsens

POSTKVITTERING

BROEN
Skovgårdsvej 18 - 8700 Horsens

Tlf. 20 63 38 21
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Senior fodbold Egebjerg IF
Af Jesper Rasmussen

Senior fodbold Egebjerg IF
T

irsdag den 15. januar startede senior fodbold udendørs
sæsonen. 38 spillere mødte op til første træning. Imponerende stort fremmøde på en kold januar hverdag.
Inden træningen gik i gang, blev spillerne præsenteret for
trænerne.

Træningslejr
Den 15. til 17. marts drager vi til Jetsmark, hvor der er planlagt træningslejr. Programmet er således:
Fredag

Lørdag

Søndag

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 08.00 Morgenmad

Kl. 08.00 Morgenmad

Kl. 20.00 Træning

Kl. 10.00 Træning

Kl. 10.00 Løb

Tom Larsen har ansvaret for 3. holdet
til kampene.

Kl. 12.00 Middag

Kl. 12.00 Slut

Egebjerg IF fodbold er fortsat en klub
for alle. Uanset om du er øvet eller nybegynder er der plads til dig. Serie 5 er
for alle.

Kl. 18.30 Aftensmad

Serie 5

Serie 4
Kasper Rasmussen
har ansvaret for
kampene for holdet
i serie 4 samt træning af serie 4 og
3. holdet. Han suppleres til kampe af
Leo Rasmussen.
På dette niveau bliver det lidt mere seriøst. Vores 2. hold er
reserver til serie 2. Det lykkedes i foråret 2012 for Kasper
og holdet at rykke op fra serie 5.

Serie 2
Jan Mortensen og
Jesper Rasmussen
har ansvaret for
holdet i serie 2.
For tredje sæson
i streg skal vores
bedste hold spille
i serie 2. De foregående to sæsoner har vi reddet os på målstregen. I foråret
2012 var det en sejr i sidste spillerunde, der reddede os. Og
i sidste sæson skulle vi vinde 4 af de sidste 5 kampe for at
overleve i rækken – det lykkes, og derfor spiller vi fortsat
i serie 2.

Kl. 16.00 Træningskamp

Træningslejren skal skærpe formen og samtidig finpudse de
sidste taktiske detaljer, inden sæsonstart den 1. april.
Tidspunkter for forårets hjemmekampe i serie 2 og serie 4
fremgår af kalenderen på side 22-23. Så kig ned på banen
og se, hvad vi præsterer.

Lokale virksomheder
Vores umiddelbare succes er ikke uden omkostninger. Vi
leverer ikke gratis tøj eller støvler til vores spillere – de er
deltager af egen fri vilje, da de trives i klubben. Det selvom
flere spillere hver sæson kontaktes af lokale klubber, der
kan tilbyde sådanne fordele. Spillerne betaler et halvårligt
kontingent på 650,-. Til trods for kontingentet giver et senior fodbold hold i serie 2 underskud. Alene turnerings- og
dommerudgifter koster mere, end hvad spillerne betaler.
Derfor dette opråb til lokale virksomheder, der fortsat ønsker et lokalt hold blandt de bedste i kommunen (pt. er vi
kun overgået af AC Horsens, Hatting/Torsted og Brædstrup
– Vi er højere rangeret end f.eks. Stensballe).
Vi har udarbejdet et sponsorprogram og håber, at flere af
lokale virksomheder vil støtte op om det. Se på næste side,
hvilke muligheder der er. Hvis man ønsker at støtte, men
ikke lige finder de anførte muligheder interessante, er I
velkommen til at kontakte mig på tlf. 60390813.

Vaskekone
Vi mangler en lokal ‘vaskekone’ til at vaske vores spillertøj.
Er du pensionist, uden job, eller ønsker du at hjælpe, så
kontakt mig på tlf. 60390813. Det honoreres efter aftale.

Til den kommende sæson sætter vi nye målsætninger. Vi
har fået erfaring og fundet det niveau, det kræver at spille
på et højere plan. Det gælder både spillere og trænere.

Udvalg

Spillerne er indstillet på at arbejde endnu hårdere og have
en mere seriøs tilgang til kampe og forberedelser hertil.

Er du interesseret i et udvalgsarbejde – f.eks. sponsorpleje,
så kontakt mig venligst på tlf. 60390813.
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Vi arbejder på højtryk for bedre forhold for spillerne. Det
koster kræfter for de få personer, der nu udfører arbejdet.

EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Senior fodbold Egebjerg IF
Af Jesper Rasmussen

Sponsor muligheder i Egebjerg IF
GULD Sponsorat

•

1 stk. Spilletrøje
o
Pris: 5000,o
Periode: 4 fodboldsæsoner/2 kalenderår

•

Reklame ved måltavle (Forhåbentlig anskaffet sommeren 2013)
o
5000,o
Periode: 4 fodboldsæsoner/2 kalenderår

SØLV Sponsorat

•

Bandereklamer på opvisningsbanen
o
Pris: 3000,- (plus udgifter til banden – ca. 1200,-)
o
Periode: 4 fodboldsæsoner/2 kalenderår

•

Reklame på udskiftningsboks
o
Pris: 3000,- (Plus udgifter til tryk)
o
Periode: 4 fodboldsæsoner/2 kalenderår

BRONZE sponsorat

•

Kampprogram
o
Pris: 1000,o
Periode: 4 fodboldsæsoner/2 kalenderår

•

Målaktier
o
Pris: 10,-/20,- pr. mål pr. aktie scoret af klubbens 1. senior hold. Forudbetalt 50,o
Periode: 1 fodboldsæson
o
Efter sæsonen trækkes der lod om præmi
er til aktionærerne.

Har du et guld eller sølv sponsorat, vil virksomhedens logo fremgå i kampprogram og på vores hjemmeside
www.egebjerg-if.dk
Kontakt Jesper Rasmussen på jdegnebolig@stofanet.dk – 60390813
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nyt fra Cafeteria udvalget
Af Marianne Nissen

Nyt fra
Cafeteria udvalget

C

afeteriet i Egebjerghallen drives via frivilligt arbejde, og måske det netop er din hjælp, vi lige nu står og
mangler?
Et par stykker har valgt at træde ud af Cafeteria udvalget, og er vi nu kun 4 medlemmer tilbage. Vi mangler derfor 2 nye ansigter i Cafeteria udvalget, som vil
være med til at arbejde for, at vi i Egebjerghallen kan
have et cafeteria, som holder åbent, så ofte vi kan, når
der er aktivitet i hallen.
Som medlem af Cafeteria udvalget vil der være opgaver såsom indkøb af varer, ideer til aktiviteter i
cafeteriet, almindeligt vedligehold mv. Vi mødes typisk 6 gange årligt og fordeler derudover de opgaver,
der måtte være indbyrdes. Posterne som formand og
kasserer er fordelt, så de 2 nye vi mangler, vil som
udgangspunkt tilgå gruppen som menige medlemmer
uden nærmere defineret ansvarsområde.

Interesseret i at blive nyt medlem i Cafeteria udvalget
så kontakt Mette Andersen på telefon 26356519.
Cafeteria udvalget

KLINIK MAZO TILBYDER
zoneterapi / massage
kranio sakral terapi
kost & vitamin vejledning
øreakupunktur
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40 14 88 00
Linda Thygesen
Gl. Kirkevej 8 R
Egebjerg
8700 Horsens
linda@klinikmazo.dk

EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
Af Lis Stouby

Kom og støt os i Støtteforeningen
vær med til at støtte op om vores aktiviteter
til gavn for ungdommen i EIF
Husk bankospillene

kl. 19 i Klubhuset ved Egebjerghallen

Næste spilleaftener er tirsdagene den 26. marts, 30. april og 28. maj.
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:
november
200 kr. Sofie og Søren Steensen
100 kr. Viola Kristoffersen
100 kr. Knud Nielsen
50 kr. Elly Laursen
50 kr. Morten Therkildsen
50 kr. Carsten Rosendahl
50 kr. Mogens Hansen

december
200 kr. Ida Guldager
100kr. Karin Helbo
100 kr. Knud Kristensen
50 kr. Karsten Stald
50 kr. Tommy Savskov
50 kr. Malene Thomsen
50 kr. Kurt Olesen

januar
200 kr. Solveig Thomsen
100kr. Hans Christiansen
100 kr. Mogens Rosendahl
50 kr. Lis Kjærgård
50 kr. Ellen Rosenberg
50 kr. Ulla Jørgensen
50 kr. Lene Koch Petersen

Stor tak til månedernes sponsorer:
Thau Silkebånd

Egebjerg El

Hansted Auto

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

Seneste støttebeløb:
U 12 Håndbold piger

Se her

U 10 Håndbold drenge

Vi vil rigtig gerne have
flere medlemmer i støtteforeningen, så vi forsat kan støtte ungdommen i EIF.
Vi synes selv vi gør et godt stykke arbejde til
gavn for jeres børn.
Derfor denne henvendelse til jer forældre: Køb
et medlemskab, det koster kun 100 kr. årligt,
og der er god mulighed for at vinde en af månedens 7 præmier.

Egebjerg Hansted StøƩeforening EIF
Bestyrelsen:
Formand
Næsƞormand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Kurt Olesen
Evan Pedersen
Ellen Thomassen
Birgit Jensen
Elsebeth Jensen
vakant

75 65 64 26
23 24 65 64
21 64 18 22
41 44 08 90
20 63 38 21
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HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Aktiviteter og program
Af Margit Henriksen og Lis Stouby

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Mandag den 10. december Julemøde.
Som noget nyt prøvede vi at flytte vores julemøde den
10. december til den gamle brugs, hvilket vi selv syntes
var vellykket, vi havde en dejlig aften med juledækket
bord og herlig julehygge. Vi havde to lokale spillemænd
til at underholde os, Henry på Harmonika og Arne med
Violin. Vi sluttede aftenen af med amerikansk lotteri.

Onsdag den 30. og torsdag den 31. januar besøg
på Hansted Kloster
Der var så stor tilslutning til besøget på Hansted
Kloster, at vi måtte dele os over to aftener. Vi fik en
fin rundvisning og information om OK fonden og om
brugen af klosteret i dag. En stor tak til de tre piger.

Program for marts - april - maj
2013
Torsdag den 21. marts påskeblomster
Vi mødes ved den gamle brugs kl. 19.00 Helene Martens
fra Stokrosen vil komme og vise os dekorationer til påske,
som vil blive bortloddet der vil bliv serveret kaffe med lidt
tilbehør
Pris 100 kr. Tilmelding til bestyrelsen senest den 14. marts.

Tirsdag den 16. april Generalforsamling.
Vi mødes i den gamle brugs kl. 19.00. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Efter
generalforsamlingen banko spil. Foreningen server lidt
mad, derfor tilmelding til bestyrelsen senest den 12. april.
Husk mænd/ledsager er også altid velkommen.
Ligeledes nye, evt. medlemmer.

Indlæg om besøget på Hansted Kloster
fra Yvonne A. Christiansen
Et meget vellykket arrangement, hvor Centerleder Lone
Lundsgaard fortalt om OK-fondens formål, vision og
værdier. Alle hjemmene har pigenavne, f.eks. kender de
fleste nok plejehjemmet Lotte.
Jeg spurgte bl.a., om de havde i sinde at beholde navnet
Hansted Kloster. Hertil der blev svaret: at de troede navnet
havde stor betydning for byen. Mit svar var, at jeg mente
størstedelen af byen ikke brød sig om navnet, og det ikke
havde nogen særlig tilknytning til byen.
Efter min mening er det mere nærliggende at give stedet et pigenavn, som det er en tradition i OK-Fonden.
Nemlig efter personen, der skænkede stedet til byen.
Dorthea Hansdatter Lottrup også kaldt Døve Dorthe.
Syntes I ikke, at det vil klinge pænt med et navn som
Dortheashave eller Dorthesminde. Ledelsen er åben for forslag.
I det hele taget er stedet og ledelsen meget interesseret i,
at møde byen med et VELKOMMEN. Skiltet der er sat
op af den tidligere ejer med ordlyden: Adgang forbudt for
uvedkommende - vil blive fjernet; for byens borgere skal
også kunne nyde en tur i parken. Men - kom det lidt stille
fra Centerleder Lone Lundsgaard - de der ordner blomster
og grønsagshaven, vil selvfølgelig gerne have dette for sig
selv. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi i byen vil respektere.
En af beboerne kom med et foredrag, hun startede med at
sige: Jeg vil ikke præsentere mig med navn og andre personlig data.
En meget gribende skæbne med omsorgssvigt, cutting (at
skære sig selv), selvmordsforsøg, ind og ud af forskellige
institutioner, til sidst en behandlingsdom. Dette blev hendes
redning, her fik hun den rette hjælp og kom videre, selv om
der også var mange nedture undervejs.
Pigen hedder Majken og er 28 år (frigivet med tilladelse),
hun har skrevet en bog om sit liv og den er sendt til et forlag.
Når den udkommer, kan jeg stærkt anbefale at købe bogen.
Majken læste brudstykker fra bogen op, meget gribende.
Leve livet – hele livet

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings
bestyrelse
Ruth Jensen
Margit Henriksen
Birtha Nielsen
Alice Jensen
Ninna Thomsen
Lis Stouby

Skovgårdsvej 10
Gl. Egebjergvej 2
Stængervej 32
Tingvadvej 6
Vesterhøjsvej 12
Kærvej 14

21 15 63 91
75 65 63 15
75 65 64 21
75 68 54 68
29 86 65 01
75 65 62 88
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Rådved: Aktiviteter

Hvad
sker der i

Rådved
I

Rådved har der i mange år været en meget aktiv borgerforening. Foreningen har arrangeret udflugter, Sct.
Hans fest og meget mere.
I de sidste år er der dog sket nye tiltag.
I august samles byen til en sommerfest. Dagen starter kl.
10.00 med loppemarked, hvor alle er velkomne. Der har
alle årene været flere boder med et væld af gode loppetilbud. Kaffe og kage kan man også købe.
Kl. ca. 14.00 afløses loppemarkedet af rundbold, hoppeborg og andre aktiviteter for børn og barnlige sjæle og sidst
på eftermiddagen har der de sidste år været afholdt familie
quiz, og senere Amerikansk lotteri med mange gode, sponsorerede, gevinster. Aftenens fest er forbeholdt folk med
tilknytning til Rådved.
Sidste år havde vi lavet aftale med Cirkus Krone, som
om fredagen stillede deres telt op på marken ved Rådved
Kærsgård, og begejstrede alle med en særdeles flot og
afvekslende forestilling.
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Den succes gentager vi i år, så sæt gerne et par timer af
fredag aften i august. (Se lokalposten eller hold øje med de
store plakater).
Senere på efteråret havde vi sidste år for første gang
”æbledag”, hvor alle kunne komme med deres æbler/pærer
og forvandle dem til liflig frugtsaft og/eller Cider. Der var
mulighed for at købe en pølse samt kaffe og kage, og dagen
blev rigtig hyggelig og der blev lavet adskillige liter saft.
For børnene var der arrangeret skattejagt, og alle kunne forsøge at lave den længste skræl. Rekorden på dagen var lige
omkring 1,5 meter. Rekorden er ifølge Guinness rekordbog
på hele 54,30 m. Så der er plads til forbedring i år.
Vi gentager æbledagen den 5. oktober 2013 og ligesom sidste år foregår det på Rådvedvej 75 (B&B Horsens).
Endnu en nyhed var det store juletræ som blev sat op ved
Rådved Maskinstation og som, til glæde for alle der kørte
gennem Rådved, lyste op hele december og lidt ind i det
nye år. Også det bliver gentaget i år.

HANSTED GOLFKLUB

D

et er i skrivende stund stadig vinter i Hansted, men bare vent foråret skal nok komme!
Vi har et ønske om i klubben at se endnu flere
af beboerne i Hansted-Egebjerg som medlemmer.
Vi har gode betingelser og priser – se vores hjemmeside: www. hanstedgolf klub.dk eller kom til åbent hus
på golfens dag, som i 2013 er den 14. april. Da vil
bestyrelsen være til stede i tidsrummet 10-14 og byde
på kaffe/te og kage og der vil være mulighed for at
prøve at spille golf.
Vi afholder forskellige turneringer i løbet af 2013. Vi
har den første turnering 7. april med flotte præmier
sponseret af firmaet Tefal. Er du hurtig, kan du nå at
være med. Har du ikke allerede et DGU-kort, kan det
erhverves efter et kursus med efterfølgende spilprøve.

Der hygges på banen - her omkring en spiller, der gerne skal
have kuglen op af vandet og helst i hul.
Der hygges også uden for banen - her omkring bordet med
gløgg og æbelskiver

Vi bruger også sommeraftener efter golf på socialt
samvær med grillen tændt og megen god snak.
Vi glæder os til at se dig!
Vil du vide mere, kan du kontakte Niels Daugaard,
Annashåb 15, som er formand og træffes på telefon
21694504.

BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2013
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DAGPLEJEN
Af Karin Hansen, dagplejer

Dagplejen

Liv og
glade
dage
J

a så faldt der sne. I denne omgang
var det ikke muligt at lave en snemand, da det var frostsne.
Men at tumle og kælke i sneen er sjovt.
Jubi, Karin giver mig mange gode og
sjove kælkture.

Vi

mødes i heldagslegestue ca. 1 gang om måneden.
Her er vi sammen ca. 3-4 dagplejere og 12–20 børn. (Alt
efter hvor mange der er i hver legestuegruppe).
Vi spiser sammen. Køber nogle gange maden ovre i Kaskelottens køkken. Altid spændende hvad de har fundet på.
Laver aktiviteter som bl.a. kan være male, synge, lege, klæde

En

dag sidst på efteråret samlede
vi æbler, som vi vaskede og var
med til at lave til æblesaft.
Vi sluttede formiddagen af med karrysuppe med crotioner.
Det farver rigtig meget, vil jeg sige. Hi
hi.
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os ud, gå en tur, samle ting i naturen, være på legepladsen og
mange andre sjove og spændende aktiviteter.
Mens vi børn sover til middag, går de voksne på Børneintra og
læser informationer, der er bestemt for dem.
Efter middagsluren får vi eftermiddagsmad, og nu er det lige
før mor eller far henter os efter en lærerig dag i heldagslegestue.

DAGPLEJEN:: På Egebakken
DAGPLEJEN
Af Karin Hansen, dagplejer

Dagplejen

På
Egebakken
D

et er dejligT, at vi har muligheden
for at komme ned på Egebakken og
lave gymnastik med de ældre.
En rigtig god fornøjelse for både børn
og voksne. En stor tak til Egebakken.

BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2013
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UNGDOMSSKOLEN: Julefrokost
Af Sarah B. Elstrøm

Julefrokost

J

ulefrokosten blev holdt i hjemkundskabslokalet, hvor kok amok holdet havde stået
for at lave maden. Vi startede med at få noget
godt at spise.
Til forret fik vi rugbrød med fiskefilet, frikadeller
og varm leverpostej med bacon. Til hovedret fik
vi medister og alt mulig dejligt og lækkert juletilbehør.
Efter hovedret tog vi en pause fra maden, og så
spillede vi pakkeleg. Og der var mega mange
sjove gaver som tamponer, vejsalt og havregryn..
Vi havde det mega sjovt, vi grinede rigtig meget
sammen med hinanden. Alle aldersgrupper havde
det sjovt hele aftenen.
Efter pakkeleg var det tid til dessert. Vi fik en
rigtigt god risalamande og risengrød.
Da vi havde spist dessert gik vi over i klubben,
som ligger lige overfor.
Ovre i klubben dansede vi om juletræ og hørte en
hel masse god musik.
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UNGDOMSSKOLEN: American Pie film aften
Af Sarah Bennedbæk Elstrøm og Chanett Sørensen

American
Pie
film aften

V

i så de første fantastiske fire American Pie film
i klubben, vi startede kl. 18:00 og vi sluttede kl.
01:00, så som sagt nåede vi kun at se fire film. Vi
mangler stadig at se de sidste fire film, så vi kan se frem til
endnu en aften i hyggeligt selskab, hvor de sidste film skal på
skærmen inde i diskoteket.
Vi havde det sjovt, for nogle af os sad hele tiden og drillede
hinanden, og efter de første tre film var der pudekamp og
chip krig. Det blev til en helt masse latter. Der var mange
mennesker og alle så ud til at hygge sig. Senere på aftenen
fik vi pizza og sodavand. Under filmene var klubben søde at
give os chips og sodavand.
Filmene var rigtig gode og sjove, og vi hyggede os rigtig
meget med at se dem.
Denne aften var det et stort antal unge mennesker, som mødte op til klubbens film aften, og som var med til at gøre denne
aften rigtig sjov og hyggelig. Der var mange forskellige aldersgrupper. Der var nogen fra 7. klasse og derudover var der
også nogle af dem som er gået ud af folkeskolen men stadig
støtter op om klubben.
Klubben er kommet i gang med den sidste
del af sæsonen 2012 / 13.

Ungdomsskolen
2. del af sæsonen
godt i gang

Der er blevet lavet nogle ændringer i klubbens diskotek, noget de unge har været
med til at lave før og efter jul. Diskoteket
virker meget større ved omflytningen af
diskopulten, og skabet hvor fjernsynet stod
er blevet brækket ned, det var en glædelig
overraskelse der mødte de unge efter juleferien, for de var intet anende om forandringerne.
Vores fotohold har måtte lade det gamle
lokale til fordel for skolens pedel,
Men så har vi fået et andet, men meget
mindre lokale stablet på benene, det fungerer og i kombination med diskoteket,
hvor vi må have atelier. rummet er blevet

indrettet med en god hjælp fra de unge. Det
er en dejlig ting når de unge gerne vil være
med til at sætte deres præg på lokalerne.
Vores keramik, kok amok, foto, klubråd
og musik hold er fortsat efter juleferien, de
nye tilbud som har været tilbudt, har ikke
haft nogen opbakning fra de unge.
Men husk at vi gerne vil være behjælpelig
med lekiehjælp, hvis en eller flere ligger
inde med et behov .
D. 12 april d.å. vil traditionen at vores klubråd inviterer alle 6. klasses elever til en
fest i klubben fra kl. 19.00 til kl. 23.00.
Husk det er kun for de der går i 6 klasse.
Forældre er velkommen til at kigge forbi
og se vores lokaler, vi vil byde på en kop
kaffe.
BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2013
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UNGDOMSSKOLEN: Forårsshow og Forårshyttetur

18

BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2013

UNGDOMSSKOLEN: Fodboldstævne 2013
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UNGDOMSSKOLEN: dm BREAK
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UNGDOMSSKOLEN: Knallertkørekort
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Se også kalenderen på www.hansted-egebjerg.dk
I baggrunden ses et billede, som Leif H. Kristensen har taget af anlægsarbejdet med cykelstierne fra Gl. Kirkevej til Gl. Århusvej.
Billedserien kan ses på www.hansted-egebjerg.dk
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LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: Oversigt over gudstjenester
Af Jytte Ibsen, sognepræst

Gudstjenester

Lundum kirke

Hansted kirke

Søndag den 3. marts
3. søndag i fasten

Se Hansted

10.30

Søndag den 10. marts
Midfaste

Se Hansted

10.30

Søndag den 17. marts
Mariæ bebudelsesdag

Se Hansted

10.30

Mandag den 24. marts
Palmesøndag

10.30

Se Lundum

Torsdag den 28. marts
Skærtorsdag

Se Hansted

10.30 Jytte Ibsen

Fredag den 29. marts
Langfredag

Se Hansted

10.30

Søndag den 31. marts
Påskedag

Se Hansted

10.30

Mandag den 1. april
2. påskedag

Ingen

Ingen

Søndag den 7. april
1. søndag efter påske

Se Hansted

10.30

Søndag den 14. april
2. søndag efter påske

Se Hansted

10.30

Søndag den 21. april
3. søndag efter påske

10.30

Se Lundum

Fredag den 26. april
Bededag

Se Hansted

9.00 og 11.00 konfirmation

Søndag den 28. april
4. søndag efter påske

Ingen

Ingen

Søndag den 5. maj
5. søndag efter påske

Se Hansted

10.30

Torsdag den 9. maj
Kristi himmelfartsdag

Ingen

Ingen

Søndag den 12. maj
6. søndag efter påske

Se Hansted

10.30

Søndag den 19. maj
Pinsedag

10.30

Se Lundum

Mandag den 20. maj
2. pinsedag
Søndag den 26. maj
Trinitatis

10.00 Friluftsgudstjeneste i Lunden
Se Hansted
Ret til ændringer forbeholdes -
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10.30
Præster vil blive sat på efterhånden.

LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: Kirkeoplysninger

Gudstjenester på Egebakken
Onsdag 27. marts ingen gudstjeneste
Onsdag 24. april
Onsdag 29. maj

{}

Kaffe kl. 14.00
Gudstjeneste
kl. 14.30

Enhver er velkommen

Formand for menighedsrådet i Lundum:
Asger Højland Lorentzen, Lundumhedevej 77,
8700 Horsens. Tlf. 75 65 47 03

Formand for menighedsrådet i Hansted:
Carl Oluf Madsen, Hanstedvej 15,
8700 Horsens. Tlf. 75 65 63 30

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.

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.

Kirkekontoret - Stængervej 1

Graver ved

8700 Horsens - Tlf. 75 65 61 41

Lundum Kirke

Åbningstider:

Ole Leth - Mobil 20 11 69 12
Askeholm 59, 8700 Horsens.
ohleth@stofanet.dk

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.

Graver ved
Hansted Kirke
Ole Leth - tlf. 75 65 67 04
hanstedkirkegaard@mail.dk

Hansted kirke:
www.hansted-kirke.dk
Lundum kirke:
www.lundum.dk

Støt Folkekirkens Nødhjælp
Når du støtter os, kan vi:
•
sætte ind, hvor nøden er størst.
•
være talerør for verdens fattigste, når de kæmper for
deres rettigheder.

SMS NØD TIL 1277
OG STØT MED 150 DKK
(+ alm. trafiktakst)
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Sangaften
Tirsdag den 12. Marts kl. 19:00 er
der atter lejlighed til at få rørt både
stemme- og smilebånd i Hansted
Kirkehus, til fællessang og forårssang fra blandt andet Højskolesangbogen.
Aftenens program ledes som sædvanligt af kirkesanger Svend og organist
Julie.
Kaffe og kage kan købes i pausen.
Venlig hilsen
Lundum-Hansted Menighedsråd

Gud og spaghetti
Torsdag den 7. marts kl. 17.30-19.30
Tirsdag den 7. maj kl. 17.30-19.30
Vi mødes i kirken
og spiser i kirkehuset.
Pris 40 kr. pr. voksen (børn er gratis)

Sangkor i Hansted
å er Lunddum-Haansteds kiirkekor startet igen efter juleferien og organist Julies barsel, og vi mødes som sædvanligt onsdage kl. 16.115-17.30 i
Kirkehuset. Vi vil mægtig gerne vil være flere, bådee mænd og kvinder, så vi
opfordrer derfor alle interesserede sanglærker til at komme og synge med!
Deltagelse er gratis og nodekendskab er ikke et krav.
Vi varmer stemme og krop lidt op hver gang og synger et blandet repertoire
af nye og gamle salmer, sange og viser, der passer til årstiden - både en- og
fleerstemmigt. En til to gange forår og efterår optræder koret ved for eksempel
fl
festgudstjenester eller sangaftener i kirkehuset. Efter hver sæson slutter vi af
med fællesspisning og hygge.
Flere oplysninger eller tilmelding hos korleder Julie på
Email: juscha20@yahoo.ddk eller tlf. 2282 9797
26

BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2013

Giv din mening til kende - del den med
andre og bliv lidt klogere
Vi mødes stadigvæk til samtaleaftener i Kirkehuset, hvor vi over en kop kaffe/øl forsøger at få styr på livets store spørgsmål.
Kom og bland dig i samtalen, eller kom og lyt med.
Vi samtaler om alt mellem himmel og jord, lige fra børneopdragelse,
madopskrifter til kirkens mange traditioner. Intet er for stort og intet er for
småt. Fra gang til gang beslutter vi de kommende emner.
Vi mødes i Kirkehuset kl. 19.30. Du kan følge med på Kirkens hjemmeside, hvornår vi mødes næste gang.
Der er plads til flere og alle er meget velkomne.

Sogneaften om Løst og fast
Torsdag den 11. april kl. 19.00 får vi i Hansted Kirkehus besøg af
pastor emeritus Kjeld Kristensen.
Kjeld Kristensen har rejst rundt i verden som præst og har valgt overskriften Løst og fast for sit oplæg. Flere kender ham fra prædikener i
Lundum og Hansted kirker.
For et par år fortalte han om nogle af sine oplevelser på vores
menighedsmøde, men har meget mere at fortælle. Kom og vær med.
Der serveres kaffe og kage i pausen. Pris 25 kr.

Babysalmesang

T

il spædbørn i alderen 1-8 måneder i Lundum og Hansted sogne og deres
forældre er der onsdage kl. 13-14 babysalmesang i Hansted Kirke/Kirkehus. Vi synger og laver fagter, danser med og vugger de små til sange og
salmer, rim og remser.
Efter hver gang sluttes der af med saftevand og småkager.
Man tilmelder sig for 8 gange, og det koster 100 kr.
En ren sangstemme er ikke et krav – alle er velkomne!
Næste hold starter i uge 14 (onsdag 3.april)
Tilmelding hos organist Julie Schaumann-Hansen
på mail juscha20@yahoo.dk
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HANSTED KIRKE: Afskedsgudstjeneste og Sogneindsamling

AFSKEDSGUDSTJENESTE
i Hansted Kirke

for Karsten Ringgaard
Af Carl Oluf Madsen, formand Hansted Menighedsråd

A

t Torsten var afholdt af sognebørnene i Hansted Egebjerg
afspejlede sig tydeligt af fremmødet til afskedsgudstjenesten i Hansted kirke søndag den 30 dec. kl. 14.
Da graver Ole Leth slog det sidste bedeslag på den gamle kirkeklokke var
kirken fyldt til bristepunktet
Om det var det store fremmøde, eller
sjældne kraftige salmesang der gjorde
Torsten så veloplagt at han valgte at
fastholde menigheden med en l a n g
men god prædiken hvor han fik lejlighed til at takke for tiden i Hansted
Egebjerg, men også på sin måde kom
med formaninger til de fremmødte om
at værne om den gamle kirke og det liv
der rørte sig omkring den.
Det store fremmøde vidnede også om
at Torsten dels havde været en afholdt
præst, men også en god kammerat for
medlemmer af idrætsforening og vores
lokale spejdertrop.
Efter gudstjenesten blev der afholdt

reception i kirkehuset, hvortil de fleste
af kirkegængerne også fandt vej. Menighedsrådet bød her på kransekage
og champagne, flere talere takkede
Torsten for den tid, han havde tilbragt
i sognet. Kirkesangeren og organisten
havde valgt at tage afsked med deres
”kollega” med et festligt musikalsk
indslag, til stor morskab for såvel Torsten som de øvrige fremmødte.
At vi vil savne Torsten er ingen hemmelighed, men der arbejdes nu på
at finde en værdig afløser til jobbet,
i første omgang en fast vikar i 15-18
måneder, hvorefter vi forhåbentlig
kan tilbyde den nye præst en ny og
tidssvarende bolig.
Sluttelig vil jeg gerne opfordre beboerne i Hansted Egebjerg til at tage godt
imod, dels de vikarierende præster der
forretter tjeneste i kirken i overgangsperioden og dels den nye ”faste” vikar,
som ansættes fra april–maj og 15–18
måneder frem.

SOGNEINDSAMLING
Søndag den 10. marts har Lundum og Hansted sogne og
Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til
kampen mod sult
Af Elsebeth Rasmussen, Hansted Menighedsråd

U

dviklingshjælp nytter - og
kampen mod fattigdom kan
vindes. Men der er stadig
meget at tage fat på. En af de helt store
udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring,
og hvert 12. sekund dør et barn af sult.
Sult og fejlernæring er verdens største
sundhedsrisiko. Samtidig forstærker
sult alle andre dårligdomme f.eks. sygdommen hiv/aids.
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Den 10. marts 2013 vil Lundum og
Hansted sogne og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen
mod sult og sende indsamlere ud.
De frivillige indsamleres fælles indsats
er afgørende for arbejdet. I 2012 samlede 20.000 indsamlere godt 15 mio.
kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps
arbejde. I Lundum og Hansted kom der
6.251,50 kr. i indsamlernes bøsser.
Vi håber, at vi kan banke på alle døre

i sognet. For at nå det, har vi brug for
indsamlere og håber, du er med igen.
Tag en ven eller veninde med. I må
gerne dele en rute.
Har du lyst til at bruge et par timer, kan
du melde dig som indsamler til:
Elsebeth Rasmussen 23602487 eller
mail: er@keyaccount.dk
Eller ved at møde op i kirkehuset den
10. marts kl. 10.00.

LUNDUM KIRKE: Afskedsgudstjeneste

AFSKEDSGUDSTJENESTE

i Lundum Kirke

for
Karsten Ringgaard

Af Willy Suhr Rasmussen,
Lundum Menighedsråd

S

øndag d. 30. december 2012 blev der holdt afskedsgudstjeneste for sognepræst Torsten Ringgaard
i Lundum Kirke.

Mange fra menigheden var mødt op til denne særlige og noget anderledes gudstjeneste, - det var nemlig gudstjeneste
med kaffe og rundstykker.
Vi havde i menighedsrådet ofte diskuteret andre gudstjenesteformer og nye måder at bruge kirken på. Et af Torstens
forslag var ”cafégudstjeneste”, hvor man under mindre
højtidlige former kunne nyde dagens tekst til en kop kaffe
og evt. tage en drøftelse om teksten med præsten i øjenhøjde. Og hvorfor ikke? Menighedsrådet besluttede derfor,

at afskedsgudstjenesten som sagt skulle være med kaffe og
rundstykker.
Der var opstillet små borde og stole i midtergangen foran
koret, og selvom der ikke her var pladser til alle fremmødte,
blev det en hyggelig og stemningsfuld afsked. Menighedsrådsformand Asger Lorentzen sluttede af med en kort afskedstale og overrakte Torsten en gave fra menigheden, en
GPS, med ønsket om, at han vil finde vejen.
Vi giver Torsten de bedste ønsker med til det nye embede
i Bagsværd.
Lundum Menighedsråd
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HANSTED KIRKE: Julefest for pensionister
Af Leif H. Kristensen

Julefest
for
pensionister
Torsdag den 13. december kl. 14.00.
var der inviteret til ”Julefest for pensionister” I Hansted kirke. Hvor vi
startede med gudstjeneste, hvor der
blev sunget nogle af julens salmer, og
hvor vi pensionister jo på en måde tog
afsked med vores sognepræst Torsten
Ringgaard, som nu er rejst fra Lundum
Hansted sogne, og har fået et nyt embede i Bagsværd, et sogn, der ligger i
periferien af vores hovedstad København. Lidt vemodigt synes jeg.
Torsten Ringgaard har været en præst
jeg har syntes godt om, selvom jeg
som sagt ikke overrender Hansted kirke, men dog kommer der ved givne lejligheder og på kirkegården, hvor nu en
stor del af min familie ligger begravet.
Der har jeg talt med Torsten flere gange
i de forløbne år. En gudstjeneste, der
gjorde ret stort indtryk på mig, var da
mit barnebarn Stephanie blev konfirmeret i Hansted kirke St. bededag den
4. maj.2007. Ved talen til menigheden,
som omhandlede konfirmandernes nye
liv ud i friheden. Startede Torsten sin
store Ghettoblaster med en indspilning
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af frihedsbudskabet fra London i 1945.
som afsluttes med Kongesangen Kong
Kristian, da den lød ud i kirkerummet
løftede Torsten hænderne op, og det
kan nok være at menigheden i Hansted
kirke fik løftet en hvis del af kroppen
og kom op at stå. Jeg synes det siger
meget om at Torsten var nytænkende
og moderne, et rart menneske, og nu
igen her ved vores sidste julefest med
ham i denne omgang, brugte han igen
ghettoblasteren og afspillede. ”Dejlig
er jorden” med Kim Larsen for os, da
han ikke kunne mønstre Lucia Brudene, som Torsten Ringgaard selv udtalte.
Fra kirken gik vi til Kirkehuset, hvor
julefesten fortsatte ved bordene med
fællessang af julens sange og med kaffe med boller og flødeskumslagkage.
Willy Suhr Rasmussen fra menighedsrådet i Lundum, beklagede meget, at
de havde været nødt til at stå og regne
ud, hvordan lagkagerne skulle udskæres, da der var blevet leveret to lagkager til 100 personer, så det var jo lidt
af et regnestykke. Men det gik nu uden

problemer, der var lagkage nok til alle.
Efter kaffen læste kirkesanger Svend
Jørgensen ”Stoppenålen” af H. C. Andersen, til stor moro for hele salen.
Derefter optrådte Willy Suhr Rasmussen på slap line. Med Carl Ejnar davdav, han var booket af Borris Booking.
Da fik vi godt nok en på opleveren, ha
ha, ja ja, godt gået Willy, det var sgu
sjovt, rart når nogle af de lokale tør slå
sig løs, men det var jo også et kærligt
farvel, med et glimt i øjet, til den afgående menighedsrådsformand Karin
Helbo, som havde brugt alle pengene,
så der ikke var råd til professionel underholdning.

Efter dette morsomme indslag var
der udtrækning af de numre, som
ligger ved hver kuvert, nummeret
udløser en julegave fra menighedsrådet til deltageren i julefesten ingen går tomhændet hjem derfra. En
rigtig hyggelig eftermiddag i Hansted kirke og kirkehus var ved at
være slut, og det hele kostede hver
deltager en tyver.

LUNDUM OG HANSTED MENIGHEDSRÅD: Ny præstegård

Ny præstegård
S

om bekendt skal vi ansætte ny sognepræst i Lundum-Hansted pastorat. Da en stilling som sognepræst medfører bopælspligt i præstegården, er det af
stor betydning, at en sådan bolig også er istandsat og klar
til indflytning.
Da kirkegårdsudvalget sammen med provsten foretog fraflytningssyn, viste det sig, at præstegården, der er opført
i 1976, havde så store mangler og var i så ringe stand, at
en evt. istandsættelse ville blive meget bekostelig samtidig med, at en mere nutidig boligstandard ikke ville kunne
opnås.
Menighedsrådene besluttede derfor at søge provstiudvalget om midler til nedrivning af den gamle præstegård samt
midler til opførelse af en ny og tidssvarende. Denne an-

søgning blev imødekommet.
Dette får så den følgevirkning, at stillingsopslaget for den
nye præst må ændres. Vi søger således nu en præst til en vikarstilling uden bopælspligt med udløb 31. juli 2014, hvor
vi forventer, at den nye præstegård vil stå færdig.
Det, der før så ganske enkelt ud, nemlig at ansætte en ny
præst, er pludselig blevet en langt mere omfattende opgave.
Vi tager dog gerne udfordringen op, og vi glæder os til, at
en kommende præstefamilie kan få gode arbejds - og boligforhold. Samtidig vil en smuk præstegård kunne skabe et
samspil med kloster, kirkehus og kirke og dermed skabe en
arkitektonisk helhed, som vi på sigt vil blive rigtig glade
for.
Menighedsrådene i Lundum og Hansted
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EGEBAKKEN: Julecafé og Julefrokost
Af Leif Henning Kristensen

Julecafé og
Julefrokost
på Egebakken

E

gebakken december! Døren er åben ”selvom Julen står for døren” med julehygge på Egebakken.
Cafeteriet skal julepyntes, og der skal afholdes julecafé, og cafeteriets årlige julefrokost skal også afvikles.
Aktiviteterne starter nu længe før december. Centerrådet
og Egebakkens venner afholder fælles møde og planlægger julecafeen. Det aftales, hvem der afhenter præmier og
gevinster fra sponsorer til tombolaen. Man fordeler arbejdet imellem sig, med Jytte Guldmann som tovholder på
planlægningen. Dejligt at Jytte vendte tilbage til Egebakken inden jul, efter sin udstationering i Brædstrup, Jytte var
længe og ofte savnet på Egebakken.
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Torsdag den 30. november samledes bestyrelsesmedlemmerne fra Centerrådet og Egebakkens venner med deres
koner og mænd kl. 9.30 til en kort morgenkaffe. Derefter
blev vi opdelt i hold med forskellige opgaver af Jytte. Et
hold lavede adventskrans og juledekorationen på den store
træstamme. Der blev hængt granguirlander op med lys i
panoramavinduerne mod syd, hvorfra man har udsigten ud
over Hansted by og mod Hansted kirke. Kirken har jo lys
på i december måned. I loftet i cafeteriet blev der ophængt
to troldegrene med lys og julepynt. Ved endevæggen blev
der gjort klar til tombolaen. Det er vigtigt, at tombolaen ser
flot og tiltrækkende ud.

EGEBAKKEN: Julecafé og Julefrokost

Lørdag den 1.december kl. 9.30 åbnede Egebakkens julecafe 2012. julecafeen har stor søgning, og i år var der fuldt
hus fra åbningen, og til det sluttede kl. 13.00.
Der sælges julegløgg og æbleskiver og tarteletter. Der hygges der snakkes og samværet på Egebakken er i top. Men
tombolaen er jo det store denne dag, er gevinsterne gode?
Er der nok af dem? Og kan alle numrene sælges? Overskuddet, som tombolaen giver, fordeles mellem Centerrådet og Egebakkens venner, og vil senere komme brugerne
af Egebakken til gode i form af diverse arrangementer, som
afholdes i årets løb.
Årets tombola var helt fremragende med det største antal
gevinster nogensinde, og købelysten af lodder blandt de
fremmødte var stor. Efter en god times tid kunne man melde udsolgt ved tromlerne, imponerende! Men ikke mindst
imponerende var, den store velvillighed og imødekommenhed, der har været fra butikkerne side og private givere af
gaver til tombolaen. Hermed en tak til sponsorerne og alle

de frivillige, for at de var med til at gøre årets julecafe og
tombola til en succes.
Julefrokosten på Egebakken blev afholdt den 6. december
kl. 11.30 med en menu af sild, ribbenssteg, julekål med pølser med rødbeder sennep og kanel og Risalamande, afsluttet
med kaffe og en småkage. Sådan! Det er jo julefrokostens
retter her i området, en vand eller en øl og en dram til, så
kan man mærke julen er kommet, og folk lukker op og er
glade, de ler og morer sig, det er dansk julehygge, når den er
bedst. Måske tog det lokale indslag med deltagere fra salen,
som Jytte Guldmann havde fostret, de største kegler. En julehistorie om ”Lille Ib” hans Mor og far, som havde været
i zoologisk have, og der havde set De tre små bjørneunger.
Efter dette indslag overtog Bakkekoret scenen og sang fire
numre med deres dirigent Kenny ved klaveret.
Den musikalske underholdning med diverse fællessange
ved julefrokosten, blev leveret af Kurt Østergård i et afslappet og godt humør, til stor glæde og moro for deltagerne.

BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2013

33

EGEBAKKEN: Bakkekorets juleafslutning
Af Flemming Fløe Pedersen

Bakkekoret holdt

juleafslutning

Bakkerkoret sang ved Egebakkens Julefrokost (se forrige side)

S

om årsafslutning mødtes koret til almindelig kor
øvedag i de første 45 minutter, hvorefter vi hyggede
os med kaffe og æbleskiver.
Efter pausen fik akkompagnatør Lizzie Jepsen og dirigent
Kenny Jensen overrakt en lille gave, korets medlemmer
havde samlet sammen til. De er begge to ubetalte ledere af
koret. Anne Lise holdt en lille tale for dem begge, og takkede dem begge for deres tålmodighed med sangerne. Koret
er kun ca. 18 måneder gammelt, men i den relativt korte
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tid, er det lykkedes Kenny at få koret til at lyde rigtig godt,
især når man tænker på, hvor mange uerfarne sangere der
var med fra starten.
Koret er blevet et rigtig stort og godt kor, og vi hygger os
meget sammen, samtidig med, at vi synger så det er en fryd.
Efter pausen fortsatte vi med at øve/synge og sluttede af
med at ønske hinanden en rigtig glædelig jul. Vi glæder os
til at komme i gang igen efter julepausen.

EGEBAKKEN: Aktiviteter

Egebakkens

aktiviteter

Marts
5/3
11/3
21/3

Kl. 19.00
kl. 14.00
Kl. 14.00

26/3

Kl. 14.00

Bankospil
Blomstersalg på Egebakken
Årsmøde i Centerrådet og Generalforsamling i
Egebakkens Venner
Mannequinopvisning og salg v/ Smartex

kl. 19.00
kl. 17.00
Kl. 14.00
kl. 19.30
Kl. 19.00

Bankospil
Forårsfest (se opslag senere)
Helle Slottved eventyr- og historiefortæller
Forårskoncert med sangkoret
Biografaften ”Hvidsten Kro” vises på storskærm

kl. 19.00
kl. ?

Bankospil
Udflugt (se opslag senere)

April
2/4
11/4
18/4
24/4
30/4

Maj
7/5
16/5

Vinterens aktiviteter er godt i gang igen.
Mangler du oplysninger, er du velkommen til at aflægge et
besøg i Egebakkens cafe og aktivitetscenter. Her kan du få
mere information eller afhente et program.
Som bekendt opkræves der ikke længere brugerbetaling.
Det vil sige, at det er gratis at deltage i alle aktiviteter på
Egebakken som på alle andre aktivitetscentre i kommunen.
Dog skal der betales for de materialer, man evt. bruger
Den første uge i april udgives et sommerprogram, som indeholder oplysninger om sommerens aktiviteter i april –
maj – juni – juli og august.
Herefter vil der blive udgivet et efterår/vinterprogram og et
forår/sommerprogram, som vil indeholde oplysninger om
de ugentlige aktiviteter. Arrangementerne, der bliver afholdt i løbet af året, vil vi bruge Broen, der udkommer hver
3. måned, til at annoncere i.

Af sommeraktiviteter som vi allerede nu kender startdato
på, kan nævnes :

Krolf – onsdag d. 17/4. Banen er klar fra kl. 9.30.
Man kan spille både for- eller eftermiddag.
Cykelhold – tirsdag d. 7/5. Vi mødes på Egebakken kl. 13.30.
Petanque – onsdag d. 8/5 kl. 13.30.
Der er ikke forhåndstilmelding til de 3 aktiviteter, man
møder bare op på startdagen.
Der vil også i løbet af forår og sommer også blive arrangeret nogle eftermiddagsture, som vi plejer. Man vil senere
kunne se dato, og hvor disse ture går hen, på opslag på Egebakken. Der er tilmelding til disse ture.
Venlig hilsen Akt.medarbejder Jytte Guldmann
Tlf. 24 959024
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EGEBAKKEN: Koncert og Kulturfestival

Koncert
M

på Egebakken
onsdag den 24. april kl. 19.30

ange vil vide at der er kommet et nyt kor i Egebjerg. BAKKEKORET, som øver på Egebakken
hver mandag fra kl. 13.30 til 15.00 afbrudt af en
lille kaffepause.
Koret er vokset fra at være 10, da vi startede, til i dag at
tælle 26 medlemmer.
For nogle er det at synge i kor noget nyt, og andre bringer
erfaring med fra tidligere deltagelse i diverse korsammenhænge.
Koret har tidligere optrådt med indslag ved arrangementer
på Egebakken, men vil nu, for første gang, invitere til en
koncert/sangaften, som bliver en blanding af korsang, solosang og fællessang.
Aftenens tema er ”Hjertesproget”.
Mange danskere kan forstå og tale engelsk, nogle forstår
og taler tysk, andre fransk, de fleste norsk og svensk, men
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der er et sprog, vi vender os mod, når det drejer sig om
noget vigtigt, som f.eks. en skideballe eller en kærlighedserklæring, nemlig modersmålet. Og netop modersmålet
kalder Grundtvig for hjertesproget, og netop hjertesproget/
modersmålet er omdrejningspunktet for teksterne i aftenens
sange.
Soloerne bliver sunget af Nicoline Naomi Thune Rasmussen, som vil være kendt fra tidligere optrædener på Egebakken og for sin medvirken i Egebjerg-revyen.
Hanne Nørtoft Rasmussen vil sidde ved klaveret i en del af
sangene, og Kenny Jensen, som er korets dirigent, spiller

klaver og til mindst en af sangene også saxofon.
Det koster 20,- kr. i entre, og man kan købe et glas vin
eller en øl/vand og lidt snacks.
Koncerten starter kl. 19.30 og varer en times tid.
Vel mødt.

EGEBAKKEN: Årsmøde og generalforsamling

Årsmøde for centerrådet ved Egebakken
Torsdag den 21/3 2013 kl. 14.00
Dagsorden for centerrådets årsmøde:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Beretning ved centerrådsformanden
Regnskab
Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage inden årsmødet
6. Valg til centerråd
A) 3 centerrådsmedlemmer ulige år, 2 eller 4 centerrådsmedlemmer lige år.
Johannes Søvang, Bodil Jensen og Ingelise Nielsen er på
valg. De ønsker ikke genvalg.
B) 2 centerrådssuppleanter - hvert år.
Tove Kristensen og Elly Juhl er på valg.
C) 1 revisor og revisorsuppleant - hvert andet år. (Dvs. 1 revisor
og revisorsuppleant er på valg hvert år)
Bente Skovgård (revisor suppleant) er på valg.
7. Eventuelt

Der kan på årsmødet foreslås kandidater til valg af centerrådsmedlemmer. Stemmeberettigede og valgbare til centerrådet er førtids- og folkepensionister og borgere over 60 år i Horsens Kommune
Årsmødet foregår samme dag, som Egebakkens Venner afholder generalforsamling. I pausen er Aktivitetscentret vært ved kaffen.

Generalforsamling i Egebakkens Venner
Torsdag den 21/3 2013 kl. 14.00 (efter årsmødet)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Valg ifølge vedtægterne
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er på valg:
Hans Thomsen.
Annelise Faber
Alf Jensen
Valg af 1 revisor:
Børge Ronge.
5. Behandling af indkommende forslag
6. Eventuelt

Centerrådet på
Egebakken
Adresseliste:
Formand: Johs. Søvang,
Munkhøjvej 1
Tlf. 75 65 61 03
Næstformand: Bodil Jensen,
Kastanjeparken 14
Tlf. 75 65 63 32
Kasserer: Bernt Stiboll,
Egesholm 31
Tlf. 75 65 62 66
Ingelise Nielsen,
Kastanjeparken 44
Tlf. 21 53 03 88
Kaj Leon Jensen, Birkeholm 9a
Tlf. 75 78 13 44
1.sup. Elly Juhl, Askeholm 53
Tlf. 20 83 62 29
2.sup. Tove Kristensen
Tlf. 75 65 64 02
Personalerepræsentant:
Jytte Guldmann
Tlf. 24 95 90 24

Egebakkens

Venner
Bestyrelsens adresseliste:
Formand: Hans Thomsen
Tlf. 75 65 61 33
Næstformand/Kasserer:
Vagn Jensen
Tlf. 75 65 64 47
Bestyrelsesmedlem:
Alf Jensen
Tlf. 30 49 52 63
Bestyrelsesmedlem:
Kristian Pedersen
Tlf. 75 65 63 08
Bestyrelsesmedlem:
Annelise Faber
Tlf. 29 29 18 13
Beboerrepræsentant:
Lykke Andersen
Personalerepræsentant:
Jytte Guldmann
Tlf. 24 95 90 24
BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2013
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KFUM SPEJDERNE: Familiespejd
Af Christina Rasmussen

Familiespejd
”Som nogle af dem, der har været med
fra starten af, har vi kun godt at sige
om famliespejd. Sammen som familie
har vi fået mange rigtig gode oplevelser, som vi ikke vil undvære. En tur i
skoven, bygge drager, udhule græskar,
fange smådyr i åen, male t-shirts samt
besøg på strudsefarm eller hos den
lokale landmand er selvfølgelig ting,
som man sagtens selv kan gøre som
familie, men får man det gjort, når nu
faster Anna har inviteret til formiddagskaffe, huset trænger til en kærlig hånd
og haven trænger til at blive trimmet? Vi gjorde i hvert fald ikke, men vi kommer af sted til famliespejd, og her er der
heldigvis én, som har sørget for, at vi er
sammen som familie - i hvert fald den
ene gang om måneden. Vi vil gerne sige
tusind tak til Christina Rasmussen, som
har stået for et kanon program gennem
årenes løb, og vi ser frem til mange flere
gode oplevelser sammen med alle de
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andre familier fra famliespejd.”
Fam. Rosenkilde
”Familiespejd er sjov, hygge og socialt
samvær på børnenes præmisser.”
Fam. Nielsen
”Min familie og jeg synes familiespejd
er rigtig fantastisk. Der er altid hyggeligt
samvær og gode oplevelser for både
børn og voksne. Det er muligheden for
lave noget andet, end det man plejer,
samtidig med at man kommer udenfor
og er sammen med familien.”
Fam. Eriksen
”I en travl families hverdag kan det
være svært at nå alle de ting, man gerne
vil indvie sine børn i. Ikke mindst de
mange naturoplevelser. Når man går til
familiespejd, ved man, at man kommer
af sted minimum en gang om måneden.”
Fam. Lenz

”For Elias er spejder indbegrebet af
pandekager… Og på en eller anden
måde har han fået kædet Egekvisten
sammen med Spiderman – to ting, der
hitter for en treårig!”
Fam. Hougaard
”Med denne lille sang starter vi alle
vores fam. spejd møder. Den illustrer
for os nogle af de mest centrale ting i
fam. spejd. Nemlig at børn og voksne
udforsker og oplever i fællesskab.
Mel: Jeg ved en lærkerede
Jeg er et lille egern,
jeg hopper glad omkring,
jeg har en pjusket hale,
er altid klar på spring.
Jeg er et spejder egern,
og det gir’ energi,
kom alle børn og voksne,
kom med ud i det fri.”
Fam. Rasmussen

KFUM SPEJDERNE: Juletur
Af BA Villy Mathiasen

Juletur
2012
E

n af de store ture i Egebjerg
gruppe er årets juletur, som er
den første søndag i advent. I år
gik turen igen til Det ny Sletten lige
ned til Julsø. Vejret var med os. Det var
frostvejr men tørvejr, så rammerne var
lagt til en kanon tur, og det blev det. Vi
kom derop fredag aften, hvor de mindste årgange bæver og ulve skulle lave
julepynt til juletræet, efter at de havde
spist deres madpakker. De ældste skulle
ud på et løb i den mørke skov, hvor de
skulle lave og finde jule pynt.
Lørdag startede med flaghejsning og
morgengymnastik inden morgenmad.
Derefter var der et lille løb for alle,
med mange spændende poster rundt om
sletten arrangeret af Egebjergs ungeklan
klan ”ignis”. De havde faktisk lavet
hele planlægningen og stod også for
næsten alle aktiviteter. De havde lavet
et kæmpe arbejde, som de skal have stor
ros. For det var rigtig godt lavet.

Lørdag eftermiddag havde alle enhederne selv to timer, hvor de skulle vise
børnenes forældre lidt af det som de laver. Efter kaffe og kage var det tid til det
fantastiske familie løb, hvor børnenes
forældre også er med. Det er altid sjovt
at være med til. Da det blev mørkt,
søgte vi ind i den kæmpe store hytte for
at få lidt info fra grupperådet, inden den
store jule middag med flæskesteg med
alt tilbehør. Lørdagen sluttede med et
godt lejrbål, som tropspejderne havde
lavet. Derefter kørte bæverne og ulvene
hjem, medens de øvrige skulle ud på
et spændende natløb, så de blev der til
søndag middag.
Søndag formiddag var der almindelig
oprydning, inden et stort udendørs stratego sluttede denne kanon gode juletur.

Til slut en kæmpe stort tak til klan Ignis for en meget godt tilrettelagt og
gennemført juletur for Egebjerg gruppe,
også en stor tak til grupperådet, fordi de
kom og lavede alt maden til os.
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KFUM SPEJDERNE: Nytårsparade
og årsberetning

Nytårsparade
og

årsberetning
Årsberetning for Grupperådet ved KFUM-spejderne,
Egebjerg Gruppe - 2012

D

er var i alt cirka 100 fremmødte spejdere og deres forældre der d. 13. januar deltog i
Spejdernes Nytårsparade. Efter march
gennem byen til kirken og deltagelse
i gudstjeneste blev der serveret boller
og varm kakao i lokalerne ved siden af
Kvisten.
På det efterfølgende forældremøde aflagde grupperådsformand Anders Olesen følgende beretning:
Ethvert spejderår byder på mange
forskellige spejderoplevelser. De er
sjældent til at rangordne - og det skal
vi heller ikke - vi har alle forskellige
oplevelser af hvad der har vært årets begivenhed. For nogle børn kan det være
et bestemt spejdermøde, for andre en
weekendtur, hvor de oplevede et helt
specielt kammeratskab eller lederfællesskab.
For gruppen som helhed har årets oplevelse og udfordring været Spejdernes
Lejr 2012.
Knap 100 medlemmer fra gruppen deltog i en fantastisk spejderoplevelse. Jeg
havde den store fornøjelse at deltage
som hjælpeleder i en stor del af lejren.
Her oplevede jeg, hvad jeg kun havde
fornemmet og hørt om: en flok ledere
der i fællesskab gav alle børn en fantastisk lejroplevelse - med et fællesskab i
gruppen, i kvarteret, til aktiviteterne og
til de store lejrbål.
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For alle jer ledere var lejren også en stor
oplevelse - men også et hårdt arbejde.
Det kræver overskud at give børnene en
god lejroplevelse - det gjorde I fantastisk. Tak for det.
PR-weekenden i august var som den
skulle være. Vi fik lov til at være på
plænen over for spejderhuset - det er
vi glade for. Men jeg synes også at det
gav ny energi at dele af weekenden blev
tænkt på ny. Tak til alle jer som gjorde
en indsats for at alle vores spejderne fik
en god lejroplevelse i Egebjerg.
Juletur - igen i år havde vi en god og
traditionsrig juletur. I år var den lagt i
hænderne på vores nye Klan Ignis - de
gamle seniorspejdere. Tak til jer for
jeres måde at løse opgaven på - med
plads til fornyelse men også med stor

KFUM SPEJDERNE: Nytårsparade
og årsberetning

respekt for de urørlig traditioner.
På grupperådsmøderne har vi over det
sidste år arbejdet med at revidere visionen for hele gruppens arbejde. Sammen har vi fået flyttet fokus hen til de
steder vi gerne vil udvikle gruppen - og
på den sidste leder-grupperådstur fik vi
lavet gode handleplaner, så vi når vores
mål. Nu er det op til lederne at føre visionen ud i livet - og grupperådets opgave at støtte der hvor der er behov.
Spejdernes Lejr betød også at vi måtte
gøre nogle store investeringer i lejrgrej.
Her har vi været heldige at få støtte for
en række sponsorer:
Y-mens Club, Hatting
Nordeafonden
Hede Nielsen fonden
Senere har vi fået uddannet en klatreinstruktør, med det formål at få klatring
til at blive en fast del af aktiviteterne i
gruppe. For at kunne betale for uddannelsen og indkøb af grej måtte vi igen
søge sponsorater og fik velvillig støtte
fra:
Spar Nord
Vola
Desuden har vi fået en gave fra LRØ
- landbrugsrådgivningen Østjylland som vi ikke har besluttet, hvordan skal
indgå i vores økonomi.
Gruppen - lederne og forældrene - har
været i gang med at samle penge ind til
gruppens arbejde. For andet år er der
blevet samlet juletræer ind i starten af
januar - og i år gav det os 3500 kr. Tak
til de ledere og forældre, som ydede en
stor indsats. Vi satser på det bliver en
fast og voksende indtægtskilde.
Lige nu kan vi ikke gøre så meget for
at få flere OK-kort i omløb. Vi venter
spændt på, hvem der åbner en tank ved
Fakta/Netto. Men tak til Lone for de
mange dage hun pligtskyldigt har forsøgt at afsætte flere kort - i samarbejde
med “OK-manden”.
I grupperådets arbejde fylder arbejdet
med at skaffe penge meget. Vi ønsker
at holde kontingentet og prisen på ture
så langt nede, at ingen skal melde fra
på grund af prisen. Det er lykkedes ind
til nu.
Vi har fået tilbudt at husstandsomdele

materiale fra Horsens kommune i hele
Horsens Kommune, i samarbejde med
andre spejdergrupper. Jeg vil gerne
have tilkendegivelser på, om det er en
opgave, som mange forældre vil hjælpe
os med.
Spejderarbejdet er 100% afhængig af
frivilliges arbejdsindsats. Derfor er
vores arbejde så afhængig af jer forældres bidrag. Vi har brug for, at alle
yder, det de kan - og alle opgaver er
lige vigtige for os at få løst. Bage boller
til nytårsparaden, kørsel til ture, hjælp
til enkelte møder, grupperådsarbejde,
praktisk arbejde i spejderhuset, den
ugentlige rengøring, bygning af raftegård. Alt skal løses, for at børnearbejdet kører så let som muligt for lederne,
der møder op mindst en aften hver uge
plus alt det løse.

beslutninger for gruppens drift og udvikling. Desuden løser vi en række
praktiske og pengeskabende opgaver - i
samarbejde med lederne.
Vi står for madlavningen på PR-weekend og på juletur - og så vil vi gerne
blive bedre til at få flere forældre på
banen - for at aflaste lederne.
De forældrevalgte, der forsætter, er Lars
Linderoth, Lone Ibsen, Ann Paaske og
jeg. Vi skal have valgt 3 til grupperådet
- og meget gerne en husmand m/k.
Nye forældre blev valgt til grupperådet
- Henrik Sandberg, Lone Møller Andresen og Rita Lundquist

Flere i grupperådet træder ud i dag.
Johannes har siddet i grupperådet - i de
sidste år som kasserer - tak for en kæmpe indsats.
Uwe har også været i grupperådet i en
årrække - tak for din indsats
Søren har været husmand i flere år men har nu ikke længere børn, der er
spejdere. Derfor sig han også stop nu.
Til Søren skal der også lyde en stor tak.
Marianne har været med et enkelt år.
Tak for hyggeligt samvær - og for
hjælpen til at få lavet nogle gode fondsansøgninger.
Grupperådet mødes 6 gange om året.
Grupperådet består af 7 forældre og en
leder fra hver enhed og gruppeledelsen.
På møderne træffer vi de nødvendige
BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2013
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KFUM SPEJDERNE: Juletræsindsamling
Af Isabelle Klit Madsen

JULETRÆSINDSAMLING
6. Januar 2013
F

or anden gang samlede Egebjergspejderne juletræer sammen i Egebjerg og Hansted. Spejderne
og deres forældre var mødt talstærkt op med både
trailere og flishugger, faktisk var der næsten overflod af
hjælpere, men så går det jo bare desto hurtigere, så tak
for opbakningen og den efterfølgende omgang boller og
varme kakao.
I år var der gjort opmærksom på indsamlingen i Broen,
og det havde folk lagt mærke til, så i år var der rigtigt
mange juletræer at samle ind. Folk havde være yderst
gavmilde med bidragene, der var bundet i toppen af
træerne.
DET TAKKER EGEBJERGSPEJDERNE FOR!!!”
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