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SIDE 3

INDHOLD

Kære læsere,
BROEN har netop aXoldt
generalforsamling, og der
er blevet valgt en ny bestyrelse til at føre arbejdet
med BROEN videre.
Arne Laursen, som har været formand i en årrække,
valgte at sige stop e9er et stort stykke frivilligt arbejde
med at sikre BROENS udgivelse. Til stede på mødet var
også Hans Thomsen, og han benyGede lejligheden Hl at
takke Arne Laursen for det gode arbejde. Det var som
bekendt Hans Thomsen, som for godt 30 år siden ﬁk
ideen Hl BROEN, og med hans iniHaHv blev foreninger
og insHtuHoner samlet om at udgive et fælles blad for
hele området.

Mo`v fra Hansted Skov

……………
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2-3
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……………

4
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Egebjerg Idrætsforening

……………

6-11

Egebakkens Venner

…………… 12-15

Pige poten`ale

……………

16

Egebjerg skolen

……………

17

Bestyrelsen for BROEN sagde også farvel til den
tidligere redaktør, Hans Kurt Jacobsen, som i over 10
år har sørget for, at der hvert kvartal kunne udkomme
en frisk udgave af BROEN. Hans Kurt har med
engagement og stor flid været et bindeled i vores
lokalsamfund, både med sit arbejde i Lokalrådet og
som redaktør af BROEN og hjemmesiden.

KFUM spejderne i Egebjerg

…………… 18-22

Dagplejen

…………… 23-24

Lokalrådet

……………

Kalenderen

…………… 26-27

I sidste nummer af BROEN bød vi velkommen til den nye
redaktør, Jimmy Augustsen, og som ny formand blev undertegnede valgt.

Hansted Sognearkiv

…………… 28-29

Kirkerne

…………… 30-37

Det er således med nye folk på BROEN, at bladet går
ind i sit 31. udgivelsesår, og vi vil gøre vores ypperste
for at bladet fortsæGer med at udkomme i samme gode
kvalitet som hidHl.

Byfest 2018

…………… 38-42

Husholdningsforeningen

……………

Forsamlingshuset

…………… 44-45

Ungdomsskolen

…………… 46-49

Egebjerg Bakke

……………

50

Foreninger og Ins`tu`oner

……………

51

Oversigt over annoncører

……………

51

Vi vil også gerne benyGe lejligheden Hl at takke alle
foreninger og insHtuHoner, der står bag BROEN. Også
en stor tak Hl alle annoncørerne, som er den
væsentligste økonomiske grund til at succesen med
BROEN kan fortsætte. Og vi vil ikke undlade igen
at gøre opmærksom på, at der er plads Hl ﬂere bidragydere.
God fornøjelse med bladet!
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43

Henrik Meldgaard
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SIDE 4
VagtskiUe

Afgående formand for BROEN, Arne Laursen, overrakte blomster og gave Hl den Hdligere redaktør af BROEN og
hjemmesiden, Hans Kurt Jacobsen. SamHdigt blev der sagt tak for Arne Laursens store arbejde, og velkommen Hl
BROEN´s nye formand Henrik Meldgaard. BROEN´s grundlægger og igangsætter Hans Thomsen var i anledningen
af jubilæumsåret inviteret med Hl Generalforsamlingen som Æresgæst.

Horsens Begravelsesforretning
Bjerre Herreds Begravelsesforretning
www.horsensbegravelsesforretning.dk

Sundvej 41
8700 Horsens
Tlf. 75 62 17 20
v/Gitte Pallisby
pallisby@gmail.com

Kvalificeret hjælp og rådgivning ved
dødsfald - vi kommer gerne hjem til
Dem - også aften og weekend.
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SIDE 5
LUNDUM OG HANSTED: ÅRETS BORGER 2018

Hvem skal være Årets Borger 2018? Som det nok er
BROENS læsere bekendt, så udnævner bladets
bestyrelse hvert år en “Årets Borger”.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg på fem medlemmer,
der foretager indstillingen af emner.
Udvalget består af følgende personer:
Hvem kan foreslås og vælges?
Det kan alle borgere, som har ydet en frivillig indsats til
gavn for lokalområdet. Indsatsen skal være ydet inden for
det sidste år, og den må ikke være jobrelateret.
Hvem kan indstille?
Det kan alle, men vi beder især klubberne og foreninger
om at være opmærksomme på eventuelle kandidater.
Indstillingen skal være skriftlig og med begrundelse.
Den sendes eller afleveres senest den 20. oktober 2018
til et af udvalgets medlemmer.

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så
kan du støtte Egebjerg IF og KFUM Spejderne
med 6 øre, hver gang du tanker en liter benzin
eller diesel. Det koster ikke dig ekstra – OK
betaler hele beløbet.

Karin Hansen
Hanstedvej 48B

kagu48b@stofanet.dk

Willy Suhr Rasmussen
Torpvej 48, Lundum

station@lundum.dk

Mette Andersen
Egesholm 44

mette1969@gmail.com

Jon Poulsen
Rådvedvej 91

jrpoulsen@msn.dk

Vagn Christensen
Egesholm 38

yac@aku-net.dk

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK
med ekstra 6 øre pr. abonnement for hver liter benzin
eller diesel, du tanker.

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du
ved også at få el fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre
for hver liter benzin eller diesel, du tanker.

Støt Egebjerg IF og KFUM Spejderne på
www.ok.dk/lokalsporten
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SIDE 6
EGEBJERG IDRÆTS FORENING: MOVE FOR LIFE
Af Bestyrelsen

Move for life
Gik du glip af succesen ifm. Egebjergs ”Fuldmånefest”, der var byens svar på MOVE FOR LIFE arrangementerne, som
kørte i hele regionen i november 2017? Bare rolig, EIF er klar på en runde mere.
MOVE FOR LIFE var en stor satsning ifm. Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017. I EIF blev vores version
af MFL Hl en fuldmånefest, der næsten føltes som en folkefest. Derfor samler vi handsken op og gentager
succesen – uagtet om vi er kulturhovedstad, eller om månen er fuld. MOVE FOR LIFE i EIF er kommet for at
blive! Vi starter som sidst med fællesspisning store som små – og dere9er byder a9enen på en masse af de sjove
familieakHviteter, I kender fra sidst. Sent om a9enen lader vi de unge komme Hl, når vi aGer skruer op for
’natminton’ og nat-håndbold. Vi håber på en propfyldt hal og cafeteria endnu engang. Hold øje med plakater og
Hlmelding.

Opstart

Badminton
Badminton startede sæsonen d. 27. august for de voksne medlemmer. Vi <lbyder som al<d leje af bane i
en <me og har i skrivende stund stadig ledige baner. Se hvilke på vores hjemmeside www.egebjerg-if.dk
under “Badminton”. Børneholdene spiller igen i denne sæson om torsdagen. Opdelingen er 3.-6. klasse og
7.-9. klasse. Alle, uanset niveau, kan være med.
Bemærk, at vi i år har åbnet op for leje af baner søndag kl. 19.00 og kl. 20.00.
Banen koster 1200,- kr. for sæsonen, der sluder ved udgangen af marts.
BROEN SEPTEMBER 2018

6

hansted-egebjerg.dk

SIDE 7
EGEBJERG IDRÆTS FORENING: OPSTART
Af Bestyrelsen

Opstart

Fodbold

Alle vores fodboldhold er startet op og der har efter sommerferien været fuld gang i græsbanerne.
EIF har stort set hold til drenge og piger i alle årgange fra årgang 2014 og op til super old boys.
Hvis du er interesseret i at starte, kan du finde et hold, der passer din alder eller dit niveau på:
www.egebjerg-if.dk/fodboldside.

Gymnas<k
Gymnas<ksæsonen er også skudt i gang og her <lbyder klubben ligeledes hold fra de helt små børn og
op til de ældste. Vi har i år udvidet tilbuddet med Yoga og dette er allerede en succes med et fuldt udsolgt hold.
Husk vi stadig har plads på holdene for de ’ældre børn’ på vores gymnas<khold onsdag eUermiddag og
så boksetræning samt mandeholdet onsdag aUen.

Håndbold

Kort eUer sommerferien startede de ﬂeste hold i håndboldafdelingen og i skrivende stund er alle skudt i
gang. Dog er sæsonen stadig ung, og I kan sagtens nå at <lmelde jer. EIF samarbejder igen i år med
skolen og nu også SFO’en for at præsentere de yngste spillere for håndbold i børnehøjde. Det er sjovt, og
alle kan være med. Vi håber derfor på at se endnu ﬂere børn i hallen eUer disse arrangementer. Særligt
piger og drenge i 1. og 2. klasse savner vi nogle stykker af endnu. Som noget helt nyt er der startet hold
for U12 (5. og 6. kl.) og U16 (9.-10- kl.) drenge samt U18 piger. Vi kan sagtens byde drenge fra 8. klasse
velkommen på U16-holdet også, så hold jer ikke <lbage. Endelig er EIF blevet pilotklub for det helt nye
Five-a-side håndbold, som er mo<ons- og hyggebold for alle ”pensionerede” håndboldspillere over 35 år.
Glæd jer!
BROEN SEPTEMBER 2018
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SIDE 8
EGEBJERG IDRÆTS FORENING: FODBOLDCAMP 2018
Af Bestyrelsen

Fodboldcamp 2018
I år har vi for første gang afviklet en fodboldcamp i EIF. Det var en uge med masser af bevægelse, viden og eftertænksomhed, som børnene fik med hjem. Vi var omkring teambuilding, hvordan forebygger vi skader, hvad er god kost inden
man er aktiv, fodboldommerens rolle og regler samt en masse øvelser på højt niveau.

Træningen blev styret af Simon Jørgensen og Adnan Suhonjic der med erfaringen fra AC Horsens, viste hvordan
en træning også kan afvikles. Træningen blev suppleret af vores egne trænere, der ud over et par hyggelige Hmer
med børnene, ﬁk et par gode øvelser med hjem i lommen.
Christina Roslyng fortalte om, og viste eksempler på teambuilding. Stor tak til JUAL Group for støtten til denne del af
campen.
I cafeteriet blev der serveret god og sund morgenmad og
frokost hver dag. Stor tak til Chris og Forsamlingshuset for
noget rigtig lækkert mad.
Hver dag fik børnene frugt og juice i de indlagte pauser.
Der skal lyde en stor tak til Claus Trust og Rema1000,
Hede Nielsens vej for det.
Skadesforebyggende træning i præsentation af god og
sund kost blev fremført og vist af dygtige fysioterapeuter
fra Fysioklinikker.dk i Østbirk, Hovedgaard og Odder. Tak
for støtten.
Vores camp var en stor succes med meget positive tilbagemeldinger og vi arbejder hårdt på at gentage succesen
Hl næste år!
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SIDE 9
EGEBJERG IDRÆTS FORENING: HÅNDBOLDSKOLE 2018
Af Bestyrelsen

Håndboldskole i EIF scorer hadrick
”Never change a winning team” hører man oEe i sportens verdens. Vi har dog valgt at udbygge vores team.
Derfor stod der i år en endnu stærkere trænertrup samlet `l at tage imod børnene på den 3. udsolgte
håndboldskole i træk.

32 seje børn knoklede løs i 3 hæsblæsende dage i uge 32. Og igen lykkedes det os at hyre vores dyg`ge instruktør-kollega
fra Odense: Lars – landstræner for Litauens damelandshold! Sam`dig har vi fået et par friske unge fyre fra vores nye U16hold med på gulvet som assistenter. Det var et hit blandt store og små.

Det er vores 3. håndboldskole på 2 år, og vi er øvede nu – alt
gik op i en højere enhed: glade børn, lækre forældre-kager,
frugt skænket af vores lokale Rema 1000 igen – og dejlig
mad fra forsamlingshuset. Selv forældrene stod klar med en
håndsrækning i den travle frokoststund. Således blev 3 dages
sved, latter, kampe og venskaber skudt i gang. Fordelingen
blandt drenge- og pigespillere er blevet helt lige nu – dejligt
at se så mange drenge i hallen også. De seje tøser gav dem
kamp til stregen.
I år fik vi afsat ekstra tid til målmandstræning og fintespil. Det
var sjovt at se, hvordan de allerfineste finter blev udført af
vores yngste og nyeste spillere. Der kunne de ældste årgange
beundre benarbejdet på de yngre spillere og lære af dem.
Sjovt når det også kan vende den vej.
Vores efterhånden evigtgyldige EIF-klassikere ”keglekrig” og
”jorden rundt med bold-trampoliner” fik tilføjet en ny favorit.
”4-mod-4-målmandskrig”.

Jeg skal love for at der blev spænet, driblet, tonset og grinet
– endelig fandt vi på noget, der kunne køre selv de ældste
trætte. Den øvelse er sidenhen blevet testet i den ordinære
træning med succes. Vi elsker den inspiration, som vi får med
fra skole-programmerne.
Børnene blev udfordret inden for balancetræning, kontraspil,
skudtræning, driblelege, forsvarsteknikker, koordination,
målmandsspil, finter og spilforståelse. Om mandagen dukkede
DGI’s nye håndbold-repræsentant op i hallen og kiggede på.
Hun havde hørt så meget godt om EIF fra sin forgænger, og
vi var meget glade for at høre, at hun var begejstret for, hvad
hun så.
Der har vanen tro været kæmpe opbakning til projektet og
”desværre” stod en flok børn på venteliste efter tilmeldingen
var fyldt op. Dem som nåede at få plads kunne glæde sig
over det gode sommervejr – for det udløste en gigantisk vandkamp på håndboldskolens sidste dag. Samtlige trænere kunne
vrides efter den sidste dyst.
Nu er den nye sæson netop startet, og vi er vokset med hele
4 nye hold i år. Se træningstiderne på hjemmesiden og husk
at vi giver 3 gratis prøvetimer til alle børn, der lige vil snuse til
sporten, inden de endeligt beslutter sig. Vi har nu hold helt
op til U16 drenge og U12 piger i børneafdelingen. Vi har
atter været ude og styrke trænertruppen, så vi er klar til jer!
Dog søger vi efter hjælp til vores U16 drenge samt U8 piger.
Vel mødt i hallen - mange sportsglade hilsener fra
Marie Bank Nielsen (U12P), Mathias Højberg (U12D),
Anders Vittendorf (U8D), Sofie Voldby Olesen (U10P) og
Lotte Brix Bjørnskov (U10P)
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SIDE 10
EGEBJERG IDRÆTS FORENING: NY TRØJELEVERANDØR
Af Bestyrelsen

Ny trøjeleverandør
Henover sommeren har et par af bestyrelsesmedlemmerne
arbejdet hårdt på at køre en ny tøj-leverandør i stilling. Valget
er faldet på Sport24 Team.

For to år siden søsatte vi et tøjkoncept til vores fodbold- og
håndboldmedlemmer. Helt kort går det ud på at vores medlemmer, efter kontingent betaling, modtager et personligt spillersæt med navn og nummer.
Dette kan ikke lade sig gøre uden den store støtte fra vores
sponsorer. Igen skal der lyde stort tak til vores hovedsponsorer Hybel og Rosenberg Malerfirma, der netop har
forlænget aftalen med 2 år, samt de mindre sponsorater,
der alle støtter op om klubbens drift.
Mandag d. 27. august var medlemmerne inviteret i hallen
for at prøve foreningen nye tøj kollektion fra Nike.
Fra 16:00 til 20:30 var 150 fodboldspillere, 68 håndboldspillere og 75 ledere forbi hallen og prøve spillertøj og klubdragter.
Klubdragten kan købes via vores webshop hos Sport 24.
Find den på vores hjemmeside: www.egebjerg-if.dk under
”klubtøj” og ”Klub shop”.
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SIDE 11
EGEBJERG IF: STØTTEFORENINGEN
Af Evan Pedersen

Så nærmer sensommeren og e9eråret sig, og vi starter op med de tradiHonelle
klubaftener, med banko og lotto som sædvanlig på tirsdage, denne gang den 28/8.
Husk Generalforsamlingen, som gennemføres i forbindelse med vores
bankoaEen d. 30. oktober kl. 21:00 !
Vi ser frem Hl nogle hyggelige a9ener med banko og socialt samvær, kaﬀe
og kage, og ved hjælp af det overskud vi får, støGer vi sporten for de unge
idrætsudøvere i EIF.
Ved ønske om medlemskab, som vi meget gerne ser, kontaktes klubbens
formand eller kasserer. Eller mød op Hl de månedlige bankospil.
Husk, at medlemskab giver store muligheder for kontante gevinster.
Medlemskab koster kun 100 kr. pr. år.

Husk bankospillene kl. 19:00 i klubhuset ved Egebjerghallen:
Næste gang d. 25. september / 30. oktober / 27. november
SENESTE UDTRÆKNINGER PÅ MEDLEMSNUMRE
MAJ

JUNI

200 KR. EGEBJERG ENTREPRENØRFORRETNING
100 KR. DAVID KRISTENSEN
100 KR. SØREN NIELSEN
50 KR. ULLA JØRGENSEN
50 KR. ÅSE CHRISTIANSEN
50 KR. HANS CHRISTIANSEN
50 KR. CHARLOTTE MADSEN

JULI

200 KR. TEDDY BALZARSEN
100 KR. BODIL ANDERSEN
100 KR. SUSANNE NUTZHORN
50 KR. MARIANNE THOMSEN
50 KR. HENNING BJERREGÅRD
50 KR. ELLEN ROSENBERG
50 KR. EDEL BLOMSTRØM

200 KR. JETTE HOSLT PEDERSEN
100 KR. MORTEN THERKILDSEN
100 KR. BIRGITH KJÆR
50 KR. INGE KRISTENSEN
50 KR. HANNE ALGREEN
50 KR. KIRSTEN SCHNOOR
50 KR. OVE FORST JENSEN

EN STOR TAK TIL MAJ MÅNEDS SPONSOR: EGEBJERG HANSTED STØTTEFORENING

Vidste du

… at alle holdledere og trænere for ungdomshold i EIF kan søge Stødeforeningen
om et beløb <l deres hold <l f.eks. stævner, afslutning og lignende?

Ansøgningsskemaer kan man få i EIF ved Bestyrelsen og aﬂevere det <l EIF STØTTEFORENINGENS formand:

KURT OLESEN, ØSTERHØJSVEJ 8, EGEBJERG

SE HER !
Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer i
støtteforeningen, så vi fortsat kan støtte
ungdommen i EIF.
Vi syntes selv, at vi gør et godt stykke
arbejde til gavn for jeres børn.

EGEBJERG HANSTED STØTTEFORENING EIF
BESTYRELSEN
Formand:

Kurt Olesen

Tlf.: 7565 6426

Næssormand/
Sekretær:

Evan Pedersen

Tlf.: 2325 6489

Kasserer:

Ellen Thomassen Tlf.: 2164 1822

Derfor denne henvendelse til jer forældre:

Køb et medlemskab,
det koster kun 100 kr. årligt!!

Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Jensen Tlf.: 2063 3821
Bestyrelsesmedlem: Jytte Vinter
BROEN SEPTEMBER 2018
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SIDE 12
EGEBAKKEN

EGEBAKKENS CENTERRÅD
Formand
Arne Jensen
Tlf.: 4012 9043
Mail: arne.jen@ﬁberpost.dk
NæsGormand / Kasserer
Lissi Voss Jepsen
Tlf.: 2714 5396
Mail: lissivoss@stofanet.dk
Referent
Finn Olsen
Tlf.: 2025 7189
Mail: ﬁnn46olsen@gmail.com
Medlem
Bernt Striboll
Tlf.: 7565 6266
Mail: berntstriboll@stofanet.dk
Medlem
Fritz Calundann
Tlf.: 2531 9972
Mail: f.calundann@outlook.dk
Ak<vitetsmedarbejder
Dorte Strunge
Tlf.: 2495 9024
Mail: dhs@horsens.dk
Suppleant
Dorthe Mogensen
Tlf.: 4043 1363
Mail: dorthe@bondekone.dk
Suppleant
Else Bregendahl
EGEBAKKENS VENNER: AKTIVITETER
Tlf.:
6139
1568
Af Je5e
Jørgensen,
Gruppeassistent
Mail: esbregendahl@hotmail.dk

UGENTLIGE AKTIVITETER PÅ EGEBAKKEN
Yderligere oplysninger og `lmeldinger `l
Ak`vitetsmedarbejder Dorte Strunge på tlf. 2495 9024
* GRØN = SOMMERAKTIVITETER

MANDAG

TIRSDAG

KL. 09:30

Malehold
Opstart 4. sept.

KL. 10:00

Stole/sidde
gymnas`k

Linedance

EDB opstart 1. okt.

KL. 13:00

Nørklehold

KL. 13:30

Dart
opstart 3.sept.

KL. 14:00

Pentanque

KL. 15:30

Ballon Badminton

KL. 19:00

Amerikansk lo^eri sælges i pausen
GraQs kaﬀe i pausen
Salg af øl og vand

EDB start 3. okt

Cykeltræning
mo`onscykler
Kortspil 2. + 4.
torsdag/md

Bridgehold 1
start okt.

Krea`vt
korthold
start 5.sept.
EDB start 3.
okt.

Slægtsforskning
start 2.okt.

Sangkor
start 5.sept.

Cykel hold

Krolf
Fællestræning

Engelsk hver 2. `rs.
start 25.sept.

Bridgehold 2
start okt.

EGEBAKKENS VENNER
Bestyrelsens adresseliste
Formand:

Bodil Gammelgaard Sørensen
bgs@kes.dk

Tlf.: 6127 6351

Næssormand:

Ingerlise Madsen
ilmadsen@stofanet.dk

Tlf.: 6024 6922

Kasserer:

Jørgen Juul Larsen
47larsen@stofanet.dk

Tlf.: 5120 5188

Sekretær:

Flemming Fløe Pedersen
ﬂemming.ﬂoe@ﬁbermail.dk

Tlf.: 4086 4276

Broen repræsentant:

Bodil Jensen
be-je@stofanet.dk

Tlf.: 2284 6733

Personalerepræsentant: Dorte Strunge
dhs@horsens.dk

Tlf.: 2495 9024

Suppleanter:

Tlf.: 2976 7987

1. Jonna Mæhlisen
jdm@dukamail.dk
2. Vakant

Alle er velkomne!
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Indianerwhist
start 6. sept.

Banko 4. sept.

I Caféen på Egebakken

☺

Indendørs
bowling

Glaskunst
start 14. aug.

Patchwork
start 3. sept.

Tirsdage kl. 19.00

EFTERSPIL!!!
DER SPILLES OM PULJEN

Holdtræning m/
fysioterapeut

Kørestolsskubberne

EGEBAKKENS VENNER

4. sept. - 2. okt. - 6. nov. - 4. dec.

Kroluanen er
klar kl. 9:00

TORSDAG

Lokalhistorisk arkiv

Aktiviteter / Annoncer

BANKOSPIL

ONSDAG
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SIDE 13
EGEBAKKENS VENNER:
AKTIVITETSCENTER
AKTIVITETER
Af JeCe Jørgensen, Gruppeassistent

EGEBAKKENS VENNER

EGEBAKKEN
Sundhedsdag

BANKOSPIL

Fredag den 5. okt. 2017
Kl. 10.00 – 13.00
10.00 - 13.00: Inﬂuenzavaccina<on Horsens Søndergade Apotek
10.00 - 13.00:

Tirsdage kl. 19.00
4. sept. - 2. okt. - 6. nov. - 4. dec.
I Caféen på Egebakken

R

V

EN

☺

NE

Diabetes foreningen
Alzheimer foreningen
Konditest
Lungefunk<onstest
Mobil høreklinik
Mobil Op<k
Fodterapeut
Zoneterapeut
Holdningskorrigerende tøj
Akupunktur
Løve Apoteket
Aloe Vera produktsalg
Sund BY
Caféen <lbyder salg af:

Egebakkens Venner

Amerikansk loderi sælges i pausen
Gra<s kaﬀe i pausen
Salg af øl og vand
S

E GE

AKK

EN

B

EFTERSPIL!!!
DER SPILLES OM PULJEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Kaﬀe, sundhedskage og sundhedsbuﬀet

Alle er velkomne!

Alle er velkomne!
Hilsen Centerrådet og Ak<viteten

Torsdagscafé
på Egebakken
EGEBAKKENS
VENNER
Torsdagscafé på Egebakken

11. oktober 2018 kl. 14

11. oktober 2018 kl. 14:00

HØSTFEST PÅ
Mogens Elbæk er programmedarbejder i
EGEBAKKEN
Mogens Elbæk
er programmedarbejder i DR Aarhus.
Han er nok mest kendt for arbejdet
med TV-successen Bonderøven, som
han i øvrigt i 2016 blev hædret for.
Han ﬁk en pris for sit innovaUve og
omhyggelige arbejde med lyden i
programserien.

DR Aarhus. Han er nok mest kendt for arbejdet med TV-successen Bonderøven,
som
han i øvrigt i 2016 blev hædret for.
Mogens Elbæk er bosiddende i
TORSDAG DEN 20. SEPTEMBER 17.00 – 21.00
Østbirk, og som du måske har set i
Østbirk Avis,
har
han
i foråret
i
Han
fi
k
en
pris
for
sit
innovative
og omhygØstbirk præstegård fortalt “historier
om sit lange og rige arbejdsliv
Kenny og Hanne
gelige
arbejde
i programserien.
indenfor såvel
radio som TV.med lyden Musik:
Det startede med radio – men de sidste mange år har Mogens
arbejdet med TV – bl.a. er det ham, der UlreYelægger programmet “Bonderøven.”

inkl. spisning og kaﬀe: 175 kr.
Mogens Elbæk er bosiddende i Østbirk, Pris
og som
du måske
Drikkevarer kan købes
Nu er det
blevet
vores tur Ul at høre
Mogens’
spændende
har
set
i Østbirk
Avis,
har
han i foråret i Østbirk præforedrag!
Han kommer Ul Egebakken Ul torsdagscafe i oktober. Så får vi
stegård
“historier
lange og rige arbejdsliv
helt sikkert ogsåfortalt
et bud på, hvorfor
Bonderøven er om
blevet sit
en
EGEBAKKENS VENNER
kæmpe succes.
indenfor
såvel
radio
som
TV.
Det
startede
med radio –
Entré inkl. kaﬀe/te og kage: 50 kr.
Tilmelding på listen i Caféen fra 1. august
men
de sidste mange år har Mogens arbejdet
med TV
– 11.00 – 13.00
Betaling onsdag
5. sept.
Husk Ulmelding!
bl.a. er det ham, der tilrettelægger programmet Bondehansted-egebjerg.dk
BROEN SEPTEMBER 2018
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røven.”

Nu er det blevet vores tur til at høre Mogens’ spændende foredrag! Han kommer til Egebakken til torsdagscafe

SIDE 14
EGEBAKKENS AKTIVITETSCENTER

NYT - NYT - NYT

EGEBAKKEN´s TORSDAGSCAFÉ
15. november kl. 14:00

FÆLLESSANG PÅ
EGEBAKKEN

REJSEFOREDRAG
“På gåben eller cykel”

Lørdag den 29. september
Lørdag den 27. oktober
Lørdag den 1. december

Dorte & Max Strunge kommer og fortæller om nogle af
deres fantastiske rejser på egen hånd rundt i verden,
krydret med fotos.

(gløgg & æbleskiver)

Kl. 14:00-16:00
Vi mødes i Caféen på Egebakken, Ingeborg Lomholt vil spille <l
og guide os igennem den danske sangskat.
En blanding mellem planlagte sange og ønsker fra jer der
møder op.
Alle er velkomne… store som små!
Der vil kunne købes kaﬀe/kage for 20,- kr.

Entré 50,- incl. kaﬀe
Alle er velkomne
EGEBAKKENS VENNER

Vi glæder os <l at se jer på Egebakken!
Mvh. på Centerrådets vegne, Else Bregendahl

EGEBAKKEN

FREDAGSKLUBBEN

Datastue / EDB
Mandage 1/10 - 3/12 kl. 10:00-12:00
Onsdage 3/10 - 5/12 kl. 10:00-12:00
kl. 13:00-15:00

EUeråret 2018
5. oktober og 2. november
17.00 – 20.00

Begyndere & øvede - individuel undervisning

•
•
•
•
•
•
•

Undervisning i brug af PC / Internet
Nem ID - digital post
An<virus programmer
Scanning
Billedbehandling
Tablet / Android
iPad / iPhone

HYGGELIGT SAMVÆR MED
FÆLLESSPISNING
Husk at medbringe tallerken, bes<k, glas, kaﬀekop og drikkevarer.
Der bliver bes<lt mad fra forsamlingshuset.
Vi sluder af med at drikke vores medbragte kaﬀe/kage
Tilmelding senest mandagen før på listen på Egebakken eller <l
Viola og Niels Kristoﬀersen
vioni@stofanet.dk tlf. 40 68 60 86

Eget udstyr medbringes, enkelte computere `l rådighed.
UdgiE `l materialer 150,- kr.

!! evt. a{ud senest torsdagen før kl. 12.00 dereUer bindende <lmelding
Max 70 deltagere
60 kr. pr./person som betales på dagen

Tilmelding <l: Ak`vitetsmedarbejder Dorte Strunge:
dhs@horsens.dk / Tlf.: 2394 9024
Eller på `lmeldingslisten på Egebakken

BROEN SEPTEMBER 2018

Alle er velkomne
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SIDE 15
EGEBAKKENS AKTIVITETSCENTER

Smartex

SYNG OG SPIL DANSK DAG

EGEBAKKEN

EGEBAKKEN

FREDAG DEN 2. NOV. KL. 10:00-11:30
KENNY OG HANNE SPILLER OG SYNGER
SAMMEN MED OS!

Kom og gør en god handel

Mød op <l hyggeligt samvær og sang
Entre 30,- kr. inkl. kaﬀe/kage

Smartex Modeshow

ALLE ER VELKOMNE!

Tøjsalg fra den ﬂode kollek<on

Tilmelding på liste på Egebakken senest d. 29. oktober

Torsdag 1. nov. 14.00 -16.00

Med venlig hilsen Centerrådet

NYT - NYT - NYT

EGEBAKKEN
JULECAFÉ

SLÆGTSFORSKNING

LØRDAG DEN
24. NOVEMBER
Kl. 10:00 - 13:00

EGEBAKKEN

Tirsdage fra kl. 13:30-15.30

TOMBOLA
200 GEVINSTER

SALG AF ÆBLESKIVER,
GLØGG OG
TARTELETTER!

Start den 2. oktober - Datastuen Egebakken
Vejleder Ebbe Rasmussen vil hjælpe dig med at
ﬁnde `lbage i din slægt.

ALLE ER VELKOMNE!

Tilmelding `l:
Ak`vitetsmedarbejder Dorte Strunge:
dhs@horsens.dk / Tlf.: 2394 9024

Centerrådet / Egebakkens Venner
BROEN SEPTEMBER 2018

15

hansted-egebjerg.dk

SIDE 16
NYHED: PIGE COACHING
Tekst og foto: LoYe Brix Bjørnskov

Landsdækkende koncept til Egebjerg
Loae Brix Bjørnskov fra Egebjerg er Pigepoten`ale coach med særligt fokus på unge piger
Mistrivsel blandt unge piger er et stigende problem.
Cirka hver fjerde pige i alderen 16-24 år føler sig ofte
stresset. Pigerne oplever hverdagen som en konkurrence,
hvor de går rundt og sammenligner sig med sine
kammerater. Det skaber en følelse af ensomhed, og det
kan være svært for nogle at finde deres plads i fællesskabet – et fællesskab, der de seneste år er flyttet markant
mere online. Likes, antal venner og daglige opdateringer på
Facebook, Instagram og Snapchat lægger op til konstant
sammenligning pigerne imellem.
Tidens krav som følge af en fremherskende præstationsog perfektionskultur efterlader mange unge mennesker i
en overvældet tilstand, som kan være svær at overskue
og navigere i alene.
Pigepotentiale Horsens tilbyder workshops og coaching
Pigepoten`ale a|older workshops over hele landet. I
workshoppen fokuseres der på at opbygge pigers
selv`llid og selvværd, samt lære pigerne, at de er
gode nok, præcis som de er.

Pigepoten`ale – et unikt landsdækkende `lbud
Pigepotentiale er et helt unikt tilbud specifikt til de unge
piger, som føler sig udenfor eller går rundt med følelsen af
ikke at være god nok. Der er ingen ventetid og ingen
journaler, derimod tilbyder Pigepotentiale coaching herog-nu, så pigerne kan få taget hul på bylden og blive
hjulpet til bedre selvværd og selvtillid.
Tilbuddet henvender sig til unge piger i alderen 14-24 år.

LoEe Brix Bjørnskov

Lotte Brix Bjørnskov er Pigepotentiale coach i Egebjerg
Som Pigepotentiale coach i Horsensområdet ønsker Lotte
at hjælpe piger, som slås med følgerne af et lavt selvværd.
Lotte lytter, rummer og hjælper med at afklare
problemernes omfang. Herefter lægges i fællesskab en
plan for, hvordan udfordringerne kan håndteres
anderledes i fremtiden. Lotte oplever, at unge piger
ubevidst spænder ben for sig selv. Det giver udfordringer
både socialt og i skolen. Hun møder også alt for mange
piger, som er hæmmet af stor nervøsitet i bl.a. en
eksamenssituation. Det vil hun også gerne være med til at
afhjælpe.

1:1 coaching giver pigerne mulighed for – i fortrolighed – at
åbne op omkring de følelser og tanker, som de går rundt med,
og hjælper pigerne til at indse deres potentiale.

Kontakt:
Pigepotentiale coach Horsens – Lotte Brix Bjørnskov
E-mail: lode.bb@pigepoten<ale.dk
Tlf. 40 59 57 73

www.pigepotentiale.dk

Næste workshop a6oldes lørdag den 29. september kl. 9-15 i Egebjerg.

BROEN SEPTEMBER 2018
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SIDE 17
EGEBJERG SKOLEN: HISTORIEN OM VEJNAVNE
Tekst og foto: Soﬁe Vinther Nicolaisen & DiYe Meyer Balleby, 6B Egebjerg skolen

Historien om vejnavne
I historie i 6.b er vi i gang med et emne om vejnavne.
Så onsdag d. 20/6 havde vi historiefagdag, hvor vi i de
to første Hmer arbejdede med gamle kort over Egebjerg
og Hansted. Vi snakkede om, hvorfor vejnavne kommer
Hl at hedde, som de gør. Bl.a. opkalder man veje e9er
kendte personer f.eks. Vitus Berings Plads eller e9er
landsbygårde f.eks Egesholm og Hanstedgård.
Der er også bare de almene fænomener, det kan være
blomster-, dyre-, fugle- og trænavne. Som f.eks Kastanjeallé,
Birkeholm, Majblomsten osv. Man opkalder også nogle veje
e9er det, de fører ud Hl. Den vej, vi i dag kender som
Gl. Kirkevej, var den gamle vej Hl kirken fra Rådved deraf navnet.
I 3.-4. time kom Leif Kristensen på besøg. Leif er opvokset
i Hansted og har boet der det meste af sit liv, men i dag
bor han i Egebjerg. Fordi han er opvokset her, ved han
meget om det gamle Egebjerg og vejnavnene dengang.
Han har gået på Egebjergskolen indtil 7. klasse og efter
7.klasse skulle man ud at arbejde. Hans første arbejde
var at gå med aviser, og derfor har han kendskab til
mange af de gamle vejnavne i Egebjerg og Hansted.
Leif fortalte at Egebjergvej var den gamle “motorvej”,
inden omfartsvejen blev lavet. Derefter blev den motorvej,
vi bruger i dag, lavet.

I de sidste to timer skulle vi selv “opdatere” vejnavnene.
Vi skulle selv finde på nye vejnavne rundt i Egebjerg, der
giver mening for os i forhold til vores hverdag og historie.

I de små byer havde man slet ikke brug for vejnavne eller
husnumre, fordi der boede så få mennesker, så man
vidste, hvor de forskellige folk boede. Vejene fik først et
officielt navn, da Egebjerg kom ind i Horsens kommune.
Den vej, vi i dag kender som Munkhøjvej, hed i gamle
dage Jordemodervej, fordi den førte hen til byens
jordemoder.

Vi foreslår bl.a. at følgende veje ændrer navn Hl:
•
•
•
•
•
•

Bavnehøjvej - Kælkebakken (fordi der ligger
kælkebakken)
Egesholm - Borgmestervej (... borgmesteren bor
der)
Stængervej - Kirkebakken (... Hansted kirke
ligger der, på toppen af bakken)
Gammel Kirkevej - Stadionvej (... alle
fodboldbanerne + hallen ligge der)
Sorthøjvej - Minkallén (... der er en minkfarm)
Vandværksvej - Skovgårdsvej ( … den fører hen
Hl Skovgården)

Vi synes, det har været et sjovt og spændende forløb at
arbejde med. Det er altid lidt sjovere, når man får besøg
udefra af nogen, der virkelig går op i det og nogen, der
ved meget om det.
Af Soﬁe Vinter Nicolaisen & DiGe Meyer Balleby
6.B Egebjergskolen
BROEN SEPTEMBER 2018
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SIDE 18
KFUM SPEJDERNE: SKOTLANDSTUR 2018
Tekst og foto: KFUM Spejderne

Skotlandstur 2018
Lørdag den 8. juli 2018 drog 21 spejdere fra enhederne Senior (Heltehunde) og Klan Ignis, afsted på fælles sommerlejr.
Destinationen var Fordell Firs, et nationalt spejder- og aktivitetscenter i Skotland. Her skulle en uge bruges på udforskning
af skøn natur, skotsk historie, snuse til andre spejderkulturer og ikke mindst hygge med madlavning og bål.

Rejsen startede på Horsens banegård, hvor vi tog
toget til Københavns lufthavn. Fløj derfra direkte
til Edinburgh og sluttede med endnu en togtur,
som bragte os ca. 3 km fra spejdercentret. Den
sidste distance blev til en lille hike med fuld
oppakning, ingen sag, når det er i et kuperet
terræn… Vi havde hjemmefra lejet det meste af
spejderudstyr af spejdercentret, dermed slap vi
for at fragte gryder, økser mm. Så heldigvis var
det kun egen bagage og vores to telte, vi havde
med.

Spejdercentret var et roligt sted, der med sine 70 års erfaringer tilbød aktiviteter for mange aldersgrupper og i forskellige
sværhedsgrader. Spejderne blev blandt andre udfordret på rappelling, klatring, kravle i grotte, 3G gynge, bueskydning og
Zip line. På lejrpladsen kom der godt gang i kortspillene og ikke mindst legene ’pløk’ og ’Slurp’ blev der brugt megen tid på.

BROEN SEPTEMBER 2018
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SIDE 19
KFUM SPEJDERNE: SKOTLANDSTUR 2018
Tekst og foto: KFUM Spejderne

Tirsdag var vores store Hike-dag. Vi havde inddelt os i tre grupper alt e9er niveau og ambiHoner, hvor målet var, at
alle kom op i det skotske højland. Natur, der er svær at begribe for en ’ﬂadlandet’ Dansker. Et smukt landskab af
bakker og søer, der på smukkeste vis ﬂeGer sig ind i tåge og regn. Alle har fået en storslået oplevelse med hjem,
der er meget svært for os at beskrive. Kan varmt anbefales.

Historierne lyder, at i Skotland kan man opleve de fire
årstider på bare ti minutter, og at der i særdeleshed regner
meget. Her var vi naturligvis også beredte med skifte- og
regntøj. Men som i Danmark måtte regnen vige for en dejlig
varm sol. Vi nød den naturligvis fuldt ud, selv om solcremen
lå nederst i tasken og for nogen var lidt svær at grave frem.
Torsdag brugte vi hele dagen i Edinburgh. Vi startede ved
Edinburgh Castle og udforskede historien i mindre
grupper. Senere blev hele byen studeret. Diverse
bygninger blev beundret, trapper blev gået op og nedad
igen, og butikker blev besøgt. Det var yderst fascinerende,
at byen ligger på en gammel vulkan, som også præger
bybilledet med dens skønne natur. Vi mødtes alle til fælles
aftensmad, hvor der blev serveret egnsretter som Haggis.
Lækker lækker mad og alle kunne lide dette… Næsten…

Når vi herhjemme laver et bål, så er det oftest et lille et vi
kan sidde omkring og hygge os ved. I Skotland svarer et
bål mere til størrelsen af vores Sankt Hans bål. Alt hvad
der kan brænde må bruges, så paller, gamle døre og andet
godt blev flittigt brugt. Vi fik hurtig en snak om denne
forskel og brugte dermed en god rum tid på at lege og
lære vores skotske venner ’pløk’ og ’Slurp’, så bålet fik tid til
at brænde lidt af. Selve lejrbålet var en skøn forening af sange,
råb og sketchses.
Det var super hyggeligt og et fantastisk punktum for vores
sommerlejr.

I løbet af ugen havde spejderne kontakt til andre spejdergrupper
og nogle af de unge fra spejderlejrens stab. Det var primært
skotske og irske spejder-grupper. Aftenen inden afrejse var vi
medarrangører til et fælles lejrbål. Her fandt vi hurtig ud af
forskellen mellem danske og skotske spejdere.

Vi vil gerne takke alle, der har hjulpet os med at skaffe jobs,
så vi kunne tjene penge til denne fantastiske tur. En særlig
tak skal lyde til Biledgaard Profil og AB Broderi, som har
lavet vores flotte tur T-shirts. Tak!

BROEN SEPTEMBER 2018

19

hansted-egebjerg.dk

SIDE 20
KFUM SPEJDERNE: FÆLLES SOMMERLEJR 2018
Tekst og foto: Villy Mathiasen

Fælles Sommerlejr 2018
I Kr. Himmelfartsferien var bæver-, ulve- og juniorspejderne fra Egebjerg på sommerlejr på O.E. pladsen ved
Voervadsbro. Lejrpladsen ligger smukt ved Nedenskov sø, og da der ingen hyae er på pladsen, sov alle i telte.
Ulve- og juniorspejderne drog på sommerlejr torsdag, mens bæverne første kom fredag.
Turen startede med opbygning af lejrpladsen, og da alle
telte var rejst, og der var pioneret et spise- og køkkenbord,
blev temaet for lejren afsløret.
Temaet for dette års sommerlejr var vikingetiden.
Spejderne skulle i løbet af lejren lave mange ting og aktiviteter
med inspiration fra vikingetiden, blandt andet sværd og skjolde,
smykker, drikkehorn lavet af rigtige kohorn og mange, mange
flere ting.
Lørdagen blev brugt på ”vikingetogt” på søen, og da der var
træer nok til skibe, blev der lavet tømmerflåder. De blev
brugt til at indsamle 5 poster, som alle var placeret ude i
søen. Posterne bestod af en kode, der skulle løses, og
løsningen skulle hjælpe spejderne med at finde stedet, hvor
aftenløbet skulle foregå.

Stedet, spejderne skulle finde, var den gamle ”Moshytte”,
som er en gammel forladt hytte oppe på en bakketop.
Hytten blev bygget i 1923, men den står deroppe endnu.
Efter en dejlig lejr var der søndag nedbrydning af lejren,
inden vi sluttede af med fælles frokost og uddeling fra
alleballe-kassen (glemmekasse), som indeholdt rigtig
mange ting.
Tak til alle deltagere for en god lejr med godt vejr samt
glade spejdere og ledere.

BROEN SEPTEMBER 2018
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SIDE 21
KFUM SPEJDERNE: BÆVERNES 10 KM-HIKE
Tekst og foto: Bæverlederne

Bævernes 10 km - hike
Bæverspejderne i Egebjerg gennemførte lørdag d. 2. juni en 10 km vandretur i strålende solskin og 25 graders varme.

Alle vores vandflasker og drikkedunke blev fyldt helt op
og så gik turen ned gennem skoven og ud mod Gedved.
I skoven var der heldigvis godt med skygge, hvilket var
dejligt, når solen skinnede fra en skyfri himmel.
Efter flere pauser undervejs nåede vi til Brugsen i Gedved,
som var vores vendepunkt, inden turen igen gik hjemad.
Samtidig var det også stedet, hvor vi fik en forfriskende og
kølende is, inden vi drog Hlbage mod Egebjerg gennem
skovens skygge.
Ved Troldebroen i skoven blev der spist madpakker og
tanket op med ny energi..
Det sidste stykke hjem gik vi langs med åen til Egebjerg,
og på det sidste stykke uden for skoven måGe der lidt
chokolade Hl, så vi kunne klare den sidste seje etape op
Hl Kvisten.
Hjemme ved Kvisten sluttede vi af med uddeling af vandreskjolde til alle de seje spejdere, som gennemførte de 10 km
på ca. 4,5 time inkl. pauser. Vores bæverspejdere var rigtig
seje, og vi ledere synes, det var rigtig godt gået i den varme.
Efter hiken var der vist også nogle, som trængte til at komme
hjem og blive afkølet - lederne inklusiv.

BROEN SEPTEMBER 2018

Tak for en dejlig vandretur til alle bævere samt de forældre
og hund, som gik med.
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SIDE 22
KFUM SPEJDERNE: BÆVERNE BYGGER HULER
Tekst og foto: Bæverlederne

Bæverne bygger huler
Bæverspejderne, som er 0-1. klasse i Egebjerg var i august i gang med at tage et mærke, som hedder hulebygger.
Det er et mærke, hvor bæverne skal samarbejde om, at bygge huler, og hvor man skal lære at udnyae hinandens
styrker i processen.
Først skal hver bæverfamilie lave en brainstorm over
idéer til hulen, og derefter skal de blive enige om, hvilken
idé de bruger og arbejder videre med. Dernæst skal
planlægningsarbejdet i gang og der laves en skitse over
hulen sammen med en voksen, og der findes en plads,
hvor hulen kan bygges.
Når hulen er færdig, skal bæverne lave mad over bål,
som skal spises i hulerne. Som en sidste del af mærket,
kan de, der har lyst, sove i hulen.
Til ”Oprykningsturen” nede ved Kulla i august måned, må
bæverne derfor hver især selv vælge, om de vil prøve en
overnatning i de hjemmebyggede huler, eller om de mere
er til overnatning i telt.
Hulebyggermærket er som nævnt et samarbejdsmærke,
og alle har i de tre bæverfamilier skulle samarbejde og
blive enige om en fælles vej og idé. En god udfordring
for spejderne, som alle syntes var sjov og spændende og
som gav dem en oplevelse af, at samarbejde rykker.
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SIDE 23
DAGPLEJEN: DAGPLEJEN AKTIVITETER
Tekst og foto: Dagplejer Karin Hansen

Dagplejens ak<viteter
Igen i år kan vi benytte hallen torsdag
formiddag.
Godt at få sig rørt. Social samvær og
akHviteter mht vores tema.
Her i e9eråret har vi læreplan/hit
med lyden samt sprogprojekt.
Temaet: Bondegården.
Vi slutter af med et besøg på en
bondegård.

Ferniseringen i år har også temaet:
Bondegård.
Der vil være mulighed for at se
børnenes ﬂoGe kreaHoner.
I er velkomne til at aflægge os et besøg:
Fredag d. 12. oktober
kl. 14.30 – 15.45 i klubhuset.
Der vil være mulighed for lidt til ganen.

Vi dagplejere har mulighed for at
komme på besøg på Egebakken.
Vi besøger de ældre ca. en gang om
måneden i en Hmes Hd.
Her nyder et par børn, at kunne samle
æbler og spise dem, e9er vi har spillet
terning/bold og talt med de ældre.
Både børn og voksne nyder samspillet.
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SIDE 24
DAGPLEJEN: SANKT HANS HYGGE
Tekst og foto: Dagplejer Karin Hansen

Sankt Hans hygge i Dagplejen
Traditionen tro afholdte vi Sankt Hans komsammen i Karin´s have. Vi var der hele dagen, hvor vi havde forskellige
aktiviteter, før vi sendte heksen til Bloksbjerg. Vi sang også Midsommervisen, (den var lige til en cd…hi hi).
Nu var det tid til, at sammenskudsfrokosten skulle nydes og i år var vejret med os.
De børn, der var vant til at sove inde, havde mulighed for at sove i telt. De fik en anden oplevelse, da der blæste en
frisk vind, som tog lidt i teltdugen. Men alle fik en lille lur.
Vi sluttede dagen af med boller og frugt til både børn og forældre.
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SIDE 25
LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: MØDE MED UDVIKLINGSUDVALGET
Tekst: Henrik Meldgaard

Møde med Udviklingsudvalget
Siden sidst har Lokalrådet haft et møde med Udviklingsudvalget, der skal tage sig af kontakten med de mellemstore
byer og landsbyerne i Horsens Kommune.
Udvalget var repræsenteret ved formanden Jørgen Korshøj
(V) og Projektdirektør Niels Aalund. Vores drøftelse tog
udgangspunkt i Helhedsplanen for vores område, og fra
Lokalrådets side blev det gjort klart, at med den hastighed,
som Hansted-Egebjerg udvikler sig med mange nye beboere,
så er det vigtigt, at vores lokale institutioner som daginstitution og skole kan følge med.

Ligeledes gjorde vi endnu en gang opmærksom på, at til –
og frakørsel til butikscentret skal forbedres. Der ligger en
færdig plan med etablering af en svingbane fra omfartsvejen på Rådvedvej, så det er på høje tid at få det lavet.
Busbetjeningen er også i fokus – regionen har varslet
besparelser over alt i regionen, og det ser ud til også at
ramme Horsens Kommune. Fra Lokalrådets side bakker vi
op om Gedved Lokalråds arbejde med at sikre rute 107, så
forbindelsen til Horsens og Skanderborg sikres i fremtiden.

Fra kommunens side blev det oplyst, at der igangsæGes
kapacitetsudvidelser på Østerhåbskolen, Lund Skole og
Egebjerg Skole. Dermed er der tilstrækkelig kapacitet på
skolerne. I forbindelse med udvidelsen af Egebjerg Skole
udbygges de eksisterende idrætsfaciliteter, som i dag ikke
er Hlstrækkelige. Samlet set er der afsat 418 mio. kr. Hl
renoveringer, ombygninger og kapacitets-udvidelser af
folkeskolerne i Horsens Kommune. Konkret betyder det,
at der nu er indledt en byggesag omkring udvidelse af
hallen, og her er skolen og EIF involveret.

Det var et markant ønske på borgermødet i januar, at der
blev gjort noget ved Grusgraven. Kommunen har ikke
planer om at gå ind i et projekt eller tilkøbe den private del
af grusgraven. I lokalrådet arbejder vi med planer om at få
inddraget professionelle aktører, så vi kan få beskrevet et
projekt – og så er der mulighed for at søge den såkaldte
Mellemby-pulje om støtte til gennemførelse af et projekt.
Endelig en opfordring til borgerne i Hansted-Egebjerg: Vi
vil gerne have input og forslag fra jer – Lokalrådet ser sig
selv som et organ, der er til for borgerne og deres ønsker
– vi er ikke en klagecentral, men vi går gerne i brechen,
hvis borgerne oplever urimeligheder eller blot undrer sig
over ting i nærmiljøet. Så man behøver ikke vente til det
store Borgermøde i januar, vi kan kontaktes løbende.

Også traﬁkken blev taget op – Lokalrådet presser på for
at få forbedret forholdene i Hansted – der bør generelt
gøres mere for trafiksikkerheden gennem byen, og gennemkørsel med lastvogne bør forbydes.
Vores cykelstier er et kapitel for sig – vi lagde vægt på, at
det er vigtigt, at cykelstierne renholdes og vedligeholdes, så
det er sikkert at færdes for de mange borgere, der cykler til
og fra Horsens.

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD
Formand
Henrik Meldgaard
Vesterhøjsvej 56

Tlf.: 2048 6570
henrik.meldgaard@gmail.com

Næstformand
Jette Jørgensen
Hanstedvej 65

Tlf.: 2537 1182
jette8700@gmail.com

Kasserer
Hans Kurt Jacobsen Tlf.: 4879 5505
Bavnehøjvej 13
hans.kurt@hansted-egebjerg.dk
Sekretær
Palle Koch
Skovvej 29

Tlf.: 4063 6294
palle.koch@energimail.dk

Rådsmedlem
Kent Holm
Egebjergvej 218

Tlf.: 2287 7329
kentholm65@gmail.com

Klinik Top Til Ta
Fodpleje og massage

1. suppleant
Cramer Christensen Tlf.: 4017 3532
Egebjergvej 164
cramer.christensen@calonius.dk
2. suppleant
Kurt Baunsgaard
Vandværksvej 1

Egebjergvej 141
v/ Joan Christensen
Tlf. 4130 7000

Tlf.: 3024 2667
k.baunsgaard@stofanet.dk
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MIDTERSIDE 1 SIDE 26
ARRANGEMENTER
SEPTEMBER
04/09
KL. 19:00
11/09

NOVEMBER

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN
EGEBAKKENS VENNER

1/11
KL. 14:00

SMARTEX MODESHOW
EGEBAKKEN

HUSHOLDNINGSFORENINGEN
BESØGER HORSENS RENGØRING
HUSK TILMELDING

2/11
KL. 10:00

SYNG & SPIL DANSK PÅ EGEBAKKEN
HUSK TILMELDING

2/11
KL. 17:00

FREDAGSKLUB PÅ EGEBAKKEN
HUSK TILMELDING

20/9
KL. 17:00

HØSTFEST PÅ EGEBAKKEN
HUSK TILMELDING

25/9
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET
VED EGEBJERGHALLEN
STØTTEFORENINGEN EIF

2/11
6/11
KL. 19:00

OKTOBER
2/10
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN
EGEBAKKENS VENNER

3/10
KL. 15:00

HANSTED KLOSTER & HANSTED KIRKE
INVITERER TIL HYGGEEFTERMIDDAG

3/10
KL. 19:00

BANKOSPIL I FORSAMLINGSHUSET
(HVER ONSDAG INDTIL JUL)
DØRENE ÅBNER KL. 18:00

5/10

SUNDHEDSDAG PÅ EGEBAKKEN
FRA KL. 10:00-13:00

11/10
KL. 14:00

TORSDAGSCAFÉ PÅ EGEBAKKEN
HUSK TILMELDING

16/10
KL. 16:00

LAN-PARTY
FORSAMLINGSHUSET

27/10
KL. 14:00

FÆLLESSANG
EGEBAKKEN

27/10
KL. 19:00

BIERFEST
FORSAMLINGSHUSET

30/10
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET
VED EGEBJERGHALLEN
STØTTEFORENINGEN EIF

11/11

KONCERT I FORSAMLINGSHUSET
VIGGO SOMMER & HIS BACK
HOWLERS
BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN
EGEBAKKENS VENNER
MESSE I FORUM HORSENS
FORSAMLINGSHUSET HAR EN
STAND

15/11
KL. 14:00

TORSDAGSCAFÉ PÅ EGEBAKKEN
REJSEFOREDRAG - HUSK
TILMELDING

24/11
KL. 10:00

JULETOMBOLA
EGEBAKKEN

27/11
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET
VED EGEBJERGHALLEN
STØTTEFORENINGEN EIF

DECEMBER
30/11
01/12
02/12

JULETUR TIL SLETTEN
MED KFUM SPEJDERNE

1/12
KL. 14:00

FÆLLESSANG PÅ EGEBAKKEN
EGEBAKKEN

2/12
KL. 10:00

JULEMARKED
FORSAMLINGSHUSET
FRA 10:00-16:00

4/12
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN
EGEBAKKENS VENNER

16/12

BØRNEUNDERHOLDNING
FORSAMLINGSHUSET
STINE MICHEL &
EVENTYRORKESTERET

Med forbehold for ændringer
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MIDTERSIDE 2 SIDE 27
GUDSTJENESTER
LUNDUM KIRKE

HANSTED KIRKE

DATO / TID

DATO / TID

PRÆDIKANT / INFO

2/9 kl. 09:00

PRÆDIKANT / INFO
Søren Jensen / Gudstjeneste

2/9 kl. 10:30

Søren Jensen / Gudstjeneste
+ Østbirk kl. 14:00

9/9 kl. 09:00

Søren Jensen /
Treenighedsudstjeneste

12/9 kl. 14:00

Søren Jensen / Gudstjeneste for
ældre / Kirkekaﬀe

16/9 - kl. 11.00

Søren Jensen / Gudstjeneste

23/9 - kl. 13:00

Søren Jensen / Høstgudstjeneste
Spejdere deltager

30/9 - kl. 10:30

Søren Jensen / Gudstjeneste

7/10 - kl. 09:00

Lone Buhl / Gudstjeneste

14/10- kl. 10:30

Søren Jensen / Gudstjeneste
+ Østbirk kl. 09:00

21/10- kl. 09:00

Lone Buhl / Gudstjeneste

27/10 - kl. 10:00

Søren Jensen / Lørdagsdåb

4/11 - kl. 17:00

Søren Jensen / Gudstjeneste
Allehelgen

11/11 - kl. 19:00

Lone Buhl / Gudstjeneste

18/11 - kl. 10:30

Søren Jensen / Gudstjeneste

DATO / TID

25/11 - kl. 10:30

Søren Jensen / Gudstjeneste
+ Yding kl. 17:00

26/9 kl. 14:45

Søren Jensen / Gudstjeneste

31/10 kl. 14:45

Søren Jensen / Gudstjeneste

28/11 kl. 14:45

Søren Jensen / Gudstjeneste

16/9 - kl. 11.00

Søren Jensen / Høstgudstjeneste
(Rundstykker)

30/9 - kl. 09:00

Søren Jensen / Gudstjeneste

14/10- kl. 19:00

Søren Jensen / Gudstjeneste

28/10- kl. 08:30

Søren Jensen / Gudstjeneste
(JagGema)

4/11 - kl. 15:00

Søren Jensen / Gudstjeneste
(Allehelgen)

EGEBAKKEN

PRÆDIKANT / INFO

Med forbehold for ændringer
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SIDE 28
HANSTED SOGNEARKIV: HISTORIEN OM VEJNAVNE
Tekst og foto: Leif H. Kristensen

Historien om vejnavne
Hansted Sognearkiv fortæller lidt fra gemmerne, noget
spændende angående navne- stednavne, måske der kommer
lidt mere senere af det.

Studevejen er ved Underup stødt til Kongevejen Horsens
Viborg. (Ikke Hærvejen)
Denne vejs forløb er følgende: Vejen, som er begyndt i
Horsens, er gået i retningen af Lund; på det første stykke
kan dens løb ikke fastslås, men det har antagelig været på
Randen af Engdalen, som udgør bunden af Hansted Å
Dalen. Denne Ådal har oprindeligt været en sejlbar Fjord,
men herom skal der senere fortælles.

Materialet er udarbejdet af overlærer Hans Jensen, Ry.
Hans Jensen er barnefødt på Dagmars gård, og er bror til
Peder Jensen, tidligere ejer af Dagmars gård. Lundum.
Lærer Hans Jensen født 4.9.1916, død 1.11.1996.

Vejens forløb er kendt ved Provstlund, idet den har gået
forbi, Hvor den nuværende gård, Provstlund ligger;
derefter er den gået gennem det gamle Lund, den del, der
er beliggende Nord for Landevejen, Nord om Vinthen og
tværs over til Vinthen skov; her har den passeret forbi den
gamle Borg Drostholm. (Denne Borg findes der endnu
rester af, og desuden kan man se Voldstedet, som har
omgivet Borgen. Der berettes, at den skal være opført
under den urolige tid, der var under Kongen Erik Menved.
Erik Menved havde ladet opføre Bygholm ved Horsens,
og Sagnet fortæller, at han tvang Bønderne til at opføre
Drostholm for sig. Borgen har, som navnet fortæller,
antagelig været beboet af Drosten. Årsagen til navnet
Holm er den, at den har været beliggende på en Holm.

Materialet er delvist udarbejdet som led i en eksamensopgave, mens Hans Jensen gik på Gedved Seminarium.
Det har været den gamle studevej fra Hads Herred til Kongevejen
Horsens–Viborg. I gammel tid gik der fra Serritslev en Studevej,
den gik over Nedre–Egebjerg ud forbi det nuværende Egebjerg
Vestergaard og fulgte den såkaldte ”Nedervej” ind over Lundum
Hede. Den har fortsat over Lundum Mølle, Kollerup og Underup;
her er den stødt sammen med Kongevejen fra Horsens til Viborg.
(Herom fortælles senere).
Studevejen har i gammel tid været mærket med sten med tal
på, hvad disse tal skulle gøre godt for, er der ingen der ved
bestemt, men det har måske været for at angive Kilometer
eller Mil. Der findes endnu en enkelt af disse sten; den står
på vejstykket mellem Rådved Kjærsgård og den næste gård
ind efter Egebjerg; Stenen bærer tallet 8. gartner Gleie, som
har beskæftiget sig meget med Lundum-Hansted Sogns
historie, har konstateret, at der har været flere af de
omtalte sten på strækningen Egebjerg-Lundum. Disse er
alle, pånær den omtalte sten, blevet fjernet omkring 1900,
da vejen blev udvidet.
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SIDE 29
HANSTED SOGNEARKIV: HISTORIEN OM VEJNAVNE
Tekst og foto: Leif H. Kristensen

nær ved Horsens Fjord, der dengang strakte sig op i
Hansted-dalen. Et bevis for at Drostholm har ligget det
omtalte sted, har vi i en stor udgravning, som ligger ned
mod de nuværende Enge, som altså har været den
oprindelige Fjords Bund. I denne udgravning er der fundet
nedgravede Egeplanker, som har udgjort et Bolværk i en
lille havn. Det hele findes endnu i Vinthen skov, hvilket
man ved et besøg der kan overbevise sig om. Desuden
findes der i Vinthen Skov ruiner og grundstene af det
gamle Tingsted for Voer-Nim Herred.
Men vi må tilbage til Kongevejen. Efter at den er kommet
igennem Vinthen Skov, har den til dels fulgt den
nuværende vej mod Underup. Den har derefter fortsat
over Bredvad, hvor den har krydset Guden-åen, og
derefter forenet sig med Hærvejen. Vejen har fået navnet
Nedervej, fordi der findes en vej, der løber parallelt med
den oven for bakkerne.

Leif H Kristensen: Jeg har skrevet deGe så tæt på det
oprindelige, men udeladt aa og brugt Å.

Leif Kristensen fortæller: Jeg har gennemkørt vejen mange
gange på cykel og i bil, og der er mange sten som ligner
hinanden i form, og står i vejkant og krat, hele vejen. Start
Sorthøjvej i Egebjerg til Bredvad. Ved Underupvejen fandt
jeg en sten, hvor der er ind-hugget et 9 tal i. Jeg kan ikke
sige det med sikkerhed, men jeg tror, det er en af de
gamle sten, som omtales.

Nedervej: Er den vej i Egebjerg-Lundum vi kender som Lundum
Hedevej og Sorthøjvej i dag. Ved at gå ud fra Nic. Carlsens alder
56 år, han er født 1890 er det skrevet af Hans Jensen 1946.
Med flere mundtlige kilder, Navnene er på Hansted sognearkiv.
Nedervejen: Udtale: (a`næjawaj)

JULEKOR & SANGAFTEN
5. december kl. 19:00 i Hansted Kirke.
Bakkekoret fra Egebakken og Hansted Kirkekor mødes til
fælles julekoncert i Hansted kirke. Efter koncert i kirken
fortsætter aftenen i kirkehuset med kaffe, kage og
fællessang, hvor gæster også er velkomne til at ønske sange.
Arrangementet er gra<s, og alle er velkomne.

Egebjerg
Altid billig vask

Rabat mandag,
tirsdag og onsdag

Bestil et
OK Benzinkort
på www.ok.dk
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SIDE 30
HANSTED
KLOSTER
OG OGOG
HANSTED
HANSTED
KLOSTER
KLOSTER
VI HÅBER
DER
VI HÅBER
VI HÅBER
DER DER
HANSTED
KIRKE
HANSTED
HANSTED
KIRKE
KIRKE
ER MANGE
DER
ER MANGE
ER MANGE
DER DER
INVITERER
TIL TILTIL
INVITERER
INVITERER
HAR LYST
ATLYST
HARTIL
HAR
LYST
TIL AT
TIL AT
VÆRE
VÆRE
MEDMED
HYGGEEFTERMIDDAG
HYGGEEFTERMIDDAG
HYGGEEFTERMIDDAG VÆRE MED
MEDMED
MED
MUSIK
OG SANG
MUSIK
MUSIK
OGOG
SANG
SANG
TID: TID: TID:

3. oktober
20182018
3. oktober
3. oktober
2018
Kl. 15
17 15
Kl.-Kl.
15
- 17- 17
STED: STED:
STED:

MusikMusik
- i Musik
Kirkesalen
på på på
- i Kirkesalen
- i Kirkesalen
Hansted
Kloster
Hansted
Hansted
Kloster
Kloster
KaffeKaffe
og Kaffe
fællessang
og fællessang
og fællessang
- i stuen
i stuen
i stuen
Program: Program:
Program:
15-15.45: Hansted
Kirkes
Kor
og indslag
fraindslag
beboere
ansatte
15-15.45:
15-15.45:
Hansted
Hansted
Kirkes
Kirkes
Kor og
Kor
og indslag
fraogbeboere
fra beboere
og ansatte
og ansatte
på Enghaven
på Enghaven
på Enghaven
15.45 – ca 17.00:
og
fællessang
i stuen
15.45 –Kaffe
15.45
ca 17.00:
– ca
Kaffe
17.00:og
Kaffe
fællessang
og fællessang
i stueni stuen
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SIDE 31
LUNDUM OG HANSTED SOGNE: NY PRÆST
Tekst og foto: Leif H. Kristensen

Sognepræst Søren Jensen
Studie`den i Aarhus:
Jeg var lidt i tvivl om hvad jeg skulle læse. Skulle det
være ﬁlosoﬁ eller idehistorie, der var nogle spændende
fag, eller religionsvidenskab? Jeg kunne fornemme, at
det der teologi det trak altså i mig. Og nu måGe jeg
prøve det, for jeg ville ikke stå på prædikestolen og sige
noget, hvis jeg ikke selv troede på det.

Jeg havde på opfordring fra BROEN, fået en a9ale med
vores Sognepræst Søren Jensen ved Lundum-Hansted
sogne, om at skrive et stykke om vores nye præst, som
Hltrådte embedet her i foråret. Jeg mødte Søren i
strålende solskin, sommer shorts og bare fødder, afslappet
og imødekommende til en snak på præsteboligens kontor.
Søren fortæller:
Jeg er opvokset og har boet næsten hele mit liv i Gl.
Rye med Sankt Sørens kirke, tæt ved barndomshjemmet og
Himmelbjerget. Jeg har ha9 min gang i kirken og alHd
ha9 en god følelse og syntes det var hyggeligt. Så
allerede der i min barndom tror jeg, at interessen for
det at blive/ være præst blev skabt. De præster, der var i
Gl. Rye var lette at snakke med og åbne mennesker og en
del af bysamfundet, som gjorde meget for at samle
byen. Kirken var helt tydeligt et af de steder, hvor alle
havde Hlknytning Hl på en eller anden måde, det
inspirerede mig. Tænk at kunne havde et job, hvor man
kunne tale om livets store spørgsmål liv og død og alt
det indimellem, det syntes jeg var spændende.

På Universitetet var det meget spændende, og vi lærte
Hebræisk, Oldgræsk og laHn, så vi kunne læse bibelen
på originalsproget. Jeg fandt ud af, at man kunne
fortolke bibelen på mange forskellige måder, netop
fordi det er en oversæGelse hver eneste gang, og de
værktøjer, jeg ﬁk ved studiet, der kunne jeg se og
mærke, at jeg kunne stå inde for det, som stod i biblen.
Jeg kunne mærke, at min egen tro voksede, at mit
forhold Hl kirken blev stærkere og stærkere dermed at
jeg også blev ældre og at kristendom er noget, som er
enormt brugbart og noget, som virkelig kan give en
noget i ens liv. Det kan være en vej igennem den
værste smerte og sorg, men det kan samHdig også
være noget man kan bruge, når der er festlige
lejligheder, det er rart at man har en vej, som man kan
rejse af i de store Hng, som sker i livet, så jeg blev lige
så sHlle inspireret, og at det nok skulle være præstevejen jeg skulle gå. FakHsk havde jeg også nogle
overvejelser omkring om jeg skulle gå forskervejen, det
var spændende at arbejde med kirkens organisaHonsopbygning og struktur og det kirkeretslige med den
jura, der ligger omkring vores folkekirker.

Men var jeg troende nok? For jeg kommer ikke fra et
bibelsk troende hjem som sådan, men mere folkekirke
kristne hjem. Min far er født i et af husene tæt på
Himmel-bjerget og min mor er fra Vestjylland. I Gl. Rye
i barndomshjemmet, der voksede jeg og min søster op i
gode og trygge rammer.
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SIDE 32
LUNDUM OG HANSTED SOGNE: NY PRÆST
Tekst og foto: Leif H. Kristensen

Men, så skete der det i efteråret 2017, at min far døde,
efter et meget kort og intenst kræftforløb, og den oplevelse
gjorde for mig, at jeg ikke skulle sidde med næsen i bøgerne
mere. Jeg skulle ud at være kirke iblandt nogen mennesker,
fordi det satte det hele i mit liv i perspektiv.
På det tidspunkt havde jeg min kæreste Anna, som var en
kæmpe støtte i dette forløb og bakkede mig op i, at nu
skulle det være præstevejen, med livets store spørgsmål og
det blev en vej igennem sorgen for mig. Der skete noget for
mig, jeg kunne mærke, at nu skulle jeg ud at være præst.

Jobbet:

Jobbet:
Så gik søgningen i gang. Anna studerede jo stadigvæk.
Hun læser psykologi på universitetet og er godt og vel
halvvejs i sin Bachelor og er tilknyttet Aarhus, så jeg ville
søge et vikariat, hvor der ikke var bopælspligt, fordi så
kunne vi blive boende i Aarhus. Men så kommer vi
herned til Lundum Hansted og finder vores eget lille
Paradis. Det er den første præstestilling jeg har søgt og
kombinationen af Lundum det lille landsogn med mange
gårde og også meget land til kirken, hvor man kan bruge
præstegårds-skoven og marken ved kirken. Jeg kunne se
at der var mange spændende muligheder i et decideret
landsogn kombineret med Hansted og byen Egebjerg,
som er et forstads sogn i heftig vækst, hvor der er
masser af foreninger og en hel masse muligheder for
samarbejdspartnere for kirken. Det syntes jeg var enormt
spændende. Så et vikariat hvor man kunne få både det
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ene og det andet, det var næsten for godt til at være
sandt. Så jeg har næsten lyst til at sige, at vi søgte det
både Anna og jeg, vi mente begge to at det var enormt
spændende og på det tidspunkt vidste vi jo ikke, at vi ville
komme til at flytte ind i Præsteboligen. Vi var hernede et
par gange og fik talt med menighedsrådsformanden i
Hansted sogn Carl Oluf Madsen, og fik mødt nogen af de
andre fra menighedsrådene og nogen fra menigheden,
som kom her, hen over påsken, og fik lige så stille en
mening om, hvad det var for nogle mennesker, der boede
hernede og vi kunne bare mærke at vi følte os så meget
hjemme og taget imod, og det var helt tydeligt, at de
mennesker vi mødte, var glade over, at vi kunne komme
og være et ungt par her, i det her vikariat.

Vi fandt ud af, at det at bo i Aarhus og pendle frem og
tilbage, det var lige som ikke nok. Jeg kan mærke, at hvis
jeg skal være præst i en by, så bliver jeg nødt til at bo der
for at være den præst, jeg gerne vil være. Jeg kan ikke se
det som et 9:00 til 16:00 job, hvor man møder ind på sit
kontor og kører væk igen. Når man er præst, så er man
en del af lokal-samfundet og det betyder selvfølgelig, at
man er med til nogen ting, som ikke lige nødvendigvis
står i arbejdsbeskrivelsen. Så kan man spørge sig selv, er
det nødvendigt for et vikariat, lige nu passer jeg det jo
sådan set bare for Tine, der er på orlov, men hvis jeg skal
prøve at være præst, som jeg tænker det er, at være
præst i fremtiden, så bliver jeg nødt til at bo og være en
del af det miljø, jeg er præst i. Så Anna og jeg valgte
simpelthen at flytte herned og bo i Præstegården i
Hansted. Så jeg vil sige at vores møde med Lundum og
Hansted sogne, har været et enormt positivt møde.
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: NY PRÆST
Tekst og foto: Leif H. Kristensen

En bemærkning fra Leif til Søren:
Flot inde i kirkerummet og en ﬂot og vældig bygning,
når man står derude og ser på den. Nu står den nykalket,
en statelig bygning, jeg er vokset op 100 m. nord for
den, hvor kun banen skilte. Vi kunne følge kirkeklokkens
ringen morgen og a9en, ringen ved gudstjenester
kimen ved højHder og bryllupper, ved bisæGelser i
kapellet og begravelser. Det var den gamle klokke med
den dybe lyd, nu har kirken fået en ny klokke lidt mere
skarp i lyden ja, og de ringer også af og Hl begge kirkeklokker Hl samling i den gamle Hansted kirke. Nu med
Søren Jensen som præst.

Jeg har hørt, fra nogen jeg spiller dart med på
Egebakken, at du var til spisning i Lundum, og at du var
en rar ung mand at tale med, og de syntes det var flot at
du mødte op og deltog.
Søren fortæller: Ja vi havde fået fat i Bladet BROEN og
læst om, hvad var det for et samfund, der var hernede.
Hvad sker der i kirken her? Gl. Rye ligger jo godt nok tæt
på, så vi havde jo nok en ide om, hvad det var for nogen
folk, som boede her.
Men, som min far sagde: ”Kommer du på den anden side
af Gudenåen, så taler de en anden dialekt” og der kan jo
nå at ske meget på få meter. Haha, smågriner Søren.

Jeg spørger Søren om Mandemonopolet – en blærerøvsklub for mænd som præsten Tine Frisenette fik sat i gang
sidste år, om det vender tilbage. Det gør det sandsynligt i
Sørens form.
Søren har ideer på bedding, så må vi se hvad der sker. En
ny præst så måske også nye tiltag. Gudstjenesten på
Egebakken, hvor præsten kommer til sognebørnene, er jo
noget lettere end Egebakken kommer herned, men
Egebakken kommer herned i Hansted Kirke den 12.
september. Det har vi arrangeret, fortæller Søren.

Så Anna og jeg tog til en koncert i Hansted Kirke og det
var en enorm god oplevelse. Og så ville vi tage over til
en kl. 17:00 gudstjeneste i Lundum, hvor der var
menighedsmøde og jeg vidste jo godt at på menighedsmøder, der får du informationer om hvad der sker her i
sognet og det er menighedsformanden, som står og
fortæller om dette. Og så var det jo belejligt, at der var
spisning, og så fik vi jo lov at smage den gode mad nede
fra Chris i Forsamlingshuset. Og det var jo dejligt. Søde
og rare mennesker på mødet, og vi fik talt lidt med Tine,
der var præst her, og vi fik lov at komme ind og se
Præstegården, så der blev vi virkeligt taget godt imod og
så fik vi en god snak med nogen af de mennesker som
var med i Lundum.

Søren siger kirken kan mange ting, men skal også sættes i
en moderne ramme, det er vi præsters opgave, men også
befolkningens. Kunne vi bruge den store kulturarv vi har i
kirken i vores dagligdag på en ny måde. Jeg tænker det er
sådan lidt en fælles opgave, der kunne arbejdes med
fremover. Vi præster og menighedsråd skal være bedre
Hl at reklamere lidt bedre for os selv.

Embedet:
Søren Jensen blev indsat som præst i Hansted kirke den
15. april 2018 og kirken var fyldt, og jeg/vi hørte Sørens
første prædiken, derom er jo fortalt i medierne. Søren og
jeg får en snak om Hansted kirke og kirkegården, en af
de største landsbykirker.
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En times snak over en kop kaffe er slut og jeg siger tak for
snakken, til vores sognepræst Søren Jensen og ønsker
ham en god sommer og en god ferie til Alsaces vinmarker.
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: SÆRGUDSTJENESTER
Tekst: Søren Jensen

Særgudstjenester
9/9 kl. 09:00 – Treenighedsgudstjeneste

Mandemonopolet

Den 9. dag i den 9. måned kl. 09:00 fejrer vi i Hansted kirke
trinitaHsHden med en særlig treenighedsgudstjeneste,
hvor Faderen, Sønnen og Helligånden hyldes.

Så er mandemonopolet Hlbage! Onsdag den 12.
september kl. 18.30 byder Lundum og Hansted
menighedsråd velkommen i kirkehuset Hl endnu en
a9en kun for mænd. A9enen byder som vanligt på en
god porHon mandemad, inden den nye præst, Søren
Jensen, vil fortælle lidt om sig selv og det spændende
emne: ”Alkohol i biblen.”
Arrangementet koster 55 kr. at deltage i, og tilmelding
skal senest tirsdag den 4. september foregå enten til:

12/9 kl. 14:45 – Ældregudstjeneste
Hansted kirke indbyder ældrecentret Egebakken og
andre, der har lyst, Hl gudstjeneste med e9erfølgende
kirkekaﬀe.

Pia Schiønnemann / pss@km.dk / 7565 6141
Carl O.Madsen / mail@comadsen.dk / 4068 6330
Søren Jensen / sojen@km.dk / 7565 6412

16/9 kl. 09:00 – Høstgudstjeneste i Lundum
Lundum kirke byder velkommen Hl Høstgudstjeneste
med skønsang og e9erfølgende rundstykker og kaﬀe.

Pusterummet

23/9 kl. 13:00 – Høstgudstjeneste i Hansted

Lundum og Hansted pastorat forsøger at skabe
pusterum i en travl hverdag. Fire hverdage er blevet
udvalgt som pusterum, hvor kirkerne åbner deres døre
for børnefamilier og andre, der kan have brug for et
pusterum i en travl hverdag. Arrangementerne varierer
i indhold, men rammen er den samme fra gang Hl gang:
Vi mødes kl. 17:00 i kirken, hvor der er et lille oplæg
eller andagt og fællessang, inden vi e9erfølgende
spiser sammen.
Vi håber, at I vil tage godt imod deGe nye Hltag, som er
ganske graHs at deltage i. Det eneste I skal gøre, er at
melde jer Hl senest søndagen inden – gerne med antal
børn og voksne. Tilmelding skal foregå Hl Anine
Henriques på mail: hanstedkirke.anine@gmail.com eller
telefon/sms: 3110 0309.

Hansted kirke byder sammen med Egebjergspejderne
velkommen Hl høstgudstjeneste. E9er gudstjenesten
vandrer de der har lyst, op Hl Egebakken og aﬂeverer
årets høstoﬀer.
14/10 kl. 19:00 – AUengudstjeneste i Lundum
Lundum kirke byder velkommen Hl a9engudstjeneste
med plads Hl reﬂeksion i e9erårsskumringen.
28/10 kl. 08:30 – Jagtgudstjeneste i Lundum
Lundum kirke åbner dørene for jægere og andre
interesserede, der gerne vil være med Hl at fejre, at
jagtsæsonen for alvor er i gang.

Datoerne er:

4/11 kl. 15:00 i Lundum og 17:00 i Hansted – Allehelgen
Lundum og Hansted kirker mindes de bortgangne med
Allehelgengudstjeneste. Alle der har mistet eller har
brug for en e9ermiddag i mindets tegn er velkomne Hl
denne gudstjeneste, der kredser om emnet døden og
om at stå Hlbage i denne verden.
Julen 2018
Nærmere information kommer i næste nummer af BROEN,
men vi kan allerede nu bereGe, at julea9ensdag bliver
som det plejer:
•
•

4/12 kl. 10:00: Egebakken
24/12 kl. 11:00: Hansted kirke – julegudstjeneste
for børnefamilier og barnlige sjæle

•
•

24/12 kl. 14:00: Lundum kirke
24/12 kl. 15:30: Hansted kirke
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Dato

Tid

Sted

Seneste
,lmelding

13/09

17:00

Hansted kirke og kirkehus

09/09

11/10

17:00

Hansted kirke og kirkehus

07/10

08/11

17:00

Lundum kirke og
medborgerhus

04/11

06/12

17:00

Hansted kirke og kirkehus

02/12
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SIDE 35
LUNDUM OG HANSTED SOGNE: SOGNEUDFLUGT TIL HADERSLEV OG CHRISTIANSFELD
Tekst og foto: Lundum Hansted Menighedsråd

Sogneudﬂugt <l Haderslev
Onsdag d. 15. august. Klokken er 8.30, himlen er blå,
og skyerne har stadig skær af den rosenﬁngrede
dagning. Dobbeltdækkerbussen er så godt som fuld, da
den sæGer kursen mod syd. Vel ankommet Hl den lidt
jævnere motorvej bydes der velkommen – ikke bare
vanen tro af Willy, men også af vores nye sognepræst,
Søren. Det blev således en tur med to sangglade og
fortællelystne rejseledere – noget, kun de bedste rejseselskaber byder på.
Morgenkaﬀen og rundstykkerne blev indtaget på
rastepladsen Hylkedal ved Kolding. På det Hdspunkt
havde himlen ski9et karakter og truede med regn, men
det ﬁk kun såvel kaﬀe som humør Hl at blive bedre, og
turen kunne snart gå videre Hl næste oplevelse,
Haderslev Domkirke.
Vor Frue Kirke i Haderslev blev bygget 1420 – 1440
e9er Hdens goHske byggeskik. Koret, der er 22 m fra
gulv Hl lo9, og de tre korvinduer på hver 16 m giver
kirken et umiskendeligt præg af katedral. Derfor var
kirken også selvskrevet Hl at blive domkirke for
Haderslev SH9, der opreGedes i 1922 e9er genforeningen. Desværre var nordre sideskib aﬂukket pga.
kalkning, som er nødvendig med 30–40 års mellemrum.
Som noget helt specielt har Dr. Margrethe designet og
fremsHllet 4 messehagler Hl kirken. De er udsHllet i
krypten under koret, - smukt, royalt kunsthåndværk fra
de lange vintera9ener på Amalienborg.

JULEGUDSTJENESTE
& JULEFEST

for

r
e
t
s
i
n
pensio

Torsdag den 13. dec. kl. 14:00
EUer gudstjenesten i Hansted Kirke vil der
være julehygge i Kirkehuset.
Der bliver kaﬀe, boller og lagkage, som vi
plejer. Der<l servers små overraskelser,
julesange og en god snak. Som i de gode
gamle dage.
Husk <lmelding <l Pia senest fredag d. 7/12
på 7565 6141 eller pss@km.dk
Kirkebile kan benydes
Taxa 7550 3000
BROEN SEPTEMBER 2018
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SIDE 36
LUNDUM OG HANSTED SOGNE: SOGNEUDFLUGT TIL HADERSLEV OG CHRISTIANSFELD
Tekst og foto: Lundum Hansted Menighedsråd

Sogneudﬂugt <l Chris<ansfeld
Herefter gik turen mod nord til Christiansfeld, der er et
besøg værd i kraft af sin særlige historie, sin arkitektur og
sidst, men ikke mindst, udnævnelsen til UNESCO
verdenskulturarv.
Men først en anden væsentlig ting, middagen, man kan jo
ikke køre en hel dag på et rundstykke. Brødremenighedens
Hotel tog sig af den side af sagen, og det gjorde de godt.
Og her må vi gerne reklamere, sjældent har vi fået en
kalveculotte, der var så mør og veltilberedt, og med en
appelsinfromage til dessert var vi klar til en guidet rundtur i
byen. Tre guider, tre hold og halvanden time. Og i
virkeligheden kunne man bruge flere dage.
Christiansfeld blev bygget 1773 – 1812 på Christian VII’s
bud (deraf navnet) af Brødremenigheden, der er en
evangelisk frimenighed oprindeligt fra Herrnhut i Tyskland.
Byen er den bedst bevarede brødremenighedsby i verden,
da alle bygninger står som oprindeligt. De er alle bygget af
gule teglsten, hvilket giver ro og sammenhæng i bybilledet.
Vi kunne blive ved, og ChrisHansfeld har man alHd lyst
Hl at gense.
Og man har også lyst Hl at gense Brødremenighedens
Hotel, så man lige kan få en tår kaﬀe med diverse
honningkager at køre hjem på. E9er kaﬀen var der en
halv Hme Hl shopping, hvis nogen skulle have lidt ekstra
honningkage med hjem.
Og så gik det ellers hjemad under munter snak og sang.
Tak for turen, vi glæder os allerede Hl den næste.
Lundum Hansted Menighedsråd
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SIDE 37
LUNDUM OG HANSTED KIRKE: KIRKEOPLYSNINGER

Kirkeoplysninger
Her kan du finde oplysninger om alle med tilknytning til Hansted Kirke og Lundum Kirke.

LUNDUM

LUNDUM & HANSTED

FORMAND for menighedsrådet i LUNDUM

VIKARIERENDE SOGNEPRÆST

Asger Højland Lorentzen
Lundumhedevej 77
8700 Horsens
Tlf. 2543 6205
Mail: asgerhjland@gmail.com

Søren Jensen
(vikariat fra 1. marts 2018 til 28. februar 2019)
Tlf. 7565 6412 / Mail: sojen@km.dk
Åben kontor<d:
Tirsdag-torsdag kl. 11:00-12:00 i kontoret i
præsteboligen. Fri om fredagen.

HANSTED

HUSK: Der er al`d mulighed for at få
en samtale eller et samtaleforløb med
præsten, hvis man har brug for det.

FORMAND for menighedsrådet i HANSTED
Carl Oluf Madsen
Hanstedvej 15
8700 Horsens
Tlf. 7565 6330
Mail: mail@comadsen.dk

KIRKEBIL

Lundum og Hansted sogne tilbyder brug af
kirkebil efter ønske og behov til gudstjenester og
kirkelige arrangementer i Lundum/Hansted
pastorat. Du kan ringe direkte til Horsens Taxa tlf.
7550 3000 senest dagen før og meddele, at du
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag.
Du skal oplyse tidspunktet for gudstjenesten eller
arrangementet, og hvor du ønsker at stå på. Aftal
også afhentning ved kirken.

HANSTED
KIRKEKONTORET

GRAVER

Stængervej 1
8700 Horsens
Tlf. 7565 6141

Ole Leth
Tlf. 7565 6704
Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk

ÅBNINGSTIDER
HJEMMESIDER

Tirsdag-fredag…kl. 10:00-12:00
Torsdag tillige…kl. 16:00-18:00

www.hansted-kirke.dk
www.lundum.dk

KORDEGN
Pia Schiønnemann
Mail: pss@km.dk
Henvendelse vedr. fødsel, dåb, adester,
navneændring m.v.
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Lundum-Hansted er selvfølgelig også
på Facebook, så gå ind og giv os et
“like”, kommenter, eller del!
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TAK <l sponsorerne
ved byfesten 2018!
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INHOUSE
FOTOGRAFI
P R I V A T

&

E R H V E R V

Fuglevangsvej 45 - 8700 Horsens
Tlf. 40 50 77 77

Max Horsens A/S
Gl. Egebjergvej 18 • 8700 Horsens

Tlf. 75 65 66 11
www.max-horsens.dk

Broderi

Lottes
Hansted
Put and Take

Uni-parts

Mange hilsner fra

Bechs forlag

v/Torben Bjørk

Meae Andersen, Lineae Duch og Marie Bank Nielsen

Care for the ground
Allan´s Vinduespolering

RI

SS LAGTE
NG
R
v/ Steen & Jesper
Vitus Berings Plads 8
8700 Horsens
Tlf: 75 60 16 01

EN

BE

Hanstedvej 11, 8700 Horsens

Odderfys ved

EgEbjErggård

EgEbjErg

Klinik Mazo

VVS

v/ Linda Thygesen

www.egebjerg-vvs.dk

Jeppe Thorsager

40 45 54 38

Klinik Top Til Tå
v/Joan Christensen
Egebjergvej 141
Tlf.: 41 30 70 00

Der skal også lyde en STOR TAK <l alle
de frivillige - uden jer ingen byfest!
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SIDE 39
EIF / STØTTEFORENINGEN / UNGDOMSSKOLEN: BYFEST 2018
Af MeYe Andersen, LineYe Duch, Marie Bank Nielsen

Byfest
Det er nu næsten 3 måneder siden årets byfest løb af stablen, og vi har stadig ikke fået armene ned! Det var en
fantastisk byfest med rekordstor opbakning fra både sponsorer og borgere – tusind tak for det. Det er så dejligt, at
byfesten kan samle så mange glade Egebjergborgere i alle aldre.
Sidste år til byfesten havde vi for første gang et foredrag
på programmet. Det fik vi mange positive tilbagemeldinger på, så vi gentog succesen i år. Onsdag aften
kom den lokale iværksætter Michael Mortensen og
fortalte om sit liv. Michael har stiftet adskillige firmaer,
blandt andet CASA A/S og Hybel, som er hovedsponsoren i Egebjerg IF. Foredraget blev holdt i skolens
atriumgård, og 115 tilskuere havde en munter aften i
selskab med Michael. I pausen var der gratis kaffe og en
flot Casa-Hybel-kage, sponseret af BKI og Kagehuset.
Michael Mortensen valgte at donere hele overskuddet fra
salget af billetter til ungdomsafdelingen i Egebjerg IF, og
det vil vi gerne sige mange tak for.

Torsdag havde vi et nyt punkt på programmet, da den nye
præst, Søren Jensen, lavede en andagt i teltet sammen
med kirkens børnekor. Dette nye tiltag var populært, og
der var både børn og voksne blandt deltagerne.

Senere på dagen var der håndboldkampe i hallen og på
udendørsbanen. Ungdomsholdene spillede håndboldkampe mod hinanden, og der var god stemning i hallen.
Der var mange, der lagde vejen forbi hallen for at se lidt
håndbold. Aftenen sluttede af med at dame senior
spillede kamp på udendørsbanen.

BROEN SEPTEMBER 2018
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EIF / STØTTEFORENINGEN / UNGDOMSSKOLEN: BYFEST 2018
Af MeYe Andersen, LineYe Duch, Marie Bank Nielsen

Traditionen tro var der fællesspisning fredag aften, hvor
man kunne bygge sin egen burger. De søde frivillige i
cafeteriet havde også rigtig meget at se til, og kæmpede
en brav kamp for at følge med den store efterspørgsel på
pomfritter, nuggets, hotdogs og andre lækkerier.
Der var som sædvanligt også godt gang i hallen, hvor der
var stillet redskaber op til fri leg, og inde i klubhuset blev
der danset på livet løs i børnediskoteket.
For de lidt større børn var der diskotek i Ungdomsskolen.
I år var der rigtig mange flotte præmier til det amerikanske
lotteri og der blev da også solgt rekord mange lodder, og
der gik ikke længe, før vi måtte melde alt udsolgt.
Det traditionsrige Egebjergmesterskab i høvdingebold var
en spændende dyst mellem tolv tilmeldte hold. De mange
tilskuere i hallen fik en masse spændende kampe at se og
efter en tæt finale kunne Hula Hula hæve pokalen og
kalde sig Egebjergmester i høvdingebold 2018.
Som noget nyt i år var der live musik i teltet, hvor Copyman
spillede gamle hits og skabte en rigtig god stemning.

BROEN SEPTEMBER 2018
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EIF / STØTTEFORENINGEN / UNGDOMSSKOLEN: BYFEST 2018
Af MeYe Andersen, LineYe Duch, Marie Bank Nielsen

Lørdag morgen benyttede mange sig af tilbuddet om
morgenmad i teltet og efterfølgende var der mulighed for
at se en masse fodboldkampe på klubbens baner. Der var
loppemarked i klubhuset og foran hallen var der mulighed
for at prøve stangtennis fra Stangtennis Pro.
Ungdomsskolen var også til stede ved hallen, hvor de
tilbød, at man kunne prøve at klatre og lave popcorn over
bål. Inde i hallen havde de stillet en funballz bane op, som
blev flittigt benyttet. Grillen var tændt foran hallen, og der
blev solgt rigtig mange pølser med forsamlingshusets
hjemmelavet kartoffelsalat.

Igen i år var der forhindringsløb om lørdagen. Det er populært og i år var der over 200 deltagere.
Den udfordrende rute bød på mange forskellige forhindringer. En af de mest populære forhindringer for både
deltagere og publikum var igen glidebanen tæt på hallens parkeringsplads. Her blev deltagerne sendt ned af en
glidebane med sæbevand, som endte i en stor mudderpøl – det kom der meget sjov ud af. Nogle deltagere løb en
runde, mens andre valgte at tage helt op til fem runder, og fælles for dem alle var, at de kom våde og beskidte
tilbage, men med et stort smil på læben.
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SIDE 42
EIF / STØTTEFORENINGEN / UNGDOMSSKOLEN: BYFEST 2018
Af MeYe Andersen, LineYe Duch, Marie Bank Nielsen

Søndag var det traditionsrige bankospil på programmet
sammen med amerikansk lotteri. Omkring 180 personer
mødte op og kæmpede om de mange flotte præmier fra
vores sponsorer.
En MEGET STOR TAK skal lyde til alle vores sponsorer uden jer var byfesten ikke mulig. Byens borgere skal også
have en stor TAK for at bakke op om byfesten, og en
særlig tak til dem, der hjalp med at finde sponsorer, og alle
dem, der tog frivillige vagter, og derved gjorde det muligt
at gennemføre byfesten.
PÅ GENSYN TIL NÆSTE ÅR!
Mange hilsner fra
MeGe Andersen, LineGe Duch, Marie Bank Nielsen
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SIDE 43
HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: AKTIVITETER OG PROGRAM
Tekst og foto: Margit Henriksen og Lis Stouby

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Kom, se og hør, hvad vi laver af spændende ting! Kom og vær med til vores aktiviteter!

PROGRAM FOR 2018

BESTYRELSE

Torsdag den 25. oktober kl. 19.00:

Ruth Jensen
Birtha Nielsen
Margit Henriksen
Alice Jensen
Lis Stouby

Torsdag den 13. december kl. 18.00:

Vi vil rigtigt gerne have nye
medlemmer Tl foreningen,
og et medlemskort koster
kun 100 kr. for et helt år!
Derudover må man tage en
samlever/mand med Tl vore
akTviteter.

Vi får besøg af Grethe og John Henriksen i Fritidscentret,
Egebjergvej 172. De vil fortælle om deres fortid som hhv.
slotsgartner og oldfrue, først på Marienborg i Lyngby og
så på Gråsten Slot. Grethe sørgede for at holde slotsrummene skinnende rene, mens John passede blomsterne i slotshaverne.
Pris 40 kr. Tilmelding senest den 17. oktober.
Vi holder julemøde i Fritidscentret, Egebjergvej 172,
hvor vi julehygger med lidt godt mad og underholdning.
Pris 200 kr. Tilmelding senest 5. december.
NB: Der må gerne inviteres naboer og bekendte med!
TILMELDINGEN ER BINDENDE.

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

2115
7565
2096
7568
2360

6391
6421
9857
5448
6788

GÅRDBUTIK
EGEBJERGVEJ 55 • 8700 HORSENS
MOBIL: 23 44 53 07 • 25 70 23 30
WWW.HANSTEDGAARD.DK

Selvbetjening - salg af:
۞ Kartoﬂer - egen avl sælges hele året
۞ Dansk frugt
۞ Grøntsager
۞ Honning

I NOVEMBER OG DECEMBER
۞ Pyntegrønt, juletræer, kirkegårdsdekorationer og kirkegårdskranse
ÅBNINGSTIDER: Sommer 01.04 - 30.09 kl. 7.00 - 22.00

Vinter
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SIDE 44
EGEBJERG HANSTED FORSAMLINGSHUS: AKTIVITETER
Af Bestyrelsen

SÆT

X

allerede nu!

Årets Damefrokost - Fredag den 18. januar 2019
Billetsalg starter 1/10-2018 på www.egebjerg-hansted.dk
Pris 150,- kr. + gebyr

LAN
party
BANKOSPIL !
OKTOBERFEST !

Tirsdag d. 16 oktober fra kl. 16:00 til onsdag morgen kl. 09:00
27/10 kl. 19:00!
Starter den 3/10
kl.19:00!
i Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus
Dørene åbnes kl. 18:00
Tag gerne naboen med!

Der er ganske få billeder <lbage!
Kontakt Erik på tlf. 3037 4284

Pris DKK 160 (inkl. aftensmad, morgenmad samt chips/snacks og en masse sodavand)

LAN Party

Tirsdag d. 16. oktober fra kl. 16:00 til onsdag morgen kl. 9:00

NB! Arrangementet
gælder kun børn fra 5. – 9.FORSAMLINGSHUS
klasse og har et antal begrænset pladser
i EGEBJERG-HANSTED
Tilmelding via https://egebjerghansted.billetexpressen.dk
Pris: 160,- kr. (inkl. aftensmad, morgenmad samt chips/snacks og en masse sodavand)
NB! Arrangementet gælder kun børn fra 5. - 9. klasse og har et begrænset antal pladser
Tilmelding via https://egebjerghansted.billetexpressen.dk
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SIDE 45
EGEBJERG HANSTED FORSAMLINGSHUS: AKTIVITETER
Af Bestyrelsen

JULEMARKED !

KONCERT !
Fredag den 2/11

Søndag den
2/12 kl. 10:00-16:00!

Viggo Sommer & his Back Howlers
Se hjemmesiden for <lmelding

Der er få ledige pladser <lbage!
Kontakt Benny på tlf. 2810 7023!

FORUM HORSENS

NYT-NYT-NYT

Igen i år har Forsamlingshuset en stand i
Forum Horsens d. 10 og 11. november.
Kom og besøg vores stand, der er mulighed
for lidt smagsprøver fra vores vært Chris.

I år vil børnene have mulighed for at lave lidt
julepynt/juleklip. Det er gra<s at være med,
og der vil være voksen hjælp på standen.

S<ne Michel & Eventyrorkesteret !

GENERALFORSAMLING

Søndag den 16. december.
Primært for børn. Se hjemmesiden for <lmelding

Fredag den 25. januar 2019

BØRNEUNDERHOLDNING !
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SIDE 46
UNGDDOMSSKOLEN: EGEBJERG KLUBBEN
Tekst og foto: Ungdomsskolen

Egebjerg Klubbens aktiviteter
Egebjerg Klubben <l Skt. Hans aUen
Egebjerg Klubben fik i år lov til at tage del i en hyggelig
Sct. Hans aften, som fandt sted i Hansted Skov. Her fik
Klubben lov til at stå for salget af aftenens drikkevarer –
både kolde og varme. Derudover havde vi også suppleret
udvalget med nogle små slikposer til dem med en sød
tand. Aftenen bød på hyggelig stemning, dejlig mad, og
god musik. Det var alt i alt en god og vellykket aften, og
Klubben er glade for at kunne deltage i et så fint arrangement.
Åbning i Egebjerg Klubben
Endnu en sæson er blevet skudt i gang, da der blev holdt
åbning af Klubben den 27. august. Her blev der endnu
engang tændt op i grillen, og der blev serveret grillpølser
og alt der hører til. Her dukkede både gamle og nye
ansigter op, og der blev hygget, snakket, spillet og meget
mere. Klubben ser frem til en ny, god og spændende
sæson med både tidligere ture og aktiviteter på
programmet, men også en hel del nye som forhåbentligt
vil falde i de unges smag.
7. klasses fest i Egebjerg Klubben
Der bliver inden sæsonstart hvert år afholdt en fest kun
for 7. klasserne. Her får de klubben for sig selv en hel
aften, hvor de bliver budt velkomne og introduceret til
Klubben. Men aftenen bød ikke kun på praktiske
informationer. Der blev også afholdt konkurrencer i form
af stoledans og limbo, hvor de unge gik til for at vinde en
af de gevinster som var på højkant. Derudover blev
klubbens nyeste aktivitet også indviet. Klubben har efter
forespørgsel fra de unge nemlig investeret i et waterpong
bord, så der nu også kan blive spillet waterpong i stor stil
– hvilket der også gjorde til festen for 7. klasserne.
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SIDE 47
UNGDDOMSSKOLEN: SÆSONSTART I UNGDOMSSKOLEN
Tekst og foto: Ungdomsskolen

Ungdomsskolens aktiviteter
Mandag d. 27. august fik vi startet vores nye sæson op, hvor vi tændte op i grillen. De unge fik lavet hotdogs, til stor fornøjelse.
Her i efteråret vil vi tilbyde følgende som hold:

KOK AMOK!
Tirsdage fra d. 23/10 <l 4/12
fra kl.18.00 <l 21.00
En rigtig kok skal have en vis evne til at gå amok.
Geniet udspringer jo af galskaben, og hvis du vil
være med til at lave gastronomiske genistreger,
så kom ned til kyndig undervisning i madlavning.
Der er mad til enhver smag, og du kan få åbnet
op for din mad horisont.

KLUBRÅD

KREATIV VÆRKSTED

Onsdage fra d. 5/9 <l 24/4
fra kl.19.30 <l 20.30

Mandage fra d. 22/10 <l 3/12
fra kl.18.30 <l 21.00

Vil du være med til at forbedre og udvikle klubben,
så kom ned og diskutér med de andre. Planlægning
af de interne fester, ture ud af huset mm.
Derudover vil vi lave forskellige aktiviteter, som
vil blive sendt ud på elev- og forældreintra, samt
på vores Facebook side.

Varme ii huset
huset
Varme
Tagrender, nedløb
nedløb og
og alt
alt
Tagrender,
det
andet
udendørs
det andet udendørs

Er du krea<v og kan lide at arbejde med
forskellige materialer?
Eks. Frems<l egne lys af lysrester.
Lave dine egne bolsjer.
Det er kun fantasien der sæder grænsen for
dit krea<ve væsen.

Nyt bad
bad eller
eller køkken
køkken
Nyt
Mester for
for ombygning
ombygning
Mester
-- vil
vil du
du eller
eller skal
skal vi?
vi?

Henv. for
for nærmere:
nærmere:
Henv.

John Jensen
Jensen VVS
VVS &
& Blik
Blik ApS
ApS
John
Vestergade 42 • DK-8700 Horsens • info@vvs-horsens.dk
Vestergade 42 • DK-8700 Horsens • info@vvs-horsens.dk
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SIDE 48

MEGA
make-up
SHOW
2018

Matas
Bytorv Horsens
& Ungdomsskolen
Inviterer til
Mega Make Up Show

Lørdag 06. oktober
Kl. 13.00-15.00
i bytorv horsens
Kom og bliv forkælet ved de mange stande med:

Makeup
Hår
Negle
Læber
Øjenbryn
Accessories
Hudpleje
Underholdning
Konkurrencer
Fotoshoot

Fra

15.00-16.00

Kun adgang med klubkort/UngHorsens-kort.
Kan laves på dagen for kr. 25,-

NYX

|

Nilens jord

|

Gosh

|

har MATAS
Bytorv Horsens
gode tilbud til
NETOP
DIG!

Max Factor

|

Maybelline

|

Rimmel

|

L’oreal
17
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SIDE 50

SIDE 51
BROEN

ANNONCER

FORENINGER & INSTITUTIONER
GRUNDEJERFORENINGEN ANE RASK HØJ
ANDERS MØLLER ANDREASEN - TLF. 2228 8349
BØRNEHAVEN KASKELOTTEN
TORBEN SKOV - TLF. 7629 4105
DAGPLEJEN
KARIN HANSEN - TLF. 3057 7017
EGEBAKKEN
DORTE STRUNGE - TLF. 2495 9024
EGEBAKKENS VENNER
BODIL JENSEN - TLF. 2284 6733
EGEBJERG BRIDGE KLUB
ARNE BUSCH LAURSEN - TLF. 2088 5626
EGEBJERG IDRÆTSFORENING
MARTIN THOMSEN - TLF. 4070 2323
EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS
GUNNI HANSEN - TLF. 2467 8155
EGEBJERG-HANSTED STØTTEFORENING
EVAN PEDERSEN - TLF. 7565 6489
EGEBJERGSKOLEN
BJARNE SCHURICT - TLF. 7565 6555

DK BILSYN HORSENS
NØRREBROGADE 48, HORSENS - TLF. 7625 8700
EGEBJERG BAKKE
LANGAGERGÅRD 7, EGEBJERG - TLF. 2016 0008
EGEBJERG EL
EGEBJERGVEJ 194, EGEBJERG - TLF. 7565 6176
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EGEBJERG MALERFIRMA
GL. EGEBJERGVEJ 5, EGEBJERG - TLF. 6139 9492
EGEBJERG VVS
FUGLEVANGSVEJ 60, HORSENS - TLF. 4045 5438
EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS
EGEBJERGVEJ 129, EGEBJERG - TLF. 2255 6734
KLINIK TOP TIL TÅ
EGEBJERGVEJ 141, EGEBJERG - TLF. 4130 7000

4

HANSTED AUTOSERVICE
EGEBJERGVEJ 136, EGEBJERG - TLF. 7626 9096
HANSTEDGAARD GÅRDBUTIK
EGEBJERGVEJ 55, HANSTED
TLF. 2344 5307 / 2570 2330
HAIR BY LINDEGAARD
KASTANJEALLE 22, EGEBJERG - TLF. 2538 3903

GRUNDEJERFORENINGEN EGESHOLM
VAGN CHRISTIANSEN - TLF. 2323 3727
GRUNDEJERFORENINGEN
KASTANJEPARKEN/BAVNEHØJVEJ
ESBEN HEDEAGER HANSEN - TLF. 6013 7245
HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING
LIS STOUBY - TLF. 2360 6788
HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD
HENRIK MELDGAARD - TLF. 2048 6570

HORSENS BEGRAVELSESFORRETNING
SUNDVEJ 41, HORSENS - TLF. 7562 1720
JOHN JENSEN VVS & BLIK
VESTERGADE 42, HORSENS - TLF. 7562 5889
MURERFIRMAET BAVNEHØJ APS
BAVNEHØJVEJ 14, EGEBJERG - TLF. 6024 0307

50
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2
45
25
2
43

43
4
47
29

29
OK TANKEN
LANGAGERGÅRD 1, EGEBJERG - TLF. 7873 1070
3
REMA 1000
HEDE NIELSENS VEJ 2, HORSENS - TLF. 7561 2599
ROSENBERG MALERFIRMA A/S
3
OVE JENSENS ALLE 35G, HORSENS
TLF. 2042 1505
TANDLÆGEHUSET HORSENS
4
GODSBANEGADE 5, 2. SAL, HORSENS
TLF. 7562 5363

HANSTED KLOSTER / OK-CENTRET ENGHAVEN
KIRSTEN GRAUGAARD - TLF. 7578 0088
HANSTED MENIGHEDSRÅD
ANNETTE RAVN - TLF. 9775 1311
HANSTED SOGNEARKIV
LEIF H. KRISTENSEN - TLF. 7565 6402
KFUM SPEJDERNE I EGEBJERG
ANETTE STEENSGAARD - TLF. 5215 9281
LUNDUM BORGERFORENING
HANNE DOKTOR - TLF. 7565 4087
LUNDUM MENIGHEDSRÅD
WILLY SUHR RASMUSSEN - TLF. 5129 2849

HORSENS EL-SERVICE
EGEBJERGVEJ 124, EGEBJERG - 5126 7099

LUNDUM-HANSTED KIRKEKONTOR
PIA S. ROSSAU SCHIØNNEMANN - TLF. 7565 6141
ODINSGAARD AFDELING 56
JANNIE MØLLER JENSEN - TLF. 2635 8730
RÅDVED BORGERFORENING
JON R. POULSEN - TLF. 4082 2417
UNGDOMSSKOLEN I EGEBJERG
ULLA BÆK LAURSEN - TLF. 7669 0606
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TAK TIL ALLE ANNONCØRER!

HANSTED SOGNEARKIV EGEBAKKEN
EGEBJERGVEJ 148, 8700 HORSENS
LEDER: LEIF H. KRISTENSEN
MAIL: hanstedsognearkiv@gmail.com
TLF. 7665 6402
ÅBNINGSTIDER:
HVER TORSDAG FORMIDDAG KL. 9:30 - 11:30
SOGNEARKIVET HOLDER LUKKET FRA 1/5 - 1/10
HENVENDELSE KAN SKE PR. MAIL
BROEN SEPTEMBER 2018

51
3

hansted-egebjerg.dk

K
BA K

hansted-egebjerg.dk

R

S

V

EN

EN

E GE

SIDE 52

NE

31. årgang nr. 1 september / oktober / november

