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I bladet BROEN er vi naturligvis ovenud begejstrede for at kunne formidle en artikel og
billeder af bro-byggeri, og så endog udført af
frivillige på en råkold vinterdag. Et billede af
brobyggeriet i Præstegårdsskoven i Lundum
Hans Kurt
kan ses på forsiden, og flere billeder og artiklen af Willy Suhr Rasmussen kan ses på side
32. Der er også en lille vejledning til, hvordan man finder
broen i skoven. Den håber vi, at mange vil benytte sig af.
Dejligt at se frivilligheden skabe fine resultater.
I sidste nummer af BROEN skrev vi om overvejelserne
om at lade bladet udkomme fem gange om året, to gange i
sommerhalvåret og hver anden måned i vinterhalvåret. Det
har imidlertid vist sig, at ønsket ikke var stå stærkt endda.
Kirkerne vil søge at styrke deres information gennem den
månedlige kirkesektion i Østbirk Avis. Derfor fortsætter
BROEN med at udkomme som hidtil.
Det meget velbesøgte borgermøde den 26. januar i forsamlingshuset kan der læses om på side 34-37. Udover generalforsamlingspunkterne for lokalrådet var temaerne Helhedsplanen og Fjernvarmeplanen.
Helhedsplanen er stadig i en åben process, hvor der er mulighed for at arbejde videre med de forskellige ideer til forbedringer og initiativer og for at kommer med nye ideer.
Teknisk direktør Tom Heron fremlagde meget overbevisende "Den strategiske energiplan", som byrådet har vedtaget,
og som vil sikre os varme og energi og opfylde de nødvendig mål for at forbedre miljøet og modvirke klimaforandringerne. Fjernvarmeplanen blev uddybet af Christian Niederbockstruck, direktør for Horsens Fjernvarme.
I debatten var der en del indlæg om at slippe på den ene eller den anden måde for at komme med i fjernvarmen. Det
virker, som om nogen endnu ikke har forstået, hvad vi er op
imod. Der er sager, hvor vi må kæmpe en for alle og alle
for en. Energiforsyning, miljøet og kampen mod klimaforandringer hører absolut til de sager. Derfor nytter det ikke
at modsætte sig hverken Fjernvarmeplanen eller affaldssorteringen.
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Vi klarer
alleforme:
for reparau_on
og nybyg-ning
•
•
•
•
•

Tilsluttet WS-

Vand
branchens
Varme garantiordning
Sanitet
Gasinstall.
Gasservice

Ring efter en aut.
VVS-installatør

EGEBJERG

MALERI=: RMA

Gl. EGEBJERGVEJ 5, 8700 HORSENS

V/ CHRISTINA NIELSEN

Vi udfører alle former for malerarbejde på dit hus,
sommerhus, lejlighed, virksomhed, forretning mm.

Ring og få et uforpligtende tilbud, jeg kommer gerne forbi

40 45 54 38
Egebjerg VVS ApS
Fuglevangsvej 60, Horsens

GAllo\HTI ,ili. ICVAUfff

Telefon 61 39 94 92
WWW.EGEBJERGMALERFIRMA.DK

Thue Jensen

Generalforsamling i EIF
Onsdag den 16. marts kl. 19. 3 0
Egebj erghallen, Egevej 5, Egebjerg
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Bestyrelsens beretning

4.

Formanden beretning

5.

Præsentation af visionsarbejdet

6.

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

7.

Godkendelse af regnskab

8.

Fremlæggelse af budget og eventuelt fastsættelse af kontingent

9.

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
Jesper Dam Petersen og Torben Mølgaard træder ud af bestyrelsen.
Jesper fortsætter sit arbejde i fodbold og Torben gør denne sæson færdig i badminton.
Morten Baden og Jesper Degnebolig modtager genvalg.

Send dit kandidatur til: JHHORSENS@GMAIL.COM

SÅ MØD OP DEN 16. MARTS OG HØR OM:
• Visionsarbejdet omhandler en bedre strukturering i takt med at foreningen er vokset.
• Der arbejdes forsat på en løsning af cafeteriet.
• Vi arbejder på et samarbejde med Egebjergskolen og DGI til at uddanne ungetrænere.

Sæt X i kalenderen i uge 24 for der afholdes den årlige byfest.
Byfest er lig med aktiviteter i og udenfor hallen, bankospil, fællesspisning,
morgenkaffe, børnediscotek, bagagerumssalg, fodboldkampe og masser
af hyggelig samvær med glade mennesker, så glæd jer...
Der vil komme nærmere program senere.

EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Stort stævne for U8 og U9 fodboldpiger
Af Helle Dalhoff

Stort indendørsstævne
for U8 og U9 fodboldpiger
Lørdag den 21. november blev der afholdt et stort indendørs fodboldstævne
for U8 og U9 pigerne.
Den røde løber var rullet ud. Der var
spotlys og høj musik under indløbet og
præsentationen af de deltagende hold.
U8 og U9 pigerne stillede op med to
hold hver. De spillede alle nogle flotte
og spændende kampe.
Nogle af Egebjergs modstandere
Gedved, Stensballe og FC Horsens.
Alle spillere fik flotte pokaler.

Vi tilbyder alle former for behandling

•••

Hos TandlægeHuset Horsens
arbejder vi sammen, så du
er sikret den bedst
mulige behandling
på et sted.

TANDlÆGE

• • •• •

•

...et smil med p6 veien
Godsbanegade 5, 2. • 8700 Horsens
info@tandlaegehusethorsens.dk
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Lær at løbe i Egebjerg Løbeklub - Vi starter 15. marts 2016
Løbeskolen er for alle nybegyndere med lyst til at komme i gang med at løbe. Egebjerg
Løbeklub stiller et hold hjælpere klar, der alle er motionister og som tilsammen har en masse
løbeerfaring.

Første træningsaften er tirsdag d. 15 . marts kl. 17.30.
Herefter træner vi hver tirsdag og slut målet er, at vi deltager i Horsens Løbet d. 5.6.2016
(Grundlovsdag) på 5 km ruten. Herefter overgår holdet til de almindelige tirsdags samlinger i
Løbeklubben.
Ud over 0-5 km holdet vil der være løb fra hallen for rutinerede løbere hver tirsdag kl. 17.30
(starter også 15. marts). Mød op og vi vil forsøge at finde en distance og rute der også
tiltaler dig.

Prisen for medlemskab af Egebjerg Løbeklub er 200 kr. årligt. Når du er medlem får
du en løbe t-shirt som en del af dit kontingent.
Diverse løb vi deltager i inkl. Horsens Løbet, skal du selv sørge for tilmelding og betaling t il.
Det gælder også for løbere på 0-5 km. holdet.
Vil du vide mere om forløbet inden første træning er du velkommen til at kontakte Bente 23297410, Marianne Nissen - 25424301 eller Ingvard - 23685384.
Vi glæder os til at se både nye og rutinerede løbere. Der er plads til alle.
NB: Børn under 16 år kun i følgeskab med egen voksen.

Egebjerg Løbeklub
©
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Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.30

Sæsonstart

Lørdag den 21. maj 2016 kl. 10.00

Lørdagstræning og hygge

Søndag den 5. juni 2016 kl. 12.00

Horsens Løbet 2016

Uge 24 (Byfest uge)

Afventer program for Byfest

Tirsdag den 9. august kl. 18.30

Beringsstafetten 2016

Søndag den 18. september kl. 11.15

Copenhagen Half Marathon 2016

Søndag den 23. oktober kl. 14.00

Vejle Ådal Løbet 2016

Lørdag den 24. december kl. 9.00

2412run v/ Bygholm Sø

.... og hvad vi ellers finder på undervejs © Al deltagelse i ovennævnte
sker ved egen tilmelding alt efter, hvad man har lyst til at deltage til.

Egebjerg Løbeklub

09 b\\\\gt\
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Syn af køretø er op tll 3500 kg.

mens din bil bliv8f synet
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NerNbrogade '8 • 8700 Horsens• Tlf. 76258700 • www.dk-bilayn.dk
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: En ny forårssæson
Af Adnan Suhonjic og Jan Larsen

En ny forårssæson venter for
Gedved/Egebjerg IF 019/senior
Lørdag den 6. febrnar 2016 tog Gedved IF/Egebjerg IF seniorherrer og U 19 hul på en ny forårssæson, og 21 spillere mødte
op til første træningsdag.
U21/senior er i træningsturneringen tilmeldt i serie 5, da vi
gerne ville måle os med holdene i denne række, og vi har fået
træningskampe mod lokale hold som Stensballe, Horsens Freja, As, Søvind og HB. Formålet med at stille op i serie 5 træningstumeringen er at være bedst muligt rustet til en god start
i serie 6, som kan give os den ønskede oprykning i foråret men nu er situationen blevet lidt anderledes, da vi med kæmpe
glæde fik at vide at vi skal spille serie 5 i foråret i stedet.
Der kan være forskellige årsager til dette, men i hvert fald var
der blevet en ledig plads i serie 5, og efter vores andenplads i
serie 6 i efteråret efter Tvingstrup, så var det os som fik pladsen, og dermed en forårsturnering på højere plan.
Spille1materialet til serie 5 er til stede, men det kræver at spilleme fra efteråret, som var inde omkring førsteholdet giver den
en ekstra skalle - og det gælder både til træning og til kampe.
Desværre er vores anfører Kim Roersen ude med skade hele
foråret med en overrevet achillessene, og dette vil helt sikkert
kunne mærkes, da Kim var en af profilerne hele efteråret.

Til første træningsdag så vi også nye ansigter at se, og det
er spillere som nu er kommet tilbage til vores klub. Med
Morten Andersen, Frederik Lind Tobiesen, Troels Gjørup,
Kasper Munk Andersen og Patrick Quist Andersen tilbage,
så er vores trup kraftigt forstærket. Vi har inden årets træningsstart fået tilkendegivelser fra flere spillere, som var
på vej tilbage - så positivt hvis vi i foråret kan få en meget
bred trnp.

En gammel tradition genoptages
For nogle år tilbage da Jesper Rasmussen og Jan Mortensen var trænere i Egebjerg IF, og altså før samarbejdet med
Gedved IF, havde holdet stor succes i DBU's Landspokalturnering og i 2012 nåede holdet faktisk ind i hovedturneringens første runde, hvor det dog blev til nederlag til
FC Sønderborg fra Danmarksserien. Men undervejs havde
holdet flot besejret Kolding B fra Jyllandsserien med 2-1
hjemme på Egebjerg Stadion.
At vi i denne sæson opnår lige så flot et resultat - bliver nok
svært, men at de unge drenge skal prøve kræfter mod hold
fra højere rækker, giver altid ekstra motivation og gejst. Forhåbentlig med en masse forventningsfulde tilskuere på lægterne - så vil vi gøre vores til at skabe et par overraskelser.
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Bliv en del

af et

ungt team!

- bliv en del af os!

Dig?

Gedved IF ,Egebj erg IF
U19 Senior

De unge U19 - spillere

Forårets kampe

I efteråret havde vi forventninger til et U 19 hold, hvor alle
vores årgang 96 og 97 kunne blive toneangivende på dette
hold, og dermed hjælpe de unge førsteårs Ul 9 samt oprykkede Ul ?-spillere til en nemmere overgang op mod seniorfodbolden. Dette blev ikke helt som forventet, da spillere
fra de to årgange blev benyttet på serie 6, og andre spillere
var ikke til disposition af forskellige årsager. Så Ul 9-holdet i efteråret var med spillere, som var nyoprykkede Ul 9spillere, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at der
virkelig er noget talent og nogle spillere som vil en masse
med fodbolden i den årgang.

Mellem de to samarbejdsklubber deles hjemmebanen ligeligt, og i foråret vil U21 /senior have deres hjemmebane på
Egebjerg Stadion, og Ul9 spiller deres hjemmekampe på
Gedved Stadion. Der arbejdes dog på at vi kan få nogle
hjemmekampe på de samme spilledage, og dermed gøre
lidt ekstra ud af hjemmekampene - således at vi spiller
kampene på samme bane i enten Egebjerg eller Gedved.

I kvalifikationsrunden var vi meget tæt på at rykke op i serie I, og det var kun målforskellen, som gjorde at vi i anden
runde ikke spillede en højere række. Det blev i stedet til
Serie 2, og de fem kampe var både op og ned - men vigtigst
er, at vi sluttede af på hjemmebane med en kæmpesejr på
7-1 over Odder.

Så til de fodboldinteresserede - hold øje med kalenderen
- vi håber at vi kan give Gedved/Egebjerg fodboldinteresserede nogle gode oplevelser i foråret.-

De første hjemmekampe i TT-tumeringen spilles på
kunstgræsbanen i Egebjerg:

Serie 5:
5/3-16 kl. 14.30 mod Stensballe
16/3-16 kl. 19.30 mod Horsens Freja
28/3-16kl.14.30modAs

U19:
Når vi ser tilbage, så har holdet fået en masse erfaring, og
de helt unge U 17-spillere som Kevin Viese Højsgaard, Frederik Koldtoft, Otto Lerche og Ignas Botyrius leverede en
kæmpe indsats til både træning og kampe, og har fået et
halvt års erfaring i U 19, som vi med sikkerhed kan få fordel
af senere på sæsonen.
U 19-drengene er kommet i en pulje i trænings turneringen,
hvor modstanderne er gamle kendinge såsom Brædstrup,
BMJ og FC Horsens, og derudover skal vi møde Fredericia
KFUM og Vinding.

......
.............
.... . .....-.
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13/3-16 kl. 14.30 mod Fredericia KFUM
28/3-16 kl. 12.30 mod Vinding

Trænernes forventninger
Forventningerne fra trænerne for foråret er, at vi kan samle
en bred trup af spi llere, som i foråret vil være med til at
bringe Gedved/Egebjerg IF tættere på at skabe et nyt seniorhold, som kan begå sig på højere niveau. Der er gjort
et kæmpe forarbejde på at få spillere tilbage og med alle
de gode tilbagemeldinger omkring spillere og tilgang til
klubben, så glæder vi os meget til et spændende Gedved/
Egebjerg IF forår.
Håber at vi ses i foråret - vær med til at få seniorfodbolden
til at "shine" igen .
Træningstider indtil I. april 2016
Mandag kl. 20.00 - 21.30 - Egebjerg Kunstgræsbane
Onsdag kl. 19.00 - 20.30 - Egebjerg Kunstgræsbane
Træningstider fra l. april 2016
Tirsdag kl. 18.30 - 20.15 - Bane 2
Torsdag kl. 18.30 - 20.15 - Gedved

/

EGEBJERG IDRÆTSFORENING: S.Ø.G.E. mesterskaber 2016

S.Ø.G.E. mesterskaberne 2016
I weekenden den 30/1 - 31/1 var der de
årlige mesterskaber i indendørs fodbold i
Østbirk hallen.
Der var mange hold repræsenteret fra
Egebjerg, og rigtig mange hold endte
som S.Ø.G.E mestre, så STORT tillykke
til dem og godt kæmpet til alle holdene.

U8piger

U9 piger

UJO piger

Ul5 piger

Ul7 piger

U7 drenge

UJ3 drenge

Ul7 drenge

massageskoler.dk
Bedste massøruddannelse på markedet
Lægeeksamineret Fysiologisk Massør ( modul 1J
starter 22. marts
Skeletmobilisering Weekenden 11-12-13 marts

HUSK tilmelding på tlf/sms: 24400036
• Danmart-(s ældste & mest kvalitetsbevidste
massørskole igennem 20 år
• Alle timer fremmøde på skolen - Ingen elearning
• Kun kvalificerede undervisere og ortopædkirurg som censor
• Gratis studiepakke samt lån af klinik under
uddannelse
• Kun 8 pr. hold - så ingen overses

Jysk Fysiologisk .,___;l_.,.
Massage institut
C::
Nordre strandvej 15
8700 Horsens
Tlf. 24400036
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Gymnastik opvisning i Egebjerghallen
Søndag 3. april 2016 kl. 9.30
Egebjerg IF byder velkommen til den årlige gymnastik opvisning i Egebjerghallen.
Alle vores dygtige gymnastikhold kommer og viser, hvad de har lært i årets løb.

Kl. 9.30

Dørene åbnes

Kl. 10.00

Indmarch, fælles sang og fælles opvarmning

Kl. 10.25

DG l's Landsdelshold fra 4-6. klasse "POWERHOLDET"

Kl. 10.40

Discodans 0.- 1. klasse

Instruktører: Karoline og Mia
Kl. 10.50

Forældre/barn.

Instruktører: Maria, Freya og Mette
Kl. 11.05

Spring 1.-2. klasse

Instruktører: Helle, Elsebeth, Maibritt og Dorthe
Kl. 11.15

Små vildbasser 3-4 år

Instruktører: Anne-Mette og Marianne
Kl. 11.25

Fællesindslag "de skøre knogler"

Kl. 11.30

Discodans 2.-3. klasse

Instruktører: Karoline og Mia
Kl. 11.40

Vildbasser 4-6 år

Instruktører: Ditte, Tommy, Susanne, Freja, Laura, Sigrid, Malene, Cæcilie og Karen
Kl. 11.55

Spring 3.- 4 klasse

Instruktører: Helle og Elsebeth og Sofie
Kl. 12.10

GymTEAM Gedved IF fra 6. klasse

Kl. 12.30

Tak for i dag, tak til trænere og udmarch

Der kan købes kaffe, kage, frugt, juice og vand i hallen!
VI MODTAGER KUN KONTANTER
Vi glæder os til at se jer
Gymnastik afdelingen
Egebjerg IF

Programmet er ikke endeligt, der kan komme ændringer i tidspunkterne.
~~ ~WOO}
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
Af Evan Pedersen

Ved støtteforeningens bankospil mellem jul og nytår blev der gennemført en hyggelig års afslutning. Nu håber vi på en stor tilslutning til det
kommende års klubaftener.
EN TAK TIL ALLE BIDRAG YDERE DER STØTTER FORENINGENS AKTIVITETER.
Støt de unges aktiviteter, bliv medlem af støtteforeningen og deltag meget gerne ved vores banko spil.
Ved ønske om at blive medlem kontakt da klubbens formand eller kasserer.

Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er den 29. marts, den 26. april og den 24. maj 2016

Seneste udtrækninger på medlems numre:
200 kr. Kurt Olesen
100 kr. Lis Kjærgård
100 kr. Irma Sammer
50 kr. Kresten Lauersen
50 kr. Peter Sørensen
50 kr. Yvonne Christiansen
50 kr. Poul Falbe Hansen

200 kr. Emilie Hildestrøm
100 kr. Karen Jensen
100 kr. Edel Blomstrøm
50 kr. Lis Kærgård
50 kr. Kis Sørensen
50 kr. Gitte Mølgaard
50 kr. Linette Puch

200 kr. Susanne Trust
100 kr. Sanne Skovgård Nielsen
100 kr. Erik H Keldsen
50 kr. Alice Hansen
50 kr. Finn Christensen
50 kr. Michael Mikkelsen
50 kr. Tanja Christiansen

Stor tak til månedernes sponsorer:
'

Max Legetøj

Egebjerg/Hansted Forsamlingshus
v/ Chris Frænde

Murefirmaet Bavnehøj
. v/Flemming Thomsen

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:
Nov: UlO fodbold piger.
Jan: U10 håndbold piger.

Formand

----

Se her
Kurt Olesen

Næstformand/sekretær Evan Pedersen
Kasserer

Ellen Thomassen

Bestyrelsesmedlem

Elsebeth Jensen

Bestyrelsesmedlem

Jytte Vinter

ffi

75 65 64 26
23 25 64 89
21 64 18 22
20633821
20 65 48 50

~~ ~~

Vi vil rigtig gerne have .flere medlemmer i støtte.foreningen, så vi fortsat kan støtte ungdommen i
EfF Vi synes selv vi gør et godt stykke arbejde til
gavnforjeres børn.

Derfor denne henvendelse ti/Jer forældre:
Køb et medlemskab, det koster kun 100 kr. årligt.
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HANSTED-EGEBJERG HUSHOLD',\ll\'GSFORENING: Aktiviteter og program

~ y---

Af Margit Henriksen og Lis Stouby
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Kom se og hør, hvad vi laver af spændende ting, være med til vores aktiviteter. Det eneste vi
ikke laver er mad, men spiser den gerne

Q

ikke medlemmer er også velkommen til at deltage,

mod en merpris pr. arrangement. Etårsmedlemskort koster kun 100 kr., så må man tage en
samlever/mand med til vore aktiviteter.

PROGRAM FOR MARTS -APRIL - MAJ - JUNI 2016.
Den 15. marts besøger vi Statsfængslet Møgelkær. Vi mødes i Møgelkær på parkeringspladsen
kl. 18.45. Adressen er: Møgelkærvej 15, 7130 Juelsminde. Pris 50 kr.
Tilmelding senest den 8 marts. Begrænset pladser.
Den 25. april er der generalforsamling i Den Gl. Brugs kl. 19.00. Tilmelding senest den 18. april.
Den 16. juni er der udflugt til Moesgaard Muserum ved Aarhus. Vi kører fra Egebjerghallen kl. 9.30,
forventet hjemkomst ca.17.00. Pris 300 kr. Tilmelding senest den 10. juni.

T ILMELDINGERNE ER BINDENE.
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Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse
Ruth Jensen

Skovgårdsvej 10

21 15 63 9 1

Birtha Nielsen

Stængervej 32

756564 2 1

MargitHenriksen

Gl. Egebjergvej 2

75 65 63 15

Alice Jensen

Tingvadvej 6

75 68 54 68

Ninna Thomsen

Vesterhøjsvej 12

29 86 65 Ol

Lis Stouby

Kærvej 14

23 60 67 88
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KFUM SPEJDERNE: Juletur til Sletten
Af Carsten Bai, juniortropleder

Traditionen tro samledes alle spejderne i Egebjerg gruppe på Sletten ved
Himmelbjerget til juletur i slutningen
af november.

Efter frokost kom en masse forældre og
alle spejdere og forældre var på opgaveløb rundt i området - årets tema var
juleevangeliet, og der var opgaver som
fx forhindringsbane, skrive julekort til
Fredag mødtes vi ved hallen og kørte lederen, finde vej med kompas mv.
derfra samlet i bus til Sletten, hvor På hver post blev fo1ialt en lille historie
Anne og Villy stod klar til at tage imod med udgangspunkt i juleevangeliet.
og fordele os i hytterne. Efter madpakker blev der klippet og klistret en masse Midt på eftermiddagen var det dejligt at
julepynt til det ophængte juletræ, inden komme ind i varmen og få kage, saft og
kaffe, og efter kaffe var der aktivitet for
aftenens sluttede med æbleskiver.
spejderne udenfor og i gymnastiksalen,
Lørdag formiddag lavede enhederne som seniorspejderne stod for.
aktiviteter to og. to - fx bygge juniorspejderne og seniorspejderne pionering, Imens arbejdede forældre og ledere
og bævere og fåmiliespejdere lavede med, hvad der gør spejderarbejdet i
juledekorationer, som kunne pynte bor- Egebjerg gruppe godt, og hvad der kan
dene i hytten resten af weekenden.
gøre det endnu bedre.
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Klokken 18 var forældrene i grupperådet klar med den traditionelle julemiddag - flæskesteg, brune og hvide kartofler, sovs og rødkål + risalamande med
kirsebærsovs. LÆKKERT. I år var vi ca
200 til spisning - hyggeligt, men også
en stor bedrift af grupperådet.
Efter troppens pejseunderholdning drog
de yngste og forældrene hjem og juniortrop, trop, senior var på klanens aftenløb ude i mørket.
Søndag formiddag gik med rengøring og
stratego i sneen inden forældrene kom
og kørte os hjem ad snedækkede veje.

Tak til alle for endnu en super juletur
- EN FANTASTISK TRADITION.

(
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Givog du skal få!

sKpejderne

Et aktivt fællesskab med omkring 120 friske børn og unge.
Samtidig med du bliver en del af et positivt voksensamvær.

EGEBJERG

DU HAR:
lyst til at være sammen med børn og/eller unge
energi til at sætte ting i gang
lyst til friluftsliv
måske været spejder før, men det er ingen betingelse

VI TILBYDER:
Et aktivt fællesskab.
Kurser og inspiration.
Stor opbakning og støtte

VI SAVNER:
•

Voksne, som har lyst til at inspirere og fastholde spejderne i et aktivt
og spændende spejderliv. Du vil indgå i et velfungerende lederteam, der
sprudler af ideer, men som har brug for en ekstra hånd.

VI HÅBER:
at høre fra DIG!
Med store spejderhilser
KFUM-spejderne i Egebjerg
Laila Søgaard
Mobil: 22 55 67 77 - Mail: laila@askeholm.dk

Tal< for dit træ

(

Søndag den 3. januar samlede KFUM-spejderne
igen brugte juletræer ind.
TAK til alle, som satte sit træ ud til vejen med penge bundet på.
Indsamlingen gav i år 7 .400 l<r., som bl.a. sl<al bruges til
indl<øb af nyt grej til gruppernes sommerlejr.

Med spejderhilsen
KFUM-Spejderne, Egebjerg
~~
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KFUM SPEJDERNE: Fastelavn
Af Christina Rasmussen , familiespejd koordinator

IF~~Qæll~WIID @æu ®If ®fil llilæulliifÆ illl~fÆS)
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Farlige drager og løver, lynende hurtige superhelte og ninjaer
samt yndige prinsesser og enhjørninge havde i dag forenet
sig for i fællesskab at holde den gamle tradition om at slå
katten af tønden i hævd.

Tusser, lim, sakse og karton i alle regnbuens farver fyldte bordet og med hjælp fra fantasifulde små hoveder, kreative hjerner og flittige hænder blev to seje og farverige tønder kreeret!

Skønt udklædte børn - og deres udklædte forældre, startede
dagen ud med at dekorere de ret så kedelige og efter nogens
udsagn "flade" tønder.

Tønderne blev i smug fyldt med lækkerier, som det sig hør
og bør - hvor efter de på behørig vis fik slag med køllerne,
mange slag! På gulvet lå slik, rosiner, serpentiner og de sølle
rester af tønderne...

(
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EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Fastelavnsfest
Af Bestyrelsen

Fastelavnsfest·
Fastelavn søndag den 8. februar havde Egebjerg Hansted Forsamlingshus besøg
af over 120 udklædte børn ifølge af næsten lige mange voksne.
Opfindsomheden var stor iblandt de udklædte børn og der blev lagt kræfter i tøndeslagningen både kl. 11.00 og kl. 14.00, hvor der blev kåret både kattekonger
og dronninger samt bedst udklædte i 3 alders kategorier.
Bestyrelsen for Forsamlingshuset takker for det store opbakning, håber vi ses
næste år til endnu en gang tøndeslagning.

(
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus har hermed fornøjelsen at præsenterer koncert

FREDAG DEN 1. APRIL 2016 KL. 20.00
Praktisk info og billetbestilling
Indgangen åbnes kl. 19.00 og koncerten starter kl. 20.00
Billetpriser: I forsalg, kr. 175,00 inkl. gebyr - Evt. overskydende billetter sælges ved indgangen til forhøjet pris.
Billetter kan bestilles via vores hjemmeside = www.egebjerg-hansted.dk
eller ved henvendelse til Tommy på tlf. 20 81 66 85 eller Erik på tlf. 30 37 42 84, gerne SMS.

Ø lsmagning i
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Onsdag den 4. maj kl. 18.00
Kom og hør flere løgnhistorier, rejseanekdoter og kone-vittigheder med Torben Matthews,
ejer af "You'II Never Walk Alone" pubben i Kolding

Prisen er kr. 200,00 for smagning af 8 nye bryg samt 2 sandwich og 1 øl.
Tilmelding til Erik på tlf. 30 37 42 84, gerne via sms, senest den 29. april 2016.

HUSK at man behøver IKKE at være medlem af forsamlingshuset, men skal være mindst 18 år
for at kunne deltage.

®
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Kunsten

redde liv

--

Kursus i brugen af hjertestarteren finder sted

Den 8. marts 2016 kl. 19.00-20.30
Sted: Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Vi starter med præsentation af hjertestarteren og hjertestarterskabet.
Derefter vil Kunsten at redde livs førstehjælpsinstruktør
give et kursus i brugen af hjertestarteren.
Vi opfordrer ALLE til at deltage i dette GRATIS kursus, hvor der bliver gennemgået
hvad vi skal gøre, hvis der en dag bliver brug for vores hjertestarter.
Kunsten at redde liv tilbyder også et 4 timers hjerte/lunge førstehjælpskursus,
for alle i byen hvis dette har interesse.
Vi glæder os til at se jer.
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RIN<i TIL CHRIS FRÆNDE
TLF: 2255 6734
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UNGDOMSSKOLEN: Klubrådet

IKiloo1IDrr®cfilælC IP) i Uoorr
Klubrådet i Egebjerg har været på en tur rundt i de andre
klubber i Horsens og omegn. Vi har oplevet lidt af hvert.
Klubber med gang i den og som er godt besøgt, og andre
klubber hvor vi ramte en uheldig dag.
Vi tog afsted for at fa inspiration til nye og spændene ting i
vores egen klub. Vi så mange positive ting i de forskellige
klubber, f.eks. var der meget snak om at vi skulle have en
biograf. Mange klubber er større end vores og har derfor
plads til flere aktiviteter end os. Til gengæld har vores klub
lige de aktiviteter vi har brug for.
Vi blev modtaget lidt forskelligt i klubberne, nogle var
meget begejstrede for at vise deres klub frem, imens andre
bare spillede kort og mere eller mindre ikke lagde mærke
til os. Der vil vi sige har stor betydning for førstehåndsindtrykket og vores indtryk af klubben.

w
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En anden ting vi lagde mærke til er at man ofte bedømmer
klubber på hvor godt besøgte de er, men nogle af de klubber
med mange gæster føltes for små eller for overfyldte.

DERFOR SYNES VI, AT EGEBJERG KLUBBEN
ER BLANDT DE HYGGELIGSTE, DA VI HAR ET
PASSENDE ANTAL BESØGENDE.
Det har været en meget spændene oplevelse og vi vil gerne opfordre andre klubber til at tage en lignende tur, det
kunne jo være at man fik lyst til at besøge en anden klub
end sin egen.

UNGDOMSSKOLEN: Tur til København 2015

Tur til København 2015
Det var en meget hyggelig tur til København, men det var meget koldt. Det ville
have været meget sjovere hvis der havde
været lidt varmere. Men det var alligevel
en dejligt fordi der var så mange i Tivoli
lørdag aften.
Bergrun
Det har været en mega go' tur og en
hyggelig aften i tivoli. Men det var en
våd, kold, og snefuld aften.
Rikke
Det var en super god tur, og det en rigtig
godt at nogle vil tage initiativ til at bruge
deres tid og kræfter i en hel weekend på
sådan nogle larmende irriterende unger.
Jeppe
Koldt med for meget sne. Det har været
sjovt. Det har været en god sammensat
tur. Vi kunne selv bestemme.
Oda, Lars, Matilde, Mikkel, Karoline,
Andreas

Vi synes det har været en god tur, vi
har oplevet en masse sjove ting. Det
var lækkert at man ligesom havde fritid
at man ikke skulle gå efter et planlagt
program. Vi synes at det havde federe
hvis vi var taget derover om sommeren, men ellers tommel up for turen.
Alberte, Bergrun og Julie
Vi skulle bo i klub 44 på lslevskole I
Rødovre. Der var LAN fest i klubben
da vi ankom fredag aften. Lørdag startede med at nogle lavede morgenmad
efter vi havde spist, tog nogle andre opvasken, vi fik alle en opgave i løbet af
weekenden.
Turen gik først ud til den lille havfrue,
hvorfra gik vi forbi Gefionspringvandet
ind mod strøget, igennem Amalienborg
slotsplads hvor vi samtidlig kunne overvære vagtskifte. På strøget var nogle
inde og se Guinness World Records
Museum, andre gik ind Thorvaldsens

museum, tur forbi Christiansborg og
børsen. Sidst på eftermiddagen da vi
kørte retur var det begyndt at komme
slud ned og det var vådt. Vi kunne ikke
komme ind da vi var tilbage ved klubben, så vi var nødt til at vente på hjælp
aflederen af klubben, som låste os ind i
varmen, inden havde vi haft en sneboldkamp for den første sne var faldet.
Efter aftensmaden var i tivoli, og det
var mega koldt og der var begyndt at
falde sne. Vi havde en god, men kold og
våd aften i tivoli. Turen tilbage tog tid
da der var kommet 10 cm sne.
Søndag morgen var der kommet meget sne, så lederne fulgte sitiuationen
m.h.t. om vi kunne komme hjem eller?
De blev enige om at vi skulle køre ved
middagstid, turen hjem gik fint der var
meget og lidt sne på turen hjem
Oda, Karoline og Lars

(
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UNGDOMSSKOLEN:
SLÅ NISSEN AF TØNDEN
Skrevet afAlberte
I stedet for at afholde vores traditionelle julefrokost, prøvede vi at flytte fastelavn, så vi slog nissen af tønden i stedet for
katten her i februar. Så 26. februar prøver vi så med julefrokosten, i stedet for fastelavn.
Det var en rigtig hyggeligjulefastelavn, på trods afvi ikke var vild mange unge. Aftenen forløb meget hyggeligere, da vi
ikke var flere, end det vi var. Vi startede med at spille pakkeleg, og derefter slog vi nissen af tønden, aftenen sluttede med
at vi spiste æbleskiver.

KUN FOR PIGER
Skrevet af Maya Molly Johansen, Emma Hansen og Emma Kold
Tøsehold i klubben er meget hyggeligt vi snakkede meget med hinanden og også med nogle vi ikke havde snakket med
før. Vi havde også et godt fællesskab, og på tøsehold havde vi kun en regel og det var "hvad der bliver sagt på tøseholdet
bliver på tøseholdet". Vi kunne stole på hinanden fortælle hemmeligheder, og vide at ingen ville fortælle dem videre.
Vi hyggede os meget med at ordne hår og negle, vi snakkede også om erfaring gennem livet. Vi hørte musik og pjattede
meget. Vi var glade for at Julie havde tøsehold for hun var med på det hele, lige meget hvad vi spurgte om, og så var hun
meget åben og imødekommende. Tøsehold er helt klart noget vi kunne finde på at melde os til igen.

OVERSIGT FOR EGEBJERG KLUBBEN 2016
Fredag 26. feb.

Julefrokost. Pris kr. 25.- betales i klubben ved tilmeldning.

Tid 19.00 - 22.30

Fredag 1. april

6. klassefest. En fest for kun 6. klasserne

Tid 19.00 - 22.00

Fredag 15. april

Ungfest på Den grå Fabrik

Tid 19.00 - 24.00

Mandag 25. april

Blå Mandag

Torsdag 28. april

Sæsonen slutter for ungdomsskolen

Lørdag 30. april

Tur til Heide park

~ ~~ ~ & i ) ®

Tid 06.00 - 22.00 ca

UNGDOMSSKOLEN:
BABOONCITY
Lørdag den 23 januar var ungdomsskolen på tur til Baboon City i Herning. Vi var 15 elever og voksne med på turen. Selv
om vejret ikke var med os, der var faldet store mængder sne om natten, var det med godt humør, vi tog afsted. Baboon City
er et kæmpe legeland, hvor de unge skulle hygge sig og lege hele dagen. Det kunne de sagtens bruge hele dagen på, da det
er Danmarks ultimative største legeland. Der er syv kæmpe haller fyldt med sjove faciliteter, bl.a. en hel arkade hal, som er
fyldt med alverdens spillemaskiner. Derudover er der en hel hal med trampoliner opstillet på forskellige måder, så der kan
laves forskellige spring. Eleverne var i fuld gang hele dagen med aktiviteter såsom rodeotyr, sumobrydning, pælekamp,
klatrevæg, minigolf og sidst men ikke mindst radiobiler, som var et hit hos de unge. Turen var et stort hit for de elever der
deltog og vil blive gentaget i den kommende sæson.

FOTOHOLDET
Nu er tiden ved at nå slutningen på undervisnings sæsonen, Holdet har været i Hanstedskov og inde i Horsens ved aftenstide for at tage billeder på en anden måde end bare i "atelie". De står overfor en tur ud til Inhouse fotografi på Søndergårdsalle i Horsens, hvor de hører om hvordan en professionel fotograf arbejder. Der vil også være mulighed for at låne
det udstyr, som fotograferne arbejder med.
De har prøvet at tage billeder med analog kamera, for så derefter at selv fremkalde film og til sidst ikke mindst billeder.

..
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HUSK TUR TIL HEIDE PARK
Lørdag den 30. april er der en tur til Heide Park.
Pris: 200,~ DK. Beløbet skal betales ved tilmelding på WWW. UNG HORSENS.DK
Der er afgang fra Egebjerg kl. 06.00 og hjemkomst ca. kl. 22.00.
Husk at medbringe madpakke til frokost og lommepenge til aftensmad.
Det er først til mølle, der er kun 16 pladser.

Koncert med "Almost Irish" i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus kl. 20.00 (ses. 18)

Egebakkens Venner afholder Banko på Egebakken kl. 19.00 (ses. 42)
Ølsmagning i Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus kl. 18.00 (ses. 18)
Gudstjeneste Midfaste i Lundum kirke
kl. 10.30 Tine Frisenette
"Karavanen" fra Folkekirkens Nødhjælp
kommer. De skal være sammen med begge
konfirmandhold fra kl. 17-20. Det afsluttes
med en gudstjeneste kl. 19.30-20 i Hansted
kirke og alle er velkomne her.

Gudstjeneste 1. søndag efter Påske
Lundum kirke kl. 9.00 - Tine F.
Gymnastikopvisning i Egebjerghallen kl. 9.30
(ses. 11)

Egebakkens Venner afholder bankospil på
Egebakken kl. 19.00 (se side 42)
Mindehøjtidelighed for Frederik Bajer og dragonerne ved Bavnehøj kl 10 (se side 38)
Gudstjeneste 2. søndag efter Påske
Hansted kirke kl. 10.30 - Tine F.
Smartex tøjsalg på Egebakken kl. 14 med gratis kaffe ·

Kursus i brugen ·af hjertestarter i EgebjergHansted Forsamlingshus kl. 19.00 (ses. 19)
Gudstjeneste Mariæ Bebudelse i Hansted
kirke kl. 9.00. Efterfølgende Landsindsamling til Folkekirkens nødhjælp kl. 10 fra Kirkehuset
Sæsonstart i Egebjerg Løbeklub fra Egebjerghallen kl. 17.30 (ses. 6)
Husholdningsforeningen besøger statsfængslet i Møgelkær kl. 18.45 (ses. 13)
Generalforsamling i EIF i Egebjerghallen kl.
19.30 (ses. 4)
Årsmøde for Centerrådet og
generalforsamling i Egebakkens Venner på
Egebakken kl. 14.00 (ses. 43)
Gudstjeneste Palmesøndag
Lundum kirke kl. 15.30 - Tine F.
Gudstjeneste Skærtorsdag aften i Hansted
kirke kl. 20, og inden gudstjenesten er der
fælles Påskefestmiddag kl. 18 i Kirkehuset. Pris ca. 80,- kr. børn under 18 gratis,
Tilmelding til kirkekontoret senest d. 18/3.
Påskedag Gudstjenester
Lundum kirke kl 9.00 - Tine F.
Hansted kirke kl. 10.30 - Tine F.
2. Påskedag Gudstjeneste i Hansted kirke
kl. 10.30 - Tine F.
Støtteforeningen afholder bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19.00 (ses. 12)

Foredrag om "Det religiøse landskab under
forandring" ved Professor Viggo Mortensen i
Hansted kirkehus kl. 19.00 (se side 27)
Affaldsindsamling i naturen - start fra Egebjerg Fritidscenter kl. 10.00 (se side 38)
Gudstjeneste 3. søndag efter Påske
Hansted kirke kl. 19.00 - Tine F.

26
28
30

Forårskoncert med Bakkekoret på Egebakken
kl. 19.00 (se side 45)
Sangaften med Thomas og Tine kl. 19.00. Vi
begynder i Hansted kirke og fortsætter i Hansted Kirkehus
"Fortælletime" med altergang på Egebakken
kl. 14.30 Tine F.
Konfin11ations Gudstjenester Bededag i Han- sted kirke kl. 9. 00 (A klasse) og kl. 11. 00 (B
klasse) - Tine F.
Husholdningsforeningen holder generalforsamling i Egebjerg Fritidscenter (Den gi Brugs)
kl. 19 (ses. 13)
Støtteforeningen afholder bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen kl. l 9 .00 (ses. 12)
Forårsfest på Egebakken kl. 17 (se s.44)
Ungdomsskolens tur til Heide Park afgang fra
Egebjerg kl. 6.00 (ses. 23)

Gudstjeneste 5. søndag efter Påske
Hansted kirke kl. 9.00 Lone Buh!
Egebakkens Venner afholder Banko på Egebakken kl. 19.00 (se side 42)
Kr. Himmelfartsdag Gudstjeneste i
Præstegårdsskoven i Lundum kl. 14.
Vi mødes ved Shelter kl. 13.30.
Husk kaffe og evt. pude at side på.
Gudstjeneste 6. søndag efter Påske
Hansted kirke kl. 10.30 - Tine F.

16
19
21
22
24

29

Pinse gudstjenester
Lundum kirke kl. 9.00 Tine F.
Hansted kirke kl. 10.30 Tine F.
2. Pinse dag i Lunden i Horsens
fælles provsti gudstjeneste kl. 10 (ses. 27)
Fælles busudfl.ugt fra Egebakken (se side 44)
Lørdagstræning og hygge i Egebjerg Løbeklub kl. 10 (se s. 7)
Bøme/familie gudstjeneste i Hansted kirke
med indslag fra 3. klasser kl. 14.00 - Tine F.
Støtteforeningen afholder bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen kl. I 9.00 (ses. 12)
Gudstjeneste I. søndag i Trinitatis

Gudstjeneste 2. søndag i Trinitatis
Hansted kirke kl. I 0.30 - Tine F.
Horsens Løbet 2016 kl. 12.00 (ses. 7)
Egebakkens sommerbesøg i præstegården
kl. 14.30
Husholdningsforeningens udflugt til Moesgaard Museum. Afgang fra Egebjerghallen kl.
9.30 (ses. 13)
Grillfest på Egebakken kl. 17 .00 (sæt kryds i
kalenderen)

Byfest uge i Egebjerg (sæt kryds i kalenderen)
Gudstjenester 4. søndag i Trinitatis
Lundum kirke kl. 9.00 - Tine F.
Hansted kirke kl. 10.30 - Tine F.
Gudstjenester 5. søndag i Trinitatis
·
one Buhl
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LUNDUM OG HANSTED KIRKER: GUDSTJENESTER

Hansted kirke
Tirsdag d. 8. marts kl. 19.30
Gudstjeneste Tine Frisenette
Efter besøg af "Karavanen" fra Folkekirkens
Nødhjælp sammen med konfimandholdene.
Søndag d. 13. marts kl. 9.00
Mariæ Bebudelse Tine Frisenette
Med efterfølgende indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp fra Hansted Kirkehus ca. kl. 10.
Skærtorsdag d. 24. marts kl. 20.00
Gudstjeneste Tine Frisenette
Påskefestmiddag kl. 18 - se opslag s. 27

Lundum kirke
Søndag d. 6. marts kl. 9.00
Midfaste Tine Frisenette
Søndag d. 20. marts kl. 15.30
Palmesøndag Tine Frisenette
Søndag d. 27. marts kl. 9.00
Påskedag Gudstjeneste Tine Frisenette
Søndag d. 3. april kl. 9.00
1. søndag efter Påske Tine Frisenette

Søndag d. 27. marts kl. 10.30
Påskedag gudstjeneste Tine Frisenette

Torsdag d. 5. maj Kr. Himmelfartsdag kl.
14.00 i Præstegårdsskoven. Vi mødes ved
Shelter kl. 13.30. Husk kaffe og evt. pude at
side på. Tine Frisenette

Mandag d. 28. marts kl. 10.30
2. Påskedag gudstjeneste Tine Frisenette

Søndag d. 15. maj kl. 9.00
Pinse Gudstjeneste Tine Frisenette

Søndag d. 10. april kl. 10.30
2. søndag efter Påske Tine Frisenette

Søndag d. 29. maj kl. 10.30
1. søndag i Trinitatis Lone Buhl

Onsdag d. 13. april kl. 19.00
Hansted kirkehus - foredrag om "Det religiøse landskab under forandring" ved Professor
Viggo Mortensen

Søndag d. 19. juni kl. 9.00
4. søndag i Trinitatis Tine Frisenette

Søndag d. 17. april kl. 19.00
3. søndag efter Påske Tine Frisenette

Søndag d. 10. juli kl. 10.30
7. søndag i Trinitatis Lone Buhl

St. Bededag d. 22. april kl. 9.00 og 11 .00
Konfirmations gudstjenester kl. 9 (A-klassen)
kl. 11 (B-klassen) Tine Frisenette
Søndag d. 1. maj kl. 9.00
5. søndag efter Påske Lone Buhl
Søndag d. 8. maj kl. 10.30
6. søndag efter Påske Tine Frisenette
Søndag d. 15. maj kl. 10.30
Pinse Gudstjeneste Tine Frisenette

Egebakken

Søndag d. 22. maj kl. 14.00
Børne/familie gudstjeneste Tine Frisenette

Onsdag d. 30. marts kl. 14.30
Påskegudstjeneste Tine Frisenette

Søndag d. 5. juni kl. 10.30
2. søndag efter Trinitatis .. . Tine Frisenette

Onsdag d. 20. april kl. 14.30
Fortælletime med altergang Tine Frisenette

Søndag d. 19. juni kl. 10.30
4. søndag efter Trinitatis ... Tine Frisenette

Onsdag d. 25. maj kl. 14.30
Pinsegudstjeneste Tine Frisenette

Søndag d. 26. juni kl. 17.00
5. søndag efter Trinitatis ... Tine Frisenette

Onsdag d. 15. juni kl. 14.30
Sommerbesøg i præstegården
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UNGDOMSSKOLEN:
SLÅ NISSEN AF TØNDEN
Skrevet afAlberte
I stedet for at afholde vores traditionelle julefrokost, prøvede vi at flytte fastelavn, så vi slog nissen af tønden i stedet for
katten her i februar. Så 26. februar prøver vi så med julefrokosten, i stedet for fastelavn.
Det var en rigtig hyggelig julefastelavn, på trods af vi ikke var vild mange unge. Aftenen forløb meget hyggeligere, da vi
ikke var flere, end det vi var. Vi startede med at spille pakkeleg, og derefter slog vi nissen af tønden, aftenen sluttede med
at vi spiste æbleskiver.

KUN FOR PIGER
Skrevet af Maya Molly Johansen, Emma Hansen og Emma Kold
Tøsehold i klubben er meget hyggeligt vi snakkede meget med hinanden og også med nogle vi ikke havde snakket med
før. Vi havde også et godt fællesskab, og på tøsehold havde vi kun en regel og det var "hvad der bliver sagt på tøseholdet
bliver på tøseholdet". Vi kunne stole på hinanden fortælle hemmeligheder, og vide at ingen ville fortælle dem videre.
Vi hyggede os meget med at ordne hår og negle, vi snakkede også om erfaring gennem livet. Vi hø1ie musik og pjattede
meget. Vi var glade for at Julie havde tøsehold for hun var med på det hele, lige meget hvad vi spurgte om, og så var hun
meget åben og imødekommende. Tøsehold er helt klart noget vi kunne.finde på at melde os til igen.

OVERSIGT FOR EGEBJERG KLUBBEN 2016
Fredag 26. feb.

Julefrokost. Pris kr. 25.- betales i klubben ved tilmeldning.

Tid 19.00 - 22.30

Fredag 1. april

6. klassefest. En fest for kun 6. klasserne

Tid 19.00 - 22.00

Fredag 15. april

Ungfest på Den grå Fabrik

Tid 19.00 - 24.00

Mandag 25. april

Blå Mandag

Torsdag 28. april

Sæsonen slutter for ungdomsskolen

Lørdag 30. april

Tur til Heide park
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Tid 06.00 - 22.00 ca

LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: KIRKEOPLYSNINGER

Asger Højland Lorentzen
Lundumhedevej 77, 8700 Horsens
Tit. 25 43 62 05
Mail: asgerhjland@gmail.eom

Carl Oluf Madsen
Hanstedvej 15, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 63 30
Mail: mail@comadsen.dk

Kirkebil for Lundum og Hansted sogne

..

Lundum og Hansted sogne tilbyder brug af kirkebil efter ønske og behov til gudstjenester.
Når der er gudstjeneste i nabosognet, og der ikke er gudstjeneste i kirken i dit eget sogn,
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. Du skal
oplyse tidspunktet for gudstjenesten og din adresse, enten din private adresse, eller der
hvor du ønsker at stå på. Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken .

Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. ................... . .... 10.00-12.00
Torsdag tillige kl. ... . ............. . ...... 16.00-18.00
Kordegn: Pia Schiønnemann
Mail: pss@km.dk
Henvendelse vedr. fødsel, dåb, attester, navneændring m.v.

Ole Leth
tlf. 75 65 67 04
MaiI: hanstedkirkegaard@mail.dk

Tine Frisenette
Stængervej 24, 8700 Horsens
Tlf.: 75 65 64 12 - Mobil: 24 63 98 20
Mail: tfri@km.dk
fridag mandag - træffes efter aftale

Lundum-Hansted
på Facebook
Lundum-Hansted er
kommet på Facebook.

også

Gå ind på vores side LundumHansted og like og del og
kommenter, jo flere jo bedre!

t13
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Folkekirkens nødhjælp
sogneindsamling 2016
Del med verdens fattigste kvinder

FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP
actamance

Søndag d. 13. marts 2016 vil Lundum og Hansted sogne gerne sende
så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle får mulighed for at give
verdens fattigste kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at
udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.
Tankegangen at 'dele med den fattige' er meget ældre og står som en helt central
grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de bibelske
historier og i den gamle høstsang: 'Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen
og den fattige skal også være mæt.'
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: "Del med verdens fattigste
kvinder".

Sådan deler vi med verdens fattigste kvinder
Kvinder på flugt
I Jordan, Libanon og Tyrkiet hjælper vi syriske kvinder og deres familier til bedre
levevilkår. Vi giver dem blandt andet penge, mad, tæpper, varmeapparater og
vintertøj.
Kvinder i katastrofer
Vi uddanner kvinder i at være forberedt på katastrofen. De redder nu ejendele,
mad og ikke mindst liv, når katastrofen rammer.
Kvinder i fattigdom

I

Tusindvis af kvinder går på landbrugsskole, hvor de lærer nye dyrkningsmetoder.
Deres høst er nu mere end fordoblet.
Vi mødes i Kirkehuset. Indsamlingen foregår fra kl. 10.00 til kl. 13.00,
og der vil være en sandwich eller lign. til indsamlerne, når de kommer
tilbage.
I må gerne være 2 om en rute, så tag din mor, far, ven, veninde med. Hvis
I har ønske om en bestemt rute, kan I ringe eller skrive til migVi glæder os til at se jer og håber, vi vil slå vores egen rekord fra sidste
år.
Elsebeth Rasmussen
er@keyaccount.dk eller 23602487
[ 3 f i l m l ~ ~~
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: Pensionist julefest
Af Leif H. Kristensen

å kom vi ind i julemåneden december2015. Der var inviteret til den
årlige pensionist julefest for Lundum
og Hansted sogne i Hansted kirke kl.
14. 00. Julefesten starter med gudstjeneste i kirken. Der synges nogle af
julens salmer, og vores præst Tine Frisenette læste juleevangeliet fra prædikestolen. Juleevangeliet er noget særligt, i hvert fald for mig, vil jeg sige, og
jeg tror da også, det er det samme for
mange andre mennesker. Det betyder
noget at høre det læst op, følelserne fra
barnsben i skolen, senere i ens voksne
liv, når man hører det, ved man at der er
julehygge og familiesammenkomster i
vente. Selve evangeliet er vel mere eller mindre grundstenen sammen med
trosbekendelsen i vor kristne tro.
Vores præst talte i sin prædiken om
den ufred, som der er i verden i dag,
og hvordan mennesker bekriger hinanden, og de terror handlinger, som der
har været i København Paris og USA.

S

Will Suhr Rasmussen

Grufulde handlinger der skal nævnes,
uforståeligt at verden er skruet sådan
sammen i dag. Tilgivelse og fred virker
af og til som ren ønsketænkning i denne verden nu om dage. Men vi kan vel
håbe på, at freden vi 1 sænke sig over
den urolige del af vores klode Jorden.
På opfordring af vores præst tog alle
hinanden i hånden ved velsignelsen og
ønskede hinanden fred.
Efter gudstjenesten hilste og trykkede
vores præst Tina Frisenette hånd med
hver enkelt person, som forlod kirken.
En god og traditionsrig skik bliver
holdt i hævd i Hansted kirke.
Efter gudstjenesten gik vi til menighedshuset/kirkehuset, hvor vi blev
modtaget af menighedsrådets medlemmer, som bød os velkommen og
bad os finde en plads i salen, hvor der
var dækket op til kaffebord. Da alle
havde fundet en plads, bød Villy Suhr
Rasmussen velkommen og fortalte om
eftermiddagens arrangement, der var
kaffe og the hjemmebagte boller og
lagkage med flødeskum, og vi skulle
synge nogle sange, og ellers hygge os
med en god snak med hinanden.
Sara Trandberg, der var lånt fra Østbirk kirke, og som er uddannet operasanger, sang nogle julesange med vores organist Julie ved klaveret. Fantastisk stemme Sara Trandberg har. Hun
sluttede sin optræden med nummeret.
"julen kommer førend vi ved" stor applaus til hende fra publikum i salen.
Så var der dømt lagkage. Ja, hvad er et
kaffebord uden lagkage, nej vel. Og rigeligt med kaffe, og der var nok af begge slags. Så mente Villy, at deltagerne
skulle synge, og Villy havde medbragt,
årets nye julesang af Peter Sander An-

~ ~ ~ ~~

dersen og Svend Erik Petersen "Hvad
er det der gør jul til noget særligt"
Deltagerne blev taget i skole af vores
organist i kirken Julie SchaumannHansen, der gennemgik første vers
linje for linje, og så var alle klar til at
synge den, og dette gik rigtigt godt.
Omkvædet er lidt kringlet, da to ord i
sidste linje synges sammen med linjen
før, men det gik fint, sangen vil vi nok
høre meget mere til i de kommende år.
Til sidst sang vi sangen af Bruno Rasmussen. "Kirkeåret - bid for bid" mel.
Nu har vi altså jul igen. Seks vers med
en gennemgang af kirkeåret, på en sjov
og humoristisk tekst, men helt klart
rammende for det, som sker gennem
året i vores kristne kirke.
En hyggelig og rar eftermiddag var
slut i menighedshuset i Hansted for
sognenes fremmødte pensionister. Der
blev sagt farvel og med et ønske om en
god og glædelig jul til alle.

(
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Egebjergskolen: Skuespillets kraft på !gebjergsis_olen
Af Lisbet Collett-Overgaard og elever fra 4 . klasserne

~Ikun~~fIDil~ INrd
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e første par uger af det nye år arbejdede elever og lærere fra 4. årgang på Egebjergskolen sammen med
to professionelle skuespillere i projektet "Skuespillets kraft".

D

H.C. Andersens "Snedronningen" og
Astrid Lindgrens "Brødrene Løvehjerte" dannede den litterære baggrund
for projektet, hvor eleverne fik kontakt
med deres egen skaberkraft og kreativitet. De to skuespillere, Søren Zacho

Ruby og Dag Njaa Isene, formidlede
hvad skuespilkunst kan, og hvad der
skal til for, at publikum kan leve sig
ind i teatrets univers. Skuespillerne
havde udarbejdet dette projektet i fællesskab med skolen og Statens Kunstfonds Husordning, som har ydet økonomisk støtte til projektet.

III

Elever fra 4.b har skrevet tekster om
deres læring og oplevelser i forbindelse med projektet.

I denne uge har vi arbejdet med Skuespillets kraft. Det har
været en meget spændende uge for os alle. Vi har blandt andet
lært at træde i karakter og ændre vores stemmer. Det var lidt
svært i starten, men vi lærte det ved at øve os.
Vi har lært at tro på os selv. Vi har lært at spille skuespil, og
måske er der en i klassen der vil bruge det som vi har lært, når
vi bliver store.
Nu har vi arbejdet med dette emne i en uge, og vi har alle
opfyldt vores egne mål. Nogen havde sceneskræk, og gæt engang ... nu er de ikke bange for at stå og lave skuespil foran
andre mennesker.
Vi har lært at bruge vores fantasi, yderligere end vi kunne før.
Det var sjovt, da Søren og Dag optrådte for os. De var meget
gode, og de gav os inspiration til at blive bedre.
Da vi skulle optræde for parallelklasserne, lærerne og Bjarne
var det meget skræmmende, men vi gjorde det, og det var fedt.
Efter vi havde optrådt var alle glade, og vi var stolte af os selv.
Det var en god uge.
Skrevet af Rumle 4.b, Egebjergskolen

Vi lavede skuespil i timevis, og vi blev bedre og bedre til det.

"Jeg synes, at mine venner var meget gode til at spille skuespil. Jeg er så glad for, at jeg kunne gøre det med mine venner. Jeg synes, at vi gjorde det godt. Jeg elskede selv at spille
soldat, og jeg synes, at jeg gjorde det godt."

Det bedste ved teaterugen var, at det var en anderledes uge
med masser af nye oplevelser og udfordringer.

Uddrag fra tekst skrevet afBergur 4.b, Egebjergskolen

Uddrag fra Mikkel og Daniel 4.b, Egebjergskolen
I denne uge har vi arbejdet med skuespillets kraft. Det var en
spændende uge, hvor vi lavede en masse sjove ting. Vi arbejdede selvfølgelig med skuespil, men vi lavede også en masse
aktiviteter.
Første dag blev vi delt ud i nogle grupper, hvor vi fik vores
scene. Vi delte rollerne ud, og spillede det igennem et par gange. Scenerne var fra Brødrene Løvehjerte eller Snedronningen. Grupperne skulle finde på et holdnavn, som ikke måtte
være brugt før. Vi fik en lille opgave for hver dag, som havde
noget med skuespillets kraft at gøre.
Højdepunktet på ugen var fredag, der skulle vi nemlig vise
det for resten af årgangen. Det sværeste ved uge var at holde
fokus, når man stod på scenen og ikke glemme sine replikker.
Gennem ugen lærte vi at samarbejde med andre end vi var
vant til, vi lærte også at spille andre personer. Dag og Søren
har lært os en hel masse om skuespillets kraft, og det er faktisk
ret sjovt og meget spændende at spille skuespil.

Skrevet af Sofie 4.b, Egebjergskolen
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LUNDUM: BROBYGGERNE
Af Willy Suhr Rasmussen

BROBYGGE
øndag d. 23. november sidste år traktorer, øl, vand, kaffe og smørremødtes brobyggerne i Præstegårds- brød pakket - men vejret var der ikke
skoven i Lundum. Alt var forberedt, helt taget højde for, det blev den eneste
lærketræ fra Lundum Savværk, bro- dag med sne i umindelige tider.
plankerne udskåret i færdige mål, de Men sne standser ikke en flok friske
bærende konstruktioner samlet hjem- brobyggere, og trods ringe sigtbarhed
mefra, værktøj og maskiner læsset på stod der i løbet af få timer en ny og flot

S

bro i Præstegårdsskoven, og skovstien
kan atter bruges i fuld udstrækning.
Materialerne til broen er finansieret
af midler fra Landsbyrådet i Horsens
Kommune. Landsbyrådet er et samarbejde mellem landsbyerne og et kontaktforum til kommunen, der understøtter rådet økonomisk. Landsbyrådets hovedformål er at sikre udvikling
i landsbyerne og det åbne land, der
ydes især støtte til byforskønnelse og
til projekter, der skaber trivsel og social sammenhængskraft.
Hvor finder man så Præstegårdsskoven? Du kan gå ind ved Bækvej 121,
gå over naturstien og fortsætte ad
markvejen - hvis du er i bil, kan du
parkere ved naturstien på Torpvej, gå
et par hundrede meter mod Lund (syd),
så kommer du også til markvejen. Du
skal ikke være bange for at fare vild,
man kommer nemlig samme vej tilbage. Og det er ikke for stiletter og barnevogne.
Brobyggerne: Peter, Hans, Ole, Steen,
Henrik, Johannes og Claus. (foto: Willy)
'!I
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Rådved Borgerforening
Af Kenny Jensen

Rådved Borgerforening
D

en første søndag i advent tændte
vi juletræet i Rådved, som sædvanlig ledsaget af et par fællessange,
og efterfølgende spiste v i æbleskiver
og drak gløg i frokoststuen på Rådved
Maskinfabrik. Mandag kunne vi så
konstatere, at Gorm havde lagt juletræet ned igen, og hele "foden" måtte
efterfølgende reetableres, før vi kunne
få træet op igen.

Den største, og bedste, nyhed siden
sidst må være, at vi i Rådved har fået
bevilliget penge til en hjertestarter,
som sættes op på et strategisk godt
sted midt i byen. Pengene er bevilliget
af landsbyrådet.
Landsbyrådet har ligeledes bevilget
25000,- kr, som kan/skal bruges på et
almennyttigt projekt, som byens borgere skal finde frem til. Det vil vi for-

søge på vores generalforsamling, som
afholdes hos Dorte og Vagn, Rådvedvej 34, onsdag den 9 marts kl. 18.30.
(og ikke den 24. februar som tidligere
annonceret).

HORSENS
BIOENERGI

C02-neutral energi til alle
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Borgermøde
Af Flemming Fløe Pedersen og Hans Kurt Jacobsen
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•

En tredje gruppe skulle - som omtalt i BROEN september - forsøge at fa støtte fra kommunen til at plante et
Egetræ i rundkørslen ved butikscentret. Træet skulle
symbolisere Ege og Bjerg. Der skulle ligeledes være en
lav beplantning og spots på træet. Vi fik afslag fra kommunen og vore planer blev ændret tre gange uden resultat. Vi har dog ikke opgivet håbet endnu.

Beretningen blev godkendt.
Hans Kurt Jacobsen skulle fremlægge lokalrådets regnskab. Lokalrådet omfatter efter vedtægten Hansted Sogn,
og Hans Kurt startede med på storskærm at vise et kort over
sognet og en oversigt over udviklingen i antal beboere i
sognet. Der er kommet 120 flere beboere i 2014, så vi 1.
januar 2015 var 2. 720 beboere. Siden 1. januar 2006 er befolkningstallet steget med 612 beboere eller 29 procent.
et var et yderst velbesøgt borgermøde, Hansted-Egebjerg Lokalråd kunne holde tirsdag den 26. januar.
Hele 99 borgere havde fundet vej til forsamlingshuset.
Dette endog i skarp konkurrence med EM i håndbold mod
Sverige.

D

Som indledning til mødet havde Yvonne Christiansen skrevet en lille sang, som alle sang med på, og som gav en god
stemning fra start. Gurini Hansen blev valgt som aftenens
dirigent.
Herefter gav Yvonne en beretning for lokalrådet. Yvonne
prøvede at chokere forsamlingen, ved at sige, at kassen er
tom, hele rådet havde været på studietur i USA! Efter denne drilske bemærkning (som ikke havde noget på sig) gik
Yvonne videre:
Der blev afholdt to også velbesøgte borgermøder i 2015.
Det ordinære i januar og et senere møde med den nye udstykning nord for Egebjerg som eneste punkt.
Lokalrådet har haft nedsat tre arbejdsgrupper:
•

•

En gruppe skulle se på behov for forbedringer og renovering af Egebjerg Fritidscenteret på Egebjergvej. Efter
et møde med repræsentanter for de forskellige brugere
af fritidscenteret blev der - som omtalt i BROEN september - udarbejdet et overslag over de mest nødvendige renoveringer og søgt midler fra fonde og kommunens mellembypulje. Indtil videre er modtaget en støtte
på 15.000 kr. fra Familien Hede Nielsens fond. Vi håber
på et snarligt svar fra kommunen.
En anden gruppe skulle i tilknytning arbejdet vedrørende helhedsplanen for Hansted-Egebjerg, se på behov for
nye stierne og eksisterende stiers vedligeholdelse.
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De enkelte poster i regnskabet kunne ses på storskærm, og
regnskabet viste en formue på 30.408 kr. Der blev spurgt,
om 8.625 kr. til borgermøder ikke er i overkanten? Hertil
svarede Hans Kurt, at vi i 2014 havde hele to velbesøgte
borgermøder, hvor vi normalt kun har et. Udgifterne for
borgermødet i år, løber op i ca. 4.000 kr. til lokale, kaffe og
brød. Måske vil der fra næste år blive tale om lidt egenbetaling til kaffen.
Under punktet planer for det kommende år, som lokalrådet
kan arbejde efter, fremkom ønsker om:
•

Egebjergvej, Rådvedvej, GI°: Kirkevej og Hanstedvej
gøres mere trafiksikre.

•

Grusgraven søges lavet til en naturpark/legeplads.

• Et rygte om, at Naturcenter Skovgården nedlægges, var
der ingen, der vidste noget konkret om.
•

At fa stien / stryget ved åen gjort mere fremkommelig
en stor del af året.

•

At fa renoveret trappen til viadukten under jernbanen v/
Hansted Kirke.

•

At fa opsat betonrør til cigaretskodder på p-pladsen ved
søen.

Under valg til lokalrådet, ønskede Hans Thomsen og Karin
Hansen ikke genvalg. Valgt blev:
Yvonne Christiansen, Palle Koch og Gitte Jauert. Niels
Daugaard og Jette Jørgensen blev valgt suppleanter. Henrik Sandberg blev valgt som revisor, og Karsten Bang som
revisorsuppleant.
Herefter var der en kaffepause inden aftenens to temaer om
Helhedsplanen for Hansted-Egebjerg og Fjernvarmeplanen.

\
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Helhedsplan for Hansted- Egebjerg
by midt i naturen
En liile ......
\D Helhedsplan

Attr,aktionen og samlingssteder

Af Vibeke Holdt og Flemming Fløe Pedersen

OVERSKRIFTER

NÆRHED TIL MOTORVEJ
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Sammenhæng med naluren
Et rigt fritidsliv

Try99" veje og slier
77

midscemret

Hansted-Egebjerg er kendt for at være et selvstændigt lokalsamfund med egne aktiviteter i centrum.

\-

Trafiksikkerhed er vigtig. Problemer med lastbilskørsel
gennem Hansted skal vi arbejde videre med.

Bu kscenler

Egebjerg Sko~

EQ!!Jllerg Hal
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9ebakken

Ligeledes med naturstierne.

NATUREN

\

Fritidscentret skal forbedres.

i

I

Vibeke har haft møde med Yvonne, Hans Kurt og Palle.
Hansted-Egebjerg har nogle stærke attraktioner:
•

Nærhed til naturen
Tæt på motorvejen
Tæt på Horsens by

\

Samlingssteder der er værd at bemærke:
Skolen
Hallen
Fritidscentret
Egebakken
Butikscentret
Kirken

NÆRHED TIL HORSENS BY
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Ideer til projekter og initiativer:

FOfb&drinp

ld~§ff til projekter og initiativer
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Egebjergvej/Rådvedvej/Skanderborgvej
Grusgraven. Kommunen ejer det halve. Måske kan vi
lave aftale med den anden halvdels ejer om udgang til
Grusdalsvej, eller evt. købe denne halvdel.
Skolestien i Hansted skal forbedres.
Lastbiler i Hansted. Kan vi lave "bump" eller lign.?
Forbindelse mellem Hansted og Nørrestrand. (Der
kommer en ny bydel nord for Nørrestrand)
Adgangsstier/cykelstier mellem Egebjerg og Egebjerg
Kær. Eventuelt under omfartsvejen.
Bedre gang- og cykelsti til indkøbscentret.
Sti i skoven nord for Vandværkssøen forbedres.

Det hele er et spørgsmål om prioritering. Kommunen har
begrænsede midler.

\
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Helhedsplan for Hansted- Egebjerg
En IHle by midt i naturen

Alle disse ting skal vi arbejde videre med.

•

I

afSti

UDFORDRINGER
I

Økonomi • prtoriteringer

'I Cykelsti tangs
I

Fritidsliv • organiseting og

~amalt)$fe

IEge bjergvej
I

Modtagelse af tilflyttere

lnodragelse af
grusgraven

I

??
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Cyketst i langs
Ska!'lderb0rgve1

1

1

/
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Et ønske kunne være at få sognearkivet med til at udbrede
kendskabet til området. Det er vigtigt, at tilflyttere bliver
godt modtaget.
Her sluttede Vibeke sit indlæg.
Herefter var der en rigtig god debat om helhedsplanen, som
stadig er i en god og åben process.
Et indlæg fra Arne Jensen, formand for Centerrådet på Egebakken, kan læses under Egebakken på side 46.
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Fjernvarmeplan

Af Hans Kurt Jacobsen

-.. ~;__fJ
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Fjernvarmeplanen var det andet debattema på borgermødet.
Dette tema havde lokket en del skeptikere til at tage del i
mødet.

..I

Horsens Kommune skal reducere CO2 udledningen
med 20 % i 2020 i forhold til 2007
Andelen af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen skal udgøre 100 % i 2035
I 2050 skal fossile brændsler være udfaset i energiforsyningen
Oliefyr skal udfases senest i 2030 og naturgasfyr senest i 2035.

De tre sidste mål er gældende for hele landet. Det første
mål om CO2 reduktion er indtil 2015 opfyldt med 10,5 %.
Der skal altså reduceres med yderligere 9,5 % inden 2020.
Heraf vil den planlagte konvertering til fjernvarme bidrage
med en reduktion på ca. 5 %.
Fjernvarme i Horsens og omegnsbyerne vil gøre os til
"Herre i eget hus" med hensyn til varmeforsyning. Vi flytter omsætning og overskud hjem til Horsens. Det hjælper
os til at opfylde miljø- og klimamålsætningerne ved at reducere CO 2 udledningen. Det giver arbejdspladser og billig
varme, og det er rettidig omhu i forhold til at naturgassen
lukkes i 2035. Vi får et fleksibelt energisystem med fjernvarme som rygrad, og der er mulighed for at trække på alternative energikilder fra andre dele af kommunen og for at
lagre energi. Fjernvarmen kan forbinde industri og boliger.
Det lokale hænger sammen med det regionale og det nationale perspektiv. Og sidst men ikke mindst reducerer det
afhængigheden af andre stater.
Christian Niederbockstruck, direktør for Horsens Fjernvarme fortalte, at nu - hvor fjernvarmeplanen er godkendt af
byrådet - trækker man i arbejdstøjet. Horsens er ikke de første, der konverterer naturgas-01måder til fjernvarme - vi er
faktisk nogen af de sidste. Det er prøvet tusindvis af gange
før. Det er ikke raketvidenskab, og der er fundet løsningsmodeller til alle tænkelige problemstillinger.
~ ~~ ~WiXl)

L

.

Tom Heron indledte med at gøre rede for "Den strategiske
energiplan", som byrådet har vedtaget. Horsens Kommunes
vision er at skabe bæredygtig vækst gennem kreativitet og
nytænkning. Målene er:

•
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CZtrta,

Tom Heron, kommunens tekniske direktør, gjorde overbevisende rede for fjernvarmeplanens betydning for at
opfylde både de lokale, de nationale og de globale klima
målsætninger og for at sikre en fleksibel , stabil og billig
varmeforsyning.

•
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Fjernvarmen i de nye områder startes op mellem 2017 og
2021. For Hansted-Egebjerg i 2018. Herefter har man 9 år
til at blive tilsluttet. Fjernvarmen giver 20.000 kr. i rabat til
dem, der tilslutter sig det første år. Fjernvarme Horsens står
for etablering og retablering ind til husmuren. Boligejeren
stårforhusinstallationen.
Fjernvarme Horsens a.m.b.a. er ejet af kunderne. Som ny
kunde bliver man andelshaver. Fjernvarme er non profit.
Overskud betales tilbage til andelshaverne. Priser og budgetter skal anmeldes til Energi-tilsynet
Fjernvarme er en kollektiv opvarmningsform og giver kun
mening, hvis stort set alle er med! Eksisterende andelshavere skal foretage store investeringer for at sikre nye andelshavere en sikker, stabil og billig varmeforsyning.
Ca. 9 .200 nye kunder skal tilsluttes i de kommende 7 år
(i dag ca. 8.500 kunder). Kraftvarmeværket på havnen
udbygges med to biomassekedelanlæg. Produktionen udbygges i to etaper (2 x 30MW). Der skal anlægges fjernvarmeledninger i gaderne. Der skal etableres stikledninger
til husene. Den eksisterende husinstallation skal udskiftes
med en fjernvarmeunit.
Til boliger, der opføres nu, eller til borgere, der kommer i
klemme, fordi deres oliefyr eller naturgasfyr bryder sammen, skal der tilbydes en midlertidig forsyning, interimistiske varmecentraler mv.
Der vil blive indgået rammeaftaler med leverandører og
håndværkere, så vi kan tilbyde en fast tilslutningspris uden
overraskelser.
Der skal udarbejdes en takststruktm med incitament til at
spare på varmen, og som medfører konkurrencedygtige priser også for nyere huse. Mulighed for finansiering af installationsomkostningerne via varmeregningen undersøges.
Der arbejdes desuden intenst med opførelse af nyt varmeværk og anlæggelse af distributionsnet.
Alle fjernvarmeselskaber er af Energistyrelsen forpligtet til
at angive deres priseksempler ud fra et standardhus på 130
m 2 med et varmeforbrug på 18, 1 MWh. Det har været anvendt i mange år.
Huset passer sikkert hverken på dit eller mit hus. Og så regnes forbruget i MWh, hvor du måske kun kender dit forbrug
af naturgas i m 3 .

Hvad koster det?

Man kan imidlertid gå ind på www.horsensfjernvarme.dk.
Her er en prisberegner, hvor man kan indtaste sit naturgasforbrug, husets størrelse i m 2 og alderen på naturgasfyret.
Så får man en konkret vejledende beregning for sit hus. Vi
bor to mennesker i et ti år gammelt hus med naturgasfyr.
Med fjernvarme vil vi efter den vejledende beregning få en
årlig besparelse på 2.576 kr. inkl. moms. Og vi vil spare
miljøet for 2.451 kg. CO 2 svarende til 85%.
Nogle af de mere skeptiske deltagere rejste spørgsmål til
tilslutningspligten, og om hvad der skulle til for at slippe
for fjernvarme.
Peder Didriksen, kommunens varmeplanlægger, gjorde opmærksom på, at der er er en tilslutningsbekendtgørelse med
helt klare regler. Peder kommer og laver en samlet individuel vurdering af hver enkelt ejendom. Det er byrådet, der
pålægger tilslutningspligten og kan give dispensentation,
hvis reglerne herfor er opfyldt. Der er mulighed for at klage
over afgørelser om tilslutningspligt til Energiklagenævnet.
Til allersidst i debatten kom tilhængerne af fjernvarmen på
banen. En repræsentant fra Hovedgård Fjernvarme fortalte,
at prisen nok er vigtig for nye kunder i hans område. Men
langt vigtigere var, at det er nemt med fjernvarme, det er
budgetsikke1i, og der spares plads, når gasfyret forsvinder.
En Egebjerg-borger lagde vægt på "bekvemmeligheds faktoren". Han så frem til at slippe for at bøvle med en gaskedel, der går i stykker.
Han gjorde opmærksom på, at der slet ikke var diskuteret
samfundssind. Hvor er det henne? Vi bliver da nødt til at
reducere CO2 udledningen af hensyn til klimaet og miljøet
ikke mindst for vores børns fremtid.
Yvonne Christiansen, lokalrådets formand, afsluttede debatten med en opsang: Vi skal passe på med at være for
negative over for alt, der er nyt. Vi har et byråd, der vurderer tingene for os, og det er altså godt at være lidt åbne og
positive.

Sundvej 41
8700 Horsens
Tlf. 75 62 17 20

Priserne for et standardhus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh:

• Fjernvarme koster inkl. drift og ved ligehold: ............... 12.663 kr./år
• Naturgas koster inkl. drift og vedligehold: .................... 16.631 kr./år
• Fjernvarmetilslutningen inkl. husinstallation koster: .. 45.550 kr.
• Der gives 20.000 kr. i rabat i det første år

• Fjernvarme inkl. investering, drift og vedligehold: ...... 14.381 kr./år
• Til sammenligning:

..,,,. Danske
:W Bedemænd
Gitte Pallisby

• Naturgas inkl. investering, drift og vedligehold: ....................... 19.152 kr.får
• Varmepumpe inkl. investering, drift og vedligehold: ............... 18.423 kr.får

Kvalificeret hjælp og rådgivning ved
dødsfald - vi kommer gerne hjem til
Dem - også aften og weekend.
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. Nyheder og aktiviteter i foråret
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flytter ind
N

u står de 26 nye boliger, som Andelsboligforeningen
Odinsgaard har opført på Kastanjealle, klar til de 26
familier, som flytter ind pr. l. marts.

I praksis kan de begynde at flytte ind de sidste dage i februar.
Der bliver altså ikke tale om en karavane af 26 flyttebiler.
Der bliver tale om både børnefamilier og seniorer, som skal
nyde godt af boligerne og den herlige beliggenhed.
Lokalrådet byder dem velkommen til Hansted-Egebjerg og håber, at de vil falde godt til, vil trives, få et godt fællesskab og
nyde den herlige natur omkring dem samt tage del i lokale liv.

Her står Odingaardens 26 fine boliger klar og venter på, at
familierne.flytter ind, udfylder de dejlige ramme,falder til,
får et godt fællesskab og nyder den herlige natur lige uden
for døren.

li (Ot ~ IklL li@
på Bavnehøj
en 10. april 2014 var det 150 årsdagen for Frederik
Bajer og dragonernes indsats mod prøjserne på Bavnehøj. Det markerede vi ved at opsætte en mindesten og en
informationstavle på Bavnehøj.

D

De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn deltog i
mindehøjtideligheden, og har senere meddelt, at de fremover hvert år den 10. apri I kl. I O vi I møde op på mindestedet på Bavnehøj og lægge en buket ved mindestenen.
Det vil lokalrådet også gøre, og alle er velkommen på Bavnehøj (tæt på Bavnehøjvej 11) den 10. april kl. 10.

Billede fra sidste års mindehøjtidelighed, hvor lokalrådets
formand, Yvonne Christiansen og De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn lagde buketter ved mindestenen på Bavnehøj.
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Affaldsindsamling
gen i år vil lokalrådet deltage i Danmarks Naturfredningsforenings og Horsens Kommunes kampagne for indsamling af affald i naturen. Børnene samler affald i naturen fra
mandag til fredag i uge 15 og om søndagen er det familier
og andre privatpersoner, som tager ud med skraldesækken.
Affaldsindsamlingen er en hyggelig og social måde at give
naturen en hånd på. Og vi håber, at mange beboere vil deltage. Med så megen dejlig natur omkring os, har vi også
et ansvar for at holde den ren og indbydende. Vi starter fra

I

Egebjerg Fritidscenter (Den gl. Brugs) 17. april kl. 10
~ ~~
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Billede fra sidste års Affaldsindsamling. Som det ses, var
der også tid til at få lidt at spise og socialt samvær samt
ikke mindst nyde naturen og glæde os over den indsats, vi
havde ydet.for at holde den ren.

DAGPLEJEN: Julebørnegudstjeneste
Af Karin Hansen

en 1. december var vi i Hansted kirke, hvor vores præst Tine Frisenette tog imod os i præstekjole.
Tine fortalte og viste os "dukker" omjesus fødsel, og
vi sang julesalmer.
Bagefter spiste vi vores medbragte madpakker i kirkehuset.
En god, lærerig og hyggelig oplevelse og en dejlig
optakt til julen. En rigtig god tradition. Tak Tine

D
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GÅRD BUTIK
EGEBJERGVEJ 55
8700 HORSENS
MOBIL: 23445307 - 25702330
www.hanstedgaard.dk

Selvbetjening - salg af:
Kartofler - egen avl, sælges hele året
VI HAR NYE FRISKOPGRAVEDE FRA
SLUTNINGEN AF MAJ
HUSK VORES FRISKE JORDBÆR, NÅR
DET BLIVER SÆSON

Dansk frugt
Grøntsager
Honning
Friske æg

M.m.
Åbningstider:
Sommer 01 .04-30.09 kl. 7.00-22.00
Vinter01 .10-31 .03 kl. 7.00-20.00

BAVNEH Ø J
SOLIDT

MURVÆRK

RING PÅ TELEFON 60 64 03 07
ELLER SE MERE PÅ WWW.BAVNEBYG .DK
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DAGPLEJEN: Julebørnegudstjeneste
Af Karin Hansen

I

gen i år blev vi i dagplejen spurgt, om vi ville pynte juletræet i Netto.

Det ville vi gerne, så børnene fik kreeret tre stykker julepynt hver. Børnene var meget engageret, ville gerne have
maling, lim mv. på :fingrene.
De ældste børn kunne selv hænge deres julepynt på træet
og de kunne fortælle deres forældre, hvor de havde hængt
det.
Efter at julepyntet var hængt op, var der frugt til alle.
Tak Netto.

Vi gør dit byggeri til en god op1evei.

A

Hansted Tømrer- &
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DAGPLEJEN: Besøg af julemanden
Af Karin Hansen

m~1ø1 m
] umlæillllilæIIDfill@IID
I december havde vi i legestuen besøg af julemanden.
Børnene gjorde store øjne. Han havde en sæk på ryggen,
der var noget deri. Spændende?
En pakke rosiner og en banan til hver, vi voksne fik også.
Uhm!
Vi havde lavet risengrød til julemanden, men han var ikke
sulten (han kunne ikke spise det pga sit skæg). Han havde
fået risengrød hos alle de børn han havde besøgt.
Stor tak til julemanden og arrangøren af et godt arrangementet.
Det skabte glæde, og fortællelysten var stor, da børnene
blev hentet om eftermiddagen.
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Kasserer Elisabeth Pedersen
Tlf. 30 88 25 20
elisabeth.ped@fibermail.dk
Medlem Bernt Striboll
Tlf. 75 65 62 66
bemtstriboll@stofanet.dk
Medlem Jens Heering
Tlf. 75 65 64 41 / 22 47 76 93
jens.heering@gmail.com
Aktivitetsmedarbejder Dorte Strunge
Tlf. 24959024
dhs@horsens.dk
Suppleant Karen Bastholm
Tlf. 21 21 24 75
karenbast@stofanet.dk
Suppleant Else Bregendahl
Tlf. 61 39 15 68
esbregendahl@hotmail.dk

tli ~ Al<fviteter Forår

Yderligere oplysninger og tilmelding til Aktivitetsmedarbejder
Dorte Strunge dhs@horsens tlf. 24959024

Formand Arne Jensen
Tlf. 40 12 90 43
ame.jen@fiberpost.dk
Næstformand Lissi Voss Jepsen
Tlf. 27 14 53 96
lissivoss@stofanet.dk

~

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag
I
Holdtræning
m/fysioterapeut
Hansted Sognearkiv

kl. 09.30

Malehold

kl. 10.00 Edb
Stole/sidde
gymnastik

Linedance
Engelsk hver 2.
tirsdag

Indendørs bowling
Edb

Indianerwhist
Cykeltræning
motion scykler

kl. 13.00

Glashold
Bridgehold 1

Edb
Kreativt korthold
Nørklehold

Kortspil
2. + 4. torsdag/md

kl. 13.30 Dart
Sangkor

Cykel hold

kl. 12.30 Patchwork

kl. 14.30

Gudtjeneste 30/3
Fortælletime m
præsten 20/4
Gudstjeneste 25/5

li
kl. 15.30 Ballonbadminton

kl. 19.00 Banko 1/3 + 5/4 + 3/5

Bridgehold 2

i

-
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Bestyrelsens adresseliste:

~~

Formand:

Kristian Pedersen
kristian.t2edersen@skolekom.dk

Tlf. 31 95 67 90

Næstformand:

Lene Bjerge
lenebjer@gmail.com

Tlf. 29 80 57 70

Kasserer:

Jørgen Juul Larsen
4 7larsen@stofanet.dk

Tlf. 51 20 51 88

Sekretær:

Lise Faber Nielsen
faber.nielsen@gmail.com

Tlf. 29 29 18 13

Best. Medlem:

Bodil Sørensen
bgs@kes.dk

Tlf. 61 27 63 51

Beboerrepr.:

Bodil Andreasen

Bolig nr. 17

Personalerepr.: Dorte Strunge
dhs@horsens.dk
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Tlf. 24 95 90 24
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Aktiviteter
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torsdag den 17. marts 2016 kl. 14.00 på Egebakken
Dagsorden for Årsmøde for Centerrådet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Beretning ved centerrådsformanden.
Regnskab ved kassereren
Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden årsmødet.
Valg til centerråd.
A) Formanden er ikke på valg
B) 2 centerrådsmedlemmer vælges for 2 år. På valg er:
Elisabeth Pedersen (modtager ikke genvalg)
Bernt Striboll (modtager genvalg)
C) 2 centerrådssuppleanter vælges for 1 år.
Første suppleant. Karen Bastholm (modtager genvalg)
Anden suppleant. Else Bregendahl (modtager genvalg)
D) 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år.
Vagn Kristiansen revisor (modtager genvalg)
Vagn Jensen revisorsuppleant (modtager genvalg)
7. Eventuelt.

OBS! Aktivitetscentret serverer kajfe/the med et stykke kage

Dagsorden for generalforsamling i Egebakkens Venner
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab ved kassereren.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
Kristian Pedersen (ønsker ikke genvalg)
Lene Bjerge (ønsker ikke genvalg)
Valg af 1 revisor: Elisabeth Pedersen
Behandling af indkomne forslag (Afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
Eventuelt.
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Ege bakken
TIRSDAG
13.00 - 15.30

Herre- og dametøj

Der fremstilles figurer,
,?~-J skåle, ophæng, smykker og
perler, kun fantasien sætter
grænser.

.
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Takket være nogle meget gavmilde sponsorer,
Velux, Nordea og Schur fonden, har vi fået kapital til
at købe en splinter ny, super glasovn, så har du lyst til
at prøve kræfter med en spændende fritidsinteresse,
så mød op og se hvad vi laver.
Man kan komme og deltage de antal gange man har
tid og lyst.
Alle er velkomne. både begyndere og øvede

Q u; m o
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ETAGE

Vi mødes i aktiviteten i kælderen på Egebarken
Vejledere:

Grethe Christensen
Lilly Jensen
Lissi V. Jepsen

tlf. 40 54 19 68
tlf. 75 61 45 91
tlf. 27 14 53 96
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Skovhuus

Sa,-a Louise·

Torsdag D. 13. april 2016
MODESHOW KL. 14.00 GRATIS KAFFE OG KAGE
HUSK ALTID 2 PAR DAMEBUKS TIL KR.
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WTORSDAG DEN 28. april Kl. 17

Egebakkens

Heldags bustur
Torsdag 19. maj
kl. 10.00 til ca. kl.17 .00
Program:
Afgang fra Egebakken kl. 10.00 til Himmelbjerget.
S~jltur til Silkeborg, der spadseres ned til vandet ellers køres med
bussen. Under Sejlturen spiser vi medbragt mad og drikke fra
Egebakkens Cafe.
Besøg på Silkeborg Bad kunstudstilling med rundvisning og kaffe i
Cafeen med dagens kage.

Pris for hele dagen inkl. bustur, forplejning og drikkevarer: 200,-kr.
Tilmelding: på Egebakken fra den 17. marts
Betaling af busturen:

mandag 9. maj og tirsdag 10. maj fra 12.00- 14.00.
Centerrådet og Egebakkens Venner

00
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Pris inkl. Spisning og kaffe: 150,-kr

W
W

W

Drikkevarer kan købes

W

W

Tilmeldningslisten sættes op 17. marts
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Betaling billetter:

W
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Underholdning: Moonstars
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Onsdag den 13/4-12.00-14.00

Max antal de ltagere 70 stk.

w

lf
W

ALLE ER VELKOMNE
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Onsdag den 20/4-12.00-14.00

......

Med venlig hilsen CENTERRÅDET
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Bakkekorets julekoncert og forårskoncert

Af Leif H. Kristensen og Kenny N. Jensen

akkekoret havde flyttet deres julekoncert
torsdag den 17 december
2015 fra Egebakken, da
lokalerne var optaget til
anden side. Julekoncerten blev afholdt i Hansted Kirke med halvdelen
af koncerten og derefter
gik koret og publikum til
kirkehuset, hvor der blev
serveret kaffe og kage.
Derefter tog Bakkekoret
fat på den sidste afdeling
af julekoncerten.
Hansted kirke var godt
fyldt op. Ca. 80 prs. Havde fundet vej til Hansted kirke denne aften. Og Bakkekoret
synger forrygende godt, under ledelse af Kenny N Jensen
på klaver og orgel Hanne Nørtoft Rasmussen. Utroligt som
koret har udviklet sig over de få år, som det har eksisteret.
Koret er på godt 30 medlemmer, her under julekoncerten
var der 28 personer i koret.
På gæstelisten var Nicoline Naomi Thune Rasmussen, som
solist. Nicoline havde tre soloer i hver afdeling. Nicoline
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har været gæste solist flere
gange i årenes løb.
Koret havde et repertoire
på 11 numre og to fællessalmer med publikum.
Fruen her i huset har været medlem af koret fra
dag 1. Hun synes, at nummeret "Solsorte december
fugl" er et af de bedste,
men "Lukjulefreden ind",
er nu også god. Hvor om
er, at hele koncerten både
i Hansted kirke og i Kirkehuset, medførte store
klapsalver fra publikum,
og den var velfortjent.
Koret var nok lidt skuffede, over at de ikke kunne synge
deres julekoncert i de vante omgivelser på Egebakken. Men
efter den succes her i Hansted kirke og kirkehus, er det måske ikke sidste gang, at julekoncerten afholdes der. Samtidigt må jeg jo også nævne igen, at pladsen ikke er så trang
i Kirken, som på Egebakken, hvor en udvidelse presser på
med det store publikum og deltagere, som kommer til de
forskellige arrangementer der.

Søndag den 17. april kl. 19.00
synger Bakkekoret koncert på Egebakken
øndag den 17. april
kl. 19.00 synger Bakkekoret koncert på Egebakken. Mange vil nikke
genkendende til sange
som "Du gamle Måne",
"Musens sang", "Alle går
rundt og forelsker sig" osv.
Alle er de skrevet af Kaj
Normann Andersen og
indgår i forårskoncerten.
Ud over koret kommer
Nicoline Naomi Thule Thomsen og bidrager med sin dejlige stemme til en, forhåbentlig, ligeså dejlig aften. I skrivende stund forsøges det at samle et lille "underholdnings
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orkester", men I kan under alle omstændigheder
forvente mere end "bare"
klaver, som vi plejer. Som
altid kan man købe sig et
glas vin/øl m.m. og der
skal betales en endnu ikke
fastlagt entre, men det vil
fremgå af de plakater der
bliver hængt op senere.
Vi håber, at mange har lyst
til et genhør med mange
af Kaj Normann Andersens dejlige melodier, og der bliver
helt sikkert mulighed for at synge med på nogle af dem.
Vel mødt.
~ ~ ~~ ~

Nytårskur 2016 og Opfølgning på mød~t om Helhedsplanen
Af Leif H. Kristensen og Arne Jensen

for de kongelige og øvrigheden her i Danmark, men at rigtigt mange landet over holder Nytårskur, selv børnefamilier
i skolerne gør det, og får derved lejlighed til at møde hinanden på denne måde.

odt 75 personer mødtes til Nytårskur og brunch på
Egebakken, med hyggemusik leveret af den lokale
Tommy under spisningen og til de sange, der blev sunget.
Formanden for Centerrådet Arne Jensen bød velkommen,
og sagde at det var en fornøjelse og en glæde at se så mange
møde op til Nytårskuren. Formanden foreslog at vi startede
med at synge," Vær velkommen Herrens år" Derefter skålede vi i champagne med hinanden. Arne Jensen gav ordet
videre til den indbudte gæst. Socialudvalgsformand i Horsens byråd Ellen T Schmidt. Som takkede for invitationen,
og nævnte i sin tale at Nytårskur ikke mere var forbeholdt
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2016 i Horsens kommune bliver et år med mange gøremål, udvalget, som Ellen T Schmidt er formand for, tror
på et godt samarbejde med borgerne og de mange frivillige i kommunen om nye tiltag, som udvalget er åbent for
at se på. Nye regler omkring brug af køkkener, som der
er stor utilfredshed med blandt de frivillige, der arbejdes
på en løsning fra kommunens side, og der vil fremkomme
et svar i nær fremtid. Til sidst nævnte Ellen T Schmidt, at
der bliver brug for flere plejeboliger i årene fremover. Hun
takkede alle frivillige og centerrådsmedlemmer og ønskede
alle de tilstedeværende et godt Nytår.
Aktivitetsmedarbejder på Egebakken Dorte Strunge causerede i sin nytårstale til forsamlingen omkring det at blive
gammel, som gav megen munterhed og latter i salen. Dorte
talte om aktiviteterne i det nye år 2016 på Egebakken, samt
at hun nævnte at der er 300 prs. Som besøgende /brugere af
Egebakken om ugen, og at Egebakken er et sted, hvor der
er gang i aktiviteterne.
Dorte Strunge ønskede til sidst alle et godt nytår.

@]])il®~~ ]])ål mødet om Helhedsplanen
C
enterrådet på Egebakken konstaterede med meget
stor tilfredshed, at plejecenter Egebakken på kortet
over Hansted-Egebjerg er fremhævet som et meget væsentligt samlingspunkt for pensionister og ældre, der er
60 år og derover.

Et samlingspunkt, som fremover vil få større og større
betydning for nærområdet, fordi Horsens Kommune har
besluttet, at der i 2016-17 skal opføres 30-32 tryghedsboliger på Højvangen lige nord for Egebakken.
Centerrådet og foreningen Egebakkens Venner (med ca.
180 medlemmer) arbejder hårdt for at skabe den størst
mulige synergi mell em de to enheder, således at Cafeteriet og det åbne aktivitetscenter på Egebakken også kan
benyttes af beboerne i tryghedsboligerne. Disse bestræbelser understøttes af, at kommunen ønsker at koble en
medarbejder til tryghedsboligheder, som skal være med
til at opbygge et fællesskab for seniorerne.
Hertil kommer, at Horsens Kommune med stor sandsynlighed får behov for at råde over yderligere 20-30 plejeboliger i 2020. Da plejecenter Egebakken i øjeblikket
kun råder over 10 plejeboliger og en aflastningsbolig, vil
det ud fra en driftsøkonomisk betragtning være særdeles
~ ~~ ~~

fornuftigt at udvide Egebakken til f.eks. 36 plejeboliger.

Rent fysisk er der plads i området til en udvidelse af det
eksisterende funktionelle og meget smukke byggeri, der
har en flot beliggenhed med en storslået udsigt.
Udover de driftsøkonomiske fordele er det også vigtigt at
vurdere de lokale ressourcer, der er til rådighed.
I Hansted-Egebjerg området er der en stærk frivillig forankring, som kan understøtte et udvidet plejecenter. En
opgørelse viser, at der i 2015 på ugebasis var 321 besøg
i aktivitetscenteret af214 forskellige personer, og 56 frivillige var beskæftiget i det åbne aktivitetscenter. Der er
således en meget stor lokal opbakning omkring centeret,
Det er i meget høj grad er et naturligt lokalt samlingssted.
På grund af det meget høje aktivitetsniveau er der et stort
behov for en udvidelse af fællesarealerne i det åbne aktivitetscenter med ca. 200 m2.
Der er endvidere behov for yderligere 20-25 parkeringspladser i tilknytning til Egebakken. En til to gange om
ugen oplever vi i centerrådet, at det til rådighed værende
parkeringsareal er utilstrækkeligt.
Arne Jensen
Centerrådsformand
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Foreninger og institutioner
Børnehaven Kaskelotten
Anni Jacobsen Tlf. 76 65 65 05
Dagplejen
Karin Hansen Tlf. 30 57 70 17
Egebakken
Dorte Strunge Tlf. 24 95 90 24
Egebakkens Venner
Kristian Pedersen Tlf. 31 95 67 90
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Hans Christensen Tlf. 25 27 73 49
Egebjerg Idrætsforening
Jens Henrik Hansen Tlf. 22 42 15 44
EIF Støtteforening
Kurt Olesen Tlf. 75 65 64 26
Egebjergskolen
Bjarne Schurict Tlf. 75 65 65 55
Grundejerforeningen Egesholm
Vagn Christiansen Tlf. 75 65 63 67
Grf. Kastanjeparken / Bavnehøjvej
Esben Hedeager Hansen Tlf. 60 13 72 45
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Lis Stouby Tlf. 75 65 62 88
Hansted-Egebjerg Beboerforening
Finn Kirkegård Tlf. 75 65 63 92
Hansted-Egebjerg Lokalråd
Hans Kurt Jacobsen Tlf. 40 37 69 36
Hansted Kloster - OK-Centret Enghaven
Kirsten Graugaard Tlf. 75 78 00 88
Hansted Menighedsråd
Annette Ravn Tlf. 97 75 13 11
Hansted Sognearkiv
Leif H. Kristensen Tlf. 75 65 64 02
Horsens Fællesantenneforening
Bent Toft Tlf. 76 25 89 05
KFUM-spejderne i Egebjerg
Anette Steensgaard Tlf. 52 15 92 81
Lundum Borgerforening
Hanne Doktor Tlf. 75 65 40 87
Lundum Menighedsråd
Willy Suhr Rasmussen Tlf. 51 29 28 49
Odinsgaard .afd. 56
Gitte Kold Uhrskov Tlf. 31 10 55 66
Rådved Borgerforening
Kenny Jensen, Tlf. 51 98 54 32
Ungdomsskolen i Egebjerg
Ulla Bæk Laursen Tlf. 76 69 06 06

DK Bilsyn Horsens
Nørrebrogade 48, Horsens

Tlf. 76 25 87 00

Egebjergvej 194, Egebjerg

Tlf. 75 65 61 76

Egebjerg Malerfirma
Gl. Egebjergvej 5, Egebjerg

Tlf. 61 39 94 92

Egebjerg WS
Fuglevangsvej 60, Horsens

Tlf. 40 45 54 38

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Egebjergvej 129, Egebjerg

Tlf. 22 55 67 34

Guldager Energi A/S
Grønlandsvej 28 D, Horsens Tlf. 75 62 22 66 / 75 62 80 08

Hansted Autoservice
Egebjergvej 136, Egebjerg

Tlf. 76 26 90 96

Hansted Tømrer & Snedkerforretning
Langmarksvej 41, Horsens

Tlf. 75 65 61 66

Hanstedgaard Gårdbutik

...

Egebjergvej 55, Hansted Tlf. 23 44 53 07 / 25 70 23 30

' Sundvej 41, Horsens

Tlf. 75 62 17 20

Horsens Bioenergi ApS
Ålkærgårdvej 13, Rådved

Tlf. 40 30 15 38

Jysk Fysiologisk Sundhedscenter
Nordre Strandvej 15, Horsens Tlf. 75 61 25 00

Kagehuset
Langagergårdvej 5, Egebjerg Tlf. 75 78 10 09

Maskinsliberiet
Egebjergvej 103, Egebjerg

Tlf. 75 62 32 79

Murerfirmaet Bavnehøj ApS
• Bavnehøjvej 14, Egebjerg

Tlf. 60 64 03 07

Tlf. 75 62 62 OB I 20 44 33 09

Rema 1000
Hede Nielsens Vej 2, Horsens Tlf. 75 61 25 99

Ege~L.UJu

Mai!: hanstedsognearkiv@gmail.com
Telefon: 75 65 64 02

Åbningstider
Hver torsdag formiddag kl.9.30 - 11.30
Sognearkivet holder lukket fra 1. maj til 1. oktober
Henvendelse kan ske pr. mail
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Højbovej 14, Horsens

Egebjergvej 148, 8700 Horsens
Leder: Leif H. Kristensen
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. ..vHorsens Begravelsesforretning

Murerfirmaet Keld Stidsen
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Rosenberg Malerfirma A/S
Ove Jensens Alle 35 G, Horsens

37

Tlf. 20 42 15 05

Tandlægehuset Horsens
... Godsbanegade 5,2., Horsens Tlf. 75 62 53 63

5

Højb

TH"

