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H

er er så det første nummer af BROEN i
2017. Det er det nummer, hvor vi snart
kan sige farvel til vinteren og kan se frem en
lysere og varmere tid og det dejlige forår.
Et godt forårstegn kan ses på forsiden med billedet af to friske Egebjerg IF fodboldpiger, der
boltrer sig i deres ﬂotte blå spilledragter.
Egebjerg IF holder generalforsamling den 22. marts. Det er
en forening, der er så vigtig for både børn, unge og voksne
og for byens trivsel og liv. Derfor håber jeg, at rigtig mange
vil deltage i generalforsamlingen og dermed vise sin støtte til
foreningen. Se side 4-5.
Mange frivillige yder en uvurderlig indsats for børn og unge i
Egebjerg IF. For at takke dem holder foreningen en fest for de
frivillige den 25. marts. Se side 8.
Andre gode forårstegn er, at to større boligbyggerier nu er gået
i gang i Egebjerg.
Den 31. januar blev der taget første spadestik til byggeriet af
102 rækkehuse på Egebjerg Bakke ved butikscenteret.
Og nu er der også kommet gang i byggeriet af de 32 tryghedsboliger på grunden, hvor Højvangsgården lå, og hvor vejen
kommer til at hedde Egehøj.
Det kan du læse lidt om de to byggerier og se tegninger og illustrationer på side 20-23.
Hansted-Egebjerg Borgermøde blev afholdt den 25. januar,
hvor et halvt hundrede beboere deltog. Beretning m.m. kan
læses på side 34-36. Der var en god debat især om traﬁkforhold, og der kom mange gode forslag til lokalrådets arbejde i
det kommende år.
Lundum var så heldig at blive udpeget som Tryg Landsby
2016. På side 38-39 viser en artikel og billeder de ﬁne resultater af tilskuddet på 100.000 kr. fra Horsens Kommune.
Vi ønsker god læselyst, og at alle nyder et godt forår.
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nyt fra Egebjerg IF
Af Bestyrelsen

Nyt fra Egebjerg IF
Generalforsamling 2017 onsdag den 22. marts kl. 19.00
Vi opfordrer alle til at møde op og vise interesse for klubbens fremtid. Jo ﬂere desto bedre.
Det er sammen at vi står stærkt og får den klubånd og atmosfære, vi ønsker at klubben skal udstråle.
Det hele starter ved bred opbakning, da alt er båret af frivillighed.
Vel mødt i Egebjerghallens klubhus!

SPONSORER
Egebjerg IF er en klub i god udvikling i en by, der ligeledes udvikler sig hastigt i disse år.
Klubben har mange aktive medlemmer, trænere, trinledere og hjælpere.
Klubben har tilmed også en hovedsponsor, en tøjsponsor, en halsponsor og så en del skiltesponsorer i hallen. Ud over
disse, så søger vi ﬂere sponsorer, til reklameskilte i Egebjerghallen. Dette indebærer også visning på infoskærme og på
vores hjemmeside.
Der er stadigvæk ledige pladser så hjælp os og giv endelig besked, hvis du kender nogen der kunne være interesserede i at
sponsorere og derved støtte klubben.
Vi er stolte over den interesse alle vores nye og gamle sponsore har vist os og ikke mindst tak til vores hovedsponsor samt
tøjsponsor. Det nye spillertøj, som vi er meget stolte af, kan ses på forsiden af dette eksemplar af broen.
Se nærmere vedr. tøjkøb mm. på vores hjemmeside: www.egebjerg-if.dk.
Dette vil løbende blive opdateret, når vi sammen med SportMaster kommer med tilbud til vores medlemmer.
Billederne er fra vores store prøvedag, hvor Sportsmaster var på besøg for første gang.
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GENERALFORSAMLING
ONSDAG D. 22. MARTS KL.19.00
Kære medlemmer, kommende medlemmer, forældre og trænere
Egebjerg IF indkalder til generalforsamling i Egebjerg IF klubhus,
Egevej 5, 8700 Horsens
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Peter Sørensen stiller op.
2. Valg af referent. Ditte Bank Thorsager stiller op
3. Formandens beretning v. bestyrelsesmedlem Martin Thomsen
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens
regnskab v. Kasserer Morten Baden
5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Valg af ny formand: Martin Thomsen stiller op.
Bestyrelsesmedlem (og tidligere formand) Jens Henrik Hansen
og Ulla Jørgensen udtræder af bestyrelsen.
Der skal vælges to nye medlemmer. Der er fundet to kandidater
som ønsker at indtræde i bestyrelsen.
6. Behandling af indkomne emner
7. Kort præsentation af planer for skole- og haludviddelse. V. Peter Sørensen
8. Evt.
Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest d. 26/2-2017. Emner kan sendes til formand@egebjerg-if.dk
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nye sponsorer i hallen

Nye sponsorer i hallen
Der skal lyde et stort tak til nye såvel som gamle sponsorer
samt de frivillige der har opsat de nye skilte i hallen.
Kontakt formand@egebjerg-if.dk, hvis du vil høre mere
om, hvordan du kan blive synlig i hallen, på infoskærme, på
facebook og hjemmeside.
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: DGI Håndboldskole i Egebjerg
Af Marie (U10), Soﬁe (U8) og Lotte (U8)

Håndboldskole
I vinterferien fyldtes hallen med 32 sportsglade børn, der alle havde tilmeldt sig 3
dages intens håndboldskole. I spidsen for
programmet stod 3 lokale håndboldtrænere
samt en meget erfaren instruktør, der tidligere har været træner på højt niveau i Tyskland, og som nu træner 2. division i Odense.
Stemningen var helt i top fra dag 1 og alle
børn tog godt imod hinanden til trods for
at aldersspændet strakte sig fra 1. klasse
til 4. klasse. Det var dejligt at se, hvordan
de yngre spillere blev inspireret af at se de
ældre spillere folde sig ud på et teknisk højere plan. Der blev knyttet nye venskaber og
pauserne var fyldt med hygge, god mad og
hjemmebagt kage fra forældretruppen.
Den lokale Rema 1000 sørgede for det sunde indslag og sendte en masse frisk frugt.
Tak! Chris fra forsamlingshuset sørgede for
maden – og hold nu op, der blev skovlet ind.
”Må jeg godt tage en 3. portion?” – det er
vist et blåstempel af de bedre…

På banen var tempoet højt! Der blev leget,
grinet, konkurreret, demonstreret, udfordret
og forsøgt. Børnene var imponerende gode
til at koncentrere sig i de mange timer – 3 x
6 timer i alt. Foruden balancetræning, kontraspil, skudtræning, driblelege m.m. blev
børnene udfordret med ﬁnter og selvfølgelig en masse småkampe. Bedst af alt var det,
når der blev konkurreret om at vælte kegler mod et modstanderhold – og få keglen
hentet sikkert i mål uden af blive ramt af
de bløde skumbolde. De kæmpede til de
næsten segnede. Den leg blev kun overgået
af gribeøvelsen ”jorden rundt”, hvor vores
skrå håndboldtrampoliner blev sat i spil.
Børnene konkurrerede i et hæsblæsende
tempo om at være den sidste, der stod tilbage uden at have tabt bolden. Nå ja – og så
var der lige fartmåleren… Den hittede i høj
grad… Og forhindringsbanen… Og basketkonkurrencen mod instruktør Lars, hvor der
hver gang var armbøjninger eller andet godt
på spil. Til sidst – på 3. dagen – ﬁk de ham!

Så måtte Lars en tur på gulvet akkompagneret at et fantastisk kor med trofast slagsang.
Det var første gang, vi har haft håndboldskolen på hjemmebane – hidtil har vores
naboklubber været værter. Men Egebjerg
kan bare noget! Faktisk var der så mange
tilmeldte Egebjerg-spillere efter få dage, at
der måtte oprettes venteliste, og det endte
med en ren Egebjerg-trup. Fantastisk!
Hvis nogen skulle være i tvivl, så har vi det
sjovt i håndboldklubben, og selv om vi oplever stor vækst, så glæder vi os helt vildt til
at tage imod endnu ﬂere nye spillere i den
kommende sæson.
Lars sender en hilsen fra Odense og skriver,
at han har haft 3 fantastiske dage – og nu vil
han sove de næste 3 dage.
Vi andre siger: ”Tak for lån af jeres dejlige
unger – vi ses i håndboldhallen!”
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2016

HUSK FRIVILLIG FESTEN
Kære frivillige
I skulle gerne alle have modtaget en fysisk invitation nu.
Festen er den 25. marts 2017 kl. 18.00 og foregår hos værten i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. Vi bestræber os på,
at vi på denne måde kan takke alle, der i 2016 har bidraget til foreningen med frivilligt arbejde. Vi har også inviteret ’den
bedre halvdel’ af vores frivillige, da vi anerkender, at frivilligt arbejde er en indsats som trækker på hele familien.
Hvis du mod forventning ikke har modtaget invitation, håber vi at du kontakter formand@egebjerg-if.dk, så invitationen
kan fremsendes.
Vi er mange frivillige og vi kan ikke udelukke at vi mangler et par stykker - men alle skal selvfølgelig have muligheden
for deltagelse i denne velfortjente fest.
Vi glæder os til at fejre klubben og vores fælles indsats.
I næste udgave af Broen håber vi at kunne vise lidt billeder fra gymnastikopvisningen den 19. marts.
Samt et fyldigt referat fra vores kommende generalforsamling den 22. marts.
Godt forår til jer alle!
Mvh. Bestyrelsen
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Gymnas k opvisning i Egebjerghallen
Søndag den 19. marts 2017
Egebjerg IF byder velkommen l den årlige gymnas k opvisning i Egebjerghallen.
Alle vores dyg ge gymnas khold kommer og viser,
hvad de har lært i årets løb.
Programmet vil kunne ses på www.egebjerg-if.dk
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
Af Evan Pedersen

I bestyrelsen for støtteforeningen i Egebjerg idrætsforening, ser vi frem til
mange hyggelige klubaftener i 2017 og håber på mange ﬂere medlemmer til
foreningen og deltagere ved vores bankospil, der er plads til mange ﬂere.
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 kassere.
Chancen for at vinde penge præmier er meget stor.

Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er den 28. februar, den 28. marts og den 25. april 2017

Seneste udtrækninger på medlems numre:
November

December

200 kr. Hans Stensen
100 kr. Lea Aabo
100 kr. Torben Rosenberg
50 kr. Lis Kjærgård
50 kr. Kirsten Jensen
50 kr. Ruth Rasmussen
50 kr. Gunni Hansen

200 kr. Ove Frost Jensen
100 kr. P. B. Skovgård
100 kr. Per Uhrskov
50 kr. Kiss Sørensen
50 kr. Kim Madsen
50 kr. Anette Bech Christensen
50 kr. Lene Koch Petersen

Januar
200 kr. Lone Kvist
100 kr. Kirsten Jensen
100 kr. Mette Rævsgaard Sørensen
50 kr. Poul Falbe Hansen
50 kr. Arne Laursen
50 kr. Martin Thomsen
50 kr. Søren Christensen

Stor tak til månedernes sponsorer:
Forsamlingshuset v/
Chris Frænde

Madbixsen
Kærvej 4F

Fødder og Krop v/
Dorte Annashåb 33

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:
November: U16 fodboldpiger. Januar: U10 håndbold piger og U11 fodbold piger

Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bestyrelsen:
Formand
Næstformand/sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Kurt Olesen
Evan Pedersen
Ellen Thomassen
Elsebeth Jensen
Jytte Vinter

75 65 64 26
23 25 64 89
21 64 18 22
20 63 38 21
20 65 48 50
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Se her
Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer i støtteforeningen, så vi fortsat kan støtte ungdommen i
EIF. Vi synes selv vi gør et godt stykke arbejde til
gavn for jeres børn.
Derfor denne henvendelse til jer forældre:
Køb et medlemskab, det koster kun 100 kr. årligt.

KFUM SPEJDERNE: Juletur - 170 til ﬂæskesteg
Af bæverlederne

Juletur - 170 til ﬂæskesteg
Traditionen tro var Egebjerg gruppe afsted på årets juletur
ved Sletten første weekend i december. Fredag aften tog vi i
samlet ﬂok fra Egebjerghallens parkeringsplads. Turen foregik i bus, hvor humøret var højt. Efter ankomsten til Sletten,
gik resten af aftenen med at få pakket ud, pyntet juletræet
og spist æbleskiver. Så var klokken også mange og det var
soveposetid for de yngste spejdere.
Lørdag morgen blev alle vækket med bulder og brag, og
så var det ellers i gang med morgengymnastik, inden ﬂaget
skulle hejses og morgenmaden spises.
Lørdag formiddag gik med at lave juledekorationer, fuglefoder og støbe lys. De ældre spejdere var på et lille løb, men der
var gået lidt kuk i kommunikationen og en patrulje var kommet på afveje. De fandt heldigvis deres bedste spejderevner
frem og kom igen på ret kurs.
Eftermiddagen var noget mange af spejderne glædede sig til,
der skulle forældrene nemlig komme på besøg, og der skulle
afholdes et stort løb.

Temaet for årets løb var Pyrus og alle hans narrestreger.
Pyrus havde igen klokket i det, og spejderne skulle nu
hjælpe Pyrus med at rette op på det hele, så det atter engang kunne blive jul. Efter at have gennemført de mange
poster og hjulpet Pyrus på ret køl igen, blev forældrene
inviteret ind i pejsestuen til et oplæg om Spejdernes Lejr
som afholdes i sommeren 2017.
Ovre i gymnastiksalen havde spejderne aktiviteter, og imens
var der fuld gang i køkkenet, hvor grupperådet havde travlt
med at lave ﬂæskesteg med sovs og brunede kartoﬂer samt
smage risalamande til. Men fuld gang i den skulle der også
være, når middagsgæsterne bestod af godt 170 mennesker.
Efter maden stod den på et sjovt og underholdende lejrbål, og
så var det farvel til familiespejder, bæver og ulve. Resten af
spejderne skulle så på aftenløb.
Søndag stod den på oprydning, rengøring og selvfølgelig et
spil Stratego.
Mange tak til alle spejdere der deltog i juleturen og var med
til at gøre den god og sjov. Det er dejligt med stor deltagelse
til fællesturene, som styrker gruppens fællesskab.
Der skal også lyde en stor tak til alle jer som hjalp til på turen
- vi kunne ikke have gjort det uden jer.
BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2017
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KFUM SPEJDERNE: Luciaoptog
Af bæverlederne

Luciaoptog
Bæverne inviterede tirsdag den 13. december til Luciaoptog for forældrene med en masse hygge, godt med småkager, saftevand og kaﬀe.
De var iklædt ﬁne hvide luciakjoler og med levende lys i
hænderne. Forældrene ventede i det mørklagte bæverlokale, alt imens den velkendte luciasang blev tydeligere og
tydeligere. De gik så ﬁnt igennem lokalerne og var fuldt
koncentreret om at synge helt rigtigt. Bæverne opførte et
rigtig ﬂot optog og sang alt hvad deres lunger kunne, men
de havde også øvet sig rigtig meget.
De forgangne tirsdage har bæverne nemlig øvet Lucia for
at være klar til i dag. De har lavet kjoler, øvet sang og gået
ruten igen og igen. Desuden har de hørt sagnet om Lucia,
og hvorfor vi går Lucia den 13. december.
Bæverne har også vist deres kundskaber i et køkken. De
havde nemlig bagt brunkager til forældrene, som et led i det
nye mærke de er ved at tage – Madeventyr. Igennem mærket
skal bæverne bl.a. få mod på at smage nye ting og lyst til at
udfolde sig kreativt. For nogle af bæverne var det første gang
de var med til at bage brunkager, men de var dygtige og ﬁk
hurtigt bikset sådan en bageplade fuld sammen.
Vi bæverledere vil gerne takke forældrene for at komme til optog og ikke mindst takke bæverne for det ﬂotte stykke arbejde,
de har lagt i det, samt det ﬂotte optog vi ﬁk set i aften.
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KFUM SPEJDERNE: Nytårsparade i høj sol
Af bæverledere

Nytårsparade i høj sol

Året startede som sædvanligt med nytårsparade til gudstjeneste i Hansted Kirke.
Spejdere, ledere og forældre mødtes ved spejderhuset og gik
med fanen forrest i dejligt solskinsvejr og med højt humør
ned ad Egebjergvej til Hansted Kirke.
Her deltog alle i en gudstjeneste med temaet ”Mirakler”:
Bæver og ulve gik ind sammen med fanen og præsten med
ﬂot pyntede lys, som blev sat i korbuen.

Juniortroppen opførte et mimestykke til oplæsning af søndagens tekst om brylluppet i Kana. Troppen havde sammensat en billedserie om mirakler i hverdagen og skrevet
en bøn. Seniortroppen hjalp med nadveren og Klan Ignis
læste ind- og udgangsbøn.
Efter gudstjenesten gik alle tilbage til spejderhuset til boller
og varm kakao, inden årsstjernerne blev uddelt. Til slut afholdtes gruppemødet (generalforsamlingen), mens de store
spejdere legede med de mindste i haven.
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UNGDOMSSKOLEN: Julefrokost i Egebjerg Ungdomsskole

Julefrokost i Egebjerg Ungdomsskole
Anders, 14 år, 7. klasse
”Det var en cool julefrokost, fordi at der var god mad. Da vi
skulle spille pakkeleg var der en gruppe drenge der råbte op
når de fik den gode pakke med stjernekaster i, og larmen var
lidt træls, men til sidst endte det ed at en af mine venner fik
den gode pakke. Da vi kom over i klubben spillede vi bordtennis, så tv og en masse andet. Derefter skulle vi danse om
juletræet, hvor vi hørte alt muligt musik. Vi dansede meget
fjollet. Det var nemlig ikke kun julemusik, og det endte jo
selvfølgelig med at vi slet ikke dansede rigtigt om juletræet.
Til sidst var jeg den eneste der dansede om juletræet. Sidst
på aftenen havde jeg en bottle-flip konkurrence med en der
hedder Oda, og der vandt jeg med 12-7. Resten af tiden sad vi
bare og chillede og hyggede med slik. Det var en god aften.”
Max, 14 år, 7. klasse
”Vi fik god mad, dansede om juletræet og legede pakkeleg.
Jeg fik den gode pakke i pakkeleg med stjernekaster i. Jeg
kan ikke finde ud af at danse, så jeg var ikke så god til at
danse om juletræet. Det bedste vi fik at spise var risalamanden, men jeg fik desværre ikke mandlen. Da vi var færdige
med at spise g lege pakkeleg spillede jeg bordtennis mod en
der hedder Anders, og jeg vandt. Det var en super god og
hyggeligt julefrokost.”
Niklas, 14 år, 7. klasse
”Det fedeste til julefrokosten var at være sammen med sine
venner og hygge sig sammen. Vi snakkede, spillede computer, så tv og hyggede os hele aftenen. Det bedste jeg fik at
spise til julefrokosten var fiskefilet, men det aller sjoveste
var da vi skulle lege pakkeleg. Til pakkeleg fik jeg nogle
fede pakker, hvor jeg vandt en hel masse slikkepinde. Det
var en sjov aften.”

MICHAEL ROSENBERG
Direktør/malermester

HENRIK HØJ
Malermester

Egebjerg
SANNE PEDERSEN
Malermester

Kontakt os

ALMIR PIRIC
Konduktør

ROSENBERG Malerﬁrma A/S beskæftiger 33 engagerede
og kompetente malersvende heraf 2 i Tyskland

ROSENBERG Malerﬁrma A/S
Ove Jensens Allé 35G
8700 Horsens
Telefon: 2042 1505

Altid billig vask
Rabat mandag,
tirsdag og onsdag

MALERGARANTI
vi er medlem af
DANSKE MALERMESTRE

Email: mr@rosenberg-malerﬁrma.dk
www.rosenberg-malerﬁrma.dk
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Bestil et
OK Benzinkort
på www.ok.dk

UNGDOMSSKOLEN:

En hyggelig og spændende hverdag
i Egebjerg Ungdomsskole
Klubben i Egebjerg er et sted hvor du kan komme præcis som den du er. Dine og andre unges ideer og ønsker vægtes højt
hos os, da vi bestræber os på at du har indﬂydelse på klubbens hverdag og hvad der skal ske hernede.
Hverdagen i Egebjerg Ungdomsskole er fyldt med hyggelige stunder, spændende aktiviteter og trygge rammer. Du har rig
mulighed for at udfolde dig socialt samtidig med at du får lov til at udfordre dig selv indenfor diverse aktiviteter såsom
foto, bordtennis og lignende.

HVAD ER DET BEDSTE VED AT VÆRE I KLUBBEN?
Det bedste ved at være i klubben er at man kan være sammen med sine venner.
- Simon 13 år.
Det bedste er helt klart at sidde og spille computer, se fjernsyn og hører musik med vennerne.
- Max 14 år

Det bedste ved at være i klubben er at jeg kan hygge mig,
uden mine forældre er her. Det er også fedt at de voksne
lytter til mig, ved at sørge for der kommer golf turnering.
- Anders 14 år
Det bedste ved at være i klubben er at man kan møde mennesker man ikke møder hver dag.
- Emma 15 år og Iben 14år

Det bedste ved at være i klubben er at man kan være sammen med sine venner, fordi det er jeg ikke derhjemme.
- Jacob 14 år

OVERSIGT FOR EGEBJERG KLUBBEN 2017
Torsdag 23. februar

Tager klubben ud og bowler

Fredag 03. marts

Fastelavnsfest

Fredag 24. marts

6. klassefest

Lørdag 06. maj

Paintball

Mandag 15. maj

Blå mandag

Lørdag 20. maj

Fårup sommerland

Torsdag 25. maj

Kristi himmelfart afslutningsfest

Der vil komme nogle aftener i klubben, hvor der vil være mulighed for at lave bolsjer.
Desuden kan der komme impulsive ture ud af huset.
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EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Damefrokost i Forsamlingshuset
Af Bestyrelsen

Damefrokost 2017
Fredag den 20 januar dannede Egebjerg-Hansted Forsamlingshus rammerne om årets damefrokost.
Der var mødt 150 feststemte damer op til tapas, dessert, dans
og drinks - og der var fuld knald på fra start til slut.
Allerede under middagen var decibelmåleren nået op i det
røde felt, og bedre blev det ikke, da musikken blev sat igang,
der igen i år var styret af Kim Hå.

16 BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2017

Undervejs underholdte en trio fra Egebjerg Revyen med et
par numre, der lå et par lag under bæltestedet - til stor latter
for de fremmødte.
Hen på aftenen blev der danset til tonerne af bl.a. Thomas
Helmig, ABBA, Rasmus Seebach og en spandfuld klassiske
melodigrandprix sange.
Fordi at det var skide skægt og hyggeligt, så gentager vi
arrangementet igen i 2018.

Fastelavnsfest den 5. marts
i Forsamlingshuset for byens børn
Der slås “Ka en af tønden” henholdsvis kl. 11.00 og kl. 14.00.
Børnene inddeles i 3 aldersgrupper – 0-3, 4-6 og 7-? år.
Der er præmier l Ka ekonge, Ka edronning og bedst udklædte.
Enhedspris er kun kr. 30,00 for fastelavnsbolle, sodavand eller kaﬀe for børn og voksne.
Alle er velkomne - både børn, voksne og bedsteforældre.
Tilmelding l Hans på 53 38 24 55 (gerne ved SMS) - oplys antal børn og alder!

Aktivitetskalender 2017
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Marts

Fastelavnsfest byens børn
Den 5. marts - Der slås ”Ka en af Tønden” kl. 11.00 og kl. 14.00.
Tilmelding l Hans 53 38 24 55 - Tilmelding er nødvendig, gerne sms.

April

Koncert med Kris an Liholt
Den 7. april kl. 20.00. Tilmelding l Tommy på 20 81 66 85, gerne sms. Pris 180 kr i forsalg.

Maj

Øl smagning
Den 24. maj. Tilmelding l Erik 30 37 42 84. Pris 250 kr incl sandwich.

Oktober

Bierfest
Den 28. oktober. En a en hvor huset går all in for at skabe de bedst rammer for en oktoberfest
man sent glemmer. Tilmelding l Hans 53 38 24 55. Pris 300 kr.

December

Julemarked
Den 3. december. Julemarked holdes tradi onen tro, den første søndag i advent kl. 10.00 - 16.30

BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2017
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Kris an Lilholt

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS
Har hermed fornøjelsen at præsentere koncert med Ida Friis
Virenfeldt, Lasse Jørgensen og Kris an Lilholt
Læs eventuelt på Kris ans hjemmeside – kris anlilholt.dk

FREDAG DEN 7. APRIL 2017 KL. 20.00
Prak sk info og billetbes lling
Indgangen åbnes kl. 19.00 og koncerten starter kl. 20.00
Billetpriser: I forsalg, kr. 180,00 inkl. gebyr
Evt. overskydende bille er sælges ved indgangen l forhøjet pris.
Bille er kan bes lles via vores hjemmeside
www.egebjerg-hansted.dk [Bes l bille er] eller ved henvendelse l
Tommy på tlf. 20 81 66 85, gerne SMS.
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Ølsmagning i EgebjergHansted Forsamlingshus
Det er en fornøjelse i år at kunne præsentere Eddie Szweda fra
Mid yns Bryghus l 2-3 mers underholding og smagsprøver fra
deres eget sor ment.

Onsdag den 24 maj
(dørene åbner kl. 18.00)

Prisen for denne herlighed er kr. 250,00 for smagning af 7 forskellige øl ,
et Mid yns Bryghus glas samt 2 sandwich og 1 øl ved indgangen.
Tilmelding l Erik på tlf.: 30 37 42 84 e er først- l-mølle-princippet gerne via sms, senest den 1 maj 2017
Husk at man behøver ikke at være medlem af Forsamlingshuset, men skal
være mindst 18 år, for at kunne deltage.
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EGEBJERG BAKKE: Første spadestik til 102 rækkehuse
Tekst Hans Kurt Jacobsen

Tegninger og illustrationer Viva Arkitekter

T

irsdag den 31. januar 2017 kl. 12.30 tog direktør Ole
Madsen, borgmester Peter Sørensen og bygherre Jesper Troelsen første spadestik til 102 rækkehuse på
Egebjerg Bakke.
Der bygges 102 rækkehuse til udlejning i tre etaper. Alle
husene er i to etager med et samlet boligareal på 117 m2, et
udhus, parkering til to biler samt en lille have.
Husene opføres i kubistisk arkitektur med jordfarvede tegl,
træ/alu vinduer, gulvvarme og trægulve. Der er entre, toilet,
køkken/alrum og stue i nederste etage. På øverste etage er
der soveværelse, to værelser samt badeværelse.
De første huse er klar til indflytning den 1. juli 2017.
Det er Viva arkitekter A/S i Horsens , arkitekt Søren Nielsen
maa, der har designet både området og rækkehusene.
Alle husene er købt af Vinding gruppen A/S. Henvendelse
om udlejning kan ske til Steen Stærke, mobil 20 16 00 08
mail: ss@egebjergbakke.dk
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Rækkehuse til udlejning
117 m2 i to etager
Indflytning fra 1.7.2017
På hjemmesiden www.egebjergbakke.dk kan du se
mere om de nye lækre rækkehuse på Egebjerg Bakke.
Send en mail nu til ss@egebjergbakke.dk hvis du vil
skrives på listen over interesserede i at leje et hus.

Kontakt
Byggeteknisk:
Jesper Troelsen | jjt@egebjergbakke.dk | m: 2011 5917

Udlejning:
Steen Stærk | ss@egebjergbakke.dk | m: 2016 0008
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TRYGHEDSBOLIGER PÅ EGEHØJ

TRYGHEDSBOLIGER
på EGEHØJ (Højvangsgården)

S

å er der kommet gang i byggeriet af 32 tryghedsboligen samt et
fælleshus og et depot på grunden,
hvor Højvangsgården tidligere lå, og
hvor vejen kommer til at hedde Egehøj.
Trådhegn er sat op omkring grunden,
og en gravemaskine er i gang med at
plannere de mange jordbunker, som
lå tilbage efter de arkæologiske undersøgelser for længe siden.
Mange er sikkert spændt på, hvordan
byggeriet kommer til se ud på denne
velbeliggende grund midt i byen, og
hvordan boligerne bliver indrettet.
Derfor bringer vi her nogle illustrationer, tegninger og skitser af byggeriet.
Der bliver 32 tre-rums familieboliger på 89,5 m2 og et udhus på 4,4 m2
Fælleshuset bliver på 105,9 m2 og et
depot 14 m2.
Der forventes afholdt et åbent orienteringsmøde i maj eller juni, når man
kender huslejer m.m. for boligerne. Og
et rejsegilde forventes afholdt i august.
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HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Aktiviteter og program
Af Margit Henriksen og Lis Stouby

Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
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

☺ ikke medlemmer er også velkommen til at deltage,

mod en merpris pr. arrangement. Et årsmedlemskort koster kun 100 kr., så må man tage en
samlever/mand med til vore aktiviteter.
PROGRAM FOR MARTS - APRIL - MAJ - JUNI 2017
Besøg af ”OrkideKnud” Mandag den 13. marts kl. 19.00 kommer Knud Nielsen i Den Gl. Brugs,
og fortæller om sin sidste rejse og om orkideer. Pris 50 kr. Tilmelding senest 6. marts.
Generalforsamling Mandag den 24. april kl. 19.00 i Den Gl. Brugs.
Tilmelding af hensyn til arrangementet senest 18. april
Heldagstur Onsdag den 7. juni udﬂugt til Samsø. Det er en heldagstur med alt betalt, pris 495,00 kr.
Vi kører hjemmefra kl. 8.00 og forventet hjemkomst ca. kl. 20.00. Tilmelding senest 1 maj.
TILMELDINGEN ER BINDENE.

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

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

21 15 63 91
21 15 63 91
75 65 64 21
75 65 64 21
75 65 63 15
75 65 63 15
75 68 54 68
75 68 54 68
29 86 65 01
23 60 67 88
23 60 67 88
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Egebjerg Ungdomsskole holder Fastelavnsfest
Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 10.30
1. søndag i Fasten v. Tine Frisenette
Fastelavnsfest for byens børn i Egebjerg
Hansted Forsamlingshus. Der slås ”Katten
af Tønden kl. 11 og kl. 14 – tilmelding er
nødvendig til Hans 53 38 24 55 gerne sms (se
side 17)

Egebakkens Venner afholder bankospil
kl. 19 på Egebakken (se side 46)
Lundum Sogns Borgerforening afholder fællesspisning (se nærmere på www.lundum.dk)
Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 9.00
2. søndag i Fasten v. Tine F.
Efterfølgende indsamling til Folkekirkens
nødhjælp med
e konﬁrmanderne kl. 10 fra Kirkeehu
h set
Haansste
H
ted
edd-Eg
d-Eg
Egeb
e je
jerg
rgg Husshoold
ldni
n ng
ni
ngsf
sfor
sf
oren
or
e in
en
i gi
Denn Gl
De
Gl. Br
B uuggs kl
kl. 19
19.. Kn
Knud Nie
Knud
iels
lsen
ls
en
n kom
omme
m r
me
og fortæller om sine sidste rejser ogg orkideer
(se side 23)

Smartex modeshow
Sm
ow
w på Eg
gebak
a ken kll. 14 (see
ak
s de
si
de 43)

G nera
Ge
neeralf
ralf
ra
lfor
orrsa
orsa
saml
mlin
in
ng fo
for Eg
for
geb
ebak
akke
ak
keenss Ven
enne
n r
ne
og Års
r mø
møde
de for Cen
ente
terr
r åd
ådet
et kl. 14 (s
( e s. 43))
”Lutthe
”L
h r og Lag
agka
kage
g ” foredr
drag
g v. leekt
k or Bee
n dict
ne
ctee Ha
Hamm
mmer
e Præ
ræstho
h lm i Østtbirk
rk kir
irke
k huus kl
kl.. 19
Guds
Gu
d tjen
jeneeste i Lundu
d m kirk
rkee kl. 9
3 søn
3.
ønda
dagg i Fa
F sten
en v. Lo
Lonee Buhhl
Eg
geb
ebje
j rg
je
rg IF hoold
lder
e gym
ymna
nast
stikop
opvisn
snin
ingg i
Ege
Eg
geb
ebjeerg
rgha
hallen
ha
en (s
( e mere på ww
www.
w.eg
geb
ebje
jergg-if.dk
d )
Gene
Ge
nera
ralf
lfor
orsaml
m in
ng i Eg
Egeb
ebje
jerg
rg IF kl
k . 19 i Ege
ge-bjer
e gh
ghal
allens klubh
b us (s
(see si
side 9)
Egebjeerg IF ho
Eg
hold
derr Fri
rivi
villig
ig fes
est fr
f a kl
kl. 18 i
Egeb
Eg
ebje
jerg
rg-H
-Han
anst
sted
d For
orsa
samllin
i gs
gshuss (s
( e side
de 8)
E eb
Eg
bje
jerg
rg Ung
ngdom
msskole ho
h ld
lder
er 6. kl
klas
asse
s fe
f st
Festguudstjjen
enes
este
te i Hansted
d kir
irke
k kl. 10.
0.30
30
Midfastee v. Tine F. og oﬃ
ﬃcie
iell in
indv
vie
iels
lsee af det
nye ringea
eanlæg
æg (se
s side 31
31))
Støttefoore
reni
ning
ngen
n afhhol
olde
derr ba
bank
nkosspi
pill i kl
klub
ubhuse
set ve
vedd Egeb
ebje
jerghalllen kl. 19 (se side 10)
Fort
Fo
rtælleetiime med
ed alt
l erga
g ng på Egebak
kke
k n
kl. 14.300 v. Tine F.

Aﬀaldsindsamling i naturen – start fra Egebjerg Fritidscen
nte
t r kl.
kkll. 10.00
.000 (se
(sse si
side
de 37)
Gudstjeneste i Han
anst
an
nst
s ed
d kiirrke kl.. 10.30
Mariæ Bebudelse v. Tin
ne F.
F.
Egebakkens Venner afho
hhoold
der bankospil
kl. 19 på Egebakken (see si
side
dee 46)
Egeeb
Eg
bje
jeerrrgg-H
Hanst
anst
an
sted
d Forrsa
s ml
mlin
ings
in
ggsshu
us affho
hold
deerr
koncert med Kristian
n Lil
ilholt
holtt kll.. 20 (sse s.
ho
s 18))
Gudstjeneste i Lunduum ki
kirrkke kl
k.9
Palmesøndag v. Peter
err Tas
ast
Mindehøjtidelighed
d forr Frreede
deriik Ba
B jeer ogg draaggoonneernne ve
ved Baavn
vne
nehøj kl.
l 10 (s
(se si
side
de 37)
de
7
Skær
Sk
ærto
tors
rsda
dagg gu
guds
dstj
tjen
enesster
Lund
Lu
ndum
um kir
irke
ke kl. 9 v. Tiine F.
Hans
Ha
nste
tedd ki
kirk
rkee kl
kl.. 10
10.3
.300 v. Tin
ne F.
Laang
ngfr
fred
edag
ag gud
u st
stjeene
nest
stee
Hanssted ki
kirkke kl. 10
10.3
.300 v. Tin
ne F
F..
Påsk
skes
e øn
ø da
dagg gu
g dstj
tjen
enes
este
t
H ns
Ha
nste
tedd ki
kirk
rkee kl
kl. 10
10.3
.300 v.
v Tin
inee F.
F
Forå
Fo
rårs
rsfe
fest
st på Eg
Egeb
ebak
akke
keen kll. 177 (sse si
side 43)
3
Hush
Hu
s ol
oldn
dnin
ingssfo
foreening
n en holldeer ge
g nera
neera
ralfor
ralf
lffor
or-s ml
sa
mlin
ing i Eg
geb
ebje
jeerg
r Fri
r tiidsccent
nter
err (D
( en
e gl Brruggs)
s)
kl. 19 (s
kl
(see si
side
de 23)
”Lut
”L
uthe
h r og Lag
he
agka
kage
ge” foore
r dr
drag
ag
g v. Ov
Ovee Ko
Kors
rsga
ga-arrd i Ni
ard
Nim
m ki
kirk
rkee kl
kl.. 19
19..
Støt
Støt
St
øtte
teefoore
r ni
ning
nggen afh
fhol
oldder ba
bankkos
bank
o pi
p l i kl
klub
ubhu
huseet ve
ved Eg
ved
geb
ebjje
jergghhaalllen kl. 19.00
jerg
00 (s
(see s. 10))
P skkeg
På
guddsttje
j ne
nestte på Ege
gebakk
bakken
n kl. 14.
4.30
30
Tine
Ti
ne F.
ne
S ngaften i Hanstedd kirkehus kl. 19
Sa
Guds
Gu
dstj
tjeenestee i Hansted
ed kirke kl. 9
2 søndag ef
2.
efte
ter På
Påsk
ske v. Tine F.

Se også kalenderen på www.hansted-egebjerg.dk, hvor nye aktiviteter kan komme til løbende.

Pinse gudstjenester
Lundum kirke kl. 9 v. Tine F.
Hansted kirke kl. 10. 30 v. Tine F.
2. Pinsedag i Lunden i Horsens
fælles provsti gudstjeneste kl. 10
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
inviterer til Heldagsudﬂugt til Samsø med
afgang fra Den Gl. Brugs kl. 8.00 og hjemkomst ca. kl. 20 (se side 23)

7-11

Byfest uge i Egebjerg (sæt kryds i kalenderen)

19-23

Børnefamiliegudstjene med indslag fra 3.
klasserne i Hansted kirke v. Tine F.
”Luther og Lagkage” foredrag v. lektor Kasper Bro Larsen i Skt. Ibs skole kl. 19
Horsensegnens Kulturfestival – (sæt kryds i

Egebakkens Venner afholder Banko på Egebakken kl. 19.00 (se side 46)
Egebjerg Ungdomsskole holder Paintball
Gudstjenester 3. søndag efter Påske
Lundum kirke kl. 9 v. Tine F.
Hansted kirke kl. 10.300 v. Tin
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Se også på www.hansted-kirke.dk om gudstjenester, liv i kirken, og hvad der sker i sognene.

LUNDUM OG HANSTED KIRKER: GUDSTJENESTER

Hansted kirke

Lundum kirke

Søndag d. 5. marts kl. 10.30
1.s.i Fasten v. Tine F.

Søndag d. 19. marts kl. 9
3.s.i Fasten v. Lone Buhl

Søndag d. 12. marts kl. 9
2.s.i Fasten v. Tine F.
Efterfølgende indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp med konﬁrmanderne kl. 10 fra
Kirkehuset
Søndag d. 26. marts kl. 10.30
Midfaste festgudstjeneste og oﬃciel indvielse
af det nye ringeanlæg v. Tine F.
Søndag d. 2. april kl. 10.30
Mariæ Bebudelse v. Tine F.

Søndag d. 9. april kl. 9
Palmesøndag … v. Peter Tast

Torsdag d. 13. april kl. 10.30
Skærtorsdag gudstjeneste Tine F.
Fredag d. 14. april kl. 10.30
Langfredag gudstjeneste Tine F.
Søndag d. 16. april kl. 10.30
Påskesøndag gudstjeneste v. Tine F.

Torsdag d. 13. april kl. 9
Skærtorsdag gudstjeneste v. Tine F.
Søndag d. 16. april kl. 9
Påskesøndag gudstjeneste… v. Tine F.
Søndag d. 7. maj kl. 9
3.s.e. Påsken … v. Tine F.
Torsdag d. 25. maj kl. 14
Kr. Himmelfart gudstjeneste i Lundum skov
v. Tine F. Vi mødes ved shelter kl. 13.45.
Medbring selv kaﬀe
Søndag d. 4. juni kl. 9
Pinsegudstjeneste … v. Tine F.

Søndag d. 30. april kl. 10.30
2.s.e. Påske v. Tine F.
Søndag d. 7. maj kl. 10.30
3.s.e. Påske v. Tine F.
Fredag d. 12. maj Bededag
Konfirmation kl. 9 B-klasse v. Tine F.
Konfirmation kl. 11 C-klasse v. Tine F.
Lørdag d. 13. maj
Konfirmation kl. 10 A-klasse v. Tine F.
Søndag d. 21. maj kl. 9
5.s.e. Påske v. Lone Buhl
Søndag d. 28. maj kl. 10.30
6.s.e. Påske v. Tine F.
Søndag d. 11. juni kl.14
Børnefamiliegudstjeneste med indslag fra 3.
klasserne v. Tine F.

26 BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2017

Egebakken

Onsdag d. 29. marts kl. 14.30
Fortælletime med altergang v. Tine F.
Onsdag d. 26. april kl. 14.30
Påskegudstjeneste v. Tine F.
Onsdag d. 31. maj kl. 14.30
Pinsegudstjeneste v. Tine F.
Onsdag d. 21. juni kl. 14.30
Besøg i præstegården til kaﬀe og hygge
v. Tine F.

LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: KIRKEOPLYSNINGER

Gudstjenester på Egebakken
Formand
for menighedsrådet i
Lundum:
Onsdag 27. marts
ingen gudstjeneste

{}

Formand for menighedsrådet i
Hansted:

Kaffe kl. 14.00
Onsdag 24.Asger
april Højland Lorentzen
Gudstjeneste
Lundumhedevej 77, 8700
Horsens
Onsdag 29. maj
kl.
14.30
Tlf. 25 43 62 05
Enhver
er velkommen
Mail:
asgerhjland@gmail.com

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.

Kirkekontoret - Stængervej 1

Graver ved
Lundum kirke og
Hansted kirke

8700 Horsens - Tlf. 75 65 61 41
Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00-12.00
Torsdag tillige kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00-18.00

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

Kordegn: Pia Schiønnemann
Mail: pss@km.dk
Henvendelse vedr. fødsel, dåb, attester, navneændring m.v.

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

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

fridag mandag - træﬀes efter aftale

HUSK! Der er altid mulighed for at få en samtale eller et
samtale forløb med præsten, hvis man har brug for det.

Lundum-Hansted
på Facebook
Lundum-Hansted er også
kommet på Facebook.
Gå ind på vores side LundumHansted og like og del og
kommentér, jo ﬂere jo bedre!
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2017 – Reformations jubilæum – det
fejrer vi hele året i Horsens provsti
Luther banker på – også hjemme hos dig. Det gør han, fordi vi
i 2017 fejrer 500-års reformationsjubilæum, og fordi begivenhederne dengang i Middelalderen trækker tråde helt op til vores
tid og samfund, og fordi spørgsmålene, som Martin Luther (1483
– 1546) baksede med, stadig er relevante: Hvad er det bedste og
det værste ved livet? Hvad er målet for vores liv? Hvad skal vi
styre efter? På en lang række områder er vi alle påvirket af den
kristendomsforståelse og det menneskesyn, som reformationen
førte med sig, og især Martin Luthers eget tankegods.

Foredrag og arrangementer om Luther og Reformationen
Nogle af emnerne såsom uddannelse, individ og fællesskab, forholdet mellem kristendom
og politik, for slet ikke at snakke om livskvalitet – holdes som foredrag i hele Horsens provsti
gennem 2017. Det er fællesarrangementer om Luther og Reformationen. Men især tilbydes
otte foredrag, som kaldes ”Luther & Lagkage”, og hvis du kommer til dem alle, bliver du
godt klædt på til at se de mange tråde i dit eget liv og i det danske samfund, der går helt
tilbage til de afgørende år i begyndelsen af det 16. århundrede. Kommer du til de første seks
Luther & Lagkage foredrag, og har du fået et stempel for hvert af dem (medbring magasinet som gerne skulle være landet i din postkasse i december, og som kan gemmes helt frem
til 31/10-2017, hvor det hele afsluttes med en fælles festgudstjeneste i Klosterkirken), så er
du med i lodtrækningen om to pladser (i delt dobbeltværelse) på en rejse i Luthers fodspor
den 28. august til den 1. september 2017 med Unitas Rejser til en værdi af DKK 10.190,Ses vi?

Sangaften i Hansted Kirkehus
Torsdag 20. april kl 19.00
Hansted Kirke inviterer til en forårsaften med fællessang og hyggeligt samvær lige efter påske.
Til sangaften synger vi et udvalg af nye og gamle sange, der passer til årstiden og stemningen.
Deltagerne kan også foreslå sange. Aftenen byder desuden på musikalske indslag fra Hansted
Kirke Kor samt kirkesanger Anine Henriques og organist Astrid Lindvig.
Alle er velkomne.

Kor i Hansted Kirke
Koret øver hver onsdag kl. 16-17.30 i Kirkehuset.
Koret synger et bredt repertoire af danske sange, salmer og rytmiske numre
Kontakt organist Astrid Lindvig, hvis du ønsker at være med i koret.
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Folkekirkens nødhjælp
sogneindsamling 2017
Del din søndag med verdens mest udsa e
Søndag d. 12. marts 2017 håber Lundum og Hansted sogne at sende så mange frivillige indsamlere på
gaden, at alle i sognene får mulighed for at give verdens mest udsa e mennesker en håndsrækning.
I en d med krige og massive ﬂygtningestrømme er begrebet næstekærlighed o e oppe at vende. Ideen om
at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år lbage i både vores kultur og
kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjer ge samaritaner’ fra Lukas evangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskri en for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

Al d hjælp l selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores
logo er en ﬁsk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaﬀer ikke kun en
sulten mand en ﬁsk, men også en ﬁskestang og re en l at ﬁske i søen, han bor ved.”
I al vores arbejde indgår ’hjælp l selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor
hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i stand l selv at forme deres frem d - og
al d e er en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst.
Sæt allerede nu kryds ved datoen Lundum og Hansted sogne er med ved næste indsamling 12. marts 2017.
Vi mødes i Hansted kirkehus kl.10.00 og får uddelt ruter. I er velkomne til at gå med en
ven/veninde/nabo eller jeres børn. Hansted sogn er vokset meget de sidste 10 år, så vi
har fået ﬂere ruter, der skal dækkes.
E er indsamlingen vil der være lidt mad og drikke l jer alle.
Meld dig som indsamler hos Elsebeth Rasmussen på tlf. 23602487 eller mail er@keyaccount.dk nu eller mød
op på dagen.
Det ny er! Ved sidste års Sogneindsamling nåede vi at samle ca. 9.000 kr. Hvis det også havde været muligt at
betale via MobilePay, var beløbet helt sikkert blevet større.
På landsplan blev der samlet 12 millioner kroner ind l verdens fa gste lande.

Horsens Begravelsesforretning
Bjerre Herreds Begravelsesforretning
www.horsensbegravelsesforretning.dk
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HANSTED KIRKE: NY KIRKEKLOKKE
Tekst og foto af Leif H. Kristensen og Carl Oluf Madsen

Ny kirkeklokke Hansted kirke

D

en nye klokke er indkøbt grundet, at der skal være automatringning i Hansted kirke. Det
mener man fra højere sted, at den
gamle klokke ikke kunne tåle, derfor
en ny kirkeklokke. Men der er fortalt,
at den gamle og den nye klokke skal
ringe sammen ved højtider, lad os håbe
at dette så sker.
Fredag d.16 december 2016. kl. 10.30.
Skulle den nye kirkeklokke løftes ind
af det sydlige tårnhul på Hansted kirke.
Der var mødt en 30-40 personer for at
se på, når klokken blev kranet ind. Vi
måtte vente lidt, men endelig kom så
lastvognen med den store mobilkran,
der blev gjort klar til arbejdet. Kranen
var placeret uden for kirkegårdsmuren
med de store støtteben slået ud og rettet til i Water. Kranarmen blev lagt ud
og over til delene af klokken og systemet til klokken, der var ankommet på
klokkearbejdernes lille lastvogn, som
holdt ved kirketårnet.

På næste side kan ses side 5 fra Broen
blad nr. 3 1990-91 en artikel af Peder
Pedersen, om den gamle kirkeklokke i
Hansted kirke. Jeg vil anbefale folk at
læse hele artiklen, på broens hjemmeside, hvor man kan ﬁnde artiklen. Den
er ret spændende og tankevækkende.
Denne gamle kirkeklokke har ringet
Hansted sogns befolkning sammen i
glæde og i sorg i mere end 600 år.
Jeg vil håbe, at den nye klokke sammen med den gamle klokke vil kalde
Hansted sogns beboere sammen i glæde og i sorg de næste 600 år fremover.

Styk for stykke blev det hejst op, og
inden knebelen blev hejst op, slog de
et slag på den nye kirkeklokke, så vi
kunne høre lyden, fantastisk lyd, som
stille gungrede ud og forstummede,
som sidste del blev den nye kirkeklokke, vægten 740 kg, hejst op. Og stille
og roligt forsvandt den ind af hullet i
tårnet for ikke mere at ses, men nu vil
den høres fremover af Hansted sogns
beboere.

Der havde været arbejdet i nogle uger i
kirketårnet med at gøre klar til den nye
klokke, som er placeret ved siden af
den gamle klokke i tårnet.
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Inskriptioner på den nye klokke
I et bånd om klokkens skulder:
STØBT TIL HANSTED KIRKE AF
EIJSBOUTS I HOLLAND PÅ DRONNING MARGRETHE II’S TID I ÅRET
2016
Midt på klokkelegemet i klokkens
svingningsretning:
RINGER FOR ALLE I SORG OG
GLÆDE NÅR SOL STÅR OP OG SOL
GÅR NED
På inskriptionens modstående side findes H.M. Dronningens monogram.
Desuden er klokken forsynet med følgende inskription:
SKÆNKET AF A. P. MØLLER OG
HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY
MØLLERS FOND TIL ALMENE
FORMAAL

Oﬃciel indvielse og festgudstjeneste

S

den 26. marts 2017 kl. 10.30

om omtalt her på siderne har Hansted Kirke nu fået
den nye aﬂastningsklokke med automatik for ringning – kimning – og bedeslag på plads i kirketårnets
klokkerum. Den nye klokke er ophængt ved siden af den
gamle klokke fra 1400 tallet.
Med det nye ringeanlæg sikre vi den gamle klokke en tryg
alderdom, og håber det nye anlæg vil tjene sognet i de kommende århundreder.
I forbindelse med valg af størrelse og dermed tone for den
nye klokke er der lagt vægt på, at den nye og gamle klokke
danner en ﬁn samklang, hvilket kunne opleves ved ringningen juleaften, fremover vil der lejlighedsvis blive ringet
med begge klokker.
Oﬃciel indvielse af ringeanlæget vil ske i forbindelse med
en festgudstjeneste d. 26. marts 2017 kl. 10.30, hvor biskop
Henrik Wigh-Poulsen vil deltage i de kirkelige handlinger.

Menighedsrådet håber ved denne lejlighed, at mange vil
slutte op om arrangementet. Efter gudstjenesten inviteres
på et let traktement i kirkehuset. Hvor alle er velkommen
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: PENSIONIST JULEFEST
Tekst og foto af Leif H. Kristensen

Pensionist julefest
T

orsdag den 15.december 2016
var der inviteret til den årlige
pensionist julefest i Hansted
kirke. Den afholdes af Lundum og
Hansted sogne, menighedsrådenes
medlemmer står for arrangementet.
Det er en dejlig og hyggelig eftermiddag i Hansted kirke og sognehuset med efterfølgende kaﬀe the
og boller og den gode og velsmagende ﬂødeskumslagkage, som
man jo helt klart, nødigt vil gå glip
af.
Der er underholdning og fællessang og hygge snak. Men først en
velkomsttale af menighedsrådets
formand i Hansted sogn Carl Oluf
Madsen, der fortalte om de kommende ting i kirkens hus, jul nytår
og det kommende nye kirkeår, som
står i Martin Luthers tegn, med ﬂere
arrangementer i kirkerne igennem
året 2017.

tråde helt op til vores tid og samfund, og fordi spørgsmålene, som
Martin Luther (1483-1546) baksede med, stadig er relevante: Hvad
er det bedste og det værste ved
livet? Hvad er målet for vores liv?
Hvad skal vi styre efter? Citeret fra:
redaktionen af hæftet Re: FormaLuther banker på - også hjemme
tion udgivet af Horsens provsti.
hos dig. Det gør han, fordi vi i året
2017 fejrer 500-års reformationsju- Kl. 14.00 begyndte gudstjenestbilæum, og fordi begivenhederne en i kirken, men inden da fortalte
dengang i middelalderen trækker præsten Majbrit Pedersen til os
Graver Ole Leth
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fremmødte, at vi skulle nyde klokkeklangen og se Graver Ole Leth
trække i rebet til klokken, da det var
en af de sidste gange at den gamle
klokke lød, da den nye kirkeklokke
skulle hejses ind i kirkens tårn
næste formiddag.
Majbrit Pedersen har været aﬂøser i
Søvind kirke og har været aﬂøser i
Hansted og Lundum for vores sygemeldte præst Tine Frisenette. Majbrit har haft de nye konﬁrmander i

Menighedsrådsformand Carl Oluf Madsen

efteråret, og pigerne har været Lucia brude og kom i optog ind i kirken, under ledelse af kirkesangeren
og sad rundt ved Alteret i den sidste
halvdel af gudstjenesten, som afslutning vandrede de ud med deres
levende lys tændte. En helt igennem dejlig oplevelse at være med
til og deltage i. Vi forlod kirken og
hilste på Majbrit Pedersen og ønskede en god og glædelig jul, og gik
til kaﬀen i menighedshuset.
En hyggelig eftermiddag var slut,
hvor man kan mærke, at julens
hygge med familie og venner og
tændte lys i den mørke december
måned er kommet nærmere, og
man er en dejlig oplevelse rigere.

Bliv-massør.nu
Danmarks ældste og mest
kvalitetsbevidste massørskole igennem 20 år.
Alle timer fremmøde på
skolen - ingen e-learning.
Kun kvalificerede undervisere og ortopædkirurg
som censor.
Gratis studiepakke samt lån af klinik under uddannelse.
Kun 8 pr. hold - så ingen overses.
Du kan også bestille
tid på klinikken:

Varme i huset

Nyt bad eller køkken

Tagrender, nedløb og alt
det andet udendørs

Mester for ombygning
- vil du eller skal vi?

Tlf. 7561 2500 / 2440 0036
Nordre Strandvej 15
8700 Horsens

Henv. for nærmere:

John Jensen VVS & Blik ApS
Vestergade 42 • DK-8700 Horsens • info@vvs-horsens.dk
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HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: BORGERMØDE
Af Flemming Fløe Pedersen og Hans Kurt Jacobsen

Hansted-Egebjerg
BORGERMØDE
Et halvt hundrede beboere
deltog i Borgermødet
onsdag d. 25. januar i
forsamlingshuset
Lokalrådets formanden, Yvonne Christiansen, var forhindret i at deltage
pga. sygdom. Hans Kurt Jacobsen bød
som næstformand velkommen. Efter
en sang gik borgermødet i gang.
Gunni Hansen blev valgt som dirigent
og styrede slagets gang.

Lokalrådets beretning
Hans Kurt aﬂagde lokalrådets beretning
og viste en række plancher (kan ses på
www.hansted-egbjerg.dk under ’Lokalråd’).

Helhedsplan for Hansted-Egebjerg
Siden sidste borgermøde er helhedsplanen for Hansted-Egebjerg blevet
færdiggjort og vedtaget af Miljø- og
Teknikudvalget og byrådet i Horsens
Kommune. Planens indhold er drøftet
på ﬂere borgermøder. Der er holdt møder med kommunens tovholder Vibeke
Holdt og en workshop på rådhuset med
repræsentanter for byernes foreninger
og institutioner.
Det har været en lang proces med helhedsplanen, men det har også været
nyttigt at få kortlagt de ønsker, der er
til udvikling af Hansted og Egebjerg.
Og så har Miljø- og Teknik-udvalget
og byrådet altså taget ønskerne til sig.
Det betyder ikke, at vi kan være sikre
på, at alle ønsker bliver opfyldt, men
der er i hvert fald opnået en forståelse
for ønskerne, og det er jo altid et første
vigtigt skridt.

Traﬁksikring
På sidste borgermøde var der fra forsamlingen stærkt ønske om, at lokalrådet skulle arbejde for, at Egebjergvej,
Rådvedvej, Gl. Kirkevej og Hanstedvej gøres mere traﬁksikre.
I takt med at Egebjerg vokser – ikke
mindst ved den nye udstykning nord
for byen – stiger behovet for at få sik-

ret traﬁkken i byen.
Vedrørende traﬁksikringen af Egebjergvej og Rådvedvej havde lokalrådet i
juni et møde med civilingeniør Jonas
Møbius, der står for dette projekt, som
forventes gennemført i 2017.
Udgangspunktet for projektet er:
• Fortov langs Egebjergvej fra Grusdalsvej til Egebjerggårdsvej (vejen ind
til den nye udstykning).
• Cykelbane på samme strækning (som
det kendes på Egebjergvej syd for
rundkørslen).
• Hastighedsdæmpning på Egebjergvej
ca. 100-150 nord og syd for rundkørslen. Der er lavet et bump syd for rundkørslen.
• Hastighedsdæmpning på Rådvedvej,
hvor de jo nu er lavet to chikaner.
• Evt. geometriske ændringer af rundkørslen ved Egebjergvej/Rådvedvej
Fra lokalrådet ønsker vi hastighedsdæmpningen nord for rundkørslen på
Egebjergvej udformet som chikaner
med beplantning, da det vil være en
pænere løsning end bump.
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Når miljøstationerne ved Egebjergvej
172 nedlægges, ønskes dette areal omdannet til P-plads, da der til tider parkerer mange biler foran fritidscenteret.
Vi ønsker en 40 km/t zone omkring
rundkørslen og på Rådvedvej.
Lokalrådet har fået udarbejdet en principskitse for Fornyelse af Egebjergvej
nord for rundkørslen med fokus på
tryghed og fællesskab (vist i sidste nummer af BROEN).

Lokalrådet har haft et møde med skoleinspektør Bjarne Schuricht, hvor vi
naturligvis også drøftede de traﬁkale
forhold omkring skolen. Og vi har helt
sammenfaldende interesser.

Den grønne oase midt i byen
På sidste borgermøde var der også et
ønske om, at grusgraven på Grusdalsvej ved nr. 17 skulle søges lavet til en
naturpark / legeplads. Derfor besøgte
lokalrådet den grønne oase midt i byen
for at se på udviklingsmulighederne.
Det er et skønt område, hvor man fra
toppen har en herlig udsigt mod syd.
Og der kunne sikkert også laves arrangementer i grusgraven. Vi hører gerne

det. Vi ﬁk samlet ca. 75 kg. aﬀald. Det
er helt hyggeligt at deltage. Det giver
en rar følelse af, at man gjort noget
godt for byen og for naturen.
I år bliver rengøringsdagen søndag den
2. april kl. 10-13 med start fra og afslutning i Egebjerg Fritidscenter

Oﬃciel indvielse af Egebjerget på
rundkørslen 23. maj.

idéer til, hvilke arrangementer det i givet fald kunne være.
I hvert fald kunne området udnyttes
meget mere, grusgraven kunne virkelig blive et herligt sted, hvor børn,
unge og familier kunne udfolde sig
og udnytte det kuperede terræn, kun
fantasien sætter grænse. (artikel i sidste
nummer af BROEN).

Stien langs Lille Hansted å
Et tredje emne forsamlingen sidste år
bad os arbejde med, var at få stien /
stryget ved Lille Hansted å gjort mere
fremkommelig en stor del af året. Det
er lykkedes, idet der er lagt stabilgrus
på stien, og den selv nu i er ﬁnt farbar.
Til gengæld må vi nok regne med
selv at måtte varetage noget af vedligeholdelsen. Borgmester Peter Sørensen fortalte på et møde i SAMBY, at
vi må regne med, at kommunen i de
kommende år er nødt til at spare på de
grønne opgaver. Her må vi altså begynde at indstille os på, at hvis vi ønsker de grønne opgaver løst, så må det i

højere grad blive ved frivilligt arbejde.
Kommunen er dog nok indstillet på at
stille de nødvendige redskaber og materialer til rådighed.

Mandag den 23. maj kl. 17 blev det
ﬂotte egetræ på rundkørslen ved butikscenteret oﬃcielt indviet. Vi havde
valgt at markere det nye symbol for
byen ved et arrangement, hvor op mod
50 beboere deltog og kunne overvære,
at borgmester Peter Sørensen samt to
af byens søde piger for at markere indvielsen vandede egetræet med Yvonnes gamle vandkande og vand fra
Vandværkssøen.

Egebjerg Fritidscenter

Trappen til viadukten ved Han- Vores meget brugte Egebjerg Fritidscenter – som vi gerne ser, at man holsted Kirke
Et fjerde emne fra Borgermødet sidste
år var at få renoveret trappen til viadukten under jernbanen ved Hansted
Kirke. Den opgave kan vi også ”hakke
af”. Trappen er gjort i stand og er nu til
at færdes forsvarligt på.

Betonrør til cigaret skodder på
p-pladsen ved søen
Et femte emne var at få opsat et betonrør til cigaret skodder på p-pladsen ved
søen. Det er jo så ærgerligt, at det ﬂyder med cigaret skodder på den dejlige
plads. Denne lille sag er vi desværre
endnu ikke kommet igennem med!

Mindedagen 10. april for Frederik
Bajer og dragonerne på Bavnehøj
Det er en fast årlig tradition, at vi den
10. april kl. 10 mødes med repræsentanter for Forsvarsbrødrene fra Horsens for at mindes Frederik Bajer og
dragonernes indsats den 10. april 1864
mod prøjserne på Bavnehøj.

Rengøringsdag 17. april 2016
projekt aﬀald i naturen
En anden nu fast årlig tradition er, at vi
deltager i Danmarks Naturfredningsforenings og Horsens kommunes Ren
Dag for at fjerne aﬀald i naturen. Som I
kan se på billedet, kan man godt samle
en del, når man er nogle stykker om

der op med at kalde den gamle brugs,
for dem har vi jo nu ﬂere af – ﬁk jo
for nogle år siden renoveret facaden
og forpladsen og ﬁk lavet et lille ﬁnt
anlæg ved gavlen. Men indvendig
trænger det til en renovering især af
det store lokale, køkkenet og toiletter i
stueetagen. Samtidig trænger det til et
bedre møblement.

Egebjerg vokser hastigt nu
Egebjerg vokser virkelig hastigt nu.
Der er den nye store udstykning nord
for byen på Egebjerggård. De første
grunde er solgt og de første bebygges
i år.
Der er det i gang værende byggeri af
15 boliger på Egebjergvej 173.
Der er byggeplanerne for Egebjerg
Bakke Etape 3 med 102 boliger (se artikel side 20).

Der er byggeriet af 32 familieboliger
og fælleshus, hvor Højvangsgården
lå, som snart går i gang og får navnet
Egehøj. Der forventes afholdt et åbent
orienteringsmøde i maj eller juni, når
man kender huslejer m.m. for det nye
byggeri (se artikel side 38).
Endelig er der udarbejdet lokalplan for
byggeriet Egedal på den tidligere Chemitalic grund.
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HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: BORGERMØDE
Af Flemming Fløe Pedersen og Hans Kurt Jacobsen

og 50.313 kr. i tilskud til egetræet og
anlægget på Ege-bjerget i rundkørslen.
Året gav et driftsoverskud på 678 kr.
Egenkapitalen udgør 16.086 kr. Og et
beløb fra Familien Hede Nielsens Fond
på 15.000 kr. er hensat til indvendig renovering af Egebjerg Fritidscenter.

Forslag til planer for det kommende år
Udviklingen i folketal
I januar 2006 var vi 1.738 beboere, og
1. oktober sidste år var vi 2.831 beboere. Det er en stigning 62 procent. Det
er godt for byerne, og jeg synes stadig,
at vi har sjælen godt med.

SAMBY - Samarbejdende bysamfund i Horsens kommune
Hansted-Egebjerg er medlem af de
samarbejdende bysamfund i Horsens
kommune (kaldet SAMBY). Det er et
nyttigt forum, hvor vi udveksler idéer
og erfaringer med de andre by-samfund i Horsens kommune.

Afslutning på beretningen
Vi er i lokalrådet sikre på, at fremtiden
stadig vil bringe nye opgaver. Vi er en
del af det lokale demokrati. Vi har ikke
mange midler til rådighed, men vi kan
være jeres talerør. Og vi bor heldigvis i
en kommune, hvor der lyttes til os. Så
vi kan på den måde styrke vores område, så det kan blive ved med at være
eftertragtet at bo her - og et dejligt sted
for børn og efterkommere.
Under debatten var der mest fokus på
traﬁksikkerheden. Det er lidt skræmmende at være blød traﬁkant i viadukten. De anbefalede 40 km/t hastighed burde være en påbudstavle.
Der var forslag om, at sætte byskiltet
op før Stængervej, så farten allerede
her bliver max. 50 km/t.
Måske skulle vi bede politiet om at
sætte fotovogne op på Egebjervej.
Der var forslag om at fjerne parkeringsmuligheder på Gl. Kirkevej samt
at forbyde lastbiler på Egevej.
Beretningen blev godkendt.

Jette Jørgensen fremlagde ﬁre temaer
man kunne debattere ud fra:
• Mødesteder ude og inde.
• Kulturelle aktiviteter.
• Information.
• Veje og stier.
Der var skemaer på bordene, som man
blev bedt om at udfylde. Skemaerne
skulle så gives til sidemanden, som
kunne kommentere det. Senere blev
alle skemaerne hængt op, så alle kunne
læse dem.
Skemaernes besvarelser skal så give
lokalrådet nogle ideer at arbejde videre
med. Der var meget snak ved bordene
under udarbejdelse af skemaerne, som
tydede på stort engagement.
Lokalrådet vil nu bearbejde de mange
gode forslag og sammenfatte dem under de enkelte temaer.

Valg
Til lokalrådet blev Hans Kurt Jacobsen,
Jette Jørgensen og Flemming Fløe Pedersen genvalgt for 2 år. Cramer Christensen og Kurt Holm blev valgt som
suppleanter.
Henrik Sandberg og Karsten Bang
blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.
En oversigt over lokalrådets sammensætning kan ses på side 37.

Foredrag af Eigil Holm

Lokalrådets økonomi
Hans Kurt gennemgik som kasserer lokalrådets regnskab for 2016.
Fra Horsens Kommune havde lokalrådet fået et driftstilskud på 14.000 kr.

Efter en kaﬀepause blev borgermødet
afsluttet med et foredrag af Eigil Holm
om bl.a. hvordan landskabet i om vo-
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res område var skabt og havde udviklet
sig, om åløbene, om Hansteds udvikling fra en landsby af gårde til i dag
samt om Hansted Kloster eller Hansted
Hospital. Eigil Holm øste ud af sin store og dybtgående viden.
Eigil Holm er biolog, geolog, geograf,
historiker og forfatter af ca. 80 bøger.
Eigil har illustreret de ﬂeste af sine bøger selv med fotos, tegninger og kort
og viste mange fra vores område.
Her nogle eksempler med luftfotos
af Hansted, Egebjerg og Egebjerg sø
samt kort og snit af Hansted skov.

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Aﬀaldsindsamling og mindehøjtidelighed
Af Yvonne A. Christiansen og Hans Kurt Jacobsen

2. april kl. 10-13

10. april kl. 10

Aﬀald i naturen

på Bavnehøj

I

gen i år vil lokalrådet deltage i Danmarks Naturfredningsforenings og Horsens Kommunes kampagne for
indsamling af aﬀald i naturen.
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 Egebjerg Fritidscenter

Søndag den 2. april kl. 10 - 13

D

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.
De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn og
Hansted-Egebjerg Lokalråd vil hvert år den 10. april kl. 10
lægge en buket ved mindestenen.
Alle er velkommen på Bavnehøj nær Bavnehøjvej nr. 11

Mandag den 10. april kl. 10

Hansted-Egebjerg Lokalråd
Formand Yvonne A. Christiansen

Tlf. 60 65 96 47

Egesholm 38, Egebjerg

yac@aku-net.dk

Næstformand Kasserer Hans Kurt Jacobsen
Bavnehøjvej 13, Egebjerg

Sekretær Flemming Fløe Pedersen
Vesterhøjsvej 34, Egebjerg

Rådsmedlem Jette Jørgensen
Hanstedvej 65, Hansted

Rådsmedlem Palle Koch
Skovvej 29, Egebjerg

Tlf. 40 37 69 36

hans.kurt@hansted-egebjerg.dk

GÅRDBUTIK
EGEBJERGVEJ 55 • 8700 HORSENS
MOBIL: 23445307 • 25702330
www.hanstedgaard.dk

Tlf. 40 86 42 76

flemming.floe@fibermail.dk
Tlf. 25 37 11 82
jette8700@gmail.com
Tlf. 40 63 62 94
palle.koch@energimail.dk

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

Suppleant Cramer Christensen
Egebjergvej 164, Egebjerg

Suppleant Kent Holm
Egebjergvej 218, Egebjerg

Tlf. 40 17 35 32
cramer.christensen@calonius.dk
Tlf. 22 87 73 29
kentholm65@gmail.com

www.hansted-egebjerg.dk

۞ Grøntsager
۞ Honning
۞ Store friske æg
Åbningstider:

Sommer 01.04-30.09 kl. 7.00 - 22.00
Vinter 01.10 - 31.03 kl. 7.00 - 18.00
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LUNDUM: TRYG LANDSBY 2016
Af Willy Suhr Rasmussen

TRYG LANDSBY 2016
(fortsat fra Broen juni 2016)

V

i skriver nu februar 2017, og Tryg Landsby 2016 er
ved at være afsluttet for Lundums vedkommende. Og
hvad kom der så ud af det? Gode ideer, spændende projekter og en masse arbejde. Helt efter planen.
Og hvilke projekter blev så valgt. Det blev ”Tingstedet”
ved Medborgerhuset. ”Stier” omkring Lundum. ”Branding
af Lundum” og ”Sportspladsen” med shelter og bålplads
og bænke. Mere blev der ikke råd til, men det er også ﬁnt.

Stier omkring Lundum
”Stigruppen” har virkelig været på arbejde. Der er renoveret gamle og skabt nye stier i Præstegårdsskoven, så Lundum nu har en trail-rute på 4,75 km.
Der skal lige sættes lidt skilte op her i foråret.

Tingstedet ved Medborgerhuset
”Tingstedet” er en cirkelformet plads omkranset med bøgepur og i midten en cirkelformet bænk, hvor man kan sidde
og drøfte små og store tildragelser. (Nogle kalder det en
sladrebænk). Pladsen er lavet, og bænken monteres i løbet
af foråret.
Der blev ved samme lejlighed plantet et bytræ. Det hele ser
smukt og enkelt ud, men det krævede et stort forarbejde
med træfældning, stubfræsning og planering.

Trail-rute

Afmærkning af Tingstedet

Rydning til sti

Branding af Lundum

Bytræet plantes
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”Branding af Lundum” har haft mange bolde i luften. Gruppen har fået produceret en lille ﬁlm på 2.51 min. - gå ind på
www.lundum.dk tryk på det lille f for Facebook, så ﬁnder
du den der. Lundum er blevet gennemfotograferet og store
fotos er sat op rundt om i byen – kom og se dem, de kan
endda købes. Der har været afholdt ”Åben Landsby”, for at
fremme salget af huse.

Åben landsby

Sportspladsen med shelter og bålplads
På sportspladsen ligger materialer klar til montering af
shelter, når vejret tillader det.

Idéen med Tryg Landsby

Plads til alle

Horsens Kommunes idé med Tryg Landsby er at skabe udvikling, sammenhold og tryghed i landsbyerne.
Det er lykkedes ganske godt i Lundum, og begrebet borgerinddragelse er væsentligt. Det kaldes borgerbudgettering.
Og med de resultater vi ser, ikke bare her, vil det sikkert
blive mere udbredt i fremtiden.
Fernisering og reception
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DAGPLEJEN: JULEGUDSTJENESTE
Af Anette Buhrkal

Julegudstjeneste
for dagplejebørn
og vuggestue

D

agplejebørnene og vuggestuebørnene ﬁk en oplevelsesrig formiddag, da vi var til den årlige julegudstjeneste.
Den bød på Lucia optog med nogle
børn fra børnehaven Kaskelotten.
Der blev sunget julesalmer og fødselsdagssang. Og der var opførsel af juleevangeliet,
hvor præsten bl.a. spillede Jomfru Maria.
Julemanden kom også en tur i kirken
og alle børnene ﬁk en frugtstang.
Tak for et godt arrangement.
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DAGPLEJEN: NYT LEGESTUELOKALE OG PÅ TUR TIL SØEN OG ELEFANTEN
Af Karin Hansen

Nyt legestuelokale

J

ubi! nu har vi fået et legestuelokale.
Flot nyrenoveret.
Vi har lokalet ved siden af Hvalungen.

Et lokale vi glæder os til at indrette.
Børnene kan på kryds af dagplejere,
lære hinanden at kende.

På tur til søen og elefanten
En dejlig gåtur ned til søen for enden af “Kærvej/Langagergårdvej” Vi så
en ﬂot elefant (den er skåret ud i træ). Dejligt at få sig rørt på legepladsen.
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Centerrådet på
Egebakken

Ugentlige aktiviteter Egebakken
<GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURJWLOPHOGLQJHUWLODNWLYLWHWVPHGDUEHMGHU'RUWH6WUXQJH

0DQGDJ

7LUVGDJ

Formand Arne Jensen
Tlf. 40 12 90 43
arne.jen@ﬁberpost.dk
Næstformand Lissi Voss Jepsen
Tlf. 27 14 53 96
lissivoss@stofanet.dk
Medlem Bernt Striboll
Tlf. 75 65 62 66
berntstriboll@stofanet.dk
Medlem Jens Heering
Tlf. 75 65 64 41 / 22 47 76 93
jens.heering@gmail.com

NO 3DWFKZRUN

*ODVNXQVW .UHDWLYWNRUWKROG .RUWVSLO
WRUVGDJLKYHU
PnQHG
%ULGJHKROG
1¡UNOHKROG
('%

NO 'DUW &\NHOKROG

NO

Suppleant Else Bregendahl
Tlf. 61 39 15 68
esbregendahl@hotmail.dk

NO %DOORQ%DGPLQWRQ

)RUW OOHWLPHPHG
DOWHUJDQJVLGVWH
RQVGDJLPnQHGHQ

%DQNRWLUVGDJL
KYHUPnQHG

NO

Egebakkens

Venner

Bestyrelsens adresseliste:

Kasserer:
Sekretær:
Best. Medlem:
Beboerrepr.:
Personalerepr.:

.UROI
VWDUWPDM

6DQJNRU
3HQWDQTXH
VWDUWPDM

Aktivitetsmedarbejder Dorte Strunge
Tlf. 24 95 90 24
dhs@horsens.dk

Næstformand:

7RUVGDJ
+ROGWU QLQJ
PI\VLRWHUDSHXW
+DQVWHG
6RJQHDUNLY

/LQHGDQFH ,QGHQG¡UV%RZOLQJ ,QGLDQHUZKLVW
NO 6WROHVLGGH
J\PQDVWLN
('%
(QJHOVNKYHU
('% &\NHOWU QLQJ
DQGHQWLUVGDJ
PRWLRQVF\NOHU

Medlem Fritz Calundann
Tlf. 25 31 99 72

Formand:

2QVGDJ

0DOHKROG

NO

Bodil Gammelmark Sørensen
bgs@kes.dk
Lone Dagnæs-Hansen
LoneDagnaes@gmail.com
Jørgen Juul Larsen
47larsen@stofanet.dk
Lise Faber Nielsen
faber.nielsen@gmail.com

Tlf. 61 27 63 51

Elsebeth Laborn
elpo@dukamail.dk
Edith Stübert

Tlf. 26 70 43 32

Dorte Strunge
dhs@horsens.dk

Tlf. 24 95 90 24
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%ULGJHKROG

Egebakkens Venner
afholder
der bankospil
bank

Tlf. 40 44 75 70
Tlf. 51 20 51 88
Tlf. 29 29 18 13

Tirsdage kl. 19
d. 7/3 - d. 4/4 og d. 2/5
i cafeen på Egebakken
Salg af øl og vand
Der serveres gratis kaffe
Alle er velkomne

EGEBAKKEN: Aktiviteter

Se flere aktiviteter side 46
(JHEDNNHQGHQIHEUXDU




*HQHUDOIRUVDPOLQJL(JHEDNNHQV9HQQHURJ
nUVP¡GHIRU&HQWHUUnGHWSn(JHEDNNHQ


WRUVGDJGHQPDUWVNOSn(JHEDNNHQ

'HULQGNDOGHVKHUPHGWLOnUVP¡GHIRU&HQWHUUnGHWXPLGGHOEDUW
HIWHUJHQHUDOIRUVDPOLQJIRU(JHEDNNHQV9HQQHU


'DJVRUGHQ
9DOJDIGLULJHQW
9DOJDIVWHPPHW OOHUH
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EGEBAKKEN: NYTÅRSKUR 2017
Tekst og foto af Leif H. Kristensen

Egebakkens nytårskur 2017

T

irsdag den 10 januar en lidt
klam, våd, mørk og regntung
dag, afholdtes der nytårskur på
Egebakken kl. 10.30.
Indenfor på Egebakken var der dejligt
varmt og en god stemning, bordene
var dækket, og de fremmødte gik rundt
og hilste på hinanden og ønskede godt
nytår. Cafeteriet var fyldt til sidste
plads 70 personer Var tilmeldt og ﬂere
på venteliste. Nytårskuren er ved at
være en tradition nu, efter at man opfandt dette, i stedet for julefrokosten i
december, der skal jo nye tiltag til engang imellem.
Dorte Strunge aktivitetsmedarbejderen på Egebakken bød velkommen og
særligt til vores og Horsens kommunes
borgmester Peter Sørensen, som havde
sagt ja til at holde nytårstalen. Godt

det lykkedes i år, at få borgmesteren til
hans eget lokalområde. Der er jo stor
rift omkring borgmesteren og hans tid,
i hans kalender. Borgmester Peter Sørensen gik rundt og gav hånd og hilste
på alle i lokalet på Egebakken.
Vi sang fællessangen ”Vær velkommen Herrens år” Derefter gik vi over
til Brunchen, der var alt, hvad der
hører sig til af pålæg og dejligt brød
af ﬂere forskellige slags, kaﬀe og the
juice jo jo, ”det var ik så ring do” som
nogle af os jyder siger.
Borgmesteren rejste sig for at holde
nytårstalen, der var nogle lydproblemer med anlægget, men det mente
borgmesteren nu nok, han som gammel portør kunne klare. Og det kunne
han, lyden blev ordnet, og borgmester
Peter Sørensen gik i gang. Han fortalte,
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hvordan alt i kommunerne økonomisk,
mere eller mindre, mest mer, hænger
sammen. Den til enhver tid siddende
regering og ﬁnansminister vil have
stram økonomisk styring af kommunerne. Børn, vuggestuer, børnehaver,
skoler videreuddannelser, sportspladser sportshallerne, ældreboliger plejehjem ældreomsorg. Alt hænger mere
eller mindre sammen økonomisk. Der
kan ikke skrives ekstra skatter ud, gør
en kommune dette, er der en anden
kommune, der skal sænke skatten tilsvarende.
Øget vækst og det skal der til, derfor er
det godt, vi har de store uddannelsessteder i Horsens kommune. Det giver
vækst med alle de unge mennesker,
som bosætter sig i kommunen, ﬂere
borgere ﬂere indtægter og derved ﬂere

penge til velfærd i kommunen og omsorg af ældre borgere. Borgmesterens
tale var noget længere, men uden at gå
i enkeltheder, jo måske? Der fødes rigtig mange børn i Horsens kommune,
og det er godt for væksten i Horsens
kommune. Efter borgmesterens tale
kunne der stilles spørgsmål.
Niels Christoﬀersen havde et forslag til
borgmesteren angående traﬁkken igennem Egebjerg og Hansted og forslag til
fartdæmpning. Borgmesteren svarede,
at lokalrådet og Horsens kommune arbejdede på sagen, og der var noget på
vej angående dette.
Undertegnede her L. Kristensen spurgte ind til dette borgmesteren havde
sagt i nytårstalen, med at det var godt,
at der fødtes ﬂere børn i Horsens kommune, men L. Kristensen mente, at os

fremmødte her til nytårskuren, jo var
noget oppe i alderen nu. Borgmester
Peter Sørensen svarede mig, at han
kendte mig godt nok til at vide, at jeg
kunne, hvad jeg ville. Så jeg må nok
sige, som i 90 års fødselsdagens slutreplik nytårsaften. ”Jeg skal gøre mit
bedste” hahahahaha.
Centerrådsformand Arne Jensen, tog
også ordet og fortalte om byggeriet
Tryghedsboliger, på grunden ovenfor
Egebakken, som nu snart går i gang,
Arne Jensen havde fremskaﬀet tegninger af byggeriet som var ophængt og
fremlagt i lokalet.
Der blev sunget en fællessang mere.
”Sneﬂokke kommer vrimlende” Derefter var der optræden af Jørgen Maack,
som bor i pleje afdelingen på Egebakken, og Jørgens personlige hjælper

Kristina ansat af Horsens kommune,
der sang et nummer, i en lokaludgave
af Sussi og Leo, som gav stor applaus
og jubel til de to fra hele salen.
Til slut sang vi fællessangen. ” Det er i
dag et vejr- et solskinsvejr. Det var det
så ikke lige udenfor i dag, men der var
solskin og varme og en herlig stemning indenfor på Egebakken.
Helt igennem en dejlig formiddag med
hygge og god stemning, så det tegner
til, at 2017 bliver et godt år for Egebakken og alle dets beboere samt de
mange brugere året rundt, af Egebakken.
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Egebjerg Bakke
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Egebjerg Malerﬁrma
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Egebjerg VVS
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
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Hanstedgaard Gårdbutik
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Tlf. 75 65 61 66

Horsens Begravelsesforretning
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John Jensen VVS & Blik
Vestergade 42, Horsens
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Jysk Fysiologisk Sundhedscenter
Nordre Strandvej 15, Horsens Tlf. 75 61 25 00

Kagehuset
Langagergård 5, Egebjerg

Tlf. 75 78 10 09

Murerﬁrmaet Bavnehøj ApS
Bavnehøjvej 14, Egebjerg

Tlf. 60 64 03 07

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

OK Tanken
Langagergård 1, Egebjerg

Tlf. 78 73 10 70

Rosenberg Malerﬁrma A/S
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Tak til alle annoncører
BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2017

47

Din lokale
varmeleverandør
Vejsalt
Træpiller
Træbriketter
Alt i fast brændsel
Strøspåner i baller
Ridebaneflis
Afdækningsflis
Snittet Barkflis
Grillkul og grillbriketter
Flaskegas
Industrigasser
Oplagsplads på
Horsens Havn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.guldager-energi.dk
Tlf. 7562 2266

Guldager Energi A/S
Grønlandsvej 28 D
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Horsens Havn, 8700 Horsens
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