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E

fter at have sluttet vores forårsprogram med en fin
bustur til Als og Danfoss, starter vi efteråret op med
følgende:

Torsdag den 11. Oktober, får vi besøg af "De syngende
koner fra Hundslund", det skal nok blive festligt.
Den 8. November afholdes der bankospil med mange fine
gevinster.
I December bliver der som sædvanligt afl1oldt gudstjeneste,
og kaffe og underholdning i forsamlingshuset bagefter.
Torsdag den 10. Januar 2002 afuoldes den årlige nytårsfest med spisning.
Samtlige arrangementer afl1oldes kl. 14. i Egebjerg Hallens
klub lokale. Og husk at melde jer til bestyrelsen i god tid af
hensyn til kaffen.

Bestyrelsen er i dag følgende:
Søren Larsen formand ... .. ... .. . . . . .. ...
Irma Sahner næstformand . .. . .... . . ... ..
Emmy Jørgensen . . . .
. . .. . . . .. . . . . . ..
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Frands Paaskesen ... .. ... . . .. . . . .. . .. .. ..
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Velkommen til alle møderne.

Kontor Taknik
v/ Arne Laursen, Egesholm
Vores redaktion stod og manglede en diktafon.
Arne Laursen har flere gange støttet Broen med forskellige ting,
denne gang gik vi heller ikke forgæves.
Vi vil gerne takke Kontor Teknik og Arne for den velvilje l har vist Broen.
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Klubben
ebjerg fritidscenter står der på gavlen af den gamle
brugs, Egebjergvej 172. Længere henne er der skilte
med KFUM Spejderne og Klubben kaskelotten .
.Jamen, hvad er det nu fo r noget med den der Klubben?
Nej! Det er ikke motorcykelklubben (ETC). Det er nemlig
fritidsklubben, hvor der dagligt er åbent kl. 11.30- mandag
- torsdag lukkes kl. 17.00 og fredag kl. 16.15.
Vi ..bor" i det, der engang var brugsuddelerens lejlighed.
Med 24 børn på p.t. 9-12 år (man kan være her, indtil man
bliver 14 år.) er der ikke
vo ldsomt med plads. Men
med ve lvilje fra spejderne,
der har langtidslånt os et af
deres lokaler og fra
Fodsia w, der lader os bruge
det gamle butikslokale
hver mandag cftcnn iddag
(ti l bordtennis). går det bedre.
Hvad laver ··ungerne·· så
i sådan en fritidsklub? Ja,
de har været i skole. så det
er tit afslapning og ''bare"
at være sammen med deres
kammerater -og så vide, at

E

PENSIONISTl-PAR SØGES!
Fritidsklubben drømmer om at få tilknyttet en/to
pensionister, der kunne tænke sig at være sammen med nogle af Klubbens børn en eftermiddag hver uge- måske hver anden uge.
Vi tror på, at det vil være godt at "føre generationerne sammen" på denne måde- få indsigt i,
hvad man hver især går og laver, tænker osv.
Det, vi forestiller os, er at du/l kommer og
snakker med børnene, måske går på træværksted, syr, tørrer blomster, samler modelfly eller
noget helt andet. Det vigtigste et at bruge tid
sammen.
Hvis Du/l har lyst til at høre lidt nærmere, er
Bo at træffe næsten dagligt i Klubben
(Egebjergvej 172 - eller på tlf. 75 65 63 25 bedst kl. 9.30 - 11.30)
Mange hilsner
Klubben, Kaskelotten
Bo Wittus

der er nogle voksne, der kan l ide dem og tager dem alvorligt.
Vi har selvfolgel ig en masse ting i skabene: Glas til at
male på eller gravere, stearin, t-sh i1ts til at dekorere, kasketter, perler, papir, stof og meget mere.
Der udover foregår meget udendørs: Boldspil og
andre lege. Og selvfolgelig
er der tit gang i Play-Station
og/eller computer. Sådan er
det!
Ind imellem er vi på ture.
Sommetider for alle - som
da vi i maj var tilskuere ved
ROFL (Rene Ord For
Lommepengene) i Tv byen
i Århus. Der var vi for
resten af sted sammen med
fritidsklubben S idevognen
fra Stensballe, som vi jævnligt ser noget ti 1... Det er jo

KONKURRENCE:
Hvad er Klubbens adresse?
Hvor længe har vi åbent om torsdagen?
Hvad foregår der hver tirsdag for tiden?
Hvor mange børn går i fritidsklub i Egebjerg?
Hvilken fritidsklub ser vi en del til ?
Hvor mange gange er Klubben nævnt i teksten
ovenfor?
Hvad syntes du selv er en god fritidsklub?
De første 6 spørgsmål kan besvares ud af teksten -det sidste behøver du ikke at svare på for
at deltage i konkurrencen, men vi vil være glade
for også dine tanker.
Der trækkes lod mellem alle rigtige besvarelser,
som vi modtager i Klubben inden onsdag den
26. september kl. 15.00.
PRÆMIE:
Den nye middelalderplakat (værdi 98 kr.).
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sundt med kontakter til andre end lige dem man kender i
forvejen.
Andre ture er kun for nogle få. Hver tirsdag i denne tid tager af sted til svømmehallen. Det er hyggeligt med en mindre gruppe, og så rar man tættere kontakter ved at foretage
sig noget sjovt sammen.
Os så er det ikke så dyrt at gå i Klubben: 415 kr./mdr.
Derfor betaler børnene også lidt for noget af det, de laver,
ligesom de kan købe lidt til halsen og maven i vores bar.
Klubben skal ses som et samværs- og aktivitetssted, hvor
man modes på egne præmisser - vi har f.eks. ingen deciderede planer.
Det ville være perfekt med 60-70 bom og unge i Klubben
- så ville de være sikre på at kunne møde nogle jævnaldrende/ligesindede her. Og så vi Ile vi undgå, at de ældre
meldes ud, fordi de mener, der er for mange yngre. De har
jo forskellige behov, ikk'?
Alt taget i betragtning synes vi nu alligevel, at vi har en
rigtig god fritidsklub. Bornene virker generelt tilfredse, og
der er et stor fremmode i almindelighed.
Det kan være lidt svært at starte som ny 9-årig: Man skal
selv passe tider (til fodbold, bus osv.), i nogen omfang være
selvaktiverende-og der bliver ikke fort kontrol med, om de
kommer eller ej.

Det hænger sammen med to ting: bomene er så store, at
det bor kunne forventes af dem, at de selv kan styre det (ellers skal det læres) ... og så er vi kun to ansatte (Bo) 37
t./uge og Pia= 20 t./uge).
Vi tror på, at vi gennem klubben kan være med til at
skabe grundlaget for en god udvikling ... at være med til at
give børnene en opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert:
Som ansatte i Klubben har vi naturligvis tavshedspligt,
og kan være såvel barnets/den unges som familiens fortrolige. Vi har også pligt til at gribe ind, hvis vi ser et-eller-andet går galt.
l Egebjerg deltager vi også i det lokale SSP-samarbejde
(skole, socialvæsen og politi). På vore møder tages problemer i området op, så vi kan prove at gore noget ved dem.
Desværre er det efterhånden sådan, at vi oplever en del
unge med alternativ opfattelse af, hvad god opførsel og
sunde vaner er! Det er begrænset, hvad v i i Klubben har mulighed for at sætte ind overfor. men vi gør vores bedste. Og
vi stil ler os til rådighed: I lvis l selv oplever noget uheldigt
- enten på jeres krop eller er bevidst om noget,- så kom og
snak med os om det, vi vil gerne prove at hjælpe.
Mange hilsner Klubben
Pia og Bo.

Hansted - Egebjerg
Husholdningsforening
Torsdag den 4. oktober, kl 19.00 i Klubhuset ved
Egebjerghallen
Vi får besog af Akupunktor og sygeplejerske Susanne
Soe, fra AkupunkturHuset på Skjoldvej, som vil fortælle
om akupunktur m.m.

November, se omdelte program.
Onsdag den 5. december kl. 19.00 i Klubhuset ved
Egebjerghallen
Julcmode. Vi har pyntet hyggelige juleborde og serverer
kaffe med hjemmebagt kage.
Sangkoret fra Nørrevang vilkomme og underholde, og vi
synger de dejlige julesange.
Aftenen slutter med amerikansk lotteri om flotte gevinster,
bl. a. juledekorationer, som sædvan l ig lavet af Ruth Jensen.
Vi håber at se mange afforeningens medlemmer og husk,
at mændene altid er velkomne. ligeledes nye evt. medlemmer.

Hansted-Egebjerg
Husholdningsforenings
bestyrelse:
Annalise Daugaard, Højbovej 22 ....... 75 62 44 79
Grete Sørensen, Gathersgade 2 ....... 75 61 17 20
Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 ......... 75 65 60 72
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 6 ....75 65 63 15
Betty Holst, Rådvedvej 61

...........75 65 61 94

Helga Christensen, Boligselskabet 24 ... 75 62 9761
Astrid Andersen, Platanalle 24 ........ 75 64 39 69
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"Det er da kun
gamle mennesker,
der går på pension"
Tekst: Frands Paaskesen
idligere skoleinspektør Ole Gregersen kom ned på
skolen for at være med til jubilæum for en af lærerne.
Lige ved indgangen lob nogle born og legede. Vi
sagde hej til hinanden, og så kom der en dreng fra 6. klasse
hen og spurgte mig om, hvorfor jeg egentlig var rejst. ,.
Jamen:' sagde jeg... jeg rejste ikke. jeg gik på pension".
"Åh. hold op,'' sagde han. ''det er da kun gamle mennesker,
der går på pension." Jeg folte mig pludselig meget yngre.

T

Hvor mange år var du på Egebjergskolen?
l godt 30 år. Jeg kom ti l Egebjerg den l. januar 1970.

Hvor mange år var du egentlig Skoleinspektør?
Det var jeg fra april 1984. så det blev til godt 16 år. For
det var jeg viceskol e- inspektor i 14 år.

Ole Gregersen, var du glad for dit liv på skolen?
Ja, det kan du tro, jeg var, ellers var jeg nok ikke blevet
der så længe. Det var et godt liv på skolen. og det var en god
skole at være på. Der var alle de ting. der sku lle til. Der var
nogle rare born. Det har der altid været, vil jeg sige, og de
har heller ikke ændret sig ret meget, selv om der snakkes
meget om, at born er blevet anderledes. De har måske en
l id t anden måde at være på, men inderst inde er de, som cl e

Ole Gregersen 1·ed sil .skrivebord i hjemmel pa
Øslerhojsvej.

altid har været. Så har der været nogle gode forældre, som
har bakket skolen op. Som har været interesseret i, hvad der
foregik på skolen, og som har været nemme at snakke med.
Selvfolgelig har der været forældre. der har haft problemer med deres born, men det er vi som regel også kommet
godt igennem. Der har altid fra forældrenes side været en
positiv opbakning t il skolen.
For det tredje har der været virkelig gode kolleger, som
det har været en fornøjelse at arbejde sammen med. Der har
været mange gennem årene. enkelte var her kun i kort tid,
men ellers har udviklingen været rolig og stabil. l begyndelsen af halvfjerdserne blev der ansat mange lær:-re, for da
voksede skolen sig stor. I firserne faldt elevtallet, og der rejste et par lærere, og nogle gik på pension, uden at der blev
ansat nogle nye i stedet for. I de seneste år er bornetailet
igen steget, og der kom så nye lærere til, og det synes jeg
var rigtigt godt. for så fik vi en blanding af aldersgrupperne
med ældre og yngre lærere. Heldigvis kom der så mange af
de yngre, at de ikke følte sig som en gruppe for sig selv. Så
der blev skabt en balance, og det lykkedes at få de to aldersgrupper til at arbejde fint sammen.

Skete der større ændringer
i skolearbejdet i din tid?
Ja det gjorde der selvfølgelig i så lang en periode. Der
skete en helt udpræget ændring fra en skole, hvor hver lærer passede sit. til en skole med et voksende samarbejde
mellem lærerne.
Egebjergskolen var i en årrække oveisesskole for Gedved
Seminarium, og det betod helt sikkert, at åbningen mellem
lærerne var noget større her end på almindelige skoler, fordi
lærerne havde behov for at snakke med hinanden om undervisn ingen i forhold til de lærerstuderende.
Men igennem årene ændrede skolen sig også gennem sit
elevtal. Op til midten af halvfjerdserne havde vi over 500
born, men så faldt vores elevtal igennem firserne helt ned til
ca. 380, og i halvfemserne voksede elevtallet så igen til480
børn. da jeg holdt. Og det er da klart, at sådanne sv ingninger
indvirker på sko len.
Nye skolelove og distriktsændringer har også haft indflydelse på skolens liv. Desuden har vi på skolen været meget

udviklingsorienterede. Vi har altid gerne villet følge med de
pædagogiske ideer, der var fremme, hvis de altså duede! Vi
var meget indstillede på ikke at springe på hvad som helst,
der var moderne, det skulle også kunne bruges til børn.
Vi har således været med i nogle store projekter. Blandt
andet var vi med i et projekt, der hed SKUP. Det står for
"SKole Udviklings Projektet'', og det virkede på os både
som et scoop og et skub. Det var et landsdækkende projekt,
der blev gennemført af Undervisningsministeriet,
Danmarks Lærerforening og Danmarks Lærerhøjskole
sammen. Der var 14 skoler i hele Danmark med, og vi var
altsa en af dem.
Projektet korte i S år, og heldigvis var der fuld opbakning
til det både fra elev-. forældre- og lærerside.
Skolebestyrelsen og læren'te bakkede det klart op og deltog
meget aktivt i det. Gennem SKUP fik vi udviklet skolen hen
mod det, der kaldes en lærende organisation, ja, det blev
skolen faktisk til.
Vi lærte at udnytte hinanden. vi arbejdede med målsætninger. og når den fastsatte tidsfrist var kommet. så vurderede vi. om vi havde nået målene. Så matte vi afgøre, om vi
skulle gore mere ved de gamle mål eller sætte os nogle nye.
Samarbejdet mellem alle parter i organisationen: lærerne,
eleverne og skolebestyrelsen var altafgorende her.
Vi havde også i den forbindelse noget, som hedder kollegasupervision, hvor lærerne to og to overværer hinandens
undervisning. Bagefter kan de så diskutere, hvad der forcgik i timen. og det kan betyde meget for den, der underviser. at der fra anden side bliver peget på både noget forkert
og noget rigtigt godt.
Alt dette fik os væk fra det, man kaldte ''den privatpraktiserende lærer", altså læreren der klarer sin klasse alene, til
det teamsamarbejde, som vi fik ind fort, inden jeg holdt, og
som jeg ved, at der stadig arbejdes videre med.

Var ændringerne så altid til den gode side?
Ja. det synes jeg stort set, de har været.
Det kommer jo an på, hvordan man vælger at se på begivenhederne. Hvis man mener, at den rigtige skole er sådan
en, som man kendte i vores barndom, hvor man sad pænt og
stille og horte efter, hvad der blev fortalt, så man kunne
gengive det næste dag, så vil man ikke sige, at det nye er
godt.
Bornene er meget mere aktive i dag, derved lærer de også
mere.
Man er blevet klar over. at den der lærer mest, er den, der
er aktiv. l garn le dage må det jo så have være læreren, for
det var ham. der underviste, og det vil ofte sige, at han fortalte klassen noget.
Selvfolgelig lærte eleverne da også noget den gang. men
i dag er arbejdet i klassen ved at blive vendt om.
Vi vil have børnene gjort mere aktive, de skal arbejde
med stoffet, og læreren skal så mere tilrettelægge og organisere undervisningen, og så skal han folge med i og sikre,
at det enkelte barn lærer nok.
En ulempe ved denne mere individualiserede arbejdsform kan være, at det kan gå ud over fællesskabet i klassen,

Kirsten og Ole Gregersen
og det skal man være meget opmærksom på. Fællesskabet i
skolen er centralt. Det betyder meget, at et barn oplever noget sammen med andre. Skolen skal også være med ti l at opdrage eleverne til demokrati, og det gores bedst gennem
handling.

Blev eleverne lettere at have
med at gøre med tiden?
Nej. de blev ikke lettere at have med at gøre, men de blev
heller ikke sværere at have med at gore.
Da jeg begyndte på skolen, sagde eleverne "ja" og "De",
og de stod pænt på række, når de skulle ind i klasserne. Det
gor de ikke mere. Nu svarer de lidt mere frisk fra leveren.
Men det er altså ikke sådan, at born er blevet mere frække
end for; men man snakker sammen på en lidt anden måde.
Men bag ved det - inde i barnet - der er det akkurat det
samme, der gør sig gældende; der lever et ønske om at blive
accepteret, at få noget lært i skolen og at lære at omgås andre mennesker på en positiv facon.
Set ude fra kan det måske nok se ud, som om bornene er
blevet sværere at omgås. Når der var rigtig bøvl med et
barn. blev det jo sendt til kontoret, og de samtaler, jeg der
havde med børn. ændrede sig ikke basalt. Det er nojagtigt
det samme, som da jeg blev lærer i 1963; der har jo altid været børn, der har haft det sværere end andre.
Jeg mener i bund og grund ikke, at børn er blevet vanskel igere at have med at gøre, men der er måske en større
spredning på elevgruppen i dag.
Jeg synes, børn er akkurat lige så gode, som de altid har
været, og jeg mener, at de er gode - i virkeligheden er det
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kun ganske få born, der er problemer med. man horer bare
meget om dem.

Kirsten og du stammer jo fra Hornslet begge to,
kan l lide at bo her i Egebjerg?

Hvordan ser fremtiden ud for
den danske skole i almindelighed?

Ja det kan vi. vi er endda meget glade for at bo i Egebjerg.
og\ i har heller ikke planer om at tlytte herfra: men \i er begyndt at indrette os pa. at\ i bli\·er ældre. Når\ i f.eks. laver
lidt om pa huset, det gor man jo en gang imellem. sa indretter vi det, sadetbliver mere praktisk og nemmere at bo i i
arene fremover.
Egebjerg er et godt sted at bo. Jeg husker. da vi fl)ttede
hertil. Vi var selvfolgelig spændte pa. h\'ordan vi ville blive
modtaget. og om vi kunne falde til: men det var meget let.
Vi mod te en åbenhed overalt: det \ar ikke sådan, at man
forst skulle ses an. så der gik ikke lang tid. for vi folte os rigtigt hjemme her.
Det er ogsa mit indtryk, at folk, der flytter hertil i dag, ret
hurtigt bliver accepteret, hvis de onsker at engagere sig i
det der sker her loka lt. og der er jo også mange aktiviteter
i byen. som man kan komme til. Og så har vi kun fa minutters gang fra vore huse til hele den herlige natur, der findes
her.

Både her i Horsens kommune og over hele landet. har
man særligt kig pa ind-skolingen. Man går over til
"Helhedsskole"', ··Leg og læring", eller hvad man nu kalder
det. Det gar ud pa, at man giver barnene nogle tlere timer i
skolen i de forste argange. Men i skoledagen lægges der sa
nogle perioder ind, som bliver brugt tilleg og kreative aktiviteter. Det betyder. at pædagoger og lærere er begyndt at
arbejde sammen i skolens start, i de forste klasser. og det
tror jeg egentl ig er godt.
Da jeg forstc gang hortc om det, var jeg lidt skeptisk. Jeg
sagde:'' Skole for sig og leg for sig." Men jeg kan godt sc.
at der er mange positive ting i det spec ielt når samarbejdet
mellem lærere og pædagoger bliver helt naturligt. Som skolemand gårjeg naturligt meget op i, at barnene skallære noget i skolen, og hvad ska l de så lege for? l mange lege er der
imidlertid regler, som skal overholdes. for at legen virker.
og det tror jeg. at barnene kan overfore til andre situationer.
hvor de er sammen med andre, så de gennem legen lærer
noget alment om samspillet mellem mennesker. l ovrigt
trænes også ofte både motorik og præcision gennem legejo. legen er en god dimension i skolens liv.
Skolen bliver palagt mange områder, hvor den skalstotte
hornenes udvikling. deres holdninger og opfattelser. men
forældrenes indflydelse på barnene har altid været den storste- heldigvis.
Man siger. at sko len skal sarge for at bomene får de og de
opfattelser. Ja, det er rigtigt, at skolen skal understotte hornene i, at de bliver bedre til at leve det liv. de skal leve; men
skolens påvirkning er kun en bagatel i forhold ti l forældrenes. Deres indflydelse på hornene er langt den største, og
det skal den også være efter min mening.
Skolens fremtid i al minde! ig hed synes jeg tegner lyst.
Skolen skal bare blive ved med at udvikle sig, så den tilbyder en undervisning og et liv, der passer ti l de onsker og
krav, som born og forældre stiller ti l den- og det er jeg sikker på, den vil. Det er der nemlig tradition for.

Hvorfor holder du Ole Gregersen, du er jo ikke
nogen gammel skoleinspektør?
Nej det er jeg ikke, og sådan foler jeg mig heller ikke;
menjeg har bestemt mig til at holde ret tidligt, fordijeg tror.
at man skal prove at gore noget andet en gang imellem. For
nogle år siden var jeg indstillet på at blive, til jeg faldt for
aldersgrænsen: men jeg synes man skal holde, medens legen er god.
Jeg har altid været noget af en arbejdsnarkoman; der har
altid været mange arbejds-timer, og at ryge fra mange timer
til pludselig ikke at have nogen, det tror jeg ikke er særl igt
godt. Og jeg er så he ldig, at jeg har byrådsarbejdet. som jeg
er meget glad for, og som jeg gerne fortsætte r med en række
år endnu.

Du skulle vel ikke have nogle specielle
oplevelser fra din tid på Egebjergskolen?
Jo. mange.
Jeg husker to store drenge fra l O. klasse. der kom med
deres gymnastikposer og bad om fri fra gymnastik uden nogen egentlig begrundelse. ''Jamen,'' sagde jeg.,. l skal jo til
gymnastik, og det trænger I da ti l.., Nej, det gjorde de i hvert
fald ikke." Vi kan jo lægge arm om det,'' foreslog jeg. Det
ville de godt være med til. Jeg tog så den forste, ham kunne
jeg ret nemt klare og fik lagt hans arm ned. Så var der den
næste, han var en stor og stærk dreng, og det var lige før, jeg
ikke kunne klare ham , men det lykkedes med nød og næppe.
"Okay," sagde jeg, ''så går I til gymnastik." Og det gjorde
de så . Da jeg nogle år senere mod te dem til skolens jubilæumsfest, var det forste, de sagde, da de mødte mig: "Kan du
huske, da vi lagde arm om gymnastik-timen"?
EIler denne, som fandt sted kort tid efter, at jeg var blevet
inspektor.
Det var op mod skolefesten, og i en tredje klasse var der
blevet snakket om den. En af pigerne havde så spurgt læreren: "Tror du nu, at Ole Gregersen har råd til at holde skolefest, for han har jo lige kobt skolen?'"
Jeg har jo haft tusindvis af morsomme og glade oplevelser i min gode tid på Egebjergskolen, men min sidste
skoledag vi l altid stå for mig som prikken overi'et-det var
en helt fantastisk dag, en oplevelse ud over al forventning;
den vil jeg altid bære som et uforglemmeligt minde i både
m in hjerne og m it hjerte.

Kirsten og Ole Gregersen har nu boet på Østerhøjsvej i
over 30 w" og efter mit skon. er det ikke alene blandt naboeJ~-men i hele SOI:(net,- at de ert par meget afholdte og respekterede menneske'" som også har fundet sig en vennekreds.
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HØSTFEST
Lørdag den 29. september kl. 19.30

En fest for alle beboer i
Egebjerg- Hansted- Lundum og Rådved.
Henrik servere en lækker 3 retters menu.
Musik til kl. 02.00: Nattegn.
Underholdning: Dennis og Søren.

Alt dette for kr. 150,00 pr. person.
Tilmelding til Bernt .. ... .. ............... .. .. ..tlf. 75 65 62 66
Svend ... ... .. ......... .. .. ....... tlf. 75 65 62 88

BANKO
Vi spiller hver torsdag kl. 19.30- sidste gang før jul13. december.
NYT!!! l år spilles også i januar.
Første gang torsdag den 1O. januar kl.19.30.
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Borgermøde med stemning
for ældreboliger i Egebjerg
Tekst og foto: Paul Zebitz Nielsen

H

ansted-Egebjerg skal have 15-20 nye bo liger til ældre - og planen fremskyndes efter, at Hansted
Hospital har besluttet at stoppe som plejehjem til

jul.

Det var dagens melding - og spørgsmålet var så: Hvad
slags boliger skal det være, og hvor skal de bygges?
Og ikke mindst: Hvad mener folk i J Iansted-Egebjerg?
Horsens Kommune indkaldte derfor ti l borgermøde om
sagen, og 75 meget interesserede mødte op på
Egebjergskolen en varm aften i august.
Efter et par timers debat, der v iste stemning for at bygge
boligerne på det nye udstykningsområde øst for
Egebjergvej, blev der nedsat en lokal arbejds-og projektgruppe, som skal komme med oplæg til politisk besl utning.

Den nye udstykning
Mødet startede med indlæg fra kommunens administration ved sundhedscenterleder Brita Aaagard og afdelingsarkitekt Morten Nielsen fra byplankontoret samt fra politisk
hold ved formanden for sundheds-og social udvalget, byrådsmedlem Karsten Bjerregaard (S).
Alle tre pegede på det nye udstykningsområde øst for
Egebjergvej mellem Peder Pedersens gård og Chemitalic
som bedst egnet.
Kommunen ejer området. Det er byggemodnet med plads
til fællesfaciliteter, og der er lavet lokalplan ..
Forslaget blev umiddelbart positivt modtaget af forsamlingen, og kun sognepræst i Lundum- Hansted, Ingerlise
Sander, der er medlem af l lansted Hospitals bestyrelse,

Parcelhusbyggeriet
i
det
nyudstykkede
område
"Kastanjeparken" er i fuld gang. Det er i samme udstykning
men et godt stykke sydvest herfol; at Seniorbo opfører andelsboligeJ; og kommunenformentlig vil give Lilsagn om 1520 ældreboliger
kom ind på. at Hospitalet havde tilbudt kommunen at kobe
en grund ved Hansted Ilospital.

Provst som byplanlægger
Derimod var der delte meninger om, hvad slags ældrebyggeri, man ønsker.
Det politiske oplæg fra Karsten Bjerregaard var 15-20
ældreboliger med døgnpleje - en åben institution med fællesfaciliteter. der kan bruges af områdets beboere og desuden være base for den kommunale hjemm ep lejen i dagtimerne.
Provst Arne Thomsen, der er med i Ældrerådet, understregede nødvendigheden af, at byggeriet bliver tilbud tillokallivet og folk, der bor her- samt at den foreslåede placering vil være med til at bygge bro mellem Hansted og
Egebjerg.
Han gennemgik i øvrigt området og mulighederne så
godt og grundigt, at det fik kommunens afdelingsarkitekt
Morten Nielsen til spontant at udbryde: "Man skulle tro, at
du var byplanlægger."

Plejehjem gav bifald

Udsigten i dag fra den nye udstykning "Kastanjeparken"
ned mod Chemita/ic og Hansted Det er i området mellem
Chemita/ic og Peder Petersens gard, man har planer om at
bygge J5-20 ældreboliger.

Frands Paaskesen foreslog, at man byggede et godt plejehjem med eget storkøkken og fællesfaciliteter- og da forslaget blev fu lgt op af formanden for Hansted Hospitals
Venner. Carl Oluf Madsen, Hansted Mølle, fik det klapsalver med på vejen ..
Og så blev der ellers debatteret, hvilke type boliger om-

Hansted-Egebjerg har i dag otte ældreboliger, nemlig på
Rådvedvej og som vist på bil!edet her- på Egevej.
rådet primært har behov for. Formanden for Horsens
Andelsboligforen ing, Kjeld Olesen opfordrede f. eks. den
ny arbejdsgruppe til at sætte sig meget grundigt ind i de visitationsregler, man har i Horsens kommune . For det er
svært at få æ ldrebol ig her.
I det hele taget var mange interesseret i at få mere at vide
om, hvem der kan komme til at bo de nye bol iger.
"Skal man have behov for døgnp leje for at bo der?" blev
der spurgt og en anden kommenterede: "Hvad med os, der
ikke kan klare eget hus og have mere, men ikke er plejekrævende døgnet rundt ?"
Flere af spørgsmålene kunne i ikke besvares i denne tidlige fase - men Karsten Bjerregaard understregede, at man
netop i det fores låede udstykn ingsområde godt kan forestille sig mange boligtyper - æ ldreboliger, alment boligbyggeri og andelsboliger, som Seniorbo opfører i samme
område.
Og så spurgte en dame : "Hvad med os i Lundum ?" -hvi lket fik flere af de fremmødte byrådsmedlemmer til at understrege, at de skam altid tænkte på Lundum !

"Buffer" til Chernitalie
Spørgsmålet om en "bufferzone" med afskærmende beplantning me llem boligbyggeriet i det nye udstykni ngsområde og ned mod v irksomheden Chernitalie optog også
mange- og by rådsmedlem Ole Gregersen (V) lovede sammen med sin byrådsko llega Palle Koch (V) at fore lægge sagen for kommunens tekniske forvaltning med henb lik på at
få bep lantet snarest muligt.
Det var mange svært g lade for at høre.
Borgermødet sluttede med nedsættelse af en lokal arbej dsgruppe, som skal finde frem t il det bedst mulige proj ekt. Arbejdsgruppens fo rslag skal behandles i byrådets
sundheds- og socialudvalg, som efter politisk vurdering og
bes lutni ng sender hele sagen til endelig vedtagelse i by rådet.
Arbej dsgruppen kom til at bestå af fø lgende :
Vagn Jensen, Frands Paaskesen, Eva Runge, Arne
T homsen, Johannes Søvang, Peder Pedersen og O le
A nkersen. Fra kommunen v il områdeleder Birg it Daugaard
og sundhedscenterleder Brita Aagaard deltage i gruppens
arbejde .

l

Fakta om ældreboliger:
Kommunen giver tilsagn om støtte til opførelse
af ældreboliger, som er et tilbud ti l ældre og handicappede.
De kan have mange forskellige udformninger:
Klyngehuse, lejligheder i opgange, beliggende for
sig selv eller sammen med andre boligformer, eller de kan være i stil med moderne plejehjem, som
er mindre institutionsprægede.
Kommunen støtter ældreboliger med syv procent af byggeomkostningerne fra 1. januar 2002.
Herudover er der lån i kreditforeninger. Beboeren
betaler indskud på to procent.
En typisk ældrebolig er på 65 kvm med en rimelig husleje, hvis den ældre f.eks. er berettiget til
tilskud i form af boligydelse. Ældre-og plejeboliger
kan dog være helt op til 11 O kvm .
l forbindelse med ældreboliger kan der i øvrigt
etableres fælles opholdsrum, spisekøkken, vaskeri, hobbyrum m.v.
Kilde: Boligministeriet J Horsens Kommune
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Sommerlej ren
•
l Riishytten
Tekst: Karin Hansen
redag den l. juni tog 9 ulve og 3 ledere på sommerlejr. Klokken 18.00 kom bussen, der blev sagt
farvel og givet knus til forældrene og så var det
ellers afsted mod Riis ved G ivskud.
I bussen var der en forventningsfuld stemning og ulvene
sang af fulde hals. Det var dejligt og underholdende. Efter
ankomsten og indkvarteringen var det tid til at få lavet 2 trebukke og et boldstativ. De er ved at have lært og forståelsen
for besnøringer. Godt ulve.
Men der var nogle små irriterende insekter der stak. Øv
øv. Men det var koldt så der skulle laves noget for at holde
varmen. Denn is løb sig til varmen.
Falke skrev avis over dagens oplevelser som blev læst op
da vi sluttede dagen af med dejligt hjemmebagt kage.
UHM . Godnathistorie. Tak for idag.
Lørdag morgen efter der var spist morgenmad blev flaget
hejst med hjælp af et par ulve, de skal selvfølgelig også lære
at binde et flagknob.
Madpakkerne blev smurt og drikkedunkene fyldt op. Et
par ulve havde glemt drikkedunken og en enkelt havde
glemt bestikposen med indhold . Øv Øv. Husk det næste
gang.
l et "strålende vejr" det regnede meget - drog vi afsted
mod Løveparken i Givskud .
Humøret var højt fra starten, men det tog af, jo mere våde
vi blev. Inde i Løveparken fandt vi et overdækkte sted, hvor
madpakkerne blev nydt og humøret steg et par grader.
Nogle var længe på toiletterne, de forsøgte at tørre tøjet ved
hjælp af "håndblæserne", det lykkedes ikke he lt.
Vi valgte at tage Safaribussen rundt i parken - så var vi i
tørvej r så længe- her så vi aber, elefanter, løver, antiloper,
giraffer, strudser og mange andre spændende dyr. Efter turen fandt vi en kiosk, hvor ulvene kunne bruge deres lommepenge, som brændte i deres lommer.

F

Hjemvendt fra Løveparken, drivende våde alle mand.

Forældrenes lagkager.
Da masser af slik, is og popcorn var indtaget, var vi rustet til gåturen hjem. Akela syntes, vi sku lle gå en anden vej
hjem , den viste sig at være lige så lang, men mere spændende.
Vi kom forbi en død so, en ven lig mand og en flok køer
og kvier der stod i en stor flok og ventede på at komme ind.
Der var en kvie der var sluppet ud af indhegningen, og et
par af ulvene var meget betænkelige ved at gå forbi, men
hjem kom vi da, efter at Gunni/ Ba loo havde gennet kvien
ind i indhegningen igen. Tørresnore blev hængt op og læssevis af vådt tøj blev hængt til tørre.
Mange ulve var våde fra yderst til inderst og rystede af
kulde, men de er nogle seje ulveunger. Efter at vi havde fået
varmen, skulle aftensmaden forberedes.
Ulvene skrællede kartefler, gulerødder og løg.
Frikadellerne blev stegt og kødsovsen lavet.
Ulvene var meget interesseret i at lave mad og gode dertil.
Avisen var idag skrevet og oplæst af Høge. Vi fik hver
malet et krus som et minde fra lejren , de blev meget forskellige men flotte.Vores navne blev skrevet på et stykke
læder, som blev bundet på en ramme af 3 pinde, som blev
lavet til en trekant ved hjælp af besnøringer. Flot.
Sange b lev sunget. Avisen læst op . Kage og saft.
Godnathistorie og vores tradionel le afstutning som bliver
brugt til hver flokaften og aftener som vi er sammen og så
ellers i køjerne.

Søndag morgen sov vi længe. Sahi og Kaianag satte flaget, nogle af ulvene var trætte her til morgen. Efter morgenmaden var det tid til inspektion af deres værelser, men
der var en fin orden, selv hos drengene.
Resten af dagen havde vi ulviade som er en konkurrence
for hver enkelt ulv, med mange forskellige disc ipliner. Hen
på eftermiddagen fik vi besøg af Johnny og Sussanne, som
begyndte at forberede aftensmaden, som var kartofler og salat, som ulvene selvfølgelig selv skrællede og snittede. Det
blev desværre ikke til kyllinger over bål da det stadig regnede. Øv Øv.
Jonny og Sussanne havde sodavand med til os, Jonas og
Dennis to stærke fyre skulle hent kassen ned i bilen, men det
havde de besvær med, fordi de grinede og grinede og det tog
en evighed førend vi kunne nyde en sodavand .
Inden vi skulle have lejrbål skulle vores pionering pilles
ned, det var hårdt arbejde, for tovet var meget vådt og
stramt. En del sjove sketch blev fremvist, dagens avis var
skrevet og læst op af Ørne. Overrækkelse af medaljer som
var en god afs lutn ing på en sjov, regnfuld, støjende, legende
og lærerig dag.
Mandag morgen var store badedag, ulvene skulle lugte
rigtig godt når forældrene korn for at hente dem. Solen smilede til os fra morgenstunden . Ved flaghejsningen så vi et
egern.
Ulvene forberedte poster til deres foræ ldre.
Brænde snor over: Maria, Dennis og Jonas.
Riv en løve: Maibrit og Sandra K.
Flytte vand: Cecilie og Signe.
Bold i spand : Line og Sand ra H.
Ulvene ventede spændt på at forældrene kom så de kunne
udsætte dem for de forskellige poster hvor de på hver post
fik udleveret en ting som de senere skulle bruge for at lave
en lagkage. Endel ig kom de, og de blev inddelt i 4 hold. Til
sidst blev lagkagerne lavet og de var meget flotte og blev
nydt til en bolle og en kop kaffe eller the, såkaldt teffe.
Herefter tog foræ ldrene deres ulv med hjem efter en god
lejr, som var perfekt, bortset fra vejret. Nu var det ledernes
Takfor nogle gode kager.
tjans at gøre hytten ren.

Præmieoverrækkelse af sølvplade til Falke.

Kaninjagt
2001

Tekst: Karin Hansen

n dejlig lørdag morgen den 9. juni tog ulvene på kaninjagt på Borre knob, et dejligt sted lige ned til
Horsens fjord.
Der deltog Il bander fra Hatting, Lund, Gedved,
Horsens, Bankager, Søvind og Egebjerg
Der var 9 forskellige poster
Vi ledere havde en post lige ned til vandet. Vi nød den
dejlige udsigt.
Efter løbet var der frugt og saft til alle og spændingen
blev udløst.
3. bedste bande: Bøflerne Hatting
2. bedste bande: Falke Egebjerg. De fik en lille sølvplade
til deres stander. Tillykke.
Bedste bande: Antiloperne Hatting
Bedste turn out (sammenhold): Antiloperne Hatting.
Hatting gruppe vandt trofæet (et kaninhoved på en t ræplade hvor vinderens navn skrives.)
Vi havde alle haft en dejlig og lærerig dag. Tak for god
indsats.

E

Vores gode, dygtige og trofaste "gamle ulve" ønskes held
og lykke hos juniorerne, som i rykker op til her efter vores
Pr. weekend på Brugsens græsplæne.
Tak for en god tid: Jonas, Dennis, Simon, Line, Signe og
Josephine.
Weekenden den 29 . - 30 september tager vi på en hyttetur til Gammelstruphytten som ligger ned til Gudenåen. Her
skal de nye ulve bl. a. forsøge at tage et snittebevis og vi har
også meget andet Spejderi som vi skal opleve og deltage i på
denne tur.
Vi har ingen flokmøde i uge 42. (efterårsferien).

Ulvene med ders fine medaljer.

Er der nogle friske drenge og piger i 2 . eller 3. kl. som
kunne tænke sig at gå til spejder er vi i vores spejderhus
onsdage kl. 19.00- 20.30, eller ring og hør nærmere på tlf.
75 65 65 02.
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Storpioner ingsweekend
KFUM- spejderne i Egebjerg holdt pionerlejr i Kristihimmelfarts ferien.
orsdag d. 24/5 mødtes vi l l fri ske spejdere og ledere
fra spejdertroppen, til fire dages lejr i Egebjerg. Vi
slog lejr i det nye bolig område som lige er udstykket m id t på Egebjerg bakken. Weekendens opgave lod på
der skulle laves stor pionering, med rafter og besnoringsrcb.
Grunden til dette projekt var at spejderne, havde onsket at
komme til at bygge noget storre end det sædvanlige spisebord. Vi ledere syntes at vi skulle bygge en model af et
kendt bygnings værk. Efter nogen ideer fra spejderne og lidt
speku lationer fra ledernes side, fa ldt valget på Tower
Bridge fra London . Lørdag m iddag, efter to en halv dages
hårdt samarbejde, og en masse sjov, stod en model afTower
Bridge så færdig. Broen på ca. 40 meters længde , bestod af
to 12 meter hoje tårne, hvor der var en vippe bro mellem.
Derudover havde vi bygget to mindre tårne, mellem dem og
de store tårne var der lavet en hænge bro.
Ved hjælp af klatre seler og andet sikkerheds udstyr, lykkedes det at bygge det hele op, helt uden at have maskiner
ti l hjælp. Næsten alle spejderne, prøvede at krav le op i tårnene, og sidde der i godt l O meters hojde, og arbejde. Det
kunne godt kilde lidt i maven. der var laaangt ned, og ikke

T

- sa mader arbejdes.

Er det mon Storebæltsbroen.

l

alle var lige vilde med det i starten. Til sidst havde alle dog
vænnet sig til højden, og arbejdet gik støt fremad. Søndag
skulle det hele så brydes ned igen, det var rigtigt sørgeligt,
det var jo lige blevet færdigt. Det er meget sjovere at bygge
op, end det er at pi lle ned, men på trods af en lidt vemodig
stemning, blev pladsen dog hurtigt ryddet. Sidst på eftermiddagen kunne alle så tage hjem, rigtigt trætte, men en stor
oplevelse rigere. Y derlige billeder fra weekenden, samt oplysninger om KFUM-spejderne i Egebjerg kan ses på vores
hjemmeside: HYPERLINK "http:// www.kfumscout-egebjerg.dk" www.kfumscout-egebjerg.dk.

Stolte brobyggere foran detfærdige resultat.
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PR- WEEKEND 17. -19. august
Fredag
Tekst: May Kjems
i modespa brugsens græsplæne fredag kl. 17:00, hvor
vi startede med at sla lejer op. Ulvene satte det store ledertelt op, som de skulle sove i. junioren havde travlt med
at lave indgangsportal og deres bioark, hvor de skulle sove.
Troppen lavede en fald i vand maskine og en bioark. Mens
nogle ledere lavede den store bålplads og kausellen.
Til aftensmad spiste i vores medbragt madpakker.
Vi var færdige med at slå lejer op hen på aftenen undtagen fald i vand-maskinen den var først helt færdig ved en
halv to tiden, men det var fordi det tog temmelig lang tid at
fylde bassinet med vand.

V

Lørdag
Tekst: Kim Rasmussen
å blev det igen dag, og det skulle vise sig at blive en rigtig flot en af slagsen. Vi lagde ud med morgenvækningen lige omkring kl 7 og gik straks i gang med mogengymnastikken, som denne morgen blandt andet bestod
aftossedansen. Efter at have rort os, var det nu tid til morgenmaden, som grupperodderne havde sorget for stod på

S

Frokost i det grønne.

Aftensmad.

l

s

Popcorn fi'emstilling
bordet- herligt. Nu var alle klar til at begynde dagen for alvor. Og hvad andet ville være rigtig end at hejse flaget, da
så det var hejst til tops, gik vi igang med oprykningen fra
enhed til enhed. Dette endte med, at alle enhederne havde
fået en flok nye spejdere. samtidig med at have afleveret
nogle til enheden over dem. Selve oprykningen foregår på
forskellige mader fra enhed til enhed.
Så startede det, som mange havde ventet på, - vores lob
for alle med interresse for at få et indblik i, hvad det vil sige
at være spejder- nemlig vores PR-lob. Alle medvirkende
fik udleveret et klippekort. hvorpå der stod en række poster
som : Kimsleg, morse, båltænding, lejrmærke, karruseltur
og sidst men ikkemindst mu ligheden for at skyde en anden
person i vandet ved vores fald i vandmaskinen. Når man så
havde udført en række af disse poster, var der mulighed for
at gå i gang med bonusposten, hvor man kunne lave sine
egne popcorn. Til middag b lev løbet afbrudt i en kort stund,
for at alle kunne vende tilbage og få lidt middagsmad. Her
var det så igen vores grupperåd, der havde sørget for at alt
var klappet og klart, men de var godt hjulpet på vej af 3 Stjernet som havde sponceret pålæg til vores allesammens
frokost- EN STOR TAK TIL DEM! Efter alle var blevet
godt mætte fortsatte løbet til omkring k l J 6.
Hjemvendt fra alletiders lob med et fantastisk stor fremmode som vi selvfolgelig håber vil gentage sig, var der intet på programmet, for det var blevet tid til aftensmaden. De
fleste enheder brugte tiden tilatove deres muntre indslag til
det kommende lejrbål.
· Nu slog klokken endelig 18, og den aftensmad som vi
alle havde fulgt tilberedningen af, var nu lige på trapperne
til at sku lle spises efter at have hængt over bålet siden om
formiddagen. Igen var det dej ligt at se, at så mange mennesker havde fundet madkurven frem for at dele aftensmaden med os .....
Maden blev nydt af alle, og både gris og lam er en sikker
spise igen til næste år. Efter dette måltid mad var det blevet
tid tillidt sjov og ballade ved lejrbålet. Denne aften var det,
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med at pille ned og rydde op, så græsplænen så pæn og nydelig ud. Så var det tid til at slutte af og uddele års stjerner.
Og dem der havde glemt deres ting, viste hvad de skulle
gøre for at få dem igen, tre gange rundt om rundkredsen i
løb mens man siger uk uk uk. Bag·efter ned på knæ og sige
alle balle sukkerknalde!
Det var der nogle stykker der skulle. Der blev sluttet med
spejder bønnen, dermed var dette års PR- weekend slut. Det
var en rigtig god og hyggelig weekend.
Tilslut vil vi gerne sige tak til alle for en god tur samtidig
med en stor tak til de som har støttet weekenden og håber at
både de og de mange besøgende vil vende tilbage til næste
år.........
TAK FOR I ÅR ! !! ! !

Hvor er pløkkerne mon henne.
værten Michael (grupperådsformanden) som styrede alle
herlighederne godt hjulpet på vej af 4 piger til den lidt mere
musikalske del af lejrbålet. og resultat var godt, med alletiders chance for at få rørt s ine lattermuskler lidt.
Så efter et godt grin og meget andet vendte folk snuden
hjemad efter en forhåbentlig rigtig god aften .
Og hvad os i lejren angår så begyndte vi så småt også at
drysse i seng selvfølgelig nogen før andre ...... .

Søndag.
Tekst: May Kj ems
er skulle have været den legendariske morgen gymnastik, men det blev ikke ti l det helt vi lde. Der var lidt
for dem der ellers var stået op. Der var nogle stykker vi var
nød til at hive ud af poserne. Efter noget morgenmad var det
tid til at pille lejeren ned igen. Det gik godt og alle hjalp
mere eller mindre til. Da klokken var Il :30 var alle færdige

D

Spejder for en dag" &
pr. weekend den 17-19 august.
KFUM spejderne vil gerne takke for den store
opbakning ved arrangementet og vil gerne
sige speciel tak til flg. :
EGEBJERG BRUGS for tak af lån af plads og
de T-shirts vi fik.
EGEBJERGGÅRD for en gris til aftensmad ·
SALAMI for spegepølse og kødpølse til frokost
PER H ELBO for et lam til aftensmad
Mc DONALDS for saftevand

Kom og vær med !
Så er ferien slut og vi er igen i fu ld sving. Har du lyst til en hobby med spænding, udfordring og oplevelser i
naturen, så er det nu du skal melde dig. Mød op i spejderhuset overfor brugsen, eller ring til lederne for din aldersgruppe. Vi tilbyder d ig en måneds gratis prøvetid.

Enhed
Bævere
Ulve
Juniorer
Spejdere
Seniorer

Alder
00.-01. kl.
02.-03. kl.
04.-05. kl.
08.-0B.kl.
09.- ??. kl.

Leder l kontaktperson
Poul Pedersen tlf. 75 87 11 87
Karin Hansen tlf. 75 85 85 02
Villy Mathiasen tlf. 75 88 53 95
Michael Eriksen tlf. 40 27 82 28
Per Larsen tlf. 29 72 86 97

Mødedag
Torsdag 17.45-19.00
Onsdag 19.00-20.30
Mandag 19.00-21.00
Torsdag 19.00-21.00

Ønsker du at høre mere om arbejdet som frivillig leder hos KFUM-Spejderne i Egebjerg,
så ring til gruppeleder Poul Pedersen tlf. 75 67 11 67
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Hansted Hospitals
Venner holder
Cafe-eftermiddag
Tirsdag den 23. Oktober 2001 kl. 14.15
hvor Bedstemorbanden vil komme og underholde,og det vil helt sikkert blive en sjov eftermiddag.

Pris for underholdning og kaffe: 15 kr.

JULEMARKED
Pga. nedlukning af Hansted Hospital som plejehjem,
og som følge heraf, flytning af beboerne
omkring 1. december, må vi desværre aflyse
julemarked på Hansted Hospital i år.

Husk!!! At sidste indlevering af Brostof til december .nr. er
tirsdag den 6. november kl. 19.00
(udkommer 1.-2. december)
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Erindringer fra
Besættelsestiden 1940-45
Tekst: Ha ns Andersen
ans Andersen er
født 1936. Hans far
var vandværksbcstyrer Hans Andersen (alle
de førstefod te drenge ti lbage i slægten har heddet
Hans til fornav n) og hans
mor hed Viola Kirstine
DybdaL Det var faderens
tredje ægteskab.
Vandværksbestyrerens
tjenestebolig
var
på
/
Skovvej, der hvor nu farnilien Koch bor. Et minde Hans Andersen, som han
om husets tilknytning til har set ud i de seneste wc
vandværket er den store
betonvandbeholder bagest i haven, der nu tjener som garage. Tidligere var den fuld af vand, der blev pumpet op fra
Horsens Vandværk nede ved soen. Herefter kunne vandet
på grund af beholderens hoje beliggenhed selv løbe ind til
Horsens. Hans voksede således op i Egebjerg, men da hans
mor døde. var han kun l Oår. Som 11-årig blev han sendt ti l
Soro Akademi som kostskoleelev, og her tog han studentereksamen.
Da Hans's far døde kort efter Hans's studentereksamen,
var hans liv ret kaotisk i en del år, der b lev brugt på småjobs
og påbegyndte studier. Erhvervsmæssigt har Hans brugt sit
liv på radioteknik (bl. a. på Gronland) og EDB. Han bor nu
ved København.
Men til trods for, at han kun var en stor dreng, da han forlod egnen, står meget helt klart for ham. detaljer om egnens
mennesker og dyr. Også besættelsestiden 1940-45 oplevede
han her og kan huske de problemer det medforte i husholdningen og på hans fars arbejdsplads, vandværket.
Hans Andersen har været så venlig at overlade Hansted
Sognearkiv et eksemplar af sine erindringer, og ud af dem
har jeg valgt med Hans Andersens samtykke at gengive,
hvad han har skrevet netop om besættelsestiden.

H

Mogens Kirkegaard
"Tyske flyvere den 9. apri l kl. 8 om morgenen.
Forud for den 9. april var der uro blandt de voksne. for de
forstod jo meget af det, der skete ude i Europa, og de kunne
læse aviser osv. Men jeg var jo knap 4 år. så . . . Men jeg kan
SELV tydeligt huske ....
Morgenen den 9. april 1940 tegnede til. at det ville blive
en dej lig forårsdag med godt vejr, men glæden over livet fik

en brat ende, for kl. 8 om morgenen var der pludselig en
masse lavtflyvende flyvemaskiner i luften på vej op over
Jy lland . Det kunne selv ikke en 4-årig overse. Far og mor
for jo ud af deres senge og hen til vinduerne, og de kunne
tydeligt se, at det var tyske flyvemaskiner, for de fløj så lavt,
at man med lethed kunne se deres kendingsmærker.
.Jeg forstod med det samme, at det var tyskerne, men jeg
vidste jo ikke, hvad tyskerne var, men jeg forstod , at det var
nogle kedelige karle. som var absolut uønskede. De maskiner vi så, har givetvis været på vej til Tirstrup, Aalborg og
Norge.
De voksne har nok hørt radio, læst av iser og snakket sammen hele den dag. Jeg kunne jo ikke følge med i nogen detaljer, men der var en stærk stemning af sorg og forfærdelse
over alle de samtaler og de blikke, som de voksne sendte
hinanden.
l første omgang var der jo ingen, der vidste, hvad der
ville komme ud af tyskernes besættelse af Danmark. Det var
noget, man først fandt ud af efterhånden.
Men tilstanden var ikke den samme under hele krigen, og
der var stor forskel på situationen på landet og i byerne og
på byerne indbyrdes, for det afhang på det enkelte sted af de
lokale forhold.

Oplevelser med tyskerne
Tyskerne og krigen satte sit præg på en stor del af min
barndom. Vi havde at gøre med de almindelige tyske soldater, som holdt mange oveiser i det udmærkede, kuperede
terræn omkring vandværket med skove, vandlob og fritliggende gårde og huse. Det var med andre ord godt ti l at lege
røvere og so ldater i, og det kunne til nød simulere bjergområder, men det var uegnet til at simulere panserslag på åben
mark.
Engang, da far og mor og vi drenge var på vej ned ad hulvejen, der gik fra vores hus og til selve vandværket, blev vi
noget betænke lige, for tyske soldater var i gang med at
trække en stribe landminer bundet sammen med et tov tværs
over vejen; jeg tror. det netop skulle forestille en panserspærring. Efter nogen gestikuleren kunne v i forstå, at vi roligt kunne passere og en ad gangen træde hen over mellemrummet mellem minerne. Formentlig har det været øvelsesminer. der kun indeholdt en mindre sprængladning, men
man ved jo aldrig!
Nogle gange ho ldt de natøvelser med skarp amm unition
for at få gutterne op på lakridserne. En morgen efter en sådan oveise lå der en dod soldat på gulvet i Vandværkets maskinhal.
Det var ligeledes almindelige tyske soldater, som under
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Luftfotoet fra september 1965 giver et godt indtryk af terrænet omkring Egebjerg. Forrest Skovgård, så Linds gård
og i baggrunden husene pa Skovvej, lige hvor vejen drejer
ned mod vandværkssøen Kastrup Luftfoto.
en del af krigen bevogtede vandværket, der naturligvis var
strategisk vigtigt. De opførte sig altid udmærket, og vi mærkede heldigvis heller ikke noget til SS eller Gestapo, det
hemmelige politi.
Vandværksassistent Niels Mejer Nielsen, som var frihedskæmper, og hans gruppe havde på et tidspunkt nog le
våben opbevaret i et ledigt rum på vandværket. De må have
været ret vakse eller held ige, for det lykkedes at ta dem
fjernet, inden tyskerne flyttede ind i det samme rum, da de
skulle til at bevogte vandværket.
Vi havde normalt et godt forhold til de menige soldater.
De læ rte os jo at kende, når de havde været der nogle gange.
En formiddag foregik øvelserne i og omkring vores have,
som havde et lavt plateau, hvor huset lå, og et meget højere
plateau, som faktisk var oversiden af en temmelig stor
vandbeho lder. Nogle af "de angribende fjender" var kommet for tæt på, så "vores" korporal kastede pludselig en
øvelsesgranat fra det høje plateau ud over hækken og ned på
naboens mark, hvor den eksploderede ikke så langt fra husets ene gavl.
Resultatet var katastrofalt, alle vinduerne i gavlen gik sig
en tur, og det kunne høres. Korporalen blev meget brødebetynget og tænkte åbenba1t på at ville beta le erstatning, for
han spurgte, hvad det mon ville komme til at koste. Min far
mente, at det ville koste omkring 50 kr.. Det rystede korporalen, for med datidens lønninger har det sikkert svaret til
mange ugers Ion. Han kom nu aldrig til at betale. Min mor
fik fyldt sine nyskræilede kartotler til middagsmaden med
glasskår, og det v ille naturligvis kræve en del arbejde at
fjerne a lle de glasskår, der var kornrnet ind gennem vinduerne, så min mor havde alt ubehaget ved hændelsen.
En gang i krigens tid var far og mor og vi drenge ude at
gå en søndagstur, bl.a. ned omkring Hansted. Da vi var på
vej op ad den garn le A l Ohovedvej fra Hansted til Egebjerg,
var der nogle tyskere, der var i færd med at lave en øvelsessprængning inde på en stor mark.
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Far var straks klar over, at de havde valgt et meget dårligt
sted, for lige på det sted gik hovedledningen fra højdebeholderen og ind mod Horsens. Mor, som var den bedste til
tysk, fik fat i en befalingsmand og forklarede, at det var et
dårligt sted, de havde va lgt, og tyskerne stoppede omgående aktiviteterne; de havde heller ikke interesse i en svigtende vandforsyning.
Engang under krigen blev vandet i Horsens bakteriologisk forurenet, uden at der var en forklaring, for vandsystemet var jo fuldstændig lukket i forhold til omgivelserne.
Det viste sig, at nogle tyske soldater, som holdt vagt over en
vandbeholder inde i byen, havde fundet på at åbne en lem
ned til vandet og så sænke et stort stykke kød, de havde fået
fat på, ned i det meget kolige vand, for at kødet skulle holde
sig noget bedre.
Da kødet så var fjernet, måtte man jo tilsætte mere klor til
drikkevandet end sædvanl igt, så i en periode har vandet nok
ikke smagt så godt, men det var da bedre end at blive syg.

Mor og BBC
Da krigen havde varet et stykke tid, begyndte BBC at
lave nyhedsudsendelser på dansk hver aften. Det var forbudt at lytte til disse udsendelser, og man kunne ta en masse
ubehageligheder, hvis det blev opdaget, at man gjorde det.
Risikoen for, at der skulle stå en tysker uden for ens hus og
lytte, var ikke stor, i hvert fald ikke ude på landet, men efterhånden blev man jo klar over, af der fandtes stikkere.
Også i fredstid er der folk, der kan finde på at anmelde
deres medmennesker t il myndighederne, men her var der
tale om noget andet. Det var folk, der indyndede sig hos de
fremmede undertrykkere for at vinde personlige fordele - i
de fleste tilfælde bare en foleise af egen betydning- på deres landsmænds bekostning.
Så når vi lyttede til BBC, foregik det for nedrullede gardiner og med radioen dæmpet. l slutni ngen af hver af disse
udsendelser fra London var der en kodemeddelel se, som
sædvanligvis bestod af en række almindelige navne. Selv
om min bror og jeg ikke var ret store dengang og slet ikke
vidste, hvad koderne betød, syntes v i at det var meget spændende at lytte til sådan noget hemmeligt noget.
Efterhånden som krigen skred fremad, og vi begyndte at

Vandværksbestyrer Hans Andersen med sønnerne Hans og
Knud og deres mor Viola. Fol. ca. 1942.
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høre om våben, der blev nedkastet fra flyvemask iner - i
store træk var det jo en offentlig hemmelighed- begyndte vi
at se en sammenhæng mellem det vi hørte og disse radioudsendelser.
Mor nedskrev omhyggeligt disse koder i en lille bog. Om
hun også bare fandt det spændende, eller hun var indblandet i et eller andet, ved jeg ikke. Vi tik aldrig indtryk af, at
der var mystiske kontakter mellem vore forældre og mennesker, som vi ikke kendte. Jeg tror ikke, vi havde kunnet
undgå at lægge mærke til det, hvis det havde været tilfældet.
At skrive koderne ned, var i sig selv en en alvorlig forbrydelse- set med tyske ojne- så det var jo temmelig vanvittigt at løbe den risiko, hvis ikke det tjente et fornuftigt
formål. Jeg tror, at det var netop dette, der på et tidspunkt
gik op for mor, for hun holdt op med det, og bogen blev
gemt under noget sand, som lå på gulvet i skunken under
vores tag. Dette horte jeg engang, hvor jeg overhørte en
samtale mellem mor og far.

Hvad rygning kunne føre til
Da min et år yngre bror, Knud, og jeg var blevet 7-8 år
gamle, mente far og mor, at vi godt kunne være alene
hjemme om aftenen, når de undtagelsesvis skulle på besog
et sted.
Den gang, som jeg her har i tankeme, kom det til at gå ud
over fars pengekasse. Så vidtjeg husker. havde han kun en,
og når jeg nu sidder og tænker over det, undrer det mig,
hvordan han har kunnet holde adskillelse mellem sine egne
penge og vandværkets. Jeg kan selvfølgelig huske forkert.
så der i virkeligheden har været en på kontoret og en anden
i skuffen i soveværelset. Vi vidste jo selvfølgelig, hvor far
havde sin pengekasse, og vi vidste også, hvor nøglen var.
Det var simpelthen for fristende. I hvert fald for mig. Jeg
kan ikke huske, om min bror var direkte med t il at tage
pengene, men han fik i hvert fald nogen af dem. Jeg tog omkring 20 kroner i 1- og 2- kroner, og jeg gemte min del af
rovet i en lille pengelomme med lynlås, der var i mine bukser.- Det var naturligvis umådelig ubetænksomt af mig, for
mødre har det jo med at kigge deres borns tøj efter i sømmene. Men det viste sig, at det slet ikke var fra den kant, at
faren lurede.
Hjemmedyrket tobak var det store nummer i krigens sidste år og i årene lige efter, for det var jo ikke til at skaffe tobak på almindelig måde. Cigaretpapir var en meget efterspurgt vare, men de fleste klarede sig med at ryge tobakken
i pibe. Man kunne også kobe hjælpegrej til at gøre forskellige ting ved tobakken, F. eks. havde vores nabos søn en tobaksskæremaskine, som var indrettet som en mini-brødmaskine.
M in bror var allerede begyndt at ryge, da han var 6-7 år
gammel. Det måtte naturligvis foregå i smug, men han
gjorde det ret jævnligt, så da han nu havde nogle få kroner,
købte han sig en bi llig pibe, som han havde løst i lommen.
Afhensyn til risikoen for at blive kørt over, havde far givet os udtrykkelig ordre om a ltid at trække vore cykler ud af
og ind ad vores havelåge. Da havelågen altid stod åben, var
den regel jo meget svær at overholde. Vores havelåge be-

Huset på Skovvej nr. 29, der var vandværksbestyrerens bolig med den hvide lage, hvor faderen ofte stod og nød udsigten.
stod af to fløje, en i hver side, så en bil kunne køre ud eller
ind, når de begge var åbne. I krigens tid, hvor vores bil stod
opklodset i garagen, var det altid kun den ene fløj, der stod
åben, og far havde vænnet sig til at stå og læne sig op ad den
lukkede del af lågen når som helst, der var lejlighed til det,
for der var sådan en skøn udsigt fra det sted ud over hele
landskabet lige til Horsens. Og netop der stod far, da min
bror kom cyklende hjem med piben i lommen., og min bror
fik ikke oje på far, for han var halvt igennem lågen på cyklen. Far må have reageret meget hurtigt på denne overtrædelse af reglementet, for han stak sin stok i hjulet på min
brors cykel, så han fik en en meget pludselig opbremsning,
så pludselig, at piben røg ud af lommen.
Og så var fanden jo løs. M in bror blev udspurgt, og sagen
hurtigt opklaret. Mine forældre vurderede åbenbart, at jeg
var hovedmanden, og det viljeg heller ikke nægte at jeg var,
men jeg kan ikke huske det. Så da jeg fik fri fra skolen, stod
mor uden for skolen og ventede på mig. Jeg blev så glad for
at se hende, forjeg regnede med, at hun havde været i brugsen, som lå lige i nærheden, og så ville følges med mig
hjem.
Men det var ikke til at slå et smil af mor, hvilket var højst
usædvanligt og meget foruroligende, og mens vi i tavshed
begyndte at gå hjemad, så rakte min mor sin åbne hånd over
imod m ig. Det varede kun et øjeblik, før jeg gættede, hvorfor hun gjorde det, og så begyndte jeg at tømme pengene fra
min lille pengelomme over i mors hånd. Tavsheden fortsatte
hele vejen hjem. Jeg kom ind i køkkenet, og der stod far, og
så kan det nok være, at jeg fik høvl - for første og eneste
gang- og bagefter blev jeg sendt i seng. Ogjeg fik ingen aftensmad. Det var næsten det værste.
Afstraffelsen blev udført med en halv meter haveslange
af den gammeldags slags med gummi og lærred i flere lag
uden på hinanden, og nu hvor det var gået op for far, at det
var nogen satans tilunger han havde, vænnede han sig til altid at gå med det stykke haveslange i baglommen, ombukketeen gang, så de to ender stak op af lommen.
Jeg kan tydeligt huske, at arbejdsmændene på vandværket, Thorvald og Jens, nogle få dage senere tog os i forsvar
og sagde, at vi var gode drenge, og at far ikke måtte være
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for hård ved os. Jeg tror, at det passede far udmærket at få
en undskyldning for at lægge tampen til side, for det var slet
ikke hans natur at være hård.- Efter sigende præsterede min
bror en dag den frækhed at tage tampen og skære den i små
stykker! Jeg kan ikke mindes, at jeg nogen sinde fik det bekræftet ved at spørge ham ad.

Lyse ideer, talent og flid skal der til
l krigens tid var der begrænsede indkøbsmuligheder, men
på landet kunne man altid få god mad. Vi kunne mangle
margarine, men så var der smør og fedt. Vi kunne mangle
sukker, men så var der honning. Vi havde grønthave og
frugthave, og vi kunne få mælk og fløde. Det kunne knibe
med gummistøvler, men først kunne man lappe dem, og så
kunne man sætte skaft og overdel på en træskobund. Tøj
blev lappet og repareret eller syet om fra de store til de små,
og strømper blev strikket, ofte af garn, der stammede fra optrævling af skafterne på ældre stromper, hvor foden til sidst
havde for mange stopninger.
Cykeldæk og slanger var svære at skaffe, men man klarede sig med stumper af dæk, der var bundet sammen med
sejlgarn og udstoppet med hvad som helst, man kunne
finde. Det var muligt at skaffe stof til toj. men kun i små
mængder og normalt af ringe kvalitet, men min bror og jeg
fik da et nyt sæt toj engang imellem. Når det skulle ske. var
det aftalt med skrædderen på telefonen til en bestemt dag,
og når dagen kom, vandrede hele familien fra vandværket
og over til Serridslev, og så var vi der en hel eftermiddag,
mens der blev snakket og taget mål osv.
Nu var vi nok bedre stillet end så mange andre på grund
af faders gode stilling, men rigdom var der ikke tale om. Jeg
tror, at vores storste fordele var, at vi boede på landet, og at
mor var så fingernem.
Godt nok var mor fingernem, men hun tyede all igevel til
en professionel syerske, når hun skulle have lavet sig en ny
kjole. Det kan såmænd godt være, at mor selv kunne have
syet den. men det er jo altid godt at at udveksle ideer og høre
om de seneste nyheder. Og så er der selvfølgelig visse finesser, som man forst bliver klar over, hvis man syr meget.
Så mor havde Thorvalds kone, som var professionel, til at
sy sine kjoler. Jeg var med på besog hos syersken en gang.
Det var et stille og beskedent hjem, men Thorvalds kone var
rar og dygtig, og de to damer hyggede sig dejligt med at
finde ud af, hvordan det hele skulle være. Selv om syersker
aldrig har tjent store penge, har fruens dygtighed uden tvivl
bidraget godt til familiens indkomst. og jeg kunne godt
forestille mig, at det var grunden til, at mor kom netop der
og måske lidt oftere end nodvendigt. - Jeg kan huske en lonforhojelse, som arbejderne og dermed også Thorvald fik engang i de år. De kom "helt op" på 160-180 kr. om ugen.

Spændende, men farligt
Området ved vandværket var jo som omtalt et gl imrende
øvelsesområde for de tyske soldater, så det skete jævnligt.
at vi fandt ubrugte oveisespatroner med hule træpropper i
stedet for rigtige projektiler. l et bestemt område holdt de
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også skydeøvelser med skarp ammu111t10n. Der gik vi
drenge og ledte efter ubeskadigede projektiler. Vi fandt
mange, for målområdet bestod af blød jord.
Når vi så kom hjem, satte vi vore ubrugte øvelsespatroner op i en skruestik, hev træproppen ud og slog de rigtige
projektiler, vi havde fundet, ned i patronen med en hammer,
og så havde vi pludselig skarp ammunition. Det var jo bedre egnet til at prale med over for kammeraterne end løse
patroner.
At vi aldrig kom galt afsted ved at stå og slå på de patroner, er et under. Det var ganske givet en ting, som far ville
have slået ned på med hård hånd, hvis han havde vidst det.

Sprængkit
Lige efter krigen var der mange mystiske ting i omløb.
En af dem var plastisk sprængstof, som vi straks fandt på at
kalde sprængk it, fordi vi ikke vidste bedre. Vi fandt hurtigt
ud af, at man kunne tænde ild til det, og at det så brændte
med en pragtfuld sydende og spruttende lyd. Det var ganske
ufarligt, men det kunne vi sådan set ikke vide noget om. For
at få det til at sprænge for alvor- og så var det naturligvis
livsfarligt- skulle der bruges en detonator. men sådan nogle
havde vi heldigvis ikke, ellers havde vi såmænd nok også
provet det. En del af sprængstoffet havde vi fået af Peter i
pavillonen. Hvor han havde det fra, aner jeg ikke, men der
var som nævnt meget i omløb. Peter var i øvrigt alt-muligmand der. Han gik med en flot kasket, på hvilken der stod
"Pavillonen". Han var noget af en fup- og fidusmager og
livskunstner og tidligere cirkusartist, specialist i at sluge
barberblade, hvilket jo naturligvis ikke gik godt hver gang,
så han var meget interessant selskab for sådan et par drenge
som m in bror og 111 ig.
Et af de steder, hvor vi havde gået og brændt sprængkittet af, var ved nogle gårde næsten he lt ovre ved Tholstrup,
meget længere oppe ad åen end vandværkets område. Der
var også nogle drenge, som vi af og til legede med. En dag
kom de drenges far på besog hos vores far. Jeg vil tro, det er
den eneste gang det er sket.
Det var nok 5-1 O cm sne, så han ankom med et transportmiddel, som jeg ellers ikke har set, hverken før eller siden. Det bestod af en kraftig træplade, der nok var en halv
meter på hver led. Foran pladen var der spændt en hest, og
manden stod så på pladen og holdt balancen ved at holde i
tommerne. Da sådan en plade, der gled afsted på sneen, naturligvis kun gjorde ringe modstand for et så stort dyr som
en hest, gik det virkelig forrygende stærkt. - Det var kun et
sporgsmål om balancen, men det voldte ingen problemer
for denne mand. Mandens ærinde var mere pinligt, for han
spurgte jo vores far, 0111 han var klar over, hvad hans drenge
gik og lavede; det var det med afbrændingen af sprængkittet
Næste sporgsmål fra far var, hvor vi havde fået det fra.
Jeg vred m ig, men så lavede jeg en falsk anmeldelse. Jeg
gjorde det for at beskytte Peter, som jeg vidste stod i en meget svag position og kunne risikere at blive fyret og det, der
var værre. Den anmeldelse gik ud over assistent Mejer
Nielsen fra vandværket, som havde været frihedskæmper.
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Horsens Vandværk ved søen. Billedet er formentligfra o. 1915. Der er endnu ikke bygget transformatorstation, og skorstenen står der stadig, men bygningerne var stort set uændret indtil de blev revet ned få år efter, at Høj ballegårdværket var taget i bru)!.
Jeg regnede ham for en af mine bedste venner, så jeg var
meget ulykke lig over at skade ham. Det gjorde jeg nu heller i virkeligheden, for han var så l 00% til lidsvækkende og
troværdig, at far uden videre accepterede hans nej, da han
spurgte ham. - Far gravede ikke mere i sagen, og Mejer
Nielsen tilgav mig.

Niels Mejers pistol
Den eneste gang jeg har holdt en rigtig pistol i hånden,
var da Niels Mejer viste mig den pistol, han brugte under
krigen. Det var en pistol, altså en af dem, som man ser helten på film gøre klar til action ved at trække overdelen tilbage og give slip. Når overdelen glider tilbage, spændes hanen, og når så overdelen glider frem igen, trækker den en
patron ud af magasinet og anbringer den i kammeret.
Niels Mejer tømte først pistolen fu ldstændigt, og så skilte
han den ad, så jeg kunne se, hvordan de forskellige dele virkede. Så samlede han den igen og lod mig prøve at tage ladegreb. Det kunne jeg kun med den a llerstørste vanskel ighed, for jeg havde jo ikke så mange kræfter som en voksen
mand.
Til sidst ladede han den med et enkelt skud, og vi gik
udenfor, hvor han skød den af mod en svær træstamme. Vi
målte hullets dybde, som var ca. 20 cm .

ham til at standse lige på stedet De luftledninger, som
sku lle levere strøm til det sidste pumpehus, var simpelthen
væk.
Assistenten fik selvfølgelig fat i far, for det var jo unægtelig en situation ud over det sædvanlige, og man undesøgte
så mere detaljeret, på hvor lang en strækning ledningerne
manglede. Så fik vi fat på vores faste installatør,
Wiedemann og spurgte ham, om han kunne skaffe den nødvendige ledningstråd. Da han havde undersøgt sagen, viste
det sig, at han ikke kunne skaffe kobbertråd, men godt
kunne skaffe aluminiumtråd. Jeg har aldrig hørt om aluminiumtråd i andre sammenhænge.- Den nye luftledning blev
hængt op allerede sam me dag.
Men så kom spørgsmålet om at beskytte vandværkets øvrigt luftledninger. Selv om tyskerne ellers ikke gav tilladelse til besiddelse af våben, gik man i dette tilfælde med
til, at vandværkets folk fik to små enkeltskudspistoler af
samme kaliber som salonrifler, og herefter måtte assistenterne gå en runde i vores område et par gange hver aften og
nat
Sådan noget er jo nok rygtedes, for der var aldrig mere
nogen episoder af omtalte slags, selv om assistenternes ildkraft jo ikke netop var imponerende.

Tyskerne drager hjemad
Kobbermangel og salonpistoler.
Under krigen var der stor mangel på kobber. Det gav et
næsten bizart resultat for vandværket
En morgen kunne man se på forskellige målere på vandværket, at pumpestationen længst omme i skoven ikke
ydede det, den skulle. Assistenten gik derom, men kunne
bare konstatere, at pumperne ikke kunne startes. Da han var
på vej tilbage til vandværket, fik han øje på noget, der fik

Da tyskerne havde kapituleret, kom mange af dem gående ned gennem Jylland, enkeltvis eller i små grupper. De
var på vej hjem, og det var der ikke nogen, der forhindrede
dem i. Undervejs smed de efterhånden alle de ting fra sig,
som den enkelte ikke fandt det ulejligheden værd at slæbe
med sig, så i vejgrøfterne kunne man finde masser af skarp
ammunition og geværer og lignende. Det fandt vi drenge jo
uhyre interessant

t})~====================================================Broen 14. årgang - nr. 1

Nogle af tyskerne havde været så heldige at finde et køretøj, som gjorde hjemturen lettere. Jeg kan specielt huske
3 mand på en sidevognsmotorcykeL Der var blevet et eller
andet galt ved motorcyklen, så de holdt stille. Det var noget,
de selv kunne rette med en stor skruetrækker, mens vi
drenge stod og kiggede på . Da de kørte videre, g lemte de
skruetrækkeren på jorden . Den var der selvfØlgelig omgående en af os, der snuppede, men tyskerne har nok savnet
den næste gang der skulle skrues lidt på motorcyklen.

Russere på Egebjerggård
Da de tyske soldater tog hjem , efterlod de sig blandt andet nogle russiske krigsfanger, som de havde boende i en
lejr her i Danmark. Disse russere blev åbenbart i første omgang mere eller mindre overladt ti l sig selv, så et par stykker af dem endte som karle på Egebjerggård. - Da de søgte
arbejde, blev de naturl igvis spurgt, om de havde rationeringskort. Det havde de ikke. De sagde, at de godt kunne arbejde uden retioneringskort, og det fik de lov til, fordi 2 fra
og til i så stor en bedrift ikke betød noget.
De havde formentlig været i Danmark et stykke tid, for
de kunne snakke så meget dansk, at vi kunne gøre os for-

ståelige. Specielt den ene ville gerne snakke og fortalte om
sin familie og viste os billeder fra glade stunder hjemme i
Rusland.
Engang da mor og jeg skulle på besøg på Egebjerggård,
havde vi en lille pose hjemmedyrket tobak med til ham. Vi
traf ham ude på en mark, hvor han var ved at luge roer. Deq
beskedne gave var meget velkommen. - Men han havde et
problem, og det var at han var blevet taget til fange af tyskerne. For uanset de nærmere omstændigheder ved tilfangetagelsen, som jeg ikke kender, anså man det åbenbart i
Rusland ikke for passende for en soldat i Den røde Hær at
blive taget til fange. Han skulle kæmpe eller dø. Så han regnede med, at der var stor risiko for, at han ville b live skudt,
hvis han rejste tilbage ti l Rus land, når det engang blev muligt.- Jeg ved ikke, hvad der blev af de to russere, for en dag
var de der ikke mere."

Redigeret af Mogens Kirkegaard
En fuldstændig kopi af Hans Andersens erindringer
opbevares i Hansted Sognearkiv.

Hvem er vi?

l forbindelse med oprydning på gården Lykkesholm fandt Eva Dragheim (tidl. Bang) et billede med nogle år på bagen og
afleverede det til opbevaring i Hansted Sognearkiv. Desværre vidste hun ikke andet om billedet, end at der på bagsiden
står skrevet "Anker Sørensen, Egebjerg". Vi kan i arkivet ikke genkende andre personer end manden bagest på trappen,
som er sognepræst Callunbach, der var sognepræst i Lundum Jlansted fra 19xx - 19xx. Når man ser på personernes alder,
kan det se ud, som om det er et konfirmandhold Men hvor er billedet taget, og hvem er de unge mennesker? Kan nogen
hjælpe os med at finde ud af det, vil vi meget gerne høre nærmere. Ring i så fald til Mogens Kirkegaard, tlf. 75 75 61 09
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Tekst: Provst Arne Thomsen
n trold i helvede tabte et mægtigt spejl, og splinterne
fog ud over den ganske verden. De satte sig fast i
menneskernes ojne, og derfor så man alting skævt
og skidt og grimt. Sådan fortæller H.C. Andersen i eventyret ··snedronningen".
Men jeg har i m ig en anden historie, der ligner og all igevel ikke. l Paradiset var der en lille engel, som tabte et hirnmelspejl, og splinterne spredtes over hele himmelen, men
det tog englene slet ikke skade af. Tværtimod. De så bare alting endnu mere skarpt og godt og smukt.
Og det er ganske vist. For et par af splinterne floj ned fra
himlen og satte sig fast i øjnene på en dreng, Robert Storm
Petersen, som på den måde blev ti l Storm P. Englesplinter
har stadig den evne, at de forener to slags syn, der ellers er
modsætninger: Skarpsyn og overbærenhed.
Storm P. havde skarpsyn som få. Som ung skuespiller
lærte han livet at kende både på scenen og bag ku lisserne.
Hele livet er en scene med skjult baggrund, og vi er alle
skuespillere. Vi vil spille en rolle, vi vil se ud af noget og
helst mere end de andre. Men bag alle vore forklædninger
af pynt og statussymboler og titler gemmer sig en vagabond
i os. en hjemlos og rodløs og forfrossen fyr. der trasker
rundt i begivenhedernes labyrint og soger efter en slags mening med det hele.
l et langt og flittigt skaberliv med ord og tegninger var
Storm P. bestandig på jagt efter dette indre virkelige menneske bag alle dets forklædninger. Han ville afsløre, ja. Men
ikke domme. nej. Med englesm il ville han i stedet stadig
kalde på vor overbærenhed. Han holder ikke moralprædikener. Men han får os til at le og når vi ler. bliver vi netop
mest menneskelige. Mens vi ler, opdager vi hans skarpsyn:
Det er os se lv, vi leraf-vi i vore pja lter.
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gammel nok til at gå ind i forældrenes virksomhed. Fars og
sjove prisskilte gik fint fra hånden , men det blev galt, da han
blev gammel nok til, at han selv skulle slagte. Han kunne
ikke holde ud at se angsten i dyrenes blik, når kniven blev
loftet.
Cirkuslivet lokkede, Try llebundet så han jonglører, der
fik boldene til at hvirvle uventet i luften, og siden blev han
en, der som få kunne jonglere med ord og sætte dem sammen i nye mønstre, der rystede stovet af dem, så de blev
blanke og nye. Bedst blev han selv for livstid som en uforglemmelig og rørende klovnefigur med en mirakuløs mimik.
Også teatret trak og bandt. Men hans store handicap her
var, at han ikke kunne holde sig til de foreskrevne replikker.
Ordene dansede rundt i hans mund med tit forbløffende
slutresultat, der slog de andre medvirkende ud af kurs og fik
tilharerne til at hyle og stonne af grin, også på de forkerte
tidspunkter i dramaet. Men alligevel blev det i tidens løb ti l
mange småroller. endda på Det Kongelige Teater.
Mest vellykket var hans optræden på kabaret, især med
fritformede enetaler over personer fra de lavere samfundsklasser. Vi husker Ebbe Rode med "Sangforeningen

Tusindkunstneren
Robert var en lykkel ig dreng, som levede i Valby for så
længe siden, at Valby stadig var langt ude på landet med
Kobenhavn i det fjerne. l Vigerslev opdrættede hans forældre dyr på en gård, for de var ret velstående slagterfolk og
solgte deres varer fra boder i storbyen. De var også meget
varme og livsglade med sans for både sang og morskabsteater og kirkegang.
Han var født i 1882, og hen mod århundredsk iftet var han

b1tet er dog
fuldkommet her i
verden - selv en
solsikke kaster
skygge

Storm P.s tegninger gengives her med
særlig og direkte tilladelse fra Storm P.
Museet, Frederiksberg.

Morgenrødens Pinsetur", "Tretten Øre" og mange andre.
Over J 00 monologer er senere udgivet i bogform mange
gange.
Alt nyt i tiden ti ltrak ham. Han var blandt de første til at
være med til at skabe spi llefilm i stumfi lmstiden. Han hjalp
med iver sin ven Nervø, der var pioner i flyvemaski nens
barndom. Han syslede gerne med reklame, og han var i perioder bladudgiver. Ideerne myldrede.

T egneren og maleren
Allerede som barn var Robert betaget af maleriet. Han
udviklede som ung store evner i den nye modernistiske stil,
især symbol ismen, men mere og mere blev hans malerku nst
trængt til side af hans virksomhed som tegner i blade og
aviser.
Her lagde han sig først op ad tidens skarpe socialkritiske
linje i forsvaret for samfundets svageste, ofrene for den nye
og rå kapitalisme. Men ret hurtigt mistede han troen på politiske systemer som vejen til et bedre samfund .
l sig beholdt han drømmen om barndommens frihed og
frodighed , og i modsætning til den oplevede han den moderne tids voksenliv som et bur af vaner og pl igter og krav,
der gjorde mennesker til grå slaver. De hjemløse og besiddelsesløse vagabonder. som han havde kendt så godt fra sin
barndom, blev med tiden til hans symboler på en varme og

menneskelighed og frihed , som han fandt alt for lidt af
blandt mere velbjergede.
Foruden den store strøm af enkelttegninger til bøger og
blade omplantede Storm P. også fra U.S.A. ideen om tegneserier: Tre-fire fort løbende tegninger på stribe med en
indbygget minihistorie og
tekster, der gerne endte i
en kvik pointe. Kendt og
elsket under l .
verdenskrig blev "De
tre små mænd og
n ummermanden"
og endnu mere
uforglemmelig
blev "Peter og
Ping, der dukkede op i 1922
og med den
ukuelige københavner i ofte
kaotiske situationer sam men
med sin pingvinske
ledsager og kommentator.
Serien fortsatte i resten af Storm P.s liv.

Hele folkets Storm P.
Efter et flittigt og broget ungdomsliv med usikre levevilkår gennemgik Storm P. omkring 1920 en alvorlig personlig og kunstnerisk krise, hvor det tungsindige i ham fik
overmagt.
Men så kom den 2. store fase i hans liv, hvor han fra 1922
fik en slags fast ansættelse ved det Berl ingske Hus's blade,
og hvor nogle fa år senere et nyt ægteskab bragte hans dagligliv i faste og trygge borgerlige rammer - måske endda
nok mere, end han se lv inderst inde brød sig om.
Fra hans daglige flid ved skrive- og tegnebordet fremkom nu - foruden "Peter og Ping" - også hans gi imt af den
tænksomme foxterrier Grog med dens varme og poetiske

September - oktober - november 2001 ==================================================================!æ

Personligt ho lder j eg allermest af hans "Dagens F lue".
Serien kom dagligt i Berlingske Aftenavis 1939-49 og består af en munter tegning med ti lhørende tekst, der tilsammen er "en intim fo rening af det gladeste vanv id og den
sublimeste sandhed, små åbenbaringer af menneskesind",
som en forfatter havde skrevet. Det blev i alt til næsten 30QO
fl uer, der stad ig udgives i udvalg i bogfom1 . Her nogle prøver af teksterne:
En ting kan vi blive enige om i dansk kultur. Det er ti bajere - fem til hver.
Hvad skal du være, når du bliver stor, lille ven?- Det ved
jeg ikke. jeg vil først se hvor stor jeg bl ir.
Jeg vi l udrette noget stort og rent. - Hvad så med at vaske
elefanter i Zoologisk have?
Nå, gik det så godt, som De havde ventet?- Nej, men det
havde jeg nu heller ikke ventet.
Det bedste er naturligvis en god samvittighed, det næstbedste er en god sagfører.
De bidende bemærkninger kommer egentlig først, når
man har mistet tænderne.

Adelaide- glem ikke, at du oprindelig stammerfra et
ribben!
betragtninger
over
livet
set
med
hundeøj ne.
'"Dagbogsblade" med tekst og tegninger var med til at lyse
op og lune i læsernes liv ikke mindst i de dystre besættelsesår, og "M ine opfindelser" gjorde grin med moderne
teknik ved at beskrive usandsynligt indviklede metoder til
at løse ganske enkle problemer. " Det er jo det rene Storm
P." siger v i stad ig.

Du - hvad er kultur?
Deterno 'ed, man pudser møbler i!

Pokkers, som verden er egoistisk. Alle tænker kun på sig
selv. Det er bare mig, som tænker på mig.
Man s kal aldrig glæde sig før dagen efter.
L ivet er en gåde. Løsningen står på bagsiden.

T ak for alt, hvad De har været
for det danske folk.
Sådan sagde vor kong Frederik IX til Storm P. da han gav
ham ridderkorset et par år efter krigen. Storm P. døde den 6.
marts 1949. Men det er en gammel sandhed, at man lever,
så længe man huskes. Og i den betydning er Storm P. stadig
spi llevende iblandt os den dag i dag.

Min gode mand- man skal aldrig græde over spildt mælk!
Nej - men det var ikke mælk!

Hvad arbejder
Grundejerforeningen
"Egesholm" med??

O

ennævnte spø rgsmål er jævnligt blevet stillet til bestyrelsen, og naturligvis med rette,
specielt med henvisning til den store debat
der har været i forbindel se med overtagelse
af fællesarealer.

Pkt. l. Der er blevet fremsendt til alle skødehavere på
Egesholm grundig information ang. vores debat med
Horsens Kommune og ønsket om tilskødning af fællesarealer. Vi alle havde naturligvis en forhåbning om, at denne
proces var tilendebragt i skrivende stund. Imidlertid må vi
konstatere at der på trods af afholdte ekstraordinære generalforsamlinger, hvor et flertal klart bakkede op om
Kommunens ønske, er den endelige tilskødning med tilpassede krav, endnu ikke færdiggjort.
Bestyrelsen har naturligvis opsat et antal kriterier ang. de
stedlige forhold, en mangelliste, således der kunne opnås
fuld enighed om indeholdet i detendelige skøde. Vi kan dog
konstatere at der fra Kommunens side er påbegyndt en til

skæring af underskoven
ved Rådvedvej med en
færdigoprydning efter ferien 200 l .
Den sidste og endelige ekstraordinære generalforsamling afventer
herefter et færdigt
og godkendt udspil fra Horsens
Kommune!!
Pkt.2. Vedligeholdelse
dvs. græsslåning er jo som alle på Egesholm ved overladt til
anlægsgar1ner Damkjær for så vidt angår arealet mod vest.
Det øvrige areal mod Rådvedvej samt Egebjergvej er overladt ti l "Hanstedholm" som jo på denne måde får et li Ile tilskud til driften. Vendepladserne for enden af stikvejene tilhører ligeledes " Hanstedholm"at passe, dog ikke rabatten
ud for den enkelte parcel. Der har været talt om et stort årligt fælles fremmøde for beskæring af buske. Bestyrelsen
har foranstaltet en rimelig beskæring af buske på arealet
mod vest. Bevoksning på arealet ved vendepladserne passes
og beskæres af den enkelte stikvej.
Pkt. J. Bestyrelsen har selvbestaltet foretaget en nedskæring af buske og træer langs Egebjergv~j. Det er planen at
der skal efterplantes ca. 15 stk. nye erstatningstræer i området. Vi håber at alle nu kan opleve et ensartet beplantningsbælte ud mod vejen tilpasset vore naboer.
Pkt.4. På stien ved Rådvedvej er der oplagret en ikke særlig køn jordbunke. Det er planlagt at fjerne denne ved en
simpel udjævning efter ferien. l øvrigt vil vi opfordre til
ikke at henkaste div. øldåser og papir i underskoven.
Bestyrelsens sammensætning :
Formand: Vagn Christiansen tlf. 75 65 63 96
Leif Holst
Gitte W. Bonde
Keld Andreasen
Kjeld T.Andersen
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God rejse men husk at leve
Tekst: Kristine Frøkjær -Foto: Paul Zebitz Nielsen

Kristine Frøkjær - født i Thy i 1960.
Kunstmaler, skribent ved Jyllands-Posten,
kirkesanger i Horsens, hyggepianist, jazzsanger, foredragsholder samt orgelspiller og
sanger ved andagter i Kirkesalen på Hansted
Hospital.

"Jeg står i et li Ile neurotisk land
beboet af smilende gale,
de svenske kan meget, som vi ikke kan,
og de holder sig tappert neutrale
og er så kernesunde
i lyse birkelunde
og sprud ler af ideer,
mens jeg må visne her
for ellers bl ir jeg søsyg- "
Hvis nogen skulle være i tvivl, så er ovenstående frit citeret
fra "Svantes Viser" af Benny Andersen.
Svante Svensson - drukmåsen, ha lvsvenskeren, der vistnok blev efterladt i Danmark som barn. og som herefter var
henvist til at stirre længselsfuldt over Oresund og drømme
om sit elskede Sverige. Bare fordi han ikke var søstærk.
Det problem er Svante jo ude over nu, hvor vi har broen.
Sporgsmålet er, om han så flytter hjem til Sverige? Måske
har han en m istanke om, at det svenske græs kan være både
gult og tottet ligesom her, og at han måske slet ikke har lyst
til at begive sig andre steder hen end ind i sin sentimentale
erindring om det f01jættede land.

Hvorfor bo i Hansted
Hvad med os andre? Når nu det er er så let at rejse- hvorfor er der så ikke flere. der emigrerer? Folder drømmene ud
og flyver bort til det store spændende trendy udland. hvor
det virkelig sner?

For Danmark er jo kedeligt, forstår man. København
kunne måske gå an, der har de både ludere og lommetyve
og kongeligt teater. Men hvorfor i himlens navn er vi så
mange, der finder os i at gå i frø ved sovnige jyske gadekær,
hvor forsamlingshusets dør synker halvt i knæ, og den årlige byfest hverken byder på Wienerphilharmonikere eller
Cirque du Sole il ?
Hvorfor bo i Hansted, når Gud har skabt Californien?
Det er nok, fordi intet menneske formår at se ud over sin
egen næse.
Vi kan tom le den jorden rundt på 80 minutter tre gange
om året, men vi kan til enhver tid kun være, hvor vi er- fysisk og mentalt. Vi kan kun rumme de mennesker og omgivelser, vi står overfor her og nu.

En afde varme sommerdage i Hansted
Hospitals gård med
kaffebord for personale og beboere, som
møder en med
livgivende nærvær,
mod til knus og varme
blikke - og måske
rejser ved at gå ind i
sig selv med
tilbageblik på livet.

Selvfølgelig er det eksotisk at snakke fingersprog med en
morlil i Kinas rismarker. Det SKAL sgu (undskyld, mor)
være spændende, for det koster en bondegård at flyve ned
og optage konens pittoreske fattigdom på hjemmevideo men måske kunne man nøjes med at gå om i naboens baghave for at opleve en anden verden ?
Der skulle være en chance- i hve11 fald hvis vi tør snakke
om andet, end at carporten trænger til gori .

Fandens turisme
En af mine utallige laster er at købe ugeblade. Det er fint
nok med lidt paparazzibilleder af kronprinsen i pølen, men
det bedste er artiklerne om "al m indelige mennesker" . Sådan
nogen som mig selv, der går i udtrådte T-sh irts, har bilringe
om maven og rande under øjnene.
"Varje manniska bar en historia", synger Marie Bergman.
Hvert menneske bærer en historie.
At række hånden ud mod hinanden, uanset baggrund, alder og uddannelse, og uanset om vi mødes i Bilka eller på
Barbados - det er at rejse.
Turismen er skabt af Fanden selv.
"At rejse er at prale", mener mange tilsyneladende. Man
dyrker en forceret oplevelsestrang, styrter rundt for at fylde
det stadigt federe katalog over seværdigheder, som man har
beskuet, men ikke rigtigt SET. Hvad står der på de postkort,
DU har fået fra vennerne i år?
Der står INGENTING, vel? "Vi har lige været i ... og nu
skal vi til ..... her er smukt (varmt, grønt, billigt, farligt osv
)".Sæt selv kryds.
Nej, det gælder om at være til stede.

Hansted Hospital
Når jeg spiller til andagterne på Hansted Hospital, møder jeg mennesker, der af oplagte grunde ikke længere kan

slentre på Manhattan, hvis de sk!ll le få lyst. De er henvist til
den form for rejse, som Poul Borum beskrev sådan: "To
Close Your Eyes is Trave!". At gå ind i sig selv, måske ind
i tilbageblik på livet.
I den sene alderdom siger man farvel til mange selvfølgeligheder: evnen til at gå, høre, se, huske - disse tab kan
blive livets vilkår.
Ti l gengæld møder jeg her på Hansted Hospital et livgivende NÆRVÆR, tid, mod til at give et knus og et varmt
blik. Sådan et møde er en rejse ud af egen selvhøjtidelighed
og blufærdighed - egenskaber vi ikke-gamle er sørgeligt
rige på.

At rejse er at sanse
Men er dette så et anti-rejse- brev? Overhovedet ikke !
Hvis jeg var bedre venner med banken, ville jeg tage
svipture til Europas storbyer og vælte mig i teater, kunst og
ydmyge pianobarer. Andre foretrækker et hugsiddende måltid med pinde i en hytte i Vietnam, atter andre kan kun
mærke sig selv, når de får en elastik om hælen og bliver
smidt en kilometer ned fra en kJjppetop. Og nogen kan lide
at hamstre bajere hos Otto Duborg.
Hver sin lyst ! Men det
er en skam, hvis der går
udvendighed og livsstil i
/'
det, som sku lle være ti l
glæde.
"At rejse er at leve",
sagde jo, ikke Benny, men
den anden Andersen . Men
at rejse er også at SANSE,
hvadenten turen går ti l
Amsterdam, ind i sjælen eller måske helt til
Horsens City !
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Gudstjenester
SEP. - OKT. - NOV. 2001

Lundum/Tamdrup kirke

HANSTED KIRKE

Søndag den 23. september
15. søndag efter trinitatis

10.30 Familie-høstgudstj.
Ingerlise Sander

Ingen
gudstjeneste

Søndag den 30. september
16. søndag efter trinitatis

10.30
Dorte Isaksen

1 0.30 Høstgudstjeneste
Ingerlise Sander

Søndag den 7. oktober
17. søndag efter trinitatis

10.30 Familie-høstgudstj.
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 14. oktober
18. søndag efter trinitatis

10.30
Ingerlise Sander

09.00
Ingerlise Sander

Søndag den 21. oktober
19. søndag efter trinitatis

09.00
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 28. oktober
20. søndag efter trinitatis

10.30
Dorte Isaksen

09.00
Dorte Isaksen

Søndag den 4. november
Alle Helgens dag

10.30
Dorte isaksen

15.00 Alle Helgens
koncert (se omtale)

Søndag den 11. november
22. søndag efter trinitatis

10.30
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 18. november
23. søndag efter trinitatis

09.00
Ingerlise Sander

10.30
Ingerlise Sander

Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
Dorte Isaksen

09.00
Dorte Isaksen

10.30
Dorte Isaksen

10.30 Familiegudstj.
Ingerlise Sander

Søndag den 2. december
1. søndag i advent

'

14.00 Ingerlise Sander
Familiegudstjeneste
Søndag den 9. december
2. søndag i advent

10.30
Dorte Isaksen

10.30
Ingerlise Sander

•~=================================Broen 14. årgang- nr. 1

Hansted Hospital
kirkesalen
Gudstjeneste med altergang:
Onsdag den 3. oktober, .. .............. kl. 14,30 Ingerlise Sander
Onsdag den 31. oktober, .. ..... .... .. kl. 14,30 Ingerlise Sander
Onsdag den 21. november, ... .... .. kl. 14,30 Ingerlise Sander

Kirkebil for Hansted sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00,kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa (tlf. 75 50 30 00) senest
dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du ønsker at være med i kirkebilen den følgende
dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken.

Kirkebil for Lundum sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00,kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Østbirk Taxa (tlf. 75 78 1O56) senest
dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du ønsker at være med i kirkebilen den følgende
dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på. Aftal tidspunkt med Østbirk Taxa, også til
afhentning ved kirken. Fra 11. maj og 1Y2 år frem kan kirkebilen også tages til Hansted Kirke.

Graver ved Lundum Kirke
Ole Leth tlf. . .. . . . ...... .... . ........... 75 65 62 32 - Mobil 20 11 69 12
Askeholm 59,8700 Horsens

Graverved
Hansted Kirke

Sognepræst

Tlf. på kirkegården
75 65 67 04

træffes bedst (mandag er fridag)
tirsdag-fredag kl. . ... .................. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 12.00-13.00
samt torsdag kl. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 17.00-18.00
lnger1ise Sander tlf. . . . ....................... ........ . . . . . . . 75 65 64 12
Stængervej 24, 8700 Horsens

Hans Thomsen
tlf. 75 65 61 33
Stængervej 46, 8700 Horsens
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Meddelelser fra sognepræst
Ingerlise Sander
Perioden september- november. 2001
September måned:

guds~eneste

Nyt Ulandsprojekt Indien. - Sogneaftener.
Vi har nu gennem nogle år slottet African Children.s
Choir og har i menighedsrådene besluttet. at vi må påbegynde et nyt hjælpearbejde. Vi erfarede jo et utroligt engagement, når man vidste, hvor hjælpen går hen. Solve ig
Ronnenberg, som man kender fra konfirmandarbejde, har
været i Indien syv gange, specielt i byen Shahada, staten
Maharashtra. Hun har et nætt forhold til stedetoatil
manae
c
c
i byen. Der er born. som ingen skolegang kan få uden hjælp,
og f.eks. manglede de i maj akut hjælp til bliktage inden
regntiden. l den anledning sendte vi en gave til byen, og vi
vil påbegynde et hjælpearbejde ved at lade høstoffer og
kommende indsamlinger gå til denne by, evt. kan vi udvælge et par fadderbørn.
Vi vil i den anledning holde nogle sogneaftener med lysbilleder og foredrag, ligesom jeg også vil få Solveig ti l at
vise konfirmander lysbilleder.

Første sogneaften i konfirmandstuen
i Hansted præstegård:
Tirsdag den 18. september kl. 19.30 ved Solveig
Ronnenberg. Lysbilleder og foredrag.
Anden sogneaften: Lundum borgerhus:
Tirsdag den 13. november ved Tine E. Larsen,
Kobenhavn. Tine er cand. theol., men har siden, hun blev
færdig brugt sin tid på at arbejde ulonnet for Dansk-Indisk
Bornehjælp. som hun er formand for. ligesom hun er i gang
med bog nr. 2 om Indien. Hun har rejst i Indien mange
gange og har arbejdet med et bornehjemsprojekt.
Bornehjemmet huser nu 17 piger i alderen 3- 12 år. Tine vil
gennem lysbilleder og foredrag tage os med på en spændende rejse til Indien. Og da jeg talte med hende i telefonen.
var jeg ikke i tvivl om , at hun på en levende og engageret
måde kan give os en spændende aften.
HUSK: Disse to aftener er for begge sogne. Og hvis jeg
får en fornemmelse af. at vi ikke kan rumme alle i
Borgerhuset, når Tine kommer. så er hun meget indstillet
på. at det foregår i Lundum kirke.
Der vi l bl ive serveret kaffe o!! brod bet1ae
a J.c
ea
cc aftener·O
c
kan i skrivende stund foresti Ile m ig, at et beløb for kaffe og
brod passende kan sendes til børnehjælpen.

til en familiegudstjeneste i lighed med fastelavnsgudstjenesten, hvor alle i familier med og uden børn så
nittigt moder op. Det er meget vigtigt, at vore born også får
en fornemmelse af. at der er noget, der hedder host. Vi
voksne holder høstfester o.s.v., men måske går det ofte hen
over børnenes hoveder, at host er nødvendig, høst er højtid,
og høsten lever vi af, om det så er kornet til brød eller fruac
ten vi plukker i haven. Derfor vil vi gerne være med til at
holde høstfest. Og gennem mange års arbejde med konfirmander, har jeg skabt en tradition med, at børnene bærer
kurve med høst ind i kirken. og vi synger en sang om alt det,
vi bærer frem, kartofler, log, brod, druer. tomater, o.sv. Vi
bærer det frem på symbolsk vis for at understrege, at vi i
Danmark har høst, mens andre intet har, og vi synger i
taknemlighed de flotte hostsalmer. I Lundum vil jeg så tilrettelægge gudstjenesten, så den også henvender sig til børnene.
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet servere kartoffelsalat, frikadeller, kaffe og småkager i Medborgerhuset. Og
for børnene vil der være en aktivitet med at binde neg, som
de kan få med hjem.
Der vil ved gudstjenesten blive OFFERGANG: Det betyder, at vi giver en pengegave, ikke bare ved at lægge den
i kirkebøssen, men alle går op omkring altret og lægger en
gave, som man mt kan undvære. Pengene vil gå til børn i
Indien (bemærk sogneaften d. 18.9. i konfirmandstuen). Det
er faktisk gennem konfirmanderne, jeg har lætt, at denne
form er højtidelig, og børn er meget glade for at give af det,
de har, og derved lære. at vi kan undvære af vor overflod.
Det er mit håb, at mange børn i Lundum vil stille op i våbenhuset sammen med mig og gå ind i kirken med kurve,
som vi stiller omkring altret. Det er et herligt syn og en herlig duft. - Hvis hver enkelt familie i kurven lægger nogle
friske boller, som er varmet om morgenen, så dufter det fint
af brød, og så vil vi spise dem ved frokosten. Desuden kan
man lægge forskellig frugt i kurvene, komme med et neg eller korn, pynte kurven med blomster og blade. Og pigerne
må gerne pynte håret med blomster, eller have hat med
blomster. Der er ikke mange konfirmander i Lundum, så
måske vil de være med, når konfirmanderne stiller op i
Hansted kirke søndagen efter, men de er også meget velkomne til at deltage i Lundum. Jeg taler med dem om det.

~

Høstgudstjeneste r:
L undum ki rke: Søndag den 23. september kl. 10.30.
Vi har i menighedsrådet besluttet at gore denne høst-

Af hensyn til, hvad jeg kan regne med af børn og af hensyn til frokosten, vil vi være meget glade for at få et præg
fra så mange familier som muligt. Man kan ringe til følgende, når Broen er læst:
Morten Jakobsen: 75-654902
e-mai l: mjak@worldonline.dk

Hans Jorgen Christensen: 75-654822
Ingerlise Sander: 75-656412 e-mail ISL.KM.DK.

Høstgudstjeneste Hansted kirke:
Søndag d. 30. september kl. 10.30.
Konfirmander vil traditionen tro bære host ind i kirken
som symbol på, at vi i Danmark har alt hvad vi skal bruge
af mad og ofte lidt mere. Vi vil holde offergang: Det betyder, at vi alle under sang går til altret og lægger en gave. l år
vil det gå til born i Shahada (se sogneaften d. 18.9. i konfirmandst~•en). Jeg håber. at mange fra by og land vil hjælpe
mig med at lære vore born, at vi i Danmark har host. Mange
gange går hosten hurtig, og vi holder hostfester, vi voksne:
men vore born må vi stadig give en historie, give dem fornemmelsen af den højtid. som hosten er, når vi på marker og
i haver kan samle korn og frugter. Jeg husker selv høsten
som en speciel tid, og jeg folger hvert år landmændenes afhænoio-hed
af at få høsten godt i hus. Derfor håber jeg også.
00
.
som i gamle dage, at alle landmænd vil afsætte denne t1me
i kirken og forhåbentlig selv nyde at frydes over landet. vi
lever i.
Husk at tage en offergave med som man nu kan undvære
det og lad bornene give deres eget belob, så de fornemmer,
at vi har noget at give til dem, der intet har. Og vi vil så. som
I kan læse, udvælge nogle bestemte born, en bestemt by,
som vi kan folge. På denne måde synes vi, at vi ved, hvem
gaven går ti l.
På festlig gensyn.

Oktober måned:
Onsdag den 10. oktober: Foredrag med Ebbe Kløvedal
Reich i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. Se annonce i
bladet.

November måned:
Den forste sondag i november er Alle Helgens Dag. Det
er den sondag, hvor jeg læser navnene op på alle, som vi har
mistet siden sidste Alle Helgen. Vi mindes også alle dem, vi

mistede gennem årene, og mange kommer for at lægge
blomster på gravene.
1 ar har vi bestemt at hojtidcliggore dagen ved at atl1olde
en koncert i Hansted kirke sondag den 4. november kl.
15.00. Min bror, Henry Pedersen, som er korleder i Ans
kommer med et kor på ca. 35-40 personer. I koret har han en.
del fra det tidligere Bjerringbro kor. Ans sangkor blev
stmtet i 1990 og har givet ca. 50 kirkekoncerter i små såvel
som store kirker landet over. De er kendte for at frem fore
værker med dansk tekst. hvad de fleste menigheder lægger
vægt på. Korlederen llenry Pedersen er også komponist.
Han har komponeret flere orgel- og korværker, som bl.a.
Ans sangkor har opfort. Ved denne koncert vil man hore et
enkelt korværk, som er skrevet Henry Pedersen til korets l O
års jubilæum, og blev opfort forste gang Alle Helgens Dag
2000 i Ans kirke. Værket hedder ··Requiem'' Opus 26, som
er s krevet for 2 kor, solosopran og orgel. "Requiem" betyder dodsmesse og kan i denne her sammenhæng oversættes
til "m indegudstjeneste for dode."
Solopartierne i værket synges af Merete Lund, Ulstrup.
Ved kirkens orgel sidder Tine Fenger Pedersen. som er konservetorieuddannet pianist, men er ansat som organist ved
Ans kirke. Tine har vi tidligere hort. når hun sammen med
llenry, som er hendes mand, har medvirket f.eks. ved pension isternes julefest.
Ved koncerten vil man desuden kunne lytte til kendte motetter (sangstykker) passende til Alle Helgens Dag.
Vi var 4 personer, som horte koret opføre det omtalte
værk i Bjerringbro kirke suppleret med fællessalmer, som
koret loftede op i hvælvingerne. Vi nod at folge teksterne på
dansk. Det var en oplevelse, som vi gerne vilunde så mange
som muligt i vore sogne.
Ved koncerten er der ikke prædiken, for den ligger i alle
teksterne, men det er aftalt med koret, at jeg læser de dødes
navne fra prædikestolen, som jeg plejer.
Da Dorte Isaksen har gudstjeneste i Lundum kirke, vi l jeg
bede hende læse navne op på dem, der er begravede i
Lundum. MEN jeg vil også ved koncerten læse navnene på
beoravede
i Lundum, for nogle af dem var jo flytd em ' J. ea
o
b
tet herover og kom tilbage. Og jeg onsker hermed også at
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understrege, at koncetten også er arrangeret for alle fra
Lundum, som har mulighed for at komme.
T il koncerten er der naturligvis gratis adgang .
Bemærk tidspunktet: Den 4. november kl. 15.00.
Hjertelig velkommen til gensyn alle, som jeg gennem
årene har mødt i sorg og glæde. Hjertelig velkommen alle i
sognene. For mange var døden det grusomme og meningsløse. For andre en stille sorg og taknemlighed over et langt
liv, som sluttede. For os alle gælder, at vi spejder efter lys i
mørke og tænder lys i smerten. Kirken er et godt rum, både
til gråden og til at mindes , hvad vi fik af gaver i dem , vi
mistede. Det er mit håb, at denne eftermiddag må tænde et
lys i hjerterne.
Kærlige tanker
fra Ingerlise Sander.

Sogneaften Lundum: Tirsdag d. 13. november kl. 19.30:
Lysbil leder og foredrag om Indien ved Tine E. Larsen . (Se
ovenfor under Ulandsprojekt.)

December:
Første søndag i advent,2. december, plejer 4-klasserne
fra Egebjergskolen at synge og spille . I skrivende stund har
jeg intet aftalt, men i hvett fald harjeg lagt familiegudstjenester til denne dag, så jeg er sikker på, at de kommer som
de plejer.

Tanker før efterårssæsonen:
Når Broen udkommer harjeg lige modtaget to store hold
konfirmander, da der vist bliver 46 at konfirmere. Hvert år
er det en stor udfordring og en gave at måtte have dem
under vingerne et lille års tid. Men det er også en alvorlig
sag, for disse unge må gives håb og drømme for deres liv,
deres fremtid. De må fortæ lles historie, for at den bibelske
fortæl ling kan tale med håb og trøst. For disse historier er
ikke bare fra en svunden tid, men engang imellem bl iver de
til deres egen historie. Hvis noget i deres liv ligger smadret
eller truer med at ødelægges, så må de redde livet ved en tro
på nyskabelse, på opstandelse, på kærlighedens kraft. Ud
fra teksten til l O.s. e. trin . kom jeg til at tænke på, hvad det
er, som giver os "fred"- fred i vort indre, så livet kan leves
i både smerten og fryden.
Jeg bringer her tekst og prædiken:
Lukas kap . 19,41 -48.
Da Jesus kom nærmere og så byen, græd han over den og
sagde: » Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til
din fred! Men nu er det skj ult for dine øjne. Thi dage skal
komme over dig, da d ine fjender skal kaste en vo ld op om kring dig og indesl utte dig og trænge dig fra alle sider; og
de skal jævne dig med jorden og dine børn i dig og ikke lade
sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke agtede på din besøgelsestid.«
Derefter gik han ind i helligdommen og begyndte at j age
dem ud, som solgte; og han sagde til dem: »Der står skre-

vet: >Mit hus skal være et bedehus;< men I har gjort det til
en røverkule.« Og han lærte hver dag i helligdommen;
men ypperstepræsterne og de skriftkloge og folkets første
mænd søgte en lejlighed til at slå ham ihjel. Men de kunne
ikke finde ud af, hvordan de skulle være sig ad; thi hele folket hang ved ham og hørte ham.
Salmer: 690-378-487-698-528
Hvis Jerusalem havde været en person, der måtte høre,
hvad Jesus sagde deroppe fra bjergsiden, ville vedkommende måske blive højst forbavset over hans klagemål:
"Vidste blot du, hvad der tjener til din fred, men nu er det
skjult for dine øjne." - Hvad ville et menneske sige, hvis
man i øvrigt syntes som Jerusalem, at livet gik udmærket, i
fuld aktivitet, og måske endda med vind i sej lene. Ja, måske
ville man fø le, at det forstyrrede freden og svare tilbage:
" Det går jo udmærket, hvorfor. tage sorgerne på forskud.
Lad mig være i fred for dømmende ord . den tid, den sorg,
hvis noget styrter sammen ."
Eller også ville man blive bremset et øjeblik og tænke:
Hvad har Gud at give mig, som jeg endnu ikke er helt klar
over. Kan jeg gemme hans ord i mit hjette og lade dem
hviske ti l mig som omsorg for mit liv. Kan det klares lidt efter lidt, hvad der tjener mit liv bedst.
Jeg kan selvfølgelig ikke svare på, hvordan Jesu ord vil
røre et menneske. Og som ordene jo rent faktisk heller ikke
nåede Jerusalems hjette, sådan er det jo heller ikke sikkert,
at de når ind i menneskehjerter.
Jeg kan derimod svare på, at enhver mor og far, som elsker deres børn, har en dyb forståelse af det, der ligger i ordene: "Vidste blot du, hvad der ~ener til din fred ." Enhver
mor og far vil ud af dyb kærlighed se længere frem end deres børn, se frem med håb og drømme for deres liv. De ved
virkelig også, hvad der tjener til børnenes fred, nemlig
dette, at de altid må være forv isset om deres mors og fars
kærlighed og omsorg, altid være forvisset om, at hvor end
de flygter hen, så er der en mor og far, som længes efter at
nå dem . Og hvis ikke de kan, så græder de i smerte over ikke
at kunne. Men det er også en erfaring, at der er perioder i
børns liv, hvor de opfatter sådanne ord som en dom, som en
tilsidesættelse af deres egen formåen . Det er sådanne perioder i børns liv, hvor de arbejder meget med at ville selv,
kunne selv, være deres egne Herrer. Da kan hørelsen en tid
være "skadet", for mors og fars ord trænger ikke igennem
som en dyb omsorg, men snarere som en unødig indblanding.Sådan er vi mennesker indrettet i bund og grund . Altid
falder vi for tanken, som de første to mennesker gjorde det:
Jeg kan selv være Herre! Men hvilke ansvarlige og dybt elskende forældre vil give op overfor et barns stejlen og afvisning en tid. Hv is kærligheden kun rakte til den lydhøre,
ti l den, som er nær og lytter til mig, hvis kærligheden ikke
troede alt, og håbede alt, så var den ingenting. Nej, en mor
og far vælger hellere at gå med ind i lide lsen, gå med ind i
afvisningen, tage den på sig og bære barnets frustration,
indtil barnet en dag opdager: "De vi lle tage mig under deres
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kærligheds vinger, men jeg vi lle ikke en tid. Nu tjener det ti l
min fred at opdage, at deres kærlighed ikke er borte, men
deres hjerters dør står på vid gab."
For hvad er fred? Fred er ikke fred for noget, fred for
mennesker, fred for larm , fred for de andre, fred for arbejde
og studier. Ordene: " Lad mig være i fred··. er snarere et råb:
Jeg er ensom!- For hvis man er fuld af glæde og kærlighed,
så søger man mennesker at give til, mennesker at være sammen med. Men hvis man er tom for kærlighed, fuld af angst
for, om den findes , bange for at blive afvist, så søger man en
falsk fred i sig selv og opdager måske, at tomheden runger
som i sale af glas. - Og jeg har sagt dette her i håb om, at det må give forståelse for evangeliet i dag, det budskab, som skal bringe os til,
at vi som Guds børn inderst inde hviler i den fred, at hans
kærlighed aldrig slipper op, at den følger os og spejder efter os, hvis vi er langt borte fra ham og kun optaget af vort
eget.
Jesu grådfyldte ord hænger ned over Jerusalem, over en
hel by. Og det kunne være over mange byer og over et helt
land: "Vidste blot du, hvad der tjener til din fred . men nu er
det skjult for dine øjne". - De hænger der ikke som en dom,
men som et fortvivlet råb fra en. der elsker langt mere, end
den elskede kan hore. Tidligere havde Jesus sagt: "Hvor
ofte har jeg ikke villet samle jer. som en høne samler sine
kyllinger under sine vinger, men l ,·i Ile ikke". Det er en fortvivlet kærlighed, vi horer, men ikke en opgivende kærlighed.- Og tiden vil vise, at han græder ikke over sin egen
skæbne. Han har ikke medlidenhed med sig selv. men i ægte
og dyb kærlighed går han ind i lidelsen. ind i Jerusalems bedøvende ligegyldighed. For hans kærlighed var ikke ligegyldighed, den var kamp for mennesket til det sidste.
Ligegyldig kærlighed holder op! Nej. Jesus udfolder alle
kærlighedens tangenter. Hans sorg. hans smerte, hans magtesløshed slår over i vrede. kærlighedens anden side, når
den kæmper desperat, men stad ig hedder kærlighed. Han
går ind, trods afvisningen, og rydder hele bulen på tempelpladsen, kalder det for en roverkule. som om han vil sige:
Ved l ikke. at l handler stolt med livet og er ved at sælge jeres egen sjæle til ug udeligheden onde magt.
Han ved. at templet derinde er deres stolthed, med marmor og guld. Men hans hjerte. det tempel, hvor Gud bor. det
tempel, som kan rumme dem alle. det er de bedøvende ligeglade med. De var i fuld gang med at veksle Jesu budskab
om til en "alternativ fred ·· De troede. at man kunne handle
med Gud:'' Når vi gor det og det. når v i beder og ofrer og
gør de gerninger, som vi mener er gode, ~å har vi alt på det
tørre.''- l et kort ojeblik kunne Jesus forudsige Jerusalems
fald, se meningslosheden og ligegyldigheden. Da var det
han græd af kærlighed, men lod det ikke blive ved det. Han
gik ind i meningslosheden. gik ind med Guds gråd. men
også Guds stadige håb.
Og sådan bliver vi givet et håb, når vi befinder os m id t i
meningsløsheden, hvor det onde har fået magt. Så må vi tro,
at Gud på en eller anden måde kommer ind i meningslosheden for at redde os, når alt er sty1tet sammen, alt i vor verden eller vort liv. Jesus vidste, at hans eget hjertes tempel

sku lle nedbrydes, at meningsløsheden også skulle ramme
ham. men han vidste også, at meningen var at finde hos
Gud. Når mennesker stod med ''tomme skåle", når lidelsens
bæger var tomt, så ville han fy lde os med nåde, med kærlighedens gaver. Guds kærlighedskræfter var opstandelseskræfter, der til evig tid skal opbygge, hvad vi bryder ned ..
Og det var den tro og den fred, Jesus kæmpede for at vi
skulle eje.
Hjertet må vi værne om som tempel og bedested, som et
sted. hvor vi taler med Gud, om han vil tage bolig i os og
rydde alt det bort, som forstyrrer os, gør os urolige og
bange. - Gud kræver ikke, at han ved at skue ned over vort
liv, skal finde os fuldkomne, og gråden kan sikkert stadig
overvælde ham, ligesom vi kan græde, hvis vor kærlighed
bliver afvist ell er ikke kan finde vejen til dem, der har brug
for den. Men Guds eneste drøm er at fy lde os med dråber af
hans kærligheds kraft, så vore tomme skåle må flyde over
og b live til fred og glæde.
Gråd er kærlighedens bæger, der flyder over, når den ikke
kan finde nogen at give sig selv til. Derfor græd Jesus den
dag. - Og vor bon i dag kan være:
Din nådes skaberværk skal ske
i tomme hænder.
O, Gud, al godheds giver kom ,
tag bolig i vor fattigdom. AMEN
Digtet til ungdommen
Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig stormvi dig til strid!
Kanske du spør i angst,
udekket, åpen:
hvad ska l jeg kjempe med,
hvad er mit våpen?
Her er dit vern mot vold,
her er dit sverd:
troen på livet vårt.
menneskets verd.
For all vår fremtids skyld.
sok det' og dyrk det,
do om du må- men:
ok det og styrk det!
Dette er loftet vårt
fra bror ti l bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.
Vi v il ta vare på
skjonn heten, varmen som om v i bar et barn
varsomt på armen!
Ingerlise Sander.
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EN AFTEN MED EBBE KLØVEDAL REICH
ONSDAG DEN 1O. OKTOBER 2001 i Egebjerg-Hansted forsamlingshus

Forfatteren EBBE KLØVEDAL REICH
Vil denne aften komme med sit bud på den danske folkekirkes fremtid.
"Den danske kirke er en enestående flad og magtesløs institution. Sådan blev den
indrettet for godt 150 år siden af den grundlovgivende forsamling. Men da var det
kristne evangelium allerede blevet prædiket i en dansk kirke i mange hundrede år.
Meget har ændret sig, siden folkekirken blev holdt over dåben. Det bliver i denne tid
mere og mere nødvendigt for den at bestemme sig til, om folkekirke-ordningen blot er
en historisk parentes - eller om det bør forsvares og opretholdes".
(Citat Ebbe Kløvedal Reich)
Vi starter kl. 18.00 med middag, hvor menuen står på
gammeldags flæskesteg med brune kartofler, rødkål.
Kaffe med tærte+ flødeskum.
Der kan købes vin, øl og vand .
Ebbe Kløvedal Reich holder foredrag kl. 19.30
Middag og kaffe koster 90,00 kr.
Kaffe med tærte koster 25,00 kr.
Entre 25,00 kr.
Tilmelding sker på nedenstående kupon, som afleveres i Menighedsrådets
postkasse på posthuset i Egebjerg Brugs
Senest mandag den 1. oktober 2001.
Tilmelding kan også ske til Jytte Friis på tlf. 7565 6393 eller
Karin Helbo tlf. 7565 6439, efter kl. 17.00.
Med venlig hilsen Hansted Menighedsråd

-~------------------------------------------------------------------------------------- ----- ---- -~Jeg/vi:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tilmeldermig/os
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Middag, kaffe og foredrag

D

Kaffe og foredrag
Underskrift:~~~~~~~~~~~~~-
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Glemmer du, s a husker jeg
Tekst og foto: Paul Zebitz Nielsen, præst ved Hansted Hospital
a min gamle ven og kollega fra TV-Avisen, Steen
Bostrup, gik på pens ion i som mer efter hjerteproblemer fo r fire år siden, sagde han, at han
ikke husker så godt mere.
Han blev født her i Horsens og fik sin uddannelse som
journalist på Horsens Folkeblad, så det blev sagt med et
jysk glimt i øjet- men alligevel.
Man bliver ældre - som en dame sagde til mig i Egebjerg
Brugs forleden: "Jeg er begyndt at skrive huskeseddel, før
jeg skal hen og købe ind- og så glemmer jeg at tage huskesed len med. "
Da præsten Chr. Bartholdy kom op i årene, fo rtalte han.
at noget af det pinlige ved at bl ive gammel, er at man bliver
glemsom:
"Man vil fortælle en historie. og pludsel ig har man glemt
heltens navn. Man møder folk pa gaden og kender vedkommende udmærket, men sveder ved at skulle hilse på ham,
for hvad hedder han dog ?
En smule glæde ved at blive glemsom havde dog en søster af mig på sine gam le dage.
"Sidder du og læser gam le detektivhistorier," sagde jeg.
" Ja, jeg har nok læst dem for, men jeg kan ikke huske,
hvem der har gjort det," svarede hun.

D

Der største under

slutter sommertiden først 28. oktober, hvor uret skal stilles
en time tilbage - men det er en EU-bestemmelse, som naturen ser stOJt på.
Vore skove falmer, når de selv vil.
Efteråret er på vej, og i kirkerne synges den salme. som
.F.S. Grundtvig skrev i sit eget livs efterår: "Nu falmer
skoven trindt om land" med slutningen:
"Og når engang på Herrens bud
vot1 timeglas udrinder
en evig sommer hos vor Gud
i Parad is vi fi nder.

Gud glemmer ikke
l en gammel dansk revyvise om, at man har lov til at have
minder, hedder det:
"Glemmer du, så husker jeg."
Og da vi mennesker- uanset alder- er lidt tilbøjelige til
at glemme, så lyder Guds budskab til os søndag efter søndag i vores kirker:
Budskabet om, at i troen på Jesus som Guds sØn- ja, Gud
se lv- er du frelst til opstandelse og evigt liv.
"Glemmer du, så husker jegt'. siger Gud, når kirkernes
klokker ringer - her i Hansted og Lundum og ud over det
danske land.

Og Chr. Bartholdy tilføjer:
"I Biblens salme l 03 står, at vi ikke
må glemme Guds velgerninger. Dem
er vi gamle nemlig også ti lbøjelige til
at glemme over dagens pinagtigheder
og ærgelser.
Netop som dem. der ikke har megen fremtid her, har vi lov at leve i fortiden, dromme om barndommens
land, om far og mor og bedstemor om bækken, vi kyssed som små.
Så kan det ske, at vort kolde hjerte
varmes, isen løsner, og hj ertet fyldes
med tak - for fortiden var så fuld af
Guds velgerninger, at de ikke er til at
holde på.
Storst var underet, Gud gjorde. da
han åbnede mit ore, så jeg kunne hore,
og han åbnede mine ojne. så jeg sa
Jesus - m in frelser."

Høsten i hus
Høsten er i hus de fleste steder og
ude i Hansted Skov er bladene begyndt at falde af træerne. Officielt

Ejreraret er her og vinteren på vej med nøgne træer ved de gamle hvidkalkede
landsbykirker med klokke1; der kalder pa os sondag efter søndag - som om Gud
siger: "Glemmer du. sa huskerjeg".
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Dyrlæge og storvildtjæger
Tekst: Frands Paaskesen
å besøg hos Peter Kierk, som er uddannet dyrlæge, og
desuden meget engageret storvildtjæger.

P

Er du specialdyrlæge for kæledyr,
hvis vi må bruge det udtryk?
Ja, det kan man godt sige. Jeg startede som dyrlæge i
stordyrspraksis i det nordlige Jylland ved Øster Hurup. Der
var jeg en kort tid, så kom jeg til Sonderjylland. nærmere
betegnet Hejsager ved Haderslev.
Det var en smådyrspraksis, og efter et halvanden års tid
havnede jeg så på Bygholm Dyrehospital, som decideret er
smådyrspraksis.
Her tager man sig udelukkende af hunde og katte og andre kæledyr, og man korer ikke ud til koer, heste og andre
større dyr.
Her var jeg først 7 år som assistent, og i 89- 90 købte jeg
mig ind på Bygholm Dyrehospital, og siden har jeg været
se lvstændig praktiserende dyrlæge, udelukkende med smådyr.

Er der meget at bestille med de mindre husdyr?
Ja, det er der afgjort. l dag skal man være specialiseret
som dyrlæge. Min viden om køer, heste og grise er intet
værd i dag, så jeg kunne ikke køre ud til en landmand, og
rådgive ham om hans husdyr. Til gengæld er der mange andre dyrlæger, som ikke har indsigt i, hvadjeg arbejder med.
Vi har mange henvisninger fra omegnens praktiserende
dyrlæger, fordi vi kan scanne et smådyr. Vi kan lave endoog gastroskopi, og vi kan udføre helt specie lle operationer.
l dag kan vi lave mere diagnostik på dyrene, der ikke var
muligt før i tiden, således at vi kommer meget nærmere den
egentlige diagnose.
Det kan vi i kraft af at vi har flere moderne hjælpemidler,
som den almindelige praktiserende dyrlæge ikke altid er i
besiddelse af.
Røntgenapparat er jo ikke nogen nyhed, men diagnostiske hjælpemidler som scannere, fotometre og specielt
mikroskop er noget vi har her på hospitalet.
Når folk kommer med deres hund eller kat, forlanger de
altid en umiddelbar diagnose, og det stiller store krav til os.

Hvilke dyr ser du flest af på klinikken?
Vi har flest hunde og katte, men det er ligesom om antallet af hunde er stagneret, hvor imod antallet af katte er stigende. Det er nok noget, der hænger sammen med folks levemåde. Hvis de er væk fra hjemmet i længere tid, er det lettere at have en kat end en hund.
Vi ser da ind imellem også andre dyr, men det er da ikke
så galt her på egnen, som det er med den trend, der er i
København med fritter, rotter, slanger og leguaner. Men vi

Peter Kierk ved oprationsbordet i gang med at oprerer en
hund.
har haft speciel le dyr her på hospitalet, som for eksempel
kvælerslanger, leguaner, strudser og krokodiller.

Kommer folk selv med dyrene?
Ja, det gør de. Det er meget sjældent, at jeg må af sted,
men det kan jo ske, at det er umuligt for et menneske selv at
køre med dyret. Hvad der ikke er ualmindeligt, kan være når
der for eksempel er en gammel hund, der skal aflives, så er
der mennesker der sætter stor pris på, at det kan ske i dens
vante omgivelser

Sker det, at du må have
dyrene indlagt et stykke tid?
Vi har et stort hospital, hvor vi kan have 35 til 40 hunde
indlagt og ca. 20 katte. Derudover har vi også dyr i pension
i ferietiden.
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Er folk så glade og tilfredse, når
et dyr er helbredt?
Det er de generelt. Man må nok sige, at folk er yderst
taknemlige, når de kan se, at man har reddet deres hund
eller kat fra en truende sygdom eiler efter en påkørsel. Vi
må jo tænke på, at mange af de kæledyr der kommer ind, er
som børn, for deres ejere.
Derfor er det også meget tungt, hvis et dyr ikke kan helbreddes.

Af og til må du vel aflive et dyr?
Ja, som jeg sagde før, kan det være en tung beslutning, og
ikke mindst hvis det er et dyr, som jeg måske selv har kendt
gennem flere år. Dyret kan lide af en sygdom, som
virkelig er uhelbredelig, og i sådant et tilfælde er det jo det
bedste for alle parter at det aflives.

Har du nogle specielle tilfælde
eller oplevelser fra din praksis?
Ja, jeg kan da fortælle et par små morsomheder. En gang
havde vi en al ligator indlagt, som var faldet ned fra et sofabord og brækket to af dens ben. Den blev sat sammen med
søm og skruer, og det fu ngerede ganske udmærket. Så blev
den sat i en li lle indhegning med både vandbassin og varmelampe, men til sidst blev den så rask, at den kunne
springe ud af indhegningen.
Vi havde på det tidspunkt en erhvervspraktikant. Han
stod lige så stille og betragtede den syge alligator, men
pludselig sprang den lige ud imod ham . Jeg har aldrig set et
menneske springe så langt baglæns. Han sprang tværs over
et bord der stod lige bag ved.
Vi havde også en gang en papegøje indlagt, hvor ejeren
påstod, at den var gået i barndom, efter at de havde købt et
EDB apparat, og den sad oppe på apparatet og sagde nogle
mærkelige lyde. Det måtte jeg indrømme, at den gjorde, og
ejeren sagde, at hun mente at den led af "regression", det
var ikke en sygdom, jeg kendte, og jeg kunne i øvrigt ikke
konstatere at den fejlede noget som helst, ud over de mystiske lyde den frembragte, så jeg sendte den hjem igen.
Et andet specielt tilfælde med fugle var, da en mand kom
ind med en undulat. Det viste sig, at den havde en stor svulst
i maven, og dette var uhelbrede ligt. Da manden hørte dette
blev han fu ldstændig ude af sig selv, og kastede sig rundt i
lokalet og stortudede. Da undulatejeren langt om længe var
faldet til ro, lovede jeg at komme hjem til ham privat for at
aflive undulaten.
Da jeg kom hjem ti l dem , var det efter arbejdstid, og alt
var parat, der var et hvidt klæde, som jeg skulle svøbe f uglen ind i, og hele familien, 3 sønner og forældrene stod
stillet op på række. Jeg gav hånd til hele rækken, og beklagede at deres undulat nu skulle aflives. Så togjeg fuglen ud
af buret, og gav den en sprøjte, og derefter fortalte jeg dem.
at nu var deres undulataflivet.
Så brød de hulkende sammen, men det var på en he lt speciel måde, først den ene og så den anden, rytmisk rækken

igennem, op og ned, næsten identisk med "Bølgen" i
Idrætsparken under en landskamp. Det gentog sig nogle
gange, en fuldstæ ndig hysterisk måde over at deres undulat
var død. Det var selvfølgelig også tragisk, men jeg må indrømme, at jeg havde lidt svært ved at finde en grimasse der
kunne passe ti l den situation.
Samme undulatejer er senere kommet ind til mig, og for~
talt at der har været et dødsfald i famil ien . Jeg tænkte straks
på hvem, det kunne være og det v iste det sig, at det var hans
kanariefugl.
Men generelt tager fo lk det ret alvorligt, når et af deres
kæledyr dør.
Jo, så var der manden, der kom ind med si n schæferhund,
som var blevet påkørt, og den havde et meget alvorligt brud
på sin hofte og den havde manglende føling i benet, hvad
der stiller en meget dårlig prognose. Jeg talte med manden
om det, og så spurgte han, om han måtte låne telefonen, og
tale med en god ven. Det fik han selvfølgelig lov ti l, så
spurgte han, om han måtte flytte telefonen hen ti l operationsbordet, hvor hunden lå og var bedøvet, og her hang
også røntgenbillederne, som jeg havde taget af hunden. Så
kørte han telefonrøret op og ned mellem billederne, mens
han samtid ig talte med den person, han havde ringet til.
Sygeplejerskerne og jeg stod fuldstændig lamslåede og så
til, og vi var simpelthen nogle store spørgsmålstegn, da vi
aldrig havde set noget lignende. Efter at have lagt røret på,
spurgte han, om jeg ikke kunne se en forandri ng på bi llederne efter at han havde kørt telefonrøret rundt på, dem ,og
det måtte j eg indrømme, at det kunne jeg ikke.
Noget andet var, at han blev indlagt sammen med hunden . En af veterinærsygeplejerskerne forta lte, at der lugtede
så mærkeligt i rummet, hvor de lå, men da det så blev aften
og vi skulle lukke, tog han hjem. Vi skulle ned og se til hunden. Den havde en prangerpung om halsen, og i den pung
var der en hel del viskelæderfigurer, og der var små påskekyllinger og nogle sten . Lugten i rummet stammede fra viskelædderstykker, som han havde brændt af.
Han kom så igen næste dag og ville fortsætte med at
brænde viskelæder af, men jeg fork larede ham, at hunden
var så syg, at dyreværnsmæss igt var det ikke forsvarligt at
lade den leve, og den blev så aflivet.

Peter Kierk, du er jo også storvildtjæger,
må vi høre lidt om det?
Ja, jeg kan sige, at jeg har været jæger i mange år, lige siden
mit 18. år, og på et tidligt tidspunkt begyndte jeg også at
rejse udenlands for at gå på jagt. Jeg var både i Sverrige
England, Polen og Tyskland, fordi der var nogle områder,
hvor der var både hjorte, rådyr og v ildsvin.
Jeg har altid været noget af en eventyrer, og jeg har altid
haft ønske om at komme til Afrika. Det hele startede op
med, at da min ældste søn blev konfirmeret sku lle en del af
hans konfirmationsgave være en tur sam men med mig til
Namibia . Det blev en tur på 17 dage, en rigtig safaritur hvor
vi skød en he l del antiloper, og siden dengang, har jeg været af sted næsten hvert år.
Jeg har alt i alt været på 8 safarier, og det har været i
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lande, som Namibia, Sydafrika, Zimbabwe, Tanzania og
Zambia, der har jeg primært været på jagt efter antiloper.
Noget af det mest spændende jeg har oplevet, var bøffeljagt i Tanzania, hvor det er ikke ufarligt at være på jagt i
disse kæmpe store nationalparker, hvor der er ikke nogen
turister. Jeg var på jagt i Seleus nationalpark i det sydlige
Tanzania, og det var en fantastisk oplevelse, der var elefanter, løver og leoparder. Lejren lå ned til Guoat Ruhva River.
Der oplevede man lidt af hvert, da jeg kom derned havde
flodhestene parringssæson. Jeg sov ikke det første dogn, for
ikke ret langt fra mit telt stod der en stor hanløve og brolede.
så jeg sad hele natten med min storvi ldtriffel, og lige nedenfor g ik flodhestene og brø lede, på grund af parringen .
Dagen efter togjeg en sovepille, så jeg faldt i søvn trods alt,
men det var et meget spændende område at være i.
Jeg har været i andre spændende områder, for eksempel i
bjergeom råder på savannen og i ørkener i del syd lige
Afrika. Samtidig har jeg alle de steder, hvor jeg har været,
besøgtlokalbefolkningen og oplevet Afrika på både godt og
ondt.

en kontrolleret jagt, er de lande der har de største bestande
af vildt. Jagten er med til at finan siere kontrollen af de store
naturområder, og er med til at lønne de vagter, der skal hindre krybskytteriet, som er et kæmpeproblem i mange afrikanske lande, på grund af sult og kortsigtet tankegang omkring naturens rigdom.
Ved jagt i Afrika betaler jægeren trofæafgift for det enkelte dyr, samt en pris for opholdet. Vildtet får en værdi , og
hvis lokalbefolkningen kan se, at de får en gevinst ved at
værne om vildtet, er der større mulighed for at vildtet får lov
til at overleve i området. Som trofæjæger er det gamle hanner, der jages. Det vil sige at reproduktionen og artens overlevelse ikke forstyrres væsentlig.
Jeg har været både i rige og fattige lande. Sidste år var
m in yngste søn med m ig på jagt i Zambia, det var utroligt
spændende, det var et meget fattigt område, men alle var
meget gæstfrie og positive. Det var et virkeligt vildt område, og hvor man rigtigt kom ud på savannen og oplevede
det rigtige Afrika.
Det var en meget spændende tur.

Hvad er det største dyr du har skudt?

Skal du til Afrika igen i år?

Det største dyr jeg har skudt, er en E lananti lope, et dyr,
som er større end end bøffel. Den var en af de største, de
havde set i det område i Zimbabve. den vejede l ,2 tons. Der
var 25 indfødte med til at læsse den på en vogn ude i bushen.
Det kan v ir ke som lid t af et paradoks, at jeg den ene dag
er dyrlæge og gor alt for at behandle et sygt dyr, og den
næste dag er jeg på jagt i Afrika, for at skyde en smuk antilope.
Af de dyrlæger jeg blev færdig med, er langt over halvdelen jægere. Den måde jeg betragter l iv og d od på som jæger/dyrlæge gør at en human aflivning af en antilope på savannen i Afrika kan retfærdiggores.
De fleste danskere ved ikke, at de lande i Afrika, der har

Nej, jeg spri nger over i år, fordi jeg skal til Britisk
Columbia i Canada i august måned. Der skal jeg ikke på
jagt, men jeg vil se, om jeg kan fange en af de store
Stillehavs laks.

Peter Kierk :v stue er fyldt
med trofæerfra
sine safariture i Afrika.

Til sidst, er du glad for at bo her i Egebjerg.
Ja det er jeg, jeg synes det er et dejligt sted. Der er en dejlig natur rundt omkring, og der er alle de faciliteter, der er
brug for, og man er jo hurtigt i Horsens herude fra.

Peter Kierk var et meget spændende menneske at interviewe, og det er da også med til atf01·høje Egebjergs status,
at vi har en EVENTYRER boende iblandt os.

Hansted-Egebjerg mister
sit eneste plejehjem til jul
Tekst og foto: Paul Zebitz Nielsen
et 300 år gamle Hansted Hospital går ind i en ny
epoke.
Hospitalets bestyrelse, der består af biskop og stiftsamtmand i Århus Stift borgmester og politimester i Horsens
samt sognepræsten i Lundum-Hansted, har opsagt aftalen
med Horsens kommune om at drive plejehjem pr. l. januar
2002.
Horsens kommune er i gang med at sorge for, at alle beboere tilbydes plads på andre plejehjem senest omkring l.
december. og Hospitalets personale - svarende til ca. 40
fuldtidsstillinger - er fyret. En del er allerede rejst til nye
jobs, og de sidste holder op til jul.
Årsagen til. at Hansted Hospital stopper som plejehjem,
er bl.a. at kommunen og Hospitalet ikke kunne blive enige
om finansiering af Hosp italets modernisering.
Hospitalet har solgt sin skov, Hansted Skov, og vi l i løbet af år 2002 renovere Hospitalet og bygge 17-1 8 moderne
lejligheder. der skal udlejes.
Navnet Hansted Hospital ventes ændret til Hansted
Kloster, og der bliver ikke ansat plejepersonale, da de nye
beboere skal være raske og se lvhjulpne, når de flytter ind
forment! ig i år 2003 .

D

Ombygningen i gang

Ombygningen af Hospitalet er allerede sat i gang.
Den gamle skole fra 1714 med fire lejligheder ved s iden
af Hospitalet blev renoveret i forsommeren og fik bl.a. nyt
tag.
Projektet for ombygning af Hospitalets hovedbygning
med 17-18 moderne lejligheder på størrelser mellem 59 og
Il O kvm ligger klar, og når både beboere og personale er
væk ved juletid, går man for alvor i gang med ombyg-

Det statelige Hansted Hospital, som her ses fra
Ege bjergvej, ophører som plejehjem til jul og moderniseres
derpå i løbet af år 2002 og får 17-18 nye lejligheder på
mellem 59 og 110 kvm.

Ombygningen gik i gang allerede i forsommeren i år med
renovering af Den gamle Skole fra 171-1 - her set fra indkørslen til Hansted Hospital fra Stængervej.

ningen, der ventes at vare et år. Renoveringen anslås at
koste i omegnen af 15 millioner kroner, og pengene hertil
kommer bl.a. fra salget af Hospitalets skov, Hansted Skov,
som ejendomsselskabet Skovbitt har købt.
Skoven, der er på 120 tønder land + 30 tønder land agerjord, var sat til salg for minimum ni millioner kroner.
Den nye ejer af skoven, direktør Bjarne Skovsbøll, har
oplyst til Horsens Folkeblad, at skoven skal " stå som den
står i dag og bruges, som den bliver brugtidag - nemlig som
fristed for folk, der kan gå tur i skoven og nyde naturen".

Hospitalets historie
Hansted Hospital er en historisk Stiftelse oprettet 12. Maj
1705 af den meget rige Oo1thea Hansdatter Lottrup, som på
et kristent grundlag ønskede at hjælpe syge, fattige og
gamle mennesker med bolig og mad.
I 1800-tallet voksede Hospitalets formue i forbinde lse
med en række reformer og store renteindtægter, og omkring
1880 rev man det gamle Hospital ned og byggede det nuværende.
I 1900-tallet kom stigende udgifter. Man begyndte at tære
på kapitalen - og i 1979 ind ledtes samarbejde med Horsens
komm une, der tik retten til anv isning af et halvt hundrede
plejehjemspladser på Hospitalet.
I 1993 opstod der uenighed mellem Hospitalet og kommunen om bl.a. personalenormeringen, og da man her i foråret 200 l ikke kunne blive enige om økonomi m.v. ved modernisering, opsagde Hospitalet samarbejdet med Horsens
kommune.
Hansted Hospital er jfr. en gammel fundats under tilsyn
af Civ ilretsdirektoratet i København.
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en gammel
Hanstedborgers erindringer
Tekst: Peder Pedersen
n forårsdag, for snart mange år siden, mere præcist
den 17. marts 1987, var jeg på besøg hos forhenværende gårdejer Marinus Nielsen. der dengang boede
på Hojballevej nr. 6 i Hansted. Jeg havde taget Arkivets
båndoptager med, for jeg ville gerne have Marinus Nielsen
til at fortælle noget om hvad han kunne huske fra det gamle
Hansted. Vi sad og hyggede os og snakkede i et par timer,
jeg lod båndet køre imens og Marinus fortalte, alt imens han
røg nogle store gode cigarer.
Marinus Nielsen er død nu, men hans stemme lever stadig på båndet, man kan endda hore bornholmerens rolige og
sindige tik tak i baggrunden, idy llen bliver nu og da afbrudt
af et tog, som suser forbi ude i baghaven.
Det bånd har jeg nu lyttet igennem og jeg vil her prøve at
gengive nogle af hans erindringer.

E

Marinus Nielsen fortæller:
Jeg er født i 1892 på Hansted Enggaard, m in far hed Peter
Nielsen. Gården har i øvrigt været i slægtens eje i mange år.
Den første gang jeg husker, og det er fra ca. år 1900, var
Enggaarden bygget af bindingsværk og havde stråtag. Min
far byggede nyt Stuehus og påbegyndte ombygningen af
udlængerne, det arbejde fuldførte jeg, så man kan sige, at
hele gården er blevet bygget om i min fars og min tid. Det
var et problem, at have stråtag på husene når toget kørte så
tæt forbi. Togene blev jo dengang trukket af damplokomotiver, og når der blev fyret under dampkedlen fløj der mange
gnister op af skorstenen, hvis så vinden bar over mod gården, var vi noget betænkelige, men der skete nu aldrig noget. Alligevel var det en god ting, da der kom fast tag på.

Hansted Eggaard en sommerdag omkring år 1900. Foran
gården .fra v. Marinus Nielsens forældre Jørgine og Peter
Nielsen, Bodil (siddende) og Christen Nielsen som var uddeler og senere købmand. Larsine (sidder og klapper en
kalv) og Rasmus Møller Rasmussen fra Teglgaarden i
Egebjerg

Engang blev det vedtaget, at alle, der havde stråtag, kunne
få tilskud til at få lagt fast tag på bygningerne, som vendte
ud mod jernbanen, men da havde vi allerede fået det gjort.
Min far byggede, som sagt, nyt stuehus i 1908. Markerne,
som tilhører gården, ligger ude langs med Højballevej så vi
havde langt ud i marken. Derfor blev jeg altid sendt ud til
karlene med eftermiddagskaffe når de arbejdede i marken.
Jeg husker en dag, at jeg havde fået lov til at tage en hest at
ride på derud, det var medens håndværkerne arbejdede med
opførelsen af stuehuset. Jeg ville rigtigt vise dem at jeg
kunne ride. Så jeg sprang op på hesten og satte hælene i siden på den for at komme afsted i en fart. Men det passede
nu ikke rigtig hesten, den begyndte godt nok at løbe, men så
bremsede den pludselig op og satte hovedet ned mellem forbenene med det resultat, at jeg røg ned over halsen på den
sammen med madkurven, som jeg havde med. Det var en
hår medfart, men det værste af det hele var, at håndværkerne oppe på stilladset stod og lo af mig.

Vejforholdene i Hansted for 100 år siden
Den østjyske jernbane har, siden den blev anlagt i 1886,
været en dominerende faktor i Hansted, ikke fordi byen der-
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Kort over Hansted by 1873 efter at jernbanen var blevet
ført igennem byen og havde delt den i en overby og en
nederby. Kortet er tegnet af Valdemar Møller

Luftfoto af en del afHansted ca. 1950, bemærk den lille ejendom ost for Enggaard, som nu er revet ned.
med fik status af stationsby, for toget holdt ikke i Hansted,
men den skar byen igennem, næsten på langs så den blev
delt i to dele. Om vejforholdene fortæller Marinus Nielsen :
Som før omtalt, havde vi langt ud i marken, og det værste
var, at vi skulle krydse banen to gange.
Der var ingen broer hverken over eller under banen dengang. Hanstedvej gik skråt over banen, den del af
Hanstedvej, som går fra gangbroen og op til hvor nu kørebroen er, fandtes ikke. Hvor vejen krydsede banen var der
et led, som blev betjent af en ledvogter. l ledvogterboligen
fandtes en stor klokke, når den ringede var det signal ti Iledvogteren om at nu kom toget snart. så gik han ud og lukkede
ledet ved gangbroen, hvorefter han gik hen og lukkede ledet hvor Hajballevej krydsede banen, der var så et lille skur
hvor han ku nne sidde og vente til toget kom. Når så toget
havde passeret lukkede ledene op igen i omvendt orden. Det
kunne godt tage temmelig lang tid. Hvis man var blevet
sendt i marken med et kobbel køer og så ledet blev lukket
lige for næsen af en, var det svært, at holde styr på koerne
medens de skulle vente, det gik fint når de gik. men når de
skulle stå stille, fandt de på alle mulige kunster.
Den lange vej ud i marken var også en belastning for hestene når der skulle køres korn, hø og roer hjem. Vejen var
jo ikke asfalteret som nu, men en grusvej. Hesteskoene
holdt ikke ret længe, men vi havde jo heldigvis smeden boende næsten skråt overfor.

Teglværket på T eglgaarden i Egebjerg
På Teglgaarden i Egebjerg lå der, som navnet siger, et
teglværk. Det ejede m in kusine og hendes mand. Der var
god gang i produktionen at teglsten, de havde ord for at
være af en god kvalitet. Teglværket lå der hvor nu
Minkfarmen ligger. Leret, som skulle bruges, kunne man
grave ud af bakken ved siden af teglværket, men det var blå-

Sommeridyl i haven på Teglgaarden i Egebjerg. Forrest
Rasmus Moller Rasmussen og Larsine med deres børn
Hakon og Regi!. Larsine blev spøgefuldt kaldt - Den glade
Enke
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ler, som gav gule sten. Ville man hellere have røde sten var
det også muligt, men så skulle leret hentes omme i Hansted
Skov, hvor der var en forekomst af rødler. Da Enggaarden
blev bygget om fik vi gule sten til udbygningerne og røde
sten til stuehuset.
På teglværket var der tre fast ansat teglbrændere og derforuden nogle losarbejdere, som arbejdede med leret og de
færdige produkter.
Der blev solgt mange sten til murermestre i Horsens.
Transporten foregik med hestevogn, l 000 sten, var hvad et
spand heste kunne trække. Vi hentede selv de sten, som
skulle bruges til ombygningen af gården.
Teglværket kørte godt i mange år, men efterhånden blev
konkurrencen fra de andre og mere moderne teglværker
meget hård. Fra omkring 1920 begyndte det at ebbe ud med
produktionen og ti år senere gik den helt i stå.
På gården Hammersholm var der også et teglværk, men
det var ikke så stort og det stoppede nok ti år før.

Mærgelleje
På gården Mariesminde Vandmollevej 16 var der et mergel leje. der hentede vi mergel når jorden skulle have et tilskud af kalk. Mergellejet lå helt nede ved Hansted Å og
vejen derfra var meget dår l ig og meget stejl, så vi kunne kun
køre med små læs dernede fra. Senere blev der anlagt tipvognsspor, hvorpå der korte en hestetrukket tipvogn. Det
var mosemærgel og ret let at sprede, men det var nu en meget arbejdskrævende opgave alligevel.

Gårdene
Gårdene her i Hansted ser næsten ud i dag som de gjorde
dengang jeg var dreng. De er ikke blevet udvidede og bygget om som man ser andre steder, hvis jeg skal være ærlig
så synes jeg, de er lidt bagefter.
På alle gårdene var der køer, men næsten ingen svin.
Nogle havde en følhoppe eller to, så de kunne sælge et føl
engang imellem.
Elektrisk strom havde vi ikke i min drengetid. Man tærskede med plej l. Jeg kan huske, at rn in bror og jeg stod og
tærskede al kornet om vinteren. Rugen skulle tærskes omhyggelig for den skulle bruges til at tække med. Havren,
derimod skulle ikke tærskes helt ren for den skulle hestene
jo have som foder. Vi var de første, som fik en hestegang og
et tærskeværk, jeg kan ikke huske hvornår det var. Senere
fik de andre gårde i byen også en hestegang og et tærskeværk, så man kunne slippe for at svinge plejlen.
Dengang var det var skik og brug, at man brugte stuehusloftet som kornlager, når kornet var tærsket, skulle det
bæres derop. det foregik på den måde, at man vandrede fra
laden over gården og op ad en trappe med en l 00-kg' s sæk
på nakken. Det skul le man lige prøve at byde unge mennesker i dag.

Møllen i Hansted og møllen i Egebjerg
Vi havde ikke selv en kværn til at male kornet på, det blev
gjort nede på møllen. Hansted molle var for øvrigt en stor

Portræt: Marinus Nielsen som barn med sin storebror Niels
Peter
virksomhed. Foruden mølleren var der en møllersvend og
en mollerkusk. Hansted Mølle ydede nemlig den service at
de hentede kornet og bragte det tilbage igen i formalet
stand. Man skulle jo sørge for at holde sammen på kunderne
for der var også en mølle i Egebjerg, den lå oppe på bakken
ved det store Pottemageri, Margrethemøllen hed den (Gl.
Kirkevej nr. 4 1). De to møllere konkurrerede på livet løs.
Møllen i Hansted blev drevet af vand, medens møllen i
Egebjerg blev drevet af vind. Når det havde været vindstille
i lang tid var det jo fristende at køre ned til mølleren i
Hansted for at få sit korn malet, men han var ikke sådan at
overtale. Omvendt kunne der også være en lang tørkeperiode om sommeren så der ingen vand var i Hansted A, men
de to mollere var slet ikke motiveret for at hjælpe hinanden.

Høsten
l min drengetid foregik høsten med le. Der var gerne tre
til at svinge leen. Min far, en karl og en daglejer og tre til at
binde op, det var to tjenestepiger og så daglejerens kone.
Den første selvbinder, der kom til Hansted var på gården
Hanstedholm, den jord, som nu tilhører Gravens
Planteskole, horte dengang ind under Hanstedholm og det
var her selvbinderen blev afprøvet første gang. Det var et
helt tilløbsstykke, alle vilde se det nye vidunder. Det varede
da heller ikke længe før end alle gårdene gik over til at høste
med selvbinder. I de sidste mange år er gårdens korn blevet
høstet med mejetærsker, så jeg har været hele registeret
igennem. Men det er nu godt, at det slidsomme arbejde er
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forsvundet. Det var et stort arbejde, at slå alle markerne og
engene med le.

kun hjulringene. Gården blev ikke genopført, men flyttet ud
på Vandmøllevej. Nogle af ruinerne blev stående i mange
år, men er nu for længst fjernede.

Gårde og ejendomme i øvrigt
Lige øst for Enggaard lå der en lille ejendom. Der var kun
en lille beboelse og en stald med plads til to køer og en hest.
Der hørte ingen brønd til ejendommen, derfor hentede de
det vand, de skulle bruge her hos os. Jorden, som hørte til
ejendommen, lå ude ved den gamle Aarhus Landevej, der
var kun to tdrl. de er nu solgt fra og bygningerne er revet
ned.
På hjørnet af Hanstedvej og Banevænget (Han stedvej nr.
36) lå der også en lil le ejendom med nogle få tønder land.
Der hvor husene på banevænget nu ligger var skolejorden.
Det vil sige, at jorden tilhørte Hansted Skole, men da læreren jo ikke havde hverken heste eller redskaber, måtte vi
gerne træde ti l.
På adressen Åbrinken 6 var endnu en lille ~jendom med
nogle få tønder land.
Gården "Kirstinelyst" (Vandmøllevej 12) lå oprindelig
på Hanstedvej lige ved Kirkestien der hvor nu Hanstedvej
nr. 5 ligger. Jeg kan huske at her lå en gammel stråtækt gård.
Den brændte en sommerdag nettop som man var ved at køre
rug ind. Hele gården brændte i løbet af ganske kort tid, for
alt var så tørt den sommer. Ude på gårdspladsen stod en
vogn læsset til med rug, det brændte alt sammen, tilbage var

Egebjerg Bakke
Da jeg var barn, var der ikke andre huse på Egebjergvej
end Mejeriet og Forsam lingshuset og så det lille hus lige
syd for Forsamlingshuset. Det store hus på hjørnet ved Gl.
Kirkevej blev bygget af Kommunen til bolig for
Jordemoderen. Telefoncentralen på det andet hjørne var der
heller ikke. Vi havde for øvrigt heller ingen telefon, jeg kan
huske da vi fik telefon på gården, men ikke hvornår.

Den første cykel
De eneste transportmidlerne vi havde dengang var et par
træsko og når vi skulle ind til Horsens efter et eller andet
foregik det altid med hestevogn. Inde på Nørretorv, deromkring hvor Anna Stauningsvej nu går, lå der en stor købmandsgård. Der var der en stald hvor vi kunne få hestene
opstaldede medens vi var nede i byen for at handle.
Mange ting kunne vi også købe i købmandsgården.
Købmandsgården på Nørretorv var samlingssted for alle,
som kom ind til byen her nord fra.
Jeg havde en onkel, der hed Christen Nielsen, han var
brugsuddeler og senere købmand her i Hansted, han var no-

Hansted bageri år 1920
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KALENDEREN
Marinus Nielsen
get af en- alt mulig mand- Når han ikke havde andet at lave,
lavede han træsko.
Han købte engang en cykel, det var den første cykel, der
kom til Hansted, det vakte megen opsigt, alle talte om det.
Engang kørte han helt til Århus for at besøge sin bror, det
var jo helt uhørt, at man kunne cykle så langt, folk i Hansted
var fulde af beundring, men desværre blev det regnvejr på
vejen hjem, og da vejen til Århus dengang kun var en grusvej og cyklen ingen skærme havde, resulterede det i at han
blev oversprøjtet med mudder i en sådan grad at du ikke kan
tænke dig det, han så forfærdelig ud.

Håndværkere i Hansted
Så længe jeg kan huske ti lbage har der været en karetmager her i Hansted, derimod var der ingen tømrer, han kom
først til senere, det var Jens Karl Hansens far der startede en
tømrerfo rrctning, som snart voksede sig stor. Der var også
en tømrer Busk, men han havde ikke så stor en forretning og
heller ikke rigtigt noget værksted. Der var også en murermester- Murer Siig -.Vi må heller ikke g lemme Pottemager
Dissing (Jens Andreas Pedersen Diss ing) han havde en god
virksomhed, somme tider havde han tre ansatte. De mange
stråtage, som var i byen, gav arbejde til hele to tækkemand.
Og så var der jo, som før omtalt, Bysmeden.

Landbruget for 100 år siden
Landbruget var noget ganske andet for l 00 år siden end
det er i dag. Kunstgødning til marken og kraftfoder t il dyrene var ukendte begreber. Vi lod markerne ligge med græs
i tre år, derved sam ledes der noget næring til de efterfølgende afgrøder. Markerne led også meget af kalkmangel. I
min ungdomstid kørte vi meget mergel på markerne, det
gjorde underværker, men udbyttet var stad ig meget lavt.
Senere blev der mulig hed for at købe kunstgødning, det var
mest superfosfat der b lev brugt, men det var i meget s må
mæ ngder.
Ja, slutter Mari nus N ielsen sin beretning, meget har ændret sig i tidens løb, men sådan var det nu dengang.

SEPTEMBER:
Tirsdag den 18. kl.19.30:
Hansted præstegård. (1. sogneaften)
Foredrag og lysb illeder ved Solveig
Ronnenberg.
Tirsdag den 25. kl. 19.00:
Støtteforeningen.
Afholder klubaften med bankospil i
Klubhuset ved Egebjerghallen.
Lørdag den 29. kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Høstfest.

OKTOBER:
Torsdag den 4. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.
Torsdag den 4. kl.19.00:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.
Egebjerg Hallens Klublokaler.
Besøg af Akupunktør og sygeplejerske
Susanne Søe, som vil fortælle om akupunktur.

~======================================================Broen

14. årgang-nr. 1

Onsdag den 1O. kl. 18.00:
Hansted Menighedsråd.
Foredrag ved Ebbe Kløvedal Reich , som denne
aften vil komme med sit bud på den danske folkekirkes fremtid.

Husk tilmelding senest 1. oktober.
Torsdag den 11. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Tirsdag den 6. kl. 19.00:
Sidste frist for indlevering af Brostof til
December nr. (Udkommer 1.-2. december)
Nu også på mail: Steen-broen@mail.tele.dk
Torsdag den 8. kl. 14.00:
Lundum - Egebjerg-Hansted
Pensionistforenig.
Bankospil i Egebjerg Hallens Klublokaler.

Bankospil.

Torsdag den 8. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Torsdag den 11. kl. 14.00:
Lundum - Egebjerg - Hansted
Pensionistforening

Bankospil.

Underholdning af "De syngende koner fra
Hundslund", i Egebjerg Hallens Klublokaler

Torsdag den 15. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

Tirsdag den 23. kl. 14.15:
Hansted Hospital.
.-

Hansted Hospitals Venner afholder Cafe- eftermiddag med underholdning af
Bedstemorban den.

Torsdag den 18. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Tirsdag den 13. kl. 19.30:
Lundum borgerhus. (2. sogneaften)
Foredrag og lysbilleder ved Tine E. Larsen.

Torsdag den 22. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Bankospil.

Bankospil.

Torsdag den 25. kl.19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Tirsdag den 27. kl. 19.00:
Støtteforeningen.

Bankospil.

Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

Tirsdag den 30. kl 19.00:
Støtteforeningen.

Torsdag den 29. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

.

Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

Bankospil.

Tirsdag den 30. kl. 21.00:
Støtteforeningen.
Afholder Generalforsamling i Klubhuset ved
Egebjerg hallen.

DECEMBER:
Onsdag den 5. kl.19.00:
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening.

NOVEMBER:

Egebjerg Hallens Klublokaler.
Julemøde.

Torsdag den 1. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Torsdag den 6. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Bankospil.

Bankospil.

Søndag den 4. kl. 15.00:
Hansted Kirke.

Torsdag den 13. kl. 19.30:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Alle Helgens koncert.

Bankospil.
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Din lokale
varmeleverandør
O Industrigasser
O Afdækningsbark
O Alt i fast brændsel

Malerfirma•
MICHAEL ROSENBERG
Østergade 109, 8700 Horsens
Mobil: 20 42 15 05

O Træflis • strøspåner
O Flaskegas +tilbehør
O Petroleum • smørreolie

O Træpiller • træbriketter
O Fyringsolie • autodiesel

l
Roseua
MURER &

ENTREPRENØ-4

tli

Rosendal & Sønner A/S
M urer og Entreprenør

Nørretorv 15 - 8700 Horsens
Telefon 7562 5818

O Kulterminal på
Horsens Havn
Tlf. 75 62 22 66 • 75 62 80 08
Fax 75628007 · 75621902
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Guldager Energi AJS
Frederiksberggade 25
8700 Horsens
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