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UDGIVERNES INTENTIONER
ER BLANDT ANDET AT

medvirke til styrkelse af sam-
menholdet i den tidligere
Lundum-Hansted Kommune,

informere om de lokale for-
eningers arbejde, gennem så-
vel referater som foromtale
og arrangementskalendere,

bringe interessante artikler
. om emner med lokalt tilsnit,

gerne af lokale skribenter,

åbne spalterne for dialog mel-
lem enkeltpersoner og/eller
grupper i lokalsam fundet,
være talerør for lokalsamfun-
det over for det omgivende
sam fund.
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Du sidder (står) nu med et nyt blad i hånden, et blad som ud-
giverne håber du vil tage godt imod.

Bladet, som er planlagt udgivet fire gange om året, husstands-
omdeles i Hansted, Egebjerg, Lundum og Rådved, et område
der svarer til Hansted og Lundum kirkesogne.
I dette lokalområde har der hidtil eksisteret tre "foreningsbla-
de": Kirkebladet udgivet af menighedsrådene i Lundum og Han-
sted, EIF-nyt udgivet af Egebjerg Idrætsforening sam t Egebladet
udgivet af KFUM-Spejderne i Egebjerg. De to førstnævnte blade
har været husstandsomdelt mens Egebladet udelukkende er et
medlemsblad for KFUM-Spejdere.
Udover de tre nævnte blade har en lang række lokale forening-
er, menigheder og institutioner i de senere år været fælles om
udgivelse af en årskalender, Den blå Folder.

Tanken om at udgive et fælles "borgerblad" har i det seneste
års tid været drøftet i en bred kreds af de foreninger, menig-
heder og institutioner som står bag udsendelse af Den blå Fol-
der. Drøftelserne har ført til beslutning om udgivelse af et
"borgerblad" foreløbig i et år, og derefter, bl.a. på grundlag af
læsernes reaktion, vurdere muligheden/behovet for fortsat udgi-
velse.

Bladets eksistens udover dette fØrste år vil især være afhængig
af om det lykkes at skabe et blad hvor udgiverne s intentioner
med hensyn til indhold og stil er sammenfaldende med de inter-
esser og forventninger som du og den Øvrige lokalbefolkning
måtte have til et "borgerblad".
Det er endvidere udgivernes håb at læserne vil sætte deres
præg på bladets indhold, idet redaktionen meget gerne modta-
ger forslag og ideer til emner for artikler, kronikker og inter-
views.

Bladet har endnu ikke noget navn - derfor opfordres læserne til
at deltage i en idekonkurrence om et godt navn til bladet.
Navneforslag skal indleveres til formanden, Hans Thomsen,
Stængervej 46, 8700 Horsens, senest den 30. september 1988,
kl. 18.00, for at deltage i konkurrencen.
Læg en seddel med dit navn og adresse i en konvolut og luk
denne. Uden på konvolutten skriver du dit navneforslag og even-
tuelt en begrundelse for dit forslag. Læg konvolutten i en and-
en konvolut, luk denne og adresser den til formanden og mærk
konvolutten i øverste venstre- hjørne med "navneforslag".

Ved udvælgelsen mellem de forhåbentlig mange forslag vil der
især blive lagt vægt på at navnet:

er neutralt i forhold til de udgivende foreninger, menighed-
er og institutioner,

kort, mundret og iØrefaldende,

direkte eller indirekte antyder et eller flere af bladets for-
mål.

Vi håber at du vil tage godt imod dette nye bladinitiativ og at
du vil være med til at præge bladets iTldhold.

SMID IKKE BLADET I SKRALDESPANDEN -
LAD DET FA PLADS PA FAMILIENS OPSLAGSTAVLE!

Hans Thomsen
(formand)



Torsdag, den 22. september:
Eftermiddagsudflugt gennem Hads Herred med kaffe på Norsmin-
de Kro. Tidspunkt for busafgang fås ved henvendelse til for-
manden.
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PENSIONISTFORENINGEN
ARRANGERER

Torsdag, den 13. oktober, kl. 14.00:
Møde i præstegårdens konfirmandstue. Arne Jensen, Rådved vi-
ser billeder og holder foredrag om en tur til Kina.

Formand:
Arne Østergård Thomsen
Banevænget 6
Hansted
Tlf. 05 65 60 63

Torsdag, den 24. november, kl. 14.00:
MØde i konfirmandstuen ved sognepræst Ingerlise Sander.

FREDAGSKLUBBEN
Hver fredag kl. 14.00 mØdes Fredagsklubben i Egebjerg Fritids-
center (den gamle brugs) medbringende kaffe, kop og brød. Alle
er velkomne til at deltage i klubbens møder, hvor vi hygger os
med bankospil, film, rejseoplevelser, kortspil, en sludder og et
par sange.

Den nye mØdesæson starter fredag den 02. september kl. 14.00.

Svend
05656165

Aage
/ 05656465

EGEDAL FOLKEDANSERFORENING

Bestyrelsen

Den nye sæson begynder mandag den 05. september i "Forsam-
lingshuset" på Egebjergvej, og vi håber at se rigtig mange, så-
vel garn le som nye dansere.

FOLKEDANS ER .GOD MOTION! - HUSK KAFFEN!
VI BEGYNDER KL. 19.30! - VEL MØDT!

SYNG-SAMMEN-AFTENER
Også i efteråret er der sang-aftener i Egebjergskolens musik-
lokale, hvor vi dyrker fællessangen - der er som regel også
underholdende indslag med f.eks. oplæsning.

Sang-aftenerne begynder kl. 19.30 og arrangeres af Husholdnings-
foreningen, Beboerforeningen og Menighedsrådet. Medbring kaffe
og brød!

Torsdag, den 01. september: Birgit Møller, Glud, læser Anton
Berntsen.

Tirsdag, den ll. oktober:

Onsdag, den 09. november: Underholdning v/Knud Andersen,
Gedved.
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EGEBjERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS
FYLDER 100 AR

Baggrunden for
forsamlingshusets
oprettelse

Fastelavnslyttere (egnens bønderkarle)
mØdes foran forsamlingshuset i 1928,
hvorfra der rides fra gård til gård
for at samle penge ind til aftenens
fastelavnsfest.
På gårdene blev rytterne ofte budt
på "en lille en". Det fortælles, at en
del ryttere havde besvær med at hol-
de sig i sadlen sidst på dagen.

Når Egebjerg-Hansted Forsamlingshus den 6. oktober i år fylder
100 år, så kan man ikke lade være med at tænke på, at bort-
set fra kirkerne er der næsten ingen tilbage af de institutioner,
der i 1888 dannede rammerne om borgernes daglige tilværelse
i Lundum-Hansted kommune, som den hed dengang. Ja, og så
forsamlingshuset på Egebjerg bakke. Forsamlillgshusene i Lun-
dum skov og Raadved er forlængst nedlagt og solgt til andet for-
mål.

Egebjerg..Hansted Forsamlingshus blev til i en politisk bevæget
tid. Landet var siden 1875 blevet regeret af ministeriet Estrup,
der havde sit politiske bagland i godsejerne og de mere velha-
vende borgere organiseret i partiet Højre. Dette parti havde i
høj grad kong Christian den Niendes støtte. Herimod kæmpede
Venstre, hvis kærnetropper dengang som nu var Gen selvejende
bondestand.

Da striden mellem Højre og Venstre blev stadig mere indædt
og til sidst udviklede sig til en regulær forfatningskamp, forsøg-
te bondestanden at skabe instrumenter til fremme af "den de-
mokratiske sag".

Et sådant instrument var forsamlingshusene på landet. De blev
i stort tal oprettet i årene mellem 1875 og 1900 for udover
deres rent praktiske formål at synliggøre det folkelige sammen-
hold. Her arrangeredes foredrag og politiske møcler, og her mød-
tes skyttekredsenes medlemmer for at bekræfte hinanden i vil-
jen til at bruge riflerne i kamp for demokratiet, hvis det skulle
blive nødvendigt.

Ungdommern brugte selvfølgelig forsamlingshusene til fest, og
der blev spillet dilletant hver vinter. Men et anclet vigtigt for-
mål var gymna:;tikken; forsamlingshuset hed oprindelig "Egebjerg-
Hansted Forsamlings- og Gymnastikhus".

Ca. 40 gode mænd havde tegnet sig som garanter og valgt en
bestyrelse med gårdejer Peder Svendsen, Egesholm, som for-
mand. Han var en foregangsmand på mange områder og den
naturlige leder i enhver forsamling, den oplyste bonde, når han
var bedst.
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Forsamlingshuset har overlevet alle forandringer og strukturænd-
ringer siden da, ikke mindst fordi det i de seneste år har haft
en bestyrelse, der har været parat til at lægge tid og ryg til
den modernisering, der 'lar nødvendig.

Det var egentlig Regnar Caspersen, der skulle have skrevet og
redigeret et festskrift for at markere 100-8.rs jubilæet. Da han
imidlertid døde sidste år, bad man mig om at overtage hvervet.

Det blev til mange spændende samtaler med ældre mennesker,
der stadig husker forsamlingshuset som et levende sted, et cen-
trum i Hansted sogns folkelige kultur. På grundlag af først og
fremmest deres beretninger suppleret med kildemateriale og
gamle fotografier er det lykkedes at udarbejde et festskrift på
ca. 80 sider, der vil blive trykt hos Steffensen Offset og ud-
komme i efteråret.

Festskriftet vil blive tilbudt interesserede beboere, dog således,
at medlemmerne af forsamlingshuset vil få en særlig rabat.

Forsamlingshuset vil markere jubilæet ved afholdelse af en re-
ception og fester for medlemmerne og særligt indbudte.

Den officielle festdag er den 6. oktober, og det har sin histo-
riske forklaring. I 1888 levede stadig mindet om den første
grundlovs giver, Frederik den Syvende, der ikke for intet havde
fået tilnavnet "Folkekær". For at ære hans minde og samtidig
vise efterfølgeren, hvad man i Hansted sogn mente om ham(!),
bestemte man at lade indvielsen foregå netop den 6. oktober,
Frederik den Syvendes fødselsdag.

Mogens Kirkegaard

Festskriftet

Festdagen _

den 6. oktober

BESTILLER DE NOGET I KULTURCENTERUDVALGET?

Den 20. januar 1988 blev der på Egebjergskolen afholdt et mØ-
de med deltagere fra alle foreninger m.m. i lokalområdet.
Formålet var at undersøge, om der var interesse for at forsøge
at udnytte den mulighed, som det nyoprettede "Folkeskolens
Udviklingsråd" gav, for at åbne skolen for lokalbefolkningen i
form af et udviklingsarbejde.

Det var der særdeles stor interesse for, og et udvalg blev ned-
sat, som skulle lave det forberedende arbejde og fremkomme
med et forslag til en ansøgning. Forslaget skulle så forelægges
på et nyt stormøde i aug./sept. 1988. - Siden da har man ikke
hørt alt for meget til udvalget, men det er nu ikke, fordi der
ikke er sket noget.

Nej, der er skam sket meget. Først blev der fremsendt en an-
søgning til udviklingsrådet, som bevilgede 12.000,- kr. i startka-
pital i forbindelse med det forberedende arbejde. Derefter tog
udvalget på ekskursion til Jelling for at besøge en skole, som
allerede er i gang med at bruge den lokale folkeskole til lokalt
kulturcenter. Desuden har der været afholdt en del udvalgsmø-
der, det seneste den 10. august 1988. Resultatet af udvalgsar-
bejdet vil blive fremlagt på et nyt stormøde på Egebjergskolen
onsdag den 31. august kJ. 19.30 i musiklokalet. Der er til mØ-
det udsendt skriftlig invitation til alle, som var repræsenterede
på stormødet i januar, men alle interesserede i Øvrigt er sær-
deles velkomne. Vi håber at se rigtig mange, så den endelige
ansøgning til udviklingsrådet kan blive et udtryk for flest mu-
liges ønske. Vel mødt!

På udvalgets vegne
Gerda Christensen
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AMAZONLANDET SET FRA EN HÆNGEK0jE

Hansted-Egebjerg
Beboerforening

Lundum og Hansted
Husho ldnings foreni nger

Lundum og Hansted
Menighedsråd

Onsdag, den 05. oktober 1988, kl. 19.30 i konfirmandstuen
Hansted Præstegård er der lagt op til en spændende aften.

Henrik Køhler, Laven St., tager os med på en fantastisk rejse
5.000 km ad Amazonfloden. lord, toner og billeder vil han i
ca. 85 min\.ltter tage os med på en "sejltur" i en helt fremmed-
artet verden, med helt anderledes værdinormer end de gængse
danske. Lyddiasforedraget er først og fremmest en rejsebeskri-
velse fra de pågældende religioner, men med stor vægt på kul-
turelle, sociale, politiske og økologiske forhold.

Kom og oplev dette spændende lyddiasshow -
- tag kaffe og brød med!!

EGNENS LOKALHISTORIE
Tekst:

Mogens Kirkegaard
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Hvis man er interesseret i egnens lokalhistorie, er der i efter-
året flere tilbud.

Den 27. september er der foredrag (Bent Ousager) på Egebjerg-
skolen som optakt til et studiekredsarbejde, der begynder man-
dag den 10. oktober i samarbejde med Rosing-Ræderske Aften-
skole. Studiekredsen ledes af lærer Christian Wurtz Frederiksen
og vil handle om dels lokalhistorie, dels slægtsforskning. Man
vil få mulighed for at lære at læse ældre skriftformer (gotisk),
og der vil under forudsætning af fornøden interesse blive arran-
geret en ekskursion til landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.
Her vil man under vejledning finde slægtsoplysninger om f.eks.
oldeforældre og andre slægtninger længere tilbage.



Den 19. og 20. november arrangeres en stor udstilling på Ege-
bjergskolen af dels historisk materiale, dels kunsthåndværk og
husflid fremstillet af lokale beboere. Der vil være mulighed for
at købe tingene. Interesserede kunsthåndværkere og hobbyfolk
med lyst til at udstille deres produkter bedes henvende sig til
Peder Pedersen, Højvang, tlf. 05656030, gerne hurtigst muligt.

Med hensyn til det lokalhistoriske arbejde skal det også nævnes,
at der i foråret opnåedes et godt resultat. I samarbejde mellem
Lundum Borgerforening og Hansted-Egebjerg Beboerforening op-
rettedes Lundum-l-Iansted Sognearkiv, der fremover skal varetage
det lokalhistoriske arbejde i hele den gamle Lundum-Hansted
kommune svarende til sognegrænserne. Den tidligere "Lokalhisto-
risk Studiesamling for Hansted Sogn" har nu overdraget sine
samlinger og aktiviteter til det nye arkiv, der har til huse i et
lokale på Egebjergskolen. Samlingerne skal nu ordnes systematisk
med henblik på offentlig adgang.
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Lokalhistoriske bøger udkommet i 1986 og 1987 kan fortsat kø-
bes ved henvendelse til Mogens Kirkegård, tlf. 05 65 61 09.
Overskuddet ved salget skal financiere sognearkivets arbejde.
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1938-1988
I

LUNDUM HUSHOLDNINGSFORENING
50 AR

Tekst:
Anna Jensen
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Man har bedt mig skrive en oversigt over de 50 år der er gået
siden Lundum Husholdningsforening stiftedes af en kreds af
fremsynede kvinde.
Det efterkommer jeg gerne, da jeg fØler jeg har haft stort ud-
bytte gennem alle årene som medlem.
Både rent praktisk gennem konsulentens råd og nytænkning,
men også gennem socialt samvær med mine medsøstre, og sidst
men ikke mindst den skare af kunstnere og personligheder, som
Horsensegnens Husholdningsforening i årenes løb engagerede til
"at oplyse og oplive os". Clara Pontoppidan, Ingeborg Brams,
Frans Andersen for at nævne nogle af de store kunstnere fra
de første år, og personligheder som Marcus Melchior, Poul Bor-
chenius, Bodil Kock, Lis Groes, Lis Møller, Ellen Willemoes An-
dersen, man kunne blive ved.
Tilslutningen var altid stor, f.eks. står der i protokollen 1944,
at der var over 500 medlemmer til et stævne på Uldum HØjsko-
le, en festlig dag, "og så drog alle, hver til sit, et minde rige-
re" skriver formanden.

Også dengang afleverede man størsteparten af kontingentet til
hovedforeningen, men jeg synes også vi fik valuta for pengene.
I dag er honorarerne væsentlig større, moms og andre afgifter
har udhulet budgettet, og mange synes, at de får for lidt ud af
kontingentet, og nogle kredse melder sig ud, hvilket er stor ska-
de, da små enheder aldrig kan magte det vi kan i en stor flok.
Hellere lade "rebellerne" vælge sig ind i hovedbestyrelsen, og
komme frem med de ideer, som de jo må have, i stedet for
kun at kritisere. Så kom vel den fornyelse som hele tiden må
ske, hvis en forening skal bestå.

Onsdag den 20. juli 1938 afholdtes sti ftende bestyrelsesmøde
den lokale kreds under Horsensegnens Husholdningsforening.

FØlgende valgtes:
Fru Elisabeth Rasmussen, Lundum Mølle
Fru Oda Marschall, Lundholm
Fru Ellen Bøtker-Rasmussen, Lundumskov Skole
Fru Anna Jensen, Dagmarsgård
Fru Mette Nielsen, Rådvedgård

Suppleanter:
Fru Petra Nielsen, Lundumskov Mark
fru Joh anne Jensen, Rådved

fru Anna Jensen, Dagmarsgård blev valgt til første formand.

Allerede i sommeren 1937 havde man ladet afholde henkognings-
kursus for unge piger på Dagmarsgård under ledelse af frk.
Hertha Kjærgård, lærerinde på Klejsgård Husholdningsskole. Det
egentlige foreningearbejde kom først i gang vinteren 1939, da
der var udbrudt Mund og Klovesyge i efteråret, og al samkvem
forbudt.

I januar 1939 blev der afholdt sykursus, rensning og presning af
herrehabit, reparation og vedligeholdelse af Trikoundertøj og
strømper. I de første mange år var sykurset fast på program-
met, senere kom så hjemmesyersker, de boede rundt i hjemme-
ne, og det var ret opslidende, for husmødrene blev gerne så iv-
rige og kunne ikke få nok syet og klippet til.



l arene fra 1940 og til efter 1946, var der også god brug for
Husholdningsforeningen og konsulenterne, med den mangel, der
var på dagligvarer. Hård frost og dårligt vejr i høst ødelagde
brødkornet, så man måtte anvende byg i stedet for hvede, og
rugen var også dårlig. Ligeledes prøvede man at koge sirup af
sukkerroer til at søde maden med, kartoffelmel blev fremstil-
let, alt det havde konsulenterne afprøvet, og der var apparatur
man kunne låne eller leje til fremstilling af kartoffelmel. Det
var en god hjælp, men bygbrødet blev aldrig helt godt.
En anden vigtig ting var udflugterne, enten ud til forskellige
virksomheder eller til naturskønne steder, næsten altid begge de-
le. I 1941 var man således på udflugt til Skanderborg sammen
med pastor Kjærsgård, der fortalte om Slotskirkens historie, og
et besøg på anstalten Sølund blev der også tid til. Der var 26
deltagere på denne cykeltur.

På dette tidspunkt havde man 47 medlemmer, men ellers var
tallet 30 til 40 i mange år, Rådvedkonerne var kun medlemmer
de fØrste 3-4 år, de er siden blevet medlemmer i Egebjerg.

Vi havde i mange år, en dejlig, dygtig og kompetent konsulent
i frk. Dagmar Laursen, hun kunne skære igennem selv den mest
højrøstede "snaksalighed" der jo nemt opstår, hvor en flok ko-
ner er samlede. Hun havde altid fingeren på pulsen, og netop
omkring 1950 kom der mange nye mærkelige ting. En gang på
Lundumgård, mens Berthe Nielsen var formand, demonstrerede
hun anvendelsen af en trykkoger, da den begyndte at støje og
hoppe var køkkenet pludselig tomt, alle var flygtet ind i folke-
stuen. Det var ved samme lejlighed, hun demonstrerede brugen
af "flydende tråd", det vakte stor begejstring, tænk at kunne
klare reparationen af "fatters" arbejdsbukser i en håndevending,
men ak, lapperne flød rundt i vaskemaskinen efter et par gange.
Derimod var det nye sulfo-opvaskemiddel kommet for at blive,
det havde måske været bedre for miljøet, om vi var blevet ved
sæbe og soda.
Siden kom så alle de dejlige "hvidevarer", det var en revolution
der forandrede vor hverdag mere end noget andet, det blev til
besØg på BHHH-centret, hvor man kunne få råd og vejledning.
Der var også kursus for unge piger og håndarbejde fra HØjsko-
lernes Håndarbejde, som gerne sluttede med en udstilling og no-
get underholdning. En gang havde vi formået den navnkundige
stærke bagermester Bregendorf til at komme med sine amatø-
rer til underholdning, med påfølgende dans. Det kostede 250 kr,
men så var der også tre mands orkester, det blev den helt sto-
re succes, 150 ældre og yngre. (Da tilslutningen var så god, var
entreen kun 2 kr.).

Økonomien var ellers lidt anstrengt, i 1955 er man lidt bekym-
ret. Læge Høegh-Guldberg skal have 100 kr. for fremvisning af
sin farvefilm fra Grækenland, men der var stor tilslutning (75),
"så vi fik endda et lille overskud" skriver en lettet formand.
Somme tider kunne det knibe med tilslutningen, selv til sommer-
udflugten, vi passede ellers på, det måtte helst ikke blive i roe-
tiden eller hvis høet skulle bjerges. En gang lokkede vi med
gratis kaffe hos Salling i Arhus, næstformanden (det var mig),
havde glemt at spørge om prisen, det var dyrere end beregnet,
så vi måtte skrabe bunden, det sved længe.

Efterhånden blev alt dyrere og forsamlingshuset var ikke længe-
re tidssvarende, og vi begyndte at holde møder på Centralsko-
len i Egebjerg, hvor vi kunne benytte skolekøkkenet, og hvor
også aftenhØjskolen blev holdt; derimod fortsatte vi endnu en
tid med håndarbejdskursus i forskolen, og nu går vi sammen i
vintertiden rundt i hjemmene.
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FORMÆND GENNEM 50 AR:

1938-1940 Anna jensen
1940-1941 Marie Hougård
1941-1942 Katrine Laursen
1942-1946 Anna jensen
1946-1949 Berthe Nielsen
1950-1951 Magda Rasmussen
1.951-1952 Karen Christensen
1952-1954 Katrine Laursen
1954-1955 Ditte jensen
1955-1957 Minna Andersen
1957-1966 Berthe Nielsen
1966-1970 Ditte jensen
1970-1973 Else Thomassen
1973-1980 Anna jensen
1980-1982 Ditte jensen
1982-1988 Anna Naldal
1988- Lis Odgård
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Medlemstallet er stagneret, for tiden 24, så efterhånden er det
blevet til at man afholder møderne fælles med Egebjerg-Han-
sted Husholdningsforening. Vi kan ikke selv bestride udgifterne
ved maddemonstrationer 0.1..

Et nyt tiltag for Lundum Husholdningsforening er at være med
til julemødet for beboerne på Hansted Hospital hvert år fØrst
i december, til glæde for beboerne, men så sandelig også for
de skiftende bestyrelser.

Det var lidt om tiden, der er gået. Hvordan frem tiden vil blive
vil tiden vise, der er andre behov i dag, men alle os der har
været med omtrent fra begyndelsen fØler vi er en tak skyldig
til vor forening.

1938-1988

HANSTED-EGEBjERG HUSHOLDNINGSFORENING

50 AR
Tekst:
Annalise Daugaard
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I år er det 50 år siden nogle initiativrige kvinder startede vor-
es husholdningsforening, en del af Horsensegnens Husholdnings-
forening. Det var Thyra Mortensen, Johanne Frandsen, Tinne
Christensen og Lilly Christensen.

Thyra Mortensen var formand i starten indtil posten blev over-
taget af Tinne Christensen, der var foreningens formand i 10
o ~
ar.

Det har været 50 lærerige år. Efter et par år kom krigen, hvor
man havde stor behov for hjælp rundt i hjemmene. Der blev la-
vet æblemost, kartoffelmel, roesirup, sæbe og meget andet.
Man skulle spare på alt, rationeringsmærkerne skulle helst slå
til, så der var behov for nogle gode og billige opskrifter. Vi
skulle også lære at stoppe og lappe, hver en lille trævl blev an-
vendt og der blev strikket hæle og tæer i de slidte strømper.
Der var en dame som kom rundt i hjemmene for at hjælpe
med reperationer og om forandring af tøjet. Det var også mest
i hjemmene konsulent Dagmar Laursen kom. Hun cyklede med
ovn, primus og hvad der ellers skulle til, for at vi kunne lære
noget i disse sparetider, så det var drøjt at være konsulent den-
gang.

Men årene gik og vi fik mere normale tider, alt imens opskrif-
terne blev bedre. Der blev bygget Centralskole og der mødtes
vi til vore demonstrationer og kurser som husholdningsforening-
en den gang stod for. På kurserne var der kjolesyning, syning
af lampeskærme, broderi, knipling, porcelænsmaling og madlav-
ning. De unge piger var rundt i hjemmene hvor de lærte at
stryge, bage, ordne blomster og dække bord.

Vi har gennem årene haft nogle vældig gode forårs fester med
op til 200 deltagere, hvor man selv smurte smørrebrød og un-
der Regnar Caspersens dygtige ledelse havde underholdning af
de unge piger. Musikken til dans var gennem mange år Ellen
og Henning, Egedal Maskinfabrik. Sådan en aften kostede de før-
ste år 2 kr., men så var alt også betalt.



I dag er tiden blevet anderledes, vi har fået TV, der er revy
og dyre foredragsholdere, så konkurencen er hård, men forening-
en har gennem alle årene klaret sig godt.

I dag lærer vi om sund mad og kalorier, men vil alligevel godt
lære at bage kransekage 0.1.. Vi har haveudflugter, virksomheds-
besøg og modeopvisning. Hvert år til jul er vi ca. 100 til vores
julernøde. Vi har også hvert år til jul en dejlig eftermiddag på
Hansted Hospital, så der mødes vi med vore ældre, børnene mØ-
des vi med i legestuen og til fastelavn holder vi fest sammen
med idrætsforeningen. Vi har deltaget i optog og hjulpet med
det kulinariske til Idræts og Støtteforeningens arrangementer.
Desuden har vi i samarbejde med Menighedsrådet og Beboerfor-
eningen haft mange gode foredragsaftener og sangaftener med
forskellig underholdning. Vi har haft diletant i samarbejde med
forsamlingshuset. I de senere år har der været et godt samar-
bejde med Lundum husholdningsforening.

Det er en stor fornøjelse at arbejde med husholdningsforening-
ens virke, flere af bestyrelsesmedlemmerne har været med en
årrække, og vi har derfor et fantastisk godt samarbejde. Derfor
skal der lyde en tak til jer der arbejder med det i dag, men
også en stor tak til alle jer der som bestyrelsesmedlemmer har
gjort så stor et arbejde for vores 50 år gamle forening, og en
tak til alle jer der som medlemmer har støttet os gennem åre-
ne, uden jer var derjo ingen forening. Jeg vil håbe den må fort-
sætte i tiden fremover og byder alle såvel nye som gamle med-
lemmer velkommen i vores forening.

Bestyrelsen i dag er:

Annalise Daugaard
Grethe Sørensen
Ingelise Jensen
Kirsten L. Nielsen
Margit Henriksen
Ruth Jensen
Betty Holst

Repræsentant i Horsensegnens Husholdningsforening er:

Vera Kirkegård

fORARSfEST UNDER BESÆTTELSEN

Bagerst:
Ellen Knudsen, Annalise Daugaard,
Helga Christensen, Ellen Jensen, Mis-
se Bech, Grethe Hansen og Grethe
Lund.

forrest:
Rigmor Rasmussen, Anne Munch,
Margrethe Rasmussen og Nanna Jo-
hansen.

FORMÆND GENNEM 50 AR:

Thyra Mortensen
Tinne Christensen
Herdis Kjær
Mette Høltzemann
Kirstine Pedersen
Elise Andersen
Dagny Christensen
Kirsten L. Nielsen
Vera Kirkegård
Thora Rasmussen
Lilly Christensen
Anna Engelbrekt
Gudrun 0stergård
Inga Bech
Annalise Daugaard

KONSULENTER
GENNEM 50 AR:

Dagmar Laursen
Kirsten Dahl
Rigmor Andersen
Kirsten Bach
Alice Andersen
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HANSTED-EGEB]ERG HUSHOLDNINGSFORENING
I

LEGESTUEN
Tekst:
Grete Sørensen

Bagerst:
Irma Sahner, Anders, Mia, Maja, LI-
ne, Michael og Grethe sørensen.
Forrest:
Louise, Kristian, Michael, Rasmus og
Karen.
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Legestuen i Egebjerg startedes i 1967 for at give landbobørn
fra spredte bebyggelser mulighed for at være sammen med and-
re bØrn. Legestuen er et tilbud til både hjemmegående børn,
børn der passes af en ung pige eller en dagplejemor. Børnene
kommer for' at være sammen med jævnaldrende legekammerater
så de ikke skal fØle sig isoleret og bedre kan klare sig når de
skal i skole.

De forældre der bruger legestuen for deres børn repræsenterer
et bredt udsnit af befolkningen her i området; men også fra op-
landet møder de meget præcis op for at være med i legestuen.

I starten havde legestuen til huse i Hansted Egebjerg forsam-
lingshus; men de sidste 11 år har legestuen haft egne lokaler
i Egebjerg gl. Brugs, hvor vi har fået nogle dejlige lyse lokaler,
og en have, så nu kan børnene rigtig udfolde sig.

foruden samværet med andre børn, har vi mange forskellige ak-
tiviteter, f.eks. leg, papirklip, tegne/male samt sang, oplæsning
og sanglege.

Vi har kontakt med tandlægen som vi besøger en gang om året,
ligeledes børnehaveklassen på Egebjergskolen. På biblioteket lå-
ner vi bøger, nogle gange låner vi også film til fremvisning.
Somme tider er vi på bondegårdsbesøg, det er noget de fleste

. børn er meget glade for.

Legestuen er åben tre formiddage og en eftermiddag om ugen,
tre timer hver gang. Børnene kommer to eller tre gange om
ugen. Børnene medbringer selv madpakker og saftevand, som vi
spiser sammen. Hvis der er en der har fødselsdag har vi flag
på bordet og fødselsdagssangen bliver sunget og vi råber hurra
så hØjt at det runger i hele lokalet; måske har fødselsdagsbar-
net noget mundgodt med til alle bØrnene. Hvert år slutter lege-
stuesæsonen med en udflugt hvor forældrene er med.

Vintersæsonen starter torsdag den 01. september med de til-
meldte børn fordelt på fire hold. Tilmelding for børn der er
fyldt tre år kan endnu nås ved en opringning til Lilli Grethe Sø-
rensen (05656010). Personalet i legestuen er Grethe og Irma.



KOMMENDE ARRANGEMENTER
Hansted-Egebjerg og Lundum

Husholdningsforeninger

Onsdag den 14. september 1988, kl. 19.30 i Egebjergskolens skø-
lekøkken:

Demonstration v/Vera Kirkegaard og Dorthe Mogensen.
"Stenmøllebrød og pålæg".

Mandag den 14. november 1988, kl. 19.00 i Egebjergskolens mu-
siklokale:

Blomsterdemonstration v/Brdr. Nielsen, Frederiksgade, Hor-
sens.
"Pynt til advent og jul".

Onsdag den 07. december 1988, kl. 19.00 i Egebjergskolens mu-
siklokale:

"julernøde".

LUNDUM SOGNS BORGERFORENING

Som sekretær i Lundum Sogns Borgerforening, er jeg blevet op-
fordret til at skrive lidt om Borgerforeningen her i det nye fæl-
lesblad.

Foreningens formål er at samles i en upolitisk forening til vare-
tagelse af praktiske og kulturelle interesser i Lundum Sogn.
Der afholdes generalforsamling en gang årlig i marts måned.
Derudover afvikler foreni!1gen ca. fem arrangementer om året,
hvoriblandt kan nævnes: løvspringstur, Sankt Hans fest, børne-
dyrskue/sommerfest, familieudflugt og høstfest.

Lundum Sogns Borgerforening har ca. 100 medlemmer.

I bestyrelsen har det været på tale at lave en lille folder, som
skulle uddeles til nyankomne borgere i sognet. Da dette endnu
ikke er blevet til noget, vil jeg gerne benytte lejligheden til at
ønske alle nyankomne borgere velkommen i byen. Har du lyst
til at lære den øvrige befolkning i byen at kende og få indfly-
delse på, hvad der sker i din by, kan jeg opfordre dig til at
blive medlem af Borgerforeningen og helst komme til vore ar-
rangementer. Samtidig vil jeg meget gerne takke vore medlem-
mer for den store opbakning, der har været i form af fremmøde
til vore arrangementer.

Hvis der er nogen, som har noget på hjerte, er alle velkomne
til at komme med indlæg til bladet. Man kan blot henvende
sig til enten formanden eller undertegnede.

Til slut skal det nævnes, at det koster kr. 40,00 pr. år pr. hus-
stand at være medlem.

Tekst:
Elsa Nielsen

Formand:
Hans j ørgen Christensen
Rådvedvej 143
Tlf. 05 65 62 22
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Tekst:
Peder Pedersen

Besøg på
"3-stjernet"

14

Mandag den 22. februar blev der afholdt generalforsamling i be-
boer foreningen. Foreningens kasserer gennem mange år Georg
Brander Rasmussen ønskede at udtræde af bestyrelsen. I hans
sted valgtes Carl Oluf Madsen som tillige overtog posten som
kasserer.

til beboerrnØde. Le-
Ebbe Nielsen og le-
Visbye Lauersen var

Efter generalforsamlingen var der indkaldt
deren af Horsens Kommunes Byplanafdeling
deren af Kommunens Vej og Trafikafdeling
tilstede.

Ebbe Nielsen fortalte at der ikke på daværende tidspunkt, var
planer for yderligere byudvidelse i Hansted-Egebjerg området.
Interessen samler sig for tiden om byfornyelse og trafiksanering
i den indre by, samt byudviklingen omkring Lund.

Lokalplanforslag nr. 54, der omhandler trafiksanering af Grus-
dalsvej og Vesterhøjsvej, betragtede Ebbe Nielsen som skrinlagt,
idet der ikke p. t. var penge til projektet. På mødet blev det
iøvrigt fremfØrt at den megen omtale af trafikproblemerne hav-
de haft til følge at en del af trafikken allerede var flyttet til
Vesterhøjsvej, som det var tilsigtet i lokalplanforslaget.
På mØdet blev også diskuteret betimeligheden af at b_ryde ind
i det gamle landsbymiljø på Gl. Egebjergvej hvor man ville ri-
ve gamle landbrugsbygninger ned for at give plads for nye ræk-
kehuse.

Visbye Lauersen fra Vej og Trafik afdelingen, gaven bred ori-
entering om vej forholdene i kommunen. Han udtrykte beklagelse
over at man ikke rådede over tilstrækkelige midler til at ved-
ligeholde kommunens vejnet. Han nævnede som eksempel Ege-
bjergvej, som er i en dårlig forfatning, men før den kan blive
istandsat skal der nedlægges en ny 2-strenget kloakledning, og
dette projekt har kommunen heller ikke penge til. Så vi må
nok væbne os med tålmodighed en tid endnu.

Der har været en del klager over, at der blev kørt for hurtigt
på såvel Egebjergvej som Hanstedvej. På mødet blev der udtalt
ønske om at der blev lavet "bump" for at sænke hastigheden.
Dertil svarede Visbye Lauersen at det ikke var nogen god ide,
da både Egebjergvej og Hanstedvej har gennemgående trafik, og
at der var iværksat en trafikanalyse, som på daværende tids-
punkt ikke var tilendebragt.

~I

Tirsdag den 24. maj var der arrangeret et møde for Beboerfor-
eningens medlemmer på Salamifabrikken "3-stjernet" på Lang-
marksvej. Mødet som var kommet i stand efter forslag af Knud
V. Rasmussen, Hansted Strandgård, havde samlet 40 deltagere.

Direktør Frank Andersen gav fØrst en orientering om virksom-
heden og dens produktion. Derefter fortalte han om udflytnings-
planerne og baggrunden herfor. Virksomheden har i de senere
år ekspanderet så meget at der ikke er plads nok på Lang-
marksvej. Derfor har man valgt at flytte udenfor byen, det er
især manglen på lagerplads der er akut. Første etape af bygge-
riet i Hansted er derfor opførelse af lager. Byggeriet ventes på-
begyndt medio august 88, og skal stå færdig til ibrugtagning 1.
februar 89.
J ordarbejdet er i store træk tilendebragt og en landskabsarkitekt
har fået til opgave at udarbejde et forslag til beplantning og
tilsåning af den del af arealet som ikke skal bebygges. Man
venter at påbegynde plantearbejdet i efteråret 88.
Det skal nok blive pænt, siger Frank Andersen med eftertryk,
bare I vil give os lidt tid.



Det årlige sam rådsmøde blev afholdt den 8. juni.

Repræsentanter for områdets foreninger var mødt for bl.a. at
tale om udgivelsen af den blå folder. Man enedes om at lade
den udkomme i år ligesom tidligere år, for så senere at over-
veje at lade den indgå som et "rive ud ark" i det nye fælles-
blad.

Med glæde kan vi konstatere at den nye virksomhed i Hansted
"3-stjernet", som dårligt nok endnu har begyndt at flytte hertil,
har vist interesse for hvad der rØrer sig i Hansted og Egebjerg.

Det har foreløbig haft til resultat at tre lokale foreninger er
blevet tilgodeset med en pengesum fra Erna og Aage Jensens
Familiefond. Det drejer sig om Husholdningsforeningen som fej-
rede 50-års jubilæum. Fonden gav vinen til festen.
Forsamlingshuset får penge til ny belysning i hallen, som netop
er bleven istandsat i anledning af det forestående 100-års jubi-
læum.
Idrætsforeningen får, gennem Støtteforeningen, et belØb til unge
idrætsudøveres del tageise i stævner og lignende.

Fondsbestyrelsen håber at pengene, med denne fordeling, vil nå
ud til mange af Hansted-Egebjergs beboere.
Vi siger mange tak til Fondsbestyrelsen.

Skt. Hans festen blev ligesom tidligere år fejret i skoven i et
samarbejde mellem Husholdningsforeningen, Støtteforeningen og
Beboerforeningen. Vejret var, som bekendt fint i år, og aftenen
forløb med underholdning- af harmonikapigerne Conny og ~ene.
Desforuden var der Amerikansk lotteri, medens de mindste bag-
te snobrød. Båltalen blev holdt af sognepræst Inger Lise Sander.
-Et nyt indslag i festen i år var at bålet blev tændt med ild som
Dronning Margrethe dagen forinden havde tændt ved FrihedsstØt-
ten i København i anledning af 200-året for stavnsbåndets op-
hævelse. Ilden blev på forskellig vis bragt til Horsens Rådhus,
hvorfra 5 unge løbere fra Egebjerg skiftedes til at løbe med
faklen til festpladsen i skoven i Egebjerg, en tur på ca. 10 km.
som de tilbagelagde på 30 min. (godt klaret).

Husholdningsforeningens og Beboerforeningens årlige haveudflugt
løb af stabelen den 30. juni. Turen som havde samlet 40 delta-
gere gik til Thyra og Harry Sommers have i Vrønding og Kis
Jensens have i Kørup. Efter at have beundret de smukke haver,
gik turen til Ølsted kro, hvor kaffen ventede. Det var en vel-
lykket aften med godt vejr og godt humør.

Den Blå Folder

Erna og Aage
Jensens

Familiefond

Sankt Hans aften
i skoven

Haveudflugt
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EIF's BESTYRELSE

Formand:
Birgit Madsen, Højbovej 24
Tlf. 05 65 59 56

Næstformand:
Flemming Brun, Vandværksvej 20
Tlf. 05 65 66 45

Kasserer:
Elsebeth Jensen, Skovgårdsvej 18
Tlf. 05 65 62 45

Sekretær:
Lone Dagnæs, Vesterhøjsvej 56
Tlf. 05 65 65 70

Håndbold:
Keld Stidsen, Gl. Egebjergvej 31
Tlf. 05 65 65 76

Erik Jensen, Lykkesholmsvej 4
Tlf. 05 65 63 32

Fodbold:
Benny Sander, Vandværksvej 3
Tlf. 05 65 67 64

Tommy Savskov, Vesterhøjsvej
Tlf. 05 65 67 62

Badminton:

Flemming Brun, Vandværksvej 20
Tlf. 05 65 66 45

Gymnastik:
Karen Baunsgaard, Vandværksvej
Tlf. 05 65 66 97

Svømning:
Lone Dagnæs, Vesterhøjsvej 56
Tlf. 05 65 65 70

EIF's ST0TTEFORENING

Formand:
Palle Nielsen, GI. Kirkevej 4
Tlf. 05 65 64 34

Modtagere af EIF-pokalerne 1988.
Lis Sørensen var fraværende.

Tekst: Jørn Themsen
Foto: Niels Bjerregaard
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El F -POKALERNE
EIF uddeler hvert år tre vandrepokaler til personer, der har y-
det en særlig indsats i årets løb.

Den ældste pokal (årets lederpokal ElF) blev første gang uddelt
i 1973. Den er en gave fra Fritidskommissionen i anledning af
foreningens 40 års jubilæum. Den blev uddelt på den ordinære
generalforsamling i november indtil 1981.

Her er en liste over de første års modtagere:

1973 Tommy Savskov
1974 Tommy Savskov
1975 Leif Holst
1976 Erik Thomsen
1977 Inge Andersen
1978 Hanne og Joan
1979 Kaj Johansen
1980 Tommy Savskov
1981 Vibeke og Marianne Larsen

Herefter gik man over til at uddele pokalen ved forårsafslutnin-
gen i forsamlingshuset. I de seneste år er den blevet uddelt lør-
dag formiddag i forbindelse med sommerfesten.

1983 Lene Vestergård
1984 Elsebeth og JØrn Andersen
1985 Bettina Noszczyk
1986 Frank Hansen
1987 Hisamitsu Takai
1988 Carl Christian Jensen

I 1977 skænkede nu afdøde pedel, Orla Kristensen, EIF en po-
kal, der fik navnet EIF-pokalen. Den uddeles til en person, der
har ydet en indsats for foreningen. Vedkommende kan være le-
der, bestyrelsesmedlem eller en "neutral" person, der blot har
hjulpet EIF i det daglige arbejde.

Følgende

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

har indtil nu fået denne pokal:

Beernd Steen Hansen
Lei f Bregenov
Hans Thomsen
Hanne Dahl Pedersen
Erling Hansen
Ingen uddeling (se tidligere).
Tommy Savskov
Regnar Caspersen
Erik Thomsen
Marianne Thomsen
Jørn Themsen
Elsebeth og JØrn Andersen

Den tredie pokal, Horsens Landbobanks lederpokal, modtog EIF
i jubilæumsgave til 50 års jubilæet i. 1983. Den går til unge le-
dere, der tør prØve kræfter med ledergerningen i en ung alder.
De arbejder ofte sammen to og to. De seks gange, den er ble-
vet uddelt, er den gået til:

1983 Poul Kjær
1984 Jørgen Hansen
1985 Kim Hoffer
1986 Pia Jørgensen og Mette Christiansen
1987 Mogens Rosendahl og Peter Nielsen
1988 Lis Sørensen og Merete Kirkegaard



Så er vi klar til at starte en ny sæson i Egebjreg Idrætsfor-
enings gymnastikafdeling. Vi kan i år tilbyde følgende hold:

TIDSPUNKT 1. M0DEAFTEN

tirsdage
kl. 15.50-16.50

13. september

onsdage
kl. 16.50-17.50

21. september

torsdage
kl. 16.50-17.50

15. september

onsdage
kl. 17.50-18.50

14. september

onsdage
kl. 17.00-18.00

14. september

torsdage
kl. 19.00-20.00

15. september

onsdage
kl. 19.00-20.00

21. september

STED

Egebjergskolens
gymnastiksal

Egebjergskolens
gymnastiksal

Egebjergskolens
gymnastiksal

Egebjergskolens
gymnastiksal

Egebjerghallen

Egebjerghallen

0stbirkskolens
gymnastiksal

nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt

tirsdage
kl. 18.50'-19.50

kr. 100,-/måned Egebjergskolens
gymnastiksal

Karen Baunsgård / Lone Dagnæs

For lilleputterne har forårssæsonen været en skuffelse rent re-
sultat- og spillemæssigt. Træningsfliden har været helt i top;
men når vi har skullet ud og spille kamp, har det stillet sig an-
derledes. Der har været ..alt for mange afbud hver gang, og det
har indvirket på både spillet og resultaterne. Derfor ligge'r vi
i øjeblikket i bunden af rækken; men det agter vi at gøre no-
get ved her i efteråret.

I pinsen havde vi en vidunderlig tur til Kalundborg. Alle drenge-
ne havde nogle dejlige dage med masser af fodbold og hygge-
ligt samvær. Sådan en tur styrker sammenholdet og troen på,
at resultaterne bliver bedre her i efteråret.

EIF -fodbold
lilleputter

Kim og Frede

Så starter vi igen på en ny håndboldsæson; EIF har tilmeldt 9
hold i JHF - og 6 hold i HGU-turneringerne. Ungdomsholdene vil
også i år få tilbudt at deltage i THY-Cup mellem jul og nytår.

Ungdomsafdelingen har ca. 140 aktive spillere. Er der forældre
eller aktive spillere, der kan påtage sig et lederjob, så kontakt
en fra EIF's bestyrelse eller håndboldudvalg.

EIF-håndbold
ungdom

Erik Jensen

Gymnastik

HOLD/LEDERE

Piger/drenge (4-6 år)
B. Nielsen/I. Sahner

Drenge/piger (6-10 år)
Grethe og Hisa Takai

Piger (7-11 år)
L. Kallehave/K. Lauridsen

Piger (12-16 år)
Henriette Andersen

Springhold (8-14 år)
Pelle Nielson/Lisa Koch

Motionsdamer (??-?? år)
Margit Maas

Motionsherrer (??-?? år)
Bent Jensen

nyt nyt nyt nyt ny

for de friske piger
J ane Fonda / Aerobic

Anni Pedersen

Fodbold

Håndbold
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Svømning På grund af lukningen af svømmesalen i Egebjerg, har vi ikke
modtaget fordelingen af svømmetimer fra kommunens side. .'

På nuværende tidspunkt kan det ikke oplyses hvornår svØmme-
salen åbner igen; men straks når vi ved besked vil der blive an-
nonceret i 0stjydsk Avis samt komme opslag hos lokale hand-
lende.

EIF -svømning
Lone Dagnæs

SOMMERFESTEN 1988
Festdeltagerne begyndte i år torsdag aften. Vejret var ikke sær-
lig godt, og kun godt hundrede indtegnede sig til marchen fra
atriumgården.

Da optoget satte sig i bevægelse, var forrest - på en lastvogn
blæseorkesteret "Nord for Alperne". Herefter fulgte spejdernes
og idrætsforeningens faner og marchdeltagerne.

Et nyt indslag i EIF-marchen var en festgudstjeneste i Hansted
kirke, hvor sognepræst Ingerlise Sander prædikede. Orkesteret
"Nord for Alperne" (25 mand) spillede til hele gudstjenesten,
som havde samlet ca. 300 mennesker. De mange blæsere gav
en særlig oplevelse for deltagerne i gudstjenesten.

Da deltagerne forlod kirken, var solen kommet frem, så turen
fra Hansted, forbi Vandværkssøen og tilbage til atriumgården gav
appetit til Husholdningsforeningens kartoffelsalat og frikadeller.

Tekst: Marianne Ellegård
Birgit Madsen
Jørn Themsen

Foto: Niels Bjerregaard
Mogens Kirkegaard
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Fredagen startede med fodboldkampe, hvor de unge mennesker
gik til sagen. Især et pigehold fra Hammel imponerede med et
godt spil.

I Egebjerghallen var der lagt op til senior håndboldkampe, men
stævnet blev skæmmet af at flere modstandere meldte afbud
eller udeblev. Ærgerligt.

Atriumgården var hele dagen rammen om hyggeligt samvær for
bØrn og voksne. Som noget nyt blev der solgt øl og sodavand
fra en udendørs bar, og da vejret var fint sad mange og nød
det til sent på aftenen.

Støtteforeningen stod for aftenens arrangement. Først var der
bankospil, og efter en kaffe- og ølpause var der' underholdning
ved Bitten og J ette. Der var plads til flere mennesker, men al-
ligevel må man sige at tilslutningen var rimelig.

Mens de voksne hyggede sig i atrium gården, var der discotek
i klubhuset. De mange bØrn der var mødt op, gav udtryk for at
det var en stor succes. Alt i alt en god dag og aften.



Morgenkaffen lørdag var som sædvanlig det store tillØbsstykke.
Der var fuldt hus, og stemningen var fin. Landkrabberne under-
holdt, tombolaen åbnede, tipskuponen blev udfyldt, og snakken
gik livligt. Sidst på formiddagen var der gøgl for børnene, men
også mange voksne var tilskuere til den spændende Free Style-
BMX opvisning.

Leg uden grænser stod der i programmet for lørdag eftermid-
dag. Det skulle i følge arrangøerne være en sjov og uforpligten-
de holdkonkurrence, der havde det primære formål at underhol-
de såvel deltagere som tilskuere.

Idrætsforeningen havde indbudt fire hold til dysten. Et hold fra
byrådet og tre lokale hold fra Lundum, Hansted og Egebjerg.

Efter præsentation af holdene og de syv forskellige aktiviteter,
som deltagerne ikke kendte noget til i forvejen, begyndte løjer-
ne under sprechstallmeister Niels Bjerregaards ledelse.

Vi fik alle udleveret et æg, som vi skulle "opbevare" uskadt på
os under hele dysten. Første opgave bestod i at trække et tov
af en kabeltromle. En person skulle trække tovet af, mens en
anden skulle balancere på tromlen. Det var ret vanskeligt at
holde balancen. Derefter var der forhindringsløb med styltegang
sækkevæddeløb og eftersØgning af en øloplukker i et skumbas-
sin. Belønningen var en øl til hurtig nedskylning. Så gjaldt det
om at få fyldt vand i en spand ophængt ca 2 m over jorden,
knalde vandballoner med et sØm anbragt på et par stylter, ring-
ridning med nedtagning af ringe og sprængning af vandballoner,
og endelig skulle samtlige deltagere på hvert hold balancere sid-
dende på et vandrØr over et fyldt vandbassin, de Øvrige hold
havde mulighed for at forhindre dette med kasteskyts (våde
svampe). Hvert hold havde tre minutter til denne opgave og
det gjaldt om at få så mange personer som muligt over bassin-
et, uden at de faldt i. Kun holdene fra Lundum og Hansted sco-
rede point her, samtlige deltagere i konkurencen var efterhånd-
en temmelig våde, men morede sig dejligt.

Efter sammentælling af point blev holdet fra Lundum udråbt
som vinder, og præmien : en flaske Gammel Dansk blev budt
velkommen af de våde og kolde vindere.

Efter at have skålet og udvekslet erfaringer fra den hårde dyst
kunne deltagerne ikke dy sig for at give de to dommere og
tidstagere, Kurt Baunsgård og Bernt Stibolt en tur i vandet.

Madkurvefesten om aftenen var præget af tØrstige, glade men-
nesker, der var meget aktive på dansegulvet. Synd for dem der
ikke var mødt op.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle, der har ydet et bidrag
til, at vi fik nogle festlige og fornøjelige dage.
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SOGNEPRÆST:

[ngerlise Sander
Stængervej 24, Hansted
Tlf. 05-65 64 12

Træffes på hverdage kl. 12-[3 samt
torsdag kl. 17-18 eller efter aftale.
Mandag fridag!

GRAVERE:

Hansted Kirke:
Graver Hans Thomsen
Stængervej 46, Hansted
Tlf. 05 65 61 33

Lundum Kirke:
Graver Inger Kristensen
Stenbjergvej I [, 8752 Østbirk
Tlf. 05 78 15 08

Kirkebil

Konfirmand
indskrivning

Horsens
nærradio
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Den 08. november 1988 afholdes valg til menighedsrådene i hen-
holdsvis Lundum sogn og Hansted sogn. Valgene gælder for de
kommende fire år.

Forud for valgene afholder de to menighedsråd hver sit valgori-
entreingsmøde, således

Hansted sogn: onsdag den 07. september 1988, kl. 19.30.
Lundum sogn: tirsdag den 13. september 1988, kl. 19.30.

Begge møder afholdes i konfirmandstuen i Hansted præstegård
og er planlagt med følgende programpunkter:

sognepræsten fortæller om præstens arbejde i sognet og
i menighedsrådet,

menighedsrådsformanden fortæller om rådets arbejde i den
forløbne valgperiode og om kommende større opgaver,

valgbestyrelsesformanden orienterer om valgregler, opstil-
lingsprocedure, kandidatlister, m.v.,

fælles kaffebord med menighedsrådet som vært,

da der ved valgorienteringsmødet er tradition for opstil-
ling af kandidatliste, vil dette også blive forsØgt i år.

Formularer for kandidatlister og yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til valgbestyrelsesformanden. Eventuelle kandi-
datlister, underskrevet af det nødvendige antal stillere, skal ind-
leveres til valgbestyrelsesformanden senest den 27. september
1988, kl. 19.00, for at listen kan deltage ved valget den 08. no-
vem ber 1988.
I øvrigt vil der i våbenhuset være fremlagt valgpjecer for en-
hver som måtte være interesseret.

Valgbestyrelsesformand er for
Lundum sogn: Ingemann Sørensen, tlf. 05654258.
Hansted sogn: Ib Madsen, tlf. 05656031.

VIS INTERESSE - FA INDFLYDELSE- MØD OP

Jens Thule Jensen / Else Bregendahl

Kirkebilen kører igen til Hansted Kirke på følgende datoer:
25. september til hØstgudstjenesten, 30. oktober og 20. novem-
ber til højmesser.
Ring til Ølsted Turistfart (tlf. 05 65 24 II) senest kl. 18.00 da-
gen før gudstjenesten. Vi håber, at mange vil benytte sig af
muligheden!

Indskrivning af kommende konfirmander (husk dåbsattest) finder
sted hos Ingerlise Sander i præstegården på følgende tidspunkter:

7a: Tirsdag, den 06. september kl. 17.00-20.00
7b: Torsdag, den 08. september kl. 17.00-20.00

Horsens nærradio transmitterer gudstjenester kl. 19.00 på følgen-
de søndage: 25. september, 23. oktober, 20. november og 18. de-
cember, og sender programmet Kirkeligt Magasin på følgende
onsdage kl. 11.00-12.30: 07. september, 05. oktober, 02. novem-
ber, 30. november og 28. december.

Angående udsendelsernes emner og hvilken krike transmissionen
sendes fra henvises til Horsens Folkeblad.



GUDST ]ENESTELISTE

LUNDUM HANSTED
I

HANSTED
KIRKE KIRKE HOSPITAL

10.30 09.00 04. SEPTEMBER

Ingerlise Sander Ingerlise Sander

19.30 10.30 I ll. SEPTEMBER

Ingerlise Sander Ingerlise Sander

09.00 I 18. SEPTEMBER

T. Fiseher Larsen

Altergang, 15.00 I 21. SEPTEMBER
T. Fischer-Larsen

Høstgudstjeneste I 25. SEPTEMBER

10.30 (kirkebil)
Ingerlise Sander

HØstgudstjeneste I 02. OKTOBER
10.30

Ingerlise Sander

09.00 10.30 I 09. OKTOBER

Ingerlise Sander Ingerlise Sander

14.15 I 12. OKTOBER

Ingerlise Sander

09.00 I 16. OKTOBER
T. Fischer-Larsen

09.00 19.30 I 23. OKTOBER

Ingerlise Sander Ingerlise Sander
Kaffe i

konfirmandstuen

14.00 Familie- og 10.30 (kirkebil) I 30. OKTOBER

børnegudstjeneste Ingerlise Sander
Ingerlise Sander

Altergang, 15.00 I 02. NOVEMBER

Ingerlise Sander

09.00 I 06. NOVEMBER

Ingerlise Sander

10.30 09.00 I 13. NOVEMBER

Ingerlise Sander Ingerlise Sander

09.00 10.30 (kirkebil) I 20. NOVEMBER

Ingerlise Sander Ingerlise Sander

14.15 I 23. NOVEMBER

Ingerlise Sander

10.30 14.00 Familie- og
I

27. NOVEMBER

Ingerlise Sander børnegudstjeneste l. søndag i advent.
Ingerlise Sander -
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Af og til løber der nogle børn og voksne rundt i byen (og på
landet) iført grønne skjorter, røde tørklæder og (især om som-
meren) korte benklæder. Har du mødt sådan een, har du truf-
fet en KFUM-Spejder, sandsynligvis en fra Egebjerp; Gruppe.

KFUM-Spejderne i Egebjerg har netop startet et nyt spejderår
(det følger skoleåret) hvor de enkelte enheder har optaget nye
medlemmer. Det gør de for øvrigt hele året hvis der er ledige
pladser i enhederne.

Gruppen har lokaler i "den gamle brup;s" Egebjerp;vej 176, hvor
de enkelte enheder har deres faste mØdeaftener således:

Waingunga Stamme mødes hver onsdap; aften kl. 19.00-20.30.
Waingunga Stamme optap;er børn fra 2. op; 3. skoleklasse og
ledes af Ib Roslev, tlf. 05 66 54 15.

Fabelfolket har fast mØdeaften hver mandag kl. 18.30-20.30
for bØrn der går i 4. og 5. skoleklasse. Fabelfolket ledes af
Brian Scheel Hansen, tlf. 05 65 65 98.

Grande Felix Trop optager medlemmer der går i 6. og 7. sko-
leklasse og ledes af Kim SØrensen, tlf. 05 64 01 42. Spejdere
i Grande Felix Trop mødes hver tirsdag kl. 19.00-21.00.

Flipperne, der har en alder svarende til 8.-10. skoleklasse,
mødes i hulen hver torsdap; aften kl. 19.00-?? ?? Over flippen
hedder Martin Sternberg op; kan ofte træffes på tlf. 05620914.

Foruden de faste mØdeaftener arranp;erer de enkelte enheder
med jævne mellemrum weekend-ture og lejre.

HVEM,
Tekst:
Doris Mortensen
Niels Bjerregaard

Ulveunger

Juniorspejdere

Spejdere

Seniorspejdere
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Alle fire enheder sluttede det gamle spejderår med en uges
sommerlejr:

Waingunga Stamme havde lejet en dejlig spejderhytte (med
træk og slip) i øster Vrå. Herfra udforskede ulveungerne sto-
re dele af Nordjylland, bl.a. Fårup Sommerland.

Fabelfolket rejste tepee-en på Assenbæk Mølle Spejdercenter
ved Tistrup mellem Varde og Ølgod, hvor de sammen med ca
350 andre spejdere fra det meste af Jylland tilbragte en god
sommerlejr med overvejende overskyet til let skyet vejr med
stedvis regn og spredte solstrejf på udsatte steder.
Menuen stod en af dagene på selv fangede, selvrensede og
selvrøgede Ørreder, uhm! Blandt mange andre aktiviteter hus-
kes især en tømmerflådehike hvor en del soveposer faldt over
bord.

Grande Felix Trop rejse patruljeteltene på Trevæld Centret
ved Stubbergård Søndersø nær. Vinderup i det forblæste Vest-
jylland. På centret mØdtes ca. 400 spejdere fra det ganske
land, hvor især drengene fra Egebjerg plejede samkvem med
nogle blå pigespejdere fra Rønde.
Blandt aktiviteterne kan nævnes en hike til Hjerl Hede samt
til morskab for de fleste, en dag med navlefræs. En hike er
en 24-timers vandretur med oppakning og overnatning under-
vejs.

Flipperne drog endnu længere mod vest, til Strattford upon
Avon (Sheakspeares fødeby) der ligger nogle mil sydøst for
Birmingham. I Chartecote Park var Flipperne de eneste dan-
ske deltagere på en international lejr med ca. 1000 spejdere
fra 13 nationer.
Her knyttedes venskaber over alle grænser og et lille bitte
kim til bedre international forståelse blev lagt. På hjemturen
besøgte Flipperne BPls hus i London - nej det er ikke British
Petrol Is hovedkvarter!

\

Sommerlejre
1988

SPEJDERHJÆLPSUGE
"Raske børn hjælper syge børn" har gennem mere end 25 år
været motto for Spejderhjælpsugen som i år er fastsat til uge
37 (12.-28. september). Bag Spejderhjælpsugen står Det Danske
Spejderkorps, KFUK-Spejderne i Danmark, KFUM-Spejderne i
Danmark og Danske Babtis~ers Spejderkorps.

Grundideen i spejderhjælpen er at børn gennem arbejde for an-
dre yder en humanitær hjælp til vanskeligt stillede børn i hele
verden. Den "lØn" som bØrnene i spejderhjælpsugen tjener ved
arbejde for andre går ubeskåret til dette hjælpearbejde.

I 1987 blev der indtjent knap 2 mil!. kroner som bl.a. blev an-
vendt til et vaccinationsprogram i Izambay i Vesttanzania og
et ungdomscenter på Madagascar, undervisningsprojekter i Bu-
rundi og Rwanda, tørmælk til Indien og Bangladech, et solcelle-
anlæg på et hospital i Sikonge i Tanzania, kræftsyge bØrns fa-
milieweekend arrangeret af Rigshospitalet.

I uge 37 vil vore spejdere måske også ringe på din dør for at
tilbyde deres arbejdskraft - tag venligt imod dem og hav ger-
ne et eller flere småjobs parat til dem. Lønnen for det udfør-
te arbejde bestemmer du; men det er vigtigt at børnene præ-
sterer et stykke praktisk arbejde, jævnfør mottoet "raske bØrn
hjælper syge børn" - der er altså ikke tale om en almindelig
pengeindsam ling.

Blandt velegnede småjobs kan nævnes opvask, bØrnepasning, vin-
duespudsning, havearbejde, luftning af hund, pudse sØlvtØj, lap-
pe cykel, plukke frugt, plæneklipning, bilvask, servere ved fest-
er, flaskesortering, diverse budjob, male plankeværl\, 0.1..

Tekst:
Niels Bjerregaard

Gruppeleder:
Ib Roslev, tlf. 05665415

Grupperådsform and:
Doris Mortensen, ti f. 05665415
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BLADETS BESTYRELSE

Formand:
Hans Thomsen - Stængervej 46

(Hansted Menighedsråd)

Næstformand:
Peder Pedersen - Egebjergvej ISO

(Egebjerg Beboerforening)

Kasserer:
Jørn Themsen - Skovgårdsvej 12

(Egebjerg Idrætsforening)

Sekretær:
Dorte Mogensen -Østbirkvej 45

(Lundum Menighedsråd)

Annelise Daugård - Højbovej 22
(Hansted-Egebjerg Husholdningsforening)

Lis Odgaard - Torpvej 29
(Lundum Husholdningsforening)

Agnethe Elvers - Birkeholm 52
(KFUM-Spejderne I Egebjerg)

Hans Jørgen Christensen - Rådvejvej 143
(Lundum Sogns Borgerforening)

Peder Hedelund - Rådvedvej 73
(Rådved Borgerforening)

BLADETS REDAKTION ,
Ansvarshavende redaktør:

Niels Bjerregaard- Egeshoim 54

Jørn Themsen - Skovgårdsvej 12

1~_
Bladet er planlagt til udgIvelse fire
gange årligt i september, december,
marts og maj/juni.

Stof (tekst, fotos, tegninger m.m.)
der Ønskes optaget i næste udgave
skal være redaktionen i hænde senest
den 07. november 1988.
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