
J

Ol,



HANSTED HOSPITAL INDBYDER TIL
G I Den 5. juni 1989 indbyder vi og håber, i lighed

rundlovsfest at se omegnens beboere, venner og pårørende
fest.

Kl. 11.45 nydes indholdet af de medbragte madkurve i spise-
stuen/haven - (Øl og vand kan kØbes).

Har man lyst til at smØre et par ekstra stykker mad og in-
vitere en beboer, vil vi gerne have besked af hensyn til vort
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BROEN 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
24. april 1989, kl. 19.00

Bladet er trykt hos Steffensen Offset,
som uden beregning har støttet bladet
med baggnmdsfarve på forsiden. .

!;

2

så lykkedes det endnu engang den hårdtarbejdende redaktion
at få samlet, redigeret, renskrevet, printet, klippet og klistret
en ny udgave (nr. 03) af BROEN - og det vel at mærke så
betids at bogtrykkeren kunne nå sit arbejde og Peter Post
sit.

Ethvert blad med blot en smule respekt for sig selv, det
være sig uge- eller dagblad, bibringer sine læsere den for-
nøjelse at spille bingo. At dømme efter de stigende oplagstal
må den danske befolkning efterhånden kunne føle sig endog
særdeles velorienteret i såvel begivenheder på den verdenspo-
li tiske scene, bortløbne gravhunde, WM i gul misundelse som
kendte gravide kvinders Top-Ti.

Også BROEN ønsker at være på forkant med udviklingen;
derfor bringes fremover en krydsordsopgave som læserne
forhåbentlig kan få nogle fornØjelige timer i selskab med.
Krydsord har den fordel fremfor bingo, at det er læseren selv
der bestemmer om "tavlen" skal være fuld. Den opgave vi
bringer i dette blad er konstrueret af Signe Pedersen, som er
fØdt og opvokset i Egebjerg, men de sidste ca. 35 år har boet
i Aalborg. Når du har lØst opgaven, fundet kodeordet (bogsta-
verne med ring omkring), kan du deltage i lodtrækningen om
to præmier, hver med en værdi af kr. 75,-; men det kræver
at du indsender en kuvert der tillige med løsningen indehol-
der dit navn og adresse. Mærk kuverten "03 kryds" og send
den til BROEN, Egesholm 54, 8700 Horsens, senest den 20.
april 1989.
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Kan du li' at fotografere?, har du gode billeder liggende i
skuffen? - så fat kameraet eller luk skuffen op, og lad andre
se dine billeder! BROEN mangler gode billeder, bl.a. til forsi-
den, men vent ikke for længe, vi skal nå at lave forstørrel-
ser, lægge raster i, osv. Hvad angår motiver er mulighederne
mangfoldige; men billeder af din syge moster interesserer
sikkert kun din onkel og den Ilærmeste familie.

På Galleri Asbæk, Tobaksgården i Horsens, er i øjeblikket,
blandt mange andre, ophængt et værk af Mogens Christiansen
med motiv fra Lundum Bakker. Billedet er malet i 1979, mo-
tivet er set fra Lundum Hedevej mod nord. Billedet er op-
hængt i galleriets cafe.
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Knud Andersens indlæg på vegne af en række Hanstedbeboere
(side 3) refererer til overskriften "Så fik Hansted Mark sit
vartegn" i sidste udgave af broen. Det skal her retfærdigvis
anføres, at overskriften ikke er forfattet af Egebjerg/Hansted
VindmØllelaug I/S. Ansvaret for overskriftens formulering
påhviler alene den ansvarshavende redaktør, som med den
valgte formulering ikke her haft til hensigt at tisse i nogens
sukkermad. Redaktøren beklager den valgte overskrift, hvis
den er blevet opfattet anstødeligt og/eller provokerende!

med sidste år,
til Grundlovs-



køkken.

Kl. 14.00 holdes grundlovstalen af fhv. forstander på "Storm-
ly" t Verner Pedersen t Juelsminde. Derefter koncert med Hor-
sens Politiorkester.

Den 23. juni 1989 indbydes ligeledes omegnens beboeret ven-
ner og pårørende til en festlig aften med Set. Hans-bowlet
bålt talet sangt folkedanst. æbleskiver og kaffe.

Tilmelding på tlf. 06 65 65 22. Pris pr. person: 20 kr.

Set. Hansaften

ET UØNSKET VARTEGN!
Så fik Hansted Mark sit vartegn lød en overskrift i sidste
nummer af BROENt men var det et vartegnt som beboerne i
Hansted og især beboerne på Hansted Mark ønskede? Jeg har
påpeget over for Egebjerg Vindmøllelaugt at de burde beholde
mØllen oppe hos dem selv - så de selv kunne nyde det smuk-
ke syn - og jeg vedt at beboerne på Hansted Mark har gjort
indsigelse mod møllent men det har åbenbart ikke gjort ind-
tryk på demt der absolut gerne ville have den skattefordelt
som møllen giver. Det kan da ikke være for lokalsamfundets
skyldt at mØllen kom op - det viser den ringe tilslutning jo
ogsåt idet man måtte til Horsens for at få de fleste andele
solgt. .

Et andet sted i bladet kan man set at et af vinmøllelaugets
medlemmer brokker sig over nogle elmaster. Men jeg synes
ikket man skal kaste med stent når man selv bor i et glashus.
Hvis vindmøllelaugets medlemmer er så glade for deres "pæne"
møllet kan jeg tilbyde dem nogle byggegrunde mindre end 100
m fra deres møllet for de bliver sikkert vanskelige at afsætte
til anden side.

Til slut vil jeg gerne takke allet som stak en finger i jorden
og IKKE gik med i møllen.

Tekst: Knud Andersen
på vegne af en række

Hanstedbeboere

TAG BØRNENE MED TIL BEGRAVELSE
Hvad synes dUt præst t skal børnene med eller ej?
Rent bortset fra at man er kort øjeblik hæfter sig ved, at der
bare siges "præst" i stedet for tidligere tiders "hr. Pastor'\ og
at man er godt tilfreds med det, må man samle sig om svaret.
For det er en begravelse der tales om. Skal en families bØrn
tage del i begravelsesgudstjenesten eller ej? Præsten kommer
jævnligt ud for spørgsmålett og når man selv har børn - eller
har haftt for her tænkes på dem mellem tre-fire og tolv-tret-
ten år - kan man godt forstå overvejelserne. Man vil gerne
skåne ungerne for det, der er tungt og byrdefuldt, for man
vedt at det skal de nok komme ud for sidenhen. Og vi ser alle
helst t at barndommens lyse dage virkelig er lyse.
Alligevel må jeg siget at det naturligvis er forældrenes afgørel-
se. De må formodes at kende børnene så godtt at de kan afgØ-
ret om børnene har den fornødne ballast til at være med, når
fx en elsket bedstemor eller bedstefar skal begraves. På den
anden side: Det er en tillidt der vises præstent når man spØr-
gert og præsten i et sogn er der bl.a. for at give sognebørnene
gode råd. Sådan har det været i kirken og i Danmark i århund-
reder t og undertiden kan man såmænd blive helt betænkelig ved
den tillid. Sætt man i en given situation gav det forkerte råd!

Men når det er sagtt at det er forældrenes afgøreiset skal det
føjes til, at efter min mening skal bØrnene med. Også selvom
det gør ondt.

Tekst: Fabricius

Dette indlæg er sakset fra
ugemagasi net "Landsbladet"
af Dorthe Mogensen.
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SOGNEPRÆST

IngerlIse Sander
Stængervej 24, 8700 Horsens
Tlf. 05 65 64 12

Træffes på hverdage kl. 12-13 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
StrUngesvej 3, 8752 Østbirk
Tlf. 05 78 Ol 85

Når. man har været med til adskillige begravelser, og det har
en præst jo, så har man haft lejlighed til at iagttage børnene.
De sørger, og de sørger spontant og hØjlydt. De græder ofte,
og ingen skal skamme sig over at græde, når der er grund til
at gøre det - som der er, når en af bedsteforældrene lægges
i graven. Og jeg har set børn, der tydeligvis undrede sig ved
den efterfølgende sammenkomst, hvor samværet og kaffen -løser
op for den knugede stemning, så snakken kan gå lystigt blandt
familiemedlemmer, der måske sjældent ses, ja, som måske kun.
mØdes netop ved begravelser eller familiefester. Men børnene
kan ikke begribe, at alle de, som for få minutter siden på kir-
kegården var tynget af savn og sorg, nu kan snakke almindeligt
ja, endda more sig, smile, synge og tilsyneladende være glade.

Men som sagt: 1eg synes, at børnene skal med. For det første
af den psykologiske årsag, at begravelsesgudstjenesten også for
børnene kan være den situation, hvori det skrækkelige og ube-
gribelige, der er sket med dødsfaldet, kan finde sin afslutning.
For det andet med en, om rnan så må sige, historisk begrundel-
se: Det er godt at kunne mindes sine bedsteforældre eller an-
dre af dem, der var et par generationer forud for efi selv. En
dag kan man så fortælle, at man da var med dengang, da den
eller den af familiekredsen blev jordfæstet. Det er med til at
jordfæste en selv i en flyvsk tid, det er med til at placere bar-
net i familiens sammenhæng, oven i købet som et vigtigt led.
Og .det kunne så være den tredie gode grund til, at børnene
skal med: Ved et dødsfald og en begravelse rykker en familie
tættere sammen. Man erkender fællesskabet, fordi man har
brug for det. Fællesskabet med sØskende, med forældre, med
dem, der er langt foran en selv i tid, med naboer, med kirke-
sogn - og forhåbentlig også det kristne fællesskab, som er det
allervigtigste.
I Øvrigt behøver en begravelse ikke at være sørgelig, selvom
man sørger. Glad taknemlighed burde være det fremherskende
islæt ved en sådan lejlighed. Og det kan et forældrepar sikkert
finde megen rigdom i at fortælle bØrnene. Men det forudsætter
naturligvis, at et par forældre er i stand til og tør tale med
deres børn om Gud og om 1esus Kristus og den død, som blev
besejret påskemorgen.

Kirkebilen

Horsens
Nærradio

kører fortsat til Hansted Kirke en gang pr. måned til højmes-
se på følgende datoer:

24. marts - 30. april - 14. maj

Ring til Hans Thomsen, Stængervej 46, tlf. 05 65 61 33, se-
nest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten.

transmitterer gudstjenester kl. 19.00 på følgende søndage:
12. marts - 09. april - 07. maj - 04. juni

og sender programmet Kirkeligt Magasin kl. 11.00-11.30 på
følgende onsdage:

22. marts - 19. april - 17. maj - 14. juni

MASKINXN FXjLXR IKKX NOGXT
Nxj, dxnnx skrlvxmasklnx fxjlxr Ikkx
nogxt, tmdtagxn IIgx xn tangxnt.
Ox øvrlgx 45 fungxrxr hxlt normalt.
Mxn dxn xnx, dxr svlgtxr, ændrxr
hxlx txkstxn.
Synxs du Ikkx.
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Ou kunnx for xksxmpxl mxnx:
]xg xr dog barx xn, dxt kan da værx
lIgxmxgxt, om jxg xr mxd I vor klrkx
xllxr xj.
Mxn dxn xr du hxlt forkxrt på!
Mxnlghxdxn har også brug for dig.
Udxn dig manglxr dXr nogxn.
Ox andrx rxgnxr mxd dig.

Hvis dxt skullx skx Igxn for dig, at
du mxnxr, dxt xr lIgxgyldlgt, om du
xr mxd, så tænk på dxnnx skrlvxmas-
klnx.

Hvad vil1x dxr mon skx, hvcs hxlx to
tangxntxr skullx svcgtx, for Ikkx at
talx om trx xllxr fezx??
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NYE TIDER PA VEJ
Efter næsten 20 år uden forsamlingshus ser det nu ud til, at
vi kan få et sted at samles. Vi er af menighedsrådet blevet
tilbudt at overtage præstegårdens forpagterbolig til en sym-
bolsk pris. Ansøgningen skal nu vejen rundt til de højere
instanser, som vi håber, vil se velvillig på sagen. Byrådet
lovede økonomisk støtte, efter at de havde beset boligen.
Men det indebærer, at vi skal til at gøre en masse frivillig
arbejde, så vi får det indrettet, så det passer til formålet.

Så er spørgsmålet. Hvad skal huset bruges til? Her er mange
ideer: Runde fødselsdage, familiefester, møder, general for-
samlinger, kirkekaffe, mindesammenkomster, film, kjørmesfest,
hobby, ungdomsklub osv.

Hvordan skal stedet drives? Hvordan skal økonomien klares,
når det kommer i brug?

Det må vi ha' drøftet på generalforsamlingen den 17. marts
1989.

Tekst: Anna Jensen

TILBAGEBUK
1988
Tekst: Elsa Nielsen

Børnedyrskue
/ sommerfest
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Vi håber,
mening og
et stykke
opbakning.

kære Lundumborgere, at I kommer og giver jeres
ideer til kende. Bestyrelsen er indstillet på at gøre
arbejde, men det afhænger ikke mindst af din

Som noget nyt i 1988 kan nævnes vores deltagelse i nær-
værende blad, BROEN. Ligeledes kan nævnes vores samarbejde
med "Lundum-Hansted Sognearkiv" .
Løvspringsturen gik til Hansted Skov. Efter gåturen spiste vi
vores medbragte mad i hyggeligt samvær på bålpladsen. Der
var dejlig stor tilslutning - 70 deltagere.

Festen på Lundum Stadium blev noget af et tillØbsstykke. 135
personer havde fundet vej til vores midsommeraften. Bålet
blev tændt kl. 21, og båltalen blev holdt af tidl. gårdejer
Frede Rasmussen, Stenkær, der talte om livet i Lundum i
trediverne. Derefter kunne købes kaffe med hjemmebag-
snobrød til børnene - kinesisk lotteri. Dejlig aften.

I stedet for vores tradition~lle familieudflugt forsøgte vi os
med en cykeltur for hele familien. Vi havde lavet en tur på
ca. 1 times varighed i vores skønne lokale område. Der var
35 deltagere, og vi synes, turen blev en succes.

Dyrskuet startede kl. 13. Der var 35 børn, som fremviste
deres kæledyr. Der var mange fine dyr, og der blev uddelt
præmie til hvert barn. Der var fint fremmøde, omkring 100
mennesker fra starten.

Efter dyrskuet var Husholdningsforeningen arrangør af et
fælles kaffebord med dejlig hjemmebag, og samtidig blev
tombolaen og fiskedammen åbnet. Et vældigt populært afsnit
af dagens begivenheder.

Dagen sluttede med at grille vores medbragte kød, hvortil der
kunne købes forskellige salater og flutes, og vi hyggede os
vældigt til hen ad kl. 22. Dejlig dag med god stemning.

Trods for lille tilslutning havde vi en god og hyggelig fest.
Salen var fint pyntet med blomsterguirlander . Der blev holdt
høsttale af Jens Thule Jensen, og vi sang en masse sange fra
festsangbogen. Derefter blev dansen trådt flittigt til ud på de
små timer.
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ELEKTRISK ORIENTERINGSAFTEN
Tirsdag den 7. marts er der lejlighed til at besøge Andelssel-
skabet Hovedgård og Omegns Højspændingsanlæg - HOH.

Man kører selv, og vi mødes ved HOH, Frydsvej 4, k!. 19.00.

Aftenens program:
Redegørelse om Danmjlrks elforsyning, produktion, fordeling,
forbrug, priser og ejerforhold.
Tur gennem HOHs forsyningsområde (dias).
Forbrugerens egen installation, sikringer, HFI-relæ.
Rigtig og økonomisk brug af elapparater (el-spareråd).
El og miljØ (videofilm).
Rundtur på HOH.
HOH er vært ved en kop kaffe.

Af hensyn til traktementet må vi bede om, at man tilmelder
sig senest torsdag den 2. marts på tlf. 05 65 60 30 eller tlf.
05 65 63 88. Ved tilmeldingen kan man ønske kørelejlighed.
Alle er velkomne.

Tekst: Peder Pedersen

Uddrag af
BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN

I lØbet af det sidste års tid har der verseret en sag omkring
Gl. Egebjergvej. En gruppe beboere anmodede i november
1987, Horsens Kommune om af få udarbejdet en bevar ende
lokalplan for området. Man havde erfaret, at en bygherre
havde søgt om tilladelse til at opføre et antal rækkehuse på
en grund, som tidligere tilhørte Hans Peter Bech. Anmodning-
en blevafsået af Horsens Kommune i december 1987.

. Dette fik beboergruppen til at indgive en klage til Plansty-
reisen, idet man stadig fandt, at den meget store forøgelse af
boliger i området ville være til skade for det fredelige miljø
på GI. Egebjergvej. Klagen blev afvist af Planstyreisen, da
den ikke fandt at Horsens Kommune havde overtrådt gælden-
de regler.

Den meget rØre om sagen havde dog til fØlge, at Horsens
Kommune ændrede holdning' 'og i august måned 1988 gav til'"
sagn om at udarbejde en bevarende lokalplan for området.

I december 1988 kom Beboerforeningen ind i billedet, idet
arkitekt Ole Bech fra byplanafdelingen bad mig kontakte
beboerne på Gl. Egebjergvej for at få et møde i stand; han
havde lavet et skitseforslag, som han gerne ville fremlægge
og drØfte med beboerne.

Mødet blev afholdt den 03. januar 1989. Aftenen før samledes
en lille gruppe på Beboerforeningens initiativ, hos Birthe og
Ole Hjortshøj hvor vi gennemgik nogle punkter og udpegede
Jørgen Larsen til at fremfØre gruppens ønsker på næste dags
aftenmøde.

Ved mødet, hvor stort set alle beboere på Gl. Egebjergvej var
mødt op, foreslog Birthe Hjortshøj, at beboerne i området
blev inddraget i arbejdet med færdiggørelsen af den bevare n-
de lokalplan. Dette var man, fra byplanlæggernes side, meget
positivt stemt for. Der blev nedsat et udvalg bestående af
Ole Hjortshøj, Jørgen Larsen, Ove Jensen, SØren Christensen,
Christian Henriksen og Max Andersen.

Udvalget har herefter deltaget i fire møder på byplankonto-
ret, med det resultat at der nu foreligger et lokalplanforslag

Tekst: Peder Pedersen
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som alle impliserede parter mener at kunne være tilfreds
med. Forslaget ventes godkendt i Byplan- og Miljøudvalget
den 09. marts, hvorefter planen skal til offentlig høring.

Det er noget nyt i Horsens Kommune, at man tager beboerne
med på råd på så tidligt et tidspunkt; mon ikke det ville
være klog politik i langt flere tilfælde!!

Der er i øvrigt udarbejdet en revideret kommuneplan, til
afløsning for planen fra 1985. Det reviderede kommuneplan-
forslag kommer til offentlig høring i fire måneder fra den 20.
februar 1989. Forslaget kan afhentes på Rådhuset fra den 21.
februar 1989.

NYT FRA RADVED BORGERFORENING

Tekst: Peder Hedelund

Sommerfest
Rådved Borgerforenings sommerfest, en årlig tilbagevendende
begivenhed, finder i år sted lørdag den 27. maj.

Foreningen arrangerer bustransport med afgang fra smeden i
Rådved kl. 18.00 pc. Efter en behagelig køretur gennem det
sommerklædte jyske landskab under afsyngning af diverse
fællessange ankommer bussen til Låsby Kro. Efter at vi har
afleveret sommerhatten i garderoben og indtaget vore pladser
ved festligt pyntede borde, vil der under musikledsagelse
blive mulighed for at stille sulten ved et ta-selv-bord. Senere
på aftenen spilles der op til dans.

Prisen for at deltage i dette års sommerfest er fastsat til kr.
75,- for medlemmer og kr. 140,- for gæster. Prisen er inel.
bustransport.

Hvis du vil undgå at miste muligheden for at deltage i dette
festlige sommerarrangement, må du gerne snarest men absolut
senest den 01. maj 1989, kl. 18.00 indgive bindende tilmelding
til Peder Hedelund, Rådvedvej 73, tlf. 05 65 65 77.

1
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Høstfest

Traditioner bØr holdes i hævd, hvis der ikke er væsentlige
grunde til at ændre dem. Der er ingen begrundelse for at
lave drastiske forandringer blot for forandringernes skyld.
Hvis medlemmerne af Rådved Borgerforening vil beskylde dens
bestyrelse for konservatisme når det her kan oplyses at for-
eningens Sankt Hans fest også i år er planlagt til afholdelse
den 23. juni hos Henning Andersen, så må bestyrelsen tage
beskyldningen til efterretning.

Rådved Borgerforenings høstfest er planlagt til at finde sted
lørdag den 30. september på Møllebæk. y derligere oplysninger
om nøjagtig tidspunkt, pris, m.m. vil medlemmerne kunne
finde i en senere udgave af BROEN.

Set. Hansaften

Nyt logo Rådved Borgerforening mangler et logo/bomærke som bl.a. er
velegnet til anvendelse på forsiden af BROEN; derfor udskri-
ver bestyrelsen hermed en idekonkurrence blandt foreningens
mange kreative medlemmer. Ophavsmanden kim til det forslag
som bestyrelsen finder bedst egnet vil blive præmieret med
en halv flaske brændevin. Forslag afleveres til Peder Hede-
lund, Rådvedvej 73 senest den 01. maj 1989, kl. 18.00.8
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FORMANDSMØDEI TEATERCAFEEN.
25. januar 1989Forud for formandsmødet var der blevet sendt en beretning

ud til kredsene om kontingentforhøjelse og medlemmernes
stillingtagen til konsulentens eventuelle afskedigelse, så der
var lagt op til en bevæget aften. Der blev talt meget for og
imod og stillet mange spørgsmål. Der blev sendt et spørge-
skema rundt, som skulle besvares samme aften. Ud fra de
svar, hovedbestyrelsen fik, kunne man ane, at de fleste for-
mænd ikke ville handle hen over hovederne på deres med-
lemmer, så derfor enedes man om, at der blev sendt et spør-
geskema ud til kredsene. Det skulle duplikeres til hvert med-
lem, som så skulle svare på det, og dermed blev sagen hen-
lagt til næste formandsmøde.

TILBAGEBUK 1988
Inden 1988 var omme havde Lundum et par lokale arrange-
menter, som skal nævnes her. Det blev også markeret i Lun-
dum, at der var jubilæumsfest d. 20 august. Der var reception
på sportspladsen om formiddagen og nedlæggelse af blomster
på to afdøde formænds grave sidst på eftermiddagen, og så
deltog Lundum i den samlede festlighed i Egebjerg om afte-
nen.

Den 25. oktober havde Lundum efterårstur til Silkeborg Mu-
seum med efterfølgende kaffe på restaurant "Terrassen" i
Laven. Vi kØrte i egne biler, og vi var vist en del, der be-
mærkede den meget smukke solnedgang, da vi befandt os for
enden af Mossø på hjemturen.

Den 26. oktober var vi en del, der var ovre på landbrugs-
skolen til foredrag v. Anne Marie Løn. Hun havde kaldt det:
"Hvor bliver mennesket af i det teknologiske ragnarok?" Det
var en velbesøgt aften, hvor vi fik en masse med os hjem.
Anna Marie Løn blev kendt på romanen "Fodretid", som vi
også hørte hende fortælle lidt ud fra.

Den 2. november var der husmoderdag på Bygholm Landbrugs-
skole. Ellen Kelstrup talte over: "En dag bliver vi gamle - og
hvad så?". Bjarne Nielsen Brovst fortalte om "Jeppe Akjær og
Marie Bregendal". Til sidst. sangtime v. Søren Hedegaard Sø:-
rensen.

Den 10. december afholdtes sammen med Egebjerg julefest for
de ældre på Hansted Hospital. Vi havde bagt kager og dækket
bordene smukt og lavet dekorationer til hvert bord. Der blev
sunget de gamle sange, og Bastholm og børnene underholdt
med korsang. Bastholm læste også op. En dejlig eftermiddag
for unge og ældre sammen.

Så forsøger vi med noget nyt i Lundum, idet der er blevet
efterlyst nogle kulturelle eftermiddage, hvor man kunne tage
ægtefæller med. Vi starter den 7. februar kl. 14, hvor vi
mødes ved Tobaksgården og går sænlet op og ser på den.
Derefter går vi over på galleri Asbæk, hvor vi til sidst sam-
les om en kop kaffe.

Den 2. marts kl. 14 besøger vi museerne. Vi mødes på trappen
ved Lunden. Senere drikker vi kaffe på cafe Anton.

I april-maj påtænker vi et besøg på Horsens Statsfængsel; vi
har endnu ikke fået datoen at vide, men det bliver en aften-
tur, og der vil blive begrænset adgang.

Inden sommerferien skal vi så på en eftermiddagstur til Jel-
linghø.iene i egne biler. Herom senere.

Tekst: Lis Odgaard

.'/,

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
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Hos KFUM-Spejderne i Egebjerg er der nu, som et nyt skud
på stammen, startet en ROVERKLAN; og hvad er det så for
noget. - Jo det er spejderi for voksne, hvilket vil sige at alle
17-?? årige kan deltage.

Vi håber selvfølgelig at få nogle gamle spejdere op af læne-
stolen og ud i naturen, ligesom der selvfølgelig også er nogle
der aldrig har været spejdere før, der kunne tænke sig at
være med. Vi tror selv at det bliver vældig spændende at
drøne rundt og føle sig som Tarzan; der er dog også mulighed
for at foretage sig noget seriØst, såsom pleje af naturen og
miliØet, samt mange andre spændende emner.

Skulle du have lyst til at deltage kan du kontakte den abso-
lut ældste rover på telefon 05 66 54 15.

KFUM-Spejderne i Egebjerg har siden midten af halvfjerserne
indsamlet aviser og blade i Hansted og Egebjerg området; dog
ikke lige intensiv i hele perioden. Indsamlingen har gennem
årene givet et godt tilskud til det lokale spejderarbejde, især
sidst i halvfjerserne hvor aviserne kunne afsættes til priser
på 20-25 ører/kg. De senere års prisfald til mindre end 5
ører/kg og det kommunale genbrugscenters regelmæssige
indsamling af bl.a. aviser har bevirket at spejdernes indtægt
ved avisindsamling i 1988 begrænsede sig til ca. kr. 265,-.

Seniortroppen (Flipperne), 14-17 årige spejdere, har planlagt
a t in tensivere indsamlingen i 1989, således at der indsamles
aviser og blade den første lørdag i hver måned. Der er to
grunde hertil: Flipperne har planlagt at dette års sommerlejr
skal finde sted i Sverige; prisstigning til 10 ører/kg.

Indsamlingen finder sted i by områderne Hansted og Egebjerg
følgende lØrdage: den 04. marts, den O1. april, den 06. maj og
den 03. juni i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 13.00. Flipperne
anmoder om at aviserne stilles ud til offentlig vej/fortov
inden kl. 10.00 de nævnte lØrdage. Det vil endvidere glæde
Flipperne hvis beboerne vil have ulejlighed med at bundte
aviserne i BT-format med en solid snor omkring. Er du bosid-
dende uden for ovennævnte byområde kan der træffes aftale
om afhentning af større partier ved henvendelse til senior-
tropassistent Claus SØrensen, Grusdalsvej 30, 8700 Horsens,
tlf. 05 65 63 56.

Såvel ulveflokken, juniortroppen som spejdertroppen har
planlagt sommerlejre til afholdelse i perioden 24.-30. juni.
Ulveflokken rejser til Tvis ved Holstebro for at indtage Ny-
bolejren i et smukt naturområde med skov og eng ned til
Vegen A. Juniortroppen tager på centerlejr på Forlev Spej-
dercenter (et tre-korps-center), som er beliggende ca. fire km
vest for Skanderborg. På lejren vil der være ca. 500 spejdere
fra det meste af landet, så der bliver rig mulighed for at
knytte nye venskaber. Spejdertroppen har endnu ikke offent-
liggjort alle dens planer; men det forlyder at en del af ugen
skal afvikles som vandrelejr. Ved dead-line forelå der ikke
oplysninger om sommerlejrtiltag for roverklanen; men gamle
rovere kan nu også være meget hemmelighedsfulde og fyldt
med overraskelser.

Bjerregaard

Roverklan

Avisindsamling

FORÆlDREV ALGTE
GRUPPERADSMEDLEMMER

Fonnand:
Doris Mortensen Tlf. 05 66 54 15
LIndevej 6, 8751 Gedved

Kasserer:
Bodil Sørensen Tlf. 05 65 63 56
Grusdalsvej 30, 8700 Horsens

Sekretær:
Henrik Meldgård Tlf. 05 65 65 70
Vesterhøjsvej 56, 8700 Horsens

Inger Madsen Tlf. 65 63 30
Hanstedvej 15, 8700 Horsens

Ulla Pedersen Tlf. 05 66 54 67
LIndevej 07, 8751 Gedved

Kristian Pedersen Tlf. 05 66 54 23
Brøndager 59, 8751 Gedved

Poul Knudsen Tlf. 05 66 56 73
Brøndager 48, 8751 Gedved

Sommerlejre 1989
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EGEBJERGHALLEN
Tekst: Birgit Madsen

Som omtalt i dagspressen har Horsens Byråd vedtaget, at der
skal spares på bemandingen i kommunens idrætshaller .
Det kommer vi også til at mærke i Egebjerghallen. Vi har
været vant til, at der altid har været en voksen person i
hallen. Det har enten været halinspektøren eller en halassi-
stent. Det har betydet, at man til hver en tid har haft mu-
lighed for at søge råd og assistance. Fremover vil det være
sådan, at trænerne nogle timer om ugen vil være alene i
hallen med de hold, de træner. Jeg vil derfor opfordre for-
ældre og andre voksne, der har mulighed for det, til at til-
byde hjælp. Man behøver ikke at føle sig kvalificeret til at
være træner eller holdleder for at kunne være til nytte. Det,
at der er en voksen til stede til at give et nap med og føre
lidt opsyn, ville hjælpe vore ofte unge trænere meget.
Derfor:

Hvis I alligevel skal hente og bringe børn, eller hvis I har
lidt tid til bvers, så henvend jer til et af bestyrelsens
medlemmer og hør nærmere.

ElFs SOMMERFEST 1989
Tekst: Birgit Madsen

Sommerfesten kommer i år til at finde sted d. 4. og 5. au-
gust.

Som sædvanlig er der brug for masser af arbejdskraft. Derfor
vil vi gerne at alle, der har tid og lyst til at give en hånd
med, henvender sig - hurtigst muligt - til:

Kurt Baunsgård 05 65 66 95 eller
Birgit Madsen 05 61 59 56.

FODBOLDTURNERING I HOLLAND
FOR DRENGE OG JUNIORER
Tekst: Tommy Savskov

12

Med stor økonomisk hjælp fra såvel Egebjerg IF som EIF
Støtteforening er det igen i år muligt at arrangere forbold-
turnering i udlandet. I år går busturen til en provinsby i
Meppel i Nordvestholland. I alt 35 unge mennesker og 6
ledere er tilmeldt denne tur, som foregår i pinsen. De 6
ledere er: Carl Chr. Jensen + unavngivet hjælpetræner, Peter
Nielsen, Jens Madsen, Dorthe Thomsen og fra fodboldudvalget
Betina Stouby.

I drenge og junior rækkerne er der deltagelse af i alt 70
hold fra hele Europa. Foruden masser af fodbold vil der blive
arangeret en busudflugt i Holland (hvortil forbliver en over-
raskelse) bådtur på Hollands kanaler samt selvfølgelig en stor
afslutningsfest.

Fra fodboldudvalgets side ser vi særdeles positivt på sådanne
arrangementer, der i hØj grad er med til at styrke sammen-
holdet for ungdommen i EIF.
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GYMNASTIKOPVISNING
EIF afholder sin årlige gymnastikopvisning i Egebjerghallen Tekst: Lone Dagnæs

SØNDAG DEN 5. MARTS 1989 KL. 14:00 - CA. 17:00.

Vore 7 lokale hold vil vi.se resultaterne af vinterens anstren-
gelser. Som gæstehold har vi inviteret HGU's dygtige træ-
ningshold.

p .S. Vi mangler trænere i gymnastikafdelingen til næste sæ-
son - specielt til børneholdene. Er det noget for dig så kon-
takt Lone 05 656570 eller Karen 05 656697 (EIF betaler evt.
kurser!)

EIF BADMINTON
Vi havde juleturnering den 13. december. Tilmeldingen var
lidt skuffende, vi var ca. 30 deltagere; men vi spillede nogle
sjove kampe, og bagefter serveredes der glØgg i klubhuset.

Klubmesterskab for seniore og motionsspillere afholdes fredag
den 31. marts kl. 18.00. Tilmeldingslister vil bUve sat op i hal
og gymnastiksal. Med afvikling af klubmester$kabet, afsluttes.
vintersæsonen.

I år bliver der mulighed for sommerbadminton i hallen i april,
maj og juni måneder. Det bliver ons- og torsdage kl. 19.00-
20.00. Tilmelding til Stig RUs på telefon 05 65 65 16 (bedst
efter kl. 18.00), senest den 15. marts. Kontingent for som-
merbadminton er fastsat til kr. 100,-/deltager.

Tekst: Stig RUs

Svømning kører fortsat med
mandag 15 - 16 mor og barn
onsdag 20 - 21 familiesvømning

21 - 22 voksensvømning

SVØMNING
Tekst: Lone Dagnæs

Det må stadig understreges,- at familiesvØmningen er for hele
familien. D.v.s. at børn SKAL være ledsaget af en af foræi-
drene!

FAS TELAVNSFES T
Lørdag den 4. februar afholdt husholdnings,foreningen og
E.I.F. som sædvanlig fastelavnsfest i Egebjergskolens atrium-
gård.
Ca. 130 børn i alle aldre var mødt frem for at deltage. Også
mange forældre var med for at se på. Efter valget af de 3
mest fantasifulde/flotteste/sjoveste udklædte bØrn (de voksne
havde stemt), gik man i gang med det egentlige nemlig tønd-
eslagningen. Der var ophængt 3 tønder, men de ældste børn
var som sædvanlig de hurtigste, hvorimod de yngste måtte
have et par voksne til hjælp, før tønden ville gi' sig. Endelig
kunne de tre kattekonger kåres. Herpå var der sodavand og
boller til børnene, mens de voksne havde mulighed for at
købe kaffe og boller. Efter nogle forskellige sanglege ledet af
Grethe Sørensen og Irma Sahner sluttede fastelavnsfesten af
med film i kælderen.

Tekst: Lone Dagnæs
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THY-CUP FOR 3. og 4. GANG
Tekst: Elsebeth Andersen

Tekst: Jørn Andersen

Så er det 4. gang jeg er med til Thy-cup, og det er en lige
stor oplevelse hver gang.

Denne gang havde vi for første gang yngste årgang drenge
med, nemlig drengelilleputter. Af de tolv drenge, jeg har til
træning, var der ni, der meldte sig til turen. Drengene tog
nok af sted med store forven tninger resul tatmæssigt. Jeg
vidste imidlertid bedre. De år, jeg har været deroppe, har
standarden været virkelig hØj på drengesiden. Fra min side
var det mere en tur, der skulle styrke kammeratskabet og
håndboldviden, og det synes jeg lykkedes tilfredsstillende. Vi
havde 4 gode dage sammen og fik besøg af mange forældre.
Det vanner virkelig, når der er sådan en forældreopbakning,
som det er tilfældet på drengelilleput-holdet.

Den fØrste dag skulle vi tidligt op. Alle drengene skulle med
til indmarchen, og den foregår ligesom til olympiaden med en
fanebære forrest med Egebjergs navn. Herefter følger delta-
gerne. Vi spillede 4 kampe første dag, og ind imellem var vi
en tur i svømmehallen. Så skulle man tro, de var trætte for
den dag; men nej, den vilde jagt gik på gangene til kl. 24,
hvor der skulle være ro. Kl. 1.30 sov alle.

Næste dag forløb omtrent ligesådan. Om aftenen var der
diskotek med masser af præmier, men ingen af vore var så
heldig at vinde. Den sidste dag gik med at rydde op og se
finalekampe og købe slik til hjemturen for dem, som havde
penge tilbage.

Jeg håber, alle drengene har haft en lige så stor oplevelse,
som jeg har haft, og jeg vil til sidst takke alle deltagere
samt forældre for en god sportslig ånd.

At tage til Thy-cup med pigeholdet er ikke noget nyt for
pigerne og undertegnede, da det er 4. år i træk, vi drager af
sted sammen. For mig som træner har det altid været en stor
fornøjelse at være sammen med pigerne 4 dage i juleferien.
Der er altid en meget fin stemning, når vi mødes ved Ege-
bjerghallen for at drage mod Thisted.

At vinde et stævne som Thy-cup, har vi indset, er meget
svært for et hold som os, da' nogle af landets bedste mester-
rækkehold også deltager.

Om kampene kan oplyses, at vi den første dag vandt alle
kampene og blev nr. 1 i den indledende runde. På anden og
tredie. dagen skulle vi spille om pladserne fra nr. 12 til nr. 1.
Men da vi var blevet nr. 1 den fØrste dag, var der pludselig
en, der kom i tanke om, at der var en ting, der manglede, og
det var en rigtig Egebjerg-slagsang. For hvis vi blev ved med
at vinde de næste dage også, skulle sejrssangen jo gerne lyde
over hele Thisted.
Nu var der det ved sangskriveriet, at det startede kl.10m
natten. Det er den tid, hvor de fleste sportsfolk sover, men
ikke os fra Egebjerg. Det var måske grunden til, at vi tabte
2 kampe på den anden dag, men vi vågnede dog senere op og
vandt 2 andre kampe. Vi fik en 9. plads blandt 32 hold, og
det er flot blandt så mange gode hold.

I skal igen i år have tak for god opførsel og hØjt humør.
Også en tak til Støtteforeningen og EIF for deres kontante
tilskud. Uden tilskud blev der nok ingen juletur .



Atter i år var drengene med i Thy-cupen. I indledende runde
skulle vi møde Vallensbæk i den første kamp, som vi vandt
12-3. Næste kamp var mod HH. Dem har drengene respekt for
efter utallige opgør. Vi tabte 7-10 efter at have været bagud
2-7. Nu skulle vi vinde den sidste kamp mod TIK 3 for at
komme til at spille om 1.-12. pladsen i næste runde. Vi vandt
12-7.

Næste morgen skulle v~ starte med at møde Tønder mester-
rækkehold, hvor vi tabte 7-1. Drengene kæmpede godt og
efter fØrste halvleg stod det 0-3. Den næste kamp var mod
Ikast drenge A, hvor vi vandt 12-9. Det betød, at vi skulle
ind i Thy-hallen for at spille mod Odder mesterrækkehold. Da
kampen skulle begynde, var Odder ikke mødt op, og vi gik og
ventede i 5 minutter, fØr de stille og roligt kom. Man kunne
se på dem, at de var sejrssikre, og at det var en kamp, der
blot skulle overstås, men da der manglede 30 sekunder af
kampen, var stillingen 6-6, og vi fik et hurtigt opløb, hvor vi
scorede til 7-6. Så havde Odder pludselig travlt, og de var
meget tæt på at udligne. Vi vandt, men var vist også lidt
heldige.

Den sidste dag skulle vi spille mod Snejbjerg mesterrække-
hold om 5.-6. pladsen. Det var en meget spændende kamp, og
let var uheldigt, vi ikke vandt over dem, da vi brændte 2
straffekast. Den ordinære kamp endte 7-7. Derefter skulle der
spilles en omkamp på 3 minutter. Det hold, der først scorede,
havde vundet kampen. Da der var gået 2 minutter, havde vi
chancen for at score, men skød ved siden af. Det viste sig at
være dyrt for os. Snejbjerg havde bolden og kØrte et meget
langt angreb, og da der manglede 17 sekunder af omkampen,
scorede de et meget heldigt mål og vandt dermed kampen.

For 3. år i træk drog småpigerne af sted til Thy-cup i Thi-
sted mellem jul og nytår. Det var med store forventninger om
nogle gode dage med kammeraterne og med gode resultater,
at der blev vinket farvel til mor og far nede ved hallen. Da
vi ankom til vores opholdssted for de næste 4 dage, skulle
stedet rigtig ses efter, men langt om længe blev der ro.

Næste dag var der fælles indmarch, inden holdene blev spredt
ud i 12 forskellige haller for at spille de indledende kamp~.
Småpigerne var på forhånd kommet i en meget svær pulje
med stærke hold som bl.a. Peder Lykke og Thisted. De star-
tede med Thisted 2. Kampen var meget rodet og bar præg af
nervØsitet, men resultatet blev da uafgjort. De næste 2 kampe
mod henholdsvis HK 73 fra Rask Mølle og Lyngå Nederberg
fra Fyn blev vundet. Dermed havde resultatet mod Peder
Lykke fra København ingen betydning, da pigerne var sikre
på at gå videre til finalerunden. De tabte da også 3-12.

Torsdag skulle der om formiddagen spilles 3 kampe. Den
fØrste var imod Thisted l, som blev slået 7-4. Næste kamp
var mod et virkelig stærkt spillende Rødovre-hold, og pigerne
måtte se sig besejret 7-12. Nu gjaldt det om at score mål, da
alle hold havde lige mange point. Den sidste kamp blev vun-
det 16-4, og det var lige nok til at gå videre.

De var nu klar til at møde Roar i semifinalen om eftermid-
dagen. Det var med bange anelser, at pigerne stillede op til
den kamp, da Roar havde slået Peder Lykke. Men der blev
kæmpet og fightet, og det er nok den bedste kamp, pigerne
nogensinde har spillet. Resultatet blev da også derefter, nem-
lig 7-4 til Egebjerg. Jublen havde ingen ende. Der blev gri-
net, omfavnet og grædt i omklædningsrummet, da sejren var
ih~. ~

Tekst:

Lars Jensen/Christian Lind

EIF's BESTYRELSE

Formand:
Birgit Madsen Tlf. 05 61 59 56
Højbovej 24, 8700 Horsens

Næstformand:
Tonuny Savskov TI~ 05 65 67 62
VesterhØjsvej 13, 8700- Horsens

Sekretær:
Lone Dagnæs Tlf. 05 65 65 70
Vesterhøjsvej 56, 8700 Horsens

Kasserer:
Elsebeth Jensen Tlf. 05 65 62 45
Skovgårdsvej 18, 8700 Horsens

Badminton:
Stig RUs Tlf. 05 65 65 16
BIrkeholm 51, 8700 Horsens

Gymnastik:
Karen Baunsgård Tlf. 05 65 66 97
Vandværksvej 01, 8700 Horsens

Svømning:
Lone Dagnæs Tlf. 05 65 65 70
VesterhØjsvej 56, 8700 Horsens

Håndbold:
Erik Jensen Tlf. 05 65 63 32
Lykkesholmsvej04, 8700 Horsens
Christian Lind Tlf. 05 61 25 63
østergade 13 A, 8700 Horsens

Fodbold:
Benny Sander Tlf. 05 65 67 64
Vandværksvej 3, 8700 Horsens

Tonuny Savskov Tlf. 05 65 67 62
Vesterhøjsvej 13, 8700 Horsens

Tekst: Mette Christiansen

ElF's STØ'ITEFORENlNG

Formand:
Palle Nielsen Tlf. 05 65 64 34
GI. KIrkevej 04, 8700 Horsens
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Så kom finalen dagen efter. Som i de indledende kampe var
modstanderen igen Peder Lykke. Pigerne fra Egebjerg virkede
som statister ved siden af de selvsikre piger fra København,
som er vant til at nå til finalen i ethvert stævne, de deltager
i. Herimod var det virkelig flot af vores piger. Det var deres
første finale, og de vil helt sikkert aldrig. glemme oplevelsen
ved at løbe ind i en hal med 2000 tilskuere. Det blev aldrig
nogen god kamp, og resultatet blev da også sejr til Peder
Lykke, men pigerne kæmpede flot og tappert til sidste flØjt.
Og det var nogle værdige og meget stolte småpiger, der sidst
på eftermiddagen fik deres 2. præmie og en pokal med hjem
til klubben.
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