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BROEN FORTSÆTTER
Tekst: Niels Bjerregaard

Velkomst

Krydsord

Den udgave af Broen som nu er på gaden, er den sidste af de
fire numre i det aftalte forsøgsår. Det sidste bestyrelsesmøde
i Broen var imødeset med spænding, da der her skulle træffes
beslutning om Broens fortsatte udgivelse. Alle deltagende
foreningers og institutioners repræsentanter i bladets besty-
relse gav udtryk for tilfredshed med forsøgsårets forløb samt
interesse for at medvirke til Broens fortsatte eksistens.

Det blev derfor besluttet at søge de nødvendige økonomiske
midler tilvejebragt for en fortsat udgivelse. Et uændret bi-
drag fra de udgivende foreninger og institutioner i forhold til
forsøgsåret vil kunne dække ca. 75% af omkostningerne. Med
forventning om at det vil lykkes at skaffe de manglende 25%,
ser såvel bestyrelse som redaktion med forventning frem til
endnu et år i selskab med Broen.

Som det fremgår af omstående indlæg fra Hansted Hospital,
er dette nu indtrådt i kredsen af udgivende foreninger og
institutioner; der skal derfor her lyde et hjerteligt velkommen
til Hansted Hospital. At udgiverkredsen dermed forøges, vil
redaktionen tillade sig at betragte som et tegn på, at inten-
tionerne om at bygge bro er på vej til at lykkes.

Som mindst en af bladets læsere havde bemærket bragte
sidste udgave af Broen en krydsordsopgave som ved rigtig
løsning ville frembringe kodeordet
HVEM HAR TAGET LÆSERBREVET FRA MAREN I KÆRET

Blandt den indsendte løsning foretog bestyrelsesformanden,
under overværelse af den øvrige del af bestyrelse, lodtræk-
ning om en præmie på kr. 75,-. Lodtrækningen faldt ud til
fordel for Birgit Madsen, Hanstedvej 50, 8700 Horsens.

Broen har flere krydsordsopgaver .på lager og vil i den kom-
mende vintersæson bringe et par af dem, forhåbentlig til
løsernes fornøjelse.

DER TORSDAG, DEN 25. MAJ

BROKALEN Hansted-Egebjerg Husholdningsfore-
nIng afholder ordinær generalforsam-
ling kl. 19.00 i Egebjergskolens mu- _

siklokale. Dagsorden ifølge lovene.
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TORSDAG, DEN 01. JUNI

Lundlm Sogns Borgerforening arran-
gerer cykeltur gennem naturskønne
områder i omegnen med afgang kl.
19.30 fra naturstien ved den gamle
station. Alle med cykel kan deltage,
også børn og ældre.

MANDAG, DEN 05. JUNI

Hansted Hospital indbyder omegnens
beboere, venner og pårørende til
Grundlovsfest. Kl. 11.45 nydes indhol-
det af medbragte madkurve I spise-
stuen eller i haven (øl og vand kan
købes). Kl. 14.00 holdes grundlovsta-
len af fhv. forstander på "Stormly",
Verner Pedersen, Juelsminde; herefter
spiller Horsens Politiorkester .
SØNDAG, DEN 11. JUNI

Hansted Kirke indvier sin nye messe-
hagel ved en højmessegudstjeneste kl.
10.30. Prædikant er sognepræst Inger-
lise Sander.

Kl. 19.30 indvies det nye klaver I
konfirmandstuen ved en hyggelig
sammenkomst med fællessang, musik
og kaffe med blødt brød.

SØNDAG, DEN 18. JUNI

Horsens KOIJJIDIme;sidste frist for
indsendelse af synspunkter på, ænå.-
ringsforslag til eller indsigelser mod
lokalplanforslag nr. 87.

FREDAG, DEN 23. JUNI

Hansted Hospital indbyder omegnens
beboere, venner og pårørende tii en
festlig aften med Set. Hans-bowle,
bål, tale, sang, folkedans. æbleskiver,
og kaffe. Tilmelding på tlf. 75656522.
For deltagelse betales kr. 20,-/person.

StØtteforeningen, Beboerforeningen og
HusboldniogsforenIngen indbyder til
Sankt Hansfest på festpladsen i Han-
sted Skov med båltale af Jacob Ravn,
Horsens og underholdning af Brugsor-
kestret.

Lundlm Sogns Borgerforening indby-
der alle interesserede til det hidtil
største Sankt Hansbål der endnu er
set på Lundum Station med båltale af
Torben West. Øl, vand, kaffe m.m.
kan købes; hyggeligt og muntert
samvær er gratis.



TORSDAG, DEN 03. AUGUST

Hansted IGrke arrangere en kort
festgudstjeneste kl. 19.30 i forbindel-
se med EIF's sommerfest. Blæseror-
kestret "Nord for Alperne" medvirker
ved gudstjenesten.

Egebjerg Idrætsforenings sommerfest
starter og fortsætter de følgende
dage med bl.a. march, sportskaJIlpe,
gade fodbold, morgenkaffe og madkur-
vefest. Udførligt program kan købes
hos lokale handlende.

MANDAG, DEN 21. AUGUST

KulturceDterdageoe for den kommende
sæson starter. Lokalerne vil være
åbne i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl.
22.00. Oplysninger om aktiviteter fås
ved henvendelse på tlf. 75656555.

MANDAG, DEN 04. SEPTEMBER

Lundum Sogns Borgerforening indby-
der til besøg på "Kanal 94" hos Dan-
marks Radio i Vejle. Tilmelding til
formanden senest den 20. august 1989.
Maksimum 30 deltagere.

LegestUen starter den nye sæson I
Egebjerg Fritidscenter.

UGE 32

KFUM-Spejderne I Egebjerg starter
det nye spejderår, bl.a. med overflyt-
ning mellem enhederne og optagelse
af nye medlemmer. Nøjagtig mødeaf-
ten oplyses på tlf. 75665415.

MANDAG, DEN 18. SEPTEMBER

Lundum Sogns Borgerforening genta-
ger besøget på "Kanal 94" hos Dan-
marks Radio i Vejle. Tilmelding se-
nest den 20. august 1989. Maksimum
30 deltagere.

LØRDAG, DEN 12. AUGUST

Lundum Sogns Borgerforening arran-
gerer børnedyrskue/sommerfest på
Lundum Stadion med start kl. 13.00.

LØRDAG, DEN 30. SEPTEMBER

Lundum Sogns Borgerforening afhol-
der høstfest for medlemmer med
husstand.

EGEBJERGSKOLEN SOM KULTURCENTER
Med udgangspunkt i loven om lokale kulturcentre har en
arbejdsgruppe gjort sig nogle tanker om, hvilke aktiviteter
der i den kommende sæson fra august 1989 kan tilbydes be-
boerne i området. Disse tilbud er resultatet af et rundspørge
hos de lokale foreninger og andre interesserede. Omfanget er
naturligvis bestemt af det bevilgede tilskud fra Folkeskolens
Udviklingsråd.

Skolen er jeres, brug den!!
Under dette motto vil Egebjergskolen være åben for beboerne
og parat til at hjælpe på mange forskellige måder

hver mandag kl. 16-22 med start den 21. august 1989 .

Aktiviteterne styres af fritidspedelen, der vil være tilstede
i dette tidsrum. Til ham henvender man sig enkeltvis eller i
grupper og kan få lokaler stillet til rådighed gratis.

Det kan dreje sig om sløjdlokalet (med værktøj og maskiner!),
skolekøkkenet, håndgerningslokalet eller almindelige klasselo":'
kai er, der kan lånes til kreativ virksomhed eller andre akti-
viteter, der ikke er organiseret i forvejen. Kun materialer
skal man selv betale.

Brugerne har selv ansvaret for lokaler og inventar og skal
naturligvis aflevere det hele i god stand, så skolen kan bruge
det næste dag uden yderligere rengøring. En ansvarlig person
skal tegne gruppen.

Fritidspedellen er i øvrigt skolens faste pedel, Finn Leth.
Man kan derfor henvende sig til ham i skolens Øvrige åbning-
stider eventuelt gennem skolens telefon og få nærmere oplys-
ninger og vejledning.

Den bærende ide i de åbne værksteder er altså, at en borger
eller to eller flere har brug for et sted at være for at lave
en eller anden ting, som de har brug for.

De planlægger selv, de henvender sig til pedellen og får
anvist lokale og tidspunkt, og de gennemfører selv projektet,
i princippet uden aflønne t hjælp. Drejer det sig om større og
mere komplicerede opgaver, kender man måske en nabo eller
en anden lokal person, der gerne vil og kan hjælpe.

Tekst: Arbejdsgruppen

Abne
værksteder

Fritidspedellen
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Ledelse og
organisation

Aben klub

Abent
skolebibliotek
og kopirum
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Kulturcentret ledes af skolens normale ledelse, det vil sige
skoleinspektør Ole Gregersen og hans medhjælpere. En besty-
relse valgt af foreningerne og skolen i fællesskab kommer
med ideer til aktiviteter og ansætter eventuel medhjælp.
Bestyrelsen sørger også for at udarbejde ansøgninger til fol-
keskolens forsøgsråd og myndighederne i det hele taget.

I fritidshjemmets gamle lokaler, i skolens C-flØj, startes en
åben klub, der ikke kræver specielt medlems$kab eller medfø-
rer andre forpligtelser. Klubbens formål er at give lokalbe-
folkningen mulighed for at mødes uanset alder og tilknytning
til skolen i øvrigt. Børn under 12 år skal dog ledsages af
voksne.

Her skal man kunne mødes på tværs af alder og hygge sig
sammen. Herved lærer unge og ældre at forstå hinanden
bedre. Man kan dyrke forskellige spil, lave håndværk og
håndarbejde, bage kage til kaffen, lege, klippe, spille teater
og så videre. K.un fantasien sætter grænser. Gennem videre-
bringelse af viden fra ældre til yngre kan vi bevare et styk-
l<:ekulturarv i lokalsamfundet!

Lokalerne er mange små rum, som kan indrettes al t efter de
forskellige aktiviteter. Her er nogle gode rammer, som så
mange som muligt gerne skulle være med til at udfylde.

Mød op, kom med gode ideer og lad os hygge os sammen.
Kontaktperson: Birthe Lyng Pedersen, tlf. 75 65 64 89

I forbindelse med kulturcenterdagen vil en af skolebiblioteka-
rerne være i biblioteket i to timer. Her kan elever og for-
ældre komme og f.eks. i forbindelse med elevernes hjemmear-
bejde. Hjemlån er kun for skolens elever, mens andre besø-
gende kan bruge biblioteket som læsesal. Der er skrivema-
skiner og tekstbehandlingsanlæg til rådighed.

!'vlaterialer fra Lumdum-Hansted sognearkiv vil kunne frem-
lægges efter aftale.

Desuden er der lavet aftale med Horsens Bibliotek om, at
bogbussen fra august 1989 har sin holdeplads på Egebjergsko-
len på kulturcenterdfigen. \

Fra 01. august 1989 bliver bogbussens holdetider derfor såled-
es:

mandage k1. 1700-1900

fredage 1100-1215

på skolebusholdepladsen ved
Egeb jergskolen

ved Egebjerg Fritidscenter (Ege-
bjerg Brugsforenings tidligere
bygning).

ved Hansted Kirke.

k!.

fredage k1. 1300-1335



Der vil derfor blive gode muligheder for dannelse af studie-
kredse og læsegrupper, som kan reservere lokaler til deres
arbejde hos fritidspedellen. Til disse grupper kan film og
andet audio-visuelt materiale eventuelt fremskaffes med assi-
stance fra skolebibliotekaren, der er behjælpelig med betje-
ningen af apparaterne.

I den tid, hvor skolebib1iotekaren er i skolebiblioteket, er det
også muligt for lokal befolkningen at bruge apparaterne på
pædagogisk værksted mod betaling af de anvendte materialer.
Kopimaskinen kan benyttes i hele kulturdagens åbningstid ved
henvendelse til fritidspedellen og mod en nærmere fastsat
betaling pr. kopi.

D D~ G

Studiekredse og
læsegrupper

Kopiering

.,

Vi har i arbejdsgruppen satset meget på at etablere et vok-
senkor og en rytmisk musikgruppe. Da Udviklingsrådet kun
har bevilget en tredjedel af de ansøgte midler, kan der ikke
blive tale om en lønnet leder.

Nu er det imidlertid heldigt, at hvad der vil ske spontant,
det sker! Flere personer har ytret ønske om, at vi i Lundum-
Hansted-Egebjerg havde et kor, alene af den grund, at sang
giver et hyggeligt samvær.

Heldigvis fik vi en god ~hance foræret, idet Solvej Rønne-
berg, der dagligt sidder i Hansted kirke og øver sig i forbin-
delse med en forestående eksamen, har udtrykt interesse for
at lede et kor uden at kræve vederlag for det.

Solvej Rønneberg bor i Horsens, spiller orgel og klaver, lige-
som hun også i øjeblikket arbejder med kor. Hans Thomsen,
som havde den første kontakt med Solvej Rønneberg, har
allerede fået tilsagn fra interesserede, og man forsøger nu at
s8Jnle så mange som muligt.

Der er åbnet mulighed for, at koret kan Øve i Hansted kirke,
også i konfirmationsstuen, som får et nyt klaver, og i Ege-
bjergskolens musiklokale, hvor skolens instrumenter kan be-
nyttes.

Korlederen ønsker at arbejde med et 2-4 stemmigt kor i
alderen fra ca. 13 år og opefter, med et bredt repertoire. Det
er aftalt, at øveaftener bliver mandage fra k!. 19-21 med
start ca. 01. september 1989.

Nænnere oplysninger om koret fås, og tilmelding kan ske ved
Hans Thomsen, tlf. 75 65 61 33; Ingerlise Sander, tlf. 75 65
64 12 samt Birgit Kock, tlf. 75 65 62 94.

Yderligere oplysninger om kulturcentret kan fås på Egebjerg-
skolen, tlf. 75 65 65 55.

.

Korsang i
lokalsam fundet



GODE NABOER ER GULD VÆRD
Tekst: Lisel Petersen
Foto: En god nabo

- --.
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Hvad er så gode naboer? Det er sikkert individuelt. For nogle
er det nok at hilse over hækken; for andre er det den årlige
gadefest. Desværre er det mit indtryk, at denne årlige begi-
venhed, er det eneste, man er fælles om.

Derfor vil jeg gerne prøve at fortælle lidt om, hvilke gode
naboer, jeg er havnet imellem.

I påsken for 11 år siden opstod parcelhuskvarteret Egesholm.
Dengang var vi 10 familier, som flyttede ind nogenlunde
samtidig. Nogle er flyttet, andre er kommet til. M:en i al den
tid har vi været en stor skare, som har haft enormt megen
fællesskab i fritiden.---

Fælles grill på det store grønne område. Skattejagter for små
og store. Fastelavn. Gadefester (selvfølgelig) med fest for
børnene om eftermiddagen. Kortklubben "Siesta" spiller whist,
diskuterer (hvem skulle ha' smidt hvad og hvornår) og hygger
sig godt. "Strikkeliserne" lever ikke mere så godt op til deres
navn. Nu er det nemlig ikke strikkepindene, der går lystigt,
men mundtøjet. De hygger sig enonnt hele vinteren. Både
"Siesta" og "Strikkeliserne" har eksisteret i ca. 9 år.

For flere år siden opstod vor lokale fane. Et stort flot grønt
egeblad på et stykke specielt udvalgt aflagt lagenstof. Vi
skulle nemlig tilbringe week-enden i Villa Kulla. Egeshol-
merne travede i samlet trop, med fanen i spidsen, ned til
skoven. Her tilbragte vi en herlig week-end, fyldt med sjov
for både små og store. Ved sådan en lejlighed er det absolut
sagen, at have gamle spejdere imellem sig.

Vores fane er blevet lidt meget anløben og trænger derfor til
en fornyelse - og det vil genopstå i år - helt sikkert, for vi
har nemlig et jubilæmn, der skal fejres:

10 ARS KROKETTURNERING

I al den tid har forskellige familier samlet sig om spillet. Vi
har en flot vandrepokal, hvori vinderens husnummer indgrave-
res. Hvert år i august slutter turneringen med en festlig
finale. Efter endte anstrengelser samles vi om vore medbragte
madkurve. En dag med masser af hyggeligt samvær.

Hvorfor sØren kan sådan en godt naboskab ikke fungere alle
steder, spø'r man ofte sig selv. Der er nok mange ting, der
spiller ind; men et er helt sikkert:

man skal selv være motiveret for et godt samvær med
andre mennesker, ellers dur det ikke og så ville det
absolut ikke skade, om der var nogle flere imellem os, der
gad tage et initiativ nogen skal jo begynde.

Selvom mange mennesker rynker lidt på næsen af et godt
naboskab (misundelse?!), så betyder dette samvær med de
mennesker, jeg bor iblandt, ganske enkelt en dejlig fornem-
melse af samhørighed. - Og er det ikke rent faktisk det alt
for mange mangler?



NYT FRA LUNDUM SOGNS BORGERFORENING
Fredag den 17. marts afholdtes generalforsamling iSattrup
Forsamlingshus; måske for sidste gang overhovedet. Ikke fordi
Sattrup Forsamlingshus ikke længere kan huse den store
skare af aktive og interesserede Lundumborgere, med derimod
fordi næste års generalforsamling måske vil kunne afholdes i
Lundumborgernes eget.. medborgerhus. Efter megen tale frem
og tilbage, for og imod, bygning, køb eller eventuel leje af
lokaler, som ramme for aktiviteter i Lundum, ser det nu ud
til at muligheden er til stede.

Som omtalt i sidste udgave af nærværende blad, er vi af
menighedsrådet blevet tilbudt præstegårdens forpagterbolig
for udnyttelse til medborgerhus. Efter forespørgsel ved Aar-
hus Stift har det vist sig, at der ikke er mulighed for, at
Borgerforeningen kan erhverve ejendommen. I stedet kan vi
leje bygningen for en rLnelig årlig husleje.

Der blev ved generalforsamlingen vist en overvejende positiv
stemning for oprettelsen af et medborgerhus. \fange gode
ideer og argumenter for og imod de talrige indlæg under
debatten, har givet bestyrelsen et godt grundlag for videre
arbejde med sagen. En lang række, såvel økonomiske som
praktiske opgaver, mangler nu at komme på plads.

I forbindelse med et åbent-hus-arrangement på den omtalt~
adresse, Torpvej 2, kunne alle interesserede kigge bygningen
nærmere efter i sømmene. Der var et meget stort antal frem-
mød te, der kunne notere sig talrige anvendelsesmuligheder af
bygningen, blot ved få og ikke særligt ressourcekrævende
indgreb. Ændringer, der ved en fælles indsats af frivillig
arbejdskraft, hurtigt og billigt kan omdanne den tidligere
forpagterbolig til et ganske glimrende medborgerhus, med vide
muligheder for aktiviteter i mange former.

Bestyrelsen har anmodet Horsens Kommune, dels om tilskud
til den årlige drift og etablering af en mindre ombygning,
samt om tilskud til anskaffelse af inventar.

Bestyrelsen vil løbende holde Lundumborgerne underrettet om
udviklingen i sagen, dels gennem nærværende blad sa.'1lt ved
opslag og omdeling af information. Der vil blive brug for alle
Lundumborgeres arbejdskraft og opbakning for at LU"1di.%n
efter næsten 20 år uden forsamlingshus igen kan få et sted
at samles.

Med hensyn til Lundum Borgerforenings arraage'1lenter den
resterende del af året, henvises til kalenderen andet sted i
bladet; idet nærmere oplysninger o,'n arrangementerne gives
ved henvendelse til foreningens formand Søren Damkjær).

Tekst: Søren Damkjær
Foto: Niels Bjerregaard

Iøvrigt ser bestyrelsen
gerne henvendelser af
enhver art, herunder
også indlæg eller ideer
til indlæg i nærværende
blad.

Medborgerhus

Se også
brokalenderen
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HUSHOLDNINGSFORENINGENS FREMTID
Tekst: Annelise Daugaard Vi har gennem den sidste tid fået mange meddelelser fra

Horsensegnens Husholdningsforening angående konsulentløn,
og om at det nu er afgjort, at statstilskuddet falder til 45% i
1989, for helt at falde bort fra oktober 1990. Det vil medføre
kontingentforhøjelse i de kommende år.

Vi har derfor holdt ekstraordinær generalforsamling den 30.
marts, da en udmeldelse af Hovedforeningen efter lovene skal
være inden 1. april for at træde i kraft 1. maj 1990.

Til generalforsamlingen var mødt 55 af vore medlemmer og
ved afstemningen stemte 50 for udmeldelse og 5 imod. Derfor
måtte vi tage den store beslutning at melde os ud af Hoved-
foreningen, som vi gennem 50 år har været en del af, og som
vi har fået mange gode ideer fra og har haft mange gode
oplevelser sammen med. !'vIen vi er nu oppe på at aflevere 100
kr. af de 125 kr., vi får i kontingent, altså bliver der kun 25
kr. til vor egen forening. Den pris, synes vi, er for høj, da
vi kun kan have konsulent 2 gange om året. Vi har kunnet
ringe for at få gode råd hos hende, men det er der ikke
mange, som har gjort brug af.

Vi håber nu på, at foreningen kan køre videre på lokalt plan
og beder jer alle om at støtte os i vores arbejde og hjælpe
med at få flere nye medlemmer. Fra bestyrelsen er vi alle
enige om at gøre et arbejde for at kunne køre videre med
foreningen på samme måde som i de 50 år, der er gået.

Der vil blive holdt både faglige, lærerige og underholdende
møder. Slut derfor op om Hansted-Egebjerg Husholdningsfor-
ening og vær med til at opleve nogle gode aftener, udflugter
o. lign. Vi modtager meget gerne forslag til nye arrangemen-
ter.

ARETS GANG I LEGESTUEN
Tekst: Irma Sahner

Grete Sørensen

Marts
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Efter jul startede vi igen med fuld fart på. Børnene fortalte
om julen og gaverne. Den 16.-17. og 19. var vi med bus til
Horsens, hvor vi fik set det dejlige nye bibliotek. Her spiste
vi vores medbragte mad. Vi lånte film og fremviser på bib-
lioteket og så "Svinedrengen''', "Mere om Frø og Tusse", "Ken-
der du Pippi Langstrømpe" , "Prinsen, der kendte sin skæbne"
og "Den grimme ælling".

I februar lavede vi ting til fastelavn, og lørdag d. 4. samledes
vi så på Egebjergskolen for sarnmen med Idrætsforeningen at
slå katten af tønden og se film. Der var stor deltagelse af
både børn og forældre. Børnene var festligt udklædte.

Nu skulle vi til at forberede os til påske. Vi lavede karsekyl-
linger, som børnene fik med hjem, påskeæg fik vi klippet og
malet i festlige farver, og små kyllinger blev pyntet med fi-
ne fjer. Børnenes fantasi kom rigtig til udfoldelse. Vi fik
også tid til at lave sørøverhatte og indianerpandebånd med
fjer på. Det er altid spændende, synes børnene. Det giver liv
i hele flokken at få sig pyntet med netop en sådan hovedbe-
klædning. Ugh-ugh-ugh-ugh. Det siger dem noget. Vi gik i
gang med at sy på gulvklude, på pap tallerkener og sy arm-

bånd og ,Perlekranse. I denne måned så vi filmene "Rasmus-
en struds', som Jørgen Clevin læste for os på bånd, "De tre
bukkebruse", "Da ræven mistede sin hale" og "Efterår i en
husbåd".



Den 3. og den 6. april var vi på besøg på Hansted Hospital.
Vi måtte tage bussen dermed p.g.a. meget glat føre. Det var
blevet vinter, så børnene kunne ikke stå fast på deres små
fødder, og bussen var meget forsinket. På Hansted Hospital
var beboerne samlet i spisestuen. Først hilste børnene på dem
og snakkede med dem. Dernæst sang vi nogle børnesange og
legede nogle sanglege. Vi sang også fødselsdagssangen, da
nogle af beboerne havde fødselsdag. Så fik børnene serveret
kage og saftevand. Ah, det var rart at få halsen skyllet.
Børnene havde tegnet tegninger, som de delte ud. Vi havde
nogle dejlige timer, og beboerne var glade for at lære vore
børn at kende, så glæden var gensidig. Vi måtte gerne besøge
dem igen.
Filmene i april var "Tusse får brev", "Peter Pedal er nysger-
rig" og "Palle alene i verden".

I maj måned har vi talt om at komme ned i kirken og se
den. Vi har talt med Ingerlise Sander om det, men der er
endnu ikke sat dato på.
Så er vi inviteret på Egebjergskolen tirsdag d. 23. til gene-
ralprøve, hvor alle børnene må møde den time, det varer.
Film får vi igen den 16. fra biblioteket.
Tirsdag d. 30. slutter legestuen traditionen tro med en ud-
flugt. I år går turen til Løveparken i Givskud Zoo. Vi starter
kl. 9 fra legestuen med bus. Hjemkomsten er ca. kl. 14.30.
Forældre er velkomne, men vi har så mange børn i legestuen,
at det er nØdvendigt kun at have legestuebørn med af hensyn
til pladsen i bussen. Husk madpakke og sodavand, så vi kan
spise vores mad sammen. I tilfælde af regnvejr kommer vi
under tag, men vi regner naturligvis med sommervejr. Der er
cafeteria på pladsen.

Så nolder vi ferie. Rigtig god ferie og på gensyn mandag d.
4. september 1989.

På gensyn

Søndag den 30. april mødtes 18 ulveunger og 16 juniorspej-
dere ved Egekvisten. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og
stemningen blandt de friske spejdere var høj.

Nu var tiden igen kommet til det årlige Musløb. Musløbet er
en konkurrence for DOS, KFUM og KFUK spejdere, hvor de
mange patruljer kæmper om en placering i toppen. Turen gik
ud til Ølsted Skov, hvor løbet skulle foregå. Her mødtes 300
spejdere fordelt i 65 patruljer. Holdene blev inddelt så ulve
kæmpede mod ulve og juniore mod juniore. Set. Georgs Gil-
derne, som stod for løbet var meget glade for det store-
fremmøde, dette havde ikke været set i mange år.

Selve løbet var formet som et jungleløb efter junglebogen,
som jo bekendt handler om Mowgli. Spejderne begav sig glade
og friske ud i den spændende jungle. Under vejs mødte de
adskillige poster, som selvfølgelig skulle klares. Af disse kan
nævnes: Kast med redningsreb, gennemføre en forhindringsba-
ne, kende diverse træsorter, kast med grankogler i spand,
rive diverse dyr fra junglen ud i avispapir, svinge sig over en

Tekst: Brian Scheel Hansen
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FORÆlDREV AUJTE
GRUPPERADSMEDLEMMER

Fonnand:
DorIs Mortensen Tlf. 75 66 54 15
LIndevej 6, 8751 Gedved

Kasserer:
Bodil SØrensen Tlf. 75 65 63 56
Grusdalsvej 30, 8700 Horsens

Sekretær: -
HenrIk Meldgård Tlf. 75 65 65 70
Vesterhøjsvej 56, 8700 Horsens
Inger Madsen Tlf. 75 65 63 30
Hanstedvej 15, 8700 Horsens
Ulla Pedersen Tlf. 75 66 54 67
LIndevej 07, 8751 Gedved
Kristian Pedersen Tlf. 75 66 54 23
Brøndager 59, 8751 Gedv.ed
Poul Knudsen Tlf. 75 66 56 73
Brøndager 48, 8751 Gedved

å, finde ting, som ikke høre til i naturen og mange flere.
Løbet tog inel. frokostpause 4,5 timer, og det var nogle
meget spændte spejdere, der kom tilbage til startsstedet.
Tålmodigheden i perioden, hvor pointene blev regnet sammen,
var meget lille, men alle klarede det. Da dommerne kom til
syne, og alle spejdere var stillet op, steg spændingen meget,
både blandt de 300 spejdere, men også hos lederne.

Hos ulvene fik DDS - Horsens en første plads, og anden-
pladsen gik til en af vore dygtige ulvebander "Leopard" fra
Egebjerg. Hos juniorerne fik patruljen "Enhjøringen" fra
Egeberg en 1. plads og på 2. pladsen kom en DDS-patrulje
fra Hovedgård. I kampen om vandrepokalen "Musen", som er
bedste gennemsnit af hele gruppen, gik sejren til DDS Hoved-
gård med 298, hvor Egebjerg havde 297 (ØV). Men glade og
tilfredse tog Egebjergspejderne hjem fra en dejlig dag i jung-
len. Til sidst skal der lyde et tillykke til de dygtige spejdere,
jeres indsats viser, at der er aktivitet og fremgang i Ege-
bjerg spejderne.

GODDAG, VI HAR EN KAGE
I
~

Tekst: Brian Scheel Hansen På det månedlige tropmøde i seniortroppen, var der arran-
geret et lille løb for seniorpatruljen "Flipperne". Løbet star-
tede på Egekvisten, hvor de fik en kode med ordene "gå til
den mørke skov mod øst".

Nede i Hansted Skov fandt de den første udfordring. Opgaven
bestod i at snige sig igennem et stykke af skoven uden at
blive opdaget. Forpustet og beskidte begav de sig videre mod
Hansted, hvor de på halvvejen fandt en post. Her stod: Blink
3 gange mod syd og afvent svar. Lige udenfor Hansted kom
der et kraftigt signal fra en bils lygter. "Flipperne" fulgte
sporet og på Hansteds byskilt var den næste post. Posten gav
besked om at undersøge diverse ting ved Hansted Kirke.

Herefter kommer overskriften ind i billedet. Spejderne blev
ved posten efter kirken udstyret med følgende: 1 kamera, 1
kage, 1 båndoptager. Deres opgave lød nu på, at de skulle
finde en person, som de ikke kendte, give ham/hende kagen,
tage et billede imens den blev spist og optage hele episoden
på bånd. Med grin om munden begav de sig af sted. De to
første steder, hvor de bankede på, var interessen for dette
påfund ikke ret stor, men 3. gang blev lykkens gang. En
venlig dame var med på legen, og det første hold slap af med
kagen. Det andet hold var lidt mere heldig, det allerførste
sted de ankom fik en gammel spejder medlidenhed med de
stakkels spejdere og hjalp dem af med kagen. Jeg vil gerne
til sidst takke vore to kage-spisere, fordi de var med på
legen, og jeg håber, at mange andre i Hansted-Egebjerg vil
hjælpe til at gøre sådanne små påfund sjove både for spej-
derne, men også for sig selv.

f

AVISINDSAMLING DEN 3. JUNI
Tekst: Brian Scheel Hansen
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Vi gør herved opmærksom på, at der er avisindsamling lørdag
den 3. juni imellem kl. 10. og 12 i Hansted/Egebjerg. Dette
bliver den sidste gang inden sommerferien. Løb derfor ud i
garagen og find dine gamle aviser frem, sæt dem ud til ve-
jen, og de vil derfra blive afhentet inden kl. 12.00.
Tak for hjælpen

Egebjerg spejderne vil gerne ønske alle bladets læserne en
rigtig god sommerferie. Vi gør opmærksom på, at det nye
spejderår starter i uge 32, og at alle interesserede meget
velkomne.
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HANSTED HOSPITAL
har længe ønsket, at være medudgiver af "Broen" fordi både
beboere og personale ønsker at være en del af det lokalsamf-
und vi bor i.

Det er vort ønske, at vi i fremtiden kan opbygge et fælles-
skab på tværs af generationer, hvor vi kan glæde og gavne
hinanden. -

I en lang årrække har generationer i de enkelte familier
levet stærkt adskilt. Det har mange allerede fundet ud af
ikke kun er af det gode. - Men hvordan ændrer vi det? Det
kan ikke lade sig gøre fra den ene dag til den anden. Det
tager tid at ændre holdninger. - Og hvad ønsker vi så at
ændre til? Skal vi helt tilbage til dengang 3 generationer
boede sammen under samme tag? Det er nok ikke realistisk,
at tro det kan lade sig gøre i dag, med den måde hele vort
samfund er indrettet på.

Men, at vi kan have glæde og gavn af hinanden generationer
imellem er vel ingen i tvivl om? Men hvem siger, at man kun
skal kende flere generationer indenfor familien?

Man kan vel også forestille sig, at man indenfor et lokalsam-
fund kan skabe muligheder for at give/modtage på tværs af
aldersgrænser?

Bor ens egne børnebørn, oldebørn i den anden ende af landet
og man af den grund E<ke ser dem så ofte, er det da dejligt
hvis man kan se andre børn, så man stadig kan følge med i
udviklingen og få de glæder, som børn nu kan give.

Og omvendt, hvis bedsteforældrene bor langt væk eller måske
er borte, hvordan skal et barn så på naturlig måde lære
noget om, hvordan livet former sig på lang sigt.

Og alle vi voksne midt imellem, bliver vi ikke også rigere når
vi giver os tid til at tale med, og lytte til dem, der har et
helt livs erfaringer at øse af. De ældre har været med til at
danne vor kul tur.

De ældre er vores rod og uden rod kan træet ikke gro. Vi
skal have vores fortid med for at kunne klare fremtiden.

Hvad ønsker vi os så af fremtiden?
På Hansted Hospital ønsker vi som nævnt, at vi må opleve
mere fællesskab/samvær med alle jer der bor omkring os. For
en del af os er der naturlige grænser for, hvor meget man
magter, især udenfor hospitalet.

Men I er alle vel:mmne her. Under hvilke former og hvornår
må vi drøfte nærmere. I øjeblikket har vi kontakt med Fri-
tidshjemmet og børnehaven "Kaskelotten", ligesom spejderne i
Egebjerg har holdt mødeaften på hospitalet.

Lokalerne kan bruges til meget andet! Er der nogen der har
ønsker/gode ideer, glæder vi os til, at høre om dem og byder
alle velkommen til at tage del i livet på Hansted Hospital.

Foreløbig håber vi, at se rigtig mange til grundlovsfest. Det
glæder vi os til.

Tekst: Jette Lund

Fremtiden
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RADIOTRANSMISSION
Tekst: Ingerlise Sander Søndag den 04. juni optages gudstjenesten i Lundum Kirke kl.

10.30 og sendes samme aften kl. 19.00 i Horsens Nærradio.

Det betyder imidlertid ikke, at kirkegængerne henvises til
radioen. Tværtimod - "Akustikken" er bedst i en fyldt kirke,
for nu at sige det på den måde.

FESTGUDSTJENESTE I HANSTED KIRKE
I forbindelse med sommerfesten arrangeres torsdag den 03.
august 1989, kl. 19.30, i lighed med sidste år en kort festgud-
stjeneste af ca. 20 minutters varighed.

Vi starter fra Atriumgården, Egebjergskolen, kl. 19.00 med
orkestret Nord for Alperne i spidsen og går til kirken, hvor-
fra vi tager turen gennem skoven for til sidst at slutte i
Atriumgården.

Alle er velkomne, også dem der ikke er i stand til at gå med
på marchen. Blæserorkestret spiller også i kirken. Vi håber
på nogle festlige dage.

INDVIELSE AF KLAVER

. -'~-'=-4~

Kirkebilen

Radio Horsens

Sommerferie

12

Søndag den 11. juni kl. 19.30 indbydes alle som har lyst til
en hyggelig aften i konfirmandstuen. Vi vil ved denne lejlig-
hed indvie det nye klaver.

Aftenen skal forløbe med fællessang og musik med Solvej
RØnnenberg ved klaveret. Der serveres kaffe med brød, for
hvilket der opkræves et beløb.

Vi håber på fuldt hus, godt humør og sangglæde.

,
til Hansted Kirke kører ikke i sommerperioden; men starter
igen fra den 01. september 1989.

transmitterer gudstjenester kl. 19.00 på følgende søndage:
04. juni - 02. juli - 30. juli - 27. august

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

14. juni - 12. juli - 09. august

Jeg holder ferie fra den 17. juni . til den 17. juli (begge dage
inel.). I denne periode overtager sognepræst Thomas Fischer-
Larsen, Tamdrup al tjeneste i Lundum-Hansted pastorater.
Henvendelse skal i denne periode derfor ske til Tamdrup
Præstegård, tlf. 75 6545 22.

Vær opmærksom på, at når der stort set hele sommeren kun
er gudstjeneste i en af kirkerne, skyldes det, at Th. Fischer-
Larsen og jeg på skift betjener tre kirker, idet Tamdrup
Kirke ligeledes indgår i min plan. Derfor må jeg henvise til
de to af kirkerne, hvor der er gudstjeneste.

God sommerferie til alle!
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NYT TAG PA LUNDUM KIRKE
Som tidligere meddelt skal der laves nyt stendige på Lundmn
Kirkegård; omtrent det halve af syddiget skal renoveres.
Ligeledes skal der nyt tag på kirken.

Disse arbejder har stået på i nogen tid og det har givet en
del roderi på kirkegården, som vi beklager meget. Når dette
læses vil jeg regne med at arbejdet er færdigt.

Inden så længe skal kirken kalkes og så kommer kirke og
kirkegård til at fremstå som en skøn historisk bygning og
park midt i sognet som nok er et besøg værd.

Redaktionen har erfaret at Industrimuseet på Gasvej i Hors-
ens for tiden viser en særudstilling om blytækkerhåndværket.
Ustillingen består dels af en række billeder af fotografen
Finn Larsen, Randers og dels blytækkerværktøj og -redskaber
udlånt af blytækker Kurt Stoffregen, Hmnlum. Det er Kurt
Stoffregen som har lagt det nye tag på Lundmn Kirke.

/

Tekst: 1ens Thule 1ensen
Foto: Niels Bjerregaard

SOGNEPRÆST

Ingerlise Sander
Stængervej 24, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 64 12

Træffes på hverdage kl. 12-13 samt
torsdag kl. 17- i8 eller efter aftale.
Mandag fridag.

GRAVERE

Hansted Kirke:
Graver Hans Thomsen
Stængervej 46, Hansted
Tlf. 75 65 61 33

LundlUTIKirke:
Graver Inger Kristensen
Strungesvej 3, 8752 Østbirk
Tlf. 75 78 Ol 85

GAVE TIL HANSTED KIRKE
En formen gave er blevet skænket til Hansted Kirke. Den
består af tre messehagler og en alba-messeskjorte. Gaven er
skænket af Mette og Alfred Høltzermann som nu bor i den
gamle skole ved Hansted Hospital.

Ægteparret har desuden givet menigheden et klaver til kon-
firmandstuen, en ting som længe har stået på menighedsråd-
ets "ønskeseddel".

Som det vil være en del af bladets læsere bekendt, blev den
første messehagel, den hvide som benyttes ved kirkens høj-
tider (jul, påske, pinse og konfirmation), indviet St. Bededag
ved konfirmationen i Hansted Kirke.

Den anden messehagel, den grønne som vil være den mest
benyttede, nemlig i hele trinitatistiden, vil blive indviet ved
højmessen søndag den 11. juni.

Den tredje messehagel, en lilla, er bestilt og skal bruges i
hele adventstiden.

Messehaglerne er i samråd med menighedsrådet designet og
udført af Ty Istrup Vævegård.

På menighedsrådets vegne vil jeg gerne udtrykke en stor tak
og hjertelig tak til giverne for denne smukke gave til vores
kirke, og dermed til hele menigheden. Det er mit håb, at
disse messehagler vil blive brugt i mange, mange år, og der-
med være med til at kaste ekstra glans over vore højmesse-
gudstjenester i Hansted Kirke..

Tekst: Else Bregendahl
Foto: 1ørgen Pedersen
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KONFIRMA TIONERNE
Igen i år har jeg haft fornøjelsen af at konfirmere en flok
lovende unge mennesker, 34 i alt. Det har været en stor
glæde at have disse unge under hele konfirmationsforberedel-
sen, ligesom forældrenes opbakning og interesse har været en
opmuntring i arbejdet. Dette har bevirket at jeg igen kan
glæde mig til kommende 'hold.

Tak til alle konfirmander og forældre for et godt samarbejde
og for en festlig dag den 21. april.

jeg bringer her konfirmandernes navne og min tale til dem,
hvis nogle skulle have lyst til at læse den.

Tekst: Ingerlise Sander
Foto: Niels Bjerregaard

.,
KONFIRMANDERNE DEN 21. APRIL

Tina Schnoor
Morten Sørensen

Else Marie Reinholdt
Andreasen

Richard Bjerregaard Kjælder
Karin Brun
jakob Olsen

Karina !v1øberg Thyrsted
jesper Due Sørensen

Charlotte Bech Kaasing
Ole Kristiansen

Mette Kaae Hjortshøj
Anders H. Madsen

Charlotte Ganshorn Nielsen
Søren Laursen

Merethe Nygaard
Lars H. jensen

Michaeia Birgit Højsgård
Morten Terpager HØj
jette Herskind Møller

jesper Boye
Anette Theilgaard SØrensen

jesper jarl jensen
Lonnie Zeigermann Pedersen

Dennis Smedskjær
Anette Bech Christensen
Thomas Lindhardt jensen
Christa Voss Christiansen

Thomas Wagner Nielsen
jette Steffensen

Tina Møldrup B. Laursen

1989

Kim jensen
Thom as West

Theresa Schumann
Lene Lund Nielsen

15
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TALE TIL KONFIRMANDERNE
Tekst: Ingerlise Sander
foto: Niels Bjerregaard

16

"Ah, de smukke unge mennesker, pludselig er de stukket af
som legesyge sommerfugle, den allerførste sommerdag!" Det er
lidt for tidligt, men den, der snupper et billede af jer man-
dag morgen, når I drager afsted på andendagen vil uden tvivl
indfange et billede, farvestrålende og smukt som en flok
sommerfugle.

Men flyv ikke endnu - tilbage til virkeligheden her i kirken,
hvor de samme ord gælder - Åh, de smukke unge mennesker!
Jeg plejer ellers at sige noget andet, og det røber jeg nu i
alles påhør - Åh, de søde unge mennesker!

Jeg vil gerne lade begge udtalelser følge jer, for vi har alle
noget, der hedder UDENPA og noget, vi kalder INDENI. Det
er vigtigt at ha' øje for begge dele. Men når Kim Larsen
synger videre: "Hvad er det, de vil med livet, det kan kun de
selv forstå", så menes der næppe, at det må I selvom.

Men det vil vise sig, hvad der dukker op fra jeres inderste,
og det kan alle dem, der holder af jer følge. I vil forhåbent-
lig ikke nøjes med at blive kendt og beundret blot på jeres
ydre. Men I vil kræve at kendt - begyndende indefra.

Det er en stor kunst at ha' denne respekt for unge menne-
sker, - men det vil jo sige, at I selv stiller betingelserne, at
I selv får ansvar for, hvad I vil kendes for og på. !\lIen det
interessante er, om det indeni kan forliges med det, jeg
kalder udenpå. Det er så moderne at gå rundt og interviewe
folk om, hvad de nu mener om dit og dat. En mand blev
spurgt, hvilken meningsmodstander, han beundrede mest, for
endnu er det muligt at beundre en som har en anden mening.
På spørgsmålet svarede manden: "Min samvittighed"!
Hans samvittighed havde ofte en anden mening end den, han
udadtil gav udtryk for.

Jeg bilder mig ind, at jeg har set glimt af det I rWllmer
indeni; og kære konfirmander, jeg kan kun sige: nI kan roligt
kræve at blive kendt indefran . I har sagt og skrevet ting,
som røbede jeres indre værdier. Og jeg har selv modtaget af
dem. Når vi gerne sang: "Kæmp for alt, hvad du har kært",
så vil jeg gerne minde jer o~, også at have det kært, som I
gemmer indeni jer selv!

Selvfølgelig vil I møde mennesker, der mener at vide, hvad
livet handler om, som kan fortælle jer, at "sådan ligger land-
et" , kære unge. Og så får I selvfølgelig endnu mere lyst til
at undersøge det på egen hånd. Jeg håber det er lykkedes
mig at lade jer forstå, at ingen kan udstyre jer med en re-
cept for livet. Der er masser af muligheder at gribe efter
eller lade gå forbi.

Jeg har tilladt mig at gøre jer opmærksom på, at I ikke skal
alene afsted ud i "den vide verden", som det ofte hedder på
en konfirmationsdag. Ikke helt på egen hånd; det er jo ellers
det man længes efter. Og selvom vi voksne med Kim Larsen
kan sige: "Jeg har prøvet mit, nu skal du prØve dit - kom
så". Ja så er der noget mere at sige, nemlig: "At Himlen og
stjernen og Fanden, det store kvaj, står på hver sin side af
dig - lige nu - sig ja eller nej".

Der er en kærlig Gud, men der er også en ond magt. Den del
I siger ja til, følger med - og valget er jeres.
Hvis I husker sangen, så har I faktisk trosbekendelsen med
jer, omsat til et lidt andet sprog. Vi forsager - siger nej til
djævlen. Vi tror på Gud som skaber, som den, der har omsorg



for os gennem Jesus, og på, at han i sine ord taler til os,
fordi han har det indeni os kært.

Jeg har lagt det frit ud til jer at diskutere med Gud, hvor-
vidt hans omsorgsfulde indblanden passer jer, og I har ved
visse lejligheder skrevet og sagt ting som har vist, at I er
gode til at tale med Gud; hvilket I forældre har fået lov at
lytte til. - Men jeg har heller ikke lagt skjul på, at der er
andre kræfter, som vil tale med jer. Det onde er jo så mange
ting; men når Fanden ef et stort kvaj, så ligger det vel for
det første sådan, at et kvaj plejer at opføre sig usmart,-
dumme sig rent ud sagt. I vil nok også møde mennesker som
ikke vil jeres indeni noget, men som siger: "Sådan skal du
være for a t være smart, for at blive accepteret" . For det
andet er Fanden et kvaj, fordi han optræder lokkende, taler
som til Eva: "Hvis du gør sådan, bliver du klog, bliver du
lykkelig". Og da Eva faldt for det, så skjulte sig - og Adam
med. Hun ikke bare skjulte sig i haven, men hun begyndte at
skjule, det der kaldes indeni, skubbe det væk. Hun ville ikke
kendes indefra, for derinde lød hele tiden Guds stemme: Eva,
hvorfor skjuler du dig? Det var kvajet gjort af Fanden, for
hvis han skal bestemme, vil han ha' at mennesker skal være
smilende fryseskabe, elegant designet; men frosne indeni.

Da I blev døbte tog Gud sig for, at ha' omsorg for alt det
gode, I har indeni. Himlen og stjernerne og meget andet
minder jer bestandig om hans omsorg. Når jeres indeni er
uenig med jeres udenpå, så hvisker han kærligt: "Hvorfor
skjuler du dig - vær fuldstændig dig selv - det er nok"!

Der er et dåbsvers som lyder: Lille knop på livets træ,
lille stump på voksenknæ,
nu er livet godt begyndt,
kærlighedens håb forkyndt.
Du skal vokse,
blomstre smukt,
bære evig dejlig frugt.

I dag lyder det samme til jer:
NU ER UVER GODT BEGYNDT!

I MORGEN
Han skulle nå alt, hvad en mand kan nå,
- I morgen -
og vise sig nyttig og god som få
- I morgen -
Han kendte en ven, der var tynget af krav,
fra ham skulle byrdernes åg drages af,
ham ville han række en støttende stav- I morgen.

Han skulle jo sende de kærllgste ord- I morgen -
til dem derhjemme, til far og mor- I morgen.
Men hjertet kan svigte et løfte let,
han tænkte: I dag er jeg tung og træt,
men jeg skal skrive et brev så tæt- I morgen.

Han solskin og hjælp ville skænke enhver
- I morgen -,
og vise for alle sit værd- I morgen -,
Men så gik han Ind gennem dødsrlgets port,
og alt, hvad han ville, blev IngentId gjort.
Bestandig han ønsked at nå noget stort- I morgen.

(ukendt forfatter) 17
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GENERALFORSAMLING
Tekst: Peder Pedersen
Foto: Niels Bjerregaard

Tirsdag den 21. februar 1989 blev den ordinære generalfor-
samling afholdt. Foruden de sædvanlige punkter på dagsord-
nen var der et ekstra punkt:

opstilling af en upolitisk liste til byrådsvalget

Bestyrelsen ønskede på denne måde at få undersøgt om der
var stemning for et sådant tiltag, idet den så det som en
mulighed for at få en lokal repræsentant valgt til byrådet.
Det viste sig imidlertid på mødet, at der ikke var den for-
nødne opbakning til at gå videre med sagen.

KLOAKERINGSARBEJDER

HAVEUDFLUGT
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Som de fleste nok har bemærket, foregår der for tiden et
kloakeringsarbejde på Egebjergvej og en del af Grusdalsvej.

Projektet går ud på at skille regnvandet fra husspildevandet
og lede det direkte ned i Hansted A. Derved undgår man at
pumpe regnvandet ind til Horsens og lede det gennem rens-
ningsanlæget. Arbejdet er et led i det projekt som blev påbe-
gyndt i 1967, da øster- og Vesterhøjskvarterene fik to-stren-
get system. Når det igangværende arbejde er tilendebragt,
mangler der kun stykket af Egebjergvej fra Grusdalsvej til
Vesterhøjsvej samt et lille stykke af Gl. Kirkevej.

Arbejdet udføres af Entreprenørfirmaet Eigil Fynbo ApS, hvis
tilbud lød på kr. 4.212.000,- (excl. moms). De berørte lodsej-
ere betaler i tilslutningsafgift kr. 8.050,- (excl. moms) for
hvert nyt regnvandsstik. Udgifter til fornødne ændringer på
egen grund udredes af lodsejere n selv.

cl..'"
. --:r

Det er tanken igen i år at arrangere en haveudflugt til en
udstillingshave et sted i omegnen. Tid og sted er endnu ikke
fastlagt - så hold øje med opslag hos lokale handlende og
annoncen i 0stjydsk Avis. Turen bliver som sædvanlig arran-
geret i samarbejde med Husholdningsforeningen.



Når havørrederne bliver voksne, søger de op ad åer og bække
for at gyde, for derefter at vende tilbage til havet igen.
Yngelen bliver i vandløbene i ca. 2 år, hvorefter de søger ud
i havet, for igen senere at vende tilbage for at gyde. Under
fiskenes svømmetur op og ned ad vandløbene, støder de på
sluser og stemmeværk, som de ikke kan forcere.

Vejle amts forvaltning for teknik og miljø er derfor i øje-
blikket i gang med at bygge en fisketrappe ved siden af
slusen ved Egebjergsøen. Fisketrappen er udformet på en
sådan måde, at vandet på sin vej ned ad trappen danner
hvirvler som gør at fisken får lettere ved at svØmme op ad
trappen. Desuden er der midtvejs et hvilebassin, så fisken
kan hvile undervejs, hvis den bliver træt. Fisketrappen er
konstrueret sådan, at der altid er rigeligt vand, selv i tørre
perioder.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Preben Frand-
sen a/s, og anlægsudgiften er kr. 350.000 - hvoraf Miljøsty-
relsen betaler 75%. Arbejdet forventes at være afsluttet når
dette læses.

Når trappen står færdig, overdrages den til Horsens Kommune
som fremover har ansvaret for dens vedligeholdelse.

Senere på sommeren vil en tilsvarende fisketrappe blive an-
lagt ved Hansted Mølle, således at der er fri passage for
fiskene helt op forbi Egebjerg Sø. Denne trappe bliver dog
kun ca. halvt så dyr.

Der bliver fiskeforbud 50 m på hver side af trapperne. I
skoven gælder forbudet hele søen.

Vi håber at fisketrapperne vil bevirke, at fiskebestanden i
vandløbene øges sådan at rigtig mange kan opleve glæden ved
at sidde ved åbredden med en fiskestang.

.. ,- -.....--, ".
..;!!.
.

.
.
. ,.

- .:~ '

. ~,.

- r-,," ;:, ,,,.. s
t .. 5,.

.

... ~. ~ ,"I,..-t.- ::"':.-'
fi
L.:~
Det har været uforståeligt, at det var nødvendigt at lukke
vejen i skoven samtidig med at Egebjergvej er spærret på
grund af kloakarbejde. Amtet forklarer det med, at medens
arbejdet står på, blev det nødvendigt at fjerne to træer af
den nyplantede alle, for igen at plante dem, når arbejdet er
udført. Det skulle gerne ske inden løvspringet, så derfor
hastede det. De mennesker, som har haft gene af lukningen
af vejen, kan så være stolte af, at de har været med til at
redde træerne.

_oI!III!I!I!I!'_
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FISKETRAPPEN
Tekst: Peder Pedersen
Foto: Niels Bjerregaard

Kilder:

J an Nielsen
Vejle Amt
Forvaltning for
teknik og miljø

J Ørn Lund
Horsens & Omegns
Sports fiskerforening 19
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BYPLANM0DE
Tekst: Peder Pedersen
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På et borger,nøde på Egebjergskolen tirsdag den 02. maj 1989,
genne<ngi'c deltagerne de t nye komrnuneplanforslag samt det
:TIiljøbE;varende lokalplanforslag for Gl. Egebjergvej, som beg-
ge for tiden er til offentlig høring.

Kommuneplanforslaget gav ikke anledning til kommentarer,
idet der for Hanst~d- Egebjergområdet ikke er nogen væsent-
lig ændring i forhold til Kommuneplanen af 1985. Derimod var
lokalplanforslag nr. 87, der dels er en miljøbevarende plan og
dels en udstykningsplan for Gl. Egebjergvej, genstand for en
livlig debat.

En gruppe beboere på Gl. Egebjergvej har i de seneste måne-
der sammen med folk fra byp"lanafdelingen, deltaget i et antal
:nøder for at udarbejde en lokali)lan; hvilket i store træk er
lykkedes til parternes tilfredshed.

Bevaringsplanen går kort fortalt ud på at bevare byen som
den er i dag, med samme gadeprofil, bevaring af eksisterende
bygninger, træer, levende hegn, m.v., som altsaIThllen er :ned
til at give bydeh~n karakter.

Udstykniugsplanen gælder for et areal som dels i dag ejes af
Hans Jensen og dels tidligere ejedes af Hans Peter Bech. Den
går ud på at der opføres l g nye boliger på arealet. Den nye
udstykning får udkørsel mod nord til Gl. Egebjergvej.

Mødedeltagerne fandt, at antallet af boliger var alt for stort
og man kunne ønske sig at vejen fra området i stedet blev
ført ,110d vest, ud til Egebjergvej. Endvidere blev der anket
over at planen pålægger alle beboerne på Gl. Egebjergvej at
oprette en grundejerforening, som skal bekoste anlæg og
vedligeholdelse af et tiloversblevet "fællesareal".

Der blev også på mødet udtrykt misfornøjelse med at der
ikke ved planens udarbejdelse var tænkt på en samlet løsning
af trafikproblemerne på GI. Egebjergvej, Egebjergvej, Vester-
højsvej og Grusdalsvej.
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Billedet herover viser udsi3ten fra "8aunehøj" mod nordøst i
1939, bl.a. ses dele af Grusdalsvej og Vandv::erksvej. På det
tidspunkt havde vejene i området ikke fået navne, :nen uoffi-
cielt hed Grusdal.wej dengang Krystalgade. Huset i;nidt811 af
billedet er Vendværksvej nr. 3, som blev 'Jpført i 1927; her
boede amtsvejmand Søren ?'liunk i mange år. Karlen bag hest
og plov i forgrunden er Svend Enevold.

fØR

Billedet herunder viser udsi.sten fra "Bavnehøj":nod nordøst i
1989, altså 50 år senere. Nogle af husene i forgrunden bl.8v
bygget først i 40-erne, mens den store byudvikling tog fart i
60-erne. Huset på Vandværksvej nr. 3, som nu beboes af
Sander Højsgård, er delvis skjult bag Vandv:erksvej nr. 4.

Tekst: Peder Pedersen
foto: Peder Pedersen

Niels Bjerregaard
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EIFs SOMMERFEST
Tekst: Birgit Madsen

EIF's BESTYRELSE

Formand:
Birgit Madsen Tlf. 75 61 59 56
Højbovej 24, 8700 Horsens

Næstformand:
Tommy Savskov Tlf. 75 65 67 62
Vesterhøjsvej 13, 8700 Horsens

Sekretær:
Lone Dagnæs Tlf. 75 65 65 70
Vesterhøjsvej 56, 8700 Horsens

Kasserer:
Elsebeth Jensen Tlf. 75 65 62 45
Skovgårdsvej 18, 8700 Horsens

Badminton:
Stig RUs Tlf. 75 65 65 16
BIrkeholm 51, 8700 Horsens

Gymnastik:
Karen Baunsgård Tlf. 75 65 66 97
Vandværksvej Ol, 8700 Horsens

Svømning:
Lone Dagnæs Tlf. 75 65 65 70
Vesterhøjsvej 56, 8700 Horsens

Håndbold:
Erik Jensen Tlf. 75 65 63 32
Lykkesholmsvej 04, 8700 Horsens
Christian LInd Tlf. 75 61 25 63
østergade 13 A, 8700 Horsens

Fodbold:
Benny Sander Tl~ 75 65 67 64
Vandværksvej 3, 8700 Horsens

Tommy Savskov Tlf. 75 65 67 62
Vesterhøjsvej 13, 8700 Horsens

EIF's STØITEFORENING

Formand:
Palle Nielsen Tlf. 75 65 64 34
GI. KIrkevej 04, 8700 Horsens
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Reserver dagene 3.-4.-5. august 1989.

EIF -MARCH
Som sidste år afholdes festgudstjeneste

i forbindelse med marchen.

F0DEVARETOMBOLA
Den populære fØdevaretombola findes

igen i år i atriumgården.

FRIKADELLER/KARTOFFEL SALAT
kan købes i atrium gården efter marchen

torsdag aften.

FODBOLD/HANDBOLD
Som sædvanlig arrangeres idrætsaktiviteter

i forbindelse med sommerfesten.

FADØL/p0LSER
Velskænket fadøl og varme' pølser m. brød

sælges alle festdagene.

MORGENKAFFE
Traditionen tro samles både by og land

til morgenkaffe og rundstykker (fløde kan
købes). Diverse underholdning og konkur-

rencer for unge og gamle.

Køb et program - mød op

støt Egebjerg Idrætsforening.
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GYMNASTIK OPVISNING
Som noget nyt i år blev gymnastikopvisningen afholdt en
søndag eftermiddag. Vi har i gymnastikafdelingen haft flere
tilkendegivelser - både for og imod placeringen på en søndag
eftermiddag. Antallet af tilskuere denne eftermiddag svarede
imidlertid nøje til, hvad der plejer at være til gymnastikop-
visning om aftenen, så til modstanderne må vi sige, at vi
også til næste år agter at lægge beslag på en søndag efter-
middag - mest af hensyn til børnene.

Alt i alt forløb eftermiddagen i en stille og hyggelig atmos-
fære, hvor vi så vore egne hold vise deres kunnen udi gym-
nastikkens kunst. Vort gæstehold var HGUs træningshold, som
viste hvordan det også kan gøres i en flot og imponerende
opvisning.

Til sidst vil vi i gymnastikafdelingen benytte lejligheden til
at sige tak til vore flittige ledere og gymnaster for en god
sæson - og på gensyn i sæsonen 89-90.

EIF pige- og drengepuslinge vandt deres puljer og har v;:;~ret
ude at spille p'lljekampe.

Puslinge piger var i Give til puljekampe, der spilles efter
cup-system. De tabte den anden kamp. Puslinge drenge var i
Hedensted til puljekampe. De tabte også den anden kamp.

Drenge A kom på en delt først~plads efter omspil. Mod Bil-
lund tabte de den afgørende kamp 14-10 efter en god indsats.

Piger A deltog i HGTJ-turneringen og vandt deres pulje. I
finalen mod HH pigemesterrække tabte de.

Tekst: Karen Baunsgård

HANDBOLD
Tekst: Erik Jensen

Ungdom

23



Sæsonafslutning
Ungdomsafdelingen holdt afslutningsfest fredag d. 17/3 med
130 deltagere. Der var pokaler og gaver til følgende:

Microdrenge/piger, minipiger/drenge fik overrakt gaver.
Der var pokaler til Sune Christensen/Per Højberg (små dren-
ge), Tina Laursen/jane Andersen (små piger), Rikke Kristen-
sen/Pia Højberg (piger), Anders Uhrskov/Lars jensen (dren-
ge), Anja johansen/Lisbeth Vestergård (junior damer), Henrik
Thyrsted/Henrik Rosenberg (ynglinge herrer) og Lene Laur-
sen/Dorthe jensen (ynglinge damer).

Træningsdragter Til alle ungdomsspillere og trænere i håndbold vil der fra
sæsonstarten 1989-90 blive udleveret en TRÆNINGSDRAGT
med spillernavn, EIF-bomærke samt sponsornavn. Trænings-
dragten koster 100 kr., som skal betales over kontingenten
senest d. 15 september 1989.

Ungdomsudvalget takker spillere, forældre, holdledere og
trænere for en god sæson og på gensyn til efteråret. Også en
tak til sponsorer og annoncØrer for sæsonen 1988-89.

Senior damer EIF har i sæsonen 88/89 deltaget i jHF -turneringen med 3
seniorhold: Serie 2 herrer, serie 3 damer og serie 4 damer.

For herrerholdets vedkommen blev det til en næstsidsteplads,
hvilket betyder nedrykning til serie 3. Selvom holdet kun fik
5 point med en målscore på 297-403, spillede det alligevel en
række spændende og jævnbyrdige kampe.

Begge damehold blev trænet af Torben Hansen. Serie 3 slut-
tede på en 7. plads med 15 point og en målscore på 175-166,
mens serie 4 blev nr. 5 i deres pulje. De opnåede 12 point,
og deres målscore blev 113-130. Specielt førsteholdet havde
nok fortjent en bedre placering, men det bliver der forhå-
bentlig rådet bod på i næste sæson, når alle de gravide ven-
der frygteligt tilbage.

Tekst: Birgit Madsen
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Slutresultatet
I

Holdene sluttede turneringen således:

Pigepuslinge:
Nr. 1 med 18 kampe og 36 points, målscore 176-74.

Pigelilleput:
Nr. 8 med 18 kampe og 12 points, målscore 71-108.

Piger A:
Nr. 8 med 13 kampe og 13 points, målscore 150-161.

Damejunior:
Nr. 5 med 18 kampe og 22 points, målscore 188-178.

Dameynglinge:
Nr. 6 med 14 kampe og 12 points, målscore 110-113.

Drengepusl inge:
Nr. 1 med 20 kampe og 40 points, målscore 246-78.

Drengelilleput:
Nr. 3 med 10 kampe og 12 points, målscore 74-48.

Drenge A:
Nr. 2 med 18 kampe og 30 points, målscore 262-188.

Herreynglinge:
Nr. 4 med 14 kampe og 14 points, målscore 178-178.



Nu da sæsonen er ovre for indefodbold, og udendørss,:€sonen
er godt i gang, vil jeg kort her ridse op, hvad vi 11ar bedre-
vet i vinterens løb. Der har hele vinteren igennem været 12-
15 spillere til træning fredag eftermiddag. Det var meget
rart, blot der var meldt hold til i turneringen, så alle kunne
komme ud at spille. Men sagen var den, at vi kun havde et
hold !11eldt til i HGUs turnering. Det skyldtes, at da der i
august :nåned blev forhørt, hvor mange der ville spille inde-
fodbold, var der kun 6' spillere, der meldte sig. Derfor blev
der kun tilmeldt et hold i turneringen. Tilmeldingen skal
finde sted i august, og det koster penge, hvis far mange hold
tilmeldes. Tænk på det, når træneren i.sen i august spørger.

Nå, ~l1en til det spillemæssige. Til det vil jeg sige, at det jo
naturligvis er nogle kvikke og friske drenge, men disciplin og
koncentration er ikke deres st.:erke side. Derfor bl,=v der
brugt 10-15 :nin., før vi kom i .sang. Der var agså spillere,
der udeblev fra kænpe eller kom for sent. Efter megen snak
frem og tilbage blev tingene vendt til det bedre, og vi ;:'e-
gyndte at vinde kampe til stævner og i turneringen.

Holdet i HGU vandt en del kampe i slutningen af turneringen
og sluttede på en 4. plads. Endvidere var drengene blevet så
skrappe, at de efter en flot indsats blev nr. 2 ved EI?s inde-
fodboldst::evne. De andre spillere, der ikke spillede i turne-
ring, var ude til 7 stævner i alt. Jeg forsøgte efter bedste
evne at fordele det således, at alle kom afsted lige mange
gange.

Til slut vil jeg sige
tage med til kampe:
jeg håbe, at I får en

tak til de forældre, der var friske til at
Uden jer var det aldrig gået. Og så vil

god s,eson udendørs.

Fredag eftermiddag kl. 17.30-18 har der v,.:eret 10-14 drenge
. til træning hele viateren igennem. Jeg vil rose dem for, at de

ti l trods for den korte træningstid koncentrerede sig h~lt i
top, så det har været gode timer i hallen.

Elf havde tilmeldt et hold i HGUs turnering. Resultatet blev
rimeligt godt. Holdet lå længe til at vinde turneringen, men
manglende koldblodighed i de afgørende kampe gav kun points
til en 3. plads.

Manglende koldblodighed og evnen til at holde siJ til taktik-
ken og s1.3 til i de afgørende si tuationer gjorde sis OgSl~
gældende til stævner, hvor kampe der skulle vindes blev tabt.
Derefter, når puljen ii<ke kunne vindes, gC< drengene på
banen og spillede modstanderne ud af den.

Jeg gjorde den erfaring i vinter, at drengene fra 2gebjerg
først vågner op af formiddagen kl. ca. 11-12. Når El;.<'var sat
til at spi Ile de første kampe ved 8-9 tiden ved stBvner i
Egebjerghallen, kan det godt overraske, at hold fra Odder
e1l3r ArllUs kunne v;::ere vågne og ikke vi.

Ved stævnet i :~ask \1ølle flaskede det sig sådan, at SIf-o~kom
i final~n. Holdet spillede en flot gang f)dbold i den i;-tdle-
dende pulje, men i final= kom vi i menneskehænder, idet de
øvrige hold bestod af spillere, der til da~lig spiller på me-
sterrækkehold i Horsens, Vejle, Kolding og Arhus, ;nen uden
på nogen ,;låde at tabe ansigt sluttede EW sidst som nr. 5.

Det andet hold var Peter Nielsen så frisk at tage med ud til
stævner. Her var resultaterne de samme: Ind imell.3m flot spil,
men når det så gælder kikser det - ::erge,-ligt ikke? Nå, men
når vi har været til kampe, har det været festligt og sjovt,
og det er vel egentlig også vigtigst.

FODBOLD
Indefodbold lilleputter
Tekst: Carl Chr. Jensen

Indefodbold drenge

Tekst: Carl Chr. Jensen
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Poder årgang 81-82
Tekst: Søren Ellegaard

Michael Rosenberg

Drenge
Tekst: Carl Chr. 1ensen
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Selvom vi ikke har spillet nogle kampe endnu, er vi godt
igang med træningen. Der er 20 spillere, som vi har delt op i
to hold, henholdsvis årg. 81 og årg. 82. Alle er flittige til
træningen. Vi tror det vil gå godt til kampene, fordi de
spiller godt sammen til træningen.

Vi håber, vi får en god og sjov sæson.

Træningen startede midt i februar, og straks fra start var
der mødt 12 spillere op, og nu her midt i april er vi oppe på
23. Drengene kunne sige goddag til en helt ny træner, jens
Madsen, der turde sige ja til at forsøge sig ud i trænerjob-
bets svære kunst. Velkommen til dig jens, jeg er sikker på,
at vi nok skal få nogle sjove og hyggelige stunder ud af det.

Det, vi vil satse på ud over det fodboldmæssige, er disciplin,
koncentration og evnen til at modtage en kollektiv besked,
for nu er de blevet for gamle til at få udleveret kampkort.
Vi har derfor i fællesskab vedtaget at betale til en bødekas-
se, når vore egne regler overtrædes. Bødekassen skal så
slagtes og pengene bruges ved afslutningsfesten.

I skrivende stund har vores hold i JBU-turneringen spillet to
kampe. Den første var på SamsØ, hvor vi mod et godt spil-
lende hold måtte indkassere et nederlag på 4-0, men Ege-
bjergs hold spillede udmærket. Næste kamp var imod Skan-
derborg og efter en god første halvleg førte vi 2-0. Så kom
Tommy, og nu kunne trænerne ikke dy sig for at prale af
deres drenge. Og hvad skete der? I løbet af 10 min. førte
Skanderborg 3-2, men efter .en hektisk afslutning fik vi sco-
ret til 3-3, og sådan endte kampen.

Holdet i HGU-turneringen startede med et nederlag på 6-0 til
Bjerre/Rårup efter en meget sløj indsats. Næste kamp var
mod Stensballe, som tog hjem med et nederlag på 1-0. Tor-
sted var næste modstander. I Torsted fejede EIF hjemme-
holdet ud af banen med en sejr på hele 14-3.

jeg vil håbe, at vi kan lokke forældre, naboer og venner ned
på banerne, så drengene kan få mulighed for at vise, hvor
godt fodbold de kan spille. Det er jo sjovere, når mor og far
står uden for linierne.

Her er alle hjemmekampe for JBU og HGU.

JBU: Lørd. 20/5 kl. 11.30 mod Hou, lØrd. 27/5 kl. 10.30
Hovedgård, lørd. 17/6 kl. 15.30 mod Samsø, lørd. 16/9
Virring og sønd. 8/10 mod F.C. Horsens.

HGU: Onsd. 17/5 kl. 17.45 mod Bjerre/Rårup,

17.45 mod Torsted, mand. 12/6 kl. 17.45 mod
21/8 k!. 17.45 mod Stensballe og mand. 4/9
juelsminde.

mod
mod

mand. 29/5 k!.

Hatting, mand.
k!. 17.45 mod



Juniorerne startede træningen d. 14. februar. Der mødte 16
spillere op, hvilket er meget positivt, da det de senere år har
været meget svært at få spillere nok til et juniorhold. Vi har
nu 20 spillere til et hold, så der er kamp om pladserne, hvil-
ket er meget sundt for de unge mennesker.

Efter 2 måneders træning og træningskampe var vi klar til
første turneringskamp. Den blev vundet lO-lover Stensballe.
Det gaven del tvivl,. om vi spillede i den rigtige række
(junior B). Anden kamp blev da også kun vundet 3-2 over
Torsted, og da vi er blevet enig om, at det skal være et
stille år, da vore ambitioner ikke er så store, tror vi, at vi
valgte den rigtige række.

Nu glæder vi os til pinsen, hvor vi skal til et stort stævne i
Holland.

Så lykkedes det endeligt at få startet med damefodbold. Det
tog sin tid, inden den rigtige mand fik taget initiativet og
fik samlet spillerne.

Men nu er vi kommet i gang, og alt går godt, men vi mang-
ler stadig nogle friske damer. Vi måtte jo melde afbud til
lBU Il-mands turnering, men nu er vi tilmeldt HGU, hvor
der kun er 7 mand på holdet.

Det gik godt. Vi vandt den første kamp mod Torsted

hjemmebane, men vi manglede tilskuere. Det sætter
over i'et, når der er nogle til at heppe på os.

. Vi håber ved fælles hjælp, at det vil gå godt for damefod-
bolden i sæsonen 1989.

5-1 på

prikken

Vi startede træningen lørdag, den 11. februar. I forhold til
andre klubber måske lidt sent, men i betragtning af at tur-
neringsstarten først var den 8. april, mente vi nok, vi havde
rigelig tid, hvis spillerne mødte op og gjorde noget ved træ-
ningen.

Fremmødet til træningen har været pænt - gennemsnitlig
godt 20 - max. '32, min. 16. Arbejdsindsatsen under træningen
har været fin og indsatsen i kampene har været helt i top-
sidst vist af serie 4, som i weekendens turneringskamp mod
Stilling hurtigt kom bagud 2-0, men som, selvom Lars Søren-
sen blev skadet og måtte udgå i første halvleg, fik sig kæm-
pet til det uafgjorte resultat 2-2.

I serie 5's seneste turneringskamp blev der også kæmpet
bravt, men modstanderne havde åbenbart glemt, at fodbold
foregår med fødderne og ikke med hænderne, så dommeren
var nødsaget til at afblæse kampen i begyndelsen af anden
halvleg, da en egebjergspiller blev slået ned.

Indsatsen er god nok, humøret er fint, så mon ikke vi får en
god sæson med fine placeringer til både serie 4 og 5.

Juniorer

Tekst: Torben Madsen
Peter Nielsen

Senior Damer
Tekst: Aksel Sørensen

"

Senior Herrer

Tekst: Benny Obel Thomsen
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