


På den anden side 
Tekst: Niels Bjerregaard kan Broen denne gang byde velkommen til endnu en medudgive 

nemlig Horsens Komunale Ungdomsskole's afdeling på Egebjergsko/el 
Brobestyrelsen er naturligvis glad for, at endnu en lokal institutiOJ 
forening, eller menighed vil være med til at sikre Broens fortsat1 
eksistens. Bestyrelsen håber at Ungdomsskolen må komme til at føl 
sig godt hjemme i familien! 
Broens udgiverkreds er nu nået op på i alt 16 foreninger, institutiom 
og menigheder. Dette overstiger langt de forventninger, som blade· 
ophavsmænd/ -kvinder havde for to år siden, da de første drøftelse 
om et borgerblad fandt sted. Ideen har altså indtil videre vist sig c 
være bæredygtig! 
Nogle Ungdomsskolemedlemmer bidrager til denne udgave af Broe 
med en beretning om en tur til og en anmeldelse af Kielgasten, e 
mucical med bl.a. Kim Larsen og Erik Clausen, der i denne vintc 
opføres på Mercurteatret i København; en frisk brise der tilført 
vores lille andedam nogle krusninger på vandoverfladen. 
Stiv kuling fra øst har i denne vinter, fået bølgerne til at rejse sil 
ikke blot på andedammen men også på verdenshavene. Fjernsyn( 
har vist rystende billeder, dagbladene har bragt stort opsatte reportc 
ger, og radioens mikrofonholdere har været på pletten. Er et n~ 
Stortyskland på vej og giver det anledning til eftertanke i 50-året fe 
Danmarks besættelse? Der nedbrydes grænser - såvel fysiske so.r 
kulturelle; hvordan tager vor egen nationale fremtid sig ud på tærsl 
len til næste årtusinde? Ryster vort samfund en lille smule i si 
grundvold, eller har begivenhederne blot nyhedsinteresse? 
Kommer havet rigtigt i oprør eller løjer vinden så meget af, at d( 
blot resulterer i små krusninger på vandoverfladen? Kan storme 
tøjles, hvis vi gerne vil nøjes ned en frisk brise?, kan vindretrunge 
vendes hvis vi bedre kan li' nordenvinden end søndenvinden? E 
tågen så tæt, at vi intet kan se? Tæt tåge er måske meget rart, hv 
man ikke ønsker at se! 

Invasionen fra Østtyskland 
- oplevet i en østtysk grænseby. 
Tekst: Søren Anker-Møller Lørdag den 18. november 1989 omkring kl. halvfem om morgene 

vågnede jeg på vort hotelværelse i den lille vesttyske by Ratzebur1 
der ligger syd for Liibeck og kun et par kilometer fra grænsen t 
Østtyskland. Støjen, der havde vækket mig, mindede i nogen gra 
om lyden fra en flok fiskekuttere, der i de tidlige morgentimer tøffe 
ud af havnen. Jeg gik hen til vinduet og trak gardinet fra, og nu s 
jeg dem: ad Luneburger Damm passerede med få sekunders me 
lemrum en uendelig række af de små pudsige østtyske "Trabant' 
biler, der med deres larmende to-cylindrede to-taktmotorer udsendt 
tykke skyer af udstødningsgas under udfoldelse af alle deres 2 
hestekræfter. Hver eneste "Trabant" var fyldt til bristepunktet c 
østtyskere i alle aldre. For en uge siden var Berlin-muren falde 
"Jerntæppet" var trukket bort, og i disse tidlige morgentimer strø n 
mede DDR-borgerne i tusindtal mod vest for efter 28 års indespæ1 
ring at opleve friheden og det vesttyske slaraffenland. Således traf d( 
sig, at min kone og jeg kom til at mærke dønningerne fra de vældig 
omvæltninger i Østeuropa, hvis følger i dag ingen er i stand til c 
overskue. 



Efter morgenkaffen begav vi os straks ud i byen, der på det nærme
ste mindede om en myretue, som man havde pirket op i med en 
pind. Alle torve og parkeringspladser var fyldte til bristepunktet af 
de små østtyske biler, der i forbifarten bemærket er opbygget af 
plastmateriale iblandet halm og derfor er temmelig brandfarlige. 
Overalt vrimlede det med østtyskere. Foran banker og sparekasser, 
rådhus og postbus dannede de uendelige køer, hvor de ventede på 
at få udbetalt "Begriissungsgeld" eller "Velkomstpenge", en gave på 
100 DM (knap 400 kr.) fra den vesttyske stat til enhver østtysker, 
der gæster Forbundsrepublikken. Andre, der allerede havde fået 
udbetalt deres 100 DM, trængtes tykt og tæt i butikkerne, og der er 
ingen tvivl om, at de handlende i Ratzeburg i dagens løb oplevede 
en mangedobling af deres normale omsætning. Udstyr i radio, tv. og 
video blev båret ud af forretningerne i store kasser, men så vidt vi 
kunne skønne, var det ikke mindst sydfrugter, interessen samlede sig 
om. I et par gader holdt der lastbiler fulde af appelsiner og bananer, 
og bandelen gik livligt. De gule frugter blev på det nærme te revet 
bort i portioner å 5 DM. Mest af alt mindede scenerlet om en stor 
flok børn, der juleaften bliver sluppet ind til det tændte juletræ for 
at tage alle julens herligheder i besiddelse. 

Ratzeburgs indbyggere tog gæstfrit mod deres østtyske gæster. På 
torve og pladser var der ud kænkning af gratis kaffe - nogle steder 
endda med fedtemadder til de ultne- og her og der var der i privat
huse opsat skilte i vinduerne med en hjertelig indbydelse til at kom
me indenfor og nyde en gratis kop kaffe med kringle til. 

Min kone og jeg havde ellers planlagt i formiddagens løb at gøre 
nogle indkøb men vi måtte opgive enhver tanke om at mase os ind 
i forretningerne og aflagde i stedet et besøg i byens meget smukke 
og storslåede domkirke. Først hen på aftenen, da strømmen af "Tra
bant''er begyndte at glide tilbage mod øst, blev der igen mere frem
kommeligt i butikkerne. Til gengæld afstedkom østtyskernes hjemfart 
totalt kaos i trafikken på landevejene omkring Ratzeburg, hvor der 
opstod køer på flere kilometers længde. Nogle af vore rejsefæller, der 
l dagens løb havde foretaget en udflugt til byen Lauenburg ca. 30 km 
syd for Ratzeburg, kunne åledes berette, hvordan de på hjemturen 
var blevet fanget ind af en kilometerlang kø, og at det havde taget 
dem en stiv klokketime at tilbagelægge de idste fem kilometer til 
Ratzeburg. På en aftenlig spadseretur ud ad en af indfald ·vejene til 
byen kunne jeg med egne øjne konstatere, at der ikke var tale om 
nogen overdrivelse. Så langt øjet rakte sås en uendelig række af 
hovedsagelig østtyske køretøjer, der med mellemrum bevægede sig et 
par meter fremad for derefter atter en rum tid at holde stille. 

Dagen efter var det søndag, men alle forretninger i Ratzeburg var 
åbne, og man var parat til at tage imod en ny invasion østfra. Samme 
dag skulle vi forlade Ratzeburg, men forinden gjorde vi et kort 
ophold ved grænsen til Østtyskland, hvor vi blev standset af det 
sædvanlige skilt med ordene: "HALT! Staatsgrenze!". Vi kunne altså 
ikke komme videre, men måtte nøjes med på afstend at betragte de 
østtyske vagttårne. Om tårnene stadig var bemandede med vagtmand
skab kunne vi på grund af det disede vejr ikke konstatere. Landet 
mod øst fortonede sig i vinterdagens dis, og deri kunne man jo godt 
finde en vis symbolik: Hvad sker der i Østeuropa, og hvad vil de 
kommende uger og måneder bringe? - Svaret fortaber sig indtiJ 
videre i tågen! 

Det er bedre at ha' 
system i rodet, 
end rod i systemet 



Brokalender
I4rdag, den 3. marts

Fredag, den 9. marts

Søndag, den 11. marts

Torsdag, den 15. marts

I-ørdag, den 17. marts

Søndag, den 18. marts

Onsdag, den 2I. marts

Tirsdag, den 21. marts

Torsdag, den 29. marts

Onsdag, den 4. aPril

Lørdag, den 7. april

Torsdag, den 12. aPril

Onsdag, den L8. aPril

Torsdag, den 19. aPril

Tirsdag, den 24. aPril

Fredag, den 27. aPril

Torsdag, den 17. maj

Torsdag, den 24. mai

I-ørdag, den 26. mai

Tirsdag, den 29. maj

Tirsdag, den 5. juni

I4rdag, den 23. juni

sts
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KFUM-Spejderne indsamler aviser, blade og flasker,.som inden kl.

9.00 er stiil;t ud til fortovskanten i Hansted og Egebjerg'

bagefter.

Lundum Sogns Borgerforening afholder ordinær generalforsamling kl'

19.30 i Medborgerhuset.

EIF's Gymnastikafdeling viser ved en opvisni"g (k]. .14.00-17.00 
i

egeUleigfralen) resultatårne af vinterens 1ræning. Mød op og få en

hyggelig eftermiddag.

Lundum-Hansted Pen r ordinær generalforsam-

ling i Egebjerghallens efterfplgende bankospil"

Dagsorden i henhold

Sidste frist for tilmelding til deltagelse i fotokonkurrencen arrangeret

af udvalget for Lundum/Hansted Sogne.

Horsens Kommunale Ungdomsskoles elever viser resultaterne af

vinterens undervisning på ln udstilling på Horsens Rådhus kl. 9.00-

16.00.

Kirkebilen kører til hgjmesse kl' 10.30 i Hansted Kirke'

Lundum Husholdningsforening afholder medlemsmøde i Medborger-

husen kl. 19.30.

Støtteforeningen afholder klubaften i EIF's klubhus kl. 19.00.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening p9søgnenne Sofie Jørgen-

sen og Jørgen-Høher Ovesen i Gedved, kl' 19'30'

Horsensegnens Husholdningsforening afholder generalforsamling kl'

19.00 i Teatercafeen i Horsens.

KFUM.amleraviser,bladeogflasker(gernetomme)
fra kl. 9 og Hansted.

Kirkebilen kører til aftengudstjeneste kl. 19.30 i Hansted Kirke.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening besØger Horsens Bibliotek

kl. 19.00.

Lundum Sogns Borgerforening arrangerer tur til DR i fuh"s'

Støtteforeningen afholder klubaften i EIF's klubhus kl- 19.00.

Dead-line; sidste frist for indlevering af stof til broen'

Hansted-Egebjerg rening aftrolder ordinær generalfor-

samling td. tq.O0 ns musiklokale'

Kirkebilen kører til højmesse kl. 10.30 i Hansted Kirke.

Rådved Borgerforening afholdet sommerfest'

Støtteforeningen afholder klubaften i EIF's klubhus kl. 19.00.

GrundlovsmØde på Hansted Hospital.

Rådved Borgerforening afbrænder Sankt Hans Bål



I sidste nummer af Broen bragte den gamle redakteur et rygte til
torvs om en fotokonkurrence. Det kan nu bekræftes, at rygtet talte
sandt!

I forbindelse med en lokalhistorisk udstilling i november måned
inviteres lokale fotoamatØrer til at gå ud i vort område, Lundum og

Hansted sogne, og tage billeder, der kan falde ind under fglgende
kategorier:

L -Portrætter af beboere i området. Fotografierne skal måle mindst
13x18 cm. Der er frit valg med hensyn til, om man foretrækker

2. Iandskaber eller andre
sogne. Motiverne skal

oplevelse, som han/hun gerne vil formidle til tilskueren. Foto-
giafierne skal være tageti Lundum eller Hansted sogn. Størrel-
se mindst 20x30 cm.

Fælles for alle tre kategorier gælder, at de skal være taget af lokale
fotoamatØrer i 1989 eller 1990, og at de ikke må have været udstillet
eller reproduceret tidligere.
Der kan udstilles i alle tre kategorier af samme fotograf. Den af
arrangørerne udpegede jury bedømmer billederne og udvælger de to
bedste i hver liategori til præmiering. Konkurrencereglerne kan
rekvireres hos Mogens Kirkegaard, tlf. 75 65 61 09.

Det bemærkes at konkurrencen kun gennemføres på betingelse af,

at et rimeligt antal deltagere tilmelder sig. Tilmeldingsfrist den 15.

marts 1990. Billederne til udstillingen skal afleveres senest den L.

november.

UdstillingsanalgøIerne håber selvfølgelig, at mange kreative foto-
grafer vil gå om bord i denne opgave.

i$lSEir.S

Fotokonkurrence
Tekst: Mogens Kirkegaard

Foto: Peder Pedersen



Den jyske motorTej
Lidt Historie
Telcst: Peder Pedersen
Foto: Pedersen og

Motorvejskontoret

Linieføring

Anlægsarbejdet

l:.ll:l.::'i98$

Lige så længe, der har boet mennesker på jorden, har der været
behov for et vejnet, så folk kunne færdes fra sted til sted. Efterhån-
den, som befolkningstallet er vokset og samfundet har udviklet sig, er
kravet om flere og bedre veje blevet stadig stØrre. I gamle optegnel-
ser kan man læse, at pilgrimmene på deres vandring mod det trellige
land ofte blev forsinkede i flere dage p.g.a. højvande ved vadestedit
ved Hansted å. Der er et langt spring fra de første hjulspor, som
snoede sig mellem bakkerne ned mod vadestedet, og til den moderne
motowej med flotte broer over både vandløb og tværgående veje,
som i løbet af de seneste år er blevet anlagt gennem vort lokalom-
råde.

For ca. 25 år siden, omkring 1965, vedtog Folketinget at anlægge en
motorvej op gennem Jylland. Vejdirektoratet foreslog, at en kom-
mende motorvej burde f6lge en linie langs med de Østjyske byer, idet
det var her, den største trafik var. Professor ved fuhus Universitet,
Johannes Humlum, mente derimod, at vejen skulle fBlge den jyske
højderyg, altså midt inde i landet. Der var der ganske vist ikle så
megen trafik, men vejen ville til gengæld blive væsentlig billigere at
anlægge, og når vejen først lå der, skulle trafikken nok finde den. I
tre år diskuterede man ivrigt, hvilken linieføring der var den bedste.
Man valgte den østlige, og det er der næppe mange, som har fortrudt
i dag.

Projekteringen af motorvejen blev udført i 7976. Anlæget skulle ske
etapevis. Etapen mellem Vejle og Østbirkvejen blev den sidste, idet
der her allerede fandtes en ret god tresporet vej. Arbejdet på denne
sidste del blev påbegyndt i efteråret 1984. Strækningen, som voldte
meget besvær, gik over Hanstedådal. Der valgte man at starte fØrst.
Dyndlaget her er 17 m dybt, og dette lag blev først fjernet, hvorefter

er meget kuperet.



kr. Fodgænger- og ryklisttunnelen ved Lundumhedevej var betydeligt
billigerå. Når motorvejen bliver indviet i beryndelsen af juni måned,
vil den efter prognoserne blive benyttet af 11-12.000 biler i døgnet.
Tilbage på omfartsvejen vil der stadig køre 8-10.000 biler, så helt
stille bliver der ikke.

Medens nye og bedre veje altid før betød lettere samkvem for de
nærmestboende, så har den nye motorvej haft den stik modsatte
virkning her i lokalområdet. Vejen har trukket en ca. 50 m bred linie
ned gennem området. Tre tværgående veje er blevet lukkede. Det
har bevirket, at naboer, som før boede dør om dør, nu har fået langt
atkøre, hvis de skal besØge hinanden. Det er blevet mere besværligt
for børn og unge mennesker, som bor vest for vejen, at benytte skole
og sportsfaciliteter. Lukning a medført en stærkt

Øget trafik gennem en del af oldene slet ikke er
beregnet til denne trafik.

For ejerne af de landbrug, som blev berørt af projektet, har vejen
været årsag til store omvæltninger. Nogle har måtte afgive jordarea-
ler, medens andre har fået tillægsjord. Værst gik det nok ud over
"Petersholm", som måtte afgive hele sit jordtilliggende på \27 tdr.
land. For ejeren, Carl Mogensen, betØd det, at han måtte gå påL

Brandbjerglundvej blev helt lukket inde mellem motorvejen og om-
fartsvejen, så her måtte der anlægges en helt ny vej ned til Rådved-
VCJ.

Motorvejsbyggeriet har på mange måder grebet stærkt ind i dagligli-
vet for de mennesker, der er blevet berørt heraf. For dem, der bor
nærmest vejen, vil det blive spændende at konstatere, hvor meget
"suset" fra motorvejen vil genere. Nogle vil nok komme til at savne

de stille sommeraftener, hvor fuglesang var det eneste, man hørte'
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Motorvejen i tal

Vejens betydning for
lokalbefolkningen

Forbrug af
landbrugsjord

Sus og fuglesang



Lundum Husholdningsforening
Tekst: Lisodgaard I kan berette om en dejlig julefest afholdt den 12. december 1989 i det

nye medborgerhus. p-er å. mødt 25 op til festligt kaffebord, julesan-

gL, nøittntiltg og quiz, og Elly Sørensen krydrede det hele ved at

vise os både tørrede og friske blomster.

Den21. marts kl. 19.30 aftrolder vi så komsammen i medborgerhuset

i Lundum. Programmet vil bestå af: Bømesikkerhed - dit og mit ansvar,

ved konsulent Alice Andersen.

med.

Til sidst husk generalforsamlingen i hovedforeningen.i teatercafeen

i Horsens onsd"ag den 4. april k1. 19.00. I-æg mærke til det ændrede

tidspunkt.

Hansted-E gebj erg Husholdningsforening
Løst og _ra9t I *dl:'r:?Tå:li.:å:Tå,'#'.'#å":'l*,1"1'[".Tf,#i!å!:l*i:
rekst: trå"o["$::låJå I ;;k;"r;lå;.å:ry"_' Å!:T:n::::ll9ement - hvordan?", ligesom

fastelavnsfesten for børnene er overstået.

3. marts 1990 indbydes traditio ilettant i
nsted Forsamlingshui, hvor der sp flyvg 9nd
er, at mange af iore medlemmei så vi kan

få en hyggelig aften.

\-ca\--v 1r Lls I Restaurant Møllebæk. Man skal selv sørge for transporten, og mænd-
Yd ene er meget velkomne til at være med. Tilmeldelse til bestyrelsen

senest mandag den 26. marts.

Onsdag den 18. april L990, kl. 19.00 præcis har vi fået en aftale med

Horseis Bibliotei< om et besØg der. Vicestadsbibliotekar Palle Bo

Frandsen, samt en eller to bibliotekarer har lovet os en rundvisning

i hele biblioteket, og kl. ca.20.30 samles vi på C^af6 Asbæk, hvor vi
drikker kaffe. GaUåi Asbæk vil være åbent, så man selv kan gå

runAt i det, hvis man har lyst til det. Også her skal man selv sØrge

for transport, og vi har lovet Horsens Bibliotek at sige, at -der er

parkering bag Hirsens Teater og ikke i Tobaksgården. Mændene er

meget u.ikoÅn., og vi vil gerne have tilmelding til bestyrelsen senest

den 14. april 1990.

Både Ovesens og stadsbibliotekaren i Horsens var meget glade for

vore henvendelsJr om besøg, så vi håber meget, at medlemmerne vil

mØde op til disse arrangementer.



Foreningens generalforsamling afholdes den 17. maj 1990. Efter
generalforsamlingen kommer Juta-Ost, Graven i Horsens og viser os

noget med hjemmelavede oste og pastaer.

Fra den 1. maj 1990 er vor forening ikke længere medlem af Hor-
sensegnens Husholdningsforening, og det vil medføre, at det frem-
tidige medlemskontingent kan nedsættes til 75 kroner, og 50 kroner
for pensionister. Da vi selv mener, at vi holder flere gode arrange-
menter i løbet af et år, vil vi gerne opfordre såvel nuværende med-
lemmer som nye til at slutte op om vores forening.

Vi håber at mange forældre så de fine juletræer i Brugsen Egebjerg,
som legestuebørnene pyntede i år. Uddeleren serverede kagemand
og sodavand for os.

Torsdag den25. januar kørte vi med bus til Horsens Bibliotek, der
havde bjørnemarked, alle børn mødte med deres bamser, der i
stØrrelse var fra 3 til 55 cm. Børnene fik et bamsepas og en sprælle-
bjørn "Spjæt" med hjem.

I februar forberedte vi fastelavnen, der blev lavet masker og pynt til
risene. Den24. februar om formiddagen slog vi katten af tønden på
Egebjergskolen sammen med idrætsforeningen. Sidst på måneden
fik vi tre film fra biblioteket: Børn i andre lande, Peter Pedal kom-
mer på hospital samt FrØ og Tusse skriver brev.

I marts måned skal vi på opdagelsestur i Hansted skov og i dagene
26./27. marts kommer fotografen og fotograferer legestueholdene.

Generalforsamling

Legestuen
Telcst: Gr ethe Sørensen

På foreningens bestyrelsesmøde den 30. januar 1990 behandledes
følgende emner:

Det besluttedes at afholde sommerfest den 26. maj 1990. Yderligere
oplysninger, herunder tilmeldingsfrist, meddeles senere; men sæt

allerede nu X i kalenderen ved ovennævnte dato. Sæt også X ved
den23.juni 1990; da aftoldes det sædvanlige Sankt Hans arrange-
ment.

Bestyrelsen er blevet opfordret til at kontakte Horsens Kommune
angående trafiksikkerheden på Rådvedvej til og i Rådved. Der er
nogle grimme sving og bakketoppe på vej til Rådved, som kommu-
nen tidligere har lovet at gøre noget ved i forbindelse med opførel-
sen af motorvejsbroen; men intet er sket. I Rådved hvor Rådved-
kærvej går fra Rådvedvej, er der meget dårlige oversigtsforhold,
derfor ønskes et spejl opsat. Der er af både skolebørnene og de
ældre blevet klaget over manglende belysning ud for læskuret ved
busstoppestedet. I vintermånederne står ventende buspassageter tæt
op ad den stærkt trafikkerede vej i buldermørke. Der står en elmast
lige overfor, hvor det er let at montere en ekstra gadelampe. Be-
styrelsen vil kontakte kommunens tekniske forvaltning angående disse

forhold.

Bestyrelsen har rettet en henvendelse til postmesteren i Horsens
angående den bebudede flytning/lukning af posthuset i Egebjerg.
Han lovede, at det ikke blev lukket men blot flyttet til andre lokaler.

Til sidst ønskes Lundum Sogns Borgerforening tillykke med det nye
medborgerhus.

Rådved Borgerforening
Tekst: Peder Hedelund
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I HORSENS

Horsens Kommunale Ungdomsskole
Tekst: Henrik Meldgaard

Udstilling

Ungdom s skolen
foråret

Kielgasten
Tekst: Helle Koch
Foto: Ulla Bæk

Også fra Ungdomsskolens side Ønsker vi at benytte Broen som talerøl
til lokalsamfundet, som vi betragter os som en del af.

Vi tilbyder mange former for undervisning til alle unge i området
Undervisningen er gratis, og vi opretter hold efter de unges Ønsker
Alle initiativtagere kan henvende sig til ungdomsskolen, som kar
stille instruktører til rådighed. Kontakt os!

I ungdomsskolen kan man være sammen om mange aktiviteter
Mandag, tirsdag og onsdag kan man mØdes og spille bordtennis
billard, fodbold og mange andre spil er til rådighed.

Ungdomsskolens elever vælger et råd. I samarbejde med ungdoms'
skolerådet tilbyder vi forskellige arrangementer:
- film (video hver mandag/onsdag),
- koncerter,
- musicals, teater (f.eks. "Kielgasten" med Kim I-arsen),
- Tur til Budapest i vinterferien.

Ungdomsskolerådet stod også bag indretningen af vores discotek
som havde premiere i starten af februar.

Hvert år markerer Ungdomsskolen at sæsonen slutter ved at arran'
gere en udstilling. Vi indbyder alle elever og forældre til at besøg€

den arbejdende udstilling på Rådhuset lqrdag den 17. marts, kl. 9'

16. Holdene viser deres resultater, der er film og underholdning samt

forfriskninger.I-æ,gvejen forbi Rådhuset - gratis adgang til oplevelser
for hele familien.

Undervisningen på holdene slutter med udgangen af marts måned
men vore andre aktiviteter fortsætter. Vi har åbent i ungdomsskoler
mandag og onsdag - og desuden vil vi tilbyde en række kortere
kurser, hvor også voksne kan deltage.

Vi har planer om at gentage kursus i hjertemassage samt et par

værkstedsprægede aktiviteter - bemærk vores opslag om datoet
senere.

Den kommunale ungdomsskole i Egebjerg fik fire billetter til en tur

til København, hvor man skulle se den meget omtalte musical Kielga'
sten. ATle teksterne til sangene var skrevet af Kim I-arsen, som
samarbejde med Erik Clausen og flere andre har udarbejdet alle'
tiders musical.

kunne komme med kl 17.40, og at privatteatret Merkur ville udsætte

forestillingen, til vi kom. Det sidste blev vi selvfølgelig glade for, mer
sejlturen ville mange af os gerne have overstået på grund af der

voldsomme blæsevejr.

mandfolk måtte ud og skubbe den igang. Det var også en sjov op'

levelse.

I
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På teatret blev billetterne uddelt, og vi fik fundet vore pladser efter
megen flytten rundt. Stykket begyndte, og scenen var bygget op på
den måde, at bagest stod en stor skærm, hvor der i starten rullede en
tekst over med en baggrundshandling. Orkestret stod på en afsats lidt
oppe i den ene side af scenen.

Stykket handlede om en general, som ville bestemme over folket,
general Guldfinger. Men en demonstrant ved navn Kielgasten forstod
at holde ham nede. Kielgasten var folkets helt, og mange var meget
store beundrere af ham, bl.a. en pige ved navn Pianomand. Hun var
taget til udlandet, fordi nogle af Guldfingers mænd var efter hende.
Hun tjente penge ved at spille luftpiano på gaden. En dag mødte hun
Buthcer, som spiller på el-guitar på gaden. De slog sig sammen.
Pioanomand troede ikke, at Buthcer elskede hende, fordi han aldrig
rørte ved hende.

Det gjorde han, men han havde været ude for et uheld og havde
mistet sin penis. Pioanomand gik fra ham, men kom tilbage, da hun
fik årsagen at vide, Kielgasten blev dræbt af Guldfinger, og Piano-
mand ville hævne sig, men det gik galt, og hun blev også dræbt.
Buthcer blev meget ked af det, og ville så hævne hende. Hun kunne
tale til ham, selvom hun var død, og hun sagde, at han skulle vippe
med sin højre storetå, og hans penis kom igen.

Mens Buthcer sang om, hvor meget han ønskede Pioanomand tilbage
og nogle dansere dansede en sørgelig dans, kom der pludselig en
frygtelig larm og en masse rcg - og så stod hun der. Guldfinger bliver
afsat fra sin post, og en ny general kom til, og alt blev godt. Buthcer
og Pioanomand spillede og sang som aldrig fqr, og vi klappede, så

vore hænder blev helt varme og røde.

Så gik turen hjemad, og vi vidste, at forude lå ventetiden på to og
en halv time. Så der blev sat en ny video på, og vi så Midt om natten,
hvor Kim I-arsen og Erik Clausen også var med. Ventetiden var lang,
og sulten var stor. Kiosken var lukket, så vi kunne ikke få noget at
spise, før vi kom på færgen. Der købte mange mad for mange penge.
Mange af os havde ikke fået noget siden kl. 15.30.

Jeg synes turen var meget god, og alle pengene værd, og trods alle
besværlighederne tager jeg det hele som en oplevelse, både stykket
og vippeturene, og jeg vil gerne takke for et godt initiativ til en god
tur, og opfordre andre ungdomsskolemedlemmer til ikke at lade
sådan en chance gå næsen forbi.



Hansted Hospital / En julehistorie
Tel<st: Husnissen og

Jette Lund

Den 8. december

nisse her fYlder 251' ht til
eg oplevet . december 1989,

r vil blive og, som en ufor-
glemmelig dag.

Jeg var så småt begyndt at tænke på", at tiden vist snart var inde til
at lave lidt "nisseri', nøjagtigt som jeg har gjort alle de forrige år jeg
har været husnisse på Hansted Hospital.

Men der var noget "uldent" i gære. Beboerne på Hansted Hospital
har siden brombær-, æble- og andre marmelade- og pickleslækkerier
blev modne, haft temmelig travlt. De rejste ud og hjem, ud og hjem
og ud og hjem, og pludselig stod der en masse marmelade- og pick-
leskrukker fint på rad og række, under stærk bevogtning af over-
marmelademester Ida.

Der e blevet "nørklet" en masse lune ting, s og
savet, puttet på; og som det da duftede af ag-

ning i hus, jo - de har haft meget travlt der

Pigerne i de hvide kitler fieg holder et godt Øje med dem gennem
de mange knasthuller der findes i det gamle hus) ryddede op i alle
de gode stØvede kroge, men da selv kælderen blev støvsuget lurede
jeg godt nok en ekstra gang.

da indrømme, at det faktisk så ganske pænt ud da de endelig blev
færdige.

lgrdag den 9. december var alt som det plejede at være (næsten),
men ved 10.30 tiden tog en vis nisse ved dem dernede. Der kom en
masse mennesker udefra med store papkasser, og en masse juletræer
og juleneg blev stillet op i gården. Skilte og pile blev sat op i hele
huset. Køkkenet duftede langt væk af nykogte klejner, gl6gg og ikke
mindst risengrød, uhm!!

ndt, røde flotte duge lagt På' I
op at stå", og et bord blev fYldt
r. Ida's krog blev omdannet til

huset??

Kirkedøren blev åbnet, lysene, både de der moderne nogen og stea-

De var helt ved siden af sig selv dernede.

På 1. sal var der også en nissebod samt en bod med hjemmesyet
børnetØj, og kpbmandskonen holdt åbent i butikken, enlørda' efter-
middag!..

Den følgende dag,



I kælderen brændte lyset hele tiden, jeg var lige ved at blive opdaget,
for her myldre g ud med menne fine ting
og sager frem . Der var små ju g klister,
kælke med de og Viggo's fine j stod flot
linet op i hans lille hule i kælderen.

Da jeg havde listet rundt og set det hele, fandt jeg en stille krog i
kirkesalen, hvor jeg ville tage mig en lille lur efter disse sindsop-
rivende iagttagelser.

Pludselig er der en stemme der s e-

de op til dejlig hornmusik levere e-

de i næsten en time alle de gode et
ikke for højt, og så fik vi gæster - mange gæster. Jeg er ikke ret god
til at tælle, så det var godt at Orla Ebbesen "fangede" de fleste af
dem, og fik dem til at skrive i gæstebogen. Der har nok været om-
kring 1200 gæster.

Inde i kirkesalen fortalte Anker-Møller om husets historie, og han
viste også rundt i huset. Beboerne i spisestuen bagte vafler så det
fløjtede, glOggen blev hældt op af kyndige hænder, ja der futtede
lækre ting og sager over disken.

auktion. Det gik for 250 pebernød. . . . . øh kroner.

Denne eftermiddag i mit lange nisseliv vil jeg sent glemme. Fra
pålidelig kilde har jeg fået oplyst, at der i løbet af disse fire timer
blev omsat for ca. 25.000 kroner, og når alle udgifter er dækket, er
overskuddet på ca. 11.000 kroner. Disse penge skal selvfølgelig kom-
me beboerne til gode, der ligesom jeg var dejlig trætte ovenpå denne
begivenhedsrige dag. Se, det var en igtig nissehistoie!

Som husnissen skriver var det en dejlig dag den 9. december 1989.

Der blev handlet flittigt, både ude og inde af såvel beboere som
personale og gæster, heriblandt lokale folk, som glædede os ved at
deltage med egne boder.

lyst til at være med, hører vi gerne fra jer; og gerne inden alt for
længe, således at I kan blive medregnet fra den første planlægning.

Tak til alle der deltog i vort julemarked og tak til jer der besøgte os

og derved var med til at skabe et flot overskud som beboerne på
Hansted Hospital skal nyde godt af i det nye år.

FÆ
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Pige puslinge
Tekst: Lisa Blicher og

Fralk Hansen

Drenge puslinge
Tekst: Henrik og Dorthe

Piger
Tel<st: Mette Christiansen

Junior damer
Tekst: ???2 ???2????

Håndboldturneringen /Thy-cup '89
Lige netop denne årgang har jo stolte traditioner rent sportslig ved
denne turnering i Thy. Sidste år blev de nr. 2, men når vi realistisk
vurderede deres chancer i år, måtte vi erkende, at der vist skulle
mere end held til for overhovedet at placere sig som midter-gruppe,
specielt fordi halvdelen af holdet fra sidste år er rykket op som
pigespillere, og ikke mindst fordi vi kun var 8 spillere af sted.

Men ikke mindst efter en meget stor og flot præstation, kombineret
af flot spil og fighter-vilje langt ud over vores normale evne, fik vi
en 2. plads i puljen, for derefter at spille i mellemrunden, hvor vi
efter nogle utroligt spændende kampe, hvor udfaldet blev vundet
eller tabt med meget små marginaler.

Men vi blev nr. 8 ud af 29 hold, så vores små forventninger blev gjort
til skamme - meget flot piger!! Nu skal vi jo ikke glemme, at turen til
Thy ikke kun er for at få sportslig succes, men lige så meget for at
styrke kammeratskabet, og det skal jeg love for, at vi er gode til, ikke
sandt piger? Tak for en god tur.

EIF har også haft et hold drenge puslinge med i Thy. I de indleden-
de puljekampe vandt vi 2 kampe, spillede L uafgjort og tabte 1 kamp.
Det medførte, at vi kom med i mellemspillets vinderpulje, hvor der
blev spillet om slutspillet. I vinderpuljen blev vi nr. 3, og derefter
skulle vi spille om 5.-6. pladsen, men den kamp tabte vi desværre.

Vi takker for det gode kammeratskab, der var på hele turen, og vi
håber, at I har haft en lige så god tur, som vi har haft.

Så blev det igen tid til Thy-cup, en oplevelse som alle har glædet sig
til lige siden sidste års tur. At deltage i Thy-cup er efterhånden blevet
en tradition for pigerne og mig. Vi glædede os allesammen til nogle
hyggelige og rare dage med et godt kammeratskab og gode håndbold-
kampe.

Vi havde ikke sat os store håb om placeringen, fordi t'i på forhånd
vidste, at vi skulle møde hold, som var en tand bedre end os. Vi
tabte da også 3 kampe og vandt L den første dag, så vi skulle spille
om pladserne fra 25 til32. Anden dags kampe blev mere jævnbyrdige
og dermed sjovere. Vi vandt 2 kampe og tabte 1 kamp. Vi fik en 27.
plads ud af 37 hold. Det var vi alle godt tilfredse med.

Ind imellem kampene besøgte vi CF-kasernen i Thisted. En af piger-
ne havde en svoger, der var inde som soldat. Soldaterne havde arran-
geret en rigtig Øvelse for vores skyld. Vi kørte i kampvogn og så,

hvordan de slukkede ild i forskellige huse og i en tankvogn. Det var
en dejlig afueksling midt i det store håndboldstævne og samtidig
meget lærerigt for os. Jeg vil takke pigerne for en god tur og for et
godt humgr.

Vi tog af sted til Thy onsdag aften i bus sammen med de andre hold
fra Egebjerg. Vi var spændte, men lidt trætte oven på alle julens
strabadser, og da vores træner, Hanne, endelig havde indfundet sig,
kørte vi.
Da vi kom derop blev vi indkvarteret på samme skole som de andre,
men var så heldige, at få overdraget et klasselokale som vi ikke skulle
dele med andre end os selv. Egentlig må vi nok indrØmme, at de

andre havde lige så meget gavn af det som vi, da vi havde nogle hede
og sjove diskussioner om hvilket tidspunkt vækkeuret skulle ringe på
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om morgenen. Vi dyrkede yoEa,lagde taktiske planer for de kom-
mende kampe m.m.. Det skal da også lige nævnes, at lokalet en nat
nær havde endt som en afdeling til Thisteds svømmehal.
I den indledende runde skulle vi møde Nyborg L, Uddevalla (et
svensk hold) og HK 73.
Mod Nyborg t havde vi en god og spændende kamp der endte 40-9
til Nyborg.
Mod Uddevalla blev kampen sværere end den burde, for ingenting
ville rigtig lykkes, alligevel vandt vi l4-7.
Også kampen mod HK 73 var særdeles spændende, vi spillede lige
op hele vejen igennem og inden for de sidste L0 sek. scorede Birgit-
te det afgørende måI, der gjorde at resultatet blev 9-8 til os. Dermed
kom vi på en 2. plads og kvalificerede os til vindernes mellemrunde.
Her kom chokket, eller hvad vi mindst af alt havde håbet på.
I mellemrunden skulle vi møde Farum L som ligger mellem de 3
bedste danske junior damehold i Østdivisionen og HK 1 ligeledes et
mesterrækkehold.
Værre gik det dog ikke end vi tabte 9-5 til Farum, og det var vi selv
meget tilfredse med.
Derefter gik vi videre til slutspillet hvor vi skulle dyste om pladser-
ne. Her mØdte vi Roar og Abybro HK. Begge kampe bar præg af
kræfterne der var ved at slippe op, trætheden og Ømme muskler. En
enkelt havde fået influenza.Yi tabte kampen til Roar med 11-3 og
kampen til Åbybro HK 12-8. Dermed endtå vi på en 12. plads. Ud aT
25 hold var vi rimelige tilfredse, vi havde ihvertfald noget at arbejde
på når vi kom hjem.

EIF er allerede igang med de første forberedelser. Det nedsatte
udvalg satser i første omgang på, at festlighederne skal foregå over
fire dage, nemlig fra onsdag den 8. august til og med lørdag den LL.
august 19901, altså efter at skoleferien og sommerferien er overstået.
Sæt derfor allerede nu kryds i din kalender og reserver dagene nu.

Skulle der være nogen, der går rundt med en eller flere gode ideer
til forskellige arrangementer er udvalget lydhøre for gode forslag.
Kontakt derfor: Iens Eik Andersen, Flemming Bruun, Knren Laursen,
Peter Sørensen eller Ame Laursen.

EIF"s BESTYREISE

Formand:
Birgit Madsen Tlf. 75 61 59 5(
Højbovej ?A

Kasserer:
Elsebeth Jensen Tlf.75 65 62 45
Skovgårdwej 18

Sekretær og gymnastik:
Karen laursen Tlf. 75 60 65 7C

Vestergade 72B

Badminton:
Stig Riis
Birkeholm 51

Sv6mning og ungdomshåndbold:
Dorthe Mogensen Tlf.75 65 63 65

Østbirkvej 45

Seniorhåndbold:
Christian Lind Tlt.75 61, 25 63

Østergade 13A
Kim Hoffer Madsen Tlf. 75 61 01 01

Frederiksgade 8

Ungdomsforbold:
Vagn Jensen Tlf.75 65 U 96
Skovgårdwej 20

Seniorfodbold:
Benno Christensen Tlf.75 65 65 38

Banevænget 2,A,

"ttf.75 65 65 76

Hold

Miniput

Lilleput

Drenge

Junior

Damer

Herrer

Træner

Torben Madsen/Thomas Bager

Klaus Algrenl ??? ??????

Peter Sørensen/Ole Hjortshøj

Carl Chr. Jensen,
Peter Nielsen/Jens Madsen

Axel Sørensen

Gunnar Jensen

Onsdage, kl. 16.00-17.00

Onsdage, kl. 17.00-18.00

Tirsdage, n. 16.30-17.45

Tirsdage, kl. 17.45-19.00

Man-/onsdage, kl. 19.00

Tirs-/torsdage, kl. 19.00

Træningstider, fodbold

Sommerfest'90
Telcst: Arne Laursen



Forringet billedkvalitet
Tekst: Orla lehmann Thomsen

Lidt statisti
Tel<st: Allan Eriksen

Vind og vejr må ha' sin EanE, også når det gælder fællesantennean-
læg. Det oplever vi jo gang på gang, når en kraftig storm raser hen
over vort lille samfund på bakke og i dal.

Men, men, men dersom telefonen stadig virker, er der straks nogen
i røret, som fortæller den kære bestyrelse, at intet på anlægget virker,
og der tales gerne med store bogstaver, for det vil ingen finde sig i.
GA 0og vor teknikker få ro til at finde fejlen. Som regel varer det da
også kun nogle få timer inden alt er rettet og på plads.

Fremtiden vil jo tilbyde os endnu flere programmer, end dem vi
kender i dag. Så er spørgsmålet, om vi i det hele taget kan overkom-
me at se alle disse mange programtilbud; dØgnet bliver jo ikke læn-
gere af, at foreningen sætter flere TV-programmer på fællesantenne-
anlæget.

Med hensyn til betalingsprogrammer, vil mange af disse nye pro-
grarnmer og enkelte af dem vi kan modtage i dag, inden længe

opkræve en afgift for, at vi i det hele taget må se disse TV-kanaler.
Dersom nogen drømmer om lokal TV i området, skal der først findes
en meget rig onkel med en stor pose penge; så glem det!!

Sammenligning med tal hentet fra en undersøgelse foretaget af FDA
Foreningen øf Danske Antenneforeninger er baggrund for nedenståen-
de. Vores antenneforening (HN) tæller ved årsskiftet 350 medlem-
mer, det er 70Vo af husstandene inden for vort forsyningsområde,
hvilket svarer til gennemsnittet i antenneforeninger i Danmark. Vi
bruger 10 kanaler Whf. Kun 9Vo har flere kanaler på nettene end os

(maksimalt 11 kanaler).

Kontingentet til HN er nede i den laveste halvdel; 547o af for-
eningerne opkræver et stØrre beløb til drift og vedligeholdelse end
HN. Det er flot når vi sender L1 programmer.

Sådan er vores status; men det kunne være anderledes.
Måske skulle vi have bedre/hurtigere servicering? Det koster også

flere kroner! F.eks. kunne vi få en kommerciel styring, i stedet for
den nuværende. Det ville efter min mening betyde en kontingentfor-
højelse til ca. 400 kroner samt at en del af de billigere kanaler blev
kodede og udsendt i pakker 6kr. ca.700,-lår. De dyrere program-
mer kostei ekstra fra kr. 1L8,- op til kr. 200,-fmåned.

Det er en dyr sag at være TV-storforbruger under de ovennævnte
forhold; her er et regnestykke:

Kontingent:
Pakke L+2:

kr. 400,-
kr. 1.488,-

TV1000 + filmnet: kr.3.816.-
I alt: kr.5.7M,-

Husk dertil at tillægge almindelig DR + TV2 licens samt afgift til
CopyDan og P&T.

Det er for mig som en ond drpm, og min konklusion må være; vi er
vist godt kørende i HN lige nu!
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I fortsættelse af sidste orientering kan nævnes, at den til Lundum
Kirke skænkede flagstang blev indviet 1. søndag i advent, den 3.
december 1989.

Ellers er der ikke sket noget rent håndværksmæssigt siden sidst,
årstiden taget i betragtning er det jo også en stille tid.
Lige f6r jul fandt vi ud af, at nogle af varmeelementerne i det elektri-
ske varmeanlæ,g var brændt i stykker, så vi har besluttet at udskifte
alle elementerne, da anlæ,gget jo er 20 år gammelt.

Nu er det jo også statustid og menighedsrådenes kasserere er ved at
afslutte regnskabet for 1989. I februar måned skal rådet til at lægge
budget for 1991. Regnskab og budget bliver fremlagt ved et offentligt
mØde i Hansted Præstegård den 28. marts 1990. kl. 19.30, hvor der
serveres kaffe med brød.

Kirkebilen til Hansted Kirke kører 6n gang pr. måned på følgende
datoer:

Søndag 18. marts 1990 til hgjmesse kl. 10.30,
Skærtorsdag den 72. april1990 til aftengudstjeneste
kl. 19.30 og
Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 24. maj 1990 til
hgjmesse kl. 10.30.

Ring til Hans Thomsen (tlf.: 75 65 61 33) senest kl. 18.00 dagen før
pågældende højmesse.

Radio Horsens transmitterer gudstjenester kl. 19.00 på fplgende
søndage:

11. marts 1990 fra Hatting Kirke
08. april 1990 fra Nim Kirke
06. maj 1990 fra Vestre kirkegårds kapel

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

21. marts 1990: Hvad serverer kirken f altergang.
18. april 1990: Det I lærer dem / indledende

konfirmandundervisning.
16. maj 1990: Portræt af KFUM & K.

Gudstjenester på flansted Hospital på følgende onsdage kl. 14.15:
07. marts 1990
28. marts 1990 (altergang)
18. april 1990
09. maj 1990 (altergang)
30. maj 1990

Fire påskeliljer
Digt af Piet Hein

Hvis du ikke rigtig tror
påskesolen på dens ord,
skal du stille fire påskeliljer
hos dig på dit bord.

De vil stå der som en vagt
og med hver sin gule tragt
trutte stuen fuld af påskesolens
påskegule pragt.

Lad så solen være skjult.
Fra hvert bloster dybt og hult
vil den strømme i en lys canari-
arie af gult.

Orientering fra kirkerne
Telcst: Jens Thule Jensen og

Ingerlise Sander

c_

ti;
r rl

Sognepræst
Ingerlise Sander
Stængewej ?A
8?00 Horsens
Tlf.:75 65 & 12

Træffes på hverdage kl. 12-13 samt på tors-
dage kl. 17-18 eller efter aftale.

Gravere
Hans Thomsen
Stængewej 46
8700 Horsens
Tlf.: 75 65 61 33

Thorkild Lindskov
Toftevej 18

8700 Horsens
Tlf.: 75 62 42 75



Gudstjenesteliste Lundum Kirke

Søndag, den 4. marts 10.30
L. søndaq i fasten

Spndag, den 11. marts 09.00
2. søndas i fasten

Søndag, den 18. marts 10.30 (kirkebil)
3. søndas i fasten

den 25. marts 09.00
Midfaste (SOMMERTID

Søndag, den 1. april 10.30
Mariæ Bebudelse

Søndag, den 8. april 09.00
Pal

Torsdag, den 12. april 19.30 (kirkebil)

Fredag, den 13. april 09.00
L,a

Søndag, den 15. april 10.30
1.

Mandag, den L6. april 09.00
.,

Søndag, den 22. april 10.30
1. søndas efter

Spndag, den 29. april Ingen gudstjeneste
2. søndag efter

Søndag, den 6. maj 10.30
3. søndas efter

Fredag, den 11. maj 09.00 (konfirmation)

Søndag, den 13. maj 10.30
4. søndas efter

Søndag, den 20. maj 09.00
5. søndas efter

Torsdag, den 24. maj 10.30 (kirkebil)
Kr. Himmelf

Søndag, den 27. maj 09.00 (Th. Fischer-I-arsen)
6. søndac efter

Søndag, den 3. juni 09.00
1. oi

Mandag, den 4. juni 10.30
2. pl

Hvor ikke andet er anfgrt prædiker sognepræst Ingerlise Sander.

Hansted Kirke

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

09.00 (Th. Fischer-I-arsen)

11.00 (konfirmation)

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste
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Tfe Salmef af sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen, Risskov

Maria
Mel.: Gak ud min sjæl

Maria i sin rosengård:
De glatte træk, det gyldne hår,
en overjordisk kvinde!
Dog er bag kappens stjernebort
i skyggefoldens blå akkord
et menneske at finde.

Der rødmer den myge kind
en pigedrpm - et tankespind -

et væv af enkle tråde.
En hverdagsdrøm, der sank i

da stemmen lød i vingebruritt'
"Maria, fuld af nåde!"

Maria, var du fristet til
at vende dig fra Gabriel
og Helligåndens flammer?
At vise livet fra din dør
og leve uberørt som før
bag drpmmens glasgrå rammer?

I tid og rum er intet trygt:
forventning skygges dybt af frygt
og glæden tungt af smerten.
Det barn, du skærmed i dit skød,
blev født til lidelse og død,
- til liv og håb for verden.

Bag dine træk i lysets kreds
fortroligt nær i skyggen ses

et ansigt, slidt af livet.
En kvinde, furet af fortræd,
som gennem sorg og verdners

skred
har levet, elsket, givet.

Hun gløder i en egen ro,
som den, hvis kærlighed og tro
gror åndelet i svaret.
Gud, giv os i den tro din fred,
at livet i dets hellighed
er dybt hos dig forvaret.

Påske
Mel.: Tag det sorte kors fra graven

Kvinder i en grålig dagning
vandrer mod den nye grav.
Vanetro mod pligtens dragning
- kaldt af traditionens krav -
for at dulme dødens kval
ved et velkendt ritual,
sætte segl for gravens lukke
med de sidste vedmodssukke.

Tågebleg fra dybets vande
glider dagen frem af nat.
Tøver! - spændt om jordens
rande -

al erfaring tier af hav,
splintres i den tomme grav!
tænder livets gyldne lue
under himlens dybblå bue.

Klagen standser - Alt blir stille -

venter! - lytter mod et svar.
Det er sket som Herren ville:
Livet er, hvor døden var.
Magtfuldt som den f6rste dag
vokser livets åndedrag
undrende fra mørke grunde
frem til sang af tusind munde!

Langsomt fødes glæden atter
i den nye morgens luft.
Sprænger vej, så tanken fatter
det, der trodser al fornuft:
at mod ondskab, vold, foragt,
sættes kærlighedens magt:
Dom og frelse i forening
fremtidens håb og nutids mening.

Det er troens nye gave,
spiregrgn bag fugt og svamp.
Givet, fastholdt, mellem grave,
spændingsffldt i livets kamp.
Skænker i barnhjertighed
morgendagens mulighed!
Livsmod til hver dag, Du sender
Livets væld af Dine hænder!

Langfredag
Mel.: Kom, føIg i ånden med

Langfredag endte brat,
da mØrket led mod nat;
nu ruger tunge skyer
som røg om verdens byer.
Kun røde genskær flakken
sår ild om galgebakken.

Ak, Herre! er det alt -

vor skæbne, kort fortalt?
de vilkår, som er vore
i dag - i nat - ad åre?
at livet, som du sender
foregår i vore hænder?

Det er vor dybe nød:
vi ville selv hans død!
Af vore ord og tanker
skød smertens tjØrneranker.
Vi så hans øjne briste
bag krans af tornekviste.

Dog brød på dine bud
fra korset friske skud.
På tørre, døde planker
blev blodspor rosenranker.
Vidt spændtes gravens krypter
til rum om livets dybder.

Et sted i nattens egn
blev korset livets tegn.
Du lod i gravens indre
et livshåb overvintre.
Nu fger klokketoner
om påskens blomsterkroner.
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus I/S
Dilettant
Tel<st: Jens Hering Nielsen

General-
forsamlinger

r +H*Elr

Begyndelsen af det dilettant
dvirken-og det blev et hold

de foruden instruk flYve et
lystspil af Hans Gnant, er oversat fra østrigsk af W. & K. Poulsen.
På scenen medvirker Leif Jensen, Lis Stouby, Gerhardt Bach, Lissi
Nielsen, Grethe Christensen, Gudrun Nielsen og John Ahle. Bag
kulisserne herser instruktøren Bernt Stribolt og foran scenen høres

suffløren Birthe Christensen.

op til dans efter forestillingen.

Fredag den 26. januar 1990 afholdte
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus I/S;
Formanden Carl Aa. Sørensen bød
valgtes Torben Ross Sørensen.

bleve .Io esPil-
lene, i slut huset
i 1989 nog tages

som tegn på, at det går godt når der holdes noget i Forsamlingshuset.

Herefter fremlagde kassereren regnskabet som balancerede med kr.
241.312,21,. Statusopgørelsen pr. 31. december 1989 viste en kassebe-
holdning på kr. 3L283,74 og en formue på kr. 460.927,00.

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg; Carl Aa. Sørensen Ønskede
ikke at modtage genvalg og i hans sted valgtes Poul Erik Kjær Peter-
sen mens de øvrige blev genvalgt. Som ny suppleant valgtes Svend
Stouby.

Et forslag fra bestyrelsen til en mindre vedtægtsændring blev en-
stemmigt vedtaget.

Under eventuelt takkede Svend Aa. Madsen den afgående formand
gennemenl s ggodtarbejdeihuset;
en lille erk e Traditionen tro blev
værtsparret a rnem vis, med takken
fulgte en lille gave.

Herluf Jensen fik ordet som repræsentant for Jens Karl Hansens

til fortæring efter generalforsamlingen.

Herefter tog dirigenten ordet for at høre om nogen havde noget at

indvende; det var der ikke og dermed var generalforsamlingen god-

kendt og sluttede i god ro og orden.



Efter den ordinære generalforsamling blev der, som det også var
annonceret, afholdt en ekstraordinær generalforsamling med ændring
af vedtægter på dagsordnen. Der var tale om anden vedtagelse af den
på den ordinære generalforsamling (se ovenstående) vedtagne ved-
tægtsændring. Efter at den ekstraordinære generalforsamling havde
godkendt vedtægtsændringen, erklærede dirigenten generalforsam-
lingen for afsluttet.

Efter en kort pause gik interessenterne, som den efterhånden mange-
årige tradition byder, igang med tredie halvleg og aftenen sluttede
med hyggeligt samvær efterfulgt af kortspil til hen på de små timer.

Skulle også din husstand have lyst, kan vi kun opfordre til:
at blive medejer af og interessent i dit lokale forsamlin8shus

så er du med til at bevare vort hus og kan deltage i diverse arrange-
menter, ligesom du kan leje Forsamlingshusets lokaler til lavere
priser. Henvendelse kan ske til et bestyrelsesmedlem.

Den 29. november 1989 kunne man læse i Horsens Folkeblad at
postvæsenet, med en anstrengt @konomi (underskud på 300 mio. kr.)
var nødt til at foretage nogle besparelser og rationaliseringer. I Hor-
sens postdistrikt - ligesom i resten af landet - betyder sparekuren, at
ca. hver tredie posthus nedlægges.

Postmesteren i Horsens, Åge Madsen, nævnte over for Horsens Fol-
keblad en række posthuse i oplandet som var i søgelyset, med hen-
blik på nedlæggelse/flytning til en købmand eller brugs i nærheden,
her imellem var Egebjerg.

Denne udtalelse gav naturligvis anledning til en reaktion fra bruger-
ne af Egebjerg Posthus. Posthusbestyrer Vivi Jeppesen formulerede
en protestskrivelse som blev fremlagt til underskrift. På denne liste
er der nu - den 5. februar 1990 - 580 navne på folk som Ønsker
posthuset bevaret.

Kort før jul ringede jeg postmester Åge Madsen op for at høre
nærmere om sagen. Postmesteren forklarede, at det var pålagt post-
væsenet at spare 300 mio. kt.på budgettet i det kommende år, derfor
var nedlæggelse af posthuse kommet på tale, herunder også Egebjerg.

Forsamlingshusets bestyrelse:

formand Kurt Rasmussen
næstformand Leif Jensen

kasserer Svend Aa. Madsen
sekretær Jens Hering Nielsen

Bernt Stribolt
O. K. Petersen

Poul Erik Kjær Petersen

Skal Egebjerg Posthus nedlægges?
Tekst og foto:

Peder Pedersen

ruw
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Han så dog nødigt posthuse helt nedlagt, men man havde erfaring
for, at driften blev billigere der hvor posthuset var flyttet ind hos en
lokal købmand eller brugs. Dette kunne også komme på tale i Ege-
bjerg, under forudsætning al at Brugsen var interesseret i at overtage
arbejdet. Postmesteren lovede iøvrigt, at der ikke ville ske noget i
sagen uden, at beboerne i området blev taget med på råd.

Hansted-Egebjerg Beboerforening sendte den 5. januar 1990 en
skrivelse til postmesteren i Horsens, hvori man protesterede mod
nedlæggelsen, og den forringelse af serviceniveauet som dette ville
medføre. Det ville også være helt urimeligt at flytte fra de ideelle
lokaler, hvor postekspeditionen foregår idag, og ind mellem koloni-
alvarer og måske blive betjent af skiftende medarbejdere ovre i
Brugsen. Der blev endvidere i brevet henvist til de mange under-
skrifter som forelå.

Samme dag afgik der et brev fra Hansted-Egebjerg Beboerforening
til ministeren for kommunikation Torben Rechendorff, med nogen-
lunde samme ordlyd som brevet til postmesteren.

Der er ikke dags dato (5. februar) kommet noget svar fra postmester
Age Madsen, hvorimod Kommunikationsministeren har svaret og be-
roliget beboerforeningen med, at der ikke foreligger aktuelle planer
om nedlæggelse posthuset i Egebjerg, men indrømmer, at postvæse-
net er inde i overvejelser om lukning af et antal posthuse. Men,
tilføjer han, der bliver ikke nedlagt posthuse uden, at der er tungt-
vejende grunde herfor.
Vi kan gang på gang læse i aviserne, at postvæsenet skal spare. Ind
imellem forlyder det, at over halvdelen af landets posthuse skal
nedlægges, så vi kan ikke vide os sikre endnu. Jeg vil kraftigt opfor-
dre beboere, her i området, til at stå sarnmen om posthuset, har man
ikke allerede skrevet under på den fremlagte liste, så ggr det nu!!

Posthuset i Egebjerg er godt og centralt beliggende og er indrettet i
nye, lyse og venlige lokaler, og sidst, men ikke mindst har vi i Vivi en
ualmindelig flink og dygtig postmester som altid er parat til at eks-
pedere posthusets kunder hurtigt og korrekt og med et venligt smil
i tilgift.
At det ikke er lutter ferie at være postmester i Egebjerg, vidner
fglgende tal om. Vivi når i løbet af en dag i gennemsnit at modtage
7l indbetalinger foruden ekspeditioner af anden art, pakker, breve
ffi.ffi., altsammen i en åbningstid på to og en halv time. Dette arbejde
kan næppe gøres mere rationelt andet steds og med anden betjening.



Indvielse af Lundum Sogns Medborgerhus
Søndag den 20. januar 1990 holdt Lundum Borgerforening reception
i det nye medborgerhus for officielt at markere indvielsen af Lundum
Sogrs Medboryerhr.rs. Festlighederne startede kl. 13.00 på gårdspladsen
foran huset. Jazzorkestret Kentucky Swimmers Happy Jazzband
leverede en halv times festlig underholdning. Trods stiv kuling og
tunge regnbyger var stemningen blandt tilhørerne på kogepunktet.

Herefter gik alle indendøre, hvor formanden, Søren Damkjær bød
velkommen. Han takkede de tre parter, der har ydet den altaf.gøren-
de indsats for at Lundums borgere nu igen kan mødes lokalt:
- Lundum-Hansted Menighedsråd for at udleje huset til formålet,
- Horsens Kommune for økonomisk stØtte til såvel ombygning som

til driften af Huset og sidst, men ikke mindst,
- sognets borgere, hvoraf størstedelen har ønsket at bidrage med

hjælp til Huset, enten i form af istandsætning i huset eller ved at
skaffe billige materialer, inventar m.m.

Herefter blev ordet givet til Karsten Bjerregaard, som på Horsens
Kommunes vegne klippede den røde silkesnor over og erklærede
Medborgerhuset for officielt åbent. Karsten Bjerregaard var glad for,
at han på byrådets vegne kunne tilkendegive rådets ønsker om at
stØtte aktiviteter i lokalsamfundene, og at det var en stor fornøjelse
at se Husets tilblivelse (på før omtalte måde) i vekselvirkning mellem
borgerne og myndighederne.

Pastor Ingerlise Sander sluttede talerrækken på sin helt specielle
måde til alle tilhøreres store begejstring.

Herefter blev der gået til pølsebordet og til øllerne. De henved 125

fremmødte kunne samtidig få Øegangene blæst ud, da Kentucky
Swimmers Happy Jazzband igen spillede op, denne gang inde i salen.
Vandet nærmest drev ned af væggene, da de efter en halv times
festlig underholdning forlod Lundum. Salen er kun beregnet til at
kunne rumme 50-60 personer, så pladsen var meget trang, men alle
så ud til at more sig kosteligt. Resten af eftermiddagen blev der
drukket kaffe, Øl og vin i en hyggelig atmosfære.

Det store antal fremmødte gav dog også anledning til visse praktiske
problemer. Således var vi mange, der først sidst på eftermiddagen
kunne komme til taflet, og det kneb selvsagt også med siddepladser-
ne, så desværre måtte flere stå eller stØtte sig til hinanden hele efter-
middagen. Det skal jeg som den første dybt beklage. Bestyrelsen
havde bestræbt sig på, at lave et arrangement, hvor alle interesserede
kunne tage del i festlighederne under de givende forhold. Vi kan nu
bagefter konstatere, at L00 mennesker samlet i Medborgerhuset på
6n gang, er 40 for mange, såfremt man ønsker siddepladser eller blot
rimelig albuerum. Derfor vil dette arrangement nok være både det
første og det sidste af den karakter uden forudgående tilmelding.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for de mange flotte gaver
som Huset modtog, og erindre om, at vi hveranden tirsdag i februar
og marts måneder har aktivitetsaftener, hvor alle nysgerrige har
chancen for at besigtige Huset.

Lundum Sogns Medborgerhus kan udlejes til alle, også til foreninger
og privatpersoner udenfor sognet. Blot skal lejeren være fyldt 18 år
og arrangementet tilføre Lundum Sogn endnu et aktiv, enten i form
af. et øget aktivitetsniveau, som styrker sammenholdet i sognet eller
blot ved at øge Husets lejeindtægter.

Teltst: Søren Damkjær

Hold festen i
Lundum



Abent hus

BesØB på DR i År-
hus.

General-
forsamling.

At leje Huset koster 300 kroner for medlemmer fot 24 timer, 100

kroner for en enkelt eftermiddag eller for et mindre aftenarrange-

forbindelse med leje af Huset.

lille lokalsamfund.

I skrivende stund har der to tirsdage været åbent hus i Medborger-
huset. Der har været et godt fremmøde med mange interessante
aktiviteter. Der er dannet en mindre tegne- og malegruppe, og der
har været snak og fremvisning af billeder fra gammel tid af lokal-
historisk interesse. Der har været et fast kortspilhold, men også skak

og andre spil er blevet prøvet disse aftener. Der er en hyggelig stem-
ning, kaffekopperne klirrer, og det sker, at der er en, der har bagt en
kage til fri fortæring.

Timerne fra kl. 19.00 til kL.22.00 går næsten alt for hurtigt på disse

tirsdage. Du skulle ta' at mØde op næste EanE, der er åbent hus; du
vil med garanti ikke fortryde det - tirsdag aften sender de alligevel
ikke noget ordentligt i TV - så kig ind!

Torsdag den ^19. april 1990 arrangerer Lundum Sogns Borgerforening
tur til DR i fuhus. Her bliver der mulighed for at kigge ind i alle de

spiration. Nærmere information vedrØrende arrangementet vil blive
opslået i Lundum eller omdelt. Tilmelding modtages gerne fra d.d.

af bestyrelsesmedlemmerne.

Torsdag den 9. marts 1990, kl. 19.30 afholder Lundum Sogns Borger-
forening generalforsamling i det nye Medborgerhus. På generalfor-
samlingln skal bl.a. træffes beslutning om den fremtidige drift af
Huset. Bestyrelsen vil fremsætte et forslag udarbejdet af det nedsatte
arbejdsudvåf, bestående af selwalgte borgere i Lundum. A]le 6wige
forslag og ideer modtages gerne af bestyrelsen.

Dagsordenen vil iøwigt være ifølge vedtægterne og indkaldelse og

ydeiligere information vil blive offentliggjort senest 8 dage fgr ge-

neralforsamlingen.



Holbæk Lejren '90
Holbæk er fra 02. - I0. juli 1990 vært for KFUM-Spejdernes Korps-
lejr. Byen har stillet et kæmpestort areal, Fælleden, til rådighed.
I-ejrpladsen er grøn indbydende med grønne marker, små vandhuller,
læbælter af buske og træer, små skovpartier og endelig en stor h6j,
hvorfra man kan se over hele lejren. En flot ramme om sommerens
store begivenhed og som fuldt ud berettiger til lejrens motto som
er Dejlig er den grqnne jord.

I-ejrens tema er det udvidede sundhedsbegreb, så programmet vil
være præget af aktiviteter og emner, der henfører til dette. Fra lejr-
ledelsens side regner man med, at der kommer mindst 13.000 danske
spejdere til lejren, og man håber på ca. 2000 fra udlandet.

Alle enheder kan deltage i lejren, dog kan bævere og ulve kun
komme henholdsvis 1 og 2 dage. Derfor har vi i Egebjerg Gruppe
valgt, at ulvene skal på alm. sommerlejr. De øvrige enheder vil
deltage i Korpslejren, og der vil være aktiviteter der er tilrettelagt
således, at de passer til hver enkelt enhed. En af de aktiviteter, der
lyder virkelig spændende, skal foregå om lørdagen. Der skal bygges
mere end 1000 tårne, som skal forbindes med snoretræk, så man kan
fragte ting og sager fra den ene ende af lejren til den anden. Når
tårnene er færdige, er det forbudt at tøre jorden, så det kræver
virkelig samarbejde, hvis det skal lykkes at få både vand og saft frem
til alle. Det bliver garanteret det stØrste sammenhængende pioner-
arbejde i verdenshistorien!!

Selv om der er længe til sommerferien, er man langt fremme i plan-
lægningen, og lejrledelsen skulle have forhåndstilmelding fra de
enkelte grupper allerede L. december 1989. Denne tilmelding bliver
brugt bl.a. til at beregne, hvor stort et areal de enkelte enheder skal
have stillet til rådighed. Det skal bemærkes, at endelig tilmelding er
1,. april 1990. Der er forhåndstilmeldt 45 børn og ledere fra Egebjerg
Gruppe, desuden er der ved siden af lejren en familielejr, hvor
spejdernes familier kan bo, og der er allerede flere, der har tilmeldt
sig denne lejr.
Jeg tror alle glæder sig - både børn og voksne, da det at deltage i
en Korpslejr er noget at det mest fantastiske, man kan opleve som
spejder.

Tekst: Ib Roslev

JOTA'89 var en succes
Tekst: Brian Scheel HansenSom man kunne læse i forrige udgave af Broen, afholdt Egebjerg-

spejderne i den tredje weekend i oktober JOTA' en forkortelse af
Iamboree on the air eller på dansk Spejdertræf i luften. Kort fortalt er
JOTA et verdensomspændende spejderalrangement, hvor spejdere fra
hele verden ved hjælp af amatØrradioer har mulighed for at komme
i kontakt med hinanden denne ene gang om året.

Torsdag aften før JOTA mødtes 10 friske spejdere ved Spejderhuset.
En stor opgave 1å foran os. Vi skulle rejse og montere 3 antenner ved
Spejderhuset. Den største af antennerne var ikke mindre end 40
meter lang (vandret), og den skulle op i en højde af 9 meter. Mon-
teringen gik fint, og alle glædede sig til om fredagen, hvor JOTA
begyndte. Kl. 21.00 fredag aften mødtes vi alle i spejderhuset. Vi
afholdt et lille mØde angående forløbet af JOTA. Radioamatører fra
Horsens Radioamatørklub forklarede lidt om radioernes funktion og
var ellers ansvarshavende under JOTA. JOTA varer fra fredag aften



kl. 23.59 til søndag kl. 23.59, altså 48 timer i alt.

Da klokken blev 23.59 sad alle spejdere spændte omkring radioerne.
Og der gik ikke lang tid, inden den første danske kontakt var h.jem-

-e. f stårten var de fleste lidt bange for at snakke, men det gik da

hurtigt over. Der blev i weekenden snakket om mange forskellige
ting, såsom spejderlejre, gode ideer, gruppens sendested, gruppens

størrelse m.m.

I løbet af weekenden kom vi langt omkring. Vi var i England, Sveri-
ge, Norge, Tyskland, Holland, Italien, Østrig og enkelte andre lande.
ba vi sluttede søndag ved 17.00 tiden, havde vi i alt haft 725 kontak-
ter. En af de sjove iing ved JOTA er, at alle stationer har et lille
postkort, som man sender til hinanden efter en kontakt. Og specielt
de udenlandske er spændende at modtage.

Da vi sluttede søndag, var alle godt trætte. Enkelte havde ikke sovet

under hele JOTA. Alle havde dog fået en stor oplevelse, og vi var
alle enige om, at det havde været en stor Succes. Der var kun en ting
tilbage at gøre, og det var atvente på,, at det igen skal blive oktober,
så vi kan være med til JOTA 1990.

FOfældfem Øde (generalforsamling)
Tekst : Hen/tk Meldgaard Egebjerg Gruppe afholdt torsdag den2l.januar 1990 forældremøde

med deltagelse af af et halvt hundrede forældre.

Efter valget af dirigent fortalte grupperådsformanden om årets forløb.

Et år, dei har været præget af stabilitet blandt spejderne og seniorer-
ne, men først og fremmest af den store tilgang hos ulvene, der i dag

er oppe ph 36 aktive. Når vi har kunnet klare denne tilgang, skyldes

det ån etstraordinær indsats fra lederne - og heldigvis har nye ledere
meldt sig under fanerne. Roverklanen er også et nyt initiativ, som har
vist sig bæredygtigt. 11 rovere mødtes forledes til klanting'

I alt mønstrer gruppen nu 105 aktive, hvoraf 15 er ledere. I leder-
gruppen har vi i år budt velkommen til Kaj Hansen,J(irsten Sven-

ningien, A]ice og Jan Engebjerg, Peter Nielsen samt Dorthe Lauer-
sen.

Bodil Sørensen fremlagde regnskabet, som beklageligvis udviste et

større minus. Dette skyldes bl.a. nødvendige nyanskaffelser, forlods
indbetalinger til Holbæk I-ejren '90 samt ændrede renteterminer.
Grupperådet er opmærksom på forholdet, og gennem en kontin-
gentforhøjelse til [r. 105,-/kvartal samt en ændret refusionspraksis
tilstræbes et balanceret budget for 1990. Skal vi have en bæverflok
for de yngste (0. og 1. skoleklasse)? Emnet blev diskuteret, og grup-
pen vil-tage initiativer til sommer for at starte en bæverflok, hvilket
år helt betinget af fornøden forældreopbakning.

Gennem mange år har man diskuteret, om gruppen skulle have en

hytte, men heller ikke aftenens diskussion bragte afklaring på dette
punkt.-G-ppetr 

modtog tilbud om grund, og det nye grupperåd vil under-
søge mulighederne.

Aftenen sluttede med valg til grupperådet. Tre medlemmer ønskede
ikke genvalg, nemlig Doris Mortensen, Bodil Sørensen og Ulla Peder-

sen. I derei sted valgtes Hanne Andreasen, Karin Helbo og Finn
Kirkegård. Bodil fortsætter som gruppens kasserer, ligesom vore to
revisorer, Ole Schmidt og Inger Mikkelsen, fortsætter.
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Umiddelbart efter forældremØdet konstituerede grupperådet sig med
Kristian Pedersen som formand, Henrik Meldgård som sekretær.
Som gruppeleder genvalgtes naturligvis Ib Roslev.

Julenatvandring '89
Teks t: Martin SternbergEn kold og skyfri nat den 9. december 1989 var jeg lokket til at

deltage i lulenatvandingen '89 og det blev en hyggelig (men stadig
kold) aften. Arrangementet foregik ved Granly nær Hundslund og
skulle starte kl. 19.30. Da vi ankom, var spejderne i fuld gang med at
tænde deres fakler, som de havde lavet om eftermiddagen. Da fakler-
ne var tændt, stillede spejderne sig på hver side af opkørslen til
hytten og hævede faklerne mod den skyfrie himmel. Det var et smukt
syn at se spejderne stå i nattens mulm og m@rke og oplyse himmelen'

Da forældre, søskende og ledere var ankommet, begyndte vi van-
dringen. Da vi kom ud på vejen, blev vi standset af et kæmpe-STOP.
Vi blev delt op i mindre grupper, og turen fortsatte. Efter 3 - 4 km
i hyggelig atmosfære, blev vi stoppet igen. Hvert hold fik udleveret
L saks og L avis, og det blev beordret, at hele holdet skulle igennem
avisen. Nu er jeg jo en gammel spejder, og derfor tænkte jeg, at dette
problem klarer jeg let, for det har jeg prØvet 1000 gange før. Men jeg
husker åbenbart ikke så godt mere, for de andre holdmedlemmer
fandt ud af hvordan man gjorde, og det jeg sagde, vi skulle gøre, var
helt forkert (øv!!). Men næste gang kan jeg (tror jeg).

Da alle holdene var færdige med avislegen, gik vi videre, og efter 1-

2 kfi var vi kommet ind i noget, der lignede en skov. I den skov lå
der et langt reb, og det skulle alle holdene gå med. Det lyder måske
let, men 40-50 mennesker går i forskelligt tempo, så det blev en
anderledes oplevelse.

Så kom vi tilbage til hytten, hvor der var lavet æbleskiver og glogg,
og efter diverse indslag og konkurrencer fra spejderne tog vi så

hjemad igen, men med en god oplevelse i baghovedet. Jeg tror, jeg
kan snakke på vegne af alle deltagerne, når jeg siger. . . det var godt
lavet!

Egebjerg-spejdernes roverklan Kan Egesplint har taget hul på et nyt
år med mange af spændende aktiviteter. Vi har mange ideer i hove-
derne for dette år; vi kan bl.a. nævne:
kanoture, venskabsklan i Norge, JOTA, naturture, tr1jer, første-
hjælp, primiture, knob og besnpringer og meget meget mere.

Er du over 17 år, og kan du lide vores ideer, eller har du selv nogle
ideer, som du mener, at vi kan arbejde med i en roverklan, så prøv
at komme med i vores fællesskab. Vi holder mØde hver anden tors-
dag fra kl. 19.15 til2I.15 og det er bare rigtig sjovt.

Tag chancen - prgv det - det er ingen betingelse, at du har været
spejder før. Du kan kontakte Klanleder Brian Scheel Hansen på tlf.
75 65 65 98 og få oplyst næste mØde.

Også du kan blive Rover!
Tektt: Brian Scheel Hansen
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