


På den anden
Tekst: Niels Bjerregaard

side
af omfartsvejen (hvis man sidder i Egebjerg) åbnes fredag den 8. jun
en ny vej for trafik, endda en firesporet motorvej. For lokalbefolk
ningen betyder det en endnu hurtigere adgang til Europa; det Europi
som i disse måneder oplever store forandringer!
Mange er stærkt optaget af dette nye Europa; der tales om ned
brydning af grænser, genforening af folkeslag, staters genwndnt
frihed, det indre marked, den politiske union, ophævelse af forsvar
salliancer, m.m..

Næsten alt hvad der kan k ybe og gå har travlt med at udrrytte dett<
forandrede Europa. Erhvervslivet sætter sin lid til at blive reddet pi
målstregen, blandt andet for fortsat at kunne sikre normaldanskerenr
enorme materielle velstand.

Travlheden er, og har i mange år været, iøjnefaldende; også i hverda
gen! Vi har så travlt med at nå et eller andet, vi skal fremad, vi ska
ud, vi skal følge med udviklingen, vi skal nå målet!

Mon vi når det, eller segner vi lige før målstregen? Ikke alle må
behøver at ligge langt foran os! Måske var det fornuftigt at sagtnt
farten lidt, stoppe op et øjeblik og betragte de nære ting.

I-ad det være mig tilladt at citere nogle vers af Arne Paasche Aasen
oversat til dansk af Aase Gjødsbøl Krogh:

Dit sind flyver altid så viden omkring,
det er, som du glemmer de nære ting.
Du drømmer om lande i syd og mod nord
og ser ikke skønheden, hvor du bor.

Du synes din dag er så kedelig grå.
Hvad er det, du søger, hvad venter du på.
Når aldrig du under dig rist eller ro,
kan ingenting blomstre, og intet gro.

Gå ind i din stue, om end den er trang
oghør, hvor den nynner en stille sang.
Den rummer dog ting, som dit hjerte har kær,
du ved bare ikke, hvad de er værd.

Den lykke, du søger bag blånende fjeld,
den har du måske altid ejet selv.
Hold op med at jage i hvileløs ring
og lær blot at elske de nære ting.



Grundlovsmøde på Hansted Hospital hvor Biskop Herluf Eriksen
viser lysbilleder fra Argentina. Mødet starter kl. 14.00

Lundum Sogns Borgerforening arrangerer grill-aften ved medborger-
huset.

Lundum Sogns Medborgerhus er åben for hobbyaktiviteter.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening og Hansted-Egebjerg be-
boerforening arrangerer udflugt til Plantorama i Egå med start kl.
18.30.

Lundum Husholdningsforening deltager i dyrskuet i Horsens med
madtelt og udstilling med titlen let din 3. alder.

Hansted Hospital brænder Sankt Hansbål i haven; båltalen holdes af
Arne Juel Sørensen.

Rådved Borgerforening afbrænder Sankt HansbåI.

Hansted-Egebjerg Egebjerg Beboer-

{orening og EIF's Hansfest i skoven
med underholdnin t tændes kl. 20.30.

Lundum Sogns Borgerforening arrangerer Sankt Hansfest med blandt
andet børneløb.

Lundum Sogns Medborgerhus er åben for hobbyaktiviteter.

Naturcenter Skovgård arrangerer patruljeridt for hold i Hansted Skov
med start kl. 10.00.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening uurangerer udflugt til Jerper-
hus Blomsterpark (se annonce i ugeavisen).

Støtteforeningen afholder klubaften i EIFs klubhus.

Lundum Sogns Borgerforening arrangerer dragefestival (godt blæse-
vejr garanteres; bestyrelsen puster)

Lundum Sogns Borgerforening arrangerer høstfest.

Støtteforeningen afholser klubaften i EIFs klubhus.

Lundum Husholdningsforening deltager i Husmoderstævnet i FuglsØ-

lejren på Mors.

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus afholder sin årlige høstfest.

Lundum Husholdningsforening deltager i Husmoderdag på Bygholm
Landbrugsskole.

I-okalhistorisk Udval g arrangerer lokalhistorisk udstilling på Egebjerg-

skolen.

Lundum Husholdningsforening deltager i adventsrnØde på, Teater-
cafeen kl. 19.00.
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Brokalender
Tirsdag den 5. juru

Fredag den 8. juni

Tirsdag den 12. juni

Torsdag den 14. juni

Fredagflørdag den 15./16. juni

l-Ørdag den 23. juni

Tirsdag den 26. juni

Søndag den 5. august

Mandag den 6. august

Tirsdag den 28. august

Iørdaglsøndag den 1.12. sep-
tember

I-Ørdag den 22. september

Tirsdag den 25. september

Mandag/torsdag den 24.127.
september

Wrdag den 6. oktober

Onsdag den 31. oktober

Lørdaglsøndag den t7.118.
november

Mandag den 3. december
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Naturcenter Skovgårds patruljeridt
Tekst: Ole Schmidt En kreds af hesteinteresserede fra området er gået sarnmen for a

videreføre den tradition, som idrætsforeningens stØtteforening starte
de op for nogle år siden med en ridning i Hansted skov.

Vi har i år allieret os med Per Fogh, som er en kendt person inder
for tenænridning både nationalt og internationalt. Militarybanen
Kørup enge er lavet af Per Fogh.

Ridningen i år vil forme sig som et patruljeridt, det vil sige at hol<
på 2 ekvipager gennemrider en fastlagt rute, hvorpå der er placere
poster. På disse poster skal rytterne løse nogle opgaver, som der
goves point for, således at der kan findes en vinder. Sværhedsgrader
er lavet sådan, at ALLE kan deltage, blot man er i besiddelse af er
pony, en islænder eller en hest.

Ridningen finder sted SØNDAG DEN 5. nuOuSr 1990 med første star,
kl. 10.00. Der vil blive opkrævet et startgebyr på,20 kroner, som ska
betales ved tilmeldingen. Dette gebyr går udelukkende til præmier,

Er I interesseret i at få en fornøjelig familietur i skoven denne dejlige
sommersøndag, kan I få proportioner og tilmeldingsblanketter vec
henvendelse til Pia Ottesen, Gl. Kirkevej 43, Egebjerg.

Skulle I, kære læsere, ikke være i besiddelse af et ridedyr, er 1

hjertelig velkommen til at deltage i morskaben som tilskuere.
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Lokalhistorisk udstilling
Tekst: Peder Pedersen Som tidligere omtalt her i bladet er der planer om en lokalhistorisli

udstilling på Egebjergskolen i dagene lørdag den 17. og søndag der
1.8. november 1990.

Udvalget for lokalhistorie er stadig interesseret i at kontakte perso.
ner som er i besiddelse af materialer som kan være med til at belyse
udviklingen i Hansted, Egebjerg, Rådved og Lundum i 60-erne op til
kommunes ammenlægningen.

Endvidere vil vi gerne høre fra foreninger og institutioner i området,
som kunne tænke sig at præsentere sig selv med en stand på ud-
stillingen.

Ordinær generalforsam I ing
Tekst: Peder Pedersen Hansted-Egebjerg Beboerforenings ordinære generalforsamling blev

afholdt den 20. februar i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Fremmødet var ikke overvældende, men en lille trofast flok var dog
mødt op.

Fra formandens beretning kan fremhæves de mange kontakter, som
foreningen i årets løb har haft til myndighederne. Det drejer sig bl.a.
om: Den bevarende lokalplan på Gl. Egebjergvej. Sagen vedrørende
masterne langs Egebjergvej. Hastighedsdæmpningen på Hanstedvej.
Planerne om asfaltfabrikken og truslen om nedlæggelse af Egebjerg
Posthus. Endvidere omtalte formanden de forskellige møder, sam-
menkomster og haveudflugt, som foreningen har arrangeret i samar-
bejde med andre foreninger i området.

Kassereren oplæste regnskabet, som udviste en god balance mellem
indtægter og udgifter. Han oplyste i 6vrigt, at medlemstallet nu var
på ca. 200.



To bestyrelses valg. Carl _Oluf Madsen modtog
genvalgi mede fter 6 år i bestyre_lge1 ønskede at

idtræde. Han le Blok Hjortshøj. Valg af udvalgs-

medlemmer til Lundum-Hansted Sognearkiv var genvalg af Mogens

Kirkegård og Mogens Nissen.

Valg til bestyrelsen

Trafikforholdene i Egebierg og Hansted
tr^--^-. rr^-m',na ;-.tt ol.lt til I Tekst og foto:

Mandas den 2. april 1990 havde Horsens Kommune l"djltdl il I r"!""f i;3"',".'"";i Egebjerg-Hansted .Forsamlingshus 
til drøftelse af

ene i Hansted og Egebjerg.

Nielsen, L,one Bach og Knud Nielsen.

Herefter gjorde Niels Schmidt rede for de problemer, der er, og

hvilke tanlier man havde gjort sig for at løse disse.

Som bekendt blev der for få år siden fremsat et lokalplanforslag til
sanering af trafikken på Grusdalsvej. Dette forslag mødte megen

modstaid blandt beboerne, og da det tillige var en meget dyr løsning,

blev den opgivet igen.

Skal Egebjergvej åbnes nnod nord
for buskørsel?
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To beswrelsesmedlemmer var på valg. carl oluf Madsen modtog
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iOtroiå. Han bleviftertulgt af Ole Blok Hjortshøj. Valg af udvalgs-

medlemmer til Lundum-Hånsted Sognearkiv var genvalg af Mogens

Kirkegård og Mogens Nissen.

Valg til bestyrelsen

Trafikforholdene i Egebierg og Hansted
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til
af

Tekst og toto:
Peder Pedersen

Skal EgebjerEvej åbnes nnod nord
for buskørsel?



Ensrettet trafik og cykelstriber eller
ny boret tunnel for cyklister under
den gamle og stærkt medtagne
jernbanebro i Hansted?
(red: Hvad med en ny og tids-
svarende bro der tager hensyn til
trafikbehovet!)

Egebjergvej har ikke sat sig endnu;
det har til gengæld fortovene gjort
for mange år siden!

derved sænke hastigheden og øge sikkerheden.
Fordelen ved denne ordning er:

Ulemperne ved deme ordning er:

På Egebjergvej kan der ikke laves bump af hensyn til busserne. Mar
foreslår i stedet at male cykliststriber i begge sider af vejen, dels fo
at give ryklisterne et sted hvor de må være, og dels for at give bi
listerne indtrykket af en smallere vej så de sætter farten ned.

Blandt andet blev der udtrykt Ønske om, at cykliststriberne/cykel,
stierne burde føres helt igennem fra Hanstedgårdkrydset, hvor dr
stopper i dag, og langs den eventuelle nye busvej ud til Gedvedvejen
Problemet med at føre rykelstien gennem jernbanetunnelen bler
foreslået løst enten ved at presse et røt gennem jernbanedæmninger
ved siden af den nuværende tunnel, eller ved at lave trafikken ens.
rettet gennem tunnelen med lysregulering på begge sider.
Som sagt manglede der ikke ideer og forslag til trafiksaneringsplaner.
ne, vi kan blot nævne: Ensrettet trafik på Grusdalsvej, snoninger på
Egebjergvej, og mange mange flere. Omlægningen af busdriften var
nok det, der optog sindene mest; mange ville gerne bevare den
nuværende ordning.

Ved mødets afslutning takkede Erling Jensen for de mange forsiag
og kommentarer. Vi vil nu tage hjem og arbejde med sagen, sagde han,
og så indkalder vi til et borgermØde igen til efteråret, når vi har et konk-
ret forslag klar. Så vil vi gerne hqre jeres mening igen.

Vi skal nok i Øvrigt væbne os med tålmodighed med hensyn til
trafiksaneringsordningen. Egebjergvej skal nemlig f6rst sætte sig efter

et sidste lag asfalt kan læg-
tidligst sommeren 91. Først



Lundum Brugsforening nedlagt
Så måtte Brugsen i Lundum lukke efter at have eksisteret i 103 år
(1. februar tBgZ - 28. april 1990. Brugsen har jo kunnet betjene
sognets beboere op gennem årene.

Fra at starte i de små lokaler har den måttet udvide mange gange;

den sidste udvidelse skete i t957, da man byggede nyt butikshus.

Men udviklingen i samfundet i 7O-erne og 80-erne har været til
ugunst for de imå landsbysamfund. Allerede i 7973 havde rOe døds-

dømt Lundum Brugsforening, men sådan gik det ikke. Det næste

dødsstød kom i 1984, hvor det var besluttet at nedlægge Brugsen,
men så fik foreningen en lokalindsprqjming der bevirkede at Brugsen
fik godt fem år mere at leve i.

Brugsen var eneste og nu sidste butik i Lundum, og det siger sig selv,

at lukningen vil blive et savn for beboerne. Det vil også ændre byens

hverdag; nu kan man ikke mØdes i Brugsen og få en snak med nabo-
en og høre de sidste lokale nyheder.

Butikshuset er solgt og efter planen bliver det indrettet til to lejlig-
heder. Udviklingen løber videre!

Tekst og foto:
Jens Thule Jensen



Tekst: Martin Vestergaard

B

Første generalforsamling i eget hus
Lun rening holdt general
i de i Lundum. Torben
valg konstaterede straks,
var lovligt indvarslet.

Herefter gik vi over til formand Søren Damkjærs beretning, de
kunne fortælle om et meget travlt år, hvor der udover de traditio
nelle arrangementer Sct. Hansfest, børne
dyrskue og høstfest, besØgt, havde være
stor travlhed med forpagterbolig til e

virkeligt dejligt medborgerhus. Dette har da også kun kunnet ladr

sig gøre, fordi der blandt lokale beboere har været så stor hjælp
somhed med restaureringen.

Søren kom også ind på,husets fremtid, hvor man kan se hen til er

stram 6konomi, men hvis den store interesse, der er omkring huset
fortsætter, vil også det kunne klares. Man vil også bestræbe sig på

at huset vil indgå mere i de faste arrangementer. Kommende emne
for den nye bestyrelse vil blandt andet være ting som kloakering
sikring af skoleveje og så videre. Beretningen blev godkendt!

Herefter fremlagde kasserer Ragna Eriksen det reviderede regnskab
Jens Thule Jensen undrede sig over, at der var 2 kassebøger i regn
skabet, 1 for huset og 1 for borgerforeningen. Han ville gerne vide
hvorfor dette var adskilt, da det jo er borgerforeningen, der har de

økonomiske ansvar. Dertil kunne formanden svare, at man havdr

fundet det mest rigtigt at lade økonomiudvalget lave et selvstændig
regnskab under ombygningen.

Dette gav anledning til mange indlæg. Til sidst blev et forslag frr
Ejner Jgrgensen dog vedtaget. Forslaget havde følgende ordlyd:
Indtægter og udgifier for medborgerhuset fgres separat i borgerforenin
gens regnskab og fremlægges på generalfursamlingen.

Herefter blev Sognearkivets regnskab oplæst, hertil ingen kommen
tarer. Kurt Kragelund mente dog, at dette skulle udskilles og vær(

et selvstændigt punkt på dagsordnen. Som svar oplæste sekretærer
fra protokollen oplysntng om lokalhistoisk udvalg.

Derpå gik man over til valg af bestyrelse:
På valg:Poul Erik Olesen (genvalg)

Elsa Nielsen (ønskede ikke genvalg)
Ragna Eriksen (ønskede ikke genvalg)

Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Vibeke Nielsen
Martin Vestergaard

Til lokalhistorisk forening blev Anna Jensen og Jens Thule Jenset
genvalgt.

Bestyrelsen havde fremlagt tillæg til borgerforeningens vedtægter $6

som e edtaget som følger:
$6a. husregler og regler for udlejning af Lun

rhus, herunder fastsættelse og regulerinl
af udlejningspriser.

Under eventuelt bragte Ole Ankersen den kommunale kloakerirl
på bane. Han mente, det var en noget bedre ide med et rodzonean
læg i stedet for den uden tvivl meget dyrere kloakering, kommunet
foreslår.
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Dirigenten Torben West tog her selv ordet og sagde, at skulle der
gøres indsigelse mod kloakeringen, kunne man ikke sidde med hæn-
derne i skødet. Herefter blev der nedsat et udvalg på 3 personer til
at bearbejde sagen: Finn I-eth (det biologiske i sagen), Hans Jensen
(kontakt til Hedeselskabet) og Torben West (kontakt til det offent-
lige).
Til slut kunne dirigenten under eventuelt meddele, at der igen i år vil
være dragefestival den 1. weekend i september, hvor han garanterer
for blæsevejr.
Han kunne herefter takke for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen var der hyggelig samvær med håndmad-
der, qI, vand og kaffe. Til slut viste Aage Bøtker-Rasmussen lysbille-
der fra perioden 1939-45, hvor flere af de tilstedeværende kunne se

sig selv i miniaturei

Lundum Husholdningsforening
I sidste nummer kom jeg til at skrive, at generalforsamlingen i Hor-

oldningsforening var blevet rykket frem til den 4.
å rigtigt på daværende tidspunkt; men kort tid efter
frem til den 15. maj; derfor er der ingen referat

derfra.

Vores mØde i borgerhuset den 21.. april med konsulenten, som talte
over enrnet: Børns sikkerhed - dit og mit ansvar, blev en meget inter-
essant aften, hvor også en del mænd havde fundet vej.
Anden afdeling af aftenen, hvor Inga og Møller Nicolajsen talte om
en tur til Amerika, var ikke mindre interessant. De underbyggede
deres lysbilleder med mange interessante kommentarer, ja de talte
sig helt varme, så det var skønt at høre på. Tak for det!

De populære hyggeeftermiddage er også slut nu for denne vinter. Vi
ses til næste år.

Der s en udflu der vil blive delt sedler rundt.

En sæson mere med dilettantforestillinger i Egebjerg-Hansted For-
samlingshus er vel overstået med et godt hold amatøter, som klarede
det flot.
Stykket Hellere lyve end flyve stafiede med generalprpve torsdag den
22. februar 1990 med 100 tilskuere. Bestyrelsen havde dækket borde
og serverede i pausen kaffe og kage til alle, børnene fik sodavand,
så der var god stemning.
Til premieren lørdag den24. februar var der mødt LL0 personer op.
Æle morede sig vældig godt, også dem på scenen, de spillede godt

morede sig godt ved en aften, der var lige så festlig som den forrige.
Fra Forsamlingshuset skal der lyde en tak til de medvirkende for
nogle gode aftener!

ER DU IKKE MEDLEM I FORSAMLINGSHUSET, SÅ SKYND DIG AT BLIVE DET

OG FÅ MULIGHED FOR BI.ANDT ANDET AT DELTAGE I HØSTFESTEN DEN

6. oKroBER; ET MEDLEMSSKAB KOSTER KUN 25 KRONER VED INDMEL-

DELSEN OG 100 KRONER PR. AR, DET ER RØRENDE BILLIGT!

Tekst: Lis Odgaard

Egebierg-Hansted Forsaml ingshus
Tekst: Jens Hering Nielsen

BESTYRELSEN:
formand Kurt Rasmussen
næstformand Leif Jensen

kasserer Svend Aa. Madsen
sekretær Jens Hering Nielsen

Bernt Stribolt
O. K. Petersen

Poul Erik Kjær Petersen
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derfra.

Vores mØde i borgerhuset den 21.. april med konsulenten, som talte
over emnet: Børns sikkerhed - dit og mit ansvør, blev en meget inter-
essant aften, hvor også en del mænd havde fundet vej.
Anden afdeling af aftenen, hvor Inga og Møller Nicolajsen talte om
en tur til Amerika, var ikke mindre interessant. De underbyggede
deres lysbilleder med mange interessante kommentarer, ja de talte
sig helt varme, så det var skønt at høre på. Tak for det!

De populære hyggeeftermiddage er også slut nu for denne vinter. Vi
ses til næste år.

Der s en udflu der vil blive delt sedler rundt.

En sæson mere med dilettantforestillinger i Egebjerg-Hansted For-
samlingshus er vel overstået med et godt hold amatøtet, som klarede
det flot.
Stykket Hellere lyve end flyve startede med generalprpve torsdag den
22. februar 1990 med 100 tilskuere. Bestyrelsen havde dækket borde
og serverede i pausen kaffe og kage til alle, børnene fik sodavand,
så der var god stemning.
Til premieren lørdag den24. februar var der mødt 1L0 personer op.
Æle morede sig vældig godt, også dem på scenen, de spillede godt

morede sig godt ved en aften, der var lige så festlig som den forrige.
Fra Forsamlingshuset skal der lyde en tak til de medvirkende for
nogle gode aftener!

ER DU |KKE MEDLEM I FORSAMLINGSHUSET, SÅ SKYND DIG AT BLIVE DET

OG FÅ MULIGHED FOR BI.ANDT ANDET AT DELTAGE I HøSTFESTEN DEN

6. oKroBER; ET MEDLEMSSIGB KOSTER KUN 25 KRONER VED INDMEL-

DELSEN OG 1OO KRONER PR. ÅR, DET ER RøRENDE BILLIGT!

Tekst: Lis Odgaard

Egebierg-Hansted Forsaml ingshus
Tekst: Jens Hering Nielsen

BESTYRELSEN:
formand Kuft Rasmussen
næstformand Leif Jensen

kasserer Svend Aa. Madsen
sekretær Jens Hering Nielsen

Bernt Stribolt
O. K. Petersen

Poul Erik Kjær Petersen

silu $



GUDSTJENESTE.
LISTE

Lundum Kirke Hansted Kirke

Søndag, den 3. juni
1. pinsedag

10.30
lnqerlise Sander

09.00
lnoerlise Sander

Mandag, den 4. juni
2. pinsedag

09.00
lngerlise Sander

10.30
lnoerlise Sander

Søndag, den 10. juni
Trinitatis

Ingen gudstjeneste 09.00
lise Sander

Søndag, den 17 juni
1. søndag efter Trinitatis

09.00
Thomas Fischer-Larsen

ingen gudstjeneste

Søndag, den 24. juni
2. søndag efter Trinitatis

09.00
lngerlise Sander

10.30
lngerlise Sander

Søndag, den 1. juli
3. søndag efter Trinitatis

ingen gudstjeneste 09.00
Thomas Fischer-l-arsen

Søndag, den 8. juli
4. søndag efter Trinitatis

ingen gudstjeneste 09.00
Thomas Fischer-Larsen

Søndag, den 15. juli
5. søndag efter Trinitatis

09.00
Thomas Fischer-Larsen

ingen gudstjeneste

Søndag, den 22. juli
6. søndag efier Trinitatis

ingen gudstjeneste 09.00
Thomas Fischer-Larsen

Søndag, den 29. juli
7. søndag efter Trinitatis

ingen gudstjeneste 10.30
lngerlise Sander

Søndag, den 5. august
8. søndag efter Trinitatis

09.00
lnqerlise Sander

ingen gudstjeneste

Onsdag, den 8. august Festgudstjeneste kl. 19.30
i forbindelse med festugen.

Søndag, den12. august
9. søndag efter Trinitatis

ingen gudstjeneste 10.30
lngerlise Sander

Søndag, den 19. august
10. søndag efter Trinitatis

10.30
lngerlise Sander

09.00
lngerlise Sander

Søndag, den26. august
11. søndag efter Trinitatis

Ingen gudstjeneste 09.00

Sognepræst:
lngerlise Sander
Stængervej24
8700 Horsens
Tlf.: 75 65 At 12

Træffes på hverdage kl. 12-13 samt på
torsdage kl. 17-18 efter aftale.

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

Thorkild Lindskov
Toftevej 18
8700 Horsens
Tlf.: 75 65 42 25



Orientering tra Kirkerne
Tekst: lngedise SanderGudstjenester på Hansted Hospital

på følgende onsdage kl. 1.4.1,5:

20. juni v/Ingerlise Sander (altergang)
11. juli v/Thomas Fischer-Larsen
01. august v/Ingerlise Sander (altergang)
29. august v/Ingerlise Sander

Kirkebilen til Hansted Kirke kører ikke i sommerperioden. Se i
næste udgave af Broen hvornår den kører igen.

RadiO HOfSenS transmitterer gudstjenesten fra Vedslet kirke
søndag den 3. juni kl. 19.00 med prædikant Hans O. Hansen (ved-
rørende 6wige transmissioner henvises til dagspressen), og sender
prograrnmet Kirketigt Magasin på følgende onsdage kl. 11.00-11.30:

13. juni Biblen i ny oversættelse med Sophie Seidelin og Peter
Stentoft,

11. juli Hjarnø sogn og kirke med Anne Lisbech Jepsen og
Henrik Oest,

08. august Grøn sommer - KFuM-Spejdernes korpslejr med Litten
Hjorth.

Konfi rmand i ndskrivni ng
Æle kommende konfirmander
august måned få brev fra mig
ningsstart.

Ferie
Jeg holder sommerferie fra mandag den 25. juni til og med søndag

din22.juli. Dog kan der ske ændring med hensyn til den sidste uge;

se derfor også dagspressen i sommerperioden!

Umiddelbart efter min ferie holder Thomas Fischer-Larsen ferie og

ligeså efter pinse. Derfor bliver der stort set kun en af os, der passer

tre sogne i sommerperioden.
Jeg ønsker alle i Lundum og Hansted sogne en rigtig god sommer!

I 1982 indgik Landsbygraverforeningen for Danmark og kirkemini-
steriet en åftale om, at der skulle være bademulighed, skabe til tøj
og frokoststue.

De små og store huse, der er skudt op rundt omkring på landsbykir-
kegårdene, har fået forskellige navne såsom mandskabsbyg4$'
graverhus, miljøhus eller birumshus, og de er til mange forskellige
priser lige fra 250.000 kr. til over 1.000.000 kr.. Huset på Hansted
kirkegård ligger i den nederste ende.

Når I sidder og læser det her, kan I måske få den tanke, at Hansted
menighedsråd har været længe om at få bygget, men det skyldes, at
menighedsråd og graver var enige om, at der ikke var det store
behov.

I 1986 skete der en ændring i driftsformen af Hansted kirkegård, da
måtte graveren ikke længere drive kirkegården som- selvstændig
forretning. I den forbindelse blev der ansat en kirkegårdsmedhjæl-
per. Derhanglede så et sted, hvor man kunne spise sin mad under

(6a. og 6b.) og deres forældre vil i
angående indskrivning og undervis-

- Man lerer nu altid noget, når man går i
kirke.
- Nå, og hvad lærte du så idag?

- Jo, jeg har ahid troet, at en epbtel var en
dame, der var gift med en apostel.

Der bygges på Hansted Kirkegård
Tekst: Hans Thomsen

Foto: Niels Bjerregaard



Billederne viser byggeriets stade
fredag den 11. maj 1990.

ordentlige forhold, og plads til tøi og andre ting.

I 1988 besluttede Hansted menighedsråd, at der skulle bygges er
mandskabsbygning. Der blev udarbejdet tegninger af arkitekten Leit
Ellegård Lundum i samarbejde med menighedsrådet.

Arkitekten og menighedsrådet fandt frem til, hvad der var behov for
Huset kommer til at bestå af kontor/frokoststue, baderum/skabsrun
og et offentlig toilet/handicap.
Vi har mange gange haft brug for et lidt pænere toilet, når der er

koncerter, og til folk, der kommer rejsen{e langvejs fra til bryllul
og begravelse. Huset bliver i alt på 24,'7 m'.
Tegningerne blev herefter sendt til godkendelse i Horsens/Gedvec
provsti, fuhus stift, kirkeministeriet samt Horsens kommune.

I begyndelsen af 1990 var tegningerne godkendt i de forskelligt
instanser, og man kunne beg5rnde at indhente tilbud fra de lokak
håndværkere. Der blev sendt tilbudsmateriale ud til 2 af.hver. Hånd'
værkerne blev:

Murerarbejdet: Keld Knudsen Lundumskov
Tømrerarbejdet: Hans Christiansen Egebjerg
WS-arbejdet: Jens K. Jensen Egebjerg
El-arbejdet: Gunnar Juhl Egebjerg
Malerarbejdet: Frank HansenEgebjerg

Når huset er færdig, vil alle papirer, kort, protokoller og kartotek
der hører til kirkegårdsdriften, blive samlet på det nye kirkegårds'
kontor. Indtil nu har det været på graverens private adresse.
For publikum sker der ingen ændring. Graveren er at træffe pl
kirkegården eller på telefon fra t2.00 - 13.00 eller uden for arbejds'
tiden.

I forbindelse med byggeriet skal Hansted kirke have instaleret gas

Det skyldes, at olietanken har overskredet de 20 år, den må ligge
jorden, og at det gamle oliefyr er utidssvarende. Ved brug af gas kar
kirken spare op til 15.000 kroner om året på varmeregnskabet.

Byggeriet blev sat i gang 17. april og ventes afsluttet ca. l.juli 1990



Bøn: Når morgensolen lyser her
er du vor Gud os ganske nær.
Du er i hjertets stille lyd
i fuglekorets tusindfryd.

Da jeg for lidt siden stod med konfirmanderne udenfor og kirke-
klokken slog over i bedeslag, daføIte jeg, at noget begyndte at være
på sit højeste. - Hvad betyder HøJTIDELIGHED? spurgte en præst sine
konfirmander. Der var dyb stilhed, for det var svært at forklare med
ord. Men een sagde: Har det ikke noget at gøre med, at det sker hm
een gang. - Vel, vi har Øvet, gilet op og ned ad kirkegulvet, og sikkert
vil nogle også mendes denne dag ved videoen. - Men det, der i
virkeligheden sker, det sker kun een gang. - Og virkeligheden er vi
midt i. Den gentages ikke. - Jeg er også sikker på, at alle forældre
netop på en dag som idag tænker: Det sker kun een 8an8, at vi har
bømene som bqm, og de unge som unge. 'Ja, om hver dag kan siges:

Den sker h.m een gang - denne min dag. - Og når noget kun sker een
gang,så er man utlolig opmærksom, så intens, og bange for at gå glip
af noget.

Da vi fik livet, var Gud også bange for, at vi skulle gå glip af noget,
derfor lagde han sin sjæl så meget i mennesket, at han ikke nogen-
sinde skulle glemmes. For det man har lagt sin sjæl i, sin hele kærlig-
hed i, det ønsker man aldrig må forsvinde. - Det ved vi forældre fra
forholdet til vore børn. - Og'rri lærer dem noget, forsøger at handle
overfor dem på en sådan måde, at de forhåbentlig aldrig vil glemme
os. - Sådan er det også med Guds forhold til os. - Mennesket, som
han har kær, kan han aldrig lade ude af syne. Selv bedrøves han over
at blive glemt. - Derfor lærer han os noget undervejs.

Konfirmanderne holder af, når jeg fortæller historier, så hvorfor ikke
også idag.

Da Gud skabte mennesket i paradisets have, da formede han af det
lydige ler klump efter klump og føjede dem sammen til eet. - Ind
i Urystet klemte Gud et lille tempel med fire kamre - hjertets
tempel, og under pandens hvælving byggede han en labyrint-atlege
i. Men i det øjeblik Skaberen skulle danne sit menneskes hånd lød
et skærende skrig, der slet ikke hørte hjemme i Guds have. Det var
løven, der havde slået sin klo i en spæd hjortekalv, og Gud be-
brejdede løven det, og lægte med sin- finger hjortens sår. _- Igen
bøjåde Gud sig over den ufærdige hånd. - I meget lignede den
løvens klør.- Men disse fingre, de skulleblive anderledes. Nænsomt
gierde Gud hver finger færdig. - Let sammenbøjet var hånden' som
å skåI, der kunne fldes og give igen Udstrakt kunne den bære og
støtte. - Og Gud åndede liv i leret og hviskede over menneskets
hånd: Du ei et heltigt redskab i min tieneste. Hver gang du giver, giver

du mig. Hver gang, du tager, tager du fta mig. ' Dit måI er lærtegru '
Men når du slår, gør du ondt mod mig. ' Nu grer ieg dig magt til at

skabe, men hvis du sønderslår noget, så misbruger du din magt. -

Menneskehånd, du har al min kærlighed.

Det lyder måske højtideligt. Men det skete også kun egn gang. -
Derfor vil vi også heie tiden være opmærksomme. - Og når vi leger
i tabyrinten bag ved pandens hvælving, så må vi vide, at derfra gives

besked til hånden, hvad den skal gøre.

Prædiken på St. Bededag
den 11. maj 1990

af Ingerlise Sander

Salmer:
367, 673, 410, 698 (vers 4 og 5) og
697.

Evangeliet til St. Bededag
(Mattæus, kapitel T, vers 7-14)
Bed, så skal der gives jer; sø9, så
skal I finde; bank på, så skal der
lukkes på for jer. Thi enhver, som
beder, han får, og den, som søger,
han finder, og den, som banker på,

for ham skal der lukkes op. Eller er
der iblandt jer nogen, som vil give
sin søn en sten, når han beder ham
om brød, eller give ham en slange,
når han beder ham om en fisldr Når
da l, som er onde, forstår at give
jeres børn gode gaver, hvor meget
snarere vil så ikke jeres Fader, som
er i Himlene, give gode gaver til
dem, som beder ham!
Derfor, alt hvad I vil, at mennesker
skal gøre mod jer, det samme skal
I gøre mod dem; thi sådan er loven
og profeterne.
Gå ind ad den snævre port; thivid
er den pon og bred den vej, som
fører til fortabelsen, og mange er
de, der går ind ad den; og snæver
er den port og trang den vei, som
lører til livet, og ftl er de, der finder
den.
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D. Steigerwald: Bleib sein Kind.
(vær altid hans barn)

Konfirmander i
Hansted Kirke:

Gitte Nicholaisen
Sanne Herlevsen
Bitten Andersen
Camilla Andersen
Betina Falk
Rikke Nykjær
Bodil Steffensen

Sune Cramer Christensen
Mikael Bjening Sten
Anders Daugaard
Moften Egebjerg Pedersen
Rasmus Vind Korsgaard Riis
Lars Dahl Bojesen

Maren Bjerregaard Jørgensen
Søren Andersen
Lone Lundorf Thau
Per Højberg
Karina Jensen
Claus Vilholdt
Anne Lise Jensen

Anni Christina Steffensen
Jakob Winther Eskildsen
Garoline Marie Bjerkan
Anders Lunde Larsen
Naja Panduro Pedersen
Claus Lehmann Eriksen

Mogens Just Frost-Jensen
Hans Peter Buhrkal Sørensen
lngerlise Sander
Martin Semler
Kim Overgård Rasmussen

Bededag minder os om det at bede, at tale med Gud. Måske kan v
nu og da få brug for at sige til Gud, hvad vi leger med af tanker
inden der går besked til hånden. - Således kan vi benytte os af del
mulighed, som Jesus gav: Bank på, så skal der lukkes op for ier! De
er ikke en mulighed, vi blot får een gang, men vi må gentage det
hele livet. - Det sker imidlertid kun een gang, at vi har livet. - Under
vejs kan vi spørge os selv: Hvis hænder er det kommet i? ' I mine egne,

i de andres hænder? Og når det er besvaret, og vi rnåske ængstes, sl

kan vi se på billedet, som er trykt på sangbladet til idag.
BLEIB SEIN KIND - VÆR ALTID HANS BARN! Og hånden minder os om
at vi er i Guds hånd, men siger også: / din hånd er der også lag
lcærlighed.

Amen

L,ov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og helligånd
du, som var, er og bliver, een sand treenig Gud, højlovet fra førstt
begyndelse, nu og i al evighed.

Bøn: tad nu vor lovsang springe ud
så lys som bøgens blade,
at Jesu Fader, al glædens Gud
kan høre, vi er glade.

Amen!

;"e\"-ii

;,?3rir€#



Tale til
Kære konfirmander! Gennem et lille års tid har I tålmodigt hørt mig
tale om næsten alt mellem Himmel og jord, eller rettere, hvordan
Himlen når jorden. Idag er det mit håb, at min tale blot må blive
som en lille melodi, der nynnes ind i jeres hjerter.

Stærkere end nogensinde har jeg tænkt på jer den sidste uge, glædet
mig som jer. - Men hvordan få sagt alt, som lå -ig på sinde, også

sådan, det bliver til hver eneste af jer.

Bestandig dukkede en sang af Anne Linnet op i mig:
Du ved det sikkert allerinderst inde
selvom jeg ikke bruger store ord.
Du ved, at du er den, der gennem livet
og stadig i mit hjerte bor.

Det er en sang om kærligheden, måske i en speciel sammenhæng,
men det udelukker ikke, at den kan tale til os om mange salnmen-
hænge, hvor vi gerne vil udtrykke, hvad der bor i os, uden at kunne
finde ord. - For det væsentlige siges med hjertet. - Og mit hjerte
samlede denne jeres dag i disse ord:

En forårsdag, hvor solen bare skinner
som da jeg mødte dig for første gang
og hele verden svandt, kun solen så os

og lavede en stille sang.

konfirmanderne
den 11. maj 1990

af Ingerlise Sander

Konfirmander i
Lundum Kirke:

Tina Elisabeth Nielsen
Mette Sarah Trabolt Kjær

lngerlise Sander
Birgitte Nielsen
Anitta Hansen

Brian Ulbrichsen
Anders Ellegaard Wendt

Jan Kragh Jensen



En foråndag hvor solen børe skinner, ia, r-å9ut ville jeres konfirma-
tiorisdag blive, uanset vejret. For hver af jer stråler som solen.og
laver fo"r os en stille san!. - En sang om, at der inderst inde i jer,

ligger uanede værdier, som vil bruges, som vil høres og elskes, og

soå t mest af alt gerne vil give af.

Mange af de tanker, der tænkes idag, både ved festen her i kirken og

derhiemme, må finde sin vej til jer g-enngp disse.ord: Du ved det

sikkårt atleinderst inde. Shdan viti6res forældre sige idag, måske udgn

ord, men med hjertet: Duved, øt du er den, der gennem livet, og stadig

i mit hjerte bor.

Det er måske den bedste gave, I kan få fra dem. - Og hvis I kunne

er jeg sikker på, at I til deå viile holde en tale, som netop rummede
de simme tanker: At allerinderst i ieres hierter bor de somTRO, nÅa og

t(ÆRLtcHED. Og jeg kan vist roligt sige det på mine- konfirmanders
vegne, at sådarifor-holder det sigffordi1eg mener at ha'-lyttet mig til
del - Og det må gerne lyde gennem dagen som en stille sang.

Og når jeg kom på ordene: Du ved det sikkert alleinderst inde, så var

de-t også fbrdi jeg selv Ønskede, at I skulle vide, at efter denne dag,

så boi I stadig i init hjerte. - Det kan ikke udtrykkes med ord, men

forhåbentlig var min tid salnmen med jer alt i alt en stille lang 9m
dette. - Og-vigtigst for mig var, om I kunne lære at lytte til, hvad der

bor i menneskehjerter.

Og hver gang jeg giver slip på et hold konfirmander, og nu også jer,

rålhut I fivei isåi og hvår-på sin måde formået at nynne en stille
sang i mit hjerte. - 5a hvis-nogen skulle spørge' 9m 

jeg er rig^så

ken-cler I svaiet. - På min kontostår 37 konfirmander og mange før
dem og nynner deres stille sang. - Men jeg ved og!å, at-vi på mange

måder"glider fra hinanden ligesom I og jeres forældre på nogle

områdei glider fra hinanden. Og nu er alting stillg hel i-snent og store

ord er svård at si'. Derfor kun disse: Du ved det sikkert alleinderst
inde. lved, at I bor i nogens hjerter. Bor der som en solstråle. Bor
der som en stille sang.

Og når jeg sådan taler og har talt til jer gp_de_t, der sker mellem os

-Entr"r[ri, og først og fiemmest om kærligh^eden mellem os, så ved
I også godi, aI jeg aldiig undlod at bede jer åbne Øjnene for, at i alt
detie ei Gud. - idet hjerte som har plads til at rumme en andert, i
det hjerte, som længes-efter en lille sang 9m kærlighed, der er Gud
nær. - Derfor har jeg aldrig bedt jer løbe langt for at finde Gud, for
at vide noget om håm, foidi han på forhånd har fundet je_r i jeres

hjerter. ofbtiver I væk for ham, såvil han løbe langt for at finde jer'

Du ved det sikkert alleinderst inde, sådan siger Gud til jet idag. Du
ved, at du er den, der gennem livet og stadig i mit hierte bor. I dåben

fik I dette løfte, at I bor i Guds hjerte, som et barn har plads i en

moders og faders hjerte. - Idag bekræftes det for jer, at det stadig

gælder. - Ingett så med Øjnene Guds møde med jer i dåben. Ingen ser

Guds møde med jer idag.

Kun hjerter kan høre, at han er hos jer og nynner sin stille sang:

Du ved, at du er den, der gennem livet
og stadig i mit hjerte bor.

Amen!
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D. Steigerwald: Bleib sein Kind.
(vær altid hans barn)

Konfirmander i
Hansted Kirke:

Gitte Nicholaisen
Sanne Herlevsen
Bitten Andersen
Camilla Andersen
Betina Falk
Rikke Nykjær
Bodil Steffensen

Sune Cramer Christensen
Mikael Bjerring Sten
Anders Daugaard
Morten Egebjerg Pedersen
Rasmus Vind Korsgaard Riis
Lars Dahl Bojesen

Maren Bjerregaard Jørgensen
Søren Andersen
Lone Lundorf Thau
Per Højberg
Karina Jensen
Claus Vilholdt
Anne Lise Jensen

Anni Christina Steffensen
Jakob Winther Eskildsen
Caroline Marie Bjerkan
Anders Lunde Larsen
Naja Panduro Pedersen
Claus Lehmann Eriksen

Mogens Just Frost-Jensen
Hans Peter Buhrkal Sørensen
lngerlise Sander
Martin Semler
Kim Overgård Rasmussen

Bededag minder os om det at bede, at tale med Gud. Måske kan v:
nu og da få brug for at sige til Gud, hvad vi leger med af tanker,
inden der går besked til hånden. - Således kan vi benytte os af dex
mulighed, som Jesus gav: Bank på, så skal der lukkes op for jer! Del
er ikke en mulighed, vi blot får een gang, men vi må gentage den
hele livet. - Det sker imidlertid kun een gang, at vi har livet. - Under-
vejs kan vi spørge os selv: Hvis hænder er det lcommet i? - I mine egne,
i de andres hænder? Og når det er besvaret, og vi måske ængstes, så

kan vi se på billedet, som er trykt på sangbladet til idag.
BLEIB SEIN KIND - VÆR ALTID HANS BARN! Og hånden minder os om,
at vi er i Guds hånd, men siger også: .I din hfud er der også lagt
l<ærlighed.

Amen

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og helligånd,
du, som var, er og bliver, een sand treenig Gud, hgjlovet fra første
beg5mdelse, nu og i al evighed.

Bøn: tad nu vor lovsang springe ud
så lys som bøgens blade,
at Jesu Fader, al glædens Gud
kan hpre, vi er glade.

Amen!



Kære konfirmander! Gennem et lille års tid har I tålmodigt hørt mig
tale om næsten alt mellem Himmel og jord, eller rettere, hvordan
Himlen når jorden. Idag er det mit håb, at min tale blot må blive
som en tille melodi, der nynnes ind i jeres hjerter.

Stærkere end nogensinde har jeg tænkt på jer den sidste uge, glædet
mig som jer. - Men hvordan få sagt alt, som lå mig på sinde, også

sådan, det bliver til hver eneste af jer.

Bestandig dukkede en sang af Anne Linnet op i mig:
Du ved det sikkert allerinderst inde
selvom jeg ikke bruger store ord.
Du ved, at du er den, der gennem livet
og stadig i mit hjerte bor.

Det er en sang om kærligheden, måske i en speciel sammenhæng,
men det udelukker ikke, at den kan tale til os om mange salnmen-
hænge, hvor vi gerne vil udtrykke, hvad der bor i os, uden at kunne
finde ord. - For det væsentlige siges med hjertet. - Og mit hjerte
samlede denne jeres dag i disse ord:

En forårsdag, hvor solen bare skinner
som da jeg mødte dig for første gang
og hele verden svandt, kun solen så os

og lavede en stille sang.
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Tale til konfirmanderne
den 11. maj 1990

af Ingerlise Sander

Konfirmander i
Lundum Kirke:

Tina Elisabeth Nielsen
Mette Sarah Trabolt Kjær

lngerlise Sander
Birgitte Nielsen
Anitta Hansen

Brian Ulbrichsen
Anders Ellegaard Wendt

Jan Kragh Jensen



Hansted Hospital indbyder lokalbefolkningen
Grundlovsdag den 5. juni indbyder Hansted Hospital egnens be-

boere, venner og pårørende til at deltage i husets grundlovsfest.
Vi starter i spisestuen kl. 14.00 med, at biskop Herluf Eriksen fra
Å,rhus fortæll-er om og viser lysbilleder fra sin rejse til Argentina.

Derefter er der ta' selv lcnffe til en pris af. 20 kroner. Kaffen kan
nydes i haven hvis vejet tillader. Dagen byder endvidere på musikalsk
underholdning.

Sankt HanSafteh den 23. juni tændes der naturligvis også bål i
haven på Hansted Hospital. Aftenen starter kl. 18.30 med folkedans
på plænen.

Båltalen holdes i år af gårdejer Arne Juel Sørensen fra Nebel, tidlige-
re Hanstedgård.

Hvis man ønsker at nyde husets Sanh Hansted'bowle,kaffe og æble;
skiver skal man tilmelde sig på tlf. 75 65 65 22 og tillige betale 20

kroner pr. person.

Vi håber på god tilslutning, så det kan blive en festlig aften.

Tekst: Jette Lund

Antenneforeningen Horsens Nord
Antenneforeningen aftroldt generalforsamling den 14. februar 1"990,

hvor der mødte 15 medlemmer op. Det var lidt skuffende, at der
ikke mødte flere op.

Så gik året 1989, ikke helt problemfri, men heller ikke på den lade

side-. I det forløbne år er vi kommet op på 7 satellit-programmer.
Mon ikke der nu er lidt for enhver smag?

Bestyrelsen blev inviteret til et orienteringsmøde med Finvik' vi fik
priserne på, hvad det vil koste at få Finvik til at drive vores anlæg,

og det vil blive væs€ntlig dyrere for medlemmerne.

Tekst: Poul Sørensen

Formanden spurgte, om der var interesse for at vi stillede en kanal
til rådighed fbr rvtooo eller Film-Net. Det var ingen af de frem-
mødte interesseret i; men der var stor interesse for, at vi skulle foryy
vores radioudstyr. Først i maj fik vi RTLlnternational (103,6 MHz)
og Star Sat (97,65 MHz) på pr6ve.

Et suk fra Stofa:
Der er nogle, der åbner vores skabe og
slcruer styrken op, men det foninger
altså lcvaliteten.

Generalforsamlingen sammensatte
foreningens nye bestyrelse således:

Formand Allan Eriksen 75 65 62 26
Kasserer Jørgen Petersen 75 65 63 22

Poul Sørensen 75 65 67 01.

Finn Christensen 75 65 65 26
Irma Christiansen 75 65 60 56
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Klan Egesplint på kanotur i Sverige
Tekst: Gitte Falkenstrøm I Tro det eller la' vær, men onsdag den 1,1. april var Klan Egesplint
Foto: lnger Scheel Hansen I nar til at drage til Sverige. Vi var 14 i alt, deriblandt familie og

påhæng.

Kl. 20.00 mødtes vi for at pakke vores bagage og den mad, vi skulle
have med. 20 liter æblejuice og 5 kg hawegryn både fflder og vejer
godt til. Der var mere end læs på de tre biler, som kørte os til Gre-
nå, hvorfra vi skulle sejle til Varberg. Kl. 01.00 var vi kommet om-
bord på færgen. Vi kunne køre i land efter en rolig sejltur ved 5-

tiden om morgenen.

Så fandt vi en bager, hvor vi fik købt nogle lækre rundstykker. og

wienerbrød. Dette måltid blev fortæret på en benzinstation på vej til
byen Kalv, hvor vore kanoer stod parat. Der var kun ca. 70 km.
dertil. Omkring middagstid var vi klar til at sætte kanoerne i vandet.
Og så var vi ellers på vej. Vejret var noget tåget, men hen på efter-
middagen klarede det dog oP, og vi fik en smule solskin.

Vi nåede dæmningen, som vi skulle krydse for at komme over i en
anden sø. Denne dbmning vil vist aldrig blive glemt. Kanoerne skulle
bæres et godt stykke vej. Det vil sige, at alt bagage måtte ud. Denne
operation tog længere tid end beregnet, alligevel nåede vi dog vores

overnatningsited fordentlig tid. Vi skulle overnatte på en ø, der hed
"Vinnø". nn Oeitig ø med både bålplads, brændeskur og toilet. Telte-
ne blev rejst, og brændeskuret blev hurtigt bygget om til køkken og

opholdssted, hvis det skulle begynde at regne. Vi var dog heldige. Det
rågnede kun om natten, og så havde vi ellers tØweit om dagen. Et
enkelt solstrejf nu og her.

Efter at have spist Ingers lækre bøffer med løg gik der ikke lang tid,
før end vi lå i poserne. Vi var en smule trætte efter den hårde dag-.

Næste dag stod .rri op ved halv l.0-tiden, friske og veludhvilede. På

kortet havde vi fundåt en å, som førte over i s6en, som vi kom fra.
Hvis vi nu kunne komme igennem den, så kunne vi blive fri for at
bære kanoerne over den trælse dæmning, når vi skulle hjem igen.

Der stod godt nok på kortet, at åen ville være svær fremkommelig
et stykke åf vejen, men vi sejlede op til den alligevel. Det viste sig,

at vi kun skulle bære kanoerne over en meget lille dæmning. Det
tog ikke lang tid. Åen uar enkelte steder tæt bevokset med siv, og

andre stedeilå der nogle store sten. Så det var bare med at styre



uden om. Men det var bare lækkert, at sejle der, vandet var helt
stille, og solen så vi en gang imellem. Vi havde taget vores frokost
med. Den bestod af minestrone suppe. Vi havde også taget et par
spritblus med, så vi smart nok kunne få varmet suppen. Efter froko-
sten sejlede vi videre, men først ville Poul dog en tur i vandet. Han
fik ikke skubbet hele kanoen ud i vandet, inden han satte sig op, og
derfor tippede han rundt. Han kunne konstatere, at det ikke lige var
årstiden til at bade. Vi sejlede et lille stykke videre op af Len, før i
vendte om, og vi bestemte at denne her vej kunne vi sagtens sejle
hjem. Da vi igen ankom til Vinnø, kunne Ruth ikke forstå, hvor hun
havde lagt sin redningsvest. Hun gik og ledte, indtil hun opdagede,
at hun stadig havde den på.

Om aftenen fik vi forloren skildpadde med ris til. Efter lidt hygge i
brændeskuret med stearinlys og en varm kop kaffe lå vi atter i poser-
ne. Vi var dødtrætte, og nu kunne man beglrnde at mærke i armene,
at man havde været ude at padle.

Urdag stod vi lidt tidligere op. Vi lavede havregrød til morgenmad
og sejlede lidt syd på. Der var lidt blæsevejr, så på vandet var der
lidt bølger. Det var med ikke at komme til at vende siden til bølger-
ne, for så kunne kanoen let tippe rundt, og det havde vi bestemt ikke
spor lyst til.
Vi sejlede ned til en kirke, hvor vi holdt frokostpause. Her skulle
der være bryllup, så inden vi sejlede hjemad, igen nåede vi lige at se
brudeparret. Det gik i flyvende fart hjem. Vi havde medvind. Så det
tog ikke lang tid. Det var dog også lidt ulækkert med de "store"
bølger.

Vi nåede hjem til kaffetid. Der blev tid til en lille lur, inden vi be-
glmdte på aftensmaden, der i dag bestod af ristet torskenrogn og
sprØjtende leverpostej på dåse. Så var det jo allerede den sidste aften,
og også her blev der råhygget i brændeskuret.

Søndag blev vi vækket af en værre larm. En eller anden stod og
bankede på en gryde. Klokken var kun seks. Det var Bjørn. Han ville
have, at vi var ved færgen i go' tid, så den ikke sejlede fra os. Han
skulle nemlig på arbejde mandag morgen. Vi var hurtige til at pakke
sammen. Allerede kl. ni var vi klar til at forlade øen. Vi sejJede op
til åen igen, og det gik bare derudad. Vi havde medstrøm. Åen
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snoede sig rigtig og havde enkelte steder nogle rigtig hårnålesving.
Her skulle man være go' til at styre for ikke at sejle ind i kanten hele
tiden.
Ved halv L2-tiden kunne vi sejle ud i den anden sø, og vi kunne
skimte bilerne, der holdt på den anden side af søen. Vi sejlede
derover, og vi skiftede til det rene tØj, som vi havde ladet ligge i bi-
lerne. Så fik vi lidt frokost og pakkede bilerne. Færgen skulle først
sejle kl. 19.45, så vi var i mere end i go' tid. Vi kørte til Varberg,
hvor vi fandt et supermarked, som havde åbent. Her fik vi købt lidt
til maverne. Der blev også tid til en gå-tur i byen og en lur. Æt sam-
men til at fordrive den lange ventetid med.

Så kørte vi ned til havnen og hen til billethuset, hvor vi skulle checke
ind. Der var stadig nogen tid til at færgen skulle komme ind. Men
den var der præcis på minuttet, og vi kunne køre ombord som nogle
af de første. Her blev den toldfrie butik besøgt, og vi fik også fyldt
maverne med dagens ret, der bestod af kartoffelmos med et eller
andet stykke kød til. Det mættede da. Ruth fik dog ikke dagens ret.
Hun ville hellere have en burger med spejder på. Damen i cafeteriet
havde nemlig spurgt om hun var SCOUT, og Ruth svarede: Ia, ia smpr
du bare det på.

Ved tolv-tiden havde vi fast grund under fødderne igen, og vi kunne
sætte næsen mod Egebjerg. Godt beskidte og trætte kunne vi takke
hinanden for en dejtig tur, og inden vi skiltes helt satte vi kryds i
kalenderen til en ny tur næste år.

lkke flere brugte aviser, tak!
Tekst: Brian Scheel Hansen

Tekst: Brian Scheel Hansen

Spejderstart efter sommerferien

Vi må desværre med beklagelse meddele, at den månedlige avisind-
samling i Hansted og Egebjerg er stoppet med øjeblikkelig virkning.
Det firma som aftager aviserne fra os, har netop meddelt, at det ikke
længere Ønsker at købe aviserne på grund af for store lagre. Dette
ser ud til, at være et problem over hele landet.

Det skulle være så godt med al den genbrug; men det er faktisk
skidt.

Egebjerg spejdernes seniorafdeling vil gerne takke de mange beboere
i Hansted-Egebjerg området, som gennem årene har stØttet os ved at
samle deres aviser fra til os.

Egebjerg-spejderne vil gerne Ønske aLIe Broens læsere en god som-
mer også dem som ikke skal med på vores korpslejr ved Holbæk.

Spejderåret 1989190 her været et godt og spændende fu for spejderne
i Egebjerg.

Efter sommerferien er vi igen parate til et nyt spejderår; til orien-
tering for eventuellle nye spejdere starter vi således:

Ulve (02./03. klasse): Onsdag den 22. august kl. 19.00-20.30
Junior (04./05. klasse): Mandag den 20. august kl. 19.00-20.30
Spejder (06./03. klasse):Tirsdag den 2L. august kl. 18.30-20.30
Sånior (09./10. klasse):Torsdag den23. august kl. 19.00-21.00
Rover (L7 &r - 99 fu): Torsdag den 23. august kl. 19.00-21.00

SlH,Eilffiffiffiiiiiii+i fit*ls



For et halw år siden blev vore 2 piger spejdere. Det viste sig snart at
være alle tiders. Ret hurtigt begyndte vores ældste datter at tale om
I-ANDSLEJR, og minder dukkede op fra t967, da var der også en
landslejr, dengang i Borup på Sjælland, hvor jeg deltog. Så da der
også blev talt om familielejr, var vi i familien enige om, at så måtte
vi alle deltage.

Vi skal indkvarteres i familiecamping sammen med de andre famili-
er fra Egebjergspejderne. Vi glæder os allerede; meget endda!
Vores far skal dog ikke kun slappe af, men også hjælpe i Pressecafe-
6n. Mor og lillesøster skal bare nyde tiden og opleve den stemning
og aktivitet, det bliver når 15.000-18.000 spejdere og pårørende
samles i 6n lejr.
Emnet for lejren er det udvidede sundhedsbegreb, og hvad er mere
sundt end godt kammeratskab, fælles oplevelser, nye mennesker og
friluftsliv. Vi regner også med at vi 5-6 familier fra Egebjergspejder-
ne sammen skal lave nogle aktiviteter, suge indtryk og være med,
når spejderne har åbne aktiviteter.
Både vi og vore piger ser frem til lejren. Tænk, så mange spejdere
på en EanE, spejdere fra hele Danmark, men også fra udlandet, en
chanche der kun kommer hvert femte år.

Det må kræve et mægtigt forarbejde at arrangere sådan en lejr, både
fra hovedsædet, men også fra vore egne børns ledere. Det er flot, at
en flok ledere, der også til daglig gfi et stort stykke arbejde for vore
spejdere, tager den tØrn, det må være at være med til, at få en lejr
af denne størrelse op at stå!!

Vi glæder os til at være med i spejdernes og spejderfamiliernes
fællesskab, lege, lave lejrbåI, synge, løse opgaver, nyde naturen og
meget meget mere!

I næste udgave af Broen skal vi lade jer vide, om det virkelig vat
noget at glæde sig til!

I weekenden den 5./6. maj deltog alle KFUM-Spejdernes enheder i
forskellige konkurrencer, hvor de dystede mod spejdere fra andre
korps eller divisioner.

Ulveunger og juniorspejdere deltog i det årlige MUS-løb (mejse, ulve
og smutter) arrangeret af Sct. Georgs Gilderne i Horsens og med
deltagere fra alle spejderkorps i Gedved, Juelsminde og Horsens
kommuner (DDS, KFUK-Spejderne og KFUM-Spejderne).
Iøbet blev afuiklet i området omkring Nørrestrand i Horsens. Ege-
bjergs ulveunger klarede sig godt i konkurrencen, så godt at en af
flokkens bander besatte førstepladsen.

Spejderne og seniorspejderne deltog med lige så flot resultat i LPK90
(l^andsPatruljeKonkurrence). LPK afuikles hvert tredie år over to
afdelinger. Først findes de bedste patruljer i hvert af landets 12

distrikter. Disse patruljer deltager så i finalerunden hvor Danmarks
bedste KFUM-Spejderpatrulje i spejdersport findes. Finalerunden i
1990 finder sted i forbindelse med korpslejren ved Holbæk i juli
måned.

Vi skal også med til Holbæk
Tekst: Susanp lCltegård
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Landspatruljekonkurrence 1 990
Tekst og foto:

Niels Bjerregaard



Seniorpatruljen fra Egebjerg nåede
helt til tops.

At fremstille et vandur med en
gennemløbstid på nøjagtigt et minut
krarer opfindsomhed og konsentra-
tion!

En godt samarbejdende patrulje ifærd med fremstilling af en rebstige.

Egebjerg Gruppe hører til Midtland Distrikt, hvis udstrækning er
begrænset af Kolding i syd, Silkeborg i nord og Billund/Ejstrupholm
i vest. To patruljer fra Egebjerg gik videre til finalerunden, nemlig
Jaguar fra spejdertroppen og Flipper/URAN238 fra seniortroppen.

Blandt de mange opgaver der indgik i konkurrencen kan nævnes:
fremstilling af rebstige, bygning og anvendelse af båre, løsning af
koder og hemmelig (skjult) skrift, smedning af jern, fremstilling af
et vandur med en løbetid på nøjagtigt et minut, fremstilling af
rygeost med kommen, sporing, kompaspejlinger, fremstilling og
anvendelse af vægt, m.m.; opgaver hvis løsning kræver viden, fanta-
si, samarbejde og beslutsomhed.

At seniorpatruljen vandt distriktsmesterskabet sættes særligt i relief
når to af dens medlemmer ikke havde lyst at deltage og et medlem
var forhindret af sygdom. De resterende fire patruljemedlemmer
ydede derfor en ekstraordinær indsats, hvor opgaverne blev løst med
stor fantasi og beslutsomhed samt godt samarbejde; uden tropledere
eller forældre til at gi'gode råd eller komme med opildnende tilråb
undervejs!
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Reserver dagene 8.-1 1 . august 1990

Fodbold/håndbold
Som sædvanlig arrangeres der
idrætsaktiviteter i forbindelse
med sommerfesten.

Dans og underholdning
Nord for Alperne, Jesper Bjarnesen, diskjockey Niels Bakmann,
Wonste Awten, tryllekunstneren Pagani, Musikbacillen, m.m.

Fadøllpølser Tombola
Velskænket fadølog hotte pølser torsdag: Fødevaregevinster
m/brød sælges alle dagene. lørdag: Store og små gevinster

M orgen kaffe/fam i I iedyst/mad ku rvefest
Sommerfestens højdepunkt indledes traditionen tro med morgenkaf-
fe, underholdning og tombola; og fortsættes om eftermiddagen med
familiedyster og en ElF-nostalgisk fodboldkamp samt om aftenen
med stor madkurvefest i Hallen.

i juni og juli måneder med hensyn til klubaftener. I den forbindelse
vil jeg gerne takke alle de lokale virksomheder og foreninger, der har
bidraget med månedens gave. Uden jeres velvillighed ville vi ikke
kunne opretholde disse aftener.

Ligeledes vil jeg gerne takke alle de deltagere, der møder frem på
disse aftener og støtter vores forenings gode formåI, nemlig blandt
andet at yde økonomisk stØtte til EIF's ungdomsafdeling.

Den nye sæson starter i august måned (se brokalenderen) og giro-
indbetalingskort for denne sæson (1990/91) bliver udsendt i løbet af
juli måned.

Skulle der være nogen, der ønsker at blive medlem af foreningen, er
man velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. Kon-
tingentet udgør 100 kroner pr. år.

Mette Christiansen fik på srno's repræsentant-
skabsmøde den 3. marts 1,990 overrakt et af
Sportssammenslutningens idrætslegater til nye
ledere.

Efter indstilling fra EIF blev Mette valgt på
grund af sit store arbejde for klubben, det være
sig trænerarbejde, udvalgsarbejde og alt fore-
faldende.

EIF-march
Sommerfesten indledes traditio-
nen tro med march, festgudstje-
neste og frikadeller m/kartoffel-
salat.

Støtteforeningen holder sommerferie
Tekst: Palle Nielsen

EIF-leder modtager idrætslegat
Tekst:

Birgit Madsen
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Afslutning på vintersæsonen
Tekst: Niels Nielsen, Hans Hansen

og Mette Christiansen

Småpiger:
Drenge:
Piger:

EIF's BESWRELSE:
Formand:

Birgit Madsen Tlf.: 75 61 59 56
Fløjbovej 24

Næstformand og seniorfodbold:
B€nno Christens€n Tlf.: 75 65 65 38
Banevænget 2A

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

Sekretær og gymnastik:
Karen Laursen Tlf.: 75 60 65 70
Vestergade 72B

Badminton:
stig Riis Tll,: 75 65 65 16
Birkeholm 51

Svømning og ungdomshåndbold:
Dorthe Mogensen Tlf.: 75 65 63 65
Østbirkvej 45

Seniorhåndbold:
Christian Lind Tll.: 75 61 25 (xl
Østergade 13A
Kim Flofler Madsen Tll.: 75 61 01 01
Frederiksgade 8

Ungdomslodbold:
Vagn Jensen Tlf.:75 65 64 96
Skovgårdsvej 20

Ungdomsafdelingen holdt afslutningsfest fredag den 23. marts for
børne- og ungdomsspillere med 90 deltagere.

Der var gaver til:
Microdreng e / -piger og minidrenge/-piger.

Der var pokaler til:
Smådrenge: Simon Kramer og Martin Sander

Annette Jocumsen og Theresa Hansen
Jesper Jensen og Martin Selmer
Anitta Hansen og Camilla Andersen

Junior herrer: L,ars Jensen og Thomas Bager
Junior damer: Birgitte Christensen og Rikke Kristensen
Ynglinge damer: Dorthe Lundegård og læne Laursen

Efter uddelingen blev der danset på livet løs til tonerne fra Bubber's
Badekar og de sidste nye hits. Der blev aftroldt en konkurrence i
ballondans, og efter et par heftige danse med hoppen og skubben
blev vinderne, som fik en sodavand i præmie, fundet.

Festen sluttede kl. 23.00, og børnene blev hentet af deres forældre.

l-ørdag den 7. april blev der holdt seniorafslutningsfest i klubhuset.
Der var tilmeldt 60 til spisning. Som noget nyt i år var der diskjoc-
key til at vende pladerne. Han kom fra diskotek Disko Seruice i
Arhus.

Under spisningen blev der holdt taler og delt gaver/pokaler ud.
Gaverne gik til Kim Hoffer, Keld Stidsen og Torben Hansen.

Pokalerne gik til:
serie 3 herrer: Frank Hansen/Michael Nielsen
serie 5 herrer: Finn Sørensen
serie 3 damer: Mette Christiansen
serie 4 damer: Marlene Henriksen

Som underholdning i stedet for det traditionelle amerikanske lotteri
blev Egebjergmesterenibræk arm fundet. Finalen stod mellem Peter
Nielsen (murer) og Morten Jørgensen (slagter). Vinderen blev efter
hård kamp Morten Jørgensen.

Aftenen forløb med højt humØr og sluttede kl. 3.30.

Gymnastikopvisning i Hallen
Tekst: lGren Laursen marts startede traditionen troGymnastikopvisningen søndag den 1L.

med fælles indmarch.

Derefter viste de små piger og drenge, under ledelse af Birthe Chri-
stensen, Irma Sahner og Tina laursen, et udpluk af, hvad de havde
lavet i årets løb.

Så var det piger og drenge i alderen 7-10 Lr, under ledelse af Hisa og
Grethe Takai og Morten Dahl. Først viste de en serie, derefter
forskellige springøvelser.

Under ledelse af Lise Koch havde pigerne fra 7'L1år lavet en serie,
som de havde Øvet meget på, hvilket også gav resultat.

De store piger fra 12-16 år var fra beg5rndelsen kun 7, men heldiryis
havde de lyst til at vise, hvad de havde lavet i årets løb sammen med
lederen Bente Justesen.

Springholdet under ledelse af Pelle Nilsson og Anni Jenseq gav også

udemærket smagspr@ve på, hvad de havde lavet i årets løb.



Desværre var det ikke alle motionsdamerne, der havde lyst til at
deltage i opvisningen, men de, der havde lyst, gav en god opvisning
under ledelse af Lone Andersen.

Selvom motionsherrerne ikke havde trænet i Egebjerg i år, ville de
alligevel godt komme og vise, hvordan de havde brugt årets g5rm-

nastiktimer.
Til slut gav HGU's juniorhold en flot opvisning under ledelse af
Bente Andersen og Thomas Jepsen.

Til slut vil jeg gerne rose lederne og gymnasterne for en flot op-
visning, og takke for en god sæson.

Gymnastiksæsonen 1989-90 for de 4-6 årige er nu afsluttet. Det har
været en særdeles god sæson med stor tilslutning.

Vi siger tak til såvel børn som forældre, og håber at se mange, både
gamle og nye børn når g5rmnastikken starter igen til efteråret.

Gymnastiksæsonen sluttede som bekendt søndag den 11. marts med
en opvisning i Egebjerghallen. Efter nogle hyggelige og sjove timer
stillede ,ri op med et hold på 12 mand.

Under træningen lagde jeg vægt på det gSrmnastiske, for eksempel
skulle udøverne lære at gå i takt. Hver time blev indledt eller af'
sluttet med en leg, som gSrmnasterne selv var med til at arrangere,
hvilket de gik højt op i. Udøverne var utroligt gode til at hjælpe
hinanden, det bevirkede blandt andet, at de hurtigt fik indøvet serier-
ne, så på opvisningsdagen viste de flot, hvad de kunne.

Til sidst vil jeg gerne sige tak for et kammeratskab, der var i top, og
for de rare timer, vi har haft. Husk at møde op igen til september,
og gerne endnu flere!

Vinterens gymnastik i EIF
Børnehold, 4-6 år

Tekst og foto: lrma Sahner

1. række:
Hanne, Morten, Mads, Mia, Pernille,
Mads, lGsper, Camilla og Kent.

2. række:
Kenneth, Lars, Thor, Anders, Kristi-
an, Kim og Rasmus.

3. række:
Dorthe, Jesper, Mikkel, Jeannette,
Henrik, Tanja, Johnny og Thorbjørn.

Børnehold, T-11 år
Tekst: Lise Koch



Springholdet
Tekst: Annie Jensen
Foto: Elsebeth Jensen

I grmnasti}sæsonen 1989-90 var jeg hjælpetræner På EIFs springhold.
Jeg var meget spændt på, hvordan det ville gå", nhr-jeg nu skulle til
atloste rundt med dem, som jeg selv plejede at gL på holdet sam-
men med, men det havde jeg ikke behøvet, for de var jo desværre
ikke så mange på det store springhold.

Det var der til gengæld på det lille hold, hvor der gik ca. 15 børn i
alderen 8-10 år, som alle så ud til at have en masse sjov ud af det.

Springholdet var med til to opvisninger, den første var her i Egebjerg
den 11. marts. Derefter trænede vi endnu et par gange i hallen, og
den24. marts var vi så med til forårsopvisningen i Hedensted. Gym-
nasterne leverede en god opvisning begge steder.

Det har været utrolig sjovt, spændende og meget lærerigt at være
hjælpetræner på springholdet, og jeg håber, at glrmnasterne har haft
en hyggelig sæson.

Vinterens svømning i EIF
Foto: Lone Dagnæs

$l



Så er vor første svømmesæson vel overstået i EIF regi. Vi har haft
22 piger og drenge på holdet. Børnene er nu blevet fortrolige med
vandet og har fået lært ben- og armtag til brystcrawl. Vi har også
trænet rygcrawl og starten på brystsvØmningen.

Vi håber, at vi også næste sæson får en svømmetid til børn fra2. og
3. klasse.

Jeg går til svømning. Jeg synes, at det er sjovt. Vi har fire ledere, så
jeg har lært mange ting.
Jeg kan flyde og svømme uden bælte, og jeg tgr hoppe i vandet i
den dybe ende, hvor jeg ikke kan bunde. Til juleafslutningen fik vi
æbleskiver. Slut.

Første sæson
Tekst: Lone Dagnæs

Det er sjovt
Jane W. Jensen

Drenge puslinge har haft en god sæson i pulje 3. De vandt alle deres
kampe, hvilket medførte at vi skulle til kredsmesterskab i Egebjerg-
hallen.

Den første kamp var knald eller fald. Hvis vi vandt, gik vi videre, og
hvis ikke var vi færdige. Vi blev desværre slået ud i første kamp efter
forlænget spilletid af Vrold-Skanderborg.
Imellem jul og nytår var vi til stævne i Thy, hvor det gik nogenlunde
som forventet. Vi kom i slutspillet og fik efter en flot indsats en 6.
plads.

Trænerne takker for en god sæson, og vi glæder os til at se jer igen
til næste sæson.

Da vi startede træningen, var det med betænkelige miner, om hvor
mange der nu mødte op, og desværre fik vi ret i vore formodninger.
I starten var vi syv spillere, og senere fik vi lokket to mere med. Ni
drenge er lige lidt nok, når der også skal være plads til afbud. Dette
skal nu ikke være undskyldning for et knapt så godt sportsligt resul-
tat.

I første halvdel af sæsonen fik vi 6 point og i anden halvdel kun 2.
Trods det skal drengene have ros for deres kampmoral. De sled og
slæbte efter bedste evner, og der var nok kun en kamp, hvor vi ikke
var helt tilfredse med deres indsats.

Var de sportslige resultater ikke i top, kan vi så glæde os over, at vi
havde det hyggeligt og kammeratligt under træningen, uden at det
var pjat det hele.

De to fiduspokaler gik til Martin Semler og Jesper Jensen. Til sidst
vil vi gerne rette en stor tak til forældrene for jeres opbakning, trods
de manglende resultater.

Da vi startede vintersæsonen med at træne minipigerne, vat vi lidt
nervøse. Vi havde jo aldrig prØvet at være trænere fgr, og vi vidste
ikke, hvordan det ville komme til at gå. Vi havde nu ikke behøvet at
være nervØse, for det gik fantastisk godt.

Efter at vi havde trænet med pigerne et par gange, havde vi lært
hinanden bedre at kende, og det tegnede til at blive en god sæson
for minipigerne. Og ganske rigtigt, da turneringen startede, lagde vi
ud med en sejr over Gedved. Derefter gik det hele som smurt, og
efter første spillerunde kunne vi stolt fortælle, at vi lå på en 2. plads

Vinterens håndbold i EIF
Drenge puslinge

Tekst: Dorthe Jensen og
Henrik Rosenberg

Drenge
Tekst: Kirsten og Steen Højberg

Minipiger
Tekst: Tina Andersen og

Pia Højberg



Piger
Tekst: Mette Christiansen

Herrer senior
Tekst: Kim Hoffer Madsen

Damer, serie 4
Tekst: Birgit Madsen

efter kun et nederlag. Det gik knap så godt i anden spillerunde, da

vi tabte en hel del kåmpe, men vi beholdt da vores gode humør, og

vi sluttede på en samlet 5. Plads.
Vi er begge tilfredse med vintersæsonen, og vi synes, det har været

en oplevElse, at være trænere for minipigerne. Derhar været et godt

samåenhold på holdet, og vi har haft mange gode og sjove timer
sammen.

Vi vil hermed gerne takke minipigerne for en god og hyqgelig.sæson,

og vi vil også ferne takke forældiene for deres store opbakning ved

alle kampene.

Endnu en håndboldsæson er gået med gode og spændende kampe,

samt et kammeratskab helt i toP.

Pigerne var tilmeldt i JHF-turneringen 98 b-ley n-r. j ud af L1. hold.
Då kunne godt være blevet placerei bedre, hvis de havde vist deres

gode håndd'oldspil også i de kampe, hvor modstanderne var knap så

Itærke; men da kneb det med at holde motivationen og gejsten opPe.

Og det blev derfor altså til fire dumme uafgiorte kampe, hvilket be-

t{d, at vi mistede fire point, som vi godt kunne have brugt til slut.

Men når alt er taget i betragtning, har det været en fin sæson, som

vi godt selv kan være tilfredse med.

Holdet har desuden deltaget i Påskestævnet i Stensballe. Det var
første gang for de fleste at være med, og {e_t var en_ ]5æmpesucces.
KampJne 6lev spillet i 8 forskellige haller i Horsens. Vi stræbte ikke
efter- en topplaiering, men nogle gode håndboldkampe og et par

hyggelige dåle sammen.lørdag aften foregik da også i højt humØr

Åed piLza, gæt og grimasser, dans og pjat.

Nu her tilsidst vil jeg gerne bruge Broen til at takke pigerne for_nogle

gode og humørffidiJ år sammen. Det har været en fornøjelse, at

iræn" j6r, og I hår altid vist en flot træningsindsats. Også en stor tak
til forældrene for jeres hjælp til vores udekampe.

Hovedformålet med sæsonen da vi startede, var at stoppe nedturen,

som havde kostet nedrykning de to seneste år. Det lykkedes, da serie

3 herrer sluttede midi i rækken efter både gode men også meget

svingende præstationer.

Et andet formål var at få gang i et serie 5 hold. Det lykkedes også,

selvom resultaterne ikke var så gode.

Vi blev desværre nødt til at trække vore ynglinge herrer efter halv-

delen af sæsonen. Men de blev så spillet ind på de to herrehold med

det resultat, at vi står godt rustet til den kommende sæson.

Mest glædeligt var det dog, at der mødte omkring- L5.mand til træ-

ning tiver gang. Så alt i ali har det været en tilfredsstillende sæson.

Igen i år var det tæt på oprykning. Et enkelt mål i den afgørende

kåmp skilte os fra opryt ningstampe til serie 3. Ærgelsen over, at det

glipfede, var dog ititå så sior, da vi befinder os meget godt med at

ligge i toppen af serie 4.

Det er altid rart at se tilbage på en sæson med kun tre lededag og

mange spændende og velspillede kampe. Det_ giver..lyst til at komme

igen-til åfteråret, hvår fleie unge spillere er klar til serie 3, hvis det

inuU. blive aktuelt. Succesen i den forløbne sæson skal også ses i
lyset af, at vi som trænere og udskiftningsledere- har haft to af hånd'

boldens tunge drenge, Keld Siidsen og Torben Madsen. De har været

medvirkend'e til, ai vi allerede nu ser frem til den kommende sæson.

:::::::i:::i:i:i:i:i:::;:::i:::i::::::::::::::::::l!::;::::::::::::::::::::



Så er endnu en håndboldsæson afsluttet og for damernes vedkom-
mende med et nogenlunde tilfredsstillende resultat. Træningsfliden
og holdningen både til kamp og træning har været helt i top, og jeg
synes, at det har været spændende at komme til træning, fordi da-
merne er kommet med et åbent sind og har arbejdet godt for deres
resultater.

Serie 3 damer sluttede på en nogenlunde rimelig 4. plads i turnerin-
gen; nogenlunde fordi vi har været plaget af skader på holdet. Aldrig
før har jeg været udsat for, at så mange spillere i en sæson har været
sat ud af spillet. Vi har meget få, gange været i stand til at stille med
samme hold to gange i træk. Blandt andet har vi på målmandsposten
benyttet 5 forskellige i turneringens forløb, og det er uholdbart,
selvom de hver for sig har gjort det udemærket. Ligeledes har vi haft
skiftende bagspillere flere gange.

På trods af dette synes jeg, at spillerne har giort det godt. Vi var
blandt andet meget tæt pt at slå de senere jydske mestre fra Torsted.
Vi har givet hinanden håndslag på at gØe det endnu bedre næste år.

Vi har dog et lille problem i klubben for seniordamernes vedkom-
mende. Vi har kun en målmand til måske tre hold; så hvis nogen har
lyst!

Vi holder nu en pause indtil sommerfesten i august måned, og der-
efter starter vi forhåbentlig op for fulde omdrejninger igen. Tak for
'en god sæson og på gensyn i næste!

Efter et sjovt og meget vellykket weekendophold i Ebeltoft startede
E,IF 2 som lyn og torden i første halvdel af sæsonen med at vinde de
fleste af kampene, og vi sluttede på en suveræn førsteplads. Da var
vi allerede begyndt at snakke om, hvornår vi skulle spille kredsme-
sterskabskampe, og om det nu var så godt at slutte på førstepladsen
med hensyn til oprykning.
Da vi startede på anden del af sæsonen, ved jeg ikke om det var for
meget fed julemad, eller at vore modstandere ikke havde hørt os
snakke om, at vi ville vinde puljen, for pludselig tabte vi temmelig
mange kampe efter hinanden. Selv om vi var 11 spillere, kneb det
sornme tider at stille hold, så vi måtte ud og låne spillere fra andre
hold.

På trods af de tabte kampe var der den sædvanlige friske og gode
stemning, som der plejer at være.
Holdet siger endnu engang tak til vores trofaste sponsor.

I skrivende stund er turneringen, startet og træningsturneringen er
sluttet. Fra træningsstart og hen til midt i april har antallet af spillere
til træning været fra 6 og til 9, og det er jo ikke meget, når man ved,
at der skal være 11 på banen. Så det har været svært at lave nogen
fornuftigt træning, der også tog hensyn til kampsituationer.
Vi løste problemet i træningsturneringen ved at ringe efter de mang-
lende spillere, der havde givet tilsagn om at ville spille fodbold i
Egebjerg i år, men var forhindret i at deltage i træningen på grund
af andre sportsaktiviteter.
Som følge af disse ting fik vi ikke spillet holdet sammen til en enhed,
der står sammen, når spillet er oppe eller nede. Konditionen kan
naturligvis ikke være i top på disse betingelser, og det kunne også
ses, for når vi nåede midt i 2. halvleg, var alle ressourcer opbrugt, og

Fodboldsæsonen 1990 er startet

Damer, serie 3
Tekst: Torben Madsen

Oldgirls
Tekst: Steen Højberg

Herrer junior
Tekst: Carl Chr. Jensen



var der mulighed for et godt resultat, klarede vi os igennem på viljen,
men modsat så gik holdet helt ned.

Da turneringen skulle starte, diskuterede vi (vi vil jeg, i den forbin-
delse indskyde, er os der træner drengene, og det er Jens Madsen,
Peter Niehbn og Carl Chr. Jensen), hvad vi skulle gribe og gøre med
for spille en turnering igennem med så få spillere og så være nødt til
at ringe til de resterånde. Det var der ikke nogen af os, der havde
lyst til-. Efter en snak med drengene enedes vi om, at de skulle tage

fat i de manglende spillere i skolen og g$e dem opmærl'rsom på", at
hvis vi ikke blev flerå var vi nødt til at trække holdet, men desværre

skete der ikke noget, der kom ikke flere, så vi måtte i 11. time melde
afbud til de 2 første kampe, hvilket kampfordeleren Gunnar Jensen
måtte modtage nogle drøje hug for, da han meldte afbud til vore
modstanderebg sfsamtidig spørge, om vi kunne få lov til at spille
kampene seneie, hvad vi ikke var berettiget til, da afbudet kom
dagen før kampen skulte spilles.

Næste kamp var en kamp på hjemmebane mod Vejle Boldklub
lørdag den 21. april. I ugen op til kampen tog vi (Jens, Peter og
undeitegnede) kontakt med de manglende drenge, og gjorde det helt
klart, at kunne vi ikke stille hold denne EanE, blev holdet trukket ud
af turneringen. Det lykkedes os at få. stillet hold, og få kampen
spillet. Vejle vandt kampen 2-1, men Egebjerg havde ære af kampen,
der blev kæmpet af alle mand over hele linien, og alle ydede det,
man kunne forlange af dem, men Vejle var et teknisk godt hold, og
fra trænernes side var der stor tilfredshed.

Næste kamp var en udsat kamp mod Vinding, som de krævede at få
spillet på egen bane, da kampen var blevet udsat. Det blev en kamg,
der huitigt skal glemmes, der var ikke mange af drengene, der havde
lyst til atlpille. En enkelt kunne være tilfreds med indsatsen, og det
er for lidt til, at der kunne komme noget godt ud af det. Resultatet
skal ikke nævnes her.

Juniorer (14-16 år) erjo drenge, der er inde i en vanskelig periode.
Man kan en masse ting og tror, man ved en masse, men der skal
ikke ret meget til før, at noget der er godt bliver til noget skidt. Det
er min erfarlng, at jo mere man snakker med dem og -stØtter Qg viser
interesse for, hvad-de kan og viser sin begejstring, når det går godt
eller bare nogenlunde, og eiparat til at trøste og stØtte når det går
mindre godt. Der er ikke nogen af dem, som går ind for bevidst at
spille en dårtig fodboldkamp. Hvis jeg her kunne få forældrene til at
hjælpe med åt motivere drengene lidt hjemmefra, så tror jeg 

.at
spittårne får selvtillid og tro på egen formåen. I kampen mod Vejle
g1ædede jeg mig over 25-30 tilskuere, der var mødt op. Det kunne
klart ses på spillernes indsats.

Juniorerne er i turnering med hold, der fortrinsvis ligger i eller
omkring Vejle. Vi vil derfor, når det kan lade sig gøre, køre i bus til
disse kampe, ligesom vi har giort til træningskampene. Jegvil appel-
lere til foiældr-ene om at give lidt tilskud til kørepenge, for det er
trods alt 20 kroner, de skal af med hver gang.

Per Bregendal er chauffør for os, det gør han uden at få en krone
for sit besvær, det mener jeg er meget flot, der går jo trods alt 4-5

timer hver gang, vi er ude at spille, men han kan godt lide at være
sammen meO Oe knægte, fordi de er friske. Der er liv og glade dage,

når vi kører ud og hjem, og jeg kan kun give ham ret. Der skal lyde
en stor tak til dig Per fra Jens, Peter og Carl Chr.



Efter en lidt kedelig 89-sæson" hvor det var nødvendigt at trække
holdet ud af JBU's serie 3 turnering på grund af spillermangel, er vi
her i 1990 igen repræsenteret i turneringen.
Inden sæsonstarten blev alle damer (piger), som var interesseret i at
spille fodbold for EIF indkaldt til et møde, hvor mulighederne for at
få et hold samlet, blev drøftet. Der kom 14 damer til mødet, og de
havde yderligere accept fra 3, så vi i alt kunne blive 17 spillere,
hvilket var et rimeligt grundlag. Da træningen startede i begyndelsen
af februar måned, var det desværre svært at få øje på ret mange af
de l7 piger, som havde givet deres tilsagn, kun 5-6 piger kunne det
bleve til, og det var faktisk de samme stabile hver gang, ros til dem.

Den manglende træningsflid viste sig da også med al tydelighed i
træningsturneringen, hvor alle 3 kampe blev tabt. Først Odder-EIF
(4-0), så EIF-As (0-6) og til sidst Hgjvangen-ElF (5-2). Her i skri-
vende stund, ultimo april, har pigerne spillet to turneringskampe og
indkasseret to nederlag. F6rst i Nr. Vilstrup (5-3) og så på hjem-
mebane til et meget stærkt Løsninghold (0-11).

Selv om ovennævnte, for læseren kan lyde som en stor fiasko, be-
tragter vi det ikke som en sådan. Flere af pigerne spiller deres første
sæson, og andre har kun erfaring fra 7 mands fodbold. Træningsind-
satsen er nu ved at nå det ønskede niveau, og pigerne har langt fra
mistet modet. Når Broen udkommer næste EanE, kan jeg sandsyn-
ligvis berette om en stribe gode resultater.

Skulle der være flere damer i Egebjerg og omegn, som kunne tænke
sig at spille fodbold, er der træning hver mandag og onsdag kl. 19.00.

Dame senior
Tekst: Tommy Savskov

Dines Pontoppidan in memoriam
I 1783 udsendte regeringen en skrivelse til sognepræsterne om at
indberette, om kaffen var kommet i brug i deres Sogne:

"Da hans kgl. Majestæt under 12. Marts har ladet udgå en allernå-
digst forordning til at forebygge den i bondestanden indsnegne ødsle
forbrugelse af mad og drikke, hvorved tillige Kaffedrikning er for-
bunden. Mens allerhøjstbemeldte hans Majestæt særlig Ønsker kaffe-
drikning blandt almuen på landet med passende straf forhindret, så
skulde man tjenstlig anmode Deres Højæwærdighed herom at med-
dele Cancelliet Deres udførlige betænkning, så man derved sættes i
stand til at føre hans Majestæt allerunderdanigst forestilling om en
fuldkommen bestemmelse i denne sag.

Forordningen blev gennem Biskopperne udsendt til Sognepræsterne
med opfordring til at indberette: "Hvorvidt kaffedrikning er kommet
i brug, og bedst kan hæmmes og afskaffes".

Indberetning fra Lundum-Hansted:

I Lundum-Hansted har bønderne aldig i de 10 år jeg har været Sogne-
præst her vist nogen ypptghed i deres klædedragt, ej heller har jeg be-

funden overdådighed hos dem i mad og dikke ved deres bryllupper eller
andre forcamlinger.
Bonden her har hverken lyst eller formue dertiL De fleste i sognene er

fattige hoveri og trælbønder, som vel må spare denne udgtft og betale
deres landgilde og andet til deres hoJbonde, som nok vil have hvad høn
skal.

Dines Pontoppidan

Sognepræst i Lundum-Hansted
1773-1791



Efter en lidt kedelig 89-sæson" hvor det var nødvendigt at trække
holdet ud af JBU's serie 3 turnering på grund af spillermangel, er vi
her i 1990 igen repræsenteret i turneringen.
Inden sæsonstarten blev alle damer (piger), som var interesseret i at
spille fodbold for EIF indkaldt til et møde, hvor mulighederne for at
få et hold samlet, blev drøftet. Der kom 14 damer til mødet, og de
havde yderligere accept fra 3, så vi i alt kunne blive 17 spillere,
hvilket var et rimeligt grundlag. Da træningen startede i begyndelsen
af februar måned, var det desværre svært at få øje på ret mange af
de l7 piger, som havde givet deres tilsagn, kun 5-6 piger kunne det
bleve til, og det var faktisk de samme stabile hver gang, ros til dem.

Den manglende træningsflid viste sig da også med al tydelighed i
træningsturneringen, hvor alle 3 kampe blev tabt. Først Odder-EIF
(4-0), så EIF-As (0-6) og til sidst Hgjvangen-ElF (5-2). Her i skri-
vende stund, ultimo april, har pigerne spillet to turneringskampe og
indkasseret to nederlag. F6rst i Nr. Vilstrup (5-3) og så på hjem-
mebane til et meget stærkt Løsninghold (0-11).

Selv om ovennævnte, for læseren kan lyde som en stor fiasko, be-
tragter vi det ikke som en sådan. Flere af pigerne spiller deres første
sæson, og andre har kun erfaring fra 7 mands fodbold. Træningsind-
satsen er nu ved at nå det ønskede niveau, og pigerne har langt fra
mistet modet. Når Broen udkommer næste EanE, kan jeg sandsyn-
ligvis berette om en stribe gode resultater.

Skulle der være flere damer i Egebjerg og omegn, som kunne tænke
sig at spille fodbold, er der træning hver mandag og onsdag kl. 19.00.

Dame senior
Tekst: Tommy Savskov

Dines Pontoppidan in memoriam
I 1783 udsendte regeringen en skrivelse til sognepræsterne om at
indberette, om kaffen var kommet i brug i deres Sogne:

"Da hans kgl. Majestæt under 12. Marts har ladet udgå en allernå-
digst forordning til at forebygge den i bondestanden indsnegne ødsle
forbrugelse af mad og drikke, hvorved tillige Kaffedrikning er for-
bunden. Mens allerhøjstbemeldte hans Majestæt særlig Ønsker kaffe-
drikning blandt almuen på landet med passende straf forhindret, så
skulde man tjenstlig anmode Deres Højæwærdighed herom at med-
dele Cancelliet Deres udførlige betænkning, så man derved sættes i
stand til at føre hans Majestæt allerunderdanigst forestilling om en
fuldkommen bestemmelse i denne sag.

Forordningen blev gennem Biskopperne udsendt til Sognepræsterne
med opfordring til at indberette: "Hvorvidt kaffedrikning er kommet
i brug, og bedst kan hæmmes og afskaffes".

Indberetning fra Lundum-Hansted:

I Lundum-Hansted har bønderne aldig i de 10 år jeg har været Sogne-
præst her vist nogen ypptghed i deres klædedragt, ej heller har jeg be-

funden overdådighed hos dem i mad og dikke ved deres bryllupper eller
andre forcamlinger.
Bonden her har hverken lyst eller formue dertiL De fleste i sognene er

fattige hoveri og trælbønder, som vel må spare denne udgtft og betale
deres landgilde og andet til deres hoJbonde, som nok vil have hvad høn
skal.

Dines Pontoppidan

Sognepræst i Lundum-Hansted
1773-1791




