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MARTS 1991
Fredag den 1.
Sidste frist for tilmelding til Han-
sted-Egebj erg Hu sholdnin gsfor-
enings bustur til Jyllands Posten
den 13. og 14. marts.

Fællesspisning for børn og voks-
ne i Lundum Sogns Medborger-
hus, kl. 18.30

Lørdag den 2.
Hansted-Egebj erg Hu sholdning s-

forening, Hansted-Egebjerg Be-
boerforening, Rådved Borgerfore-
ning Lundum Husholdningsfor-
ening og Lundum Sogns Borger-
forening inviterer til dilettantfore-
stilling i Egebjerg-Hansted For-
samlingshus, kl. 19.00.

Onsdag den 6.
Hansted-Egebj erg Husholdnings-
forening aflrolder møde i Ege-
bjergskolens musiklokale (kl.
19.00) med apoteker Elise Ger-
strøm.

Lørdag den 9.
Ungdomsskolen er med på udstil-
lingen der markerer sæssonafslut-
ningen på Rådhuset.

Mandag den 11.
Ungdomsskolen og Kulturcentret
arrangerer kursus i genoplivning
og hjertemassage kl. 19.00 i
lokale 22 på Egebjergskolen
(kurset fortsætter den 18. marts).

Onsdag den 13.
Han sted-Egebj erg Husholdnings-
forening arrangerer bustur til
Jyllands Posten med afgang fra
svømmesalen kl. 18.30.

Torsdag den 14.
Pensionistforeningen afliolder
ordinær generalforsamling kl.
14.00 i klublokalerne ved Hallen.
Følgende punkter er på dagsord-
nen: Beretning, regnskab, be-
styrelsesvalg, vedtagelse af nye
love, eventuelt og bankospil.

Han sted-Egebj erg Husholdnings-
forening arrangerer bustur til
Jyllands Posten med afgang fra
svømmesalen kl. 18.30.

Søndag den 1-7

Påskekoncert i Hansted Kirke kl.
19.30 med John Frandsen og
Vibeke Rolskov.

Lokalhistorisk udstilling i Lun-
dum Sogns Medborgerhus (k1.

14.00) vedrørende Lundum Sogn.

Onsdag den 20.
Kulturcentret affangerer demon-
stration i borddækning,blomster-
dekorationer og vinvalg i Hjem-
mekundskabslokalet på Egebjerg-
skolen kl. 19.00.

Tirsdag den 26.
Han sted-Egebj erg S tøtteforening
aflrolder klubaften i EIFs klub-
hus, k1. 19.00.

April 1991
Fredag den 5.
Fællesspisning for børn og voks-
ne i Lundum Sogns Medborger-
hus, kl. 18.30

Lørdag den 13.
Lundum Sogns Borgerforening
arrangerer weekend tur til Blå-
vand for hele familien (se opslag
i Medborgerhuset).

Tirsdag den 23.
Hansted-Egebj erg Husholdnings-
forening besøger cASA i Horsens
kl. i9.30.

Fredag den26.
Konfirmation i Lundum Kirke kl.
9.00 og i Hansted Kirke kl.
11.00.

Mandag den 29.
Sidste frist for indlevering af stof
der ønskes optaget i næste udgave
af Broen.
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Tirsdag den 30.
Hansted-Egebj erg Støtteforening
aftrolder klubaften i EIFs klub-
hus, kl. 19.00.

Lundum Hu sholdningsforening
arrangerer eftermiddagstur (af-
gang k1. 13.00) til Gl. Ry med
Geil H. Jensen.

MAJ 1991
Fredag den 3.
Fællesspisning for børn og voks-
ne i Lundum Sogns Medborger-
hus, k1. 18.30

Torsdag den 9.
Lundum Sogns Borgerforening
arrangerer løvspringstur med start
fra Medborgerhuset kl. 13.00.
Medbring selv kaffe ogbrød; øl
og vand kan købes.

Onsdag den 15.
Hansted-Egebj erg Husholdnings-
forening afholder ordinær ge-
neralforsamling i Egebjergskolens
musiklokale kl. 19.00.

Mandag den 20.
Sidste frist for tilmelding til gade-
fodbold til Kaskelottens aktivitets-
dag.

Fradag den24.
Daginstitutionen Kaskelotten af-
holder aktivitetsdag kl. 16.00 -
21.00. Der bliver underholdning,
forskellige boder, m.m. samt
mulighed for at købe mad og
drikkevarer.

Lørdag den 25.
Rådved Borgerforening arran-
gerer sommerfest for medlemmer
med husstand.

Tirsdag den 28.
Han sted-Egebj erg S tøtteforening
afholder klubaften i EIFs klub-
hus, kl. 19.00.

BROKALENDER - HUSK TID OG STED
JUN| 1991
firsdag den 4.
Lundum Hu sholdningsforening
irrrangerer busudflugt til Herning
Museun (afgang kl. 13.00); på
hjemvejen er der generalforsam-
ling på en kro.

Lørdag den22.
Sommerlejren starter for ulveun-
ger og spejdere i Egebjerg.

Søndag den 23.
Rådved Borgerforening brænder
Sankt Hansbål hos Henning An-
dersen.

Hansted-Egebj erg S tøtteforening
foretager juni måneds udtrækning
på medlemsnummeret i forbindel-
se med Sankt Hansbålet ved
Vandværkssøen.

JUL| 1 991
Torsdag den 4.
Afrejse trl Horsnæsbo i As Vig
for skoleelever, fortrinsvis fra 4.-
5. klasserne på Egebjergskolen.
(opholdet slutter tirsdag den 9.
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Syng-sammen-aftener
Tekst: Jørgen Bastholm

Aktivitetsdag i Kaskelotten
Tekst: Britta Poulsen

Syng-sammen-aftenerne kom igen efter 1 ars pause. Første gang var den
26. september, hvor der ikke var decideret underholdning, men masser
af fællessang. Næste gang var d. 27. november, hvor der var under-
holdning af Koret under ledelse af Solvej Ronnenberg. I januar (den24.)
var der musik og solosang ved Hanne Lund Nielsen og Solvej Ronnen-
berg, og den 20. februar underholdning (wienermusik) ved Bygholmtrio-
en.

Alle arrangementer har været godt besøgt (minimum 30 deltagere), men
der er stadig plads til flere. Rækken af Syng-sammen-aftener fortsætter
i efteråret 199I.

Sidste år aftroldte Kaskelotten med stor succes en aktivitetsdag i maj
måned. Mange fandt vej til vores institution, hyggede sig og afprøvede
deres færdigheder i det muntre køkken, som flødebollekaster, spark på
mål, m.m.

Det var underholdning med Sct. Ib skole og cirkusforestilling med de
ældste børn i Kaskelotten som aktører, som med stor spænding i kroppen
optrådte for så mange mennesker.

Til fordel for regnskoven aftroldtes auktion over bøger, plakater og andre
effekter, som vi havde modtaget fra mange af landets skuespillere,
forfattere og andre gavmilde givere. Overskuddet fra resten af arrange-
mentet går til opbygning af fællesarealet ved siden af Kaskelotten, som
vi skal have indrettet sammen med grundejerforeningerne.

I ar går vi med tanker om at henvende os til forskellige kunstnere i håb
om, at de vil forære os nogle af deres arbejder, som vil blive afhændet
på auktion. Overskuddet fra auktionen vil igen i år gå til opkøb af
regnskov. Børnene her i Kaskelotten følger meget med i, hvad der sker
med regnskoven, og de vil gerne yde en ekstra indsats for, at vi kan
opkøbe mere regnskov. Resten af overskuddet vil igen i år gå til indkøb
af materialer og lignende til fællesarealet, som vi regner med vil begynde
at tage form i løbet af denne sommer.

I år aflroldes aktivitetsdagen fredag den24. maj i tidsrummet kl. 16.00-
21.00. Blandt dagens mange aktiviteter kan nævnes: Børnene underholder

med teater og video, forskellige boder, konkurren-
cer og gadefodbold, hyggeligt samvær, salg af mad
og drikkevarer, auktion, m.m.

Tilmelding til gadefodbold skal være Kaskelotten
i hænde senest mandag den 20. april med angivelse
af gadens navn, antal børn og voksne på holdet
samt holdlederens underskrift og telefonnummer.

Det endelige program for dagen er endnu ikke helt
færdigt, men vi vil informere jer via opslag i
Brugsen og andre centrale steder. Alle er velkom-
ne; børnene og personalet håber på stor tilslutning
og en hyggelig dag.
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Bimm-bamm, bimm-bamm, lyder det fra kirketårnet i Hansted; uret viser
8.00, og Hans Thomsen ringer solen op. Desværre er det kun meget få,
som hører det, for enten er man på vej til dagens arbejde og har lukket
op for bilradioen for at høre de sidste nyheder, eller også er man allerede
på arbejde og ståLr ved en støjende maskine. Om eftermiddagen, nåLr solen
ringes ned, er det ikke stort bedre.

Det er lidt synd, at ikke flere hører og lægger mærke til tonerne fra den
gamle klokke, for den er virkelig gammel; 500 - ja snart 600 ar. Tænk
engang! hver morgen og aften i sekshundrede ar har klokken ladet sin
røsthøre ud over byen og omegnen.

Klokken i Hansted er støbt omkring år 1400, altså i den katolske trd før
reformationen; i den periode vi kalder middelalderen, hvor landet ikke
blev styret af en folkevalgt regering, men af herremænd og biskopper
med kongen i spidsen. Regenten på den tid var dronning Margrethe I,
senere efterfulgt af kongerne Erik af Pommeren og Kristoffer af Bajeren.
Man kan undre sig over, at klokken i Hansted har fået lov at blive
hængende i tårnet i alle de mange år. Der har i årenes løb været bud
efter de danske kirkeklokker mange gange. Da reformationen kom i 1533
blev mange klokker med katolske symboler og inskriptioner konfiskeret
af kongen. Under de talrige krige, som landet har været ude i, er mange
klokker blevet indkaldt til omstøbning til kanoner. Alene i aret 1529 led
ikke færre end 1898 klokker denne skæbne.

En kirkeklokke var, gennem alle årene, en stor værdifaktor i et sogn og
var derfor eftertragtet som krigsbytte. Der er talrige eksempler på at
fremmede soldater plyndrede kirkerne for alt af værdi, heriblandt også
klokken. Endelig er mange klokker blevet støbt om fordi de revnede ved
brugen. Men klokken i Hansted lader stadig sin røst høre ud over egnen.

Det er ikke meget, vi ved om klokken, kun at den er støbt omkring år
1400 af en støbemester, der hed oluf Jrirgensen. Den er ikke ret stor og
ikke ret høj i forhold til sin diameter; nyere klokker er
lavere og bredere. Den har ingen inskriptioner eller
dekorationer, bortset fra et lille utydeligt kryds på den
sydlige side og to meget tynde ringe, som løber rundt
om klokken. Kneblen er ikke forsynet med en kugle
forneden, som de fleste er i dag, men er tilsyneladende
lavet af et stykke smedejern, som er gjort lidt tykkere på
den nederste del. At det er en gammel sag, ses også af
at kneblen ikke er fastgjort med et øje og en krog, men
hænger i en læderstrop, som de gjorde i middelalderen.

Klokken er ophængt på en lige aksel; andre hånger i en
vinkelaksel, som flytter omdrejningspunktet længere ned
på klokken. De sidstnævnte er lettere for ringeren at
betjene, men det lige ophæng giver klokken den fineste
klang.

Arkitekt F. Ulall skriver i "Danmarks middelalderlige
Kirkeklokker" fra 1905: Flere af de Danske Kirkeklokker
ere hele Pragtsrykker, så det ville være ønskeligt, at de
pågældende Menigheder lærte at sætte pris på dem, som
de på grund af d.eres ælde og sjældenied iave krav på.

Kirkeklokken i Hansted
Tekst og foto: Peder Pedersen

Beskrivelse
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Støbningen Lader vi nu tankerne gå tilbage til året 1400; hvordan bar man sig så ad
med at støbe sådan en klokke? På Sjælland havde man kanonstøberier,
der kunne tage sig af den slags, det havde man ikke her i Jyliand. Her
blev klokken i almindelighed stØbt i umiddelbar nærhed af den kirke,
hvor den skulle bruges, nogle gange på selve kirkegården.

Det første man gjorde var at grave et hul i jorden (en grube), ca. 1 meter
dyb og 2-3 meter i diameter. På bunden af denne grube begyndte man at
bygge formen, som klokken skulle støbes i. Af ler blev der lavet en
kegle, som havde form som det inderste af klokken; denne del kaldes
kernen. Uden på kernen blev lagt et lag af voks, som blev rettet meget
omhyggeligt, af og hvis klokken skulle forsynes med inskriptioner eller
ornamenter, blev disse enten ridste ind i vokset eller lagt udenpå med
vokssnore. Nar dette arbejde var tilendebragt, blev der igen lagt ler
udenpå, lag på lag så det fik tid til at tørre. Når så lerlaget var tykt nok,
blev der lagt svære jernringe omkring det hele.

Nu lagde man så glødende kul ind under keglen, dels for at brænde leret,
og dels for at smelte vokset, som så løb ud gennem et hul som var lavet
i bunden. Når al vokset var løbet ud, blev hullet omkring formen igen
kastet til med jord, så kun toppeh ragede op. Nu var formen færdig.

Herefter byggede man ved siden af formen en ovn af ildfaste sten, hvori
malmen kunne smeltes. Malmen bestod af en blanding af kobber og tin.
Det var meget almindeligt på den tid, at folk fra sognet kom med gam-
melt husgeråd, som af en eller anden grund ikke længere kunne bruges.
Det drejede sig om kobberkedler, bryggerkar, tinbestik og meget andet.
Disse metaller indgik så i den blanding, som blev brugt til støbningen;
det fortælles endog, at nogle kom med sølv og guld, idet man troede, at
jo mere ædelt metal klokken bestod af, des finere blev klangen. Hvis en
klokke efter støbningen viste sig ikke at have en god klang, var man ikke
i tvivl om, at det var støbemesteren, der havde lagt de ædle metaller til
side til sig selv og puttet bly og jern i istedet. Nu ved man, at den bedste
klokkebronze fir man ved at blande 80% kobber og 20% tin. Klokkens
klang aftrænger udelukkende af dens udformning.

I dag kan man på tegnebordet ganske nøje beregne, hvilke måLl en klokke
skal have for at give en ganske bestemt klang. Det kunne man ikke
dengang, så det er nok noget af et held, at klokken i Hansted har så

relativt rent en klang.

Når ovnen var bygget og metallerne lagt på plads, begyndte man at fyre;
det tog flere dage, og der medgik 8-10 vognlæs brænde før metallet
smeltede. Det sker ved 900o C, men temperaturen skal helst op på 1100-
1200o C, før metallet er så tyndtflydende, at man er sikker på, at den
løber ud i alle formens kroge. Nu slog man så bundproppen ud af smelte-
diglen, og det flydende metal løb ad en lille kanal direkte over i støbefor-
men. Efter at den nystøbte klokke var kølet ned, blev den gravet frem,
og ierformen slået itu.

Når den nye klokke var støbt, fik den lokale smed til opgave at fremstille
det ophæng, som var nødvendigt, ligesom fremstillingen af kneblen var
hans opgave.

Før klokken blev hejst op i tårnet, skulle den indvies eller døbes. Denne
handling foretoges som regel af biskoppen og foregik efter et ganske
bestemt retual. Herefter blev der holdt et mægtigt gilde, hvor man spiste
og drak godt.
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De krav, der blev stillet til klokkestøberen, var, at klokken skulle have
en bestemt mindstevægt, og at den skulle holde de forud fastsatte mål.
Dens holdbarhed blev afprøvet ved, at der blev ringet med den uafbrudt
i24 timer. opfyldte klokken disse krav, var den godkendt, og støberen
kunne få sin betaling. I modsat fald skulle han støbe klokken oÅ fo. egen
regning.

Støbning af klokker har været kendt i Europa i mange år. Det var italie-
nerne, som først lærte kunsten; siden er den vandret op gennem Europa,
stort set i tåkt med kristendommen. De første, der støbte klokker i
Danmark, var tyske støbemestre.

Kirkeklokkerne har i årenes løb været anvendt til mange formål; foruden
at ringe solen op og ned, har deres vigtigste opgave nok været at kalde
sammen til kirkelige handlinger: gudstjenester, bryllupper, begravelser,
m.m. Før radio, fiernsyn og telefon blev kendt, blev der ringet med
kirkeklokken, når der var ildebrand i byen. I de sogne, som ligger nær
ved havet, blev faren for stormflod varslet med klokken. Invasion af
fremmede tropper blev ligeledes varslet med kirkeklokkerne.
I middelalderen havde man den skik at straks efter et dødsfald, ringede
man med klokken; det kaldtes sjæleringning. Skete dødsfaldet efter
solnedgang, ventede man til dagen efter. Der blev ringet en hel time for
en voksen og en halv time for et barn. Det var en katolsk skik, som efter
reformationen blev forbudt herhjemme; skikken holdt sig alligevel i nogle
sogne til langt op mod vor tid. På Læsø og Manø eksisterer skikken
vistnok endnu.

Klokkernes
anvendelse
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Sagn og myter I middelalderen, og endnu længe efter, herskede der megen overtro
omkring kirkeklokkerne. De havde en skærmende virkning mod det
onde; rust og ir, som blev skrabt af klokken ved midnat, havde en
helbredende kraft mod mange sygdomme. Allerbedst var det, hvis man
kunne få et lille stykke brækket af den nederste kant; det kunne så
pulveriseres og blandes i medicinen. Her er det interessant at se, at
klokken i Hansted mangler adskillige stykker af den nederste kant.

Heksene måtte sørge for ikke at flyve ind i det område, hvor klokkerne
kunne høres, for da ville de uvægerligt styrte ned. At troldene rystede af
skræk, når de hørte klokken, vidste alle. På mange områder havde
klokken en dæmpende magt, for eksempel på lyn og torden, storm,
oversvØmmelse, pest og andre ulykker.
Kirkeklokkerne har i tidens løb været genstand for mange historier og
legender. Selma l-agerløf skriver i "Gøsta Berlings saga" om en mand,
som vil ud for at skyde en stor bjørn, dertil skal han bruge en god og
kraftig kugle. Han gar derfor op i kirketårnet ved midnat, den nat hvor
det er fuldmåne, og skraber med en fil noget ir af klokken, som han
blander med sølv og støber en kugle deraf ved hjælp af et fyrfad og en
støbeform, som han har bragt med sig op i tårnet; det er vigtigt at
støbningen sker i tårnet for at give kuglen tilstrækkelig kraft.

T*- \rttr
:,s"H

Et sagn fra Horne på Fyn fortæller om en klokke, som var taget ned for
at blive støbt om til kanoner. Da den var blevet læsset på en vogn, og
man ville køre den bort, gjorde den sig så tung, at et forspand af fire
store kraftige heste ikke kunne slæbe vognen afsted, ligemeget hvor,
meget man piskede på dem. Da det således ikke var menneskeligt muligt
at føre klokken bort fra sognet, gav biskoppen lov til, at den måtte blive.
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Da man fik vognen vendt for at køre klokken tilbage til kirken, rullede
vognen så let, at to små heste mageligt kunne trække den.

En anden klokke ovre på Sejerø var under krigen mod Sverige blevet
taget som krigsbytte, og af nogle svenske soldater ført til Gøteborg, hvor
den blev ophængt i deres kirke, men mærkeligt nok begyndte klokken at
ringe af sig selv. Herover blev svenskerne så forfærdede, at de skrev til
præsten på Sejerø, at sejerøboerne måtte hente deres klokke igen, de
skulle blot betale de omkostninger, der var forbundet med transporten.
Præsten på Sejerø skrev nu tilbage, at efter krigen var beboerne på øen

så forsarmede, at de ikke magtede at betale for den lange transport.
Gøteborgerne var efterhånden så opskrærnte af den selvringende klokke,
at de på egen bekostning bragte den tilbage til Helsingw og skrev til
beboerne på Sejerø, at de nu kunne hente deres klokke vederlagsfrit der.

Nogle steder var man så forudseende, at man gemte klokken, når der var
fare på færde.

Mange husker nok historien om Molboerne, der tog deres klokke ned fra
tårnet og roede ud på havet med den og sænkede den ned på havets
bund. For at kunne finde klokken igen nar faren var drevet over, skar de
et mærke i båden, der hvor de, havde sænket den; hvorefter de roede
velfornøjede hjem.

' '::' *\--

Klokken i Hansted har, så vidt vides, aldrig været
ude for så dramatiske oplevelser, men har trofast
ringet dag efter dag, år efter år, til hverdag og
højtid, til bryllupper og begravelser.

Mange har sikkert siddet i kirken ved en
sådan lejlighed ogfØlt, hvordan den gamle
klokkes toner har været med til at under-
strege det højtidelige i situationen; samti-
dig sender den selv sin hilsen fra århund-
rederne, der gik!
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Havemandens genbrugscenter
Tekst: Lars Lund Svendsen

Haveaffald

JERNT<øK E LIER TRÆS?OLPER

!

Hvem vil ikke geme have, at jorden i køkkenhaven eller blomsterbedene
var sort, duftende, kraftfuld muld i stedet for stenet, hård rerjord? og
tænk, hvis du med en rive kunne vælte tk,rudtet i stedet for, at du skal
udstyre dig med et større sortiment entreprenørredskaber for at slå hul
på jordskorpen. Du kan selvfølgelig købe spagnum og kunstgødning, det
er en genvej, men den koster penge.

Hvorfor ikke gøre som den rigtige havemand, bruge de råstoffer, du har
ved handen i stedet for at give kommunen udgifter til håndtering og
bortskaffelse. Du sparer dobbelt, både renovationsudgift og gødning. så
derfor, kompost skal der til, det er bare at gå igang. Der er to måder at
kompostere på: Den ene med rent haveaffald, den anden med blandet
køkken- og haveaffald.

Haveaffald kræver intet specielt, bare du har tid og plads nok, men hvis
du gerne vil se resultater, bør dt lave en kompostbeholder for eksempel
som på de viste to skitser. Næsten alt haveaffald egner sig til fremstilling

af kompost. Det gælder ukrudt, som er luget op, græs fra plæ-
nen, afklip fra hækken, de visne blade og grØnne rester frakøk-
kenhaven, grene fra beskæringen; selv bark og halm kan blive til
kompost.

Hovedreglen er, at alle former for plantemateriale, som oprinde-
lig er dyrket i jord, gennem kompostering kan bringes tilbage til
jorden. Men du skal undgå at komme syge planter og ukrudt-
splanter med modent frø i kompostbunken.

Komposten dannes ved, at mokroorganismer og smådyr, som
naturligt findes i jorden, æder de døde plantedele, som havesf-
faldet består af. Mikroorganismer kræver ilt og fugtighed for at
kunne arbejde. Og varme og næringsstoffer øger "arbejdstempo-
et" ved omsætningen af plantemateriale til kompost. Du holder
omdannelsen i gang ved at sØrgQ for, at komposten er tilstrække-
lig fugtig og ved at stikke bunken om, så der kan komme iuft til.

Du opnår en hurtigere kompostomdannelse, hvis du husker disse
seks regler:

Fyld kompostbeholderen, når du samler en tilstrækkelig stor
mængde haveaffald. Siden hen kan du bare fylde oveni, efter-
hånden som du får samlet mere haveaffald sammen.

Haveaffaldet deles, og det blandes godt i kompostbeholderen.
Komposten skal være fugtig. Den vandes, hvis den bliver for
tør, men den må ikke være driwåd.
Temperaturen i kompostbunken stiger, men falder igen efter
nogle uger, fordi den hurtige omsætning har opbrugt al ilten
i bunken. Bunken skal derefter vendes et par gange med nogle
ugers mellemrum, så der kan komme ny ilt til.
Når komposten ikke længere bliver varm efter en omstikning,
skal den ligge et par maneder, før den er helt omsat. Det fine
muld kan sigtes fra ved at kaste bunken over et sold. Det fra-
sorterede grove materiale er endnu ikke helt omsat og kan
eventuelt bruges i den næste kompostbunke.
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Færdigomsat kompost er løs i strukturen, mørkfarvet og dufter af skov-
muld. Komposten kan spredes i køkkenhaven og i bedene oven på jorden
i et tyndt lag på et par centimeter. Den kan også graves ned i jorden og
anvendes på samme måde som staldgødning.

Køkkenaffald kan også komposteres. Men det kræver, at du anvender en
speciel beholder, der er sikret mod rotter. I gennemsnit udgør det vegeta-
bilske køkkenaffald ca. 30-40% af husholdningsaffaldet, nar det måles
i vægt, så der er nok at tage af, og hertil kommer haveaffaldet, som
tidligere beskrevet.

Fra køkkenet anbefales det at bruge følgende affald til kompostering:

Levninger, skræller og rester fra grønsager og frugt (også fra kogte,
konserverede, syltede produkter m.v.). Skorper og rester frabrød og
ost. Små papirstykker fra køkkenruller, smørrebrødspapir, teposer
med blade og kaffefiltre med grums. Kasserede stueplanter og af-
skårne blomster. Knuste ægge- og nøddeskaller, korkpropper, ispinde
og lignende. Ekskrementer fra husdyr, undtagen dog kattegrus (det
lugter for meget).

Undgå at iblande:

Pap og papir, det bør afleveres til genvinding! I øvngt er papir svært
at kompostere, det "klumper" nemt sammen og hindrer derved lufttil-
førselen. Rester af blegemidler og tryksværte hører desuden ikke
hjemme i en kompostbeholder! Animalsk køkkenaffald er svært at
kompostere, uden at det giver anledning til lugtgener, derfor fraråder
vi det! Men det spiller ingen rolle, om der for eksempel følger lidt
fiskeben, lidt kød og fedt fra sovsen og lignende sammen med lev-
ningerne i komposten.

Metal, glas, plast og andre kunststoffer hører ikke hjemme i en kom-
postbeholder! Det gør olie- og kemikalieaffald fra husholdningen
selvsagt heller ikke! Støv fra støvsuge{poser, gulv- og gadeopfej,
skodder og andet tobaksaffald må heller ikke puttes i komposten, fordi
den slags affald indeholder for mange tungmetaller. Aske fra pejse og
brændeovne må kun anvendes i mindre mængder, og kun hvis asken

. stammer fra helt rent træ, det vil sige uden maling, træbeskyttelse,
limrester og lignende.

Frasort6r det vegetabilske køkkenaffald efter de nævnte anvisninger, i en
krukke på køkkenbordet, i en spand eller en ekstra pose under køkken-
vasken. Bland vådt og tørt og forskellige slags affald. Pas på, at kompo-
sten ikke bliver for våd, især om efterårt og vinteren . Læg eventuelt et
5-10 centimeter tykt drænlag af smågrene eller træflis i bunden. Reguler
luftgennemstrømningen og fugtigheden på dækslet. Stik komposten om
(vend den) en gang imellem eller luft den med en "beluftningsstok".
Tilsæt eventuelt en kompostormekultur. Kompostormene trives godt
under de gunstige livsbetingelser. Ormene formerer sig hurtigt og bliver
nemt til flere tusinde på et årr! Hver voksen kompostorm kan fortære 0,3
gram vegetabilsk affald om dagen.

Horsens kommune forhandler "Vam kompostsiloen", som koster 598
kroner leveret på din bopæl. Hvis du køber en "Vam kompostsilo" gen-
nem Horsens kommune, kan du samtidig få den vejledning, du har behov
for af vor konsulent, ligesom du kan aftale et besøg af han, hvor I kan
snakke kompost i almindelighed, og om din beholder i særdeleshed.

Have- og
køkkenaffald

Sådan gør du
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GUDSTJENESTELISTE
Lundum Kirke

Søndag den 3. marts
3. søndag i fasten

10.30

Søndag den 10. marts
Midf aste

Ingen gudsdeneste

Søndag den 17. marts
Mariæ Bebudelsesdag

Søndag den 24. marts
Palmesøndag

09.00

Torsdag den 28. marts
Skærtorsdag

10.30

Fredag den 29. marts
Langfredag

09.00

Søndag den 31. marts
Påskedag

10.30

Mandag den 1. april
2. påskedag

09.00

Søndag den 7. april
1. søndag efter påske

10.30

Søndag den 14. april
2. søndag efter påske

Søndag den27. april
3. søndag efter påske

Ingen gudstjeneste

Fredag den26. apil
Bededag

Søndag den 28. april
4. søndag efter påske

09.00
Thomas Fischer-Larsen

09.00

09.00
Konf irmation

10.30
Thomas Fischer-Larsen

09.00

10.30

09.00
Thomas Fischer-Larsen

Hansted Kirke
09.00

10.30

19,30
Påskekoncert

10.30

19.30 (kirkebil)

10.30

09.00 (kirkebil)

10.30

09.00

10.30 (kirkebil)

10.30

11.00
Konf irmation

09.00
Thomas Fischer-Larsen

10.30

09.00

Ingen gudsdeneste

Søndag den 5. maj
5. søndag efter påske

Torsdag den 9. maj
Kr. Himmelfartsdag

Søndag den 12. maj
6. søndag efter påske

Søndag den 19. maj
Pinsedag

Mandag den 20. maj
2. pinsedag

Søndag den 26. maj
Trinitatis

Søndag den 2. juni
1. søndag efter Trinitatis

Hvor ikke andet er anført i
gudstjenestelisten prædiker sog-
nepræst Ingerlise Sander.

09.00 10.30 (kirkebil)

10.30 09.00

Ingen gudsdeneste 09.00
Thomas Fischer-Larsen

09.00 10.30

Gudstjenester på Hansted Hospital: Fredag den 8. marts (biskob Herluf
Eriksen), onsdag den27. marts (altergang), onsdag denl7. april, onsdag
den 8. maj (altergang) og onsdag den 29. maj.
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Hvad skal vi med gamle gravsten
På Hansted kirkegård har vi gennem flere år opstillet gravsten fra sløjfe-
de gravsteder langs banen mod nord. Nar vi får en anmodning om at
sløjfe et gravsted, er det vores pligt at spørge de pårørende, om vi må
stille gravstenen op på række med de andre.

Det er mit indtryk, at folk er meget tilfredse med denne ordning; der er
nogle, der ligefrem ønsker at få stenen opstillet sammen med de andre
sten mod nord. Når vi arbejder på kirkegården, kan vi se, at der er
meget færdsel langs rækken af gravsten. Om sommeren, i ferietiden,
kommer der mange for at spørge efter pårørende, som ligger begravet på
Hansted kirkegård; hvis gravstedet er sløjfet, kan vi så vise dem stenen
med deres forfædres navne. Jeg tror, det har stor betydning for mange.

Efterhanden er der mange, der bliver brændt; nogle urner sættes i fælles-
plænen og andre i familiegravsteder. Derved for vi god plads på kirke-
garden. Nord for kirken har vi efterhånden et stort areal udlagt med
græs.

Jeg har udarbejdet en tegning til en mindelund for gamle gravsten.
Beplantningen omkring stedet skal være så høj, at besøgende på kirkegår-
den ikke kan se gravstenene. Dem, der er interesseret, kan gå ind i
anlæget og studere navne, datoer, m.m. på stenene; et stykke kultur-
historie til vore efterkommere. I menighedsrådet har vi drøftet ideen, og
flertallet synes godt om tanken.

I Horsens/Gedved provsti er der nedsat et udvalg bestående af en kirke-
gårdsleder og museumsfolk, som kommer rundt på kirkegårdene for at
se på bevaringsværdige gravsten og gravsteder. I samarbejde med menig-
hedsrådet udvælges så gravsten, som skal bevares. Det kan være særpræ-
gede sten, sten sat over personer som har ydet en god indsats i sognet,
m.v. Det er så tanken, at gravsten fra sløjfede gravsteder skal flyttes væk
fra kirkegården.

Personligt synes jeg, at det vil være både synd og skam at {erne alle de
gamle sten. Når først de er væk, kommer de ikke tilbage igen. På
kirkegården har vi pladsen til dem, arealet skal vedligeholdes alligevel,
så økonomisk set vil det ikke koste ret meget.

Jeg håber, der er mange der læser dette, det er jeres kirkegård, det
drejer sig om. Det kunne være dejligt, hvis mange ville tilkendegive
deres mening om emnet, enten her i Broen eller når vi mødes.

Tekst: Hans Thomsen

Lys på Hansted kirke
Vi har gennem de sidste seks år haft lys på Hansted kirkes tårn i decem-
ber måned, og det er der mange, der synes er hyggeligt. Der har gennem
årene været forespørgsler om, man ikke kunne oplyse hele kirken. Som
et forsøg har vi i december måned 1990 opsat to ekstra lamper til be-
lysning af koret og skibet. Udgifterne hertil beløber sig tilca. kr. 1.000,-
(strøm) * leje af fire lamper. Også her ser vi gerne mange meningstil-
kendegivelser.

Tekst: Hans Thomsen
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Tekst: Hans Thomsen

SOGNEPRÆST
tngbilise Sandei Tlf : 7565;:,641;2
Stængervej 24 - 8700 Horsens

Træffes på hveroagå ,tt,: tZ.OO-
1 3.00, torsdage kl. :i 7:00 18.OO
Såmt efter aftale. ,

CSIIYERE 
iiiii,:::::::::.:.:...:... 

, .,::::::::.:....l:..l

HåÅS,Tnomsen,rff,;,,,,i,50s 6:1,,::a

Stængervej 46 8700 Horsens

'

Thorkild:, LindskoVTff: ;,75 65 4225
Toftevej 18 - 87OOHorr.n,

Udgifter ved begravelser og gravsteder
På de følgende linier vil jeg gerne forsøge at redegøre for udgifter og
ydelser, som er forbundet med begravelser og vedligeholdelse af grav-
steder på Hansted kirkegård. Priserne reguleres to gange åtrhgt, og de
anførte priser er gældende for vinteren 1990/91.

Fredningsperioden er 25 åtr for kistegravsteder og 15 år for urnegravsted.

Gravkastning betales med kr. I.743,00, gravpyntning med kr. 100,00 og
urnenedsætning med kr. 232,40 (inklusive moms).

Årlige udgifter til vedligeholdelse af dobbelt kistegravsted (dobbelt
urnegravsted) andrager kr. 297,83 (116,20) til vedligeholdelse, kr.
191,28 (69,72) til almindelig grandækning og ca. kr. 100,00 (100,00) til
stedmoderblomster og sommerblomster (eksklusive moms). Egentlige
anlægsarbejder, pyntning i kirken og lignende betales med kr. 115,-/time
* materialeforbrug (eksklusive moms).

Der kan træffes aftale med Hansted kirkegård om vedligeholdelse af
gravstederne i en periode på 25 år for kistegravsteder og 15 år for
urnegravsteder. Når kirkegården overtager et gravsted til vedligeholdelse,
skal gravstedet være nyanlagt. En vedligeholdelsesaftale koster kr.
23.927,90 for dobbelt kistegravsted og kr. 5.II2,00 for dobbelt urne-
gravsted (inklusive moms). Aftalen omfatter vask af gravsten, klipning
af hæk, fiernelse af ukrudt og visne buketter, udskiftning af udgåede eller
forvoksede planter, opretning af jordsætning, pålægning af ral efter
behov, grandækning samt beplantning med stedmoderblomster og som-
merblomster. Mod en merbetaling, kan man yderligere få kirkegården til
at pålægge vinterkrans til jul samt buketter til fødselsdage, dødsdage og
ved højtider.

Ved nedsætning af urne i de ukendtes grav betales et bidrag til vedlige-
holdelse af urneplænen i 15 år på kr. 1.743,00 (inklusive moms).

Der betales ikke for erhvervelse af et dobbelt kistegravsted i 25 år og et
dobbelt urnegravsted i 15 år.

Horsensområdets folkekirkelige nærradio
transmitterer gudsdenesten fra Vor Frelsers kirke i Horsens søndag den
10. marts (Leif Nielsen), fra Barrit kirke søndag 'den 7. aprrl (Elbæk
Nejsum) og fra Klosterkirken i Horsens søndag den 5. maj (Ole Bang),
alle dage kl. 19.00 og sender programmet Kirkeligt Magasin på følgende
onsdage kl. 11.00:

20. marts Påsken belyst i samtale med Niels Højlund.
17. aprll Konfirmationsforberedelse, terperielleroplevelse;

v/ Litten Hjort og Peter Jessen.
05. maj Det store kys. Pinsen i et andet lys; v/ Sofie Sei-

delin.

Kifkgbilgn bt"r ca. en gang pr. måned til gudstjenesrer i Hansted
kirke (se gudstjenestelisten). Ring til Hans Thomsen senest kl. 18.00
dagen før den pågældende gudsdeneste (tlf.: 7565 6133).

PåSkekOnCeft i Hansred kirke søndag den 17. marts 1991, kt.
19.30, ved organist John Frandsen og kirkesanger Vibeke Rolskov.
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Status i Antenneforeningen
Så er det igen tiden til status i antenneforeningen. 1990 gik uden store I r"kst: Alan Eriksen
forandringer ude hos medlemmerne. En enkelt nyhed er radioprogrammet
RTl-international, som hentes ned fra satellit. Det bliver udsendt på
frekvensen 103,6 MIJz, teknisk kvalitet er i top, og indhold er lignenåe
Radio Luxemburg.

vi har udskiftet satellitmodtagere på flere programmer, RTL*, Sat I og
TV3 for at nævne nogle. TV3 skal skiftes igen i år, og sidst har vihørt,
at DRtv begynder ombygning til Nicam Stereo. De danske FM-program-
mer (I, II og III) er også fornyet. Ændringer er der here tiden, måske er
det i 1991 , at zDF og NDR kommer ned fra satellit i en bedre kvalitet,
og måske de tyske FM-programmer også.

I år forsøger vi at få nettet godkendt, vi har som alle andre antennefore-
ninger haft en dispensation til at køre 10 kanaler. Der skal udskiftes dele
og justeres i hovedstation og nettet; langvarige forstyrrelser ventes ikke.

Der har været aflioldt generalforsamling den 13.
bestyrelsen blev genvalgt. Bestyrelsen består af:
Finn Christensen
Gl. Kirkevej 33
Tlf.:7565 6226

Irma Kristiansen
Østerhøjsvej 3
Tlf.:7565 6056

Poul Sørensen
Akseholm 36
11f.:7565 6701

(kass.)Allan Eriksen (formand)
Østerhøjsvej 26
TIf .:7565 6226

Kanal 06
Kanal 07
Kanal 08
Kanal 09
Kanal 10
Kanal 11

Kanal 12

48 MHz
55 MHz
62 MHz

182 MHz
189 MHz
196 MHz
203 MHz
210 MHz
217 MHz
224 MHz

ZDF
RTL+
SuperChannel . .

EuroSport
DR
TCC/Discovery .

TV2

Danmark II . .

Danmark III
Radio Horsens
Kanal 94, Vejle
Århus Nærradio
Radio Viborg
Tysklandl...
Tyskland II
Tyskland III . .

StarSatRadio
RTL-international

Radio
Danmark I 89,4 MHz

90,5 MHz
92,4 MHz

100,6 MH4
IOI,4 MIIZ
102,9 MHz
89,1 MIJz
93,9 MHz
95,0 MHz
97,0 MHz
97,65 MHz

103,6 MHz

Bestyrelsen genvalgt
februar 1991, hvor

Iørgen Pedersen
Egesholm 64
Tlf .:7565 6322

ved du, at du ikke behøver at købe en tilslutning tit fællesantennen
kontant? Du kan nøjes med at leje; det koster pt. kr. 330,- i depositum
og kr. 330,- pr. kvartål. Ønsker du på et senere tidspunkt, at købe din
tilslutning, får du modregnet indbetalt depositum og maksimalt to års
leje, dog fratrukket kontingent i maksimalt to år.
Tilslutningsafgiften ved køb er pt. kr. 4.995,-.

Købe eller leje

Tekst: Jørgen Pedersen

Tekst: Jørgen Pedersen

Programm at, kanaler og frekvenser
Fjernsyn

Kanal 02 TV3
Kanal 03 Sat I
Kanal 04 NDR
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Kulturcenter Egebjergskolen, siden sidst
Tekst: Henrik Meldgaard

Juleværksted

Smykkesten og
stjernetegn

Knivkursus

Vi var tidligt på færde med vores juletilbud, for tanken var jo den, at
børn og voksne skulle have mulighed for at lave julegaver i god tid.
I løbet af aftenen deltog ca. 40 mennesker i aktiviteterne i formnings-
lokalet. Der blev lavet hne ting i halmfletning, og både Birgit Koch og
Birthe Lyng forstod at hjælpe de mindste deltagere, hvor især de dekora-
tive silkemalede kort var populære. Dorthe Mogensen demonstrerede
lækre specialiteter med marcipan og chokolade, og der var stor afsætning
på julegodterne.

Deltagerne gik glade hjem, og ikke mindst børnene var tilfredse- for
hvem husker ikke glæden ved selv at have lavet gaven til far eller mor...

Onsdag den 23. januar havde vi besøg af sten-eksperten Kirsten Nissen
fra firmaet Euroform i Fredericia.

I løbet af et øjeblik blev indholdet af tasker og kufferter bredt ud på to
borde i klubben, og et farvestrålende syn mødte de mange interesserede.
Kirsten forklarede om stenenes oprindelse og deres anvendelse, mens de
ca.25 deltagere gik i gang med at lave srnykker af de mange forskellige
sten. Kirsten Nissen var travlt beskæftiget hele aftenen, og selv en kort
strømafbrydelse kunne ikke ødelægge humøret. Deltagerne havde en
udbytterig aften, og flere kunne gå hjem med flotte hjemmelavede
smykker til en rimelig penge.

Stor succes med kniv-kursus....

Ønsket om at lave den perfekte og helt personlige kniv var drivkraften,
da 16 unge og voksne samledes i Egebjergskolens sløjdlokale i week-
enden den 26.127. januar.

Ieg har altid ønsket mig en første klasses kniv med et godt skæfte. Nu
prøver jeg om dette kohorn kan passes til, forklarer en af deltagerne.

Og arbejdet skrider frem i løbet af weekenden. Tilvirkningen af mes-
singstykket volder en del problemer, men efterhånden lykkes det, så selv
Søren Lindkær erklærer sig tilfreds. Kurset her er kommet i gang på
Sørens initiativ, og de fleste af deltagerne er som Søren jægere eller
friluftsfolk med behov for en god kniv.

Søren har gennem længere tid arbejdet med fremstillingen af knive som
en passioneret hobby, og ikke mindst disse knive har inspireret og
motiveret deltagerne. Jesper og Anders laver hver en kniv, der afviger
i formen fra den gængse model. Denne her type kniv med et kort og
spids blad er velegnet, når man skal brække et dyr, forklarer Anders,
mens han sliber videre på skæftet.

Efter en travl weekend mødtes deltagerne endnu et par gange, hvor kniv-
skederne blev gjort færdige.

Kommende aktiviteter
Tekst: Henrik Meldgaard

Projekt
gavlmaleri

Ring og hør nærmere om dette spændende projekt, hvor maleren Lars
Lynge står i spidsen for en gruppe, der i fællesskab planlægger og
udfører et eller flere store malerier. De færdige malerier hænges op på
skolen.
Lignende projekter har været i gang flere steder i landet, også i Horsens,
og vi håber med dette initiativ at kunne sætte lidt lokalt kulør på skolen.
Kom og vær med, ring til skolen så hurtigt som muligt, tlf .7565 6555.
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I samarbejde med Røde Kors og Ungdomsskolen tilbyder vi et 6-timers
kursus i hjertemassage i forbindelse med genoplivning. Instruktør er Jens
Erik Hansen, Dansk Røde Kors. Alle kan deltage uden særlige forud-
sætninger.
Kurset afvikles den 11. og den 18. marts kl.19.00-21.30i lokale 22pit
Egebjergskolen. Super-hurtig tilmelding til Egebjergskolen, tlf. 7565
6555, eller til Ungdomsskolen (efter 19.00) tlt. 7565 6898.

Her er et godt tilbud til dem, der vil holde festen hjemme. Kom og få
tips om borddækning og blomsterdekoration samt valg af vin m.m. Ruth
Jensen er instruktØr, og desuden vil en vinekspert give gode råd og
smagsprøver. Gratis adgang ! Tilmelding nødvendig, ring til skolen.
TtD: Onsdag den 20. marts kl. 19.00.
srED: Hjemkundskabslokalet på Egebjergskolen.

vi markerer kulturcenterideen med en aktivitetsdag for hele familien. vi
arbejder stadig med detaljerne i programmet, se opslag og annoncer, når
vi kommer nærmere til denne festdag.

Hjertemassage/
genoplivning

Bord dæk dig

En lørdag i maj

Tekst: stig Riis

.tlf.: 7565 6516

.tlf.:7565 6538

.tlf .:1565 6468

.tlf.: 7565 6510

.tlf .:7560 1,527

Fodboldåret I99L er startet for nogle, og for andre er det lige før. I-ad
os kort ridse lidt op om de tanker og planer fordoldudvalget har gjort sig
for året.

Drenge og piger fra årgangene 1983-86. For poderne er det vor hensigt
at lave holdene argangsdelt, hvilket naturligvis kræver, at der møder en
masse af disse børn op, nar træningen starter.

Fodboldsæsonen 1991

El F-genera lforsa mlin g
Torsdag den 29. november 1990 blev der aflroldt ekstraordinær general-
forsamling i EIF. Det sidste bestyrelsesmedlem og suppleanter blev
valgt. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand (badminton)
Stig Riis, Birkeholm 51

Næstformand (seniorfodbold)
Benno Christensen, Banevænget 2A
Sekretær (svømning)
Bodil Andersen, Egesholm 19

Kasserer
Elsebeth Andersen, Vesterhøjsvej 26

(gymnastik)
Karen Laursen, Vestergade 72 . .

(seniorhandbold)
MartinUhrskov, Skowej 4 ... ...tlf.:75656293
(ungdomshandbold)
Dorthe Mogensen, Østbirlorej 45 . .tlf.: 7565 6365
(ungdomsfodbold)
Carl Chr. Jensen, Rådvedvej 4 . . . .tlf .:7565 6215
(ungdomsfodbold)
Poul Larsen, Vandværksvej 16 . . . .tlf.: 7565 6574

Karen Laursen er genindtrådt for gymnastik, da Bettina Nielsen er flyttet
fra Egebjerg. Jeg ønsker alle velkomne og håber på et godt samarbejde.

Poder

Tekst: Carl Chr. Jensen
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Miniputter

Lilleputter

Drenge

Juniorer

Udvalget håber

Drenge og piger fra argangene 1981-82. For miniputterne har vi meldt
et ll-mands hold til i JBU's turnering, så vi håber meget, at der møder
en masse op, når træningen starter. En ting er sikkert; vi har fået nogle
dygtige trænere.

Drenge og piger fra årgangene 1979-80. For lilleputterne har vi tilmeldt
et 11-mands hold i JBU's turnering. Her har vi været så heldige at få
tilsagn fra nogle forældre, om at de gerne ville være trænere, og det er
ikke hvem som helst, idet disse er gamle garvede ElF-kæmpere, så her
er alle chancer, det er bare med at komme igang.

Drenge fra årene 1977-78. For drengene har det desværre vist sig, at vi
ikke selv var i stand til at stille et hold. Vi har derfor haft en snak med
Gedved, som havde spillere til lidt mere end et hold. Så sammen med
vore drenge viste det sig, at der nu kunne blive til to gode hold, så her
skulle det blive muligt at spille fodbold på det niveau, man kunne tænke
sig. Vi håber på hjælp fra forældrene med transporten til Gedved.

Juniorer er født i 1975-76. Her var EIF ikke i stand til selv at stille et
ll-mands hold. Vi har derfor lavet en aftale med Lund om sammen at
stille et ll-mands hold i JBU's tumering. Vi er blevet enige, om at vi
træner i Lund om tirsdagen og i Egebjerg om torsdagen. Holdet stiller
op som EIF og spiller i blåt. Vi håber på forældrenes velvilje med
transport til og fra Lund, ligeledes håber vi også, at spillerne møder op
om tirsdagen og ikke kun om torsdagen, idet detjo er klart, at ikke alt
kan være lige fristende, men skal holdet have mulighed for at klare sig,
må vi tage det sure med det søde.

Fra fodboldudvalgets side håber vi på en god sæson i EIF, en ting er
sikkert, vi trænger til det, og vi skal gøre, hvad vi kan, men alene kan
vi intet gøre.

Der bliver helt sikkert ting, som kikser, men her håber vi på lidt for-
ståelse eller endnu bedre nogle gode råd og vink og lidt hjælpsomhed, så

tingene kan glide bedre til alles tilfredshed.
Til sidst et hjertesuk, det har været meget svært at finde trænere, så gåi
du med en lille træner i maven så henvend dig til en af fodboldudvalgets
medlemmer, og lad os snakke om det. Det er såmænd ikke så svært, lidt
sund fornuft gør meget ved det. Det behøver ikke at være til i år, men
så næste årr.

Jubilæumsskriftet 1 933-83
Tekst: Jørn Themsen EIF er stadig i besiddelse af et antal jubilæumsskrifter, der blev udgivet

i anledning af 50 års jubilæet den 17. maj 1983. Jubilæ-
umsskriftet er på 70 sider i ,{5 format. Det kan købes
for 25 kroner. Det kan måske især have interesse for
dem, der er flyttet til området siden 1983.

Da jubilæumsskriftet blev udarbejdet, manglede vi for-
eningens protokol for perioden 1949-1959. Denne pro-
tokol er tidligere blevet efterlyst, men er endnu ikke
kommet frem i dagens lys. Protokollen efterlyses derfor
igen.
Skulle den komme i foreningens besiddelse, vil kapitlet
"Den dunkle periode", som findes i jubilæumsskriftet,
blive skrevet om og bragt her i Broen.
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Træningstider 1991 , fodbold
Årgang

81-82 Miniputter

Seniorer

Træningstider

Tirs- og torsdage
17.00 - 18.00

Man- og onsdage
18.00 - 19.00

Tirs- og torsdage
19.30 - 21.00

.f$65.i.,6illZ...:
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Første
gang

Trænernavn

Uge 10 Teddy Balzarsen 7565 6742

o
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19-80 Lilleputter Uge 10 Keld Andreasen 7565 6380
Hans Ottosen
Allan Steen

7s65 6682
7565 6509
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uge ?? Gunner Jensen 7564 2448

Lokalplan nr. 110
Tekst: Peder Pedersen

omhandlende et industriområdet ved Gl. Kirkevej/Kærvej.

Den 30. januar 1991 kunne vi i Horsens Folkeblad læse, at ovennævnte
lokalplanforslag var godkendt af Horsens Byråd. Den22. oktober 1990
indkaldte Beboerforeningen til et møde på Egebjergskolen til, som det
hed i indbydelsen, orientering om og drøftelse ai ny" industriområder i
Handsted-Egebjerg, herunder lokalplan nr. 110. Baggrunden for mødet
var Beboerforeningens kendskab til, at der senere ville komme et udkast
til endnu et lokalplanforslag, vedrørende en udvidelse af chemitalic a/s
og Egedal Maskinfabrik a/s. vi syntes derfor, det ville være fornuftigt
at se på begge områder under et.

På mødet var der ikke megen stemning for lokalplan nr. 110. Kritikken
gik navnlig på den øgede trafikbelastning, der uvågerligt ville komme på
Gl. Kirkevej, med en eventuel udvidelse tilføIge.
Inden indsigelsesfristens udløb, fremkom der da også 49 indsigelser mod

llul*t det må siges at være rigtig mange. Alligevel vaget Horsens
Byråd helt at se bort fra disse indsigelser, og vedtåg planen.

Det har vi i Beboerforeningen svært ved at acceptere, og vi har derfor
sendt en protestskrivelse til udvalget for Teknik og Miljø, hvor vi beder
udvalget se på sagen endnu en gang. vi er måget iilft"dr" med, at
Horsens Byråd sørger for, at håndværkere og erhvervsdrivende, som
ø1sker at slå sig ned i Hansted-Egebjerg området, får stillet en grund til
rådighed, så egnen kan blive så alsidig som mulig, men kan det være
rigtigt, at man helt blæser på, hvad egnens beboerehener? Man kan nok
mærke, at der er langt til næste kommunevalg! og ville det ikke også
være mere hensigtsmæssig at samle de to erhvervsområder til et?
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Cykelstriber på Egebjergvej
Tekst: Peder Pedersen

Lokalhistorie koster penge
Tekst: Peder Pedersen

Som de fleste nok har bemærket, har vi fået malet cykliststriber på en del
af Egebjergvej. Det var ellers blevet lovet os, at der ville blive lagt nyt
asfalt på vejen i 1990, hvorefter striberne skulle males på.

Ved en foresprøgsel på Horsens Kommunes vejafdeling, fik jeg at vide,
at på grund af at det vestlige fortov er i en meget dårlig forfatning og
tillige ligger for lavt i forhold til vejen, skal dette først hæves og rettes
op, inden asfalten kan lægges på. Hele dette projekt er meget dyrt, og da
kommunen ingen penge har (en sætning, som jeg tror at vi har hørt før),
og da dette forhold iklce forventes at blive bedre de første to-tre år, så

valgte man altså at lægge striberne på nu.

Hvordan skal man så færdes på en vej med sådanne striber? Jeg har
spurgt hos ordenspolitiet i Horsens, som oplyser, at den del af køreba-
nen, som ligger til højre for striben, er forbeholdt cyklisterne; de motor-
kørende må kun overskride striberne ved ind- og udkørsel til og fra ejen-
domme. Bilisterne må køre ind og holde ved kantstenen i en kortere
periode, for eksempel mens passagerer stiger ind og ud. Det er derimod
ikke tilladt at parkere sin bil og forlade den.

Bestemmelserne findes i færdselslovens $46. Så ved vi det, og så må vi
kun håbe, at cyklisterne ikke kommer til skade, når de skal færdes på

den smalle og meget ujævne cykelsti.

Den lokalhistoriske udstilling, som var berammet til aflroldelse i novem-
ber 1990, blev ikke til noget denne gmB, men arbejdet med lokalhistorie
gårr videre.

I vinter samler anstrengelserne sig om at få sorteret og registreret de

materialer og billeder, som findes i arkivet. Vi er nogle stykker, som
mødes hver mandag aften for at arbejde med denne opgave.

Arbejdet er imidlertid
hæmmet en del af mangel
på penge til køb af arkiv-
materialer. Hvis nogle sy-
nes, at det er en god sag,

og gerne vil støtte os med

et beløb, stort eller 1i11e,

kan det indbetales sammen
med kontingentet til Hand-
sted-Egebjerg Beboerfore-
ning. Girokort hertil er
udsendt til samtlige hus-
stande omkring 20. januar.

Arkivudvalget siger mange
tak til alle de, som på den
måde gav os en håndsræk-
ning sidste år, det har
været til stor hjælp og
opmuntring for os.

Ved overførelse lra indbetalerens konto:
Postgirokonto nr. Underskrilt

c?<q GIRO TNDBETALTNGSKoRT

meddelelser vedrørende betalrnqen

Bffågl#,[8ii" n' s ss 86 eZ
Hansted-Egebjerg

Beboerforening
Flanstedvcj 1 5

8700 Horsens

Årskontingent 1991
Bidraq til Sogneark'ivet

Poslvæsenels slempel

[.tu
Porto for indbetaling betales KONTANT

Der må ikke klæbes frimærker på denne blankel

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

>01< +5338697 <

t 2.01 .89 Ber. S 6030 (5-85)
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Rådved borgerforening
Generalforsamling (og andespil) blev aftroidt på Møllebæk den 7. novem- I rekst: peder Hederund
ber 1990. Formanden (conny Jensen) berettede om årets aktiviteter i
foreningen, og hvilke planer å., 

", 
for næsre år. Hun 

"r,*rvri" 
;""td I Generalforsamling

til aktiviteter fra medlemmerne. Kassereren (Inger Munkhoim) aflagdå | beStyfglsgsm øderegnskab. 
I

ilil1åJll##J?"H,",""il:"'"#"fu?"åJ:iå?;ål#nl'ff; I ÆBjørnAndersen. I /af ''1 -\
Generalforsamlingen vedtog en kontingentforhøjelse til kr. 100,- pr. I I / 6fi!,'ryL \,,'-,

##.1##hat***iilJi;*1åxå.ii.'l,?åftH:# | ,
i?ffLill;ff:"?# T'ff"1å:i?'3"*,:fiå'.3:::i::';!T;"ii,111* I Wundersøgt. Sankt Hans som vanlig den23.juni hos Henning Andersen. 

I

lr:"T??l:l?jJ1r":J'::'J:Ti':ii:yj:T:ij9::l:v,11:T.1y1* | nnroe på rådhusetatlas. vi blev bedt om på et kort at indtegne bevaringsværdige bygnin- | 
I'rvvr' l.(' I 

'

ger, landskaber og miljøer. Rådved kan forvente at få omtale i det nye I

atlas svarende til en A5 side. 
I

I

Efter flere henvendelser til kommunen angående Rådvedvejen afholdtes I fUrOg mgdtirsdag den 16. oktober 1990 et møde med teknisk udvalg hos Inger
Munklolm. vejen besigtigedes, oB derefter drøftedes o.i ir".i å.r I kommunen
kunne gffes. Det har været klager over, at vejen er farlig for skolebørne-
ne. Det drejer sig om bakken mod Egebjerg, krydset Rådvedvej-Rådved-
kærvej og vejen gennem Rådved.

Teknisk udvalg foreslog en cykelsti ved
bakken. Der var foreslået et spejl i krydset,
men udvalget var imod dette; det mente at et
spejl gav falsk trykhed. Borgerforeningen
ønsker stadig et spejl.

Der er siden mødet med udvalget etableret
afstribning på vejen gennem byen og opsat
en ekstra lampe ved busstoppestedet. Vi har
endvidere fået en grøn plads (affaldscontai-
nere for flasker m.m.) efter anmodning fra
Borgerforeningen. Kommunen har købt et
stykke jord ved krydset Rådvedvej og Åkær-
gårdvej, så udkørsel fra Ålkærgardvej kan
gøres mere sikker. Borgerforeningen er
blevet lovet et møde med teknisk udvalg,
såsnart det har forslag parat angående cykel-
sti m.m.
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Tanker ved årsskiftet
Tekst og foto:
Jens Thule Jensen

Her ved arsskiftet kunne der være grund til at gøre status over året, der
gik. Jeg har i Broen, som er udkommet i 1990, skrevet og vist billeder
om begivenheder, som er sket i Lundum, og det har på sin vis været
negative begivenheder; jeg tænker her på lukning af Brugsen og ned-
rivning af staldbygningen ved forpagtergården. Vi må jo erkende, at det
er konsekvensen afden udvikling, der går hen over det danske samfund,
enten vi så kan li' det eller ej. Så tænker man og spørger, hvad har så

disse begivenheder ført med sig?

I fortsættelse af lukning af Lundum Brugsforening, hvor der blev et
pengebeløb tilovers, har man stiftet en ny forening, hvis navn er: For-
ening til bevarelse af lokalsamfundet i Lundum sogn, og hvis for-
målsparagraf lyder: Foreningen er upolitisk, og dens formål er at ud-
brede og fremme interessenfor lokalsamfundet i Lundum sogn, bl.a. ved

ffioldelse af møder og kurser, uddeling af pengegaver til støtte af socia-
le, kulturelle og miljøforbedrenrhe tiltag, ffioldelse afforedrag, oprettel-
se af studiekredse m.v..
Denne formålsparagraf har ingen lighed med Brugsens formålsparagraf,
hvori der stod: Brugsforeningens formål er at skaffi medlemmerne de
bedst mulige verer til de lavest mulige priser samt at optage andre
opgaver af økonomisk og almenrryttig art til gavn for forbrugeren.
Ved nedrivningen af staldbygningen har forpagtergården definitivt ændret
karakter fra at have fungeret som et selvstændigt landbrug til et med-
borgerhus, som nu har fungeret godt i mere end et år og er blevet et godt
aktiv for Lundum sogn og dets borgere. Jeg synes, at Lundum Sogns
Borgerforening og mange personer i Lundum sogn har gjort et stort og
frivilligt arbejde for vort lille samfund. Det skal de have et skulderklap
for!

På den måde har negative begivenheder været med til at skabe noget
positivt, at plante trye tæer.

Kirken i et sogn er vel nok en af de
ting, som ikke umiddelbart er udsat for
de store ændringer og begivenheder.
Den stårr som en solid og grundfæstet
del af vor tilværelse og vor kultur-
historie. Og dog er kirken ind imellem
fremme i søgelyset og til debat. For
tiden er det angående kirker i små og
tyndt befolkede områder. Så Lundum
kirke må absolut være noget, vi skal
værne om.

En god forkæmper for vores kirke har
vi i vores sognepræst Ingerlise Sander.
Hun har nu været vores præst i nogle
år. Jeg tør roligt sige at hun både med
sine ord og sin person er faldet godt
til. Hendes arbej,de i kirken, men også
når hun viser sig i medborgerhuset og
i de mange hjem, gØr, at også hun
fortjener et skulderklap!
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ForældremØde 1991
Tekst: Henrik MeldgaardKFUM-spejdernes Egebjerg-gruppe har afholdt sit årlige forældremøde

med stor tilslutning, idet ca. 50 forældre lledere var mødt op. Efter
Spejdersangen og valg af dirigent aflagde formanden, Kristian Pedersen,
Gedved, beretning.

Kristian fortalte om de mange spejder-aktiviteter fra åLrets løb, hvor
Korpslejren var den store begivenhed. Spejderarbejdet er populært, og
tilstrømningen af nye medlemmer har været stor. Gruppen startede i
1990 en Bæverflok med stor succes. Ledersituationen er sådan, at de
fleste enheder kører i faste rammer, mens det på grund af sygdom
kniber hos seniorerne. Til slut rettede formanden en tak til lederne for
veludført arbejde og til grupperådet for godt samarbejde.

Kassereren, Bodil Sørensen, gennemgik regnskabet, som udviser et
overskud på 13.500 kroner. Når vi kommer så godt ud af regnskabsåret,
skyldes det blandt andet en ændret afregningsprocedure med korpset, og
at vi har været heldige med tilskud fra et par fonde til anskaffelse af
telte.

Dernæst drøftedp forsamlingen det kommende ars arbejde i gruppen.
Bodil fortalte om arbejdet i grupperådet og opfordrede forældrene til at
deltage i dette arbejde og i øvrigt at slutte op om deres børns fritids-
aktiviteter. Sommerlejrene for ulve og juniorer er fastlagt- se nærmere
herom i "Egebladet".

Næste punkt på programmet var valg til grupperådet, idet Poul Knudsen,
Inger Madsen og Henrik Meldgaard ikke ønskede genvalg. Disse tre blev
erstattet af Bodil Sørensen, Jette Sørensen og Ingvard Svenningsen, så
grupperådet nu består af ovennævnte samt Finn Kirkegaard, Hanne
Andreasen, Karin Helbo og Kristian Pedersen (formand).

Til revisorposterne genvalgtes Inger Mikkelsen og Ole Schmidt, som på
gemytlig og myndig vis varetog dirigentrollen.

Lørdag den 15. december om aftenen drog vi afsted til spejderhytten
Borgmestergården ved Stilling for at være med på spejdernes julenat-
vandring.

Da vi nærmede os hytten, mødte der os et strålende syn af fakler (og
frysende spejdere). Efter at være delt i hold drog vi ud i den frost- og
stjerneklare aften. Vi kom både over marker og gennem skove, og
holdene kom på sjove prøver, så som rundtosse-stafet ogfind julesange.
Det var en dejlig, frisk og hyggelig tur, vejret var helt perfekt.

Da vi nåede hytten igen efter ca. to timers vandring, var der stillet g1Øgg

og æbleskiver an, dejligt efter en vandretur, det giver appetit. Mens vi
hyggede os, var der underholdning og konkurrencer: Hvor meget vejer
spejderne i alt?; vi blev præsenteret for 735 kg gode spejdere.

Ved 23-tiden kunne vi sige tak for en hyggelig aften, hvor der sagtens
kunne have været flere (forældre, ledere, m.m.) med! Husk at sætte
datoen af i kalenderen til næste jul, jo flere jo sjovere!

Tak til spejderne og deres ledere for en god aften.

Julenatvandring
Tekst: Familien Kirkegaard

- I
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Hansted -Egebjerg H ush oldnin gsforenin g
Tekst:
Karen Bastholm og Annalise Daugård

I november havde vi et arrangement med Søren Christensen, Plantorama
2000, Århus, som sammen med to damer sørgede for en dejlig aften.
Først fik vi lært at lave juledekorationer, og derefter så vi en masse flotte
kort, der udelukkende var lavet af tøneÅe, pressede blomster. Det var
utroligt, hvad der med akkuratesse og megen tåmodighed kunne frem-
stilles. Der var både landskaber, figurer, blomster og mange andre
smukke ting. Efter kaffen fortalte Søren Christensen selv om en op-
levelsesrig tur til Kina, og der var bortlodning af dekorationer og blom-
ster.

I december maned havde vi julemøde. Tove Stensrød fra Korning fortalte
om jul under varmere himmelstrøg, da hun har boet i Australien i mange
år. Det var meget interessant, og hun fortalte det på en levende og frisk
måde. Græshopperne fra Horsens underholdt under ledelse af Carsten
Elkjær. Der var både harmonikaspil og sang, som de unge mennesker
klarede flot. Derefter var der kaffebord med hjemmebagt kage, og efter
at man havde sunget julens sange, var der lotteri med mange fine gevin-
ster.

Traditionen tro var bestyrelsen igen i ar på Hansted Hospital en lørdag
i december. Vi serverede kaffe med hjemmebagte boller og lagkage.
Jørgen Bastholm læste julehistorien, og Finn Andsager spillede til san-
gen.

Når Broen udkommer er fastelavnsfesten på skolen oversfået, og vi har
også haft en hyggeaften den 7. februar.

Lørdag den 2. marts er der dillettant i forsamlingshuset, hvor der op-
føres: Den der ler sidst. Som sædvanlig hygger vi os bagefter med
smørrebrød og dans. Vi håber på god tilslutning.

Onsdag den 6. marts kl. 19.00 får vi besøg af apoteker Elise Gerstrøm,
Svaneapoteket, Horsens. Hun har valgt at fortælle om, hvad kosten
betyder for et godt helbred. Mødet finder sted i Egebjergskolens musiklo-
kale.

Onsdag den 13. marts og torsdag den 14. marts skal vi besøge Jyllands-
Posten. Vi kører i bus fra svømmesalen ved Egebjergskolen kl. 18.30.
Rundvisningen på Jyllands-Posten varer ca. halvanden time, hvorefter vi
får en kop kaffe. Tilmelding til bestyrelsen senest den 1. marts.
Hvts orn IKKE ER TTLSLUTNTNG TtL 2 arrErurn, BLtvER TUREN ARRAN-

cERET TtL ToRSDAG DEN 14. rittnnrs.

Vi besøger GASA i Horsens tirsdag den 23. april kl. 19.30. Aftenen er
endnu ikke helt tilrettelagt, så vi opfordrer jer til at lægge mærke til
opslagene i forretningerne. Husk generalforsamlingen i Egebjergskolens
musiklokale onsdag den 15. maj kl. 19.00.

Bestyrelsen betragter det som en selvfølge, at mændene altid er velkomne
til alle vore aftener.
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Ungdomsskolen - siden sidst
vores lokale afdeling af ungdomsskolen kan glæde sig over fremgang og
god tilslutning til de fleste af vore hold, men ingen åser uden torne...

Lad os være ærlige og præsentere vores problem med det samme:
Hvert ar tilbyder vi mange spændende fag og klubaktiviteter. Interessen
er stor og tilstrømningen ligeså. vi opretter hold, hvor det er muligt, og
undervisningen gar i gang.

Men så sker det tilsyneladende uafvendelige:
Fænomenet, der er blevet et nationalt karaktertræk, indtræffer med
samme forudsigelighed som vitserne i et TV-program med Erling Bund-
gard: En eller to elever ønsker at horde op på fioldet. Nu. Efter to-tre
gange har man besluttet sig.

Hvorfor? spørger man naivt. (Det hører med til skuespillet) Svarene er
ligeså indstuderede som replikkerne i et stykke af ttotberg: Det er
kedeligt at gå til fransk/tysk/foro/osv... Jeg vil hellere gå til liåndbold/-
bridge/andespi1... Jeg skal passe mit nye fritidsjob på tvtælkeveiens
Grillbar.. osv.. osv..

således har vi oplevet en faneflugt fra faget fransk, som startede med 16
elever, men som efter juleferien var reduceret til 4. vi måtte derfor
beklageligvis lukke holdet og henvise de standhaftige elever til fransk-
hold på andre skoler.

Hvao ER MoRALET? Nar det begyndet at gffie ondt, sår kvitter man faget.
overfor lærere, kammerater og forældre siger man, at det er kedeligt.
Nå! I realiteten giver man ikke det nye fag en chance. TneenNle? Ja, det
er desværre de elever, som bider tænderne sammen og arbejder seriøst.
På grund af den vigende tilslutning må holdet til sidst lukkes, og af
mangel på transportmuligheder holder selv de standhaftige op.
TIL TonRIDRENE:
snak med de unge, inden de melder sig til undervisning. Nfu valget er
truffet, prøv så at fastholde de unge på deres beslutning.
TII oe UNGE oG FØLSoMME:
Lad være med at bruge ungdomsskolen ligesom de bruger fiernbetje-
ningen til TV'et derhjemme. Det er nemt at zappe videie til et anået
program, men i virkelighedens verden kan dit bortvalg få konsekvenser
for de andre på holdet. Desuden kunne man jo vise oåverdenen, at ens
rygrad ikke er lavet af kogt spagetti...

Førjul præsenterede vi et par nye fag i klubben. Interessen var stor, og
derfor besluttede vi at tilbyde undervisning i skønhedspleje og datalærå
på den måde, at voksne også kunne deltage i undervisningen.
I skønhedspleje har interessen været så overvældende,at vi har måttet
etablere to hold. Der har åbenbart været et behov blandt pigerne, men
ingen af dem har ført anledning til at invitere mor med på kurset. r løbet
af kurset lærer pigerne at læge make-up, finde de rigtige farver osv.
Holdene besøger også en frisør og en modeforretning forit få de sidste
nyheder med.

På datalære-holdet er der udelukkende repræsentanter for det stærke køn.
Her deltager et par fædre i undervisningen, og vi håber at kunne stimu-
lere interessen for faget, så holdet kan fortsætte efter sommerferien.

Tekst: Henrik Meldgaard

Kunsten at holde
fast...

Nye hold

ffi
I HORSENS
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Afslutning og
udstilling

Klubaktiviteter

Genoplivning/
hjertemassage

Graff itti-guf

Næste sæson

På gensyn

De fleste undervisningshold stopper i uge 10 i starten af marts måned.

Traditionen tro markerer vi os med en udstilling på Rådhuset lørdag den

9. marts. Alle hold deltager i udstillingen med en arbejdende stand, med

plancher eller med andre aktiviteter.

Således optræder voles rnuE-hold med de indstuderede numre, og voles

lokale No-NAME-orkester skal også bidrage til underholdningen. Af
hensyn til plakaterne håber vi på, at de snarest finder et passende navn.

Evt. forslag modtages gerne. (Hi-High-Four-Five-Fiascoes er blevet

kasseret af gruppens manager, da det var for svært at stave')

Der er gratis adgang til udstillingen; se det detaljerede program i dags-

pressen, når dagen nærmer sig.

I slutningen af november afviklede vi en stor diskoteksfest på Egebjerg-

skolen, hvor ca. 85 elever deltog. Ved samme fest trak vi lod om et par

bilietter til Pejsegården, hvor ungdomsskolerne i Vejle Amt afholdt et

stort LAMBADA-stævne med efterfølgende diskotek. Et populært arrange-

ment for kun 25 kr. !

En indsat fra Statsfængslet i Horsens aflagde besøg med ledsager i
klubben. Kim viste lysbilleder fra fængslet, og der var mange spørgsmål

at besvare, også af åen *ete personlige slags. På nuværende tidspunkt

er Kim formodentlig løsladt på prøve efter en tyveri-dom. Desværre

vender mange tilbage til fængslet, men som Kim sagde, de gøt det ikke

på grund af kosten.

Her er chancen for at blive bedre til førstehjælp. Vi gentager succesen

fra sidste sæson og tilbyder et 6-timers kursus, hvor du lærer hjertemas-

sage i forbindelse med genoplivning. Instruktør er Jens Erik Hansen,

Dansk Røde Kors. Kurset afvikles den 11. og den 18. marts kl. 19.00-

21.30 på Egebjergskolen i lokale 22. Hurtig dlmelding til Ungdoms-

skolen, tlf . 75 65 68 98, eller til HM, tlf . 75 65 65 10'

Vær med til sætte liv og kulør på vores klublokaler. Vi har kontakt til et

par professionelle malere. Kom og vær med; det bliver ikke kedeligt !!!

Kontakt vores klubråd i Ungdomsskolen.

Vi ser frem til en god sæson I99Il92 og regner med at kunne tilbyde et

varieret program:

DRTRIRnE Vi byger videre på det, vi har lært.

ForolcnE To hold, et for begyndere, et for viderekomne.

Sausptu Orkestret kører videre; kom og vær med !

RTDEMÆRKe Her lærer du teori og praksis til ridemærkeprøverne.

Elrrrnorurr Byg dine egne ting til den elektroniske hverdag.

FRUE Bevægelse, rytmik og musik går op i en højere enhed.

SrønHEosPLEJE Lær om kosmetik og hudpleje mm.

Boov-autLotNc Gå til styrketræning og kom i god form'

SprCtel-onruSr Få hjælp med skolesagerne i dansk, matematik, sprog.

FnRruSr Lær fransk , så du kan købe ind i det Indre Marked!

Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til nye fag. HuSx, ungdoms-

skolen er hurtig og fleksibel. Vi kan oprette hold, nåLr der er 12 tilmeldte

elever. På gensyn i Ungdomsskolen.
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Amy Jo Spice kommer fra Waukigan, godt 150 km nord for Chicago.
Hun kom hertil, både fordi hun kunne tænke sig at lære Danmark at
kende, og fordi hendes onkel kender de mennesker, hun bor hos; Vera
og Jens Iørgen Kirkegaard. Derhjemme efterlod hun sine to yngre
søskende, lillebror Eric på 11 og lillesøster på 10 år. Hendes første
indtryk af Danmark var en god start på opholdet. Smukt og åbent land-
skab, som hun slet ikke var vant til hjemmefra. I øvrigt synes hun, at
Danmark er udpræget bakket, men det hænger måske sammen med, at
når hun kiggede ud af vinduet derhjemme, var det eneste, hun så veje,
byer og naboens børn, der sloges. Hun er slet ikke vant til åbent land-
skab, siger hun.

Hun havde egentlig ingen hjemve i starten. Hun havde så travlt med at
suge nye indtryk til sig, at hun slet ikke ænsede det en tanke. Men efter
et par måneder med fuld fart på, faldt hun lidt til ro og begyndte at
tænke på sin familie. Det gik dog hurtigt over!

Hendes første møde med os blev dog ikke nær så spændende, som
hendes første møde med selve landet. Folk sagde bare en hel masse på
dansk, som hun jo ikke forstod en brik af. Der var kun et par stykker af
os, som hurtigt fik smidt genertheden over bord, og fik lukket op for det
engelske. Hun fik den opfattelse, at når man opdagede, at hun faktisk
snakkede engelsk, skubbede de fleste af os genertheden væk. Hun håber
til gengæld også at kunne komme til at snakke lidt dansk engang. Hun
synes nemlrg, at danskere generelt er pretry nice!

Efter hvad hun siger, er der himmelhvid forskel på skolerne i USA og
i Danmark. I USA skifter eleverne lokale, når der er ny time, her er det
lærerne. Det er meget mere overskueligt, når der er et rum til matema-
tik, et til fysik osv.. I USA var der også flere elever på den skole, hun
gik i. Det giver flere problemer. Både elever imellem, men sandelig også
lærere og elever imellem. Men samtidig var der også mere liv på gange-
ne. Hun siger, hun er glad for at gå her, og hun er overrasket over, hvor
afslappet lærerne er over for problemer (Hvno!). I USA blev man sendt
ned til rektor eller fik en sveder, hvis man sagde det mindste til en lærer.
I Waukigan havde de 8 timer om dagen; men alligevel var dagene kor-
tere, og hun havde 35 min. spisefrikvarter og 4 min. pause mellem hver
time. I middagspausen kunne man købe mad i skolens cafeteria, hvilket
er meget brugt.

Når vi ser fiernsyn, får vi tit det indtryk, at amerikanske familier har det
utroligt godt, snakker med hinanden om problemerne, og er utroligt åbne
over for hinanden. Det indtryk får vi blandt andet gennem TV-serien
Cosby & Co. Sådanne familier har et navn, som kun kan forstås af
amerikanere; det betyder noget i retning af opdigtet skønt familieforhold.
Det indtryk, vi har fået der, er falsk, siger Amy. Hun ønsker, at det var
sådan, men det er det for det meste ikke. Hun siger, at det også kommer
an på, hvilken del af landet man kommer fra. Til gengæld synes hun så,
at danske familer har det særdeles godt med hinanden. Er det så ud-
bredt! !

Amy kan godt li' at være her. Flinke mennesker, åbent, og meget flot-
tere landskab, end hun var vant til. Det er de ting, der karakteriserer
danske mennesker, hvis man ser lyst på det, siger hun. Den eneste grund
til, at hun ikke vii bo her, er på grund af hendes familie.

En Amerikaner i Danmark
Tekst: Søren Laursen

Nærværende interview blev første gang

trykt i sidste udgave af Egebjergskolens
elevblad Mågen.
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BROEN
3. ARGANG - NR. 3

Åbne og lukkede
containere, 7-30 m3

Kraner op til 26 tons/m
rækkevidde fra 6-12 m

Nyttelast fra 6-12 tons
med hænger op til 30
tons

Biltelefon,
en fordel for Dem

Levering af:
Ral, grus, muldjord,
søsten, m.m.

Konkurrencedygtige
priser

lndhent tilbud

Suge- og blæseanlæg
for frø og korn

THORBEN JøNGENSEN
Solsikkevej l8l

87OO Horæns
Bitttf. 30 73 00 62

75 64 04 66
en god forbindelse

BROEN SrBESTYREES,E:
Han"sted Menighedsråd: 

'

HånA:Tho en (foimånd) , ,r... ,,.'.i

Stæn$ervej,{S 1565,,6r,33

Hånsted.EEebjeiC Beåoeifoiening :

Peder Pedersen (næstformana)

Egebjeryej,1s0 7565,6030

Egebjerg IdiæGfoiening;
Jørn Themsen (kasserer)

Skorgårdsvej 12 :t565,,6201

t- undum Sogns Bor$€rforening:,,,.
Mårtin Vestergåid NielSen (se*ie
tær)
tundumhedev"j,,OOl ;',,,,,1565.4'264
LUhdum Menighedsråd:,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ole,:A ersen:,: "'
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.,

Hansted-EEebjetg
fotening r:r: :1 
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{ryåiise,Daugåid
Højbovej:22;"': I i:

7565 44y09,

HusholdningS-
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,," ,"7562'4419

Lundum Hushol dningSforehin$ :

LiS Odgård,: I ,,,1

Torpvej 29: ,,: :, ,,,.,,

K['U$,$psjds1n.
Hanne;{4dreaserr
Egesholm 55

,.,,,.',':. :',,' 
:,,,,i1..5 6 5 | 4ZA 4

t 
"Enoiuo*.t''....'.,.

7565,6380

Rådved Boi$eifoiening: 
::,:

Peter Hedelund

Harsted Hospital:
Jette Lund
Egebjergvej 100 7565 6522

Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus:
Jens Hering Nielsen
nuen.0...'., ............,. ......... 

i "'1,, 
fi:'7,5-65,,.;6,4,4:,1.,'.

Egebjerg Kollegiet:
Lone Duch ,,, ,

GI Kirkevej 45 47 jSOS øsq,+

Antenneforeningen'
Horsens Nord:
Allan Eriksen
Østerhøjsvej 26 7565 6226

Kulturc€ntret ::,EfebjCigSkoleni,,,
Ingvar Svenningsen

,naAVeaVej.e+
Horsens Kommunale Ungdoms-
skole i EgCbjergi
Henrik Meldgaard
Vesterhøjsvej 56 7565 6570

Egebjerg-Hansted StØttefoiehing :

Kuit Olesen
å.U;n;;:sv"j...6 1565'6426
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Skattefordel?

Netto-husleje?

Økonomibudget?

Lånemuligbeder?

Hos
Bikubens
Boligrådgiver
kan du få alle nøgletal
inden du køber bolig eller bygger til


