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Datodatabanken U/A udskrevet den 14. november 1991

Tirsdag den 26.
Egebjergskolen: Samtaler i 10.a.

Kl. 19.00: Korsang for alle i Ege-
bj ergskolens musiklokale.

Støtteforeningen aftrolder klubaften H.
19.00 i klubhuset.

Onsdag den 27.
Egebjergskolen: Samtaler i 10.b.

Torsdag den 28.
Egebjergskolen: Samtaler i 6.a og b.

Kl. 19.30: Andespil i Egebjerg-Han-
sted Forsamlingshus.

l,ørdag den 30.
Kl. 13.00-17.00 aftrolder Hansted
Hospital julemarked.

Kl. 14.30-16.00: EIFs gymnastikud-
valg og -ledere inviterer til fælles
juleafslutning i Egebj erghallen.

De Ce.m be i ..'...i1.,9 9 .'1

Torsdag den 5.
Kl. 19.30: Andespil i Egebjerg-Han-
sted Forsamlingshus.

Hansted-Egebjerg Husholdningsfor-
ening afholder "julemøde" kl. 19.00
på Egebjergskolen.

Fredag den 7.
Lundum Sogns Borgerforening af-
holder kl. 18.30 fællesspisning i
Medborgerhuset.

Torsdag den 12.
Julefest for pensionister i Egebjerg-
Hansted Forsamlingshus, startende
med gudstjeneste i Hansted Kirke kl.
14.00.

Lundum Sogns Borgerforening af-
holder kl. 19.00 bankospil i Med-
borgerhuset.

Mandag den 16.
Julekoncert i Hansted Kirke kl. 19.00
med organist Willy Egmose, Skjern.

Søndag den22.
Julekoncert i Lundum Kirke kl. 19.30
med kor under ledelse af Henry Pe-
dersen, Ans.

Mandag den 30.
Støtteforeningen aftrolder klubaften kl.
19.00 i klubhuset.

.......U.å,n.U.et'.'.'.,.l...9.9..2

Fredag den 3.
Lundum Sogns Borgerforening af-
holder kl. 18.30 fællesspisning i
Medborgerhuset.

Søndag den 5.
KFUM-spejderne i Egebjerg afholder
nytårsparade på Egekvisten H. 13.00.

Tirsdag den 7.
Kl. 13.30-16.@:
Kagecafe på Hansted Hospital.

Onsdag den 8.
Hansted-Egebjerg Husholdningsfor-
ening har kl. 19.00 i Egebjergskolens
musiklokale besøg af Tove Stensrød,
der fortæller om 20 år under Syd-
karset.

Torsdag den 16.
Lundum-Egebj erg-HanstedPensionist-
forening viser kl. 14.00 film v. Bi-
kuben i klublokalet.

Mandag den 20.
Lundum Sogns Borgerforening af-
holder kl. 19.00 kulturaften i Med-
borgerhuset.

lnrdag den 25.
Lundum Sogns Borgerforening af-
holder børnedisco i Medborgerhuset.

Søndag den26.
Lysgudstjeneste og kirkekaffe i Lun-
dum Kirke kl. 19.30.

Tirsdag den 28.
Støtteforeningen aflrolder klubaft en H.
19.00 i klubhuset.

Fredag den 3L.
Generalforsamling i Egebj erg-Hansted
Forsamlingshus kl. 20.00.

Søndag den 2.
Lysgudstjeneste og kirkekaffe i Han-
sted Kirke kl. 19.30

Onsdag den 5.
Hansted-Egebjerg Husholdningsfor-
ening. arrangerer hyggeaften med
splsnrng.

Fredag den 7.
Lundum Sogns Borgerforening af-
holder kl. 18.30 fællesspisning i
Medborgerhuset. Menu: Gule ærter.

Februåi .1,...9,.9..2

Onsdag den 12.
Antenneforeningen Horsens Nord
afholder ordinær generalforsamling kl.
19.30 i Forsamlingshuset.

Torsdag den 20.
Lundum-Egebj erg-HanstedPens ionist-
forening har kl. 14.00 besøg. af "De
syngende Kogekoner" fra Arhus i
klublokalet.

Mandag den 24.
Lundum Sogns Borgerforening af-
holder kl. 19.00 kulturaften i Med-
borgerhuset.

Tirsdag den 25.
Støtteforeningen aftrolder Hubaft en kl.
19.00 i Hubhuset.

Torsdag den27.
Dilettant-generalprøve i Forsamlings-
huset.

l,ørdag den 29.
Dilettant i Forsamlingshuset.

Egebjerg Idrætsforening og Hansted-
Egebjerg Husholdningsforening af-
holder fastelavnsfest i Lilleskolen.
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Lokal støjlosseplads af Per Helbo, Sorthøjvej 11

Af Horsens Folkeblad den 12. oklo-
ber 1991 fremgår det, at Horsens
kommune har godkendt en kraftig
udvidelse af aktiviteterne på Østjysk
Flugtskydnings Center i Hansted
Åoat.

Banens hidtidige benyttelse blev i
1985 fastsat til 351 timer årligt (treraf
5 weekender å,22 timer) I jagerø-
ver, naturuge og juleskydning. Det
var allerede dengang mindre, end
centret havde ønsket, men efter klager
fra de omkringboende og fra Dan-
marks Naturfredningsforening blev
sagen atgjort af miljøankenævnet,
blandt andet med henvisning til banens
uheldige beliggenhed højtpL en skrå-
ning.

Nu mener Horsens kommune åben-
bart, at der er faldet ro om sagen og
har omstødt miljøankenævnets afgørel-
se. For at skabe grundlag for ændrin-
gen har man allieret sig med Team
Danmarks flugskydningsudvalg og
mener derigennem at stå stærkere over
for de omkringboende og Miljøstyrel-
sen.

Med Horsens kommunes ophævelse
af Miljøankenævnets godkendelse, har

A&hustowot - 8700 tlo]sens . nf. 75 6t 43 44

Det meddeles herved, at
Horsens kommune har med-
delt godkendelse i henhold
til mibøbeskyttelseslovens
kap.5 om scerligt forurenen-
de virksomheder til udvidel-
se af aktiviteterne på Øst-
jysk Flugtskydnings Center,
matrikel nr. 1d, le, laz,Byg-
holm hovedgård, Hatting.

Afgørelsen, soin vil kunne
gennemses ved henvendelse
til Mil6- og Levnedsmiddel-
Centret I/S, Robert Holms
Vej 3, 8700 Horsens, kan in-
den 4 uger fra tidspunktet
for bekendtggrelsen påkla-
ges gennem Miljø- og Lev-
nedsmiddelCentret til Miljø-
styrelsen af enhver, som må
antages at have en individu-
el, væsentlig interesse i sa.
gens udfald.

I{OESENS KOMMUNE
den 7. oktober 1991

man tilladt stort set ubegrænset skyd-
ning alene med den begrundelse, at
man ønsker et Team Danmark Center.
Der er absolut aldrig foretaget nogen
forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger, hverken med hensyn til bly-
forurening eller med hensyn til støjbe-
grænsning. Alligevel tillader man nu
følgende aktivitetsplan:

Træning:
1. januar - 31. marts

Det vil sige, at fremover må og vil
banen blive benyttet stort set uden be-
grænsninger. Vi må forvente skyd-
ninger ikke alene på hverdage, men
også i samtlige weekender og ferie-
perioder.

Som naboer til banen bliver vi natur-
ligvis kraftigt berørt af støjen. Specielt
beboerne i ådalen er generet på grund
af ekko fra skråningen bag banen og
bakkerne på modsatte side. Hidtil har
vi derfor planlagt familiefester og
lignende efter banens benyttelse -
fremover vil det ikke være muligt at
finde perioder, hvor der ikke skydes.
Vi er chokerede over, at kommunen

tilsyneladende ser stort på gældende
lovgivning og i den grad kan tillade
sig at spolere et naturområde, der af
Vejle Amt er udlagt som egentligt
naturområde og særligt naturområde.
Det ser ud som om, at ikke alene
beboerne i Egebjerg, men også miljøet
og naturen må betale prisen for, at
Horsens kommune kan få et inter-
nationalt skydecenter.

Vi har derfor sendt en klage til Mil-
jøstyrelsen og håber, at den vil blive
hørt og sagen dermed anket. Derfor
en tak til alle, som støttede under-
skrifuindsamlingen.

L. april - 30. november
Onsdage kl. 17.00-21.00

L. april - 30. oktober
Lørdage kl. 13.00-17.00

Konkurrenc erl stævner :

Lørdage
Onsdage

10 fredage
16 lørdage
16 søndage
2. juledag ....

kl. 10.00-16.00
kl. 13.00-16.00

kl. 14.00-20.00
kl. 09.00-20.00
H. 09.00-20.00
kl. 09.00-20.00

Træning, konkurrencer og stævner
alene omfatter altså 743 timer årligt.
Hertil kommer så internationale

mesterskaber som Nordiske Mester-
skaber, Europa- og verdensmester-
skaber, Olympiske Lege og lignende
samt jagtprøver, naturuge og træning
af jagthunde.



Ridestævne i Lundum af Rikke Kragh Jensen

I år blev der afholdt ridestævne i
Lundum for anden gang. Stævnet blev
afuiHet i weekenden 7.-8. september.

Der mødte ca. 20 ryttere op, og de
hjalp alle sammen med til at gffe
stævnet rigtig hyggeligt.

Lørdag blev der aftroldt dressur og
ringridning. (fak for lån af stænger,
Hans!).

Søndag var der spring og ponyleg.
Ponylegen gav anledning til megen
morskab. Først skulle rytterne tage en
bid af et æble, som flød rundt i en
balje vand, og dernæst skulle de finde
et stykke chokolade i en tallerken med
mel. Rytterne fik mel i hele hovedet.
Det så bare sjovt ud.

Der var ca. 150 veloplagte tilskuere
de to dage, og vejret var med os.

af Irma Kristiansen Lej en antennetilslutning

Foto: Asta Ahle

Er der nogen, der endnu ikke er
medlem af antenneforeningen, og som
måske er i tvivl, om det har deres
interesse, prøv da at leje et abonne-
ment: man bestemmer selv periodens
længde.

Kvartalslejen er kr. 330,- + et
depositumpå kr. 330,-, der returneres
ved eventuel opsigelse af lejemål eller
ved køb af tilslutningen, hvor endvi-
dere maksimum to års betalt leje (dog
fratrukket den del der omfatter kontin-
gent) kan fratrækkes købsprisen, som
pt. er på kr. 4.995,-.
I ugerne 45-46 blev der udskiftet

forstærkere i D2-kæden. Arbejdet
foregik i dagtimerne for at mindske
generne for medlemmerne. TV3 fik
flere forstyrrelser og blev udskiftet,
endvidere kom Tysk 3 på satellit-
udstyr i uge 48.
Det er blevet muligt at nedtage det
ene svenske TV-program fra rummet,
men prisen er ca. 2,50 kr pr. måned,
så det skal generalforsamlingen tage
stilling til i februar. Til den tid vil
også EuroSport koste penge; derfor er
der flere ting at tage stilling til på

Generalforsamlingen
.,::i,iOff ttåE:.:iden,,,,I2"::::f ebruanli::,I992i:i:il
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Fjernsynskanaler:
Kanal O2 TV3 . u18 MHz
Kanal 03 Sat I . 55 MHz
Kanal04 NDR 62MHz

Kanal06 PROT . .I8ZMHz
Kanal0T RTL+ . 189 MHz
Kanal08 MTV . . 196 MHz
Kanal 09 EuroSport . . . . 203 MHz
Kanal 10 DR . . .2lOMHz
Kanal 11 TCC/Discovery . 2I7 MHz
Kanall2TV2. ..224MH2

Radioprogrammer:
Danmarkl ... 89,4 MHz
Danmarkll ........ 90,5 MHz
Danmark III . . 92,4 MHz
RadioHorsens . ...1.00,6 MHz
Kanal 94, Vejle . . . . . 101,4 MHz
ÅrhusNærradio .. ...102,9 MHz
Radio Viborg . . . . . . . 89,1 MHz
Tysklandl . . . . . . . . 93,9 MHz
Tysklandll ........ 95,0 MHz
Tyskland III . . 97,0 MHz
StarSatRadio ..97,65MH2
RTl-international . . . . 103,6 MHz



Julemarked og kagecaf6 af Jette Lund

Julemarked
I skrivende stund er vi allerede godt i
gang med forberedelserne til vort
tulige julemarked på Hansted Hospi-
tal, som aftroldes den 30. november
d.å. fra kl. 13.00-17.00.

Der er forudbestilt 15 boder - noget
lignende sidste år - og det må vist
siges at være det antal, huset kan
rumme, når der også skal være plads
til vore gæster. Vi håber naturligvis
på god tilslutning, som der har været
de foregående år.
I boderne sælges forskellige ting -

det meste noget - som hører advents-
og juletiden til.

I spisestuen fremstilles æbleskiver og
glØEg, som kan købes til beskedne
priser.

Vi glæder os til at åbne huset for
forhåbentlig mange besøgende denne

Kagecafd
Som noget nyt inviterer Hansted
I{ospital til kagecafe.

Foreløbig er cafeen åben den første
tirsdag i november, januar, marts og
maj måneder om eftermiddagen fra H.
13.30-16.00.

Cafeen er ikke alene for vore be-
boere, men også for udefra kommen-
de, der kunne have lyst til at aflægge

os et besøg. Der bliver enhedspris a 5
kr. for kaffe og 5 kr. for konditorka-
ger. Og så vil vi prøve at genoplive
stemningen fra hine tiders cafebesøg

ved at sørge for lidt underholdning på

de nævnte eftermiddage.
Kom og besøg os - tag en gæst med

- og få en snak med vore beboere og
personalet. Hvis det bliver en succes,

tror jeg, kagecafeen vil blive noget
tilbagevendende i vinter- og forårsmå-
nederne. Velkommen!dag. Velkommen!

Cigaretskodder og kofangere af Britta Poulsen

Opråb:
Ren Natur
Onsdag den 25. september foretog
Gul og Grøn stue fra Kaskelotten en
grundig oprydning i Grusgraven på
legepladsen og i grøfterne og vejkan-
ten på strækningen fra Falck og til
Kaskelotten.

Denne "ren natur" dag var kulmina-
tionen på, at vi i det meste af septem-
ber måned har arbejdet med emnet
natur og miljø.
Det er utroligt, hvad der bliver

smidt rundt omkring - næsten alt fra
cigaretskodder til cyHer; fra mælke-
kartoner til kofangere! I hvert fald-var
det endelige resultat en trailer læsset

til bristepunllet. Affaldet er nu hav-
net, hvor det hører hjemme, nemlig
på uosseelADSEN

Den foreløbige afslutning på det hele
kunne ses på Rådhuset i uge 43.

Vi har nu lavet lidt for miljøet - og
har tænlt os at fortsætte med det. Vi
håber, andre har fået samme gode ide.

Citat af Niels Hausgaard:

oE sviner alting til
i havet og i luften
oe er ligeglade . .

vt må producere det, rotr vil ha'
siger oe.

Foto: Britta Poulsen
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Skønhed, data og selvforsvar af Henrik Meldgaard

-Kan man blive smukil<ere i
Ungdomsskolen?

-Helt sikkert, svarer Elisabeth Lang-
hoff, som på andet år er instruktør for
en stor flok håbefulde piger - og en
enkelt dreng, som heller ikke tror, at
al skønhed kommer indefra.

-Her lærer de unge at bruge make-
up på en fornuftig måde, så de undgår
de mange faldgruber. Vi kommer også
ind på begrebet at finde sin egen
"type", siger Elisabeth, der med en
baggrund som kosmetolog kender
emnet til bunds.

Stor aktivitet
Mere end et dusin unge samles på

denne måde om en bestemt interesse,
og dermed udgør de en del af aktivite-
terne i Ungdomsskolens Egebjergaf-
deling. Et stigende antal af de unge i
området har tilmeldt sig undervis-
ningen, således at der er startet 8 hold
med ca. 100 hold-elever.

Det er hud- og skønhedspleje, elek-
tronik, samspil, foto 1, foto 2, FA-
ME, datalære og volleyball.

Desuden er der i fu etableret to hold
på Lundskolen, nemlig porcelænsma-
ling og selvforsvar.

Nye tiltag
Udover undervisningstilbuddene er

ungdomsskolens fritidsvirksomhed i
klublokalerne et stort aktiv. Netop nu
er klubrådet i gang med nye forslag til
aktiviteter, for ungdomsskolens virk-
somhed bygger pL, at de unge selv
tager initiativ til nye tiltag.

Ny serie
rnruE-holdet er godt i gang med at

indøve en ny serie, hvor pigernes
evne til at finde rytmen og afrasse og
"time" bevægelserne stilles på store
prøver.

-Vi stræber efter at skabe en helhed,
folk vil ikke bare se dans eller gym-
nastik, men forventer at se en kombi-
nation. Derfor skal pigerne også turde
agere og spille med i showet, fortæller
Rikke Hansen, der instruerer de unge
piger, som med entusiasme lyder alle
hendes vink.

Henrik Meldgaard Foto: Henrik Meldgaard
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Dagbogsnotater af Karen Bastholm, Annalise Daugaard og Grete Sørensen

Radio Horsens
I september var husholdningsfor-

eningen på besøg på Horsens Fol-
keblad og Radio Horsens. Tilslut-
ningen var stor, og det blev en god
aften. Bent Jensen fortalte og viste
lysbilleder om bladet. Derefter var vi
på rundvisning, og aftenen sluttede
med smørrebrød, øl og kaffe.

Overflødighedshorn
Den 3. oktober holdt konditor Niels

Steffensen, Horsens en demonstration.
Der blev lavet et lille overflødigheds-
horn samt forskellig dejlig konfekt og
chokolade. Tilslutningen var god.

Fiskeolie og kalk
Den 24. oktober var der et foredrag

over emnet Din lcrop, kost og sund-
hed. Det var konsulent Kirsten Hun-
niche, der fortalte om betydningen af
fiskeolie og kalk. Vi så lysbilleder,
der var fra et samarbejde med læger
fra Aalborg sygehus. Der var nok en
del, som her kom til at tænke på
betydningen af den daglige kost, og
om man skal have et tilskud af f.eks.
Pikasol. Kirsten Hunniche kom fra
firmaet Lube, og hun uddelte prøver
til alle deltagerne.

Julemøde
Som tidligere nævnt her i Broen er

vort julemøde i år torsdag den 5.
december kl. 19.00 i skolens musiklo-
kale. Skoleinspeklør Bent Pedersen,
Torstedskolen har lovet at komme og
fortælle og læse lidt for os, og des-
uden kommer Finn Andsager ogJør-

gen Bastholm. Der serveres kaffe med
hjemmebagt kage, og der bliver også
lotteri med fine gevinster.

Guldgraverne
Onsdag den 8. januar 1992 kl. 19.00

kommer Tove Stensrød fra Korning.
Tove og John Stensrød, hu boet i
Australien i 20 ar, hvor de har haft
mange spændende oplevelser, bl.a.
har de prørtet at grave guld. Tove
Stensrød har tre forskellige foredrag
om deres oplevelser, som hun undet 6t
har kaldt 20 år under Sydkorset. Det
ene af foredragene, nemlig det om
julen i Australien har vi allerede hørt
sidste år til julemødet, men Tove
Stensrød har nu lovet at lade os høre
lidt fra de to sidste foredrag, som hun
har kaldt Ørken og ædelstene og
Australien, som det virkelig er. Des-
uden viser hun en udstilling af for-
skellige ædelstene.

Hyggeaften
I år vil vi prøve noget nyt. Nogle

medlemmer har foreslået, at vi skulle
holde en hyggeaften med spisning.
Det vil vi nu forsøge onsdag den 5.
februar kl. 19.00 i musiklokalet, så
reserver aftenen allerede nu. Der vil
blive lidt underholdning og fælles-
sang, men programmet er ikke lavet
endnu. I vil høre nærmere om arran-
gementet, pris og tilmelding senere.

Påsketing
Ina Ravn Mikkelsen, Hagstedgård,

Stilling kommer mandag den 30.
marts kl. 19.00 i musiklokalet og
viser påsketing og anden pynt af
naturprodukter.

Også for mænd
Til slut skal nævnes, at mændene

selvfølgelig er velkomne til alle vore
arrangementer.

Legestuen
Legestuen startede igen den 2. sep-

tember, og vi har mange nye børn fra
3 år. Vi har åben fra kl. 9.00 til
lT.W - tirsdag og torsdag - men vi
har endnu nogle ledige pladser.

September og oktober er giet med at
lære hinanden at kende, at lege sam-
men, tegne og Hippe og lægge pusle-
spil.

Tandlægebesøg og skovtur
I november skal vi ptøve at få kon-

takt med tandHinikken på Fussingvej.
Det er godt for børnene at blive for-
trolige med besøg hos tandlægen.
Vi skal også en tur i skoven for at

samle kastanier, blade og kogler, som
børnene laver nogle fine ting af, og vi
vil besøge Naturcenter Skovgård.

JuleHip
I december begynder vi med julefor-

beredelserne, julepynten skal klippes
og klistres - for julegaverne til mor og
far skal helst blive færdige til juleaf-
ten. Vi skal også ntr at fh bagt peber-
nødder, for det at få noget med hjem,
som man selv har bagt, åh, det sma-
ger så dejligt!

Juleafslutningen i Legestuen bliver
torsdag den 19. december med sang,
gaver og juleposer. Musikken og
nissen skal vi have sendt bud til.
(Mere herom i Legestuen).

Juletræet er så afslutningen på året
1991, og der er ferie, til vi begynder
igen den 7. januar 1992.

Vinterens aktiviteter
I januar starter vi igen med fuld fart

på med mange aktiviteter. Vi er af
præsten, Ingerlise Sander, inviteret på

besøg i Hansted kirke.
I februar er det, at maskerne og

fastelavnsrisene skal dannes. Børnene
skal lære fastelavnssange og lege
"Fastelavn er mit navn... " Fastelavns-
festen afholdes lørdag den 29. februar
fra kl. 9.30 til 11.30 i Egebjergsko-
lens atriumgård i samarbejde med
Egebjerg Idrætsforening. Der bydes
på tøndeslagning, film m.v.. Præmier
til de mest festklædte. Der er boller
og sodavand til børnene, og forældre-
ne, der er meget velkomne, kan købe
kaffe og boller.
Vi holder vinterferie sammen med

skolen.

Tilmelding
af nye børn til legestuen skal ske til
Grete Sørensen, tlf. 7565 6010.



Høstfest og andespil af Jens Hering Nielsen

Høstfest
Efterhånden er det blevet svært at

samle fuldt hus til den årlige høstfest;
denne gang trods topunderholdning af
Helge Engelbrecht med pianisten
Tommy Rasmussen.

Tilmed havde vi lagt op til noget
nyt, kun madkurvefesr, og til en rigtig
medlemspris d kr. 20.- pr. person.

Festen startede kl. 19.00, hvor de
ca. 100 tilmeldte mødte med smil og
godt humør.

Efter at have nydt det første stykke
mad gik man i gang med høstsangen.
Derefter fik vi så en times underhold-
ning af Helge Engelbrecht og hans
pianist, og det gjorde de til alles
tilfredshed.

Andespil
Nu er der så kun andespil tilbage,

som vi aftrolder i Huset med start
torsdag den 17. oktober, som vi for-
venter god tilslutning til.

Efter at Broen er udkommet kan De
endnu nå at komme med til et par
andespil, torsdag den 28. november
og torsdag den 5. december.

Tak for støtten
Året vil vi slutte med en tak til vore

annoncører, som så flittigt har støttet
os og ligeså til alle vore gæster i løbet
af kret.

Vi håber, I møder op til vores arran-
gementer i 1992.

Generalforsamling den 31. januar og
så de årlige dilettant- eller revy-
forestillinger den 27. februar, 29.
februar og 7. marts. Program følgert

SIDE.,'..,9

Nota Bene:
Det er endnu ikke for sent at blive

medlem af Forsamlingshuset. Prisen
er nu kr. 25 ved, indmeldelsen og kr.
50 resten af sæsonen. Tilmelding kan
ske til et bestyrelsesmedlem.

Foto; Bernt Stribolt

Foto: Bernt Stribolt

Foto: Bernt Stribolt



En dansker i Amerika af Michaela Højsgård

AMY's SKOLESKEMA
i....MANDAG iFIRSDAG ONSDAG .....TORSDAG FREDAciij,l
Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik

Spansk Spansk Spansk Spansk Spansk
Gymnastik Gymnastik Gymnastik Gymnastik Gymnastik

Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk
Tysk Tysk Tysk Tysk Tysk

nYearbook" "Yearbook" "Yearbook" "Yearbook" "Yearbookn
Fysik/Kemi Fysik/Kemi Fysik/Kemi Fysik/Kemi Fysik/Kemi

Frokostpause Frokostpause Frokostpause Frokostpause Frokostpause
Historie Historie Historie Historie Historie

Fra den 1. til den 26. september
1991 var jeg i USA, nærmere beteg-
net i Waukegan ca. 50 km fra Chica-
go, for at besøge Amy Spice, som
sidste år var her i Danmark.

Imens jeg var over there, oplevede
jeg i to dage at være i skole på WHS
(Waukegan High School). De starter
kl. 7.40 og er først færdige kl. 15.05
hele ugen igennem. En lektion varer
ligesom her 45 minutter De har 5
minutters frikvarter mellem hver
lektion. Det er ikke ligesom her, at vi
går ud i skolegården. Nej, de 5 minut-
ter bruger eleverne til at komme fra
klasse til klasse. Hjemklasse og klas-
selærerbegrebet kendes ikke.

Hver eneste elev har et ID-kort for
at komme ind på skolen. Hvis de ikke
har kortet med, lukkes de ikke ind.

For at undgå hærværk, vold o.l. har
skolen ansat sikkerhedsvagter til at
sikre en fredelig skolegang.

Der er ikke en eneste elev ud af de
3500 elever på skolen, der har det
sanme skoleskema, men timerne for
en elev er de samme hele ugen igen-
nem. Dvs. at de f.eks. har gymnastik
i 3. lektion hver dag.

I frokospausen sidder eleverne og
spiser i kantinen.

DAGENS TILBUD
Burger/sandwich.. 0,99US$
Pizztm. pommes frites . . 1,10US$
Drikkevarer 0,40 US$

1 US$ - 6,90 Dkr

Når eleverne får fri, går de ikke
hjem for at læse lektier. Nej, de går
ud sammen med vennerne og kommer
først hjem om aftenen. De spiser
heller ikke hjemme. De spiser på
McDonalds eller Burgerking.

I weekenden tager mange i tivoli,srr
Flags Great America, især de unge
mennesker. Six Flags Great America
er navnet på det tivoli, som jeg har
besøgt. Det er 3-4 gange større end
Tivoli i København. Det lå højst 10
minutters kørsel fra Waukegan.

Det har været en rigtig spændende
oplevelse at være i USA, fordi jeg har
oplevet det i virkeligheden. Man ffu et
andet indtryk af USA, end det man får
fra TV.

SlDE,, fl,0

Michaela Højsgård



På spejderleir i Korea af Morten Sørensen og Richard Bjerregaard

To KFUM-Spejdere fra Egebjerg, Morten
Sørensen og Richard Bjerregaard, deltog sam-
men med 120 andre danske spejdere i verdens-
spejderforbundets 17. World Jamboree l99l
i Korea.

Turen varede 3 uger. Første uge i Thailand,
hvor de boede på et børnehjem, derefter 4
dages rundrejse i og omkring Seoul, og de sid-
ste 10 dage på selve jamboreen sammen med
20.000 spejdere fra I20 lande.

Penge til turen har de blandt andet tjent ved husstandsomdeling af Broen i 1990191.
På de følgende sider fortæller Morten om de spændende oplevelser i Thailand og fra
opholdet i Seoul, mens Richard fortæller om oplevelserne på jamboreen.

I februar 1990 kom Richard Bjerre-
gaard en dag hen til mig og spurgte,
om jeg ville med til The 17. World
Jamboree i Sydkorea. -Ja.. ja Richard,
sagde jeg, den er go' med dig; men
en måned senere havde vi begge
tilmeldt os.

Turen kostede 18.800,- kr. foruden
lommepenge. Det er mange penge for
fattige skoleelever som os; men vi var
sikre på, at turen ville blive en kæmpe

oplevelse. Da vi naturligvis ikke
havde 18.800,- kr. lige ved hånden,
begyndte vi at søge fonde, foreninger
og virksomheder samt at påtage os

forskellige jobs for at skaffe de mange
penge.

Vi var i alt fire spejdere fra Horsen-
segnen, der skulle med. Foruden os

var det Merete Knude, Hatting, og
Mikkel Søllested, Stensballe. Vi søgte
i alt ca. 50 steder om tilskud. To af
ansøgningerne gav pote. Det var
5.000 kr. fra Hede Nielsen's Fond og
2.000 kr. fra Horsens Landbobank -
til deling. Altså 1.750,- kr./person.

Derudover søgte Richard og jeg om
et tilskud fra den arv, Egebjerg Grup-
pe fik efter et ægtepar inde i Horsens.
En vis procentdel af pengene i denne
arv skulle gå til udlandsrejser. Vi fik
2.000,- kr. hver. Tak for det. Penge-
ne til turen skulle vi betale i 5 rater.

Efter en hel del breve fra jamboree-
udvalget og 2 for-weekender var det
pludselig lørdag den27 . august, og vi
var klar til at rejse. Sådan da. De
sidste par dage inden turen havde vi
og vores mødre travlt med at vaske
tøj, købe film og sokker samt sy
mærker på uniformer, m.m.

Vi skulle fra Ålborg til Kastrup.
Herfra fløjvi direkte til Bangkok uden
mellemlandinger. Det tog 12 timer.
Fra Bangkok kørte vi til Pattaya, hvor
vi skulle bo den næste uge på Father
Brennans børnehjem.

I Bangkok
Mandag skulle vi til Bangkok. Først

sejlede vi rundt i floderne. Vandet var
møgbeskidt, men de lokale brugte det
alligevel til alt muligt. Folk badede,

vaskede op og børstede tænder i det.
Langs floderne lå det ene flotte tempel
efter det andet. Efter sejladsen besøgte

vi et af de store.
Om eftermiddagen blev vi sluppet

løs inde i Bangkok, hvor der var en

heftig trafik. Men hvor var der møg-
beskidt! Det var umuligt at trække
vejret dels på grund af varmen og dels
på grund af bilosen. Gadefejere gik
med gasmasker eller tørklæde om an-

sigtet. Vi købte lidt af hvert.
Vi var hjemme på centeret igen til

aftensmaden, hvor menuen bestod af
ris med fiskekarrysovs og eksotiske
frugter; det gjorde den forøvrigt også

resten af ugen!

Paraflighting
Tirsdag var vi ude på en koralø. Vi

så koralrev, badede, sejlede med

vandscooter og prøvede parafl ighting,
hvor man får en faldskærm på ryggen,
og derefter flyver efter en speedbåd

ud over vandet.
Om eftermiddagen var vi på rund-
visning på centeret, som består af en

døveskole, en blindeskole, en almin-
delig skole for fysisk handicappede og
et børnehjem for gadens børn.

S.l.D;Ei;11;in;;.;in
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Obligatorisk skolefag
Onsdag formiddag gik vi rundt inde

i Pattaya. Der var meget beskidt, og
der lugtede grimt. Da vi ville hjem,
tog vi en taxi (Mazda med lad). Det
kostede 50 bht, ca. 10 Dkr for 5 per-
soner.

Om eftermiddagen kørte vi ud til et
spejdercenter. Der skulle vi overnatte.
Til aftensmad fik vi Thailands natio-
nalret @vadr!).

Spejder i Thailand er et obligatorisk
fag i skolen og er meget militærpræ-
get. Det eneste, der var på centeret,
var en stor forhindringsbane og et

skydecenter.

Hjulet bag buddhafigurens hoved symboliserer
buddhisternes trc pil, at ab går i ring: Alt dør og
genfødes, igen og igen! Foto: Morten Sørensen

SIDE.,...,.ll...

Blomster og dyr
Torsdag var vi i Noung Noocha. Det

er en park med blomster og specielle
thailandske dyr.

Om aftenen var vi til Thaiboksning.
Thailænderne gik op i det med liv og
sjæl. Aftenens hovedbegivenhed var
en kamp, hvori deltog en svensker.
Han knock-outed fuldstændig en thai
lænder.

Ofring til Buddha
Fredag ville vi se det ægte Thailand.

Derfor kørte vi bag hovedvejen ad
nogle mindre veje. Vi gjorde stop ved
ananas-, ris- og sukkerrørsmarker. Vi
så et mindre tempel i funfttion, hvor
man bl.a ofrede et grisehoved til
Buddha. Turen sluttede ved verdens
største krokodillefarm.

Om aftenen var der Farewell party
på børnehjemmet. Her spiste vi sam-
men med børnene, og både danskere
og thailændere underholdt. Da det var
færdigt, begyndte vi at pakke og kl.
02.00 tog vi fra centeret.

Politieskorte
Vi fløj fra Bangkok lørdag morgen

H. 08.00. I Seoul lufthavn var der
fem indgange for kun jamboree-delta-
gere. Fra lufthavnen ud til vores luk-
sushotel havde vi politieskorte, for vl
var jo prominente gæster for landet,
og sådan nogle har ikke tid til at vente
på trafikken. Byen var meget mere
ren end Bangkok. Trafikken var vold-
som.

Folk i Seoul bor i kæmpe boligblok-
ke. En boligblok er 15 etager høj.
Dem var der i hundredvis af, og der
var stadig flere under opførelse. Over-
alt i Seoul var der jamboreeflag.

Det olympiske Stadion
Søndag så vi Sydkoreas nationalmu-

seum, Kyong Palace, som er et kæm-
pe område med masser af større og
mindre bygninger og templer. Her
boede kongen i gamle dage. Derefter
gik turen til Det olympiske Stadion.
Vi fik også en time fri i Seoul.

Efter middag gik turen mod scout-
center, hvor vi skulle overnatte de
næste tre nætter. Da vi var lidt for-
sinkede, kaldte vores guide på politiet,
som selvfølgelig kom og gav os eskor-
te.

Tom dieseltank
Mandag kørte vi i nogle bjerge, og

endte i en lille by med kun 2@.000
indbyggere. Der gik vi lidt rundt. På

vej hjem løb vi tør for diesel. En
lokal stoppede op og hældte diesel fra
sin bil over i bussens tank. Han ville
under ingen omstændigheder have
penge for det, for det var en ære for
ham at give os brændstof. På hjem-
vejen havde vi igen politieskorte.

På, Hjerl Hede
Tirsdag kørte vi til Korean Folk

Village, som svarer til det danske
Hjerl Hede. Bagefter tog vi ned til en

almindelig by med 600.000 indbyg-
gere.

Da vi blev sultne, tog vi på restau-

rant. Menukortet hang på væggen og
var skrevet på koreansk. Vi pegede på

den dyreste ret, som kostede 2.000
wong (20 Dkr). Vi anede ikke, hvad
vi ville få.

Lidt efter kom servitricen med flere
skåle fyldt med mad. Det var ris og

blandede grøntsager f.eks tang! Det
var utroligt stærkt. Vi begyndte at

spise det hver for sig; men det var
forkert, så servitricen kom grinende

hen til os, og viste, hvordan vi skulle
spise det.

Welcome
Onsdag kørte vi mod lejren. Hele

den 300 km lange tur foregik ad

bjergveje med politieskorte. Der var
utallige jamboreeflag, skilte, hvor der
stod Welcome to the 17. World Jam-
boree og plakater på de 300 km til
lejren. Der var sågar en rasteplads

reserveret til j amboreedeltagere.
Foto: Richard Bjerregaard



Flot Srværkeri
Da vi kom til lejren, skulle vi have

fundet vores lejrplads, hvilket var lidt
af et problem. Lejren var jo noget
større end de landslejre, vi kender
hjemme fra. Lejren var inddelt i 17

underlejre, der havde navne efter de
byer, hvor der tidligere havde været
afholdt World Jamboree.

Næste problem: -hvor var vores
bagage?. Den var placeret 1,5 km
væk - i en af de andre underlejre. Vi
fik rejst Harlekintroppens (den ene af
de tre danske troppe) telte uden pro-
blemer og iøvrigt opbygget vores lejr-
plads.

Om aftenen var der åbningslejrbål
for alle 20.000 deltagere. En ting kan
man sige om Koreanerne, - de kan
finde ud af at lave fyrværkeri!

Mange aktiviteter
De næste dage gik med at deltage i

de forskellige lejraktiviteter, bytte
mærker, tage solbad fra morgenstun-
den og det vigtigste af alt: gå rundt og
møde nye spejderkammerater fra hele
verden.

Hver dag fik troppen tildelt et antal
billetter til de forskellige aktiviteter.
Vi kunne vælge mellem: Challenge
Valley (en enorm crossbane), mark-
manship (skydning med riffel), ama-
tørradio, speakers corner, pionering,
orientering, hike surfing, speedbåd.

Svensk kongebesøg på den danske lejrplads.
Foto: Richard Bjerregaard

Morgensolbadning!

Pandekageparty
Den næstsidste aften på lejren havde

vores trop pandekage-party med besøg
af 200-300 personer fra så forskellige
lande som USA, Japan og De forene-
de Emirater. Der var også besøg af
underlejrchefen og hans assistenter.

Den sidste dag besøgte den svenske
konge vores lejrplads som den eneste
af de tre danske lejrpladser. Om
aftenen var der afslutningslejrbåI, og
igen var der en masse fyrværkeri og
forskellig optræden.

Da det officielle var over-
stået, var vi 3.000 - 4.000
personer, der løb op på sce-
nen. Her dansede vi i et par
timer til koreansk musik
m.m. Ved firetiden måtte vi
gå hen til vore busser for at
køre mod Seoul lufthavn.

Vi ankom tidlig om morge-
nen og havde hele dagen til
disposition. Nogle tog ind til
selve byen Seoul for at hand-
le eller bare for at kigge.

Kastrup - Bangkok
Kl. 17.00 gik vi hen for at

blive checket ind. Vi fløj
mod Bangkok med en halv
times forsinkelse. Fra Bang-
kok gik det videre til Ka-
strup, hvor vi landede meget
tidligt lørdag morgen. Vi
blev modtaget af en masse

folk med flag og blomster. Vores trop
skulle fortsætte med fly til Tirstrup.

Foto: Richard Bjerregaard

Letmælk og tarer
I Tirstrup blev vi modtaget af foræl-

dre og søskende. Også her var der
nogle, der havde flag med. Flere af
spejderne havde endda ringet hjem og
bedt forældrene tage - ja tænk engang
-en liter letmælk med. Ih, hvor vi nød
det. Da alle havde fået bagagen, gav
tropledelsen champagne til spejderne.
Efter adskillige knus og med løftet om
at mødes og holde kontakten vedlige
drog vi hver til sit. Mange af os
havde nok en lille tåre i det ene øje.

Efter tre utroligt spændende og oplevelsesrige uger i Thailand og
Korea, meldte trætheden sig for mange jamboree-deltagere det
sidste nat før afrejsen til Seoul Lufthavn!

S lD,E...,.,:l.'5

Foto: Richard Bjerregaard



Familiefodbold i Hallen af Carl Chr. Jensen / Poul Larsen

Invitation
Søndag den 26. januar 1992 lnvi-

terer Egebj erg Idrætsforening samtlige
beboere i Lundum, Rådved, Hansted
og Egebjerg, medlemmer og ikke
medlemmer, til at deltage i et indefod-
boldstævne for hele familien, hvor det
sociale vil gå forud for det sportslige.

Familieholdet er ment på den måde,

at familier går sammen og laver et
hold på max. 6 spillere, og spiller
under et efternavn og adresse (f.eks.
familien Pedersen, Egebjergvej 90).

Der vil blive spillet i 3 grupper, en

ungdomsrække, en damerække og en
herrerække.

Ungdomsrækken
er drenge og piger op til 14 år, her
srRt der hele tiden være en spiller
under 7 år på banen og max. en spil-
ler på 14 år (som skal stå på mål).

Damerælken
er for piger/damer fta 14 år og til ?,

der srRt altid være en spiller under
17 år og en over 35 år på banen.

Herrerækken
er for drenge/herrer fra 14 år og til ?,
der srRt altid være en spiller under
17 år og en over a0 år på banen.

Præmier
Der vil være præmier til det yngste

hold i ungdom, de ældste hold i da-

mer og herrer.

Puljeinddeling
Holdenes inddeles i puljer d 4 hold,

nr. 1 og 2 vrl gå, videre til en A ræk-
ke, nr. 3 og 4 går videre til en B
række. Herved får alle hold mindst 5
kampe, kamptiden er 8 min., og uret
vil køre hele tiden. Holdene skal
spille i ens trøjer.

Der vil være præmier til nr. I og 2
i alle rækker.

Tilmelding
senest den2. januar 1992til:.
Carl Chr. Jensen tlt.7565 621,5

Poul Larsen . tlt.7565 6574
Tilmeldingsgebyret er kr. 90 pr.

hold for max. 6 spillere, hvoraf der
må være 4 på banen ad gangen.

De øvrige spilleregler vil blive
tilsendt sarnmen med programmet.

Spurtpræmier
Er der i området firmaer eller priva-

te, der vil give spurtpræmier til de

sjove, festlige og gode mål og detal-
jer, der må komme, så hører vi gerne

fra jer.

Hjælpere til sommerfestudvalget 1992 søges!

G-t åstik)..ii........i,.....,...,,,..'....,...............i...iii..iiiii.ii.,,ii,...l.i.iii...i

Karen Laursen :':.:':':.:.:,,, ': ,:::.:::::
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Ordinær generalforsamling

Men min indstilling er helt klart, at vi
ikke skal lægges sammen med andre
Hubber. Hvis der er problemer med
enkelte hold på grund af små årgange,
er det helt ok at snakke med nabo-
klubber om samarbejde på 1-2 hold.
Men derfra og til en sammenlægning
er der da et stykke vej. Vi kan også
se nu, at de små hold er godt på vej.
Vi har i år deltaget som hjælpere

ved Shubidua koncerten i Horsens.
Det gav et pænt overskud, og l.
november skal vi hjælpe til ved Sava-
ge Rose koncerten i Parkhallen. Det
er Sportssammenslutningen, der står
som arrangør. Jeg vil gerne sige tak
til de mange frivillige, der gang på
gang hjælper til ved disse arrange-
menter.

Sommerfesten i år gik, som den ple-
jer, rigtig godt, i fu også med et
meget pænt overskud til følge. Tak til
alle dem, der trofast møder op og
støtter foreningen ved dette irrange-
ment.

Næste år vil vi forsøge at starte en
tennisklub. Vi har fået tilladelse af
Horsens Kommune, og banerne skal
ligge syd for hallens parkeringsplads.
I januar vil vi indkalde til et infor-
mationsmøde, og se hvor mange der
er interesserede.

Til slut skal der lyde en tak til be-
styrelsen for det store arbejde, der er
udført. Tak til trænere, ledere og ud-
valgsmedlemmer.
Tak til lokale foreninger, hvor vi især
har haft stor hjælp af Støtteforeningen
og Husholdningsforeningen.
Tak til alle vore sponsorer.
Tak til alle, der i 1991 har ydet en
indsats for Egebjerg ldrætsforening.

henvendelse til stig Riis - tlf . 7565 6516

Beretninger tra
udvalgene

Fodbold, ungdom

MINIPIGER Ole Pedersen

Pigerne havde igen i år en forrygende
sæson. Første kamp skulle spilles mod
sidste års værste modstander FC 1.

Pigerne vand 4-1 over FC 1 og 12-0
over FC 2. Det blev starten til en flot
sæson: 37 sejre, 4 uafgjorte, 3 tabte
og en målskore på 216 mod,20.

AS-Pokalen.
Søndag den2316 1991 afsted til årets
første stævne i AS. Det blev til en sejr
på 7-0 over Rårup og 6-0 over AS.
Pigerne fik AS Pokalen for en flot 1.
plads.

.,..i.i.'liliii:ii.i.iiijiii:.i.......tt,.i.ii.i.i,,ii.iiii..i.....iiiii.l.iiiis'lDEl.l.iiil.:.t

På de følgende sider gengives dels formandens og dels de enkelte udvalgs beretninger
til Egebjerg Idrætsforenings ordinære generalforsamling, tirsdag den lZ.tt:pig1.
Beretning fra
fOf manden stig Riis

Så er det igen tid til den årlige ge-
neralforsamling - min første som
formand. Jeg vil gerne understrege,
at det ikke var derfor, jeg havde sagt
ja til at fortsætte endnu en periode,
men på grund af den kraftige udskift-
ning af bestyrelsesmedlemmer (6 gik
af) blev det altså undertegnede. Helt
problemløst har fuet ikke været. Efter
en måned gik Bettina Nielsen ud af
bestyrelsen, da hun flyttede fra Ege-
bjerg. I stedet fik vi Karen Laursen,
som igen var kommet til Danmark,
ind.

I foråret var der lidt debat i hånd-
boldafdelingen, men efter en del snak
og flere møder er tingene faldet på
plads. Der var tale om samarbejde,
eventuelt sammenlægning med nabo-
klubber.

aJI-(----rtrl-nnr-
-nnf-ninf-nna

DET OETIOER, AT DER
ER ET KLART FLSRTAL
FOR DET FRSIVISATTE

FoRSLAQ,dr....!



AIA-CUP Tranbjerg
En stor bus var søndag den 18.

august l99I pL vej til Tranbjerg med
spændte piger og forældre, der skulle
forsvare en flot 3. plads fra sidste år.

Den første kamp var mod AIAÆran-
bjerg, hvor pigerne fik en flot start på
stævnet med en sejr på 11{. Pigerne
vandt suverænt pulje 1 med 8 point
for 4 kampe og en målscore på 39
mod 2.
I semifinalen skulle pigerne møde

Stenstrup, som blev m. 2 i pulje 2.
Det blev til en sikker sejr på 54 til
Egebjerg efter en flot indsats.
I finalen skulle pigerne spille mod

FC1 om l. og 2. pladsen. Det blev
en spændende kamp, hvor pigerne
spillede fantastisk flot og førte kam-
pen 2-l til ca. 15 sekunder før tid,
hvor det lykkedes FCI at udligne.
Efter'forlænget spilletid vandt FC1
med 3-2 over Egebjerg.

Pigerne fik sølvmedalje for en flot
2. plads (tillykke).

Amtsmesterskaber
Egebjerg var i pulje med Uldum 1,

Hovedgård og FCl. Pigernes første
kamp var mod Uldum 1, hvor det
blev til en sejr til Uldum 1 på 1-0.
Egebjerg blev nr. 2 i puljen og klar til
finalen.
I finalen skulle de møde Uldum 1,

Rårup og Stensballe. Pigerne vandt
1{ over Rå*p, spillede 0-0 i en
spændende kamp mod Uldum 1 og
vandt 3-0 over Stensballe. Med 5
point og en målscore på 4-0. Pigerne
fik overrakt lysestager for en flot 2.
plads.

Landsstævne
Tre biler med spændte piger og

forældre var den 23. september I99l
på vej til landsstævne i Gesten. Et
stort stævne, som startede med fælles
indmarch. Det regnede og var ikke
det bedste vejr. Pigerne skulle spille
3 kampe. De spillede 3 flotte kampe
og vandt alle 3 med 6 point og en
målscore på 13-0. Pigerne fik et stort
krus for en suveræn 1. plads ved
landsstævne DDSG&I i 1991.

Det var en flot afslutning på en fan-
tastisk sæson med mange sjove træ-
ningstimer og flotte resultater.

Et hold med meget stor træningsflid
og godt sammenhold.

Tillyldce piger og tak til forældre for
god opbakning. På gensyn i 1992.

PIGER Tommy Savskov
Da sæsonen startede (i regn og

kulde) den 12. marts var der mødt 6
piger frem til træning. EIF havde til-
meldt et 7 mands hold, så jeg gjorde
pigerne klart, at vi skulle finde 3-4
spillere mere for at fundamentet til et
hold var til stede. I løbet af en måned
var spillerstaben vokset til L3, så
frygten for ikke at kunne stille hold
viste sig heldigvis at være ubegrundet.

Efter forårets 9 kampe var vi pla-
ceret på en flot 2. plads, kun overgået
af Rårup, som var meget stærke.
Forårssæsonen sluttede med et lille
grili-party hos undertegnede.

Som en forberedelse til efterårets
kampe deltog pigerne i et stævne i
Tranbjerg den 11. august. Det blev
til 4 nederlag, dog alle på et enkelt
måI, men det tog nu ikke humøret fra
pigerne, og vi havde en god og sjov
dag.

Inden efterårssæsonen ændrede HGU
puljernes sammensætning, baseret på
forfuets resultater. De 2 bedste fra
hver pulje blev flyttet sammen med de
bedste fra andre puljer, og det betød
at vi skulle til at bide skeer med de
stærkeste hold. Pigerne kæmpede
ufortrødent videre, og da stillingen for
efteråret blev gjort op, blev resultatet
en ærefuld 3. plads efter Gedved og
Løsning, men foran Hatting/Torsted
og Hedensted.

Pigerne har gennem hele sæsonen
ydet en god træningsindsats. Det skal
nævnes, at to spillere, Jette Jørgensen
og Christina Fuglsang opnåede at få
tildelt flidspræmier. De to piger har
været til træning henholdsvis 28 og27
gange ud af 28 mulige, flot. Holdet
har endvidere haft en såkaldt fidus.
Efter hver kamp har jeg udpeget en
spiller, som i den pågældende kamp
har ydet et indsats ud over det sæd-

vanlige, og vedkommende har så fået
en aktie i fidusen. Efter samtlige
kampe viste det sig at 3 piger, Mia
Johansen, Varinka Pedersen og Meffe
Riis havde erobret fidusen 3 gange
hver. Pigerne modtog en lille gave fra

EIF for deres dygtighed.
Det blev også tid til en afslutning på

sæsonen. Det startede med 2 timers
bowling fra kl. 16.00, fredag den 4.
oktober. Herefter gik turen til Vester-
højsvej 13 i Egebjerg, hvor vi i fæl-
lesskab tilberedte menuen, franske
hot-dogs og islagkage. Til senere på

aftenen var der købt diverse chips
m.m. Det blev en sjov og hyggelig
dag/aften, som først sluttede veÅ 23-
tiden.
Til slut skal der lyde 3 gange tak.

Tak til pigernes forældre for problem-
fri kørsel til udekampene. Tak til
Støtteforeningen for tilskud til 2 af-
slutninger, flidspræmier og kørsels-
tilskud og tak til EIF for tilskud til 2

afslutninger, fiduspræmier samt stæv-
negebyr i forbindelse med stævnet i
Tranbjerg.

PODER 1985 Henrik Mouritsen
Sæsonen for årgang 1985/86 har

yæret utrolig lærerig for både træner
og børn. Resultatmæssigt et det også
gået godt. Jeg synes, at spillerne har
udviklet sig utroligt godt, og der er
meget at bygge videre på til næste år.

Amtsfinalen i Søvind blev en god
afslutning på udendørs sæsonen, hvor
vi blev nummer 3.

Jeg har fået utrolig stor opbakning
fra forældrene, som også har vist stor
interesse for, hvordan det er gået, og
de har været fantastiske til at tage med

ud at se kampene.

PODER 1984 Carsten Jensen
Det er lidt trist, at vi stadigvæk

mangler nogle af drengene fra sidste
år, da nogle af børnene blev chokeret
over, at de skulle spille mod nogle,
der var I-2 Lr ældre end dem selv.

Derfor var det en stor glæde at starte
turneringen og se, at vi kunne få lov
til at spille imod nogen, der var ligeså
små som os selv, hvilket har gjort, at

drengene har fundet ud af, at de også
kan spille fodbold, som også kan ses

på resultaterne, da vi fik flere sejre
end nederlag.
Vi håber stadig pL, at de sidste

drenge tøf ptwe at være med igen.
En stor tak til forældre og drenge

for den store opbakning, håber fortsat
på et godt samarbejde.

Hjælpere til sommerfestudvalget 1992 søges!



PODER 1983 Leo Rasmussen
Vi har haft det sjovt, men vi har

ikke haft megen opbakning. Det er
synd, når de andre har haft forældre
med til at heppe. Vi har wndet og
tabt lige mange kampe.

Jeg vil sige tak for i år til Kim,
Jesper H., Andreas, Kenneth, Jesper
R., Dennis, Jakob og Ren6.
Husk at komme næste år.

MINIPUTTER Poul Larsen
Det var med nogen skepsis, jeg

påbegyndte træningen udendørs i
foråret sammen med Teddy Balzarsen.
For det første havdejeg aldrig prøvet
at træne 11 mands fodbold før, og for
det andet var det også nyt for de fleste
af spillerne at spille 11 mands.

3 ud af de l7 spillere, vi havde til
rådighed, var miniputspillere sidste fu ,
så det var noget af en udfordring.
Det viste sig dog, at vi godt kunne
være med og spille nogle endog meget
spændende kampe. En del af dem
blev wndet, først og fremmest på en
dejlig spillelyst, som har været ken-
detegnende for de fleste kampe, dog
med enkelte undtagelser, hvor vi
tabte.

Jeg synes dog, at vi stort set har tabt
og vundet med samme sind, og som
trænere kan vi kun være tilfredse, når
man har ydet det, man kan. Det er
ikke en sknm at tabe til et godt hold.
Vi vandt dog de fleste kampe og slut-
tede sæsonen som nr. 3 eller nr. 4
(eg mangler resultater for sidste
spillerunde).

Jeg vil sluttelig sige tak på mine og
Teddys vegne til en flok dejlige børn
og deres forældre, ogjeg håber så, at
I har lyst til at fortsætte til næste år -
for de 11's vedkommende som andet-
års miniputter og 6 stykker, som
rykker op og til næste år skal spille
som lilleputter. Trænerne d6r kan
godt glæde sig til at få nogle rimeligt
tal entfu lde førsteårsl illeputter.

LILLEPUTTER Hans Ottosen
Fra sæsonstart var vi besluttet på
primært at arbejde med drengenes
forståelse af spillet og de enkelte
facetter heri. Imidlertid måtte vi
hurtigt erkende, at det er nogle år
siden, vi sidst har trænet fodboldung-

dom, og hverken spillernes fysiske
tilstand eller evnen til at lytte er helt
som tidligere.

Det fik vi dog rimeligt hurtigt rettet
op på, hvilket var drengenes egen
fortjeneste. De har hele sæsonen ydet
en meget stor træningsindsats, og næ-
sten samtlige 14 spillere er mødt op
hver træningsaften. Resultatet har
været en god udvikling af holdets spil,
og dermed resultater. Efter nederlag
i de første 4 kampe har holdet spillet
en række glimrende kampe og sluttede
på en flot 4. plads. Det er især flot i
betragtning af, at for 12 ud af 14
spillere er det første år som lilleputter.

Med et fu mere under fodboldtrøjen
har holdet særdeles gode muligheder
næste år.

Udover den spillemæssige fremgang
er der grund til at fremhæve det gode
sammenhold og kammeratskab. Der
har været mange gode timer uden for
fodboldbanen. Især vores tur til
Action Parken i Tørring samt efter-
følgende superliga kamp mellem Vejle
og Lyngby var en dejlig og skæg tur.
Sjældent har man oplevet så hårde
moon-car heats i Tørring og hørt så

mange tilråb på tribunen i Vejle.
Endelig en stor tak til forældrene for

perfekt afuikling af trøjevask og kør-
sel. Tak til sæsonens drenge og held
og lykke næste år.

Fodbold, senior

SERIE 5 OG 6 Benno Christensen
I næstsidste spillerunde sikrede

EIF's serie 5 hold sig en oprykning til
serie 4 med en 1-0 sejr på udebane
mod FC Horsens. I en meget nervøs
og ikke særlig velspillet kamp lykke-
des det at hive en beskeden 1-0 sejr
hjem på et straffespark begået mod
Jens Madsen. Det blev sparket ind af
holdets anfører, Lars Sørensen.

Resten af kampen var en sand ørken-
vandring, hvilket var synd for de
mange ElF-tilhængere, der var mødt
op for at støtte os den kolde oktober
formiddag, men spændingen var der
trods alt hele kampen, og jubelen ville
ingen ende tage, da dommerens sidste
fløit lød. Målet, som blev sat ved
sæsonens start, var nået.

henvendelse til stig Riis - tlf . 7565 6516

Den sidste turneringskamp endte
uafgjort, og vi blev dermed vindere af
kredsen og skulle således ud i kreds-
kamp mod Amnitsbøl/Jerlev, som vi
tabte 4-3.

Holdets fiduspræmie gik i år helt
fortjent til en af holdets unge spillere,
nemlig Klaus Kjær. Præmie for
største træningsflid gik ligeledes til en
ung spiller, nemlig Michael Rosen-
berg. Årets topscorer blev Klaus
Søvang med 28 måI.

Serie 6 klarede sig også flot. De
kunne have sikret sig en oprykning
ved at vinde de to sidste kampe, men
det kiksede desværre. De endte på en
3. plads.

Holdet har ikke stemt om fidusen i
år, men præmien for største trænings-
flid gik til Ole Glud.

Alt i alt har det været en glimrende
sæson i ElF-seniorfodbold, blot kunne
træner Gunnar Jensen godt tænke sig
et større fremmøde til træning, hvilket
også vil være nødvendigt i 1992, hvis
vi skal klare os i serie 4.

Sæsonen sluttede med fest i Hub-
huset, hvor stemningen var helt fan-
tastisk. Vi ses i L992, når træningen
begynder til en ny sæson.

En stor tak til tøjsponsorene:
Horsens Kontor Teloik / Egebjerg El.
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SUPER
OLDBOYS Peder Skovgaard

For 10. gang havde Egebjerg Idræts-
forening et SUPER oLD Boys hold med
i turneringen. Sæsonstarten gik glim-
rende, idet holdlederne disponerede
over ca. 20 spillere, og holdet blev
som sædvanligt tophold i kredsen i
forfussæsonen.

Det kneb med at samle hold i efter-
årssæsonen som følge af afbud på
grund af andre gøremåI. Helt galt gik
det i kampen mod FC-Horsens i sep-
tember, idet vi kun kunne finde 9
mand. Een spiller fik det røde kort,
og vor udmærkede målmand frk et
hold i ryggen, og måtte udgå, så alle
kan se, at 7 mand er for lidt til et
fodboldhold.

Kære læser - vi mangler tilgang til
den nye sæson. Vi har et hyggeligt
samvær i en speciel fodboldatmos-
fære, og det omfatter naturligvis også
en øl efter kampivrig indsats.

Til slut vil jeg nævne vor største og
mest tilfredsstillende fight mod lotæg-
tene fra oLD. BoYS holdet. Det lyk-
kedes os at spille uafgjort mod Teddy
og Co., og det var fuldt fortjent.
Knægtene skal jo stadig lære af de
voksne, så de spekulerer måske allere-
de på strategi til næste år.

Ønsker nye fodboldspillere at spille/
motionere med læderkuglen på vort
Super Old Boys hold, er I meget
velkomne til at ringe til Peder Skov-
gaard, tlf. 7565 624I. Sæsonen
starter primo april 1992.

Handbold
Dorthe Mogensen / Martin Uhrskov

Herre senior serie 3 blev i sæsonen
l990l9l trænet af Kim Hoffer.
Forventningen om en oprykning

eller en placering i den bedste halvdel
blev ikke indfriet. Holdet endte på en
6. plads med 16 point.

Derimod Harede serie 5 sig over
forventning.

Trods en svag start sluttede de på en
2. plads i deres pulje, og da serie 4
skulle udvides med endnu et hold,
rykkede de direkte op i serie 4. Serie
5 herre blev ligeledes trænet af Kim
Hoffer.

::::::::: : :l: l:::::l: l:]]:::
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Dame senior serie 3 blev trænet af
Torben Hansen. Målet var en op-
rykning, men trods en god indsats
blev det kun til en 6. plads.

Tendensen til at 2. holdet klarer sig
bedre end første holdet gjaldt også for
serie 4 damer. De sluttede pL en 2.
plads, og skulle spille om oprykning.
Den første kamp vandt de på hjem-
mebane, men desværre kiksede det for
dem i den anden kamp. Så holdet er
fortsat i serie 4. De blev trænet af
Keld Stidsen.

Old boys holdet kom i lighed med
sidste år videre til kredsmesterskab fra
en 7. plads. Det blev dog ikke kreds-
mestre. Det blev ledet af Per Uhr-
skov.

De 2 Old Girls Hold blev igen i år
trænet af Betty Vestergaard og Sten
Højberg. Begge hold blev pænt pla-
ceret. De to hold har også i år spillet
udendørs håndbold.

Mikro drenge og piger (årgang 83-
85) nr. ??. Holdet blev ledet af Dor-
the Mogensen.

Puslinge Piger (årgang 78-79) m. 7
i turneringen under ledelse af Ulla
Jørgensen og Pia Jørgensen.

Piger (årgang76-77) fik med Frank
Hansen som træner en 8.-plads.

Damejunior (fugang 74-75) nr. ??;
Mette Christiansen trænede junior-
holdet.

Drenge Lilleput (årgang 80-81) nr.
5 med Keld Stidsen som træner.

Drenge puslinge (årgang 78-79)
opnåede en 6.-plads med Henrik
Rosenberg og Morten Jochumsen som
trænere.

Drenge (årgang 76-77) blev trænet
af lørgen Andersen og opnåede at

blive nr. 3 i deres række.
Herre Junior (årgang 74-75) nr. 6.

Lars Jensen og Christian Lind ledede
holdet.

Den 23 . j anuar blev håndboldudvalget
kontaktet af vnr om et eventuelt sam-
arbejde eller en sammenlægning af de
to holdboldafdelinger. På et håndbold-
udvalgsmøde blev det besluttet at
spillerne skulle afgøre, om det var
noget, håndboldudvalget skulle arbej-
de videre med.

Så der blev indkaldt til et spillermø-
de for herrerne den 712-9L, hvor ca.

10 spillere var mødt op og afgav deres
holdning, som var meget positiv.
Dernæst blev der indkaldt til spiller-
møde hos damerne. Efter en udsæt-
telse blev det afholdt med meget stor
tilslutning af spillere, som var negativt
stemt over for forslaget fra vur.
Både mellem og efter de to møder,
var der en del uro på grund af nogle
rygter, som var baseret på misfor-
ståelser.

Det siddende håndboldudvalg tog
konsekvensen og stillede på et møde,
hvor alle medlemmer eller deres
forældre var indkaldt, sit mandat i
EIF's bestyrelse til rådighed.

Hjælpere til sommerfestudvalget 1992 sØges!



Men lysten til at kritisere var åben-
bart større end lysten til at lave et
stykke arbejde for EIF, så da ingen af
de 10 fremmødte med en enkelt und-
tagelse, havde lyst til at hjælpe, blev
de gamle udvalgsmedlemmer opfor-
dret til at fortsætte med hjælp fra den
ene, som ønskede at hjælpe.

På grund af den megen uro, der har
været om vore håndboldafdelinger,
blev vi enige om, at vi skulle mar-
kedsføre os kraftigt for at gffie op-
mærksom pa, at der også i fremtiden
vil blive spillet håndbold i EIF.

Så alle spillere fra junior og opefter
har i forsommeren modtaget et brev
om, at der også i fu var håndbold for
dem.

Fra drenge, piger og nedefter blev
der i skolen omdelt spørgeskema om,
hvorvidt de ønskede at spille håndbold
eller ej. Ca. 300 skemaer blev delt
ud, og ca. 45 kom retur pet var
meget skuffende).

Alt i alt må vi konstatere, at vi i år
har tre ungdomshold mindre end
sidste år.

Gymnastik Karen Laursen
I sæsonen 90/91 havde gymnastikaf-

delingen følgende hold:
Motionsherrer under ledelse af Bent

Jensen - 10 deltagere fra Egebjerg.
Motionsdamer under ledelse af Åse
Bertelsen - 42 deltagere. Piger 12-16
år under ledelse af Bente Just - 6
deltagere i Vz sæson. Springhold
under ledelse af Henrik og Morten
Dahl - 16 deltagere. Piger 7-ll at
under ledelse af Karin Brun og Mia
Johansen - 12 deltagere. Drenge/piger
7-LL ar under ledelse af Grethe og
Hisa Takai - 16 deltagerc. Bwn44 år
under ledelse af Irma Sahner og Tina
Schnoor - 29 d,eltagerc.

I år har vi oprettet et nyt hold, unge
piger/damer, i stedet for piger 7-11
år, hvor vi håber på god tilslutning.

Som noget nyt forsøger vi i år at
lave et julearrangement lørdagden 30.
november i hallen, hvor vi håber på
stor opbakning både fra gymnaster og
forældre.

Gymnastikopvisningen i denne sæson
finder sted søndag den 15. marts.

Onsdag fra kl. 20.00 - 21.00 har der
været familiesvømning under opsyn af
Agner Laursen. Fra kl. 2L.00 - 22.00
har der været voksensvømning.

Vi havde søgt om 2 timer mere for
den kommende sæson, for at kunne
fortsætte tilbuddet til debørn, som må
ophøre med undervisningen, når de
kommer i 4. klasse. Det fik vi ikke.

Svømning Bodil Andersen
Forældre/barn svømning har i år

været mandag fra kl. 15.00 - 16.00.
Mandag fra kl. 16.00 til 17.00 har der
været svømmeundervisning med 2
lærere, Lone Dagnæs og Else Løv-
shall. Dette har været meget popu-
Lært,26 elever fra 2.-3. klasse.

henvendelse til Stig Riis - tlf. 7565 6516 .S,l.D.E:.....2..il



Julefest for
pensionister
Tekst: Else Bregendahl

Lundum-Hansted menighedsråd ind-
byder til den årlige pensionistjulefest
torsdag den L2. december. Festen
starter med gudstjeneste i Hansted
Kirke kl. 14.00, hvorefter der er
kaffebord (6 kr. 15,-) i Egebjerg-
Hansted Forsamlingshus.

Tilmelding senest den 5. december til
en af følgende:
Ole Ankersen tlt.7565 4409
J. Østergård Thomsen tlf. 7565 6063
Else Bregendahl tlt.7565 6239

Julekoncerterne
Tekst: IngerliseSaader

Hansted Kirke
Bemærk at julekoncerterne i år ligger
på en mandag aften, den 16. decem-
ber.

Koncerten aftroldes af organist Willy
Egmose, Skjern, og med sig har han
sit store rytmiske kor. Koncerten vil
blive nærmere omtalt i dagspressen.

Lundum Kirke
Her ligger julekoncerten 4. søndag i
advent den22. december, hvor vi får
lejlighed til at synge julen ind.

Denne aften kommer Henry Peder-
sen, Ans, med sit kor på 40-50 men-
nesker. Ved orglet sidder Tine Fen-
ger.
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Kirkebilen
kører igen til gudstjenester i Hansted
Kirke. Ring i løbet af lørdagen direkte
til Horsens Taxa (tlf. 7550 3000) og
meddel, at man ønsker at være med i
kirkebilen til Hansted Kirke næste

dag.
Opgiv adresse enten privat, eller

hvor man vil stå på. Aftal med Taxa,
hvornår man vil hentes. Er der kirke-
kaffe, slutter det som regel H. 21.30.

iSlD.E.i...t2,2

Lysgudstjeneste
Tekst: IngerliseSander

Lysgudstjenesterne i Lundum og
Hansted kirker henholdsvis den 26.
januar 1992 og den?. februar 1992 er
noget nyt, somjeg vil prøve.

Konfirmanderne skal medvirke. Det
væsentligste menneskelige symbol
LysET vil præge gudstjenesten midt i
den mørke vintertid.

VELKOMMEN ALLE

fra de yngste til de ældste.

Lundum Kirke
genåbnet
Tekst: Jens Thule Jensen

Søndag den27. oktober 1991 åbnede
Lundum Kirke igen efter at have
været lukket siden den 25. august.

Kirkens kor er blevet restaureret og
har fået et helt nyt udseende. Der er

lagt et nyt trægulv og et håndvævet
tæppe foran altret. Ligeledes er der
kommet nyt knæfald, antependium og
alterdug, som også er håndvævet.
Det er kunsthåndværkeren Elin

Stefansdottir, der har vævet de for-
skellige ting samt valgt mønstre og
farver, så det fremstår som en meget

fin helhed, der har givet kirken en

farvemæssig fornyelse.
Trægulvet og trappe op til altret er

udført af tømrermester Kaj Iversen,
Lundum. Møbelpolsterarbejdet er

udført af sadelmager Tage Møller
Nielsen, Hovedgård, og malerarbejdet
af malermester J. P. Jakobsen, Ged-
ved. Der er udført et meget fint hånd-
værksmæssigt arbejde, som vi siger
håndværkerne tak for. Denne restaure-
ring har koster ca. 140.000,- kr.

Ligeledes er lysekronen i kirken
blevet renset og pudset op; det er
gørtler Margot Erstad, Århus, som
har udført dette, og hun siger, at den

nu kan holde sig fin i 30-40 fu. Denne
omgang kostede godt 10.000,- kr.
I menighedsrådet er vi glade for, at

vi kunne få det hele lavet på en gang,

og vi indviterede så alle på et let
traktement i Beboerhuset efter gudstje-

nesten. Det blev en god festdag.



Guds ienester i Lundum Kirke Hansted Kirke
Søndag den 1. december
1. søndag i advent

10.30 (kirkebil)

Søndag den 8. december 09.00
2. søndae i advent

Torsdag den 12. december 14.00
eneste for pensionister

Søndag den 15. december 10.30

Mandag den 16. december 19.30 (kirkebil)
Iulekoncert

Fredag den 20. december 10.15
for Egebjergskolen

eneste

10.30

16.30

10.30 (kirkebil)

09.00

10.30

09.00 (kirkebil)

10.30

09.00

10.30

19.30 (kirkebil)
jeneste / kirkekaffe

10.30

09.00
Thomas Fischer-Larsen

10.30

19.30 (kirkebil)
Kirkekaffe

Hvor ikke andet er anført, prædi-
ker sognepræst Ingelise Sander.

S-tDEi.;ijiz:3.

Søndag den22. december
4. søndag i advent

Tirsdag den 24. december
Juleaftensdag

Onsdag den 25. december
1.

Torsdag den 26. december
2. iuled

Søndag d,en 29. december
Søndag efter jul

Tirsdag den 1. januar
N

Søndag den 5. januar
Søndag efter n

Søndag den 12. januar
1. søndag efter Hellig 3 konger

Søndag den 19. januar
2. søndag efter Hellig 3 konger

Søndag den26.januar
efter Hellig 3 konger

Søndag den 2. februar
efter Hellie 3 ko

Søndag den 9. februar
efter Hellis 3

Søndag den 16. februar
lma

Søndag d,en23. februar

Søndag den 1. marts
Fastelavn

Gudstienester på Hansted Hos
den 4. december kl, 14.30 (altergang)

Tirsdag den 24. december kl. 14.00 (julegudstjeneste)

Onsdag den 8. januar kl. 14.30 (altergang)

Onsdas den29. i kl. 14.30

19.30
Julekoncert

19.30
Lysgudstjeneste / kirkekaffe

10.30
Thomas Fischer-Larsen

ingen gudstjeneste

14.00
Kirkekaffe

Onsdae den 19. februar kl. 14.30

ital
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Nu kan du få BONUS
iAktivbanken. Hved år!

Som den eneste bank i Dan-
mark tilbyder Aktivbanken nu
bonus til privatkunder: Jo flere
konti du samler hos os, og jo
mere du bruger os, desto større
bliver den Bonuscheck, du kan
få ind ad døren hvert år. Kom
ind tilos oghør, hvor meget du
kan få i bonus.

AKTIVBANKEN
lo mere du bruger os, io mere bonus får du

Egebjerg Afd. Egesholm 3, 8700 Horsens
Telefon 75 65 67 00

;, Malingtil
engrosprise4

Malerfirma William Hansen A/S . Østerhåbsvei 83 A
8700 Horsens . Tlf. 75 64 51 55

Mandag - fredag: '12.00 - 17.00 Lørdag: 9.00 - 12.00
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MODERNE BINDERI
vi pynter til alle lejtigheder

ennNreoÅB - KoNFTRMATToN
OG BRYLLUP

se de mange muligheder
i brudebuketter
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K,l R,K,E.PY'N.TN'.I.N..Q.1.

, :,,:,:,,dt i åt3tideht ttttL"",,,,,,
, ,:.',.,,, ' ' blomster ,' i,,

EÅNCEUXCTTER OG:: KRAN.SE

S'br. c/Vrulr."
FREDERIKSGADE 39

8700 HORSENS
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