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Niels Højlund 
Folketingets største problem er, at magten 
er ved at flytte andre steder hen, men det 
vil vore politikere ikke indse. 

Folketinget kunne ende samme sted som 
monarkiet: et smukt symbol, men magt
mæssigt uden betydning. 

John W. Hørbo 
Man kan få den tanke, at det er et helt 
andet sted end himmelen, Anders Fogh 
Rasmussen er kommet til at konsultere, før 
han skrev sin debatbog. 

Friheden er en illision som politisk tema. 
Vi er faktisk slaver og gør alt for at flygte 
fra den virkelighed. 

Boye J. Haure 
I gamle dage var proletariseringen øko
nomisk. Nu er den social-psykologisk, og 
bliver mere og mere påtrængende, ja kata
strofal. Der er brug for mere fantasi og 
mindre grådighed. 

Fremtidens vækst i vor del af verden må 
nødvendigvis blive i kvalitet og ikke i 
mængder. 

Ole Hyltoft 
Der er al tid en sjusket løsning på en op
gave. Og en løsning udført med omhu. Den 
sidste metode fører til skønhed. ikke kun 
materielt. Når vi har skabt vore omgivelser, 
skaber de os. Og vi er af ånd. 

Tidens kraver hverken planøkonomi 
eller liberalisme. Det er kvalitet. Den skaber 
glæde. 

Hans Lembøl 
Politikernes problem er, at de forsøger at 
løse morgendagens problemer med værktø
jer fra i går. Det er de ikke alene om. Store 
dele af erhvervslivet og organisationerne 
lever med samme handicap. 

Problemer skal forudses og tackles, før 
de bliver besværlige. Vi skal lære at tænke 
i kvalitet fremfor kvantitet. 

Henning Rasmussen 
At være iderig og kreativ er noget dan
skerne har gode anlæg for. Vor kultur inde
holder et stort potentiale af ideudviklere. 

Den fælles vision for vort samfund kan 
give Danmark et internationalt image som 
kreativitetens land. 

Steen Steensen 
Politik i nutidens skala slår selvstyret i 
stykker. Politik er ikke løsningen på et 
problem. Politik udgør selve problemet. 

Den folkevalgte er blevet et demokratisk 
problem. Friheden begynder der, hvor 
folkets repræsentanter standses. 

Anders Fogh Rasmussen 
Mennesket er kreativt. Den kollektive spæn
detrøje forhindrer den menneskelige aktivi
tets fulde blomstring. Det er den kollekti
vistiske tankegang som har kastet millioner 
af europæere ud i ledighed. 

Vækst behøver ikke være vækst i for
brug. Det kan lige så godt være vækst i 
fritid og andet ikke-materielt forbrug. 

Frank Dahlgaard 
Det er svært at få øje på den store uenighed 
på Christiansborg. Man vil det samme, 
følge med i udviklingen. Dansk politik er 
ved at blive en gold kamp om ministerte
buretter og borgmesterkæder. 

Dansk politik er blevet en pærevælling af 
holdningsløshed, selvmodsigelser og følgen
med-udviklingen. 

Niels Bjerregaard 
Ethvert samfund vil altid være i udvikling, 
være på vej et eller andet sted hen. 
Spørgsmålet er da: skal udviklingen styre 
samfundet og dets borgere eller er det 
borgerne som skal styre samfundsudvik
lingenudviklingen ? 

Arkitekter og politikere, som ikke er 
mindst 15-20 år forud for den tid de lever i, 
bør ikke have indflydelse eller magt. D 



I nt e rv i e w m e d af Jens Thule Jensen og Frands Paaskesen 

Elly & Gunnar Juhl Foto: Niels Bjerregaard 

Elly og Gunnar Juhl kan til foråret '94 fejre 25 års jubilæum 
med deres fine installatørforretning på toppen af Egebjerg. De 
har sønnerne Niels og Henning. Niels, der er gift, er 29 år og 
går på installatørskole i Vejle, og er iøvrigt udlært hos sin far. Henning 
er 23 år og kontorassistent hos Friis Møbler i Horsens. Gunnar stammer 
fra Riis, hvor hans far havde et landburg på 38 tdr. land. Elly er fra 
Nim, og hendes far var også landmand. 

Hvordan bliver man elektriker? 
Jeg kom i lære i Tebstrup, det varede 

dengang i alt 41/2 år. Derefter aftjente jeg 
min værnepligt ved flyvevåbnet, først i 
Karup som rekrut, og derefter i Tune ved 
Roskilde som menig. Under militærtjene
sten havde jag megen gavn af min uddan· 
nelse som elektriker. 

Jeg kom tilbage til Tebstrup som svend 
et 1/2 års tid, og derefter arbejdede jeg som 
svend ved Hatting El, indtil jeg begyndte 
for mig selv i Rådved i 1969. Starten i 
Rådved var et værksted, en annonce i 
Østjysk Avis og en lærling, som stadig er 
ansat i firmaet. 

I 1970 flyttede vi til Egebjergvej 147, og 
i 1980 flyttede vi ind i vores nuværende hus 
og forretning, som vi selv har bygget. I 1985 
kom yderligere hallen til. 

Medens Gunnar var soldat, var Elly ansat i 
Gedved Brugs, og herfra har hun sin han
delsuddannelse. 

Hvor mange ansatte har I? 
Foruden os selv er vi 6 svende og 3 lær

linge, og vi har i alt 8 servicevogne, hvoraf 
den ene altid er klar til hurtig udrykning 
hele døgnet. Elly passer selv kontor og 
butik. 

Gunnar Juh/'s første servicevogn foran 
værkstedet i Rådved 1969. 

Er der noget særligt I har specialiseret Jer i? 
Ja, vi har specialiseret os på service

området indefor hårde hvidevarer samt 
oliefyr og naturgas. Gunnar har i den for
bindelse taget autorisation som vand- og 
gasmester i 1985. 

Vi arbejder også med EDB installationer, 
især inden for pengeinstitutter og fabrikker. 
Dette kræver en meget højteknologisk 
uddannelse af vores mandskab, og derfor 
har vi også en ret stor kursusaktivitet lø
bende. .. 
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Det kan være svært at finde en lampeskærm som i farver passer netop til drengenes medbragte pude. 

Side 4 

Hvem er i dag Jeres bedste kundeemne, er 
det landbrug eller industli? 

Vores største kundeunderlag er industri
en, hvor imod det for nogle år siden var 
landbrug og nybyggeri, der gav det meste 
arbejde. Men vi må da også erkende, at vi 
ligesom alle andre, kan mærke lavkonjuk
turen. 

Hvordan tegner fremtiden sig for Jeres bran
che? 

Vi ser ret fortrøstningsfuldt på frem
tiden. Der er en rivende udvikling inden for 
vores teknologi. Vi kan nævne noget som 
installation af hjemmecomputere, telefo
nomstillingsanlæg i private hjem, og dertil 
kommer udendørsbelysning i forbindelse 
med tyverialarm, hvad der er meget aktuelt 
i tiden. 

Dertil kommer, at vi også arbejder med 
styringsanlæg til maskiner. For eksempel 
har vi til Egedal Maskinfabrik leveret et 
styringsanlæg til en plantemaskine, og 
noget tilsvarende til nogle fabrikker i Hor
sens. 

Har I altid været glade for at bo i Egebjerg? 
Ja, det har vi. Det er jo her vi har op

rettet vores firma, og det er her vi har vores 
familie. Vi synes, at der er de faciliteter der 
skal være, der er en dejlig natur omkring 
os, og bor vi i en tilpas afstand fra Horsens. 

Er der tid til fritidsinteresser? Vi ved, at 
Elly har spillet dilettant, har du Gunnar 
andre ftitidsinteresser end Elly? 

Ja, vi har et gammelt sommerhus i Søn
derby, og der får jeg megen tid til at gå -
sammen med Elly. 

Hvert år i påsken står vi på ski en uge, 
enten i Norge eller Østrig; og hvis vejret 
tillader det, står vi selvfølgelig også på ski 
i Danmark. 

Lidt foreningsliv har der også været tid 
til - for eksempel i antenneforeningen og 
grundejerforeningen. Desuden er Gunnar 
sponsor for Egebjerg Idrætsforenings l. 
hold i fodbold, og følger derfor meget med 
i deres kampe. 

Selvom Elly ikke spiller dilettant mere, 
så er hun yderst aktiv på andre fronter. 
Hun spiller stadig håndbold på Egebjergs 
Old Girls hold, og hun er også i bestyrelsen 
i Egebjerg-Hansted Støtteforening. 

Har I ting eller oplevelser, som i kunne 
fortælle om? 

Der har selvfølgelig været mange pudsi
ge episoder, når man har haft med så man
ge forskellige mennesker at gøre. Det er 
selvfølgelig ikke alt man husker, men en 
ting mindes jeg dog, og det var i begyndel
sen, da jeg var blevet selvstændig, og jeg 
var ene om arbejdet, at Elly' s Jar tog med 
ud for at hjælpe mig. Han var så afgjort et 



En stor del af Gunnar's tid går med udregning af tilbud på såvel større som mindre instal/ationsopgaver. 

ordensmenneske, så hvis der af en eller 
anden grund ikke var ryddeligt og orden, 
hvor vi skulle arbejde, så påtalte han det 
overfor kunden i skarpe vendinger, og det 
var jo ikke altid, at det blev forstået i den 
rette ånd. 

Elly's svoger skulle også engang hjælpe 
til med noget installationsarbejde i en svine
stald. Det blev ikke til meget - han kunne 
simpelthen ikke tåle lugten, så han måtte gå 
udenfor, og det var endda før gyllens tid. 

I den forbindelse måtte Gunnar så an
tage en lærling, som kunne tåle det hele, og 
han er her, som før nævnt endnu. 

Det var spændende at få et indblik i et 
sundt og veldrevet firma - et firma, der er 
i en meget hård konku rrenee, og som all ige
vel forstår både at udvide og holde på sin 
kundekreds. 

Ligeledes har man også haft evne til at 
beholde sit mandskab i længere tid, hvad 
mange kunder inden for den branche sætter 
stor pris på. 

Det er gået godt i de 25 år, der er gået. Det 
er typisk for firmaet, at Gunnar stadig 
husker sin første kunde i Rådved, og at 
denne kunde stadig bliver ved at komme, 
selvom Elly en gang har smidt vedkom
mende ud. O 

El/y's dagligdag er fordelt mel/em ekspedi
tioner i butikken, administrativt arbejde på 
kontoret og husmoderlige sysler i hjemmet. 

Bolden skal afleveres, og med Elly's lange 
karriere som håndboldspiller falder det 
hende ikke svært, med et veludført under
håndsskud, at trille den lille runde læder
kugle om til Karin og Max Andersen på GI. 
Egebjergvej; til Karin, der elegant samler op 
med begge hænder og til Max,legebarnet 
der blev legetøjshandler i millionklassen. Side 5 



Chemitalic A/S udvider af adm. direktør Jesper B. Rasmussen 

Chemitalic A/S er i disse dage ved at færdiggøre sin seneste udvidelse, 
et byggeri på ca. 2500 m2 i 2 etager. Udvidelsen er nødvendiggjort af 
fortsat øget efterspørgsel på vore produkter i et ellers meget konkur
rencefyldt marked. De nye bygninger vil først blive taget i anvendelse 
i begyndelsen af 1994. 

Side 6 

Bygningsudvidelsen 
Udvidelsen af vort nuværende produktions
areal vil blive på ca. 1250 ml Den resteren
de del af de 2500 m' skal dels anvendes til 
ny kantine dels øget lagerplads. Produk
tionsudvidelsen giver mulighed for en 
væsentlig øget produktion, men åbner 
samtidig for en endnu kraftigere automati
sering. Den øgede lagerplads skal sikre, at 
kun minimal lagring fremover vil finde sted 
uden for bygningen. Det gælder især affald 
bortset fra enkelte containere nord for 
fabrikken. Det har med udvidelsen samtidig 
været muligt at flytte enkelte støjende 
anlæg til andre områder, hvorved vi er 
kommet langt under det myndighedsgod
kendte støjkrav i skel. 

Miljø 
Chemitalic A/S har løbende tilstræbt at 
være i forreste linie, når det gælder miljø. 
Det har vi fortsat intentioner om. I foråret 
1993 modtog vi EF's arbejdsmiljøpris i Vejle 
Amt og senest er vi af SiD, Specialarbejder
forbundet i Danmark, udvalgt som Dan
marks næstbedste virksomhed målt på 
økonomi, samarbejde, miljøforhold mm. Det 
er anerkendelser, der skaber stolthed i en 
virksomhed. 

Det ydre miljø, specielt vedrørende luft og 
vand, er også under løbende bedring. Fak
tisk har vi i forhold til vore konkurrenter 
altid været meget lidt forurenende. Det er 
dog de senere år lykkedes at blive endnu 
bedre gennem anvendelse af renere teknolo
gi, men også gennem procesændringer. Som 
eksempel kan nævnes, at vi i dag opsamler 
5.000 kg kobber, som tidligere blev sendt til 
Kommunekemi i Nyborg som 15.000-20.000 
kg slam. 

Chemitalic NS 1993 
Chemitalic A/S har i dag 160 medarbejdere, 
og der arbejdes i 3 skift. Vi havde i seneste 
regnskabsår 119 mio. kr. i omsætning, 
hvoraf 40% blev afsat på eksportmarkeder
ne. Vi har i Europa 500 konkurrenter og 
hertil kommer import fra Fjernøsten. 

Det betyder, at vi til stadighed skal 
holde en international konkurrenceevne. 
Den skabes ved en passende kombination 
mellem gode stabile medarbejdere og ma
skinautomatisering. Det sidste betyder 
normalt ikke flere arbejdspladser, tvært
imod. Vi har heldigvis indtil nu været i 
stand til at bibeholde det samme antal 
arbejdspladser trods en stadig tiltagende 
automatisering. Det er naturligvis også vor 
hensigt i fremtiden. D 



af Pia Ottosen Terrænridt i Hansted skov 
Igen i år var der samlet ca. 50 ryttere til det årlige terrænridt i Hansted 
Skov. Ruten gik ind gennem skoven med forskellige poster, som skulle 
løses undervejs. Vejret var med os og alt forløb godt! Der var i år 
usædvanlig mange udklædte ryttere lige fra nonner, skovtrolde, 
politibetjente til brudepar. 

Der var præmier til det vindende par samt 
2. og 3. præmie. 
Derudover var der præmier til de kønneste 
og de sjoveste udklædte. Som sædvanlig 
kunne der købes vådt og tørt i kroen, som 
var opstillet. O 

Vinderne blev: 
Lise Lotte Jørgensen og Susanne Toft 

De sjovest udklædte: 
Nille Gry Olsen og Thea Slom Jensen 

De kønneste udklædte: 
Sone Andersen og Anne Mette Svenningsen. 

Side 7 
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Side 8 

s U n d h ed s u g e af Henrik Meldgaard 

Efter et stort planlægningsarbejde løb 8.-klassernes sundhedsuge i bog
staveligste forstand af stabelen i ugen op til efterårsferien. 
Hver dag kunne man i den årle morgenstund se lærere og elever stra
badsere med løbetræning eller svømning, inden man skulle i gang med 
dagens dont. Og her var mottoet, at sundhed er andet end fravær af 
sygdom. 

Sport og sund mad 
Sport og sund mad var ugens tema. Elever
ne havde valgt sig ind på forskellige emner, 
og mon ikke den største opgave var lagt i 
hænderne på madlavningsholdene, som 
havde påtaget sig at bespise det meste af 
skolen. På menuen stod bl.a. pitabrød med 
salat og kebab, pizza og grovboller med 
gulerodssalat og frikadeller. Og hver dag 
lykkedes det at få den velsmagende mad 
bragt ud i klasserne i starten af spisepau
sen. 

Mens der blev knoklet i skolekøkkenet, var 
andre hold på ekspedition i sportens ver
den. Turen gik bl.a. til Parkhallen, hvor de 
basketglade elever kom i menneskehænder 
hos de professionelle basketspillere fra 
HICs elitehold. 
-Det var nok det sjoveste i hele ugen, for
tæller Jannie Lind og Helene Kusk fra B.c. 

-Jeg fik ny lyst til basketball, siger Jannie, 
som selv er aktiv spiller. -Både Claus Han
sen og Chuck Speidel demonstrerede lay 
ups, og driblinger til den store guldmedalje, 
men det bedste var nok følelsen af at være 
tæt på berømthederne. Det er der trods alt 
ikke så mange, der har prøvet, mener Kim 
Sørensen og Jacob Andersen fra B.c. 



Aerobic og fitness 
Alle elever, vi har talt med, er enige om, at 
besøget i Parkhallen står øverst på ugens 
TOP TI, men også besøgene på byens fitness
centre var populære. Her blev der svedt og 
løftet og svedt - og det gjorde der sandelig 
også hver morgen, når skoledagen blev 
løbet i gang. 

-Skulle vi starte alle skoledagene med en 
opvarmningstur? -Gerne for mig, siger 
Rikke Nørbo Pedersen fra B.a.- Jeg synes, 
det er vigtigt, at vi lærer at varme op og 
ikke mindst at strække af efter øvelserne. 

Både Rikke og Anne Katrine Madsen,der 
også er fra B.a., bruger en del tid på mo
tion og sport hver uge. 

-Jeg går til aerobic og håndbold, fortæller 
A.K. -Jeg gør det både for at holde mig i 
form, men også for hyggens skyld. Man får 
også gode venner, og så er det sjovt at 
spille kamp. Jeg kunne godt tænke mig 
flere idrætstimer, gerne som valghold. 

-Enig, siger Rikke, der til gengæld ikke 
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rigtig tror på, at kostvanerne derhjemme 
bliver lagt om efter sund-mad-princippet. 

-Jeg kigger nok først og fremmest på 
prisen, når jeg køber ind. Selvfølgelig læg
ger jeg mærke til fedtindhold og den slags
og jeg kan også lave mad uden absolut at 
skulle have sovs til, slutter Rikke. 

List og taktik til motionsløbet 
Ugen sluttede med det efterhånden traditio
nelle Motionsløb fredag den 15. oktober, og 
her satte elever fra B. årgang deres tydelige 
præg på løbet for de store elever ved at 
besætte de første pladser. Men ikke uden 
taktisk planlægning: Således oplevede et 
ledende medlem af lærerholdet - efter i lang 
tid at have fulgtes med en elev fra B.klasse -
at samme elev kort før mål satte i en geval
dig spurt, så stopuret noterede en bedre tid 
til eleverne! 

Vejret var perfekt, og med solen i ryggen 
kom 8.-klasserne sammen med skolens øv
rige elever og lærere løbende ind i efterårs
ferien. O 

Jubilæumsskriftet 
som Egebjergskolen har 

udgivet i anledning af dets 

50-års jubilæum 
kan stadig købes . 

Bogen, der er illustreret med mange 
billeder og tegninger, er i dets indhold 
en fremragende blanding af gedigen 
historieskrivning og fremtidsvisioner. 
Bogen, der er på mere end 100 sider, 
kan købes, for kr. 40,-/stk + eventuel 
forsendelse (kr. 15,-), ved henvendelse 
til Egebjergskolen (n 7565 6555). Side 9 
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Festlige jubilæumsdage 
på Egebjergskolen tekst og foto af Henrik Meldgaard 

Tre intense dage med masser af aktiviteter for alle børn- tre dage med 
spændende oplevelser og udfordringer for alle på Egebjergskolen. 

Forberedelserne 
I tre dage blev der arbejdet i værksteder og 
forberedt fest, og alle steder kunne man 
fornemme en glæde og interesse for at gøre 
Egebjergskolens 50-årsdag til en begiven
hed. Børnene arbejdede sammen på tværs 
af klasser og klassetrin onsdag og torsdag, 
mens fredagen var vendt på hovedet: Alle 
elever skulle møde k1.12.00, hvorefter der 
var jubilæumsstemning resten af eftermid
dagen. 

Elever og lærere i 3.-4.-5. klasse brugte 
dagene til at fremstille festlige billeder til 
udsmykning af gangen i D-fløjens øverste 
etage. Senere kommer turen til nederste 
etage. Inden arbejdet gik i gang, havde 
klasserne besøg af "Fortidens Vidner", som 
berettede om vilkårene under besættelsen 
og om, hvordan det var at gå i skole for 
halvtreds år siden. 

I Lilleskolen arbejdede eleverne i værk
steder. Der blev produceret pynt til den 
store fest i hallen, der blev fortalt historier, 
og gamle lege blev genopfrisket, alt sam
men med stor entusiasme af deltagerne. 
Desuden blev der plantet træer i stor må
lestok, både på skolen og hos private, der 
havde reflekteret på skolens tilbud om en 
jubilæumseg. 

De ældste elever kunne vælge at høre om 
besættelsen. Her kunne de møde tidligere 
modstandsfolk, der fortalte om våbenmod
tagelse og konfrontationer med tyskerne. 
Desuden blev der lavet kartoffelssuppe og 

kræmmerhuse, alt sammen uden brug af 
elektriske hjælpemidler til undren for en 
generation, der er vant til at gribe den 
elektriske håndmixer. Det var også popu
lært at lave personlige badges, men mon 
ikke det var allermest populært at se fil
men Drengene fra Set. Petri, som giver et 
godt billede af forholdene i Danmark for 
netop halvtreds år siden. 



Jubilæumsdagen 
Der var mange andre aktiviteter, som ledte 
frem til kulminationen om fredagen, som 
var den officielle jubilæumsdag. 

Og mon ikke dagen blev præcis så festlig 
og højtidelig, som vi alle havde håbet på. 
Vi fornemmede en glæde og en opbakning 
om skolen, hvilket blev bevidnet ved et 

stort fremmøde af forældre og andre af 
skolens venner. Der var naturligvis flag
hejsning og taler, og skolen modtog mange 
gaver og hilsener, bl.a. en solid fugl, hugget 
i granit, fra lærere og elever. 

Skolen modtog også en jubilæumseg i god 
vækst, som vil kunne give god læ ved 
skolens hovedindgang næste gang, der 
indbydes til jubilæum. Vores trofaste gart
ner Anders overrakte egen, som blev skæn
ket af kommunens Skov & Park afd., og 
træet kom i jorden, bistået af elever. 

Så var der underholdning: En trylle
kunstner til de mindste og et band til de 

største, inden vi slap ballonerne løs i asfalt
gården og blev foreviget lidt fra oven (se 
Broens forsidefoto). Der er allerede indløbet 
meldinger om ballonmodtagelser, bl.a. så 
langt væk som Glejbjerg i Sydjylland! 

Borgmesteren kom 
Tidligere på dagen havde borgmesteren ved 
politiets mellemkomst varslet sin ankomst, 
og kl .IS.OO kunne Henning Jensen holde 
jubilæumstale I Egebjerghallen. Andre 
havde også travlt: Ole Gregersen måtte 
skifte jakke, når han forlod sin post i det 
veloplagte Politiorkester og gik på talersto
len i rollen som skoleinspektør. Det festlige 
samvær sluttede med skolens jubilæums
sang, forfattet af Jørgen Hofland, og sunget 
med intensitet af skolens elever og de man
ge fremmødte forældre og øvrige gæster. 

Og så var der kaffe på skolen, inden 
forældre og børn gik i teatret i Lilleskolen 
og så Anne Brodins utrolige sædeskildring 
fra besættelsen, opført af vore dygtige ele
ver i 6.-klasserne og under nødvendig kom
mando og instruktion af A. L. Winther og 
Else Jensen og med melodiøs assistance af 
Gert Enghild. 

Mange forældre benyttede lejligheden til 
at aflægge besøg i Den Gamle Skolestue, 
indrettet af lO.klasse. Her kunne man gen-

opfriske svundne minder fra før verden gik 
af lave- og samtidig se elevernes bud på 
fremtidens skole, præget af computere. 

Fredagen gik på hæld, trætte skuespillere 
kunne se frem til endnu to forestillinger om 
lørdagen, mens forældre og elever kunne 
forlade skolen, mætte af indtryk og måske 
også af Danmarks største kagemænd, som 
måtte lade livet til kaffen. ... Side 11 
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Når de lyse lærker synger over Hansted, 
og solen skinner skønt i Egebjerg, 
ja så mindes jeg dengang vi kom i huset, 
det HUS vi alle sammen har så kær. 

I Egedal city et hus vi ka' se, 
kom ta' mig ved hånden så går vi derned, 
for der sker en masse, der liver og fest, 
og når vi skalas more, så der det går bedst. 

Dette er et par vers fra en tidligere, særde
les vellykket revy i Forsamlingshuset. 

Tro det eller lad være, men det er igen 
lykkedes Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
at lave en aftale med Bjerre Amatør Scene 
(BAS), som vil komme og opføre endnu en 
revy i forsamlingshuset. 

Første gang bliver torsdag den 24. februar 
1994, hvor der er revy og kaffe. Lørdag den 
26. februar vil der være revy, spisning og 
dans til populær musik. 

Bemærk, at der kun bliver revy disse to 
aftener! Så allerede nu bør du sætte kryds 
i kalenderen og reservere en aften i Huset. 
Se nærmere omtale i programmet, som vil 
blive husstandsomdelt i begyndelsen af 
februar. D 
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Marianne Thomsen 
spurgte 

Side 14 

Broen spurgte gamle elever 
Leif Jensen (48 år) 
Lørdag fonniddag: 
Ja, jeg har gået på Egebjergskolen, og jeg 
skal da også med til Jubilæumsfesten i 
aften. Jeg gik ud af skolen i 1960, og jeg 
regner da med, at der kommer en hel del 
fra min klasse. Af mine gamle lærere kom
mer vel Fru Sohn og Zoffmann - Kirkegaard 
var der vel også dengang. 

Jeg skal hjem med morgenbrød til mine 
gæster. Jeg har tre søskende, som også skal 
være med i aften, og så kommer der nogle 
fra Sjælland, som skal overnatte hos os. 

Jeg ved ikke, om jeg kan fortælle en sjov 
historie, men vi havde dengang en ung 
kvindelig klasselærer, og hende skulle vi jo 
se lidt nærmere på, så vi lagde et stykke 
viskelæder på kanten af bordet, og når det 
så faldt på gulvet, skulle vi jo hen og samle 
det op, og så kunne vi kigge op under 
katederet. Det opdagede hun selvfølgelig og 
spurgte så: Sd du noget? 

Lørdag nat: 
Mine forventninger til i aften er fuldstæn
dig indfriet. Det har været dejligt at se 
nogle af sine gamle kammerater - nogle af 
dem kunne man ikke engang kende. Det 
har også været rart at møde nogle fra de 
andre klassetrin. Fra den 7. klasse, som gik 
ud er der ikke så mange, men fra før den 
tid er der nok en 14-15 sykker, som er med 
i aften. Jeg har mødt næsten alle mine 
gamle skolekærester - der manglede kun 
lige en 5-6 stykker. D 

Tove Kidmose (54 år) 
Lørdag fonniddag: 
Ja, jeg har gået heroppe, og skal med til 
festen i aften. Min bror og begge mine børn 
skal også deltage. Jeg har hørt, at nogle af 
mine gamle klasse-kammerater kommer, 
men jeg ved nu ikke, om der er nogle af 
mine gamle lærere, som deltager. 

Når vi havde musik, så skulle vi selv
følgelig synge med, men det var jo ikke 
altid, at vi gjorde det, og så fik vi altså en 
af violinbuen. Det skal lige siges, at det ikke 
var Zoffmann, og jeg kan altså ikke lige 
huske om det var lærer Rasmussen eller 
Bødtker. 

Lørdag nat: 
Mine forventninger til festen er helt sikkert 
indfriet. Der er kommet 7 fra min klasse, og 
vi har rigtig fået snakket gamle minder. Vi 
synes bare, at musikken er for høj, så vi 
blev nødt til at gå ud i cafeteriet for at 
snakke. D 

\ 



lørdag, den 6. november 1993 
Bernt Stribolt Jensen (47 år) 
Lørdag fonniddag: 
Jeg har gået i Egebjergskolen, og skal også 
deltage i festen i aften. Udover mig skal 
også mine to døtre, min søster og storebror 
være med til festen, så jeg regner næsten 
med at få sovende gæster. Så vidt jeg er 
bekendt, så kommer næsten hele min klas
se, og jeg håber da også meget, at nogle af 
mine lærere kommer, så vi kan få en lille 
hyggesnak. 

Da vi gik i 1. klasse sad vi efter ved 
Grethe Sohn, fordi vi havde lavet vores 
lektier før tid og pakket vores bøger sam
men - denne her var ikke en historie, men 
sandheden (her vil redaktionen dog lige 
sætte spørgsmålstegn ved sandhedsværdi
en!) 

Lørdag nat: 
Jeg synes, at det går fint i aften, men jeg 
havde nu håbet, at der kom flere fra min 
klasse. Vi er 14, og jeg mener, at vi kunne 
have været 22, men vi der er her, har fået 
en rigtig god snak, og jeg mangler stadig at 
danse med et par af pigerne. D 

Hanne Andreasen (45 år) 
Lønjag fonniddag: 
Om jeg har gået på Egebjergskolen; ja, det 
har jeg, og jeg skal være med her i aften. 
Jeg har en søn på 22 år, som også skal være 
med. Jeg ved ikke, om der kommer mange 
fra min klasse, men det håber jeg da. Af 
mine gamle lærere ved jeg da, at Zoffmann 
kommer, og dengang var Ole Gregersen på 
græs - og så var der selvfølgelig fru Sohn 
og Kirkegaard. 

Vi var en skrækkelig klasse - især dren
gene, og da vi gik i 7. klasse fik de os piger 
til at skrive en seddel til samtlige drenge 
for at fritage dem fra gymnastik. Zoffmann 
blev selvfølgelig fuldstændig rasende og 
forældrene syntes, at det var noget skræk
keligt noget, vi havde lavet. Vi syntes jo i 
grunden ikke, at det var så galt. Enden af 
det blev, at vedkommende, som havde 
fundet på det, kom ikke med på Bornhol
merturen som straf. 

Lørdag nat; 
Jeg synes simpelthen bare, at det har været 
alletiders aften. Jeg har nydt hvert sekund. 
Jeg ved godt nok ikke, hvor mange vi er i 
aften - det har jeg ikke talt. Vi er der selv
følgelig ikke alle sammen, men næsten alle. 
Nej, jeg har ikke mødt en gammel skole
kæreste for jeg havde vel ingen. Vi nåede jo 
ikke rigtig at opleve det der, for det var jo 
i 7. klasse, at vi gik ud og der var det lidt 
for tidligt at begynde på sådan noget. D 

Niels Bjerregaard 
fotograferede 
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Hundekoldt på Grønland 
Hvornår er det hundekoldt på Grønland? r 
gamle dage, hvor eskimoerne ikke havde 
termometre, havde man en sikker måleme
tode: Når Hr.Eskimo skulle lade vandet, og 
strålen frøs nedefra og op - så var det hun
dekoldt! 

Denne sandfærdige historie blev sammen 
med mange andre leveret af Ove Sørensen, 
som den 27. september gæstede Ungdoms
skolen for at fortælle om sine oplevelser 
som medlem af slædepatruljen SIRlUS, som 
er med til at markere dansk suverænitet i 
Nordøstgrønland. 30 unge og voksne fik en 
uforglemmelig aften, takket være Oves 
talent som fortæller og fotograf. Billederne 
af de søde hunde gik lige til en hver ung 
piges hjerte - og så gjorde det ondt, når 
man fik at vide, at overskudshundene blev 
skudt. I dette barske, men samtidig utroligt 
smukke sceneri er der ingen plads til barm
hjertighed. 

Rift om billetter 
Ungdomsskolen tilbyder i år en rejse til 
Vestgrønland, og få dage efter kunne vi 
melde udsolgt. Som sædvanlig var der stor 
interesse her og i Lund, og halvdelen af 
deltagerne kommer således fra Egebjerg og 
Lund. Der venter de unge store oplevelser, 
og mon ikke vi kan se frem til nogle gode 
Grønlands-historier, når deltagerne vender 
hjem efter påskeferien 1994. 

Sur le ciel de Paris 
Sidste sæsons succestur til Paris har in
spireret os til at tilbyde endnu en tur til 
Byernes By i starten af påskeferien 1994. 
Læg lige mærke til, 

at turen er forlænget med to dage, 
at vi skal bo på rigtigt hotel, 
at morgenmad og aftensmad er med 

prisen og 
at alle entreer er med i prisen 

på 1.650,00 kroner. 
Tilmelding senest den 1. december 1993. 

Stor succes med korte kurser 
Som noget nyt har vi i år tilbudt en per

lerække af korte kurser og enkeltarrange
menter. 

Det har åbenbart ramt plet, for utroligt 
mange unge har benyttet sig af disse tilbud 
og fået nogle gode oplevelser med stunt
undervisning, skønhedskur og fisketur. 
Flere oplevelser venter forud e! 

Efter jul tilbydes bl.a. hjertemassage og 
genoplivning, og her inviterer vi også inter
esserede forældre med. 

r øvrigt vil vi gerne understrege, at 
forældre altid er velkomne gæster i Ung
domsskolen. Kig ned - vi har altid kaffe på 
kanden. 

Liv i klubben 
Vores klubliv er præget af nye medlemmer, 
men de gamle kigger også ned og får af
gjort tingene over et slag billard. 

Vi har flere klub-arrangementer under 
planlægning, men datoerne ligger endnu 
ikke fast. Vi vil bl.a. gerne høre om en 
dansk soldats oplevelser i Bosnien, ligesom 
vi har kontakt med en person, der kan 
fortælle om, hvad det vil sige at være in
valideret efter en trafikulykke. 

r januar er der en klubfest på program
met- og rygter vil vide, at der bliver tale om 
en 60-er fest med præmier til bedste på
klædning. 

Nye hold i gang 
To nye hold har set dagens lys: Madlavning 
v! Jette Hansen og reportagefoto v! Niels 
Bjerregaard. Desuden gentager vi det gode 
samarbejde med ErF om aerobic. Her knok
les og svedes der til den store guldmedalje 
under ledelse af vores nye instruktør, Dor
the Olesen. 

Også i år benytter nogle af de unge sig 
af tilbudet om ekstra undervisning. Således 
har vi hold i matematik v! Gert Enghild og 
tysk v ! Jørn Andreasen. Sådanne små hold 
kan oprettes hele året efter behov. 

Gode, gamle tilbud er stadig aktuelle: 
Tilstrømningen til elektronik var i år så 
stor, at vi måtte lave to hold, og foto og 
skønhedspleje samler stadig unge til under
visningen. 

Tillykke til Egebjergskolen 
Ungdomsskolen ønsker Egebjergskolen til 
lykke med 50 års fødselsdagen. Ungdoms
skolen var allerede en realitet på skolen 
inden kommunesammenlægningen i 1970, 
og siden har vi i skiftende lokaler været en 
del af skolens liv. 

Det er stadig Ungdomsskolens politik at 
fastholde en decentral struktur, så Ung
domsskolen er der, hvor de unge bor, og vi 
ser frem til et fortsat godt samarbejde på 
Egebjergskolen. D 



Muren er faldet, m.m. 
ARD og ZDF på Astra 
Siden sidst har vi fået de gamle tyske lands
programmer på anlægget igen, og denne 
gang i satellitkvalitet. 

I forbindelse med anbringelsen af ARD 
og ZDF på anlægget, er der sket et par 
ændringer i programudvalget, idet NDR 3 
er udgået og erstattet af ZDF. Endvidere er 
ARD sat på i forlængelse af Childrens 
Channel fra kl. 18.00. 

Discovery og Childrens Channel 
Begge kanaler er blevet flyttet til Astra le 
og kodet, dette har medført lidt problemer 
med modtagekvaliteten, specielt på Dis
covery, men det skulle i skrivende stund 
være afhjulpet. 

Generalforsamling ~1ft.~_ 
Bestyrelsen gør opmærk- g;:y;'III .... 
som på, at Antennefor
eningen Horsens Nord 

afholder ordinær general-- 5eli~~~~ 
forsamling i fOr!;am u, 
onsdag den 16. februar 1994 
kl. 19,30, med dagsorden i henhold til ved
tægterne. Foreningen er vært ved en kop 
kaffe med blødt brød. 

Foreningens bestyrelse 
Allan Eriksen (formand) .... 1J' 7565 6226 
Jørgen Pedersen (kasserer) .. 1J' 7565 6322 
Finn Christensen .. . ....... 1J' 7565 6526 
Irma Christiansen .. ... .... 1J' 7565 6056 
Poul Sørensen ............ 1r 7565 6701 

I ANTENNEFORENINGEN HORSENS NORD I 
EGET KANAL PROGRAM KANAL FREKVENS 
TV VIDEO 

TV3 02 48 MHz 

SAT 1 03 55 MHz 

DANSK TV 1 04 62 MHz 

O TVT (TV·TREKAN1EN) 05 175 MHz 
W PRO 7 06 182 MHz Cl - DISCOVERY 07 189 MHz > MTV (MUSIKKANAL) 08 196 MHz 

~ DSF (SPORTSKANAL) 09 203 MHz 

j:: 
SVENSK TV 1 10 210 MHz 

CHILDRENS CHANNEL I ARD 11 217 MHz 

DANSK TV2 12 224 MHz 

SUPER CHANNEL S 09 161 MHz 

RTLt S 10 168 MHz 

ZDF S 13 245 MHz 

RADIO VIBORG 89,1 MHz 

DANMARKPl 89,4 MHz 

DANMARKP2 90,5 MHz 

DANMARKP3 92,4 MHz 

O TYSKLAND 1 93,9 MHz -Cl TYSKLAND 2 95,0 MHz « TYSKLAND 3 97,0 MHz 
a:: STARSAT RADIO 97,65 MHz 

RADIO HORSENS 100,6 MHz 

KANAL 94, VEJLE 101,4 MHz 

RADIO BØRKOP 102,95 MHz 

RTL·RADIO (OLDIESENDER) 103,6 MHz 
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Kommunalvalget står for døren og derfor havde Hansted-Egebjerg 
Beboerforening inviteret til vælgermøde i Egebjerg-Hansted Forsam
lingshus onsdag, den 10. november kl. 19,30. 
Beboerforeningen ville gerne have haft en 
debat udelukkende med lokale repræsen
tanter for partierne, men da der kun er fire 
partier repræsenteret i området - og det ene 
meget stærkt - så ville det nok blive en 
noget ensidig underholdning. 

Derfor valgte vi, at invitere samtlige 
partier i Horsens, - som dog kun måtte 
sende en repræsentant hver - til at sidde i 
et panel. 

Partierne blev så glade over, at der var 
nogen, der uopfordret gad arrangere et 
vælgermøde, at de straks sagde ja tak. 

Panelet 
A Socialdemokratiet 
C Konservative 
D Centrumdemokraterne 
F Socialistisk Folkeparti 
O Trivselspartiet 
T Miljølisten 
V Venstre 
Z Fremskridtspartiet 
ø Enhedslisten 

Velkomsten 

Kurt Nielsen, Hansted 
Ernst Dyekjær Madsen 
Gorm Flagstad 
Lone Bach 
Marie Quorning 
Helge Bruun 
Ole Gregersen , Egebjerg 
Carl Winter Jensen, Rådv. 
Gitte Weinreich, Egebjerg 

Da beboerforeningens formand p.t. belærer 
østblokken om markedsøkonomi m.v., 
måtte kassereren, Carl Oluf Madsen, byde 
velkommen til forsamlingen på beboerfore
ningens vegne. 

Ved hjælp af lidt matematisk hoved
regning, kom sekretæren frem til, at der på 
et tidspunkt var mødt 33 personer op, som 
så blev til en mere og en mere + pressen og 
os selv. - Altså et helt pænt fremmøde, 
selvom det var Mortens aften. (HeldigVis 
var der ikke fodbold i tv li) 

Efter Carl Olufs velkomst blev ordet 
overgivet til ordstyreren, Jørgen Ullvitt. 
Han meddelte panelet, at hvert parti ville få 
et S-minutters indlæg til at starte på. For 
nemheds skyld ville det komme til at gå i 
alfabetisk orden. 

Første halvleg 
Liste A (Kurt Nielsen, Hansted) startede på 
sine S minutter - og selvom man kan nå at 
sige utrolig meget på S minutter var Kurt 
slet ikke færdig, da stopuret lød, så Jørgen 
Ullvit måtte ryste den medbragte bjælde 
kraftigt, så næste parti kunne komme til 
orde. 

Jeg ved ikke, om det var fordi man sad 
og tænkte på Mortensanden - eller man sad 
og forestillede sig selv i byrådet - at man 
ikke kunne finde ud af alfabetet, men da 
man nåede hen til de sjældent brugte bog
staver, kneb det lidt med at huske række
følgen. Med lidt hjælp gik det dog. 

Jeg vil ikke her referere, hvad hvert 
enkelt parti havde på hjerte. Det kan nemlig 
koges ned til meget få ord: børnepasning -
ældrepolitik uddannelse -arbejds
pladser / erhvervspolitik - hvor der var stort 
set enighed om, at der skulle arbejdes 
videre på, at få disse områder til at fungere 
meget bedre. 

Selvfølgelig var man ikke enige om 
måden, det skulle gøres på. 

De borgerlige går meget stærkt ind for 
privatisering, hvor det kan lade sig gøre og 
er en fordel, mens socialdemokraterne, 
folkesocialisterne og venstrefløjen i øvrigt er 
meget stærke modstandere af privatisering. 

Her findes der en meget markant skilleli
nie mellem højre- og venstrefløjen. 

Det kunne man også sagtens høre under 
hele aftenens debat. 

Kulturen fik også en del ord med på 
vejen - både for og imod. 

Da alle partierne havde præsenteret sig, 
fik Venstre lov til at præsentere yderligere 
to lokale kandidater, nemlig Palle Koch og 
Torben West. 

De to herrer fortalte hvad de stod for og 
syntes naturligvis, at vores kryds skulle 
sættes hos netop dem. 



Anden halvleg 
Efter pausen var ordet frit og ordstyreren 
opfordrede tilhørerne til at stille spørgsmål. 

Hvem har vedtaget, at der skal leveres vac
cuumpakket mad til de ældre? - lød første 
spørgsmål. 

Straks markerede Gorm Flagstad sig. -
Det har sundheds- og socialudvalget, og han 
kunne tilføje, at stadsdyrlægen havde sagt god 
for projektet og iøvrigt sI! smagte maden bare 
godt. 

Vrøvl - Vrøvl, prosterede Lone Bach, 
sovsen bli',· en ulækker blæverklat, kartoflerne 
Mrde som sten og kødet som en slatten klud, 
hvorefter der udspandt sig en mindre dis
kussion for og imod. 

Formanden for forsamlingshuset ville 
gerne have ordet. Han startede med at give 
de fremmødte kandidater en gevaldig 
opsang, fordi de frit og frejdigt havde 
klistret valgplakater op på den nymalede, 
og meget flot dekorerede scenevæg. Derud
over ville han gerne vide, hvorfor skoleele
verne vidste så lidt om kommunalpolitik 
(byråd, udvalg, formandsposter osv.) Og så 
kom der atter en omgang skældud. Denne
gang over politikernes sløvhed i behandling 
(eller mangel på samme) af forsamligshu
sets ansøgning om tilskud til det nylagte 
trægulv. Man havde søgt i juni 1993. - Dags 
dato havde man ikke hørt så meget som et 
lille PIP fra kommunen! 

Både Ole Gregersen og Kurt Nielsen 
kunne fortælle om, at alle skoleelever får 
undervisning omkring vores samfunds op
bygning og når der er et valg, bliver de ofte 
vist rundt i valglokalet og får forklaret en 
hel masse. Interessen for politik er dog ikke 
så overvældende for denne aldersgruppe, så 
mon ikke meget af det de hører farer ind af 
det ene øre og ud igen på den anden side? 

Med hensyn til det manglende svar på 
ansøgning om tilskud ville Kurt Nielsen 
tage kontakt til de embedsmænd, som 
burde have taget sig af sagen, for det var 
helt klart for dårligt, at man ikke havde 
hørt en lyd. 

Under indlæggende havde Lone Bach om
talt det nye forslag, der er fremme om 
lokalråd. Torben West ville gerne vide, om 
et sådant lokalråd skulle fungere på samme 
måde, som skolebestyrelserne hidtil havde 
gjort - altså med et overordnet samråd. Han 
mente nemlig ikke, at det så ville komme til 
at fungere efter hensigten. 

Gorm Flagstad var en meget varm for
taler for opbyggelsen af lokalråd. Han så 
gerne for eksempel fem minibyråd (i lighed 
med sundhedsdistrikterne) hvor Horsens 
byråd, som den overordnede, deler en pose 
penge ud til det enkelte lokalråd. 

Også Lone Bach mente, at der for lokal
samfundene kunne være mange gode mu
ligheder i at få et lokalråd. 

Generelt blev der givet udtryk for, at 
ideen er god,. bare der ikke er for mange 
led mellem lokalråd og byråd. 

Tredie halvleg 
Spørgsmål og svar begyndte at svæve lidt 
forbi hinanden, fordi panelet hele tiden 
markerede, at nu havde de lige en kom
mentar til dette og hint (hver gang man lige 
havde været inde omkring det enkelte 
partis kæphest), så når der blev spurgt om 
udvikling i industriområderne i Hansted, 
busvejen eller om man mente, at det var 
sundt, at bo under / tæt på højspændigsma
sterne, så kom der en gang snak om for og 
imod privatisering, eller vi skulle lige høre, 
at nu var man godt træt af, at poste penge 
i kulturen i Horsens, nu ville man altså 
have nogle penge til de ældre. - Og de 
ældre, de skulle selvfølgelig have nogle 
ordentlige boliger. - Så var der også lige 
kommunekassen. Her kunne partierne ikke 
rigtig blive enige om beholdningen. Den 
ene mente, at den var tæt på O, den anden, 
at den var på 10 mill. Og den tredie, at den 
absolut måtte være på 30 millo ... Side 19 
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Hen ad vejen kom det dog frem, at Han
sted-Egebjerg nok skulle være glad for at de 
har muligheden for at kunne oprette lettere 
industriområder, da disse er med til at 
holde samfundet i live. 

Busvejen var iflg. Kurt Nielsen en TUNG 

DRENG, da både amt og kommune var ind
blandet, - men der KOMMER en løsning. 

Debatten om at bo under/eller tæt på 
højspændingsmasterne var blevet hysterisk, 
mente Ernst Dyekjær Madsen. Det var ikke 
mere farligt end at barbere sig. 

Marie Quorning mente bestemt at det 
var bevist, at det ikke var farligt, for nu 
havde hun boet under højspændingsled
ninger i mange år!!! 

Endelig ku' man få lov at grine! Helge 
Bruun mente dog, at det var blevet påvist, 
at højspændingsmaster var yderst farlige, 
og her hentydede han ikke til MQ, bedyre
de han. 

Borgmester 
Hvilke alternative kandidater er der til 
borgmesterposten? 

Både venstre og konservativ havde selv
følgelig deres bud og de mente heller ikke 
det kunne blive et problem, hvis det kom
mer til et systemskifte. Selvfølgelig mente 
den borgelige fløj, at der trænger gevaldigt 
til et systemskifte i Horsens kommune, 
hvilket man også slog et slag for, når det 
var muligt. 

Tak til de fremmødte 
Man kunne mærke, at de fleste i panelet 
kendte hinanden godt, for det fløj med 
bemærkninger og kammeratlige spydig
heder. 

Tiden løb hurtigt, ordstyreren var nødt 
til at sige stop, for hvert parti skulle lige 
have lov til at resumere deres "valgtale". 
Den måtte vare et minut! Det ku' de sørme 
overholde! 

Som sagt var der ikke så meget lokals
nak, som nogle måske kunne have ønsket 
sig. På den anden side, så er Hansted-Ege
bjerg jo altså også Horsens kommune, så 
hvad der sker på den anden side af Ham
mersholm, bør absolut også have vores 
bevågenhed og interesse. 

Beboerforeningen takkede de fremmødte. 

Eftertanke 
Kommunevalget er nu overstået og vi ken
der resultatet; mon valgmødet overhovedet 
flyttede nogle stemmer? D 

M1C!!vejskoret synger stadig 
Midtvejskoret har nu været igang hele 
efteråret, hvor vi har sunget flere af vores 
kendte efterårssange og også er igang med 
julesange- og salmer. 

Dette skal munde ud i en sangaften på 
Hansted Hospital den 23. november kl. 
19.00, hvor vi synger vores efterårsprogram 
og nogle julesange samt fællessange. 

2. søndag i advent synger vi julen ind i 
Lundum Kirke k!. 19.30 - vekslende med 
koret alene og fællessang. 

Koret er på ca. 20 medlemmer nu, men 
vi vil gerne se flere nye sangglade damer 
og herrer. Den eneste forudsætning er: 
lysten til at synge sammen med andre. 
Repertoiret er meget blandet, men mest på 
dansk. Vi øver i musiklokalet på Egebjerg 
skole hver tirsdag aften kl. 19.30 - 21.30. 

Har du lyst til at høre om det er noget for 
dig, så mød op tirsdag aften eller kom og 
hør os i Lundum kirke 2. søndag i advent. 

Yderligere oplysninger kan fåes ved hen
vendelse til Jørgen Bastholm tr 75656137 
eller Anette Holm tr 86928025. D 



EIF-aktiviteter 1992-93 
Ungdomshåndbold 
af Ulla Jørgensen 
Unge kan i dag vælge og vrage mellem 
utallige aktiviteter i deres fritid. De gider 
ikke spilde deres tid på dårlige oplevelser, 
og derfor må vi forsøge at tilpasse os de 
unges krav og forventninger, hvis vi vil 
have dem som medlemmer. Spørgsmålet er 
så om vi i foreningen gør det? 

I forbindelse med sommerfesten blev der 
omdelt en lille folder, hvor vi gjorde op
mærksom på, at tiden var inde til at til
melde sig til vintersæsonen 1993/94. Vi 
troede selv, at det var en god ide med 
denne folder, men resultaterne udeblev. Vi 
fik 13 tilmeldinger fordelt på4 hold - meget 
skuffende. Senere forsøgte vi at lave til
melding en tirsdag kl. 16.00-20.00. Opslag i 
Brugsen og på posthuset. Aftale med fod
boldledere om at sende børnene ind for at 
tilmelde sig. Heller ikke dette gav resultat. 

Kære forældre/børn! Hvad skal vi gøre 
for at få jeres tilmelding, så vi har en chan
ce for at melde de rigtige hold til? Slut med 
det - bedre held næste år. 

Vi har i år mærket en fremgang i de yngste 
årgange - dejligt! Både børn og forældre har 
været meget aktive i forsøg på at samle 
spillere. Vi har i år tilmeldt 4 hold i ung
domsafdelingen/JHF. Desuden har vi 2 
hold Micro i DGl. 

Udover disse hold har vi en gruppe løs
gængere - drenge/ piger årgang 1982, samt 
enkelte drenge årgang 1983/84, som des
værre ikke er tilmeldt turneringskampe. De 
træner tirsdag kl. 16.00-17.00. Har du lyst til 
at være med - mød op - alle er velkomne. 

Vi vil forsøge at få denne gruppe med til 
nogle stævner, så den ikke føler, at trænin
gen er helt forgæves. Annemette Ebsen og 
Lillian Jensen træner også denne flok! 

Som man kan se, har vi i år en del ung
domstrænere. Desværre er den lidt ældre 
årgang ikke repræsenteret. Hvorfor er der 
ingen af vore seniorspillere eller andre, som 
har den mindste interesse og lyst til at give 
lidt af deres erfaring videre til de yngre 
trænere? 

Et spørgsmål til ungdomstrænerne! Føler 
I, at klubben har givet jer den støtte og op
bakning der skal til for at starte en ny 
sæson? Ellers er tiden inde til at fremkom
me med jeres kritik - skulle der være lidt 
ros, så kom endelig også med det - så vi 
kan få tingene rettet. 

Ungdomstrænere 
Micro: 
Camilla Andersen, GI. Egebjergvej 18 n' 7565 6611 

Lilleput-piger: 
Annemette Ebsen, Egesholm 23 .. .. n' 7565 6670 
Lillian Jensen, Ndr. Strandvej 20 .... n' 7562 5646 

Drenge: 
Michael Steen, Skowej 8 ......... n' 7565 6509 
Claus Eriksen, Østerhøjsvej 26 .. n' 7565 6226 

Junior-damer: 
Henrik Thyrsted, Vesterhøjsvej 14 .. n' 7565 6843 

Junior-herrer: 
Anders Uhrskov, Skovvej 4 
Jesper Jensen, Vesterhøjsvej 36 

.. n' 7565 6293 
.... n' 7565 6160 

Vi forsøger også i år at arrangere en tur til 
THY-CUP. Tilmeldingen er ikke så stor, som 
vi kunne ønske. Nu må vi se, hvad det 
ender med. Ellers findes der andre mulig
heder senere på året. Vi ønsker både træ
nere og spillere en god sæson! D 

Seniorhåndbold 
af Charlotte Madsen 
Trods krise i håndbolden blev sæsonen 
1992/ 93 god for EIF's seniorafdeling. 

I serie 3 lykkedes det herre I at rykke op 
i serie 2 mens herre II opnåede en 7. plads 
i turneringen. 

I serie 2 opnåede damerne en 5. plads 
mens dameholdet i serie 3 spillede sig til en 
2. plads. 

Efter at have afsluttet sæsonen havde vi -
som sædvanlig - nogle problemer med at 

finde trænere til vores seniorhold, og vi 
måtte igen ty til vores trofaste hjælper Keld 
Stidsen, som tager sig af vores herrer. 

Til alt held er vores herrer - efter deres 
flotte oprykning - blevet forstærket med 
nye unge kræfter, så de forhåbentlig sam
men med vores trofaste gamle spillere kan 
klare sig lige så flot i sæsonen 1993/94. 

Til damerne fand t vi Ole Hansen fra Løs
ning. Desværre har vi måttet sige farvel til 
et par af vores damer på grund af flytning, 
skole og lignende, men vi håber, at også 
denne opgave klares. 

Sæsonen 1993/ 94 er god t i gang og for 
de flestes vedkommende er den begyndt 
godt. Vi håber, det bliver en god sæson 
med pæne resultater. D 

C. 
t 

æ 
• I en 

l, 
o , 
(1) 
:::l 

• 
:::l 
Ul 
(1) 
:::l 

Side 21 



Side 22 

Gymnastik af Karen Laursen 

Gymnastiksæsonen startede midt i septem
ber efter en hektisk kamp for at finde in
struktører. Gymnastikudvalget åndede lettet 
op, og sæsonen startede, men hvor blev 
gymnasterne af? 

Vi har måttet sløjfe 2 hold, mixhold 1.-3. 
klasse samt mixhold 4.-5. klasse. Vi har 
derfor følgende hold: 

Puslingeholdet består af børn fra 4 år til 
og med børnehaveklasse; som træner hver 
torsdag kl. 16.50-17.50 i gymnastiksalen 
under ledelse af Henriette Andersen og 
Line Due Sørensen 

Springholdet der dækker 5.-7. klasse. 
Holdet træner på torsdage kl. 16.30-17.30 i 
hallen under ledelse af Henrik Dahl og 
Lone Hedegård 

Motiondamerne øver hver onsdag kl. 
19.50- 21.50 i gymnastiksalen under ledelse 
af Åse Bertelsen; mens motionsherrerne gør 
deres øvelser på tirsdage kl. 18.30-19.30 i 
Østbirk hvor de ledes af Bent Jensen 

Aerobicholdet er aktiv hver onsdag kl. 
18.00-19.50 i gymnastiksalen hvor det ledes 
af Dorte Olsen. Holdet er oprettet i samar
bejde med ungdomsskolen, men er for alle, 
der har lyst til motion. 

Svømning af Bodil Andersen 

Forældre/barn svømning har været mandag 
fra kl. 15.00-16.00. Der var god plads til de, 
der benyttede dette tilbud. 

Mandag fra kJ. 16.00-16.30 har der været 
svømmeundervisning for børn i 2. klasse. 
KJ. 16.30-17.00 har børn fra 3. klasse fået 
tilbud om undervisning. 

Lone Dagnæs har undervist de 17 børn, 
der deltog med hjælp fra Søren Laursen 
nogle gange. 

Onsdag aften fra kJ. 20.00-21.00 havde vi 
fælles med ungdomsskolen. EIF havde 
familiesvømning under opsyn af Agner 
Laursen. 

Onsdag fra kJ. 21.00-22.00 kunne voksne 
få sig en svømmetur. Denne time var godt 
besøgt. D 

For alle holdene gælder, at du stadig kan 
nå at være med. Så mød op og vær med, 
det er sundt og sjovt! 

Nye ideer efterlyses! 
Hvorfor går du eller dit barn ikke til 

gymnastik? Skal vi gøre noget anderledes? 
Ideer og konstruktiv kritik modtages meget 
gerne. D 

Damemotion af Åse Bertelsen 
Damemotionsholdet har fået en god start på 
sæsonen. Der er omkring det samme antal 
som sidste år - ca. 45 gymnaster. 

Damerne motionerer ca. 5 kvarter hver 
onsdag aften. Der bliver arbejdet med at 
styrke konditionen (blandt andet med 
aerobic), styrketræning, hvor der bl.a. an
vendes cykelslanger og sandposer, smidig
hed arbejdes der også meget med samt 
afspænding. 

Som noget nyt i år synger vi en enkelt 
sang hver gang, for at få sangstemmerne 
brugt. Der bliver også tid til lidt snak og 
pjat. Mange af damerne slutter aftenen med 
en lille svømmetur og sauna. Har du lyst at 
være med, er du velkommen! D 

Seniorfodbold 
Damer af Marianne Thomsen 
Vi var i år nogle piger, som besluttede at 
starte et lille "husmoderhold", og vi tilmeld
te os derfor til 7-mandsturneringen. Be
tegnelsen skyldes, at vi ikke længere har 
den store lyst til at bruge alt for meget tid 
på fodbold, men stadig har lysten til at 
komme ud at trille med en bold. Sidder du 
og har det på samme måde, så er du vel
kommen på holdet. Du skal blot kontakte 
undertegnede på 'fI' 75656247. 

Vi fik samlet et hold til den 1. kamp be
stående af både nybegyndere, lidt øvede og 
gamle garvede, men vi havde vist glemt at 
fortælle de nye, hvad det ligesom gik ud 
på. Samtidig havde de gamle vist glemt, 
hvordan man løber uden at miste pusten 
helt. Resultatet af den første kamp taler vi 
ikke om. 

Vi lærte af vores erfaringer! Før næste 
kamp satte vi os midt på banen og lagde 
taktikken, som i al sin enkelthed gik ud på, 
at vi først og fremmest var kommet ud for 
at have det sjovt og hyggeligt, dernæst at 
score i den ene ende og passe på i den 
anden. Da formen ikke længere er, hvad 
den har været - ja, så måtte vi satse på små 



korte afleveringer, små mandsopdækninger 
og så lige huske at løbe fri for hinanden. 
Denne taktik var lige en som passede vores 
hold, og faktisk endte vi på en flot 2. plads 
ud af 4 hold. Vi opnåede at spille 5 kampe, 
da et af holdene trak sig. - Vi er overbeviste 
om, at det var p.gr.a. os! 

Vi endte med en ganske god målscore, 
og det viste sig at være de nye på holdet 
som stod for de fleste mål. De viste på de få 
kampe en utrolig flot forståelse for spillet, 
så der er noget at bygge videre på. 

Jeg vil gerne sige tak til holdet, fordi 
vores mål om nogle hyggelige timer sam
men blev nået, og så håber jeg, at vi også 
fremover har et "husmoderhold" i EIF. O 

Serie 6 af Kim Hoffer 
Efter en sæson, hvor vi havde opryknings
chance helt hen til 2. sidste spilledag, kan 
man ikke være helt utilfreds med forløbet. 

Men da holdet i stærkeste opstilling er 
godt nok til en midterplacering i serie 5, 
leder man alligevel efter årsagen. 

Hovedårsagen er helt sikkert, at folk 
kom for sent i gang i foråret, hvor vi mis
tede for mange points. Desuden kan det 
ikke passe, at vi i flere spillerrunder havde 
10-12 afbud på 2 hold. Når folk får deres 
spilleplan inden sæsonen starter, må de 
prøve at planlægge efter kampene. 

Der er heldigvis flere, som gerne vil 
hjælpe, når vi mangler folk, og det skal de 
her have en stor tak for. 

Med et realistisk ønske om oprykning 
næste år, vil jeg gerne sige tak for en ud
mærket sæson. O 

Old Boys af Teddy Balzarsen 
Så er fodboldsæsonen slut for Old Boys. Vi 
havde et nogenlunde godt forår, hvor vi 
blev nr. 4. Vi var også til en lille turnering 
i Lund, hvor også Super Old Boys deltog. 
De blev nr. log vi blev nr. 2. 

I efterårs turneringen var vi i en pulje, 
som bestod af få hold, og her blev vi nr. l. 
Det var lidt om det, der skete for Old Boys 
fodbold år '93. 

Som afslutning på sæsonen holder vi 
traditionen tro en lille indendørs turnering 
sammen med Super Old Boys. Derefter får 
vi lidt mad. Er du 32 år, og har du lyst til 
at spille fodbold på Old Boys plan, så ring 
på 11" 75656771. O 

Super Old Boys af Hans Thomsen 
De gamle fodbold spillere i EIF - d.v.s. 
spillere over 40 år - var i kamp i alt 18 
gange med Erik og Hans Thomsen som 
holdledere. 

Det blev til spil og resultater på det jævne. 
Vi kunne godt bruge nogle flere stamspil
lere på holdet. Det afgørende er dog ikke 
om vi vinder eller taber, for der bliver ikke 
talt point i Super Old Boys turneringen. Det 
hele drejer sig om, at de gamle kommer ud 
at røre sig og samtidig hygger sig sammen. 

Hvis de ting går op i en højere enhed, så 
har d et v æret en god sæson. 

Vi var til sommerstævne i Lund, og der 
vandt vi pokalen, der bestod af en lille gI. 
dansk og et snapseglas samt hyggelig sam
vær bagefter. 

Super Old Boys turneringen sluttede i 
Brabrand, hvor alle holdene var samlet for 
at spille den sidste kamp. Bagefter var der 
spisning, som bestod af gule ærter, pølser 
og flæsk samt øl og brændevin - en rigtig 
god aften! 

Ved denne lejlighed blev EIF udråbt som 
vinder af Super Old Boys turneringen 1993. 
Vi måtte op og modtage pokalen til et 
bragende bifald - sidst vi vandt turneringen 
var i 1983. Det er selvfølgeligt dejligt at 
vinde turneringen, men det betyder, at EIF 
skal sørge for at turneringen i 1994 kommer 
igang og samtidig stå for afslutningsfesten, 
hvor alle hold kommer til Egebjerg i efter
året 1994. O 

Ungdomsfodbold 
Minipiger af Elsebeth Jensen 
Vi begyndte træningen først i april måned. 
Der var ikke så mange de første par gange, 
men inden sommerferien var vi 10-11 spil
lere, hvoraf 4-5 var nye, så det var spæn
dende, hvordan vores kampe ville forløbe. 

Første kampdag skulle vi til Rask Mølle, 
hvor vi mødte Uldum og Stensballe. Vi 
tabte 3-1 og 6-1 selvom pigerne kæmpede 
godt. I de næste kampe vandt og tabte vi, 
alt efter hvor stærkt et hold vi kunne blive. 
Det blev til 7 vundne og 14 tabte kampe. 

Den 5. september gik turen til Amts
finalen i Hatting, og da ingen sendte afbud, 
kunne vi stille et stærkt hold. Hos mini
pigerne var der kun en pulje med 8 hold, så 
vi spillede 7 kampe fordelt over hele dagen. 
De 2 første kampe vandt vi. I 3. kamp 
skulle vi møde FC Horsens 1, og det blev 
en hårdt spillet kamp, hvor Lisette blev 
tacklet hårdt og måtte udskiftes. Derved 
lykkedes det FC Horsens at score till-O. 
Kampen mod Uldum var utrolig lige, og 
det lykkedes at spille l-l. Det blev i alt til 
11 point og en målscore på 12-4. En 2. plads 
var hjemme og vi fik medaljer. Tillykke 
piger! ... Side 23 
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Søndag den 26. september drog vi afsted 
Landsdelsstævne i Barrit i øsende regn for 
at møde hold fra andre amtsforeninger. 

Vores første kamp blev aflyst - vi skulle 
have mødt Vestjylland. Næste kamp var 
mod Vejle; vi kæmpede utrolig godt og 
havde det meste af spiIlet, men det lykke
des os ikke at score trods mange chancer -
kampen endte O-O. Nu mødte vi Rask Mølle 
og skulle vinde med mindst 4 overskyden
de mål for at komme i finalen. Efter en flot 
indsats vandt vi 6-l. 

I finalen mødte vi Stensballe. Det blev en 
svær kamp, vi var gennemblødte og kolde, 
og kom bagud 1-0 på et selvmål. Vi tabte 
kampen 2-0. Det blev til en flot 2. plads. 

Tak til pigerne for en god sommer, på gen
syn i EIF næste år. Der skal også lyde en 
tak til forældrene for en god opbakning. O 

Dame-junior af Tommy Savskov 
Junior-pigerne har deltaget i HGU's (DGl) 
sommerfodbold turnering for 7 mands hold. 
Jeg var fra starten meget skeptisk m.h.t. om 
vi kunne blive nok til et hold, men da vi 
begyndte turneringen var vi 10 i alt, så det 
var som det skulle være 

Resultaterne var i foråret ikke noget at 
prale af, 2 sejre og 6 nederlag. Efter foråret 
måtte vi endvidere tage afsked med ikke 
færre end 3 spillere, som skulle på efter
skole, men vi fik heldigvis tilgang af en 
enkelt spiIler fra Lund, så vi uden de store 
problemer kunne fuldføre sæsonen. Oven
nævnte resultater betød en placering blandt 
de nederste i rækken. 

I sommerpausen blev der foretaget en 
omgruppering af holdene, baseret på resul
taterne. Det blev et meget bedre efterår. 5 
sejre, 1 uafgjort og kun 2 nederlag. Vi slut
tede efteråret på en flot førsteplads, med 11 
point. 

r skrivende stund mangler vi kun vores 
afslutning på sæsonen. Pigerne har bestemt, 
at den skal foregå i Bowlingcentret på 
Strandkærvej. 

Til slut skal der lyde en tak til pigerne 
for deres altid gode humør, også efter et 
nederlag. Endvidere skal der lyde en tak til 
EIF og Støtteforeningen for deres til skud til 
vores afslu tning. O 

Poder årgang 87-88 af Varinka og Camilla 
I løbet af sæsonen havde vi omkring 12 
spillere som deltog i træningen. Året har 
været en lærerig og sjov oplevelse for begge 
parter. Drengene har fået en spændende og 
varieret træning ved hjælp af et trænerkur
sus fra DGI. 

Vi har spiIlet mange kampe, hvor vi har 
ydet en middel præstation. I sportsugen 
spillede vi også en kamp mod Lund, som vi 
desværre tabte. 

Den 5. september var vi til Amtsmester
skab i Hatting. Vi mødtes kl . 09.15 og var 
hjemme igen ved 16.00 tiden. Vi var alle 
trætte efter en lang, men sjov dag, og vi fik 
tilmed et rimelig godt resultat ud af det. Vi 
blev nr. 5. 

Det har for os været en stor hjælp, at 
forældrene har været villige til kørsel fra og 
til kampe. O 

Poder 86 af Henrik Mouritsen 
Turneringen for sommeren 1993 var igen en 
succes. Med en kamp uafgjort og resten 
vundet kunne vi tage til Amtsmesterskab i 
Hatting/Torsted, hvor vi med lidt held blev 
Amtsmestre. Det var en spændende dag 
både for børnene og forældrene, som holdet 
al tid får en utrolig stor opbakning fra. 

Så gik den store dag til Thyregod, hvor 
vi skull e spiIle om Jydsk / Fynsk mesterskab. 
Trods regn og blæst gik drengene på banen 
med godt humør og spiIlede sig til en flot 2. 
plads. Vi afsluttede denne tu rnering med en 
tur til Mc Donald i Vejle, hvor vi havde 
nogle dejlige timer. Børnene hyggede sig og 
spiste bu rgere, de var også rundt at se, 
hvordan burgerne bliver lavet. 

Sidst men ikke mindst en stor tak til EIF 
for god opbakning og støtte til denne tur
nerIng. O 

Miniputter af Leo og Carsten 
Det har været en lang sæson i år, da vi har 
været med både i 11- og 7-mandsturnering. 

Da vi ikke har så mange i årgang 83, var 
det svært for 11-mandsholdet i foråret, hvor 
det ikke gik så godt, fordi det var nyt for 
årgang 84. Da vi i efteråret spillede i B
rækken, kom vi med i toppen. 

I 7-mandsturneringen var vi helt suveræ
ne. Vi tabte en kamp i efteråret og kom 
med til Landsmesterskabet i Give. En hel 
weekend uden far og mor. Vi sov i et klas
seværelse med 2 andre hold . Vi blev ikke 
blandt de bedste, men vi havde det sjovt. 

Lørdag den 2. oktober holdt vi afslutning 
i BowlinghalJen, hvor Jesper Rasmussen 
blev kåret som årets spiIler, Jacob Skovs
gaard bl ev bedste fighter og Kim Laursen 
topscorer. Tak for en god sæson! O 

Lilleput af Vagn Jensen 
Det har været et virkelig godt år for dren
gene. Der har været næsten 100% frem
møde til træning og alle har mødt med 
godt humør og gåpå mod. 
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Resultaterne udeblev da heller ikke. Vi har 
ligget helt i toppen i vores kreds, helt frem 
til de sidste kampe, hvor det kun var uheld, 
at vi ikke blev kredsvindere. 

Der har været fin opbakning fra nogle 
forældre til at køre og se på, når vi spillede 
både ude og hjemme. Der har været et godt 
sammenhold mellem drengene, så vi håber 
at se dem alle næste år i EIF. O 

Drenge af Carl Christian Jensen 
Året for EIF's drenge har været præget af et 
forår, hvor tingene gled nemmere end i 
efteråret. Dette skyldes nok, at vi i forårs*
turneringen spillede i ]BU's B-række, hvor 
vi var et dominerende hold, hvilket vil sige, 
at EIF's drenge blev nr. 3 i rækken efter at 
have besejret både nr. log 2. Resultatet 
gjorde, at vi rykkede op i Drenge 2, som 
består af de 3 nederste i Drenge A og 3 
øverste i Drenge B. 

Som man nu kan læse, var EIF's drenge 
nu ikke længere blandt de dominerende i 
rækken, men var på papiret det svageste 
hold. For at klare en sådan udfordring og 
vise sin berettigelse bliver man nødt til at 
knytte næverne og bide tænderne sammen, 
og det var holdets største problem. Dette 
kunne dele holdet i 2 lejre - et, der var 
parat til at yde det optimale for at være 
med og det andet, som ikke så på det på 
samme måde. De ville måske sende afbud 
til en kamp, som så for svær ud. 

Det er synd, for drengene kan spille flot 
fodbold, idet holdet består af en god blan
ding af spillere, som kan den fysiske side af 
spillet og spillere, der er gode i det tekniske 
samt har et godt blik for spillet. Når blot 
holdet glemmer, hvor gode de andre er og 
spiller, fordi alle vil vinde kampen. 

Det så Brian og jeg, da vi var på fod
boldtur til Kalundborg i pinsen med dren
gene. Her kendte vi ikke nogle af holdene. 
Vi vandt over et hold fra Kalundborg, som 
spiller i SBU's A-række med 2-0 og 1-0 over 
Bramsnæs, som dagligt spiller i SBU's 
mesterrække. Her blev der spillet den flotte
ste kamp. Holdet spillede i år teknisk flot 
kombinationsspil, som var effektiv og de 
havde tacklinger, der ville noget, men det 
skal også lige nævnes, at banen var ligeså 
jævn og flot som et billard tæppe, og ikke 
som de knoldede baner vi har i Egebjerg. 

Holdet kan blive godt og få gode resultater, hvis al1e vil spil1e 
for holdet og ikke gå så meget op i, hvilken rolle man har på 
banen og blandt kammeraterne. Konkurrence om at komme på 
hold kan måske klare lidt af problemet, for truppen i år har 
været meget smal. 13-14 spillere afhængig af skader. 

Jeg vil sluttelig takke drengene for stort fremmøde til træning 
- tak til Brian for stor assistance i forårssæsonen, stor ros til An
ders Lunde, fordi du turde træde til, da Brian måtte stoppe på 
grund af arbejde. Ligeledes tak til Allan, fordi du var parat til 
at tage holdet i de kampe, hvor vi var forhindret i at være der. 

Stor tak til Leico i Serritslev, fordi I igen 
sagde ja til nyt spilledress - det gamle var 
blevet for småt. O 
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Røverungers jul 
Langt inde i en skov, som lå uden for en 
lille by, lå en gammel, faldefærdig hytte. 
Der boede en meget fattig familie, far og 
mor og 4 børn. Skolebørnene i byen kaldte 
dem for røverfamilien, fordi de boede i den 
gamle hytte, hvor der før i tiden havde boet 
rigtige røvere, som overfaldt folk, der rejste 
igennem skoven. Det var ikke noget pænt 
navn at give dem, men børnene syntes, det 
passede godt til dem, ikke alene, fordi de 
boede i røverhytten, men også, fordi de så 
så lasede og uordentlige ud i tøjet, og aller
mest, fordi der forsvandt så mange ting fra 
folk rundt omkring, siden den familie var 
flyttet ud i røverhytten. Så var der et sted 
forsvundet en fed og lækker mortensgås -
og var der stjålet æg i hønsehuset eller 
frugt i en have, så troede alle folk i byen, at 
det var røverfar, der havde været på spil. 
Og ganske rigtigt! En dag blev han opdaget, 
ligesom han var i færd med at stjæle en 
høne. Så tog de ham med sig, og han blev 
sat i fængsel, så han kunne lære at lade 
andre folk have deres ting i fred. 

Nu måtte moderen se, hvordan hun 
bedst kunne klare sig alene med sine 4 
børn. Hun vaskede og gjorde rent for folk, 
men børnene måtte også hjælpe til. Om 
sommeren plukkede de bær i skoven og 
bandt kranse af de fine, duftende skov
mærker og af evighedsblomsterne, og så 
måtte det ældste af børnene - han var kun 
7 år - gå ind til byen og prøve på at sælge 
det. Og folk sagde: Aldrig har vi dog set mage 
til bær og blomster! Nej, for folk kom kun 
sjældent så langt ind i skoven, hvor røver
hytten lå, og det var der, de bedste bær og 
de kønneste blomster voksede - hvad nu 
Vorherre kunne mene med at lade dem 
vokse netop der. Og når så den 7-årige 
Uffe, som han hed, kom ind til byen for at 
sælge, var der mange, der købte af ham; 
men alligevel var Uffe ikke glad for de by
ture, for når børnene i byen fik øje på ham, 
så råbte de efter ham: Røverunge, røverun
ge! Og så gjorde de nar af ham og drillede 
ham, og det blev han jo ikke bedre af. 

Så var det en dag kort før jul, at Uffe 
blev sendt til byen med kurven på armen. 
Den var fuld af grankogler, som Uffe og 
hans søskende havde fundet i skoven, og 
som mor og Uffe havde bronzeret. Mens 
Uffe travede af sted med kurven, tænkte 
han på julen. Underligt med den jul, som alle 
folk gør sli meget ud af, hvad mon jul egentlig 
betyder tænkte han. For se, Uffe gik jo end-

af Sonja Skovgaard 

nu ikke i skole, og hjemme i røverhytten 
var der ingen, der havde fortalt ham om 
julen. Der var heller ikke noget der, som 
hed julegaver eller juletræ; nej, juleaften gik 
Uffes mor altid tidligt i seng, fordi hun ikke 
ville tænke på, hvor godt det var at holde 
jul og være rigtig glad. 

Som Uffe nu gik og tænkte på julen, 
mødte han en flok børn, der kom i en 
klynge henimod ham, og han hørte en af 
dem sige: Der kommer røverungen, nu skal vi 
lave sjov med ham. Og Uffe greb ned i kur
ven, hvor han havde lagt nogle snebolde 
parat. De skal fli, skal de, tænkte han. Men så 
hørte han skolelærerens Jørn sige til de 
andre: Nej, lad være med at drille ham i dag. 
De andre drenge så forbavset på Jørn; men 
da han var den største og den, der plejede 
at føre an, rettede de sig efter ham og lod 
Uffe gå forbi uden at råbe efter ham eller 
drille ham. Uffe så forbavset efter dem, men 
idet han gik forbi dem, kunne han ikke dy 
sig, men skar ansigter og rakte tunge af 
sine plageånder. Det er dog for galt, råbte en 
af drengene og skulle lige til at fare løs på 
ham, men Jørn tog ham i armen: Nej, lad nu 
være, det er dog jul, og så skal man ikke slås. 
Uffe så endnu mere forbavset ud, han så på 
Jørn med åben mund, hankede så op i sin 
kurv og travede videre ad byen til. 

Hvad gik der dog af dig, Jørn? spurgte de 
andre drenge, og Jørn Io lidt af sig selv og 
svarede: Jeg ved det ikke, det mli være, fordi det 
er jul. 

Men Uffe travede rask videre, og hele 
tiden tænkte han på, hvad Jørn havde sagt: 
Man skal ikke sllis om julen. Men hvad er dog 
jul for noget? 

Han fik hurtigt sine grankogler solgt, og 
folk i byen var så rare imod ham. Var det 
ogsl! julens skyld? tænkte Uffe, og da han på 
hjemvejen mødte Jørn igen, kom han i 
tanker om at spørge Jørn, hvad julen var for 
noget. Mon det gik an? Jo, Jørn var alene 
nu, han måtte vove det. Uffe skråede over 
vejen hen til Jørn og så ham lige ind i 
ansigtet: Hvorfor ml! man ikke sllis om julen? 
spurgte han. Og Jørn så på den snavsede 
og lasede røverunge og vidste ikke rigtig, 
hvad han skulle svare. Ved du ikke, hvorfor vi 
holder jul? spurgte han Uffe, og Uffe rystede 
på sit tjavsede hoved. Ja, sli mli jeg jo hellere 
fortælle dig det, sagde Jørn, vi kan følges ad 
hen ad vejen imens. Jørn var to år ældre end 
Uffe, så han gik i skole og vidste nok, hvad 
julen betød, og i går aftes havde også hans 



mor fortalt ham om julen. Hvad var det, 
mor havde sagt? At julen betød, at Gud 
holdt af alle mennesker - også dem, som 
ingen andre brød sig om, og at det var 
derfor, han havde sendt Jesus ned til jor
den. Jo, Jørn vidste nok besked, og nu 
fortalte han Uffe, så godt han kunne, om 
hvorfor vi holder jul. Og Uffe hørte til med 
store øjne. Hvormir er det juleaften? spurgte 
han, da Jørn var færdig med at fortælle. Det 
er det i morgen aften, sagde Jørn. 

Så skiltes de, men Uffe havde fået endnu 
mere at tænke på. Hvor det dog miltte være 
dejligt at holde jul! 

Næste dag, da det var blevet aften, 
listede Uffe hjemmefra. Hans små søskende 
var gået til ro for længe siden, og moderen 
gik og rumsterede ude i køkkenet. Der var 
ikke noget, der hed jul i røverhytten, hvor
for skulle han blive der? Han skyndte sig 
ind mellem skovens træer. Der var mørkt 
og stille, men han var ikke bange, han var 
jo vant til at vandre alene om derude og 
kendte hver sti i skoven. I aften syntes han, 
det var ligesom det suste i træerne på en 
anden måde end ellers, som om de stod og 
hviskede til hinanden: Jul, jul! 

Nu var han uden for skoven og skyndte 
sig hen ad vejen, til han kom til skole
lærerens hus, der lå i udkanten af byen. 
Han listede ind ad lågen og hen til vinduet, 
han ville se juletræet, som Jørn havde talt 
om. Det var ikke pænt at se ind ad andre 
folks vinduer, men hvad forstod en røver
unge sig på det? Å, gardinet var trukket 
for! Uffe blev lang i ansigtet, men så fik han 
øje på en trillebør i haven, den kørte han 
forsigtigt hen til vinduet og kravlede så op 
på den. Og der, højere oppe, når han stod 
på tæer på trillebøren, var der en revne i 
gardinet, som han kunne kigge ind igen
nem. Å, der så han jo midt på gulvet et af 
de store grantræer fra skoven, og det skin
nede og strålede med stjerne og lys. Uffe 
havde aldrig set noget så dejligt - det skulle 
da være en måneskinsnat i skoven, når alle 
stjernerne blinkede om kap. Og hvad var 
det? Der var jo også æbler på grantræet, 
uhm, hvor så de lækre ud! Og se! Uffe 
klemte sin lille næse ganske flad mod [U

den, for at han bedre kunne se. Å, det var 
nok engle, de hvide børn med vinger på, 
som skinnede. Jo, han kendte godt en engel, 
selvom han var en røverunge, for han 
havde engang fået et glansbillede, som 
forestillede en engel. Det var en lille pige, 
der havde givet ham det, og det kunne han 
aldrig glemme, og den engel havde han 
endnu i sin bukselomme. Det var nok ikke 
så pænt et sted at ligge gemt for en engel, 

men i morgen ville han binde en tråd i den 
ligesom dem derinde, og så ville han hænge 
den op i vinduet, hvis bare de små søsken
de ville lade være at rive den i stykker. Han 
måtte lige føle efter, om den lå der, han 
blev også så træt i benene af at stå der og 
strække sig. Han ville hvile sig lidt og sætte 
sig ned på trillebøren. 

Nu begyndte de at synge derinde - det 
lød så dejligt, men Uffe lagde på en gang 
hovedet ned på kanten af trillebøren og 
græd, Hvorfor? Ja, det vidste han ikke; men 
tror I ikke, det var, fordi han var en stak
kels røverunge, der måtte sidde derude 
alene, mens de andre var så glade? 

Så nu holdt de op med at synge. Hvad 
mon de nu bestilte? Uffe måtte op at stå på 
tæerne igen, og nu så han, at der inde 
under grantræet lå en hel masse pakker, 
som Jørn hentede frem og delte ud til dem 
alle sammen. Og nu pakkede Jørn selv en 
stor pakke op, hvad mon der dog kunne 
være i den? Det var spændende dette her, 
og Uffe snøftede de sidste tårer op. Nej, se 
dog! En stor legetøjsbil. Og den kunne køre 
af sig selv. Uffe kravlede op på kanten af 
trillebøren for bedre at se; men han var så 
ivrig, at han glemte at passe på, og plud
selig væltede trillebøren og Uffe med et 
farligt spektakel. Sil nu kommer de nok og 
jager mig væk, tænkte Uffe. Hvor skal jeg 
gemme mig? Og så skyndte han sig hen bag 
en brændestabel, der stod ligeved. Et øjeblik 
efter blev døren ud til haven åbnet, og 
Jørns far kom ud med en lygte i hånden. Er 
her nogen? råbte han, men Uffe skulle nok 
lade være med at svare. Men nu gik Jørns 
far om bag brændestablen, og der fandt han 
Uffe, der sad og krøb sammen. Nil, sil det er 
dig, der er pil spil, hvad laver du her? spurgte 
skolelæreren, og Uffe var lige ved at græde 
igen, men sank det i stedet for og sagde: Jeg 
ville jo bare se julen. Og skolelæreren så hen 
på den væltede trillebør og kunne nok 
regne ud, hvordan det var gået til, og så 
syntes han nok, det var synd for Uffe, for 
han gik hen til ham og sagde venligt til 
ham: Kom du hellere med indenfo!; der kan du 
bedre se! Så tog han den snavsede røverunge 
ved hånden og tog ham med ind i den lyse, 
varme julestue. Og Uffe plirede med øjnene 
mod lyset og strøg det tjavsede hår væk fra 
panden. Og Jørns mor og Jørn smilte til 
ham, men Uffe smil te i kke, han så sig 
omkring med store, forbavsede øjne, og 
hvis det ikke havde svedet sådan i det ene 
knæ, ja, så ville han have troet, han drømte. 

Du har nok slilet dig, sagde Jørns mor og 
så på Uffes knæ, som blødte, kom med ud, sil 
skal jeg vaske dig. Og I kan tro, han blev ... Side 27 



vasket, ikke alene knæet, nej, han kom i en 
balje vand og blev vasket over det hele. 
Uffe syntes jo nok, det var lidt mærkeligt; 
men hvor det varmede dejligt, og hvor 
Jørns mor var god og mild. Det hører nok 
med til julen, det ogsli, tænkte Uffe, og da 
han lidt efter fik noget af Jørns tøj på -
noget, som Jørn var vokset fra - og til sidst 
fik håret redt, var han så fin, som han 
aldrig før havde været. 

Imens Jørns mor vaskede Uffe, havde 
Jørn travlt med at lede efter noget i sit 
legetøjsskab. Han var ved at finde en jule
gave til Uffe. Monstro jeg skulle give ham 
denne her, tænkte Jørn og halede en gammel 
billedbog frem. Far, spurgte Jørn, synes du, 
jeg skulle give Uffe den bog. Den bryder jeg mig 
alligevel ikke om? Men Jørns far svarede: Det 
kan du jo godt; men jeg synes, du ogsli skulle 
give ham noget, du selv er glad for, ellers er det 
ikke rigtig at give. Nej, far havde nok ret! Og 
så tog Jørn en rask beslutning og pakkede 
en af sine gode biler ind - ja, endda den 
lyseblå, den, han holdt allermest af - altså 
næst efter den, han havde fået i julegave i 
aften. 

Lidt efter kom der en helt ny dreng ind 
i julestuen - nej, det var ingen røverunge 
mer - røverungen var vasket af, og nu var 
der kun Uffe tilbage, og Jørn bestemte, at 
han aldrig ville kalde ham for røverunge 
mere. Uffe kunne ikke tro sine egne øjne, 
da han også fik julepakker. Er det rigtig 

J U I e h i I s e n fra Ingerlise Sander 
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Det fortælles i en lille historie, at dengang 
man begyndte at fejre jul for første gang 
her i de nordiske lande, så vidste Gud godt, 
at det krævede forberedelse, og at venteti
den var lang. Og så sendte han fire engle til 
jorden for at forberede julen. Den ene engel 
hed Troens engel, den anden hed Hlibets 
engel, den tredie hed Kærlighedens engel og 
den fjerde Glædens engel. Disse fire engle 
skulle nu se, om de kunne finde en plante 
eller et træ, som kunne passe til jul og det, 
som julen skal fortælle os. 

Og de fire engle fløj ned gennem stjerne
himlen og ned i skovene. Troens engel sag
de: Det juletræ, jeg skal vælge, må være et, 
hvor man på grenene kan se et kors. Hlibets 
engel spekulerede lidt. Hvad håbede den 
allermest på? Jo, det træ, den skulle vælge, 
måtte ikke visne. Det skulle holde sig grønt 
hele året, også om vinteren, for på den 
måde kunne det fortælle til mennesker, at 
selvom Jesus blev født for snart 2000 år 

mine? MIi jeg fli dem med hjem? spurgte han. 
Og da han pakkede op og så både billedbog 
og bil, blev han så glad, at hans øjne skin
nede om kap med julelysene på træet. 

Å, hvor Uffe var glad, da han gik hjem 
gennem skoven med sine julegaver. Det var 
jul, og nu vidste han, hvad jul var, det var 
lys og glæde fra Gud - også til en røverun
ge. Han løb igennem skoven, det var umu
ligt at gå stille, når man var så glad; men 
da han kom til røverhytten, listede han 
stille ind og hen i seng. Billedbogen lagde 
han under hovedpuden, men bilen beholdt 
han i hånden, og da han endelig faldt i 
søvn, drømte han dejlige drømme om julen. 

Det kan nok være, at Uffes mor og sø
skende gjorde store øjne næste dag ved at 
se Uffes julegaver, og Uffe måtte fortælle 
om sin juleaften. Og de små søskende fik 
lov at køre med bilen og at se i billed
bogen, for Uffe var så glad, så glad, og ser 
I, den rigtige juleglæde smitter, og den, der 
forstår at dele med andre, bliver den aller
gladeste. 

Senere på dagen kom Jørns mor på 
besøg med en kurv fuld af gode sager; jo, 
der blev rigtig jul i røverhytten. 

Uffe glemte aldrig sin første jul, og Jørns far 
og mor blev hans gode venner. Ofte besøgte 
han dem og fandt de bedste bær og de 
kønneste blomster i skoven til dem, der 
lærte ham, hvad jul betyder. D 

siden, så står det stadig levende for os, at 
han er vor Frelser og Konge. Og ingen kan 
sejre over ham. Så begyndte Kærlighedens 
engel at tale. Det træ, som jeg vil synes om, 
det skal brede sine grene kærligt ud, som 
om det beskytter os, ligesom det ude i 
skoven beskytter fugle og frysende dyr. Det 
skal minde folk om, at Jesus kom for at 
beskytte mennesker. Og Glædens engel sag
de: Det er udmærket. Det træ, jeg skal 
finde, det vil jeg begynde med at ønske 
noget for. Jeg vil sende en besked med det, 
at jeg ønsker det må blive en glæde, både i 
slot og hytte, både hos rige og fattige, raske 
og syge, gamle og unge. Og træet kan så 
minde om, at Jesus vil glæde alle menne
sker, - lige meget hvor forskellige de er. 

Og mon ikke I allerede har regnet ud, at 
de fandt GRANTRÆET. Præcis det træ, som vi 
alle sammen snart skal ud at finde og bære 
ind i vore stuer. Det er det træ, som bærer 
korsets mærke på sine grene. Men nu ville 
de fire engle også hver for sig give grantræ
et en gave. Troens engel satte lys på alle 
grene. Lys som kunne glimte ligesom stjer-



nerne over Betlehem den nat, Jesus blev 
født. Hdbets engel satte en stjerne i toppen, 
så vi ved at se på den ville blive vist hen til 
Jesus ligesom hyrderne blev det julenat. 
Kærlighedens engel lagde dejlige gaver under 
træet. Og Glædens engel ønskede for træet, 
at det juleaften måtte minde mennesker om 
Jesusbarnet. Minde om, at der, hvor grenen 
danner et kors, der sidder over det kors et 
lys og skinner. For selvom Jesus blev 
hængt op på et kors, så sørgede Gud for, at 
mennesker skulle mærke alligevel, at han 
var en kærlig Gud, en glædens Gud. For 
når lyset skinner over korset, så betyder 
det, som jeg sagde om grantræet, at Gud er 
levende i vore hjerter og i vore tanker altid, 
ligesom grantræet står grønt hele året. 

Jeg håber nu, at I alle må finde det rigti 
ge træ til jul, nu har I lidt at gå efter! 

Her fra præstegården vil vi gerne ønske 
alle i sognene GLÆDELIG JUL og et forhå
bentlig GODT NYT ÅR. - Tak for året, der 
snart er gået! - Jeg håber, vi får mange gode 
timer sammen i 1994 både i jeres sorger og 
~~~ D 

Adventstid 
Familiegudstjenester 
1. søndag i advent er der familiegudstjene
ster i Hansted kirke kl. 10.30 og Lundum 
kirke k!. 14.00. 

Disse gudstjenester bliver tilrettelagt 
sammen med 4. klasserne fra Egebjergsko
len, som synger og spiller advents- og 
julesange. - På en herlig måde er de altid 
med til at stemme vore sind til advents- og 
juletiden, hvorfor gudstjenesterne henven
der sig såvel til de yngste som de ældste. 

Velkommen alle, når vi tænder det første 
lys i adventskransen. 

Julekoncerter 
Søndag den 5. december 1993 (2. søndag i 
advent) er der julekoncert i Lundum kirke 
kl. 19.30. Midtvejskoret, som hver tirsdag 
aften flittigt øver på Egebjergskolen har 
gennem en tid været i fuld gang med at 
forberede en julekoncert til Lundum kirke. 
Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle 
og unge ..... . 

Lad os tage forskud på juleglæden og 
mødes - gamle og unge - i Lundum til 
julekoncert. 

Koret ledes af Anette Holm, og sammen 
med koret synges også fællessalmer. 

Søndag den 19. december 1993 (4. søndag i 
advent) er der julekoncert i Hansted kirke 
kl . 19.30. 

Vi er da nået til det tidspunkt, hvor julen 
nærmer sig stærkt, og ind i juletravlheden 
er det forhåbentlig en glæde at kunne gå 
ned i kirken og opleve optakten til jul i 
sang og musik og selv få lov at synge med 
på de smukke julesalmer. 

Vi har været så heldige at få fat i Røj
KJÆRKORET fra Esbjerg, et meget dygtigt 
pigekor, som har eksisteret gennem mange 
år. Koret blev grundlagt i 1965 og ledes nu 
af dirigent Lisbeth Ågaard og med sig har 
de pianist Mats Rudklint. De har rejst i 
store dele af verden og har modtaget stor 
anerkendelse. I beskrivelsen af dem har jeg 
læst mig til følgende: The choir sings like the 
Gulf Stream - warm, flowing and chrystal clear. 

Koncerten er gratis, men hvis nogle vil 
give et frivilligt bidrag i kirkebøssen, vil der 
selvfølgelig blive mulighed for dette. 
Velkommen alle denne aften. 

Julearrangement for mindre børn 
Tirsdag den 7. december 1993, kl. 10,00 
holder jeg på opfordring fra dagplejemød
rene julegudstjeneste for alle dagplejemødre 
og dagplejebørn. J eg vil desuden gerne 
invitere private dagplejemødre med børn og 
hjemmegående mødre eller bedstemødre, 
som har lyst til at tage børnene med i kir
ken. Jeg vil tilrettelægge dette arrangement 
således, at jeg fortæller for mindre børn, og 
vi synger noget, som vi mener, de kan 
udenad. 

Efter sammenkomsten i kirken er alle 
velkommen til at følge med i præstegården, 
hvor vi serverer æbleskiver, saftevand og 
kaffe. Af hensyn til serveringen vil jeg 
gerne, om man vil tilmelde sig hos mig, så 
jeg ca. ved, hvor mange børn og voksne vi 
bliver. 

Julegudstjeneste for ældre 
Torsdag den 9. december 1993, k!. 14,00. 
Alle ældre er velkommen til denne gudstje
neste, også selvom man ikke er i stand til 
at deltage i arrangementet bagefter (se notat 
om pensionistgudstjeneste). 

Julegudstjeneste for Egebjergskolen 
Onsdag den 22. december 1993 om formid
dagen kommer alle elever og lærere fra 
Egebjergskolen til kirken. Skolen sender 
besked med eleverne hjem angående tids
punkt. ... Side 29 



Lørdag den 11. december 1993 
kl. 14.00 afholdes der julkegudstjeneste for 
Egebjergkollegiet og Hanstedholm samt 
øvrige som er tilknyttet disse institutioner. 

Sognepræst 
Ingerlise Sander . .. ... . '8' 7565 6412 
Stængervej 24, DK-8700 Horsens 
træffes bedst 
tirsdag - fredag .. . . . . .. 12.00-13.00 
torsdag desuden ....... 17.00-18.00 
mandag er fridag 

Gravere 
Hansted: 
Hans Thomsen ........ '8' 7565 6133 
Stængervej 46, DK-8700 Horsens 
Lundum: 
Thorkild Lindskov ...... '8' 7565 4225 
Toftevej 18, DK-8700 Horsens 

Kirkekaffe 
Bemærk, at der ved aftengudstjenesterne 
den 23. januar 1994 og den 13. februar 1994 
står kirkekaffe. 

Efter gudstjenesterne er alle velkommen 
til at gå med i konfirmandstuen, hvor me
nighedsrådet har dækket op til kaffe. Den 
13. februar 1994 er det jo Fastelavn, så da 
serveres der fastelavnsboller. D 

Kirkebilen 
kører til gudstjenester i Hansted kirke. Ring 
direkte til Horsens Taxa ( 7550 30(0) 
lørdagen før den pågældende gudstjeneste 
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 Horsens Taxa, 
hvornår man vil hentes. D 

Pension istj u lefest af Else Bregendahl 
Der arrangeres buskørsel. Bussen starter kl. 
13.20 ved boblen i Lundum, derfra via 
Rådved og Egebjerg. Lundum-Hansted Menighedsråd indbyder 

til pensionist julefest torsdag den 9. decem
ber 1993. Efter gudstjenesten i Hansted 
kirke kl. 14.00 er der kaffebord (kr. 15,-) og 
underholdning i forsamlingshuset. 

Tilmelding senest 1. december 1993 til: 
østergaard Thomsen ... ... 75656023 
Karen Thomassen .. . . .. '8' 75654226 
Else Bregendahl ...... . '8' 75656239 

Horsensegnens folkekirkelige Nærradio 
optager gudstjenester som sendes kl. 18.00 på følgende søndage: 

12. december Vær kirke ved sognepræst Vibeke Gregersen. 
09. januar : Hatting kirke ved sognepræst Elisabeth Børkjær. 
06. februar : Glud kirke ved sognepræst Ole Brehm Jensen. 

og udsender et magasinprogram kl. 11.05 på følgende onsdage: 
24. november : Samtale med kandidaterne til Århus bispestol. Litten Hjorth. 
22. december Med børnene i kirke; Litten Hjort og Anne Marie Vrang. 
19. januar Horsens Klosterkirke i 100 år. Peter Stentoft. 
16. februar Kontakt mellem kirker. Sognepræst Anne Marie Vrang. 

Julekalender for børn i Radio Horsens 
Hver dag i december sendes kl. 10.45 et afsnit af JULEMYSTERIET. Gennem 24 afsnit følger 
vi en piges forunderlige rejse herfra til Israel. Hun gennemrejser århundreders kirkehistorie 
og når til Betlehem julenat. Historien er skrevet af den norske forfatter Jostein Gaarder og 
produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter med hjælp af skuespilleren Jess Ingerslev. 

Gudstjenester på Hansted Hospital 
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Onsdag den 08. december, 
Fredag den 24. december, 
Onsdag den 05. januar, 
Onsdag den 26. januar, 
Onsdag den 16. februar, 

kl. 14.30 : Gudstjeneste, Ingerlise Sander 
kl. 14.00 : Julegudstjeneste, Ingerlise Sander 
kl. 14.30 : Gudstjeneste med altergang, Ingerlise Sander 
kl . 14.30 : Gudstjeneste, Ingerlise Sander 
kl. 14.30 : Gudstjeneste med altergang, Ingerlise Sander 
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Søndag den 28. november 
1. søndag i advent 

14.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 
Familiegudstjeneste Familiegudstj. ! Kirkebil s:: 
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December 19931 
01 On Hansted-Egebjerg Husholdningsforening: Julemøde kl. 19.00 i musiklokalet 

EaE,bierasl<oIE,n: Samtaler 6.a 6.b 

02 To Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: Banko 

03 Fr Lundum Sogns Borgerforening: i Medborgerhuset kl. 18.30 "Julefrokost" 

OO~ ~ 

07 TI Egebejrgskolen: Skolebestyrelsesmøde kl. 18.30-21.00 

080n 

09 To Egebejrg-Hansted Forsamlingshus: Banko 
Lundum Sogns Borgerforening: Julebanko i Medborgerhuset kl. 19.00 

10 Fr 

13 Ma Egebjergskolen: Møde i pæd.råd kl. 14.50-17.00 50 

14 TI 

15 On Egebjergskolen: Besøg af 7. klasserne fra Lundskolen 

16 To 

17 Fr 

20 Ma 51 

21 TI EOE,bierasl<oIE,n: Sidste før jul. Juleferie til den 3. jamuar 1994 

220n 

23 To 

24 Fr 

27 Ma Lundum Sogns Borgerforening: "Motionsløb" fra Medborgerhuset kl. 13.30 52 

28 TI Støtteforeningen afholder klubaften kl. 19.00 i Klubhuset 

290n 

30 To 
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I Januar 1994 

03 Ma 01 

04 Ti Kagecafe på Hansted Hospital kl. 14,00 

050n 

06 To 

Bor,oerforerlino' Fæll Medborc.erh'Jsel kl. 18,30 

10 Ma 02 

11 Ti Kaskelotten: Diskotek for 4,-5,-6,-7, klasse kl. 19,00-21,30 

120n 

13 To Pensionistforening viser film ved Bikuben 

17 Ma 03 

18 Ti 

190n Syng-Sammen-Aften kl. 19,30-21.30 i musiklokalet med underholdning 

20 To 

21 Fr 

24 Ma Lundum Sogns Borgerforening: "Kultur" derom nærmere 04 

25 Ti Støtteforeningen afholder klubaften kl. 19,00 i Klubhuset 

260n 

27 To 

28 Fr Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: Generalforsamling 
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Februar 19941 
01 Ti 

020n 

03 To 

04 Fr Lundum Sogns Borgerforening: Fællesspisning i Medborgerhuset kl. 18.30 

090n Kaskelotten: Diskotek for 4.-5.-6.-7. klasse kl. 19.00-21.30 

10 To Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionisttorening: Møde med Herta Kristoffersen fra Kommunen 

11 Fr 

14 Ma 

15 Ti 

160n Antenneforeningen Horsens Nord afholder ordinær generalforsamling kl. 19.30 

17 To 

18 Fr 

21 Ma Lundum Sogns Borgerforening: Kulturaften "Vinsmagning" derom nærmere 

22 Ti Støtteforeningen afholder klubaften kl. 19.00 i Klubhuset 

230n Syng-Sammen-Aften kl. 19.30-21.30 i musiklokalet med underholdning af "Kattrup-Tolstrups 
bøme- og ungdomskor" under ledelse af Bente Lund Degn 

24 To Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: Dilettant generalprøve 

25 Fr 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: Dilettant 

28 Ma 

07 

08 

09 



, 
Broens 
bestyrelse 
Egebjerg-Hansted Støtteforening EIF: 
Hans Thomsen (formand) 
Stængervej 46 ........... !I' 7565 6133 

Egebjergskolen : 
Ole Gregersen (næstformand) 
Østerhøjsvej 10 ....... . .. !I' 7565 6118 

KFUM-Spejderne i Egebjerg: 
Hanne Andreasen (kasserer) 
Egesholm 55 ............ !I' 7565 6380 

Ungdomsskolen i Egebjerg: 
Henrik Meldgaard Johansen (sekretær) 
Vesterhøjsvej 56 . . . . . . . . .. !I' 7565 6570 

Hansted-Egebjerg Beboerforening: 
Lisel Pedersen 
Egeshol m 64 ............ !I' 7565 6322 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: 
Bernt Stribolt Jensen 
Gammel Egebjergvej 35 . . .. !I' 7565 6266 

Lundum Sogns Borgerforening: 
Steen Eriksen 
Torpvej 42 . . . . . . . . . . . . .. !I' 7565 4240 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
Annalise Daugård 
Højbovej 22 . . . . . . . . . . . .. !I' 7562 4479 

Hansted Menighedsråd: 
Ingerlise Sander 
Stængervej 24 ........... !I' 7565 6412 

Egebjerg Idrætsforening: 
Stig Riis 
Birkeholm 51 . . . . . . . . . . .. !I' 7565 6516 

Hansted Hospital: 
Jette Lund 
Egebjergvej 100 ... . . . . . .. !I' 7565 6522 

Egebjerg Kollegiet: 
Lone Duch 
GI. Kirkevej 45-47 !I' 7565 6644 

Antenneforening Horsens Nord: 
Jørgen Pedersen 
Egesholm 64 ............ !I' 7565 6322 

Lundum Menighedsråd: 
Jens Thule Jensen 
Lundumvej 20 . . . . . . . . . .. !I' 7565 4203 

Fritidshjemmet Kaskelotten: 
Britta Poulsen 
Egeshol m 5 ........ . . . .. !I' 7565 6505 

Læs 
i dette nummer 
Den anden side ................... 02 
Bolden ruller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 03 
Chemitalic a/s udvider . . . . . . . . . . . . . 06 
Terrænridt i Hansted skov. . . . . . . . . . 07 
Egebjergskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 08 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. . . . .. 13 
Broen spørger borgerne .... .... ..... 14 
Ungdomsskolen, Egebjerg afdeling ..... 16 
Antenneforeningen Horsens Nord ...... 17 
Hansted-Egebjerg Beboerforening 18 
Midtvejskoret synger stadig . . . . . 20 
Egebjerg Idrætsforening . . . . . . . . . .. 21 
Kirkerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
DatoBanken u/a ............ .. ..... 32 
Brobestyrelse / indholdsfortegnelse ..... 35 

Morten bringer Broen, 
hvis ikke så ring på 'Zl' 7565 6356 Side 35 



Otto Christensen & Kaj Sørensen a/s 
IngenIører og entreprenører 

PLATINVEJ 53 - 6000 KOLDING - TLF. 75542288 

Betonrenovering • Facaderenovering • Overfladebehandling 
Betonarbejder. Sprøjtebeton • Sandblæsning. Belægninger 

99Måske er det 
på tide at vågne 
op, hvis man 
vil have en god 
pensionsordning99 

@Bikuben 

Glæd familie, venner og 
bekendte med en buket 
friskafskårne blomster 
fra butikken, ~~~ 
hvor ~ 

Laila 
!Frandsen 
giver råd og vejledning! 

D BUKETIER 
D KRANSE / BÅREBUKETIER 
D STUE- OG POTIEPLANTER 
D DEKORATIONER 

BLOMSTER- & HAVECENTRET 
JOHANSENS PLANTESKOLE 

Silkeborgvej 67 . 8700 Horsens 

~ 75622646 

... 

• 


