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Side 2 

hygger vi os gevaldigt! 
Danmark er et mørkt land, om vinteren er 
der kun omkring 7-8 timers dagslys. Folk i 
et sådant land må holde meget af lys. Det 
gør danskerne også. De strømmer til stran
dene eller ligger på græsplænen om som
meren, tit uden tøj på; de vil have så meget 
solskin og blive så brune som muligt. Men 
indendørs er situationen anderledes. Ho
ved lys i en almindelig hu sstand er som 
regel under 60 W. Danskerne kan ikke lide 
stærkt lys indendørs; de bruger normalt 
ikke hovedlyset ret meget. Når der kommer 
gæster, tænder de stearinlys og serverer 
kaffe og småkager, så er det tid til at hygge. 

Hygge, det er det vigtigste for danskerne. 
Det er et så stærkt dansk fænomen, at man 
ikke kan undgå at sige hygge mange gange 
om dagen. Når de møder hinanden, siger 
de: Har l hygget jer? Når de er sammen, 
siger de: Lad os hygge os! Når de forlader 
et selskab, siger de: Kan l hygge jer? 

Danskernes forhold til hinanden er en 
slags hyggeforhold. Hyggen er li vslogik. Alt 
der er imod denne logik vil danskerne ikke 
acceptere; f.eks. er der normalt kaffemaski
ner på arbejdspladserne, man tager en kop 
varm kaffe i pauserne for at hygge sig. 
Hyggen skjuler sig i alle områder i dansker
nes li v, også i de seriøse områder. 

F.eks. er 90% af den danske befolkning 
medlem af folkekirken, men de fleste af 
dem går i kke i kirke, de synes det er kede
ligt. Til gengæld foretrækker danskerne at 
blive døbt og gift og begravet i kirken. Men 
det er normalt at gå i kirke op til jul, fordi 
man synes at der er hyggeligt i kirken på 
det tidspunkt. Derved styrer hyggen også 
danskernes religiøse tro. 

Det er faktisk meget svært at finde et 
tilsvarende kinesisk ord, der dækker be
grebet hygge, som er stearinlys, kaffe, små
kager, bajere, m.m. Hvis det er julehygge, 
er der også juledekorationer, julestjerner, 
gløgg, æbleskiver, osv. Alle disse ting er 
med til at opbygge en hyggestemning. 

De første par gange jeg bl ev udsat for en 
sådan hyggesituation, var jeg helt forvirret. 
Efter et par gange, troede jeg, at jeg havde 
lært hyggefænomenet at kende, men jeg tog 
grundigt fejl. De andre hyggede sig, jeg 
kedede mig. 

Fire måneders højskoleophold har givet 
mig chancen for at lære den danske menta
litet at kende. 

Danskerne er meget ironiske, de laver 
grin og griner hele tiden. Hvis man ikke 
kan grine på de rigtige tidspunkter, er man 
kedelig. De der hele tiden går med et grin 
på læben er mest populære. Kedelige men
nesker gider mange danskere ikke snakke 
med. Ironi og selvironi, det er dansk hu
mor. Næsten alle danskere er mere eller 
mindre ironiske. De er opdraget til at være 
ironiske og at lave grin. Danskerne har 
brug for ironien i selskaber, de fleste dan
skere er meget selskabelige, de er tit sam
men. Når man er sammen med de andre 
skal man have det sjovt. Seriøse problemer 
snakker man ikke om i selskaber. 

På højskolen afl10ldt vi en volley-tu r
nering med fem deltagende hold. Jeg var 
heldigvis med til at organisere turneringen. 
Lige fra starten fik jeg fortalt, at turneringen 
gjalt om at have det sjovt, vi planlagde den 
derefter. Reglerne skulle være så løse som 
muligt. Dommerne skulle være underhol
dende. Der skulle være præmier til det 
bedste udklædningshold, det bedste op
bakningshold samt til det hold der vandt. 
Holdene havde to uger til forberedelsen, 
men ikke et eneste hold øvede sig i at spille 
volley. De brugte tiden til at planlægge 
deres påklædning og deres underholdning. 
Mit hold var klædt i hvide T-shirts, mens 
andre optråd te i tunge regnfrakker og gum
mistøvler, et var udklædte som vikinger. 

Efter deltagelsen i denne turnering be
gyndte jeg at forstå dansk humor. 
Det gælder ikke om at vinde kampen, men 
om at have det sjovt og hyggeligt. 

Hang Gao - O 



Interview med af Gunnar Juhl og Frands Paaskesen 

Karin & Max Andersen foto: Niels Bjerregaard 

Karin og Max Andersen er begge fra Horsens egnen. De 
har boet i Egebjerg siden 1979 og har datteren Camilla, 
som nu er 18 år. 

HvO/for har I netop valgt Egebjerg? 
Naturen herude lokkede os herud - og vi 

holder stadig meget af at bo i Egebjerg. Selv 
om det er tæt ved Horsens, er vi herude 
fuldstændig fri for bymiljøet. 

Her er utrolig meget, vi har lært at sætte 
pris på - de mennesker, der bor herude, 
skolen, de sociale tiltag i det hele taget, 
herunder foreningslivet, sport, forsamlings
huset m.v., - og vort håb er, at andre med 
os stadig vil støtte op om vor Brugs, så vi 
stadig kan bevare den som bu tik og møde
sted. Det vil være lettere, når vi bliver 
gamle, at tøffe ned i Brugsen fremfor at 
skulle være afhængig af transportmiddel til 
at komme ind i byen for at handle. Vi har 
prøvet at bo i en landsby både med og 
uden butik - og den ændrede karakter, da 
den sidste butik forsvandt. 

I har selv en helt privat virksomhed, hvor
dan er det startet? 
Efter at være udlært inden for jern- og 
stålbranchen, blev Max ansat som sælger af 
værktøj og værktøjsmaskiner først ved et 
Horsens frima og derefter ved et Århus 
firma. 
Han erkendte, at denne branche ikke lige 
var ham og var derefter heldig at komme 
inden for den branche, som han ønskede 
sig - nemlig noget med legetøj, som sælger 
i Jylland og Fyn for et firma, der var hjem
mehørende i København. Jobbet var godt, 
men efter syv år kom der en del turbulens 
i firmaet - med ejerskifte og lignende -
hvorfor Max sagde sit job op. 

Hvordan kom I sd i gang selv? 
Det var faktisk på opfordring fra 
forskellige leverandører, at Max i 
samråd med Karin besluttede sig for at 
blive selvstændig. Det foregik fra huset på 
Egesholm; et værelse blev inddraget til la
ger, det måtte være nok, det var jo kun 
Max, der skulle have sit udkomme ud af 
det, troede de; men efter 3 måneder sagde 
Karin, der er regnskabsuddannet, sin faste 
stilling ved Horsens Kommune op for at 
hjælpe Max. Et konkert udtryk for, at der 
var gang i sagerne var, at når fragtmanden 
kom med flere varer, spurgte han, om han 
skulle læsse af ved port l eller port 2, det 
var henholdsvis fordøren eller bagdøren. 

Efter 1/2 år købte de deres nuværende 
bolig - Brandbjerggård - og brugte den i 
starten kun til lager - det var efterhånden 
tiltrængt - for det eneste sted man kunne 
være foruden legetøj og møbler, var på 
parcelhusets toilet. 

Hvordan er jeres firma byggget op? 
Fra start og til nu er der unægtelig sket 
ændringer, såvel med navn som varesorti
ment. Pr. 01.01.93 blev firmaet omdannet til 
et aktieselskab ved navn Max Horsens A/S. 

I dag både et handelsfirma og et produk
tionsfirma, som primært henvender sig til 
offentlige institu tioner som vuggestuer, bør
nehaver, fritidshjem, skoler og lignende. 
Der sælges legepladsredskaber, køretøjer, 
inventar og beskæftigelsesmateriale samt alt 
inden for populær legetøj til børn i alderen 
fra O til 14 år. ... 

Side 3 
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Hvordan foregår jeres produktion? 

Produktionen består i samling af færdige 
elementer til borde og stole. Det foregår på 
GI. Egebjergvej sammen med ekspedition 
og forsendelse af vore øvrige varer. 

Legeredskaberne er vore egne designs. 
Indenfor inventar lader vi producere ved 
underleverandører her på Horsensegnen. 

Hvor mange mennesker er ansat? 
Der er i alt 15 ansatte - syv sælgere, tre 

på Sjælland og fire i Jylland og Fyn, to 
montører, to på lager, fire på kontor heraf 
en bygningskonstruktør, der tager sig af 
tegningsarbejdet og udarbejdelse af nye de
signs/ modeller - både indenfor legeplads
redskaber og inventar. 

Firmaet er et udpræget familiefirma, 
hvor Max er i spidsen for sælgerne og 
Karin med ansvar på hjemmefronten. 

Har I mulighed for eksport? 
Ja, vi har i dag eksport til Frankrig, 

Tyskland og Schweiz. Vi mener også, at der 
er gode fremtidsmuligheder i eksport pri
mært med vore legepladser, men vi inter
esserer os i øjeblikket mest for det hjemlige 
marked. 

HvO/·dan er markedet i øVligt? 
Vi skal ikke klage. Selvfølgelig oplever vi 

også, at vore konkurrenter er på banen - og 
der er mange - men der er hvert år afsat så 
og så mange penge på vort område, og vi 

skal så gøre os fortjent (læs dygtig nok) til 
at få vor del heraf. Lidt konkurrence skader 
ikke - det er kun sundt og udviklende. 

Det er en stor glæde, at vor kundekreds 
omfatter så mange positive mennesker -
børn og voksne. Det, vi sælger, er ikke 
farlige ting, men ting, der ved deres farve 
og facon og indhold skaber glæde - en 
glæde, som vi må forstå at følge op ved 
god service og god kvalitet og ad den vej 
opbygge et godt kundeforhold. Vi satser 
mere på mund til mund metoden end på 
kæmpe reklamebrøl. Et par eksempler 
herpå er, at Max for ikke så længe siden på 
vej fra Kolding til Vejle på biltelefonen 
modtog ordre på et komplet møblement til 
en børnehave på Grønland og kort tid 
senere - på den tid det tager at køre over 
Vejlebroen - solgte et af de største le
gepladssystemer. 

Endelig er vi priviligerede på den måde, 
at vor kundekreds, som for 99 procents 
vedkommende er offentlige institutioner, er 
sikre betalere. 



Har I været ude for specielt spændende op
leveler i forbindelse med jeres virksomhed? 

Noget specielt er svært at udvælge. Det 
har været utroligt spændende hele tiden 
med mange positive oplevelser - men vi har 
da også haft mindre gode oplevelser, som 
nybegynder at skulle overleve børnesyg
domme med EDB. At lynet slog ned, lige 
da vi havde startet moderniseringen af den 
gamle længe. Men sådan er det vel - man 
skal kunne forstå at se problemerne som 
udfordringer, man skal tage del i nogle ting 
nu og her, andre gange efter modne over
vejelser. Vi har indtil nu været heldige, at vi 
ikke har brændt nalderne alvorligt, men vi 
er alligevel blevet en del rigere på erfaring. 

Med den aktivitet, der i løbet af 6 år har 
været udvist i firmaet, skulle man ikke tro, 
der blev tid til andet, men alligevel når 
Karin at deltage i håndbold og Max at spille 
badminton - og en lille skiferie i løbet af 
vinteren, skal der være tid til. Begge har 
som unge været aktive spejdere, og det 
hænger stadig lidt ved - den primitive 
ferieform som telt og campingture, er stadig 
den ideelle for dem. 

Selvom Karin og Max på et eller andet 
tidspunkt havde lovet sig selv, at de aldrig 
ville flytte i noget gammelt, så har de må
ske nok brudt løftet, men når man kommer 
ind i den gamle gård, bliver man betaget af 
den måde nyt og gammelt er forenet på. 
Selvom rummene i det gamle stuehus er 
domineret af tegnestue og kontorer med et 
hav af EDB skærme, og hvad dertil hører, 
så er der i det samme hus også blevet plads 
til en skøn privatbeboelse, hvor man føler, 
at alt går op i en større enhed . 

Da Karin og Max's marked, som nævnt især 
henvender sig til den spirende ungdom, 
synes jeg godt, at de med en let omskriv
ning kunne anvende Frederik den 7.'s 
kendte valgsprog, som deres nemlig: 
Folkets Kæ,ligehed - Vores Styrke. D 

Karin og Max header elegant bolden tværs 
over GI. Egebjergvej til Søren og Birthe 
Palmelund Christensen. Side 5 
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Side 6 

Søndag den 6. marts 
3. søndag i fasten 

Lundum Hansted 
09.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 

Ingen guclsijeneste i 10.30 

09.00 Ingerlise Sander 10.30 



Gudstjenester på Hansted Hospital 
Onsdag den 09. marts, kl. 14.30 : Gudstjeneste, Ingerlise Sander 
Onsdag den 30. marts, kl. 14.30: Gudstjeneste med altergang, Ingerlise Sander 
Onsdag den 20. april, kl. 14.30 : Gudstjeneste, Ingerlise Sander 
Onsdag den 11. maj, kl. 14.30 : Gudstjeneste med altergang, Ingerlise Sander 

Horsensegnens folkekirkelige Nærradio 
optager gudstjenester (som udsendes samme dag kl. 18.00) på følgende søndage: 

06. marts: Vor Frelsers kirke ved sognepræst Marianne Koch 
03. april : Tamdrup kirke ved sognepræst Thomas Fischer-Larsen, 
01. maj : Træden kirke ved sognepræst Ib Clausen samt 
29. maj : Sønderbro kirke ved sognepræst Jette Dissing 

og udsender et magasinprogram kl. 11.05 på følgende onsdage: 
16. marts: Begravelsesvæsenet; kirkegårdsleder Kurt Anhøj, graver Tommy rold og 

sognepræst Li tten Hjort, 
13. april 
11. maj 
08. juni 
06. juli 

: Konfirmation; sognepræst Anne Marie Vrang, 
: Må præsten komme på sygehuset; Kirsten Høg, 
: Aktuelt emne; sognepræst Litten Hjort samt 
: Moral og etik; sognepræst Anne Marie Vrang. 

-==::::; \_-

Sognepræst 
Ingerlise Sander .... . .. 'Ir 7565 6412 
Stængervej 24, DK-8700 Horsens 
træffes bedst 
tirsdag - fredag ..... . . . 
torsdag desuden .... . . 
mandag er fridag 

Gravere 
Hansted: 

12.00-13. 00 
17.00-18.00 

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

Kirkebilen 
kører til gudstjenester i Hansted kirke 
som anført i gudstjenestel isten på mod
stående side. 

Hvis du er interesseret i at benytte kir
kebilen så ring direkte til Horsens Taxa 
('Ir 7550 3000) lørdagen før den pågæl
dende gudstjeneste og meddel at du 
ønsker at være med i kirkebilen den 
følgende dag. 

Opgiv adressen, en ten privat eller der 
hvor du vil stå på. Aftal med Horsens 
Taxa hvornår du vil stå på. Side 7 
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Thy-Cup 1993 af Ulla Jørgensen 

For mange klubber er Thy-Cup blevet en fast tradition i da
gene mellem jul og nytår. Dette er også tilfældet for EIF. 

Vi gjorde det igen 
En bemærkning efter sidste års deltagelse i 
Thy-Cup: Nu er det slut - det er sidste gang vi 
deltager i Thy-Cup. Som nogen måske kan 
erindre, fik vi nogle store nederlag under
vejs. Alligevel gjorde vi det igen. Vi skrabte 
et hold juniordamer samt et hold juniorher
rer sammen. 

Rejse og indkvartering 
Mandag den 27. december k!. 16.30 tog vi 
afsked med spillerne og bussen listede 
nordpå med Henrik Thyrsted, Jesper Jensen 
samt Claus Eriksen som ansvarlige for 
holdene. Et enkelt ophold undervejs måtte 
de have, hvilket blev straffet med, at de 
måtte ud at skubbe bussen for at komme 
videre. 

Holdene blev i år indkvarteret på Ting
strup Skole, ca. 1,5 km fra Thy-hallen. En 
udmærket skole med tilhørende gymnastik
sal med håndbold mål, hvor megen af friti
den blev tilbragt. 

I kamp næste dag 
Alle skulle tidligt op næste morgen. Ind
march kl. 8.00. De, som ikke deltog i ind
marchen, skulle heppe på deres egne, når 
de kom ind i hallen. Et heppekor på en 
person - dejligt at mærke lidt opbakning. 

Så gik turen til håndboldbanerne.Begge 
hold spillede 4 kampe den første dag. 
Desværre på samme tid, så der var ikke 
nogen chance for at se hinandens kampe. 

Resten af dagen blev der slappet af. 
Traditionen tro skulle der også i år sprøjtes 
med vand. Simon måtte en tur under bru
seren til afkøling. 

Flere kampe og disco 
Tidligt op næste morgen. Ud at spille de 
sidste kampe. Henri.k elsker åbenbart at 
køre i bus - det kan også være svært at 
vælge bus, når der holder så mange efter 
hinanden. Alle tog det med godt humør -
det var godt, det ikke var til en af kampene 
det skete. 

Tirsdag eftermiddag sluttede jeg mig til 
flokken og nåede lige at få pigernes sidste 
kamp at se. 

Om aftenen var der disco for børnene 
samt den sædvanlige sammenkomst for 
lederne. Der var ikke mange, der tog til 
disco - de ville hellere se video og spille 
kort. Andre gik i gymnastiksalen for at 
spille bold. 

\ \ 

Natten var vor egen 
På ledermødet fik vi at vide, at kl. 01.00 
skulle der være ro. Det var vi lidt spændte 
på. Da vi kom tilbage til skolen, snakkede 
vi lidt med vagterne, om de også mente 
det. Vi ved jo af erfaring, hvilke ideer EIF's 
spillere har med hensyn til den sidste nat. 

I år var der nogle, der havde bestemt, at 
de slet ikke skulle i seng. Vagterne var med 
på ideen, blot de øvrige klubber ikke blev 
forstyrret. 



Med den energi spillere samt trænere ud
foldede med bolde i løbet af natten, skulle 
man ikke tro, de havde spillet håndbold 
tidligere på dagen - måske var det blot for 
at kunne holde sig vågne. Også i år blev 
luftmadrasserne flade - Henriks dyne og 
pude forsvandt, men vendte dog senere 
tilbage. 

Ikke alle kunne holde sig vågne. Plud
selig fik en af drengene en ide! Noget skulle 
der ske. Han vækkede Chris - sagde han 
skulle op - der var morgenmad - kJ. 04.30 
om natten. 

Det lykkedes Chris at finde ud af posen, få 
tøj på - men hvilket syn. Da han kom ud til 
"døgnkiosken", som vi havde døbt den, sad 
der en flok, som stak i at grine højlydt, da 
de fik øje på ham. Han tog det heldigvis 
med godt humør, men fik ikke mere søvn 
den nat. Søren Hein var næsten ved at lide 
samme skæbne. 

Det lykkedes Jesper at snige sig ned i sin 
sovepose for at få lidt søvn. Vi havde nær 
aldrig fået ham rystet ud igen. 

Heppekor til finalekampene 
Folk begyndte at gøre sig klar til morgen
maden - gik i bad - underlig tid at gå i bad 
på. De første tog med bussen kJ. 6.10. 

KJ. 10.00 var alt pakket - gulvene fejet, 
og efter endt inspektion sagde vi farvel og 
tak. Vi tog med bussen til Thy-hallen, hvor 
vi anbragte bagagen. 

Vi fandt en god plads i hallen - alle var 
samlet. Nu skulle vi se finalekampe. Stil
heden sænkede sig over spillerne. 

Trætheden begyndte at melde sig. Nogle 
tog sig en lur - enten på stolen eller under 
stolene. 

Alle så frem til de sidste to finalekampe, 
juniordamer/herrer. Vi skulle være heppe
kor - et Horsenshold havde spillet sig frem 
til finalen i juniordamer. Denne kamp vandt 
de uden besvær - hvordan skulle de også 
kunne andet med den opbakning fra El F? 

Hjemme igen 
KJ. 14.00 kom bussen. Chaufføren havde 
desværre ikke tid til at vente, så vi kunne få 
den sidste kamp med, så vi pakkede i hast 
bussen og drog mod Egebjerg. 

Folk satte sig godt tilrette og mange tog 
sig en lur. Vi ankom til Egebjerg-hallen 
næsten efter tidsplanen. 

En vellykket tur. De forstår at hygge sig. 
Holdene klarede sig også bedre i år. Piger
ne fik en 24. plads mens drengene måtte 
nøjes med en 25. plads, som dog bevirkede 
at de fik et krus med hjem. 

Det lyder måske ikke af så meget og de 
kan også gøre det bedre. Det kræver blot en 
lidt anden indstilling. Den mangler de også 
til daglig. Alle bliver sat på prøve som 
kammerater - der bliver sagt ord, som ikke 
skulle siges. 

Tak til Henrik, Jesper og Claus. Endvi
dere også tak til Egebjerg-Hansted Støtte
forening samt El F, som også i år gav til
skud til deltagelse i Thy-Cup. O Side 9 



Formand: Stig Riis, Birkeholm 51, 8700 Horsens . . .......... .. ... . . . ..... Badminton 'B' 7565 6516 
'B' 7565 6574 
'B' 7565 6675 
'B' 7575 3028 
'B' 7565 6022 
'B' 7562 6415 
'B' 7565 6826 
'B' 7565 6511 
'B' 7565 6293 

Næstformand: Poul Larsen, Vandværksvej 16, 8700 Horsens ... • ... . . .. Ungdomsfodbold 
Kasserer: Jane Ahle, GI. Kirkevej 35, 8700 Horsens ...... . ............. . ... .. .... . 
Karen Laursen, Skovbrynet 3B, 8740 Brædstrup ... . . . .......... . ........ Gymnastik 
Ulla Jørgensen, Birkeholm 2A, 8700 Horsens .. ........ . . .. ... . .... Ungdomshåndbold 
Charlotte Madsen, Nordre Strandvej 37, 8700 Horsens . . . . . . . . . . . . . . . .. Seniorhåndbold 
Keld Thomsen , Askeholm 17, 8700 Horsens . . ............. . ........ . . Seniorfodbold 
Leif Holst, Egesholm 10, 8700 Horsens .. . .... . . . . ........•. . .......... Svømning 
Martin Uhrskov, Mindegade 9, 8700 Horsens ...... . .. . .... . . .... . •... . ... . ...... 

Ungdomsaf- IÅRGANG I HOLD 

delingen i EIF 1988-1989 Poder 

starter fod- 1987 Poder 

boldtræningen 1986 Poder 

som anført i 1984-1985 Miniputter 

skemaet til 1982-1983 Lilleputter 

højre herfor 
1980-1981 Drenge 

1978-1979 Juniorer 

1984-1985 Minipiger 

1982-1983 Småpiger 

1980-1981 Piger 

Side 10 1977-1979 Juniordamer 

Cafeteriadrift i 
Egebjerg Hallen 
Egebjerg Idrætsforening har netop nu mu
ligheden for at ansøge Horsens kommune 
om at overtage forpagtningen af Egebjerg 
Hallens Cafeteria, idet cafeteriets nuværen
de forpagter, Ninna Thomsen, har valgt at 
gli pli pension efter 15 års tro tjeneste. 

Eventuel overtagelse af forpagtningen 
skal ske fra sommeren 1994 og EIF ind
byder i den anledn ing til et uforpligtende 
informationsmøde i klubhuset, tirsdag den 
8. marts 1994, kl. 19.00. 

Indbydelsen henvender sig til alle der 
måtte have interesse i at medvirke til, at 
cafeteriaet også fremover holder åben t når 
der udøves sportslige aktiviteter i og uden 
for hall en. 

Ved mødet vi l Idrætsforeningen være 
vært ved lidt mundgodt men af hensyn til 
dette bedes deltagerne aflevere en seddel 
med angivelse af navn og anta l deltagere i 
Egebjerg Hallens Cafeteria, senest mandag 
den 7. marts 1994. . Stig D 

TRÆNINGSTIDER ITRÆNER(E) I START I 

Tirsdag + Torsdag 15.30-16.30 Susanne Molboe tf 7565 6500 uge 14 

Mandag + Onsdag 16.00-17.00 Sanne Pedersen tf 7565 6752 uge 14 

Tirsdag + Torsdag 15.30-16.30 Henrik Mortizen tf 7565 6890 uge 14 

Tirsdag + Torsdag 16.30-17.30 Carsten Jensen tf 7565 6515 uge 10 
Ole Jø rge nsen tf 7565 6732 

Mandag + Onsdag 17.00-18 .00 Leo Rasmussen tf 7565 6984 uge 09 
Vagn Jensen n 7565 6496 

Tirsdag + Torsdag 17.15-18.15 Teddy Balzarsen n 7565 6771 uge 09 
Joh n Ahle n 7565 6675 

Tirsdag + Torsdag 18.30-19.30 Henrik Rosenberg n 7565 6319 uge 09 

Mandag + Onsdag 16.00-1 7.00 uge 11 

Tirsdag + Torsdag 17.30-18.30 Thomas Jensen tf 7565 6215 uge 11 
Rasmus Riis n 7565 6516 

Mandag + Onsdag 18 .00-19.00 Tommy Savskov n 7565 6762 uge 11 

Mandag + Onsdag 18.30-19.30 uge 11 



Kaskelotten udvider igen af Bente V. Nielsen 

Politikerne i Horsens Kommune har nu besluttet at gøre noget 
ved de lange ventelister, Egebjerg er med i den første fase. 
Kaskelotten har i dag 100 børn og sandsyn
ligvis 142 børn inden sommerferien. Hor
sens Kommune har besluttet at udvide 
Kaskelotten med 20 fritidshjemsbørn, som 
skal være i en tilbygning til Kaskelotten og 
22 børn i en Klubgruppe. Så består Kaske
lotten af 2 børnehavegrupper, 4 fritids
hjemsgrupper og 1 Klubgruppe. 

Klubgruppen 
vil være et tilbud for de 9 - 14 årige. Et 
anderledes tilbud med et anderledes ind
hold, en anderledes åbningstid, en ander
ledes personalenormering, som er lavere 
end i frit idshjemsgrupperne og til en ander
ledes betaling end det koster at gå i fritids
hj em, men stadig en del af Kaskelotten. 

Fordelene 
Kaskelotten er en stor institution. Men at 
have en institution til børn med en alders
spredning fra 3 - 14 år er efter min opfattel
se kl art en ford el. Børnene er fri for institu
tionsskift, søskende kan være i samme 
institution og der er stor mulighed for 
fleksibilitet i en integreret institution. 

Kommunens beslutning er for Egebjerg
området en god helhedsløsning. I løbet af 
foråret vil vi holde nogle orienteringsmøder 
om den kommende Klubgruppe. D 
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Marianne Thomsen 
spurgte 
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Hvordan synes du det er at 
Kate Winum (31 år) 

Vi har 2 børn, og vi synes det er meget 
godt. Line er i dagpleje på Askeholm og 
Kim går i skole og er bagefter på fritids
hjem i Kaskelotten, og det fungerer fint for 
os. Vi er godt tilfreds med det. 

Vi havde problemer med at få en plads 
til Line, da jeg sku lle til at arbejde igen. 
Hun havde stået på venteliste i 2 år. Jeg 
havde så en god nabo, som kunne hjælpe 
os. Hun tog hende den første måned. 

Med den alder vores børn har, er det 
helt fint med de tilbud af fritidsaktiviteter, 
der er her. Kim går ikke til noget i øjeblik
ket, da der er rigelig med aktiviteter på 
fritidshjemmet, og det er ligesom nok for 
ham. 

Palle Koch (52 år) 

Det er fint - vi har boet her i 22 år, og vi 
ville nødig flytte herfra. 

Da vore børn ikke læ ngere går på skolen 
har jeg ingen kommentarer til, om den 
fungerer som den skal. 

Fritidsfaciliteter er der nok af. Vi har jo 
idrætspladsen, hallen, Den gamle Brugsfor
ening, Natureentret, så har vi en dejlig 
natur og er der kun 10 minutter til Horsens, 
så det må være meget fint. 



være forældre i vort område? 
Sonja Hansen (48 år) 

Jeg synes, det er godt. Nu har jeg ikke 
nogen børn, der har brug for de forskellige 
faciliteter, men jeg har en datter med et 
hold tvillinger, men de går i børnehave 
inde i byen, for der var ikke plads herude, 
da de havde brug for det. Hun måtte have 
en nabo til at passe dem, da de var helt 
små, og så har de gået i børnehave siden de 
var 3 år. 

Jeg ved ikke ret meget om, hvad der er 
af fritidsfaciliteter. Vi er slet ikke med til 
noget, men jeg håber da, at børnene kom
mer til det, når de skal til at starte i skolen 
herude. 

'\ / 
~/ 
~-
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Ole Jørgensen (32 år) 

Jeg synes, det er meget godt - det fungerer 
fint. Nu har jeg selv 2 børn på 8 og en på 5, 
og efter lidt råben og skrigen med kommu
nen, så er det lykkedes at få de pladser, vi 
gerne ville have. 

Det kører fint i skolen. Han går selv ned 
i Kaskelotten om morgenen, os så følges 
han med en kammerat i skole. Efter skole er 
han på fritidshjem, og det fungerer fan
tastisk -der er et fint samarbejde. 

Fritidsfaciliteterne er helt fine, men man 
kunne godt savne nogle flere forældre til at 
gå ned og hjælpe med at gøre et kæmpe 
stykke arbejde i idrætsklubben. Nu er jeg 
selv træner, og det forhold jeg har til de 
forældre fungerer rigtig godt, men man kan 
godt se, at jo ældre børnene bliver jo oftere 
ser man, at de bare bliver læsset af bilen, og 
så kan trænerne selv stå med problemerne. 

Det kunne være ønskeligt, at der var 
andre, som gider at gøre et stykke arbejde, 
for der er brug for det. 

Niels Bjerregaard 
fotograferede 
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Kirsten & Niels Otto 
Lassen Nielsen Fra fødegård til parcelhus af Frands Paaskesen 

r-::-c::==c:::--c::::-::::-cc=====- Højballegaard i Hansted er en af de smukkeste gamle 
slægtsgaarde paa Horsens-egnen. Hvor gammel det er, 
vides ikke nøjagtigt, men man kender ejernes navne 
helt tilbage til 1711. 

Citatet er fra en 
artikel i Horsens 
Folkeblad den 17. 
september 1966. 
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.. Det er en udflyttergaard, som 
i sin tid laa i Hansted by. Ved 
udflytningen var den daværende 
ejer heldig, idet han fik noget af 
den bedste jord ved skoven. Det 

skal have afstedkommet nogen misundelse 
blandt de øvrige udflyttere, og det er for
mentlig paa denne baggrund, man skal se 
en bemalet træplade, som den dag i dag 
hænger over døren i en af gaardens stuer, 
og som har følgende inskription: 

Her æder jeg mit brød, her søger jeg den 
lykke, som gud mig unde vil. 
Med mange andre tykke, stat hus ved J-ler
rens hjelp. 
Agf ingen skjæve øye, thi den misundte j01'd 
lal' sig og lyksom pløje. 

Dette klenodie stammer fra 1795 og bærer 
initialerne NLS og EJD. De står for Niels 
Lassens Søn og Else Jens' Datter. 

Det smukke bindingsværksstuehus er 30 
alen langt og rummer flere dejlige stuer, 
stort køkken og bryggers m. v. Meget er 
siden blevet revet ned og bygget om inde i 
stuehuset. Saaledes er den store, gamle 
bageovn forsvundet. I sin tid var der for
øvrigt hvidskurede gulve i stuerne. 

Saa er der ogsaa en vidunderlig, parklig
nende have med flere gamle træer. Det 
største er et pragtfuldt elmetræ, der menes 
at være mindst 200 aar gammelt. 

Gaarden er på 89 tdr. land, hvoraf 72 er 
under plov og resten skov og eng. ~ 

Kirsten er karetmagerdatter fra Nordfyn og 
er gift med Niels Otto. De har i 50 år boet 
på Højballegård i Hansted, som er Niels's 
fødegård. 

De traf hinanden til et VU-bal i Fyns For
samlingshus i Odense, da Niels som ung 
var på Dalum Landbrugsskole. Den S. juni 
stod deres bryllup i Bederslev Kirke på 
Nordfyn, og den IO. juni flyttede Kirsten 
ind sammen med sin mand på Højballe
gård . De fortæller selv, at brylluppet varede 
i 3 dage, og at den gode hjemmebryggede 
festøl var med til at præge festen. 

Parret har to børn, Knud Anders og An
nette. Knud Anders bor i Elev og Annette 
bor i Hasselager; det er i alt blevet til fire 
børnebørn. 

Selv nu godt et år efter fraflytningen fra 
Hansted går minderne tilbage til Højballe. 
Niels fortæller, at han i en lang årrække var 
tillidsmand for Top, som forsikringssel
skabet dengang hed, og han havde 300 
forsikringstagere, som han skulle betjene 
samtidig med at passe landbruget - og så 
var det både håndens og åndens arbejde, 
der skulle udføres. 

Dertil kom også nogle offentlige hverv 
som f.eks. i bestyrelsen for Jysk HesteavIs
forening og Hansted-Egebjerg Forsamlings
hus, Venstre Vælgerforening og Hjemme
værnet i ca . 25 år. 



1 den retning var Kirsten også aktiv bl.a. 
som medlem af Menighedsrådet, i bestyrel
sen for Hansted Brugs og i nogle år for
mand for Husholdningsforeningen. 

Når man sidder og taler med Kirsten og 
Niels i deres dejlige stue i huset på Sonate
vej i Torsted, hvor alt er smagfuldt indrettet 
med deres møbler fra gården, føler man det 
næsten, som om man var tilbage på Høj
ballegård. 

Og selvfølgelig gik snakken da også om 
dengang, da der var både karle og piger og 
fodermester som medhjælp, og til mekani
seringen gradvist holdt sit indtog, og hvor 
de til sidst var ene to om hele bedriften. 

Den første traktor, som va r en lille Ford 
8N, hentede Niels i Horsens, og det var i 
sommeren 49 han kørte den hjem på går
den. Den holdt indtil 1964. 

En bestemt ting husker de med stor 
glæde, og det var, at da Kirstens far blev 
alene, flyttede han ind på Højballe, hvor 
han boede fra 1953 til si n død i 1970. Som 
tidligere karetmager var han i alle årene en 
stor hjæ lp på gården med alt det hånd
værksmæssige. Han bragte forøvrigt det 
meste af sit værktøj m ed. Dertil kom selv
følgeli g også hans uvurderlige hjælp som 
barnepige. 

Mens vi sad og talte, kom der pludselig 
uventet besøg af en tidligere næsten nabo fra 
før, nemlig Anton Pedersen fra Kirstinelyst. 
Det sa tte yderligere snakken i gang; ikke 
mindst om udflugtsturene sammen, om 
lange ture i en Ford A hel t til Skagen, 
Løkken og Blokhus. 

Der blev også talt om tidligere medhjæl
pere gennem årene, karl e og piger, som de 
stadig har forbind else m ed, og som de kan 
besøge. 

Det at skull e rykke teltpælene op efter 50 år 
på sin fødegård er slet ikke så li geti l, og 
Kirsten og N iels synes også, at det var drøjt 
at flytte fra Højballegård, men som Niels 
siger: -Efter at være fyldt 80 og efter 50 års 
uafbrudt landbrug, var der ligesom et 
grundlag for at gå på pension. 

Da gården var solgt, og det var bestemt, 
at vi sku ll e flytte til Torsted, fik vi besøg af 
vores præst Inger Lise Sander, fortæller 
Kirsten. Præsten gav selvfølgelig udtryk for, 
at hun var ked af at miste to af sine sogne
børn og flittige kirkegængere, men vi kunne 
så glæde hende med, at vi har løs t sogne
bånd til Lundum-Hansted pastorat, så hun 
slipper os ikke så let. 

Som de åbne og udadvendte mennesker 
Kirsten og Niels Otto Lassen Nielsen er, er 
de allerede efter det første år faldet god t til 
i et bymiljø, som jo er noget helt andet end 
et land mandsliv. Men de har også mødt 
ven li ghed og godt naboskab. 

Men som de siger: -I bil har vi kun 10 
minutter til vores gamle venner og bekend
te, og se lvom adressen ikke er den sa mme 
som før, så føler vi stadig, at vi hører til i 
Hansted-Egebjerg. O 
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Korte nyheder 
af Henrik Meldgaard 

Rejsefeberen raser 
-Vidste du, at 75 unge mennesker fra hele 
Horsens går og glæder sig specielt til på
skeferien. Hvorfor? Jo, de har fået rejseblod 
i årerne og forventer enten at se masser af 
sne og is i Grønland eller også forventer de 
at mærke de første forårstegn i Paris. 

Ungdomsskolens to store ture i foråret 
1994 er nu booket helt ud, og både lederne 
og de unge ser frem til nogle gode fælles 
oplevelser. Begge "rejsehold" indkaldes til 
orienterende møder i februar/marts. 

Nye hold 
-To nye hold har set dagens lys efter jule
ferien: 

I Lund har vi startet et EDB-hold 
(onsdage 19.00-20.40), hvor der stadig er 
plads til flere elever. Her kan du beskæftige 
dig med dine edb-interesser og få nye tips 
om programmering, tekstbehandling og 
spil. 

I Egebjerg har musikinteressen bevirket, 
at vi nu har startet et ekstra hold i samspil 
(onsdage 18.00-19.40). 

Professionelt pool 
-Interessen for pool -billard er stor. Derfor 
har klubben på forsøgsbasis leaset et pro
fessionelt billardbord, som man finder det 
på de rigtige spillesteder i byen. 

Dette er naturligvis ikke gratis, og derfor 
er det nødvendigt at opkræve et mindre 
beløb af spillerne til gengæld for de forbed
rede spillemuligheder. 

Mor og datter 
-For mange af pigerne på skønhedspleje
holdet var det en ekstra oplevelse at have 
mor med i byen. Holdets lærer, Elisabeth 
Wolf, havde kort før jul inviteret til mødre
aften med hygge og sminketips m.m. Stor 
succes -mon ikke der er lagt grunden til en 
tradition? I det hele taget er forældre meget 
velkomne såvel på holdene som i klubben
vi plejer at kunne finde en kop kaffe. 

Udstilling i marts 
-Det er en kendsgerning, at anden halvdel 
af sæsonen er i gang- og dermed kan vi se 
frem til Udstillingen på Rådhuset i starten 
af marts- lørdag den 12. marts 9.00-14.00. 
Som sædvanlig er der gratis adgang til at 
overvære showprægede indslag, masser af 
musik- men ikke mindst selve udstillingen 
af de mange elevarbejder er værd at se. Tag 
dine forældre med, før naboen gør det! 

Korte kurser 
-I denne sæson lancerede Ungdomsskolen 
en lang række korte kurser, hvoraf de fleste 
er blevet afviklet. Og med stor tilstrømning 
fra elevside. Ingen tvivl om, at næste sæson 
også vil byde på mange af disse oplevelser. 

Broen bringer en øjenvidneskiIdring fra et 
sådant kort kursus; læs Per og Martins 
beretning om ni-pundsørredens fortvivlede 
kamp for at overleve i Fyel Mose! . O 

Fisketur til Fyelmose af Martin Madsen og Per Larsen 

Blandt ungdomsskolens mange spændende aktiviteter i efter
året 1993 var en fisketur til Fyelmose ved Vestbirk. 

P-... Vi havde selv mad med 
Turen var arrangeret af den kommunale 
ungdomsskole i Horsens og startede med 
bus fra Dagnæsskolen lørdag morgen den 6. 
november 1993, hvor elever fra Ungdoms
skolens forskellige afdelinger mødte frem 
godt belæsset med avanceret lystfiskerud
styr og solide madpakker. 

(J) 
o Hug på første kast 

Bussen nåede hurtigt frem til Fyelmose, en 
kunstig sø der er indrettet som put-and
take sø, hvor de ivrige lystfiskere hurtigt fik 



snøren i vandet. Enkelte lystfisker fik hug Til trods for mistede fiskestænger og andre 
allerede på første kast, mens andre stod genvordigheder fik også de deltagere, der 
hele dagen uden et eneste hug, de stakler. ikke fik fisk med hjem, en god og oplevel
Sidst på eftermiddagen blev fangstresultatet sesrig dag i naturen omkring Fyelmose, 
gjort op: I alt otte stk. ørreder med en hvor der tillige var mulighed for at møde 
samlet vægt på 27,2 kg, fanget af tre af de nye venner fra andre af ungdomsskolens 
ca 15 ivrige lystfiskere. afdelinger. 
,----------------------------.~~--~------------------------~~~~====~ 
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Naturligvis blev der ikke sparet på lyst
fiskerhistorierne, indtil flere af deltagerne 
påstod, i bussen på vej hjem, at kun sort 
uheld forhindrede dem i at hjembringe ind 
til flere ni-punds ørreder (redaktionen har S', d e 1 7 
valgt at tro på historien) . D 



tekst og foto: 
Niels Bjerregaard 
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22 elever på overlevelsestur 
Et andet eksempel på korte kurser er et 
overlevelseskursus arrangeret i samarbejde 
med Hjemmeværnskompagniet i Horsens. 
Kurset s luttede den sidste weekend i januar 
måned med en overlevelsestur (25-30 km til 
fods), som startede fredag aften og sluttede 
lørdag eftermiddag. Undervejs blev delta
gerne stillet over for flere vanskelige op
gaver; blandt andet rapelling, komando
kravl, hjulskift, førstehjælp, m.v. 

-. 



Find melodien i Forsamlingshuset 
teksten er af Bernt Stribolt 

Nu lokker atter forsamlingshuset, 
med tilbud om at se en revy. 
Og vi vil more os alle sammen, 
for BASSERNE de er nemlig go' e. 
Så alle skal nu til fest i huset, 
og skynd dig hel're, bestil en plads. 
For sæt nu naboen fik den sidste, 
det ville ej gøre dig tilplads. 

Vi lader dilettanten hvile 
for det er atter lykkedes Forsamlingshuset 
at lave aftale med BAS - Bjerre Amatør Sce
ne, om at komme og opføre deres revy i 
Forsamlingshuset. 

Generalprøven 
finder sted torsdag den 24. februar kl. 20.00, 
forestillingen varer ca. 2x3 kvarter. I pausen 
er der gratis kaffe med småkager (billetter 
købes ved indgangen). 

Festforestillingen 
med efterfølgende spisning og dans til 
populær musik, er fastsat til lørdag den 26. 
februar kl. 19.00 (tilmelding er nødvendigt). 

Arrangørerne er 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Beboerforeningen i Hansted-Egebjerg 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
Rådved Borgerforening 

Generalforsamling i skoven ,";"P,d"oo" ~i' 
Hvornår ' Søndag, den 20. marts 1994, kl. 14,00 præcis ~a ~rj, 
H h 

o 'f!RFO~./ vor enne : v / Naturcenter "SKOVGARD" 

Hvorfor : Fordi naturvejleder Ole Schmidt gerne vil vise rundt 
i skoven inden afholdelse af generalforsamling i natur
centrets lokaler. 

Efter endt rundvisning 
serverer foreningen kaffe/varm cacao og lagkage. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 
3. Regnskabet forelægges af kassereren til godkendelse. 
4. Orientering om "byforskønnelsesprojektet". 
5. Foreningens fremtid. 
6. Valg af bestyrelse. 

På valg er Carl Oluf Madsen (ønsker ikke genvalg) 
Ole Hjortshøj (ønsker ikka ~nl/3lg). 

7. Eventuelt. ~ 
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Generalforsamling hos af Karin Helbo 

KFUM-Spejderne i Egebjerg 
Der blev afholdt forældremøde den 9. januar 1994. Som noget 
nyt havde vi i år valgt at lægge forældremødet i forbindelse 
med den årlige nytårsparade. 

Efter gudstjenesten samledes forældre og 
ledere i fodslaw-lokalet, mens børnene blev 
underholdt andetsteds i huset.- Både børn 
og voksne blev trakteret med boller og 
kakao. 

Beretningerne 
Formanden bød velkommen. Ole Schmidt 
blev valgt som dirigent med et overvælden
de flertal og førte os gennem dagsordenen 
punkt for punkt. 

Kasseren fremlagde regnskabet og redegjor
de for udgifter og indtægter. Regnskabsåret 
sluttede med et overskud på ca. kr. 9.000. 
Regnskabet blev godkendt. 

Valghandlingen 
Valget af nye medlemmer til grupperådet 
forløb i år særdeles smertefrit. De 2 nye 
medlemmer er Bi,·the Kirkegt1rd og Michael 
Lind-Frandsen. Finn Kirkegt1rd og jeg var på 
valg i år og stillede op til en ny toårig 
periode og blev valgt. Ole Schmidt og Inger 
Mikkelsen blev genvalgt som revisorer. 
Grupperådet "genansatte" Bodil Sørensen 
som kasserer. 

Formanden berettede om det forløbne år; 
blandt andet om den vellykkede opryk
ningstur i august 1993. Han appellerede til 
forældrene om igen i år at deltage i vej
viseruddelingen. Formandens beretning 
godkend tes af de fremmødte . 

r---------~--~ 
Vejvisere og rengøring 
Under punktet eventuel var der et forslag 
om, at de børn, der går med vejvisere, får 
pengene for deres indsats udbetalt direkte, 
fremfor at de bliver trukket i kontingentet. 
Det nye grupperåd tager spørgsmålet op 
ved næste møde. 
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Det konstateredes at rengøringen af Ege
kvisten fungerer fint. Således sluttede årets 
forældremøde og Ole Schmidt takkede for 
god ro og orden. 

Tak for indsatsen 
Til de afgående grupperødder skal der lyde 
en stor tak for jeres indsats og til de nye, 
hjertelig velkommen. Vi håber, at I vil falde 
godt til og være med til at skabe nogle 
gode rammer for vores spejdere. 

Tak til de forældre, der var mødt frem, 
de gamle trofaste, men ikke mindst de nye 
forældre. O 



af Gunni Hansen Næsten 1 00 deltog i 
nytårsparade og gudstjeneste 

Til vores nytårsparade i år var der traditionen tro mødt mange 
frem. I alt var vi omkring halvfems deltagende forældre, 
spejdere, søskende og ledere. 

I dagens anledning havde jeg fået lavet en 
egeplanke med vores navn skåret ind i 
træet. Planken er sponsoreret af Carl Oluf 
Madsen, Hansted. Udskæringen er udført af 
Åge Rasmussen, Hansted. En stor TAK til 
begge for det flotte resultat. Nu kan folk, 
der kommer forbi Egekvisten, se hvor vi 
har til huse. 

Herefter gik vi med fanen i spidsen ned 
til kirken, hvor vi alle deltog i familieguds· 
tjenesten. Sognepræst Inger Lise Sandel' gav 
udtryk for, at det var dejligt med så mange 
fremmødte. Hun opfordrede os til at være 
os selv og ikke være skjult bag en skal. Tak 
for et godt budskab. 

Herefter gik det atter op ad bakken til 
Egekvisten, hvor grupperådet var vært ved 
en kop varm chokolade og boller. 

Tak for indsatsen 
Jeg vil gerne sige tak til grupperådet, leder
ne og vores uundværlige kasserer for et 
godt samarbejde i det forgangne år med 
håb om et lige så godt samarbejde i 1994. 

Der skal også lyde en tak til de frem
mødte forældre. Det er dejligt, at så mange 
mødte op. Også en tak ti l de forældre, der 
på en eller anden måde har givet et nap 
med ved spejderne i året 1993. 

Sommerlejre 1994 
Der bliver i år afl10ldt fælles sommerlejr for 
a ll e enheder i Egebjerg gruppe; dvs. at alle 
spejdere fra 6 til 17 år samt ledere. 

Lejren afholdes på spejdercentret LU"en
dal syd for Kolding og finder sted i uge 26 
fra den 25. juni til 2. juli 1994. 

Nye årsstjerner 
er blevet uddelt til følgende ledere: 

11 år: Irma Møller 
14 år: Anders Møller 
16 år: Søren Andersen og Inger S. Hansen 
14 år: Brian S. Hansen 

Velkommen til fremtiden 
Vi sigel' goddag til Richard Bjerregaard, som 
er blevet assistent hos Grande Felix trop. 
Det er jo dejligt at se nogl e af de gamle 
spejdere komme tilbage tilos som ·Iedere. 

Anders Madsen er blevet va lgt til at re
præsentere Egebjerg gruppe i et fremtidsud
valg i Takra Division, der er paraplyorgani
sation for KFUM-Spejderne i Horsens og 
Gedved kommuner. O 

I ENH ED II SKOLEKLASSE FASTE MØDETIDER I LEDER/KONTAKTPERSON 

Bævere 00. - Ol. tirsdage 18.30-20.00 Jan Laursen ... 7565 6605 

Ulveunger 02. - 03. onsdage 19.00-20.30 Inger Scheel-Hansen ... 75656598 

Juniorer 04. - 05. mandage 19.00-21.00 Willy Mathiasen ... 7566 5395 

Spejdere 06. - 07. torsdage 19.00-21.00 Anders Møller ... 75667087 

Seniorer 08. - 10. torsdage 19.00-21.00 Martin Sternberg ... 75602934 

Ledere 17 år - ?? år Gunni Hansen ... 7565 6502 Side 21 
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Sæt Horsens-hesten på aftægt 
af Henrik Meldgaard 

Nu har Horsens-hesten trukket sit sidste læs og er moden til 
pension. Det mener i hvert fald eleverne i IO.klasse på Ege
bjergskolen. Sammen med elever fra Horsens tekniske Skole 
har man netop fuldført et længerevarende projekt om at ud
arbejde nye forslag til et vartegn for Horsens. 

. spiration i at forbedre byens image overfor 
Fem færdige forslag. turisterne, samtidig med at den grønne linje 
Ikke mindre end fem forslag blev det til, og og miljøet bliver betonet i et par forslag. 
det var en gruppe tilfredse elever, der Men også byens historiske arv bliver støvet 
kunnne lægge sidste hånd på værket og af og gjort til et aktiv for byen- og som sagt, 
aflevere forslagene på Horsens Rådhus. Her Horsens-hesten (den fra byvåbenet) har 
bliver samtlige indkomne forslag vurderet fundet sin overmand i et frisk forslag, der 
af en dommerkomite, og vinderen kan se samtidig sætter et miljøvenligt transport
frem til en kontant belønning, foruden middel i fokus. 
æren, naturligvis. Det er op til kommunen, 
om man vil benytte sig af de indkomne 
forslag, men vi er sikre på, at det vil blive 
svært at komme uden om de mange gode 
ideer fra de unge mennesker. 

Hemmeligt 
Konkurrence-reglerne giver os ikke mulig
hed for at beskrive de enkelte forslag . Mo
deller og skitser og beskrivelser er blevet 
afleveret under et mærke, og intet må 
slippe ud, før dommerne har talt. Så meget 
kan dog røbes her, eleverne har hentet in-

Venter på afgørelse 
Eleverne på Horsens tekniske skole er for 
øjeblikket spredt for alle vinde, idet de er i 
praktik i forbindelse med deres uddannelse 
som tekniske assistenter. Men deres lærer 
på projektet, Peter Houmøller, var til stede, 
da eleverne i IO.k1asse præsenterede de 
færdige forslag for deres forældre den 13. 
januar. Nu resterer den vanskeligste perio
de- ventetiden! Alle venter spændt på de 
lærde dommeres afgørelse i løbet af det 
tidlige forår. O 

SSP-samarbejde mellem 
Lundskolen og Egebjergskolen 
af Henrik Meldgaard 

SSP-samarbejdet er nu udbygget i alle Horsens kommunes 
distrikter, og både Egebjergskolen og Lundskolen er involveret 
i dette arbejde. 

Hvad er SSP 
spørger mange sikkert sig selv. SSP er de 
tre første bogstaver i ordene Skole, Social & 
Sundhedhedsforvaltning og Politi . Disse tre 
bogstaver er samtidig den paraply, som 
betegner det praktiske, forebyggende arbej
de mellem disse tre grene blandt børn og 
unge. Et praktisk udslag heraf er et fælles 
udviklingsarbejde mel lem de to skolers 
6.klasser. 

Har arbejdet med stoffer 
Eleverne i 6.k1asse har arbejdet med stoffer 
i et fælles emnearbejde, der har strakt sig 

over et par uger. Når klasserne har valgt 
netop dette emne, skyldes det bl.a. at alle 
erfaringer peger på, at det forebyggende 
arbejde på dette felt ikke kan starte tidligt 
nok. 
-Vi satser på, at børnene får så mange 
oplysninger som muligt. Vi har haft besøg 
i klasserne, hvor eleverne ved selvsyn har 
kunnet se og føle og lugte et skønsomt 
udvalg af euforiserende stoffer, som politiet 
har konfiskeret. Det er vigtigt, at eleverne 
får en konkret oplevelse af disse ting, at de 
får en holdning til tingene, så beslutningen 
om at sige "nej tak" er formuleret på for
hånd, siger klasselærerne i de to 6.klasser 



fra Egebjergskolen, Else Jensen og Anne 
Louise Winther, som sammen med kolleger
ne Ulla Overgaard og Torben Hansen har 
lagt et stort arbejde i planlægningen. 

Plancher og video 
Eleverne har arbejdet sammen på tværs af 
klasserne, og grupperne har fremstillet 
plancher, der senere skal anvendes ved et 
stort møde, som afholdes for begge klassers 
forældre på Lundskolen torsdag den 3. 
februar. Nogle af grupperne har arbejdet 
med at dramatisere et handlingsforløb, som 
optages på video og færdigredigeres med 
professionel hjælp. 

-En vigtig ting i ethvert udviklingsarbej
de er den videre formidling, så andre kan 
få gavn af erfaringerne fra dette samar
bejde, forklarer Bodil Hofland, som er Ege
bjergskolens SSP-repræsentant. 

-Derfor glæder vi os over, at der også 
kommer et godt produkt ud af anstrengel
serne- og en videofilm kan bruges af andre 
som inspiration. Samtidig laves der materia
lelister og arbejdsforslag, så kommende 
lærere får et konkret udgangspunkt for 
arbejdet, slutter Bodil Hofland. 

Sikker skolevej 
Blandt eleverne på Egebjergskolen er der 
blevet lavet en undersøgelse af deres op
fattelse af skolevejen. Eleverne har fortalt, 
hvor de synes, at vejen er farlig. 

Positiv oplevelse 
Samarbejdet mellem de to skoler er gået fint 
og varsler godt for kommende projekter 
mellem Lund og Egebjerg. Det er alle parter 
enige om. Også eleverne synes, det har 
været spændende at få nye arbejdskam
merater, så man lærer hinanden at kende, 
og således får begge parter et indtryk af 
hinanden, inden de i 8.klasse bliver klasse
kammerater. O 

Ud fra børnenes svar har Teknisk Forvalt
ning lavet en rapport om vejenes farlighed 
her i vores område. De viste kortudsnit er 
fra denne rapport og angiver de steder, som 
børnene opfatter som farlige. 

Skolens bestyrelse og Kaskelottens foræl
dreråd har ved et fællesmøde fået rappor
ten gennemgået, og her blev man enige om 
at stå sammen om at hjælpe børnene med 
at klare sig i trafikken. 

Teknisk Forvaltning udarbejder nu forslag 
til foranstaltninger på de steder, som er 
markeret på de viste kortudsnit. Hvis nogen 
er interesserede i at læse rapporten i sin S \' d e 23 
helhed, kan den lånes på skolen. O 



Marts 1994 
01 Ti Samtaler i 9.- og 10.-klasserne I Skolebestyrelsesmøde (18.30-21.00) 

020n Samtaler i 1.a- og 1.b-klasserne 

03 To 

04 Fr 

ca .... ... 
::::J 07 Ma Samtaler i 8.a 10 

08 Ti Samtaler i 8. b 
Valg til skolebestyrelsen. 

c: 090n Samtaler i 8.c I Aflevering af SOT-skemaer. 

10 To 

Cl) 
11 Fr 

~ 
c: 14 Ma Uge 11 : 9. -klasserne i erhvervspraktik 11 

15 Ti Kaskelotten arrangerer discotek for 4. -5. -6. -7. klasse (19.00-21.30) 

ca 160n Konference om O.b 

17 To LEH-Pensionistforening afholder generalforsamling og banko 

Dl 18 Fr 

O 21 Ma 12 

I 
, 

22 Ti Samtaler i O.b I Samtaler i 3.kJ. I Meddelelsesark ud til 6.a- og 6.b-klasserne 

ca 230n Egebjerg Idrætsforening afholder gymnastikopvisning i Egebjerghallen (18.30) 
Møde i pædagogisk råd (15.00-17.00 
Syng-Sammen-Aften (19.30-21 .30) i musiklokalet med underholdning af Østbirk-revyen 

Cl 24 To Samtaler i O.b I Samtaler i 3.kJ. 

25 Fr 

28 Ma 13 

29 Ti Støtteforeningen afholder klubaften (19.00) i Klubhuset 

300n 
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April 1994 

05 Ti Egebjergskolen afholder skolebestyrelsesmøde (18.30-21.00) 

060n Samtaler i 6.a- og 6.b-klasserne 

07 To Samtaler i 6.a- og 6.b-klasserne 

08 Fr Meddelelsesark ud til 4.- 5.-klasserne 

11 Ma 15 

12 Ti Kaskelotten ammm"er diskotek for 4.-5.-6.-7. klasse 9.00-21.30) 

130n 

14 To Egebjergskolen arrangerer skolekoncert for 4.- og 5.-klasserne (12.10) 

15 Fr 

18 Ma Egebjergskolen afholder møde i pædagogisk råd (14.50-17.00) 16 

19 Ti Samtaler i 4.kl. 

200n Samtaler i 4.- og 5.-klasserne 

21 To Samtaler i 5.kl. 

22 Fr 

25 Ma 17 

26 Ti Støtteforeningen afholder klubaften (1 i Klubhuset I Skolefest for 0.-3. klasserne 

27 On Konference om O.a 

28 To 

Side 25 



Maj 1994 

02 Ma 

03 Ti Egebjergskolen afholder skolebestyrelsesmøde (18.30-21.00) / Samtaler 2.a 

040n Samtaler 2.a / Samtaler 2.b (16.00-????) / 4.-11. maj: Skriftlige prøver 

05 To 

06 Fr 

09 Ma Samtaler O.a 

10 Ti Samtaler O.a 

11 On 4.-11. maj: Skriftlige prøver 

16 Ma Egebjergskolen afholder møde i pædagogisk råd (14.50-17.00) 

17 Ti 5. kl. på hyttetur 

18 On 5. kl. på hyttetur 

19 To Kaskelotten arrangerer diskotek for 4. -5.-6.-7. klasse (19.00-21.30) 

20 Fr Sidste skoledag for 9. og 10. klasserne 

24 Ti 

250n 

26 To 

27 Fr 

30 Ma 

Side 26 
31 Ti Støtteforeningen afholder klubaften (19.00) i Klubhuset 

Møde med forældrene til kommende børnehaveklasser (19.00) 



Broens 
bestyrelse 
Egebjerg-Hansted Støtteforening EIF: 
Hans Thomsen (formand) 
Stængervej 46 ........... 'Il" 7565 6133 

Egebjergskolen: 
Ole Gregersen (næstformand) 
0sterhøjsvej 10 .......... 'Il" 7565 6118 

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

Hansted-Egebjerg Beboerforening: 
Lisel Pedersen 
Egesholm 64 ...... ... . .. 'Il" 7565 6322 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: 
Bernt Stribolt Jensen 
Gammel Egebjergvej 35 . . .. 'Il" 7565 6266 

KFUM-Spejderne i Egebjerg : 
Gitte Weinreich 
Egesholm 58 . ..... .. .... 'Il" 7565 6714 

Lundum Sogns Borgerforening: 
Steen Eriksen 
Torpvej 42 . . . . . . . . . . . . .. 'Il" 7565 4240 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
Annalise Daugård 
Højbovej 22 . . . . . . . . . . . .. 'Il" 7562 4479 

Hansted Menighedsråd: 
Ingerlise Sander 
Stængervej 24 ........ . .. 'Il" 7565 6412 

Egebjerg Idrætsforening: 
Stig Riis 
Birkeholm 51 . . . . . . . . . . .. 'Il" 7565 6516 

Hansted Hospital : 
Jette Lund 
Egebjergvej 100 .. . . . . . . .. 'Il" 7565 6522 

Egebjerg Kollegiet: 
Lone Duch 
GI. Kirkevej 45-47 'Il" 7565 6644 

Antenneforening Horsens Nord: 
Jørgen Pedersen 
Egesholm 64 ............ 'Il" 7565 6322 

Lundum Menighedsråd: 
Jens Thule Jensen 
Lundumvej 20 . . . . . . . . . .. 'Il" 7565 4203 

Fritidshjemmet Kaskelotten: 
Britta Poulsen 
Egesholm 5 . . . . . . . . . . . .. 'Il" 7565 6505 

Læs 
i dette nummer 
Den anden side . . ......... ".,. ,.. 02 
Bolden ruller , , ... , .. , . , . , . 03 
Kirkerne , , . , .. , . , , , , , . , 06 
Egebjerg Idrætsforening " 08 
Fritidshjemmet Kaskelotten " . ... , ... 11 
Broen spørger borgerne ,. ". , ...... 12 
Fra fødegård til parcelhus ., .... "" " 14 
Ungdomsskolen, Egebjerg afdeling ., .. , 16 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus , . , . " 19 
Hansted-Egebjerg Beboerforening '" 19 
KFUM-Spejderne i Egebjerg ,." 20 
Egebjergskolen , , , , , , , , , .... , , . , 22 
DatoBanken u/a ."""""'.",, 24 
Brobestyrelse / indholdsfortegnelse 27 
Forsidefoto: 
Per Larsens En efterårsdag ved Fyelmose 

Rene Helbo bringer Broen, 
hvis ikke så ring på "fi" 7565 6436 Side 27 



Få op til 12% i BONUS i Aktivbanken. Kontant! 
A· ktivbanken er den eneste bank i Dan-
_i ' mark, der giver BONUS til privatkunderf 

Bonus af renter på både ind- og 
udlån! 
I Aktivbanken gør vi noget ekstra ud af privat
kunderne. og ekstra meget ud af dem, der 
bruger os meget. Med en Aktivaftale i Aktiv
banken kan du få helt op til 12% i BONUS, og 
jo flere konti du har j Aktivbanken, jo større 
bonus får du. BONUS beregnes af de renter 
du får og dem du beta ler. Og det kan nemt 
blive ti l flere tusinde kroner om året. 

En Aktivaftale koster ikke noget! 
En Aktivaftale koster ikke noget -og det 
koster heller ikke noget at komme ind i Aktiv
banken agfa regnet ud, hvor stor DIN BONUS 
kan blive . 

Kig ind i Aktivbanken i dag 
- eller ring tilos. 

Få en Aktivaftale nu - BONUS er penge lige 
ned i lommen! 

Gør det selv, 
men gør det 
rigtigt ... 

Aktivbanken 
Nørretorv 27 
8700 Horsens 
7562 0144 

Vi giver gode 
råd og praktiske 

tips, der giver det 
perfekte resultat. 

når du handler hos os. 

• eller lad 
os gøre 
det. 

Malerfirma William Hansen . V! Frank Hansen 
Vestergade 51 . 8700 Horsens' Tlf. 7561 0099 

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

Laifa 
!Franasen 
giver råd og vejledning! 

o BUKETIER 
o KRAN SE / BÅREBUKETIER 
o STUE- OG POTIEPLANTER 

. o DEKORATIONER 

BLOMSTER- & HAVECENTRET 
JOHANSENS PLANTESKOLE 

Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens 

... 75622646 


