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17 sønderjyske bønderkarle blev de 
første, siden fulgte mange andre afNiels~erregaard 

Side 2 

Starten 
Mandag den 7. november 1994 er det netop 
150 år siden, tyve sønderjyske bønderkarle 
blev verdens første højskoleelever. Da de 
denne efterårsdag kørte/gik op ad Flors 
Alle i Rødding, havde de næppe nogen 
forestilling om, at de var med til at indlede 
en ny epoke, ikke blot i danmarkshistorien 
men også i verdenshistorien. 

der som næppe kan fraskrive sig, at deres 
højskoleophold fik væsentlig betydning for 
deres senere voksenliv. 

Fødselsdagsønske 
Jeg er bekendt med, at Rødding Højskole, i 
forbindelse med jubilæet, har været så ube
skeden at fremsætte et ønske om en ganske 
bestem t fødselsdagsgave; en stol eller ret
tere mange stole! 

Rødding Højskole r;:;;;;;;;;;;;;:;:;;:::;:;:;;:::;;::========:;;;;;;;;;I Stolen er skabt af den 
blev således verdens meget anerkendte dan-
første højskole, en ske møbelarkitekt 
skole der blev skabt Hans J. Wegner, og den 
for at bibringe almuen er tegnet specielt til 
en sådan viden, at den Rødding Højskole. 
blev i stand til at del- Stolen er udført i lyst, 
tage i den demokrati- ubehandlet asketræ 
sering af det danske med fletsæde, og fa-
samfund som fandt brikeret hos P.P. Møb-
sted midt i 1800-tallet. ler, snedkermester 
Med vedtagelsen af Ejner Petersen. Stolen 
Den danske Grundlov, er stabelbar og findes 
den 5. juni 1849, blev både med og uden 
kongemagtens rådgi- armlæn. Den er rum-
vende organ, Stæn- melig og meget be-
derforsamlingerne, hagelig at sidde i; 
afløst af et egentlig skribenten har 
folkestyre. RØDDING·STOLEN, tegnet af den meget anerkendte danske afprøvet stolen. 

Folkestyrets vugge 
møbelarkitekt H. J. Wegner. 

En kreds af rigets lærde mænd, blandt 
andet en (i dag) ikke helt ukendt præst ved 
navn Nicolaj Frederik Severin Grundtvig, 
var af den opfattelse, at et folkestyre ikke 
kunne blive et ægte folkestyre, hvis store 
dele af befolkningen (almuen) fortsat blev 
holdt hen i uvidenhed om selv de mest 
simple samfundsforhold. Hvordan skulle 
man kunne udøve indflydelse, foretage 
valg, m.v., hvis man ikke besad en vis 
viden om de samfundsforhold man, med 
den nye forfatning, kunne få indflydelse på 
og medbestemmelse om? 

Det demokrati og det folkestyre, som 
netop i disse dage er aktuel, er altså blandt 
andet funderet på den højskolebevægelse, 
som Rødding Højskole og disse tyve søn
derjyske bønderkarle blev indledningen til! 

I de følgende 150 år oprettedes der i 
hundredevis af højskoler i Danmark og den 
øvrige del af verden. De tyve sønderjyske 
bønderkarle blev fulgt af tusinder af unge 
danske mænd og kvinder; mænd og kvin-

Stolen skal erstatte de faste bænke i fore-
dragssalen og endvidere bruges i den nyre
staurerede gamle foredragssal. 

Hver enkelt stol, der modtages som 
gave, vil blive forsynet med en lille mes
singplade der oplyser hvem giveren er. 

Stolen koster 2.000 kr, naturligvis en stor 
gave for enkeltpersoner; men mange bække 
små, gør som bekendt en å! Jeg er overbe
vist om, at. der blandt Broens læsere findes 
mange tidligere Rødding-elever, som gerne 
vil være med til at gøre fødselsdagen ekstra 
festlig for Rødding Højskole! 

~ ~ 'I: " "'~ ':-.,&' '.~ 

~'TiDLlGERE R0DDINGELEvER ~ 
NU BOSAT I ,~, 

mLUNDUM OG HANSTED SO~ ~ 
~,'., ~, 

Hvis du vil være med til at glæde vores 
gamle skole den 7. november, kan du kon
takte dette blads redaktør (1r 7565 6191), 
som vil forestå indsamlingen. Er vi blot 
tyve som hver giver 100,- kr. er den første 
stol si kret. D 



Har du haft en god sommeroplevelse? 
spurgte Marianne Thomsen mens Niels Bjerregaard fotograferede nogle dage senere 

Ursula Søvang, 31 år 

.. 
Jaa .. , det skulle da lige være kåringen af 
Mr. Egebjerg til EIF' s sportsfest. Det var rart 
at se mændene blive gjort til grin - det var 
simpelthen bare sjovt og det er den bedste 
sportsfest, jeg har været med til. 

Line Pedersen, 10 år 

Ja, jeg har været på Fanø. Vi havde cykler 
med og en dag cyklede vi meget langt - 18 
km tror jeg nok. Om aftenen badede vi i 
Vesterhavet og så var det sjovt at spille 
minigolf og tennis. 

Teddy Balzarsen , 40 år 

Vi nåede at se Møns Klint INDEN den faldt 
ned, så det var heldigt, at der ikke skete os 
noget. Det giver stof til eftertanke! 
Møns Klint og området omkring den gav 
iøvrigt en dejlig naturoplevelse. 

Maria Louise Larsen, 12 år 

Jeg har været i Italien. Det var sjovt, for vi 
havde kammerater med. Det bedste derne
de var swimming-poolen og så var der et 
tivoli . Min veninde var på drengejagt og vi 
mødte 3 tyskere, 2 danskere og 5 italienere. Side 3 
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Fåreavlere i Egebjerg Kær 
af Søren Palmelund Christensen og Frands Paaskesen 

Karin og Per Helbo er begge gæve jyder, Karin er fra 
Randers og Per er fra Risskov, nærmere betegnet 

o 

Feddet ved Arhus. 

I bor i Kæret? 
Ja, her har vi boet nu i 19 år. I dag er jeg 
landmand, men adressen er simpelthen: 
"Manden med fårene i Egebjerg Kær". 

Hvordan fandt du p& netop f&reavl? 
Ja, det er faktisk en længere historie, som 
I skal have her. Jeg er fuldt uddannet 
maskinmester og kom som sådan til at 
sejle med rederiet "Dannebrog" i Århus. 
Efter nogle spændende år på søen, blev 
jeg overflyttet til kontoret, hvor jeg gan
ske vist også havde mange spændende 
opgaver, men kontornusseriet var ikke 
lige mig, så det varede ca. 7 år. 

Men undervejs fik "Dannebrog" en 
stor ordre ind - nemlig en gang om 
måneden at fragte 50.000 får fra A ustrali
en til Iran. Vi måtte til den opgave byg
ge 2 tankbåde om med fårebure i 4 eta
ger ovenpå og med vand og foder i 
lasten til fårene. 

Hver tur tog 21 døgn hver vej, så med 
2 skibe kunne vi lige holde kvoten på 
50.000 får pr. måned. I parantes skal det 
lige bemærkes, at to skibsladninger på 
det tidspunkt svarede til hele Danmarks 
registrerede fåreavl. Denne transport 
varede i ca. 5 år. Den sluttede på grund 
af urolighederne i Iran og næsten samti
dig forlod jeg rederiet. 

Vi var gift på det tidspunkt og købte så 
ejendommen her og her startede vi med 
5 moderfår, der hver havde sit navn. 



Giver det godt? 
Nej, det er ingen guldgrube; markedet er 
hårdt presset. 5 får er ingenting, men fra 
50 stk. og opefter kan der godt blive et 
lille afkast. 

Hvad er bedst - uld eller kød? 
Det er absolut kødet der tæller. Vi slag
ter fra 300 til 400 lam om året og vores 
besætning er i dag 300 moderfår. 

Ulden kan i dag højest give kr. 2,00 
pr. kg., det vil i realiteten sige, at ulden 
lige kan betale slibningen af saksen, som 
skal klippe den af. 

Men vi har jo skullet leve hele tiden, 
så de første år var jeg i compagni med 
havnei Horsens. Det var et arbejde som 
lugtede lidt af sø, idet jeg hjalp ham med 
opbygning af nogle skibe til seismografi
ske undersøgelser. Det holdt jeg op med 
i forbindelse med at fårebestanden steg, 
og at der samtidig var afmattelse på 
byggemarkedet. .. 

Hvor stort areal råder l over til 300 moderfår? 
Vi startede med 20 tdr. land, som hørte 
til ejendommen, og vi er i dag oppe på 
88 tdr. land udelukkende til græsning af 
får og et par heste. 

Det støtter dog økonomien lidt, at 
nogle af fårene er kommunalt ansatte, 
idet de afgræsser nogle arealer på Nørre 
Strand for Horsens Kommune. 

Er det et decideret familieforetagende? 
Ja, det er det fakt isk bortset fra, 
at Karin har et 37 timers job som 
sekretær hos øjenlæge Theil i 
Horsens, så kan hun alligevel få 
tid til at give et lille moderløst 
lam sutteflaske flere gange i 
døgnet. 

Vores børn Rene på 15 år og 
Iben på 14 år, som lige er blevet 
konfirmeret, er ualmindelig flin
ke til at hjælpe til herhjemme; og 
der er virkelig mange gøremål, 
specielt med pasning af moder
løse lam m.m. 
Derudover interesserer Iben sig 
meget for ridning og heste i det 
hele taget. Begge har i mange år 
været meget ivrige spejdere og 
Rene sørger i dag for udbring
ning af "Broen" blandt andet for 
at tjene til en spejder Jamboree i 
Holl and til næste år. 

Rene bringer Broen, 
hvis ikke så ring på 
1r 7565 6436 

'Side 5 



Man ska' nu være 
meget forsigtig med 
sådan en fåresaks! 

Side 6 

Er I glade for at bo i Kæret? 
Ja, det er vi så ganske afgjort. Vi har ual
mindelig gode naboer, og dette sted her 
er vel nok det fredeligste i hele Egebjerg. 

Hvordan er det om vinteren? 
Det er et tilbagevendende spørgsmål - og 
så er det kun en gang i de 19 år, at vi 
har været sneet inde. Vi har altid selv 
kunnet rydde vejen med traktor. 

Er der noget, der hedder ferie for Jer? 
Ja, endags-ferie. Vi er jo naturligt bundet 
af vores dyr, det er jo vores levevej, men 
vi arbejder på en god måde. Arbejdet 
hænger ikke over os som en svøbe, men 
det er bare noget der skal gøres, - og i 
de fleste tilfælde er det da også sådan, at 
det vi ikke når i dag, det når vi i mor
gen. 

Det var spændende at fii et interview med Karin 
og Per Helbo i Kæret. I en dejlig og afslappet 
atmosfære mærkede man alligevel al arbejde og 
initiativ, som ligger bag det hele. Samtidig gav 
de begge ogsii udtryk for, at de var glade for 
sognet og alle dets anliggender, især er de glade 
for sognets præst Inger Lise Sander. 

Besøget mundede ogsii ud i mange muntre og 
alvorlige hændelser med forskellige væddere. De 
kan være af meget forskelligt gemyt, men som 
Per konstaterede, er det gerne de mest gale og 
ondsindede, som giver det bedste afkom. 

Det var der ikke noget uldent ved -
det er bare ulden, der ikke er noget ved. 

Helbo sender med et velrettet spark bolden langs 
sidelinien, hvor den for tredie gang lander i 
Lundum, nærmere betegnet hos Susanne og 
Phillip Schumann, Bækvej 91 i Lundum. O 



Hansted-Egebjerg Vandværk 
Endnu en gang har der været generalfor
samling i Hansted-Egebjerg Vandværk. Der 
var som sædvanlig ikke mødt mange an
delshavere op, nemlig 12 ud af ca. 400, 
hvoraf i hvert fald 7 udgør eller har til
knytning til vandværksbestyrelsen, der 
dermed på forhånd havde sit flertal hjem
me, hvis der skulle forekomme en eller 
anden afstemning. Jeg opfordrer til, at flere 
fremover vil møde op eller i det mindste 
bruge lidt mere tid på at gennemse det 
omdelte Regnskab, da der efter min mening 
sker forunderlige ting i dette andelsselskab, 
hvor vi, som der så pænt står i vedtægterne 
§ 5, "hæfter solidarisk een for alle og alle 
for een". 

Årsagen til, at jeg skriver dette, skyldes 
bl.a., at der i 1993 har været et frygteligt 
stort vandspild, hvilket sikkert stadig fore
går. Dette "vandpjaskeri" må stoppes så 
hurtigt som muligt af flere grunde. 

Årsagen til, at jeg skriver dette, skyldes 
bl.a., at der i 1993 har været et frygteligt 
stort vandspild, hvilket sikkert stadig fore
går. Dette "vandpjaskeri" må stoppes så 
hurtigt som muligt af flere grunde. 

For det første lever vi i en tid, hvor man 
er eller bør være meget bevidste om, at der 
skal spares så meget som muligt på vore 
naturlige ressourcer, og alene dermed er 
spildet uacceptabelt. 

For det andet koster det hver andels
haver unødvendige penge i form af de 
grønne afgifter tillige med, at vi må købe 
det vand, der ødsles væk, i Horsens, hvilket 
ingen vel kan være interesseret i, selvom 
man måske synes, at det ingen betydning 
har på nuværende tidspunkt, men beløbet 
accelererer særdeles kraftigt i de kommende 
år. 

Hvor stort er vandspildet da? På ge
neralforsamlingen i 1994 kom det pludselig 
frem, at der i 1993 har været et spild på 
35.000 m3

, hvilket er præcis det samme som 
35.000.000 liter vand eller sagt på en anden 
made: Hver eneste dag forsvandt der ligeså 
meget vand, som visse andelshavere bruger 
på et helt år. Da vi er nødt til at købe vand 
i Horsens, hvilket koster 2,10 kr. + moms, 
så har vi smidt for 35.000 x 2,10 kr.+ moms, 
hvilket beløber sig til det 91.875,- kr., direk
te ned i jorden. Ganske pænt, ikke? Og 
husk så på, at af det købte vand, i alt 58.650 
m3

, er der også gået en del til spilde. Efter 
oplysninger, jeg har modtaget, samt mine 
beregninger, er der nærmere tale om et 
'spild på godt 39.000 m3

, så spildet i procent 

udgør 33,31 % (se mine beregninger). Der 
accepteres fra statens side max. 10% i spild. 
Hvis man regner videre med 33,31 % på det 
købte vand, vil man nå frem til, at for 
41.026,- kr. (se mine beregninger) vand fra 
Horsens er løbet væk til ingen verdens 
nytte. Spildet er nok årsagen til, at kas
sereren nævnte, at der kan blive tale om en 
forhøjelse af prisen pr. m 3

. Når man så 
tænker på, at fra 1994 er de grønne afgifter 
trådt i kraft, så der skal betales 1,25 kr. pr. 
m3 vand inel. moms stigende med 1,25 kr. 
pr. år til 1998, hvor der skal betales 6,25 kr. 
(196.875 kr., hvis spildet stadig er 35.000 
m3), som du, din nabo og alle vi andre 
andelshavere skal betale. Af spildvandet 
betales kun afgift af 90%. Desuden er der 
også grønne afgifter på COz og el, hvor der 
selvsagt samtidig er et kæmpespild. Det ser 
lovende ud for Hansted-Egebjerg Vandværk 
og dermed andelshaverne, ikke? 

Undertegnede opfordrede særdeles kraf
tigt på generalforsamlingen til, at bestyrel
sen straks fik kontakt med fagfolk for at 
finde frem til den eller de lækager, der 
findes, men bestyrelsen mente, at de selv, 
når vejret egnede sig til det, kunne prøve at 
finde frem til, hvor det er galt. Men hvad er 
der sket? Fra vandværksbestyrelsens side 
har man oplyst, at man har fundet en stor 
lækage, hvor der løb 20.000 m3 ud hos en 
andelshaver. Stakkels mand, hvor må han 
dog have følt sig på "gyngende" grund. 
Dette var jo en dejlig oplysning at få, men 
så forstår jeg bare ikke, at Teknisk ForFor
valtning i Horsens i juli måned har oplyst 
over for mig, at man i første hal vdel af 1994 
har leveret 27.502 m3 til Hansted-Egebjerg 
Vandværk, når man ved, at de i hele 1993 
leverede 58.650 m 3

, altså godt det dobbelte, 

af 
Henning 

Brodersen 

Side 7 



Side 8 

hvilket fremgår af regnskabet. Hvis vand
værket har pumpet det samme antal m3 op 
i første halvår af 1993,lyder dette underligt, 
ikke? 

Med hensyn til punkt 3 i regnskabet "Ge
neralforsamling og møder" synes jeg, at 
vandværksbestyrelsen må "møde" sig ihjel, 
eller også er der "bare" tale om nogle meget 
dyre møder, når beløbet udgør 10.191 kr. 
Det kan ikke være omkostninger til general
forsamlingen i 1993, der har fået beløbet så 
højt op, da der kun var 12 deltagere til 
kaffe og ost samt øl eller vand og ikke 
festmiddage til 325 kr. pr. deltager, som 
nogle fra bestyrelsen deltager i. Nå ja, så er 
man jo da også nødt til at have kørepenge 
ved siden af. Ikke sandt? Kære vandværks
bestyrelse: "Er de møder, som I har deltaget 
i, relevante for jeres arbejde eller er det 
møder for samværets skyld, men for vores 
penge"? I løbet af de sidste 4 år er der 
blevet brugt 35.948 kr. til denne post og, så 
vidt jeg ved, består bestyrelsen vel nok af 
de samme personer. Jeg synes, at det er 
urimeligt, hvis I bare for andelshavernes 
penge mødes til møder for mødernes skyld. 
Hvis de store omkostninger havde resul
teret i billigere vand for os, kunne jeg da 
forstå lidt af komikken, men det er ikke 
tilfældet. Desuden står vi med et sandt 
ragnarok forude, så der er vigtigere ting at 
beskæftige sig med end bare at mødes. For 
1994 har I sat 9.000 kr. af til samme formål. 
"Er det et konstant beløb, I stræber efter"? 

I 1992 optog bestyrelsen et lån på 400.000 
kr., som der ikke var direkte brug for. 
Hvorfor optager man pludselig et lån af 
denne størrelse? Deres svar var: "Det er rart 
at have penge, hvis der pludselig sker noget 
uforudset, men det kunne godt have været 
en del mindre". Nu er der sket noget meget 

ubehageligt. Hvorfor satte bestyrelsen ikke 
straks eksperter på opgaven, så man hurtigt 
kunne have fundet lækagen eller lækagerne, 
når man havde lånt pengene? Pr. 31/12-93 
stod der 292.062 kr. på to konti. Hvad gavn 
gør de der, medens vi hver eneste dag 
mister penge på grund af et u tæt lednings
net (der er intet spild i Hansted)? Der fin
des 3 metoder, som de sikkert har "mødt" 
på deres møder, til hurtigt at finde frem til 
"problemstederne"; ellers kan man læse 
Vandteknik nr. 3 1994, s.124-125. Jeg har 
artiklen, så bestyrelsen er velkommen til at 
kontakte mig og få en kopi heraf, hvis de 
ikke selv har den. Forøvrigt nævnes i denne 
artikel, at det gennemsnitlige spild i 1992 på 
landsbasis var 15%, og at målet er at nå ned 
på 5%. Spildprocenten herude ligger over 
33%, så jeg mener, at det er på tide at 
smøge ærmerne op og komme i gang med 
at lave en langtidsplan for renovering af 
vandledningerne, hvor første skridt SKAL 

tages så hurtigt som muligt i år. 
Kære andelshavere: "Med dette indlæg 

prøver jeg at gøre opmærksom på nogle af 
de problemer, der er i vandværket. Jeg vil 
på det kraftigste opfordre jer til at møde op 
til næste generalforsamling, så vandværks
bestyrelsen ikke bare fuldstændig kan køre 
sit eget løb, som om tiden har stået stille i 
masser af år, og hvor man sidder år efter år 
og vælger hinanden ind. Som en fra besty
relsen sagde til mig på sidste generalfor
samling: "Nu har det været sådan siden 
1952, og så skal du ikke komme her og lave 
om på det", hvilket typisk tegner en del af 
det, der foregår eller ikke foregår. Eller 
hvad med den her: Til valget af suppleant 
blev der foreslået en person, der ikke var 
mødt op. Kan man godt vælge en, der ikke 
er tilstede og ikke er blevet spurgt, spurgte 
en. Svaret fra bestyrelsen var: "Ja, for så har 
han jo 25 års jubilæum, og der bliver jo ikke 
brug for ham alligevel". Disse små episoder 
fortæller lidt om det høje, seriøse niveau, 
generalforsamlingen foregår på. Nej, der 
skal nytænkning, handling og dermed 
fornyelse til i bestyrelsen, så problemerne 
kan løses så hurtigt som muligt. Vi kan ikke 
fortsætte på denne van(d)vittige måde med 
bare at smide "pengene" ned i jorden og 
kloaksystemet til ingen verdens nytte". Mon 
ikke det var værd at rive et par timer ud af 
kalenderen i marts og møde op for at høre, 
hvad der er sket i det forløbne år. 

Kære vandværksbestyrelse: "Hvis ikke mine 
tal er korrekte, går jeg ud fra, at I i næste 
nr. af Broen vil korrigere dem? Ha det rart, 
indtil vi ses til næste generalforsamling. O 



Beregning af vandforbrug. 
Der er ca. 400 andelshavere i Hansted-Egebjerg Vandværk, hvilket er oplyst af kassereren. 
Følgende beregninger er lavet ud fra denne oplysning, tal fra Regnskab 93 samt fra oplys
ninger fra Teknisk Forvaltning, Horsens. Alle beløb er uden moms. 

Vandafgifter uden moms ........... ...... ..... ..... ..... .. . 
Fast afgift for 400 andelshavere pr. år (4 x 156,25 x 400) .......... . 

Indtægt fra forbrugte m3 
................. . ..... .... . ...... . 

Antal m3 brugt af andelshaverne (167.758 kr : 2,12 kr/m3
) = 79.131 m3 

Beregning af vandspild 

I Egebjerg-Hansted er der pumpet ................ .. ......... . 
I Horsens er der købt .................................... . 

I alt 

Vandspild i m3
: (118.650 - 79.131) m3 = 39.519 m3 

Vandspild i %: (39.519 : 118.650 x 100) % = 33,31 % 

Spildte penge på Horsens-vandet: (0,3331 x 58.650 m3 
x 2,10 kr/m3

) 

kr. 417.758 
kr. 250.000 

kr. 167.758 

60.000 
58.650 

: m3 118.650 

kr. 41.026 

Blot et lille hjertesuk af Marianne Thomsen 

Efter at have læst Tove Jørgensen's lille 
indlæg i Horsens Folkeblad kan jeg ikke 
lade være med at skrive dette: 

Tove var forarget over, at man i EIF' s pro
gram til sportsfesten ikke havde inviteret os 
fra Hansted - jeg er selv opvokset i Han
sted, men bor nu på den anden side af åen; 
men engang fra Hansted altid fra Hansted. 

Sportsfesten er nu overstået med succes, 
og alle os fra Hansted følte os lige så vel
kommen, som vi plejer. Da Hanstedholdet 
stillede op til borgerdysten, var det de 
udstødte - bumserne - som stillede op, men 
de så nu ud til at have det meget godt 
alligevel. 

Jeg skriver dette, fordi jeg synes, det er 
synd, at der ikke skal mere til at sætte folk 
op. Når man tænker på, hvad der er af 
problemer rundt omkring i verden, synes 
jeg indimellem, at det er bagateller vi dan
skere kan lave problemer ud af. Skulle vi 
ikke hellere være glade og stolte af, at vi er 
fra Danmark - fra Hansted - med alle de 
goder, vi har. Der er da ingen grund til at 
skabe unødige problemer, og i øvrigt har 
jeg aldrig set Tove deltage i en sportsfest i 
de mange år, jeg har været med. 

I øvrigt synes jeg, at det var bedre at 
takke alle de personer, som trods fuldtids
arbejde har ydet denne store indsats for, at 
de som har lyst til at deltage i sådanne ar-

rangementer, kan få sig nogle gode, sjove 
og hyggelige dage. O 

100% 

33% 

5% 
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Kanotur til Norge i juli 1994 af Rene Helbo 

Der er stor rejselyst i Ungdomsskolen, for 
de unge vil gerne ud og opleve noget sam
men med andre unge. Flere af turene er 
afviklet gennem en årrække, det gælder 
også kano- og fisketurene til Vannsøen ved 
Mass i Norge. 

Her kan man deltage på sit eget niveau, 
for der er nemlig mulighed for at ro langt 
sammen med de øvede, eller også kan man 
tage det mere med ro på mormorholdet, der 
som navnet antyder ikke udsættes for de 
store fysiske prøvelser. 

c 

Vi har fået en beretning fra en af deltagerne ~ 
, ID 

på turen, Rene Helbo: -g 

lyde til. Vi fik nemlig set noget af Norges 
flotteste natur, og så var der masser af 
steder, hvor vi kunne bade. 

Igen i år havde Ungdomsskolen arran- ~ 
geret en tur til Norge, nærmere betegnet.3 
Mass. .8 

o 
Vi tog med tog fra Horsens Banegård til LL ~--------------_--I 

Frederikshavn, hvorfra vi sejlede til Mass. Selvom vi sejlede meget, havde vi kun et 
Sejlturen tog ca. seks timer, så vi var frem- enkelt uheld: Vores leder, Leif Andersen, 
me i Mass ved midnatstid. Fra havnen blev påsejlet og væltet rundt, da vi ved en 
skulle vi så gå ca. en kilometer op til en snedig manøvre kom til at ramme ham med 
skole, som vi skulle overnatte på. ikke mindre end to kanoer. Leif, der ikke 

Næste dag skulle vi så ned og have ud- hører til de mindste, måtte en tur i baljen, 
leveret kanoer og mad tønder- al mad var men kom hurtigt på ret køl igen. Det var 
pakket ned i tønder, og man var to om hver som sagt det eneste uheld, vi havde og Leif 
tønde. tog det med godt humør. 

Vi kom godt fra start, selvom vi nybe
gyndere ikke var så overbevisende. Faktisk 
havde vi, da dagen var omme,sejet dobbelt 
så langt som de andre ( vi lå nemlig og 
sejlede på kryds og tværs af åen). Da vi 
endelig nåede den ø, vi skulle sove på, fik 
vi temmelig hurtigt slået telt op og spist, for 
der var nogen, som var meget trætte. 

De næste dage forløb med at padle, 
spise, sove, padle, hygge os og padle. Det 
var nu ikke så ensformigt, som det kunne 

Jeg synes, vi havde en god tur og vil anbe
fale andre at tage med på kanotur til Norge. 
Og mon ikke chancen er der næste år? O 



Klar til en ny sæson af Henrik Meldgaard 

Klubben er startet med mange aktive tilbud 
for alle unge mellem 13 og 18. Undervis
ningen på holdene starter 19. september. 

Til højre herfor ser du en oversigt over 
undervisningstilbuddene. Hvert hold er 
placeret på en bestemt ugedag, men vi kan 
flytte holdet, hvis der er ønsker om andre 
tidspunkter. Vi kan også oprette hold, der 
udspringer af dine og kammeraternes øn
sker. Kom med forslag, så finder vi en 
dygtig instruktør. Tilmelding foregår i 
klubben. Husk at medbringe foto, så laver 
vi dit klubkort, mens du venter. 

Specialundervisning. 
Disse hold er ikke placeret i oversigten, for 
her aftaler vi datoer og tidspunkter direkte 
med eleverne, så det passer bedst for alle 
parter. Vi tilbyder hjælp og støtte i alle 
skolens prøvefag. Få en håndsrækning i 
tide, så glider tingene bedre for dig. 

Selvom man har forladt folkeskolen, kan 
man godt få problemer i enkelte fag. Mød 
op - så snakker vi om tingene. D 

Mandage 
Elektronik . . . . . . . . . . . . . .. 19.00-21.35 
Hud- og skønhedspleje ..... 19.00-20.40 
Klubvirksomhed .......... 19.00-21.50 

Tirsdage 
EDB/Tekstbehandling. . . . .. 19.00-20.40 
Formningsværksted . . . . . . .. 19.00-21.35 
Foto/Videoværksted . . . . . .. 19.00-21.35 
Motorlære/knallertpleje .... 19.00-20.40 
Klubvirksomhed . . ........ 19.00-21.50 

Onsdage 
Aerobic .. . . . . . . . . . . . . . .. 19.00-20.40 
Madlavning . . . . . . . . . . . . .. 19.00-21.35 
Musik/Samspil ........... 19.00-21.35 
Reportagefoto ............ 19.00-21.35 
Klubvirksomhed .......... 19.00-21.50 

Torsdage 
Elektroni k for viderekommende 19.00-21.35 
Modesyning ............. 19.00-21.35 
Ingen klubvirksomhed ..... 19.00-21.50 

Ungdomsskolens Naturklub 
Gode tilbud til aktive unge, der søger større 
udfordringer end Dus med dyrerne og Poul 
Thomsen kan tilbyde! 

Vær med til at starte Ungdomsskolens 
Naturklub, hvor der kun bliver adgang for 
aktive unge mennesker, der søger oplevel
ser i frisk luft, og som ikke er tilfredse med 
at opleve verden foran en 28-tommer skærm. 

Indtil videre, er der i det kommende 
efter planlagt fem ekskursioner, men flere 
kan komme til. 

Naturen som spisekammer 
Overlevelsesteknik for begyndere, den 25. 
september 1994. Heldagstur til Staksrode 
skov hvor vi lærer at leve i, af og med 
naturen. 

Vesterhavstur 
Weekendtur til Vesterhavet, den 8./9. okto
ber 1994, med overnatning i en hytte tæt 
ved Ringkøbing. Blandt stikordene for 
denne tur kan nævnes: Tipperne, trækfugle, 
tyske bunkers, redningsstation, fyrtårn, 
sluserne i Hvise Sande ..... . 

o 

Hansted Adal 
Morgen- og formiddagstur, den 22. oktober 
1994, til en spændende lokalitet, som er rig 

på fugle, blandt andet isfugle. Vi kommer 
til at høre om åens historie og besøger nogle 
af de mennesker, som bor tæt ved åen. 

Horsens Fjord 
Weekendtur til søs, den 5./6. november 
1994, hvor vi kortlægger fjordens miljø og 
iagttager dyrelivet. Hvorfor vil man frede 
store dele af fjorden? Hvilke fisk kan man 
fange i fjorden? Tag stangen med; vi får 
instruktion om bord på båden, som er vores 
base på denne tur. Undervejs går vi i land 
påøerne i fjorden, blandt andet på Hjarnø, 
hvir vi vil overnatte i telt. 

Brunkulslejerne i Søby 
Heldagstu r til Fasterholt og Søby, den 19. 
november 1994, hvor der under krigen blev 
gravet store mængder brunkul. Vi besøger 
dette spændende sted, møder en gammel 
brunkulsbisse, ser på plante- og dyreliv, og 
ikke mindst de miljømæssige konsekvenser 
af brunkulsbrydningen. 

Alle er velkomne 
Broens læsere kan også deltage i disse 
ekskursioner (også dem som er fyldt 19 år). 
Ring til Henrik Meldgaard og forhør om 
der er ledige pladser i bussen! D Side 11 



Ældre Sagen - er alles sag af Frands Paaskesen 
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Horsens-Gedved 
Ældre Sagen i Horsens og Gedved tæller nu 
ca. 2.500 medlemmer. For et år siden hed 
komiteen Horsens-Gedved-Brædstrup, med 
da der i Brædstrup alene var over 300 
medlemmer, blev den skilt fra som en 
selvstændig komite med det resultat, at 
medlemstallet nu nærmer sig 500. 

Ældre Sagen er jo, som det vist er de 
fleste bekendt, en upolitisk forening. Vi 
sigter efter en gang om måneden at afholde 
et møde, foredrag / lysbilleder eller lignende 
i sognehuset i Kippervig; her er gerne mel
lem 70 - 90 deltagere. Derudover arrangerer 
vi ture og udflugter og gerne en rejse om 
året. 

Netværksarbejde er også noget vi tager 
os af, selvom det for Horsens vedkommen
de er af begrænset omfang, idet Røde Kors 
er førende her i området. 

Ældre Sagen er for alle mennesker lige 
fra 18 år og op efter. Det er den forening i 
Danmark, der er vokset hurtigst, idet der på 
landsplan i dag er 270.000 medlemmer, og 
det er ikke kun fordi kontingentet er så lavt 
som kr. 90,00 pr. ægtepar hvert halve år, 
men det er fordi medlemmerne føler en 
tryghed ved en så stor forening, som nu 
indtil flere gange har manifesteret sig over 
for regeringen med sager vedrørende ældre. 

Er man ikke ældre endnu, kan man alli
gevel roligt melde sig ind i foreningen, for 
heldigvis bliver vi alle ældre engang. 

Lokalkomiteen Horsens-Gedved: 
Formand: 

Lulla Winther ....... " 'It 7564 0839 
Nordrevej 28A, 8700 Horsens 

Næstformand, kredsrepræsentant: 
Ebba Dyrberg .... . . . .. 'It 7564 4201 
Dagnæs Alle 8, 8700 Horsens 

Kasserer: 
Esther Skovby Pedersen . 'It 7562 7410 
Hybenvej 49, 8700 Horsens 

Sekretær, ældrepolitisk repræsentant: 
Hans Grønnebæk ...... 'It 75626302 
Borgmesterbakken 19, 8700 Horsens 

Netværksrepræsentant: 
Kirsten Kjærgaard . . . . .. 'It 7564 2913 
Mosegårdvej 20, 8700 Horsens 

N etværksrepræsen tant: 
Frands Paaskesen ...... 'It 7565 6202 
0sterhøjsvej 11, Egebjerg, 8700 Horsens 

Netværksrepræsentant, 1. suppleant: 
Arne Eske Lund ....... 'It 7566 9071 
Oudrupgårdsvej 25, 8732 Hovedgård 

2. suppleant: 
Karl Winther Jensen .... 'It 7565 6603 
Rådvedvej 79, 8700 Horsens 

Landsforeningen Ældre Sagen 
I Danmark er der over 1 million mennesker 
over 60 år. Levealderen og de ældres sund
hedstilstand stiger. De fleste af os kan se 
frem til en tredie alder på over 25 år. Men er 
samfundet indstillet på at give denne store 
befolkningsgruppe rimelige vilkår - og 
nyder de ældre den naturlige anseelse, som 
gruppen berettiger til. 

EGV-Fonden indså i midten af 80-erne, 
at der var et voksende behov for et politisk 
og religiøst neutralt talerør for den voksen
de ældregruppe i Danmark. 

Da opgaven måtte have interesse for alle 
voksne alder~grupper, blev det besluttet at 
lade alle over 18år få mulighed for at tegne 
medlemskab. Landsforeningen Ældre Sagen 
blev stiftet den 14. oktober 1986 og mar
kerede sig over for den brede offentlighed 
i januar 1987 med et husstandsomdelt blad 
til hele Danmark. 

Det var stifternes mening at opbygge en 
bredt favnene, slagkraftig og velfungerende 
medlemsorganisation med demokratisk 
styreform og med den nødvendige og til
strækkelige sekretariatsbistand, under hen
syn til en naturlig opgavefordeling mellem 
centrale og lokale aktiviteter. 

Landsforeningens store medlemstilgang 
(270.000 medlemmer på 7 år) vidner om, at 



Danmark havde behov for en forening som 
Ældre Sagen. 

Selvom Ældre Sagen er kommet i Guin
ness Rekordbog som den hurtigst voksende 
medlemsforening, er størrelsen ikke et mål 
i sig selv. Landsforeningen tilstræber at 
blive kendt på sin kvalitet og på sine resul
tater til fordel for de ældre generationer. 
Denne indsats foregår på to fronter, nemlig 
på landsplan og på det lokale plan via de 
nu ca. 150 lokalkomiteer og kredskomiteer. 

Medlemmerne fordeler sig typisk i to 
grupper. Den ene type medlem, som bakker 
op om Ældre Sagen i tillid til, at netop 
denne landsforening vil kunne opnå ældre
politiske resultater. Og den anden type 
medlem, som ønsker at deltage aktivt i de 
lokale aktiviteter. 

Samtlige medlemmer af landsforeningen 
modtager fem gange årligt et gratis med
lemsblad og har i øvrigt adgang til udvalgte 
medlemsfordele. 

Over alt forsøger Ældre Sagen at skabe 
debat om de ældres forhold. Foreningen har 
allerede udsendt to ældrepolitiske deba
toplæg, som danner grundlag for en be
arbejdning af de mange myter, der i Dan
mark stadig ledsager ældregenerationerne. 

Det har været vigtigt at få de yngre ge
nerationer med i denne nye medlemsstyre
de forening, både i medlemskaren og helst 
også i de besluttende organer samt i det 
aktive, lokale arbejde. 

Et godt samarbejde på tværs af genera
tionerne er nemlig den bedste synliggøreise 
af landsforeningens slogan: 

Ældre Sagen - er alles sag! 

Sang, kunst og banko af Karen Bastholm 

Mandag den 12. september 
kl. 19.30 er der SYNG-SAMMEN-aften i Ege
bjergskolens musiklokale, hvor Brugsmusi
kanterne (mandagsholdet) underholder. 
Husk kaffen til pausen. 

Mandag den 3. oktober 
kl. 18.15 er der igen afgang fra Svømmesa
len ved Egebjergskolen. Denne gang går 
turen til Aase og Asbjørn Lønvig, Lille 
Ferringhus, Ferringhusvej 43, Hedensted. 
Lille Ferringhus indeholder ægteparrets 
atelier, galleri samt deres private hjem, og 
deres kunst spænder vidt med blandt andet 
malerier, collage, grafisk design, tekstil
kunst og meget andet. Der serveres kaffe 
dernede. Der køres også denne gang i 
privatbiler, og prisen for det hele er 60 kr. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 28. 
september 1994. 

Tirsdag den 1. november 
kl. 19.00 i Egebjergskolens musiklokale 
prøver vi på opfordring at arrangere en 
pakkeaften. Entreen er denne aften en 
PAKKE til en værdi af ca. 25 kr. Disse pakker 
skal der så spilles om ved et bankospil. 

Der serveres kaffe og kage. Vi håber, I vil 
finde det spændende, og at mange møder 
op også denne aften . 

I november 
arrangeres der også en SYNG-SAMMEN-aften. 
Datoen bekendtgøres senere. 

Torsdag den 1. december 
kl.19.00 er der julemøde i Egebjergskolens 
musiklokale. Programmet er ikke fastlagt, 
så I vil høre nærmere herom senere. D 

Bestyrelsen består af følgende: 
Annalise Daugaard . . ...... 'Ir 7562 4479 
Grete Sørensen .......... . 'Ir 7565 6010 
Betty Holst .. ...... ... ... 'Ir 75656194 
Margit Henriksen .... . . .. . 'Ir 7565 6315 
Ruth Jensen . . . .... ..... .. 'Ir 7565 6372 
Eva Runge ... ...... . ..... "Ir 7565 6072 
Karen Bastholm .... .... . .. 'Ir 7565 6137 
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ANTENNEFORENINGEN HORSENS NORD I 
EGET KANAL PROGRAM KANAL FREKVENS 
TV VIDEO 

TV3 h 02 48 MHz 

SAT 1 h 03 55 MHz 

DANSK TV 1 h 04 62 MHz 

o lYT (TV·TREKANTEN) 05 175 MHz 
UJ PR07 h 06 182 MHz 
Cl - DISCOVERY h 07 189 MHz > MTV (MUSIKKANAL) h 08 196 MHz 

~ DSF (SPORTSKANAL) h 09 203 MHz 

SVENSK TV 4 h 10 210 MHz 

~ CHILDRENS CHANNEL / ARD h 11 217 MHz 

DANSK TV2 h 12 224 MHz 

SUPER CHANNEL h S 09 161 MHz 

RTLt h S 10 168 MHz 

ZDF h S 13 245 MHz 

RADIO VIBORG 89,1 MHz 

DANMARK P1 89,4 MHz 

DANMARK P2 90,5 MHz 

DANMARK P3 92,4 MHz 

o DSR (TYSK UNDERHOLDNINGSMUSIK) 93,9 MHz -Cl TYSKLAND 2 95,0 MHz 

« TYSKLAND 3 97,0 MHz 

a:: STARSAT RADIO 97,65 MHz 

DSR (KLASSISK) 99,6 MHz 

RADIO HORSENS 100,6 MHz 

KANAL 94, VEJLE 101,4 MHz 

RADIO BØRKOP 102,95 MHz 

RTL·RADIO (OLDIESENDER) 103,6 MHz 

Stil ind på 99,6 MHz af Jørgen Pedersen 

Classic light 
For dem, der kan lide klassisk musik, har vi 
nu fået installeret en radiokanal, der sender 
på frekvensen 99,6 Mhz; stationen sender 
døgnet rundt og udbuddet er mest lettere 
klassisk musik. 

Varme striber 
På TV-siden er Svensk TV-l blevet udskiftet 
med Svensk TV-4; programfladen er mere 
underholdningspræget med serier og film . 

I midten af august var der et par dage 
med sort skærm, idet TV-4 flyttede til en 
anden satellit og vi skulle omjustere modta
germodulet og justere parabolen til den nye 
position. 

Vi har haft et flot sommervejr, og har derfor 
fået monteret en ventillator i taget på ho
vedstationen for at undgå at elektronikken 
fik hedeslag, da temperaturen inde i huset 
nemt kom op på ca 50 gr. 

DR-TV har i en periode været plaget af 
striber, der hovedsagentlig skyldes det gode 
vejr, men så har man jo kunnet nyde det i 
stedet for. 

Tekst-tv 
Der er efterhånden kommet tekst-tv på de 
fleste kanaler; på frekvenskortet har vi 
markeret disse kanaler med en ;l:;n. 



Tilslutningsmuligheder 
LEJETILSLUTNING: 

Man betaler et startdepositum pt. 350 kr 
og derefter en kvartalsleje pt. 350 kr; 
installationen fra skel til stikdåse betales 
af lejer, enten direkte til installatøren ved 
modtagelsen eller foreningen betaler i 
første omgang, hvorefter der afdrages 
over 8 kvartaler med 100 kr pr. gang. 

Lejetilslutning kan ændes til ejer
tilslutning hvor depositum + max. 2 års 
indbetalt leje kan fratrækkes købesum
men, dog minus den del der omfatter 
det årlige kontingent. 

EJERTILSLUTNING: 

Købssummen er 3.995 kr, inklusive en 
standard tilslutning fra skel til hus. 

For begge tilslutninger gælder, at der årligt 
betales et kontingent pt. 350 kr, eksklusive 
lovbestemte afgifter og betalingskanaler der 
pt. udgør 260 kr. D 

Foreningens bestyrelse 
Allan Eriksen (formand) .... 'B' 7565 6226 
Jørgen Pedersen (kasserer) . . 'B' 7565 6322 
Finn Christensen ...... .... 'B' 7565 6526 
Irma Christiansen ......... 'B' 7565 6056 
Søren Larsen . .. .......... 'B' 7565 6385 

Aktiviteter i Lundum Borgerforening 
Lørdag, den 10. september: Dragefestival 
Søndag, den 25. september: Høstgudstjeneste, kl. 10.00 

: Høstfest i Sattrup Forsamlingshus, kJ. 18.30 
: Kulturaften, journalist Carlo Hansen 
: Fællesspisning, kJ. 18.30 
: Gudstjeneste, kl. 10.00; kaffe i Borgerhuset 
: Julefrokost i Borgerhuset, kl. 19.00 

Lørdag, den 08. oktober 
Mandag, den 24. oktober 
Fredag, den 04. november 
Søndag, den 27. november 
Fredag, den 02. december 
Torsdag, den 08. december 
Tirsdag, den 27. december 

: Bankospil, kl. 19.00 ~~"~'.l.,~~~~~~~~~~ 
: Motionstur, kJ. 13.30 med start ved Borgerhuset < :~, 

Folkedans 
Egedal Folkedanserforening starter den nye 
dansesæson den 19. september kl. 19.30 i 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. Hvis du 
tror, det måtte være noget for dig og din 
partner, så mød op. Eller kom alene, der er 
som regel andre enlige på holdet. - Det 
koster ikke noget at prøve. Efter dansen 
hygger vi os med den medbragte kaffe! 
Husk skiftesko! D 

Midtvejskoret 
der havde holdt pause 1 års tid, kom i gang 
igen i august 1993 med Anette Holm som 
korleder. Desværre var tilslutningen ikke 
overvældende, men vi gennemførte sæso
nen og sluttede i april 1994. Anette tilbød at 
komme den 6., 13. og 20. september, så 
mød op, hvis det er noget for dig. Efter den 
20. september kan vi så se, om tilslutningen 
er stor nok til, at vi kan fortsætte. D 

Pensionistforeningen 
for Lundum-Hansted-Egebjerg området ind
leder den kommende efterårs- og vinter
sæson med følgende tre arrangementer: 

Torsdag, den 15. september 
går turen til Silkeborg, hvor man drikker 
kaffe på Hotel Juelsø. Der bliver endvidere 
mulighed for at se Jodle Birgers museum. 
Busserne kører fra Lundum og Hansted 
kirker kJ. 13.00. 

Torsdag, den 13. oktober 
kl. 14.00 mødes vi i klubhuset, hvor der 
bliver oplæsning af amatørskuespiller Erik 
Påske fra Brå; derefter er der fælles kaffe
bord. 

Torsdag, den 17. november 
kl. 14.00 mødes vi i klubhuset til hyggeligt 
samvær, blandt andet med bankospil og 
fælles kaffebord. D Side 15 
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Søndag den 18. september Ingen gudstjeneste 
16. søndag efter trinitatis 

Gudstjenester på Hansted Hospital 

10.30 Ingerlise Sander 
Høstgudstjeneste Kirkebil 

Onsdag den 28. september, kl. 14.30 : Gudstjeneste ml altergang v /Ingerlise Sander 
Onsdag den 12. oktober, kl. 14.30 : Gudstjeneste v /Ingerlise Sander 
Onsdag den 02. november, kl . 14.30 : Gudstjeneste ml altergang v IIngerlise Sander 
Onsdag den 23. november kl. 14.30 : Gudstjeneste v /Ingerlise Sander 

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

18. september: Uth kirke ved sognepræst Anne Marie Vrang, 
16. oktober : Føvling lirke ved sognepræst Niels Grymer samt 
13. november : Klosterkirken ved sognepræst Peter Sten toft 

og udsender et magasinprogram kl. 11.05 på følgende onsdage: 
28. september: Præsentation af biskop Kjeld Holm, Århus Stift (Litten Hjort), 
26. oktober : Den yderste grænse - og Allehelgen (Niels Grymer) samt 
23. november : 100 gudstjenester i æteren (Henrik Mosegaard og Gudrun Andreasen). 

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

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

Kirkebilen 
kører ikke på bestemte søndage i som
merperioden, men kan bestilles efter be
hov, både til kl. 09.00 og kl. 10.30. 

Når du er interesseret i at benytte 
kirkebilen, så ring direkte til Horsens 
Taxa ("B' 7550 3000) lørdagen før den 
pågældende gudstjeneste og meddel at 
du ønsker at være med i kirkebilen den 
følgende dag. Opgiv også gudstjeneste
tidspunkt. 

Opgiv din adresse, enten privat eller 
der hvor du vil stå på. Aftal tidspunkt 
med Horsens Taxa. 



EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS 

24. september 1994, kl. 19.00 

Forsamlingshuset 
spørger 
Revy/dilettant 
Er du interesseret i at lave revy/dilettant, 
har du nogle gode ideer, kan du skrive 
tekster, kunne du tænke dig at være in
struktør? - eller vil du bare gerne give en 
hånd med; så mød op i Forsamlingshuset 
onsdag den 28. september kl. 19.00 til en 
uformel snak omkring dette. 

Juletræsfest for børn 
Der har tidligere været afholdt juletræsfest 
for børn i Forsamlingshuset, men grundet 
manglende deltagelse holdt dette op for 
nogle år siden. 

Er der igen interesse for juletræsfest for 
børn i Forsamlingshuset, så kontakt be
styrelsen. 

Bankospillet i Forsamlingshuset star
ter igen torsdag den 6. oktober 1994. Side 17 
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Lundum station 
(ca. 1950) 
set fra syd. 
Affotograferet 
fra et skrift om 
Horsens Vestbaner. 
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I fortsættelse til sidste indlæg i Broen vedrørende Kære fisk, så 
er det denne vej, hvor der blev skrevet om de virksomheder, 
der havde tilknytning til Lundum Mølle, hvordan det havde 
været før og hvordan det er nu, har jeg taget et nyt emne 
frem: Lundum station og Horsens-Bryrup-Silkeborg banen. 

Jeg henviser her til Banens start og Lundum station, som er 
skrevet og fortalt af Else Aabo Jørgensen i januar 1989: 

Banens start 
Anlægget af Horsens-Bryrup banen ved
toges ved den første jernbanelov, loven af 8. 
maj 1894. 

Arbejdet påbegyndtes i foråret 1897 og 
indvielsen af banestrækningen Horsens
Bryrup fandt sted den 23. april 1899, hvor
efter der kørte 2 tog i hver retning dagligt. 

Etatsråd Levy, Horsens var en af fore
gangsmændene, og i 1897 forlå tilbud på 
bygning af Lundum station på kr. 6.500,00. 
I juli måned 1898 var bygningen klar til 
rejsning af spær (kilde: TTPR 13c-43). Som 
et eksempel på ekspropriation af jord i 
forbindelse med banens anlæg kan nævnes: 
11 / 11 1898 erstatning for afståelse af jord 
F.1. Meyer, Lundum matr. nr. 3a, 2b, lIe kr. 
950,00. (Kilde: TTPB 13c-44) 

Ombygningen fra smalsporet jernbane til 
normalsporet jernbane og forlængelse fra 
Bryrup til Silkeborg vedtoges ved jernbane
loven af 20. maj 1918, og godkendelse ud-

stedtes den 31. marts 1921. Anlægsarbejdet 
strakte sig herefter over mere end 8 år, og 
strækningen Horsens-Bryrup-Silkeborg 
åbnedes for trafik den 10. maj 1929 med to 
damplokomotiver (godstog) og fire motor
vognstog (persontrafik) i hver retning. 

Lundum station 
Der er ingen tvivl om, at banens oprettelse 
har været et stort fremskridt for et lil1e 
landsbysamfund som Lundum med et 
indbyggerantal på omkring 415, og at det 
har været en stor begivenhed at komme en 
tur med toget. I dag ville vi betakke os for 
at benytte de ubekvemme togvogne med 
hårde træbænke, og toget har efter vor 
opfattelse bestemt sneglet sig afsted, men 
det var trods alt et stort fremskridt fremfor 
at tage f.eks. turen til Horsens til fods eller 
med hestevogn. 

Ifølge statistikken har Lundum station 
aldrig hørt til de store - hverken med hen
syn til personbefordring eller godsbeford-



ring, hvilket vel har sin årsag i det lille og 
ret spredte befolkningsgrundlag. 

Til de store rejsedage hørte foruden 
højtiderne også markedsdage samt 1. maj 
og 1. november, der var skiftedage for karle 
og piger på gårdene. Omkring skiftedagene 
var der travlhed på stationen med afsendel
se og modtagelse af kommoder og karle
kammerskabe, da der var tradition for, at 
karlene selv medbragte deres skab, og 
pigerne deres kommoder, når de skiftede 
plads. Endnu i årene omkring 1960 kom der 
med banen enkelte af disse ejendele, hvor
efter det helt ophørte, men på dette tids
punkt var folkeholdet på gårdene jo også 
blevet stærkt reduceret, og forholdene for 
tjenestefolkene total t ændret i forhold til 
tyverne og trediverne. 

Før Egebjergskolen fik overbygning be
nyttedes toget også meget af skoleelever, 
der gik på Statskolen eller på privatskoler i 
Horsens. Der fandtes dengang ved "Byg
holmbroen" et såkaldt trinbræt, hvor elever 
fra Statskolen kunne komme af og på. 
Denne trafik ebbede ud i tiden 1961-64, 
hvor rutebilen til Horsens overtog stør
stedelen af persontrafikken i denne retning, 
ligesom privatbilerne var godt på vej til at 
blive hver mands eje. En naturlig følge af 
den svigtende interesse for benyttelse af 
togene kan ses ved, at ventesalen iSO' erne 
blev halveret og lagt til stuen i tjenesteboli
gen. 

Samme tendens har gjort sig gældende for 
godsbefordringen. Indtil omkring 1950 og 
især under 2. verdenskrig havde banen 
betydelige transporter af foderstoffer, mer
gel, kunstgødning, korn, frø, brændsel, 
byggematerialer og dagligvarer samt leven
de dyr. I denne forbindelse kan nævnes, at 
der ved den nuværende natursti stadig 
findes resterne af svinefolden (en cement
indhegning), hvorfra dyrene via en rampe 
kunne føres direkte ind i godstogets krea
turvogn. Al denne transport blev med tiden 
overtaget af vognmændene, der kørte lige 
til døren. I tiden 1960-64 var der ikke me
gen brug for pakhuset, og det var langt fra 
hver dag, der var gods til og fra stationen, 
og så futtede godstoget bare forbi stationen. 

Første tog, der skulle betjenes (posttoget) 
ankom ca. 5.30 og sidste tog (ligeledes 
posttog) med stationsbetjening afgik fra 
Lundum kJ. 19.30. Det var en lang og bun
den arbejdsdag, hvor man dog kunne passe 
hus og hjem samtidig. 

Ved hvert tog skulle man på linjetele
fonen modtage afgangsmelding fra forrige 
station, således at indkørselssignalet blev 
stillet og gav grønt lys for det kommende 
tog, og ligeledes videremelde toget til næste 
station. Ved togets ankomst skulle man så 
ud til togføreren - iført blå uniformskittel 
og kasket og medbringende signalstok -
kontrollere afgangstiden, tænde lyssignalet 
ved vejoverskæring, når toget kørte mod 

Den nedlagte 
stationsbygning i 
Lundum (ca. 199o), 
set 'ra syd. 
Banen blev nedlagt 
i 1968. 
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Horsens, og give afgangssignal med signal
stakken. 

Der kørte kun et godstog i hver retning 
om dagen, og skulle man intet gods have 
med, skulle man ud til perronkanten med 
det grønne flag, så kunne toget passere 
uden at standse op ved pakhuset. . 

I kontortiden kunne der foretages alle 
former for postekspeditioner, og for banens 
vedkommende indlevering og afhentning af 
fragtgods og banepakker samt billetkøb. 
Når kontoret var lukket, stilledes lyssignalet 
så det tændtes automatisk ved vejover
skæringen, når toget kørte fra stationen. 
Billetkøb fandt sted i toget. 

Postregnskabet afsluttedes og indsendtes 
som nævnt hver dag, hvorimod banens 
regnskab kun afsluttedes og indsendtes en 
gang om måneden. Postvæsenets og banens 
pengekasser skulle naturligvis være skarpt 
adskilte. 

Juletravlheden var et kapitel for sig, an
strengende men også charmerende. Pakker 
og julekort hobede sig op i det lille kontor, 
og fyldte postsække kom og afgik hver dag 
og var med til at øge julestemningen. Selv 
juledag kunne der ikke holdes fri, for da 
skulle vi også modtage tog og post, og 
landposten skulle afsted på cyklen med de 
sidstankomne pakker, breve og aviser. 

Landpostbud og reservepostbud med til
knytning til Lundum station var i tiden 
1947 -68 henholdsvis Kaj Vinge Pedersen og 
Alfred Nielsen, der iøvrigt sammen med sin 
kone Anna Nielsen drev brødudsalg og 
konditori i byen. 

Ekspeditricer gennem tiderne 
Mette Overby 

fra banens start i 1899 til 15. maj 1929 
Alma Sørensen 

fra 16. maj 1929 til 30. juni 1960 
Else Aabo Jørgensen 

fra 1. juli 1960 til 30. september 1964 
Anna M. Bahnsen 

fra 1. oktober 1964 til 30. marts 1968 

Efterskrift 
Anna M. Bahnsen var altså den sidste 
ekspeditrice ved Lundum station. Den 30. 
marts 1968 kørte det sidste tog på stræk
ningen Horsens-Bryrup-Silkeborg. 

Togene fik lov at køre i 69 år - et kapitel 
i udviklingen er slut, og hvad nu? 

Ja, folk går, cykler, rider på heste på 
banelinjen; som sagt blev hele banelinjen 
Horsens-Silkeborg omdannet til natursti og 
turen gennem skoven omkring Lundum er 
en skøn oplevelse på alle tider af året. 

Et nyt kapitel i udviklingen er i gang, men folk færdes 
stadig på banelinjen - nu som før! O 



Folketingsvalg og marked af Bo Wittrup 

Der sker virkelig noget onsdag den 21. 
september; valg til folketinget og salgsmar
ked i Kaskelotten. Valget bliver 
vist rigeligt omtalt i andre me
dier - men hva' med det der 
salgsmarked. 

I Kaskelotten synes vi, at vi 
vil være med til at hjælpe be
filkningen i Rwanda. Eksperter
ne omtaler katastrofen i Rwan
da som den værste, de nogen
sinde har oplevet eller hørt 
omtalt. 

Ud af ca. syv mill. indbyg
gere er ca. tre mill. på flugt! 
Dødstallene er om muligt end
nu mere rystende: mere end et 
dødsfald pr. minut! 

De fleste af os har nok efterhånden hørt 
om de rwandesiske stammer, tutsierne og 

Diskotek af Britta Poulsen 

Da vi har erfaret, at 7.-klasserne ikke kom
mer til diskotek i Kaskelotten, har vi ændret 
det sådan, at vi holder diskotek for 4.- 5. og 
6. klasserne en gang om måneden. Vi mod
tager gerne ideer til Diskoaftenerne fra 
brugerne! 

Kommende Diskoaftener 
Tirsdag den 13. september kl. 18.30-21.00 
Onsdag den 26. oktober .. kl. 18.30-21.00 
Onsdag den 23. november. kl. 18.30-21.00 

Klubben af Helle Pedersen 

I sidste udgave af Broen havde vi desværre 
anført nogle forkerte åbningstider for Ka
skelottens nyetablerede klubvirksomhed. 

I ' skoleferierne er klubben åben i det 
omfang der er behov for det; derudover 
gælder følgende 

åbningstider 
Mandag-Torsdag ........ kl. 11.30-17.00 
Fredag ................ kl. 11.30-16.15 

hutuerne - med i Kaskelotten vil vi altså 
gerne give en hånd med, så de hårdt 

ramte mennesker får en mulig
hed for at opretholde tilværel
sen i deres eget område. 

Markedet, hvor der kan 
købes såvel brugte som nye 
ting, arrangeres i tæt samar
bejde med Hansted Hospital og 
Egekollegiet. 

Broens læsere kan selvfølgelig 
også være med; giv os nogle 
ting til loppemarkedet og kik 
ind onsdag den 21. september! 
Alle er velkomne, både som 
givere og købere, uanset om 
man har børn i Kaskelotten, 

forældre på Hansted Hospital eller andre 
pårørende på Egekollegiet. D 

/ \ \ 

I 

/ 
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Foto: 
Pia B. Kjeldgaard 
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Landsstævne 1994 af Line D. Sørensen I Pia B. Kjeldgaard 

Forberedelserne 
Efter at have øvet i et par måneder, både 
indenfor og udenfor, samt en enkelt for
årsopvisning, kom den dag, som vel alle ca. 
700 Horsensdeltagere nok mest havde 
ventet på, nemlig dagen, hvor vi skulle 
afsted til Svendborg for at deltage i L94. 

Rejsen til Fyn 
Torsdag den 30. juni blev vi kørt hen til 
Egebjergskolen, hvorfra vi blev samlet op af 
en opsamlingsbus, der kørte os til Bygholm 
Parkhotel, hvorefter vi kørte direkte til 
Svendborg - troede vi da. 

Efter at være blevet læsset over i en ny 
bus i Horsens, nåede vi også helt til Lille
bæltsbroen, da det begyndte at lugte under
ligt. Det viste sig, at det var bremserne, der 
var noget galt med. Så efter endnu engang 
at have skiftet bus, nåede vi Svendborg kl. 
ca. 13.30. 

Indmarchen 
Da klokken var omkring 17.30, tog vi ind til 
stævnecentrum, hvor vi skulle være op
stillet til indmarch kl. 18.00. I mellem in
struktionerne inden kl. 19.00 skulle vi alle 
synge landsstævnesangen Men aldrig som før 
sammen med Lars Lilholt og band. Bagefter 
gik vi ind på stadion egn for egn. 

Efter indmarchen - 3 timer senere -
kunne man enten blive på stadion og se 
mere gymnastik eller tage ind til Svend
borg, hvor der var liv i gaderne. Mange af 
de unge menneker valgte det sidste. 

Landsstævnets absolutte højdepunkt 
Dagen efter var det store højdepunkt for os 
så kommet. Stemningen i blandt de ca. 696 
Horsensgymnaster var høj. Der blev klap-

pet, huet og lavet bølger. Så begyndte de 
første endelig at gå og pludselig var vi midt 
i det hele. Alt i alt var Horsensegnen inde 
i 50 minutter og det syntes vi alle vist gik 
ret godt. 

Resten af tiden gik med at se en masse 
gymnastik, håndbold, folkedans osv. Der 
var rigeligt at se på. 

Fest hele natten 
Lørdag aften var en speciel festaften både 
på stadion, hvor der bl.a. var fyrværkeri og 
nede i selve Svendborg, hvor der blev festet 
til langt ud på natten; de sidste kom hjem 
kl. 7.30. 

FaNelog på gensyn i 1998 
Søndag var landsstævnets sidste dag med 
afslutningsceremoni, hvor Dronning Mar
grethe og Prins Henrik deltog og hvor 
Silkeborg blev afsløret som næste værtsby 
for landsstævnet. 

Vi håber, at dette har givet anledning til, at 
andre har lyst til at tage med i 1998. Til 
sidst vil vi gerne sige tak til EIF for tilskud
det - det lettede. D 



Formand: Stig Riis, Birkeholm 51, 8700 Horsens ......................... Badminton 
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 ............... . ................... . 

fr 7565 6516 
fr 7565 6574 
fr 7565 6675 
fr 7575 3028 
fr 7565 6022 
fr 7562 6415 
fr 7565 6826 
fr 7565 6511 
fr 7565 6293 

Holdnavn Leder Sted Tidspunkt 
Damemotion Åse Bertelsen Hallen Onsdage 

Herremotion Bent Jensen Gymnastiksalen Tirsdage 

Aerobic Jane Rav Gymnastiksalen Onsdage 

Spring, 08-11 år Annie Jensen + Rasmus Kock Gymnastiksalen Mandage 

Puslinge, 04-06 år Bettina Petersen + Line Due Sørensen Gymnastiksalen Mandage 

OK-check 
Uddeler Peter Biel har på vegne af Brugsen 
Egebjerg og OK-Benzin overrakt en check 
til EIF-Støtteforening. Beløbet på checken 
(kr. 4.424,-) er et direkte resultat af lokalt 
brug af OK-benzinkort i sidste halvår af 
1993. Støtteforeningen takker Brugsen Ege
bjerg og OK-Benzin og de lokale kortbru
gere for de rare kroner. 

Det overskud som Støtteforeningen skaber 
dels ved indtægter fra OK-ordningen og 
dels ved vinterens bankospil, bruges ude
lukkende til, efter ansøgning, at støtte 
særlige ungdomsaktiviteter i EIF. 

Blandt de større aktiviteter, som har modta
get støtte de seneste år kan nævnes: 
- bustur til Holland for fodbolddrenge og-

19.00-20.00 

18.50-19.50 

19.50-20.50 

17.50 -18.50 

16.50-17.50 

Beløbet kunne blive større hvis endnu 
flere lokale borgere henvendte sig til Støtte
foreningen og fik udleveret et OK-kort. 

- håndboldspilleres deltagelse i Thy-cup 
de senere år. O Side 23 
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Ny forening i Egebjerg af Hans Tonsborg 

1. august 1994 overtog Egebjerg Idrætsforening driften af 
Egebjerg Hallens cafeteria. Rent praktisk er der oprettet en for
ening til at styre driften og alle de frivillige. 

Bestyrelsen 
for Egebjerg hallens cafeteria forening blev 
konstitueret i juli måned og består af: 

FormandHans, Tonsborg 
Næstformand, Max Andersen 
Kasserer, Åse Sørensen 
Referent, Martin Uhrskov 
Indkøb, Ole Jørgensen 

1f 7565 6583 
1f 7565 6611 
1f 7665 6251 
1f 7565 6293 
1f 7565 6732 

Det overskud, som vi håber vores arbejde 
vil ende ud med, går 100% til Egebjerg 
Idrætsforening, og det er så bestyrelsen for 
EIF, der beslutter, hvor midlerne bedst 
kommer medlemmerne til gode, men der er 
ingen tvivl om, at driften af cafeteriet på 
sigt vil give en årlig indsprøjtning til arbej
det i idrætsforeningen~ 

Hvad så nu 
Ja, det er et spørgsmål, som vi i bestyrelsen 
har stillet hinanden et utal af gange de 
sidste 2 måneder. Vi har masser af ambi
tioner og mange forslag til aktiviteter og 
tiltag i cafeteriet og klubhuset. - Men vi er 
dog blevet enige om, at det primære er 
opstarten. Det hele skal køre, før vi begyn
der at lave tiltag i den ene eller den anden 
retning. 

Ingen regler uden undtagelser 
For at skabe liv, atmosfære og Egebjerg
Hansted ånd i hallen, holder vi 3 klubafte
ner i efteråret. Det er vores ønske og håb, at 

så mange som muligt - medlemmer som 
ikke medlemmer, gamle som unge - vil 
komme forbi og få en snak et spil pool, et 
spil kort eller hvad der måtte falde for. Ikke 
kun på de 3 aftener, hvor der desuden vil 
være mulighed for at se fodboldlandskamp e 
(EM-kvalifikation), men også til daglig, 
hvor der vil være mulighed for at købe øl, 
vand, is, chokolade, pølser, suppe chips, 
slik m.m. 

ALTSÅ vil vi gerne opfordre til, at aften
turen går forbi Egebjerghallen, at jeres 
cafeteria bliver stedet, hvor alle kommer, 
hvor alle mødes. På denne måde bliver det 
hele meget sjovere for alle os, der yder en 
frivillig indsats til fordel for ungdommen i 
Egebjerg, Hansted og omegn. 

Vi vil ligeledes meget gerne høre fra alle, 
der gerne vil hjælpe på den ene eller den 
anden måde, eller som har nogle gode ideer 
til sortiment og aktiviteter i cafeteria og 
klubhus. 

De tre klubaftener bliver 
onsdag, den 07. september kl. 18.00-23.00 
onsdag, den 12. oktober kl. 18.00-23.00 
onsdag, den 16. november kl. 18.00-23.00 
Disse aftener sælges der endvidere øl, vand 
og kaffe til rigtige klubpriser. 

Mød op 
Kig ind - ikke kun disse aftener, men også 
til daglig og i weekenden. O 

Vel mødt i Egebjerg Hallen. 

Udvalgte cafeteriapriser 
Suppe m/boller . . . . . . . . . . .. 15,00 Øl............. (incl. pant) 12,00 
Skinketoast .............. 12,00 Sodavand........ (ine!. pant) 7,00 
Bøftoast . . . . . . . . . . . . . . . .. 13,00 Ramløsa, juice .... (ine!. pant) 8,00 
3 frikadeller m/kartoffelsalat . .. 18,50 Flaskepant . . . . . . . . . . . . . .. 1,50 
Rød pølse . .............. 7,00 Egevand, lille .... . . . . . . . .. 5,00 
Ristet pølse .............. 9,00 Egevand, stor ............ , 8,00 
Pølsebrød ............... 2,00 Kaffe eller the ....... (pr; kop) 5,00 
Fransk Hotdog ............ 15,00 Kaffe........... (pr. kande) 25,00 
Pommes frites ........... . 10,00 Slikposer, stor ............ 3,00 
Franskbrød med ost/rullepølse 10.00 Slikposer, større . . . . . . . . . .. 5,00 
Popcorn (varm) . . . . . . . . . . .. 10,00 Slikposer, størst . . . . . . . . . .. 8,00 



Egebjerg Idrætsforenings sportsfest 94 
Onsdag 
Sommerfestens start kunne vi nok have øn
sket os lidt bedre. Vores aftale med de 
højere magter slog lidt fejl - de højere mag
ter skulle komme med godt vejr, vi skulle 
stille med to depoter med våde varer til 
henholdsvis 5 - 8 km fodtur og 10 km 
cykeltur, men de kære høje magter havde 
åbenbart misforstået et og andet - for hvem 
kom med de våde varer, det gjorde de! 

Men efter en længere samtale fik vi dem 
overbevist om, at vi nok skulle klare de 
våde varer, hvorefter vi endelig kunne 
sende dem afsted, som troede på vores 
overtalelsesevne, og som ikke var groet fast 
foran landskampen. 20 voksne og 10 børn 
havde en dejlig tur - en enkelt dog med 
vabler fra sidste depot og hjem. 

Vel hjemme igen ventede ca. 50 mennesker, 
som måske havde fortrudt, var kommet for 
sent eller som bare gerne ville ned og hyg
ge sig med vi andre. Det var faktisk hygge
ligt og kartoffelsalaten med frikad eller var 
fortrinlig - tak for det piger! Alt i alt en 
hyggelig aften, som sluttede ved midnat. 

Foto: Per Larsen 
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Torsdag 
En gentagelse af sidste års grill aften var 
absolut en succes - om det skyldes, at pri
sen ved en fejl var blevet kr. 15,00 billigere 
eller at spillere og andet godtfolk bare 
havde lyst til grillmad den aften vides ikke. 

Måske havde' Per Musik & Co. en andel i 
succesen, for Viseværtshus musikken var 
noget folk fra Egebjerg, Hansted, Lundum 
og Rådved kunne lide, de sang med så det 
var en hel fornøjelse. 

Ca. 400 mennesker havde valgt at spise 
ude den aften. Langt flere end forventet, så 
måske var prisen rigtig alligevel. 



Fredag 
Disco Created Sound, et lokalt diskotek, 
spillede op til sodavandsdiskotek. Om det 
var diskoteket eller sodavanderne, som trak 
ikke mindre end 140 unge mennesker til 
dans, vides ikke med sikkerhed. 

Der blev danset og omfavnet flittigt i 
klubhuset samt råbt, løbet og leget udenfor, 
hvor også enkelte telefonnumre blev ud
vekslet. 

Musikken var selv for vi ældre styrke
mæssigt udholdelig. Is, pølser og sodavand 
solgte godt, de unge skulle jo nødigt have 
pengene med hjem igen. 

Side 27 
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Lørdag 
Det var dejligt, at så mange mennesker 
lagde deres vej forbi til morgenkaffe og 
korsang. 250 stole var fuldt besat, synd at 
hallens akustik ikke er bedre til vokalsang, 
det ødelagde lidt af oplevelsen med et ellers 
flot syngende håndværkerforeningskor, 
imens så børnene på tryllekunst i klubhu
set. Også tombolaen blev godt besøgt med 
alt udsolgt. 
Bagefter var der mange, der blev for at se 
borgerdysten mellem Egebjerg Vest, Ege
bjerg øst, de "udstødte" fra Hansted og 
Lundum-Rådved. De, der så deltagerne i 
dysten, forstår nu hvorfor Hanstedfolkene 
kaldte sig de udstødte? Hvis ikke tilskuerne 
morede sig, så var der ihvertfald nogle 
deltagere, der gjorde. - Og dysten, ja den fik 
Egebjerg Vest lov til at vinde. 



Lørdag aften 
Efter en mindre pause i lørdagens program 
kunne vi så åbne dørene for det, vi her 
bagefter må betegne som en absolut succes. 
190 havde på forhånd tilmeldt sig til spis
ning og ca. 250 var inden for dørene til en 
aften, der stadig snakkes om. 

Den marinerede sild og glaserede skinke 
var simpelthen guf for kendere. Tak for det 
Ole & Co. 

Dejligt at høre, at folk kunne få luft til 
sangen, selvom de måtte op og ned af 
sædet så mange gange. 

Kåringen af Mr. Egebjerg var nok en 
ting, vi absolut må gøre om - aldrig er så 
skønne og graciøse balletdanser(inder) set -
i hvert fald i Egebjerg. Jeppe Bondemand, 
Søren Bondemand, Thue og Mogens Rosen
dahl var navnene på de heldige finalister. 
Husk nu vindertrøjen Mogens, den skal 
bæres til ny kåring finder sted. 

Bagefter blev der spillet op til dans og 
danset blev der. Dansegulvet var fyldt non 
stop resten af aftenen - også til en times 
overdans. Det skyldes helt afgjort den gode 
musik leveret af to duoer, der spillede 
skiftevis uden pauser. 

Tak til alle 
Vi fra festudvalget kan kun være godt 
tilfredse med dette års sommerfest - glade 
mennesker og ingen klager af betydning, 
men uden de mange frivillige hjælpere alle 
dagene var sommerfesten aldrig blevet til 
noget. 

En stor tak til jer alle, vi håber at I træ
der til igen til næste år - tusind tak fra 
festudvalget: Leif Holst, Kaj Pedersen, 
Susanne Molboe, Anna Thyregod og Evan Si"de 29 
Jakobsen. O 



Foto: Karin Hansen 
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Nyt spejderår startet af Gunni Hansen 

Så kom tiden hvor vi startede et nyt spej
derår. Vi håber, at det nye år bliver lige så 
spændende som det forgangne år. Som sid
ste år startedes året med PR-weekend på 
Brugsens plænearealer i weekenden den 
26./28. august. 

Hvad er en PR-weekend? 
Det er en mulighed for børn i byen og 
omegnen, til at komme og opleve hvad 
spejderi er for noget. Det kan måske inspi
rere nogle til at prøve at være spejder. 

Det kan også være, at der går nogle 
voksne rundt og tænker, at det kunne være 
spændende at prøve at være spejderleder; 
man behøver ikke nødvendigvis at have 
spejdererfaring - det opnår man hen ad 
vejen. 

Er der børn fra børnehaveklassen og 
fremefter, som er interesseret i at prøve at 
være spejder, er man velkommen hos os i 
Den gamle Brugs i Egebjerg. Der vil også 
blive lavet en Roverklan for voksne. 

I skemaet herunder kan du se hvilken 
kon taktperson du skal ringe til for at få 
yderl igere oplysninger om aktiviteterne i 
netop den enhed som svarer til netop din 
~dff. O 

I ENHED II SKOLEKLASSE FASTE MØDETIDER I LEDER / KONTAKTPERSON 

Bævere 00. - 01. tirsdage 18.30-20.00 Jan Laursen ~ 75656605 

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

Juniorer 04. - 05. mandage 19.00-21.00 Willy Mathiasen ~ 75665395 

Spejdere 06. - 09. torsdage 19.00-21.00 Anders Møller ~ 75667087 

Rovere 10. - ?? torsdage 19.00-21.00 Martin Sternberg ~ 75602934 

Ledere 17 år - 99 år Gunni Hansen ~ 75656502 

Spejderhjælpen 1994 af Gitte Weinreich 

Spejderhjælpsugen afvikles i ugen 10.-18. 
september, hvor spejderne tjener penge ved 
at påtage sig arbejdsopgaver og give den 
løn, som de tjener til Spejderhjælpen. 

Det har spejderne gjort hvert år, en uge 
i september, i de sidste 34 år! Første gang 
var i 1960. Dengang tjente spejderne 276.000 
kr; det var mange penge dengang. N u 
tjener vi ca. 1.200.000 kr i løbet af spejder
hjælpsugen. 

Spejderhjælpen hedder egentlig Spej
dernes Fond til fordel for nødlidende, syge og 
vanskeligt stillede børn. Ideen med denne 
fond, som blev oprettet af de 4 danske 
spejderkorps, var, at RASKE BØRN HJÆLPER 
SYGE BØRN - nemlig at vi, som har det godt, 
skal hjælpe dem, der ikke har det så godt. 

Det ligger i hele den internationale spej
derbevægelses ide, at vi har et medansvar 
for andre mennesker. 

Spejderloven siger, at vi skal være hjælp
somme. Måden vi gør det på er, at vi tjener 
nogle penge ved at yde en arbejdsindsats. 

Spejderhjælpen støtter projekter og akti
viteter, der er til gavn for børn, der har det 
vanskeligt. Det kan være både i Danmark 
eller i udlandet. De fleste af de projekter, 
som Spejderhjælpen støtter, er i den 3. 
verden, fordi der er behovet størst. Men der 
er også danske aktiviteter, som vi støtter, 
fordi det offentlige ikke vil støtte. Vi har 
også støttet aktiviteter for vanskeligt stillede 
børn i østeuropa. 

Tag godt imod de spejdere, der måtte kom
mer til jeres hjem for at hjælpe med f.eks.: 
opvask, havearbejde, bilvask, hundeluft
ning, indkøb, vinduespudsning, m.v. 
Der er brug for de penge, som spejderne 
kan tjene. O 



Jamboree On The Air af Brian Scheel HanSen 

Så er vi igen klar til at deltage i verdens 
. største internationale spejderarrangement, 
nemlig JOTA, en forkortelse af Jamboree On 
The Ai!;' - på dansk: spejdertræf i luften. 

I løbet af en weekend får spejdere fra 
hele verden mulighed for at komme i kon
takt med hinanden via amatørradioer. I 
arrangementet deltager der ca. 400.000 
spejdere og 35.000 radioamatører. 

JOTA er for Spejdere, Rovere og gruppens 
ledere, som på møder forinden vil lære og 
høre om radioens funktion og opnå den vi
den, der kræves for at betjene en amatørra
dio. Når JOTA er gennemført, vil der blive 
udleveret JOTA-mærke og bevis til dem 
som har deltaget aktivt i JOTA. 

JOTA afvikles i weekenden 14./16. okto
ber i spejderhytten Granly i Hundslund. O 

Billeder fra sommerlejren Foto Niels Bjerregaard 
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Hvad gør man, når man ikke har lyst til at være midtpunkt i hele 
det "teater", der ka' opstå omkring et sølvbryllup? Man rejser 
væk! - LANGT VÆK!! Det var vi rørende enige om, a t vi ville og vi 
havde planlagt at holde vores 3 ugers sommerferie lidt tidligt i år. 
Omstændighederne, og et par gode arbejdsgivere, gjorde, at vi fik 
mulighed for at udvide ferien med nogle flere uger. Så skulle der 
selvfølgelig også ske noget særligt. 

Vi havde længe drømt om at komme til 
Mexico og efter at have undersøgt de rejse
muligheder, der fandtes, endte vi med at 
beslutte os for en Trekkingtur på 7 uger. 

Det viste sig, at blive en god beslutning, 
som gav os en særdeles dejlig og ander
ledes ferie! 

Midt i april drog vi så afsted med hver sin 
rygsæk og en sovepose samt en god portion 
eventyrlyst. 

Vi skulle mødes med de andre deltagere 
i Los Angeles og vi anede ikke, hvem eller 
hvormange der skulle med på turen - blot 
at vi kunne blive max 13 personer og en 
guide. Vi vidste dog, at vi var de eneste 
danskere. 

Søndag aften mødtes vi så med vores 
gruppe, som viste sig at bestå af 3 schwei
zere (2 piger + 1 mand), 1 tysk pige og 1 
leder, som også var schweizer - altså en 
forholdsvis lille gruppe. 

Så istedet for at snakke en masse en
gelsk, blev det til en masse tysk og kun lidt 
engelsk i de første 3 uger. - Efter 3 uger 
blev en del af gruppen skiftet ud og der 
kom en hollænder til, som helst ville snakke 
engelsk. Altså måtte vi vride vores hjerne
celler atter engang og de sidste uger snak
kede vi et skønt sammensurium af engelsk, 
tysk, dansk og lidt (meget lidt) spansk. 

Hvad er en Trekking-tur? 
er der nok nogle, der tænker. Det er en 
gruppe mennesker, som følges i en Dodge 
med plads til 15 personer og 1 leder. På 
taget af bilen har man komplet campinggrej 
med - d.v.s., det er ikke luksuiøse villatelte, 
men to-mands telte, almindelig liggeunder
lag og absolut kun det mest nødvendige 
køkkengrej. 

Turen er lagt an på,at man skal campere 
mest muligt. Der er fælles madlavning og 
hver især betaler ca. 30 US$ pr. uge til en 
"food-kitty", som så køber den nødvendige 
mad / drikke. Alle praktiske arbejder går på 
tur. 

Selve turen er lagt til rette med et start
sted og et slutsted. Hvad der skal ske der
imellem ligger ikke fast. Det aftaler man 
indbyrdes, så det er alfa og omega, at man 
er en gruppe, som har nogenlunde de 
samme interesser. 



Vi var heldige, at havne i sådan en gruppe. 
Selvom de andre deltagere kun var lidt 
ældre end vores piger, så var der heldigvis 
ikke nogen, der udelukkende var til "fede" 
turiststeder, strandliv, solbadning og drinks. 

Vi var alle enige om, at vi var kommet 
til Mexico, for at se mest muligt af landet 
og dets befolkning. Vi ville gerne om bag 
"turistfacaden". Og det kom vi også. 

6.000 km bjergkørsel 
Som nævnt startede vi i Los Angeles og de 
første 6.000 km til Mexico City er udeluk
kende bjergkørsel. Vi har ikke tal på, hvor 
mange gange vi kørte op og ned ad bjerge. 
Mexico er utrolig bjergrig på nær Yucatan
halvøen, som er flad og grøn. Vejene var 
for det meste rimelige, fordi det endnu var 
tørkeperiode. En del veje var først blevet 
asfalteret og udvidet indenfor de sidsteS 
år. 

Den nordlige del er tyndt befolket og 
derfor kørte vi· over store og øde stræk
ninger. Når vi kom til landsbyerne og 
gjorde holdt, kiggede indbyggerne ligeså 
interesserede på os, som vi gjorde på dem. 
De var absolut ikke vant til at se turister på 
de kanter. Men overalt blev vi meget ven
ligt modtaget og de blev især venlig stemt, 
når de fik at vide, at vi ikke var amerika
nere. De fleste anede intet om, hvor i ver
den Europa lå - det var heller ikke så vig
tigt. Vigtigt for dem var, at vi ikke var 
amerikanere. (De er, som I måske kan 
forstå, ikke særlige vellidte!) . 

På Mexikansk restaurant 
Vores første rigtige mexikanske måltid fik . 
vi i en lille flække bestående af ca. 10 huse, 
som lå lidt spredt. På et af husene (vi ville 
kalde dem faldefærdige bræddehytter!) var 
der et skilt med "Hotel/Restaurant". Her 
holdt vi ind. Vores guide fik sig en længere 
snak med et par damer i huset og efter lidt 
palaver frem og tilbage, fik vi at vide, at vi 
bare kunne sætte os ind i "restauranten". 

Vi trådte ind i et skur, hvor der stod et 
langt bord med bænke/ stole samt en coca-

cola køler. (Uanset hvor øde egne vi senere 
kom ud i, så ku' vi ALTID få en cola l!!) I 
denne "restaurant" blev vi bænket sammen 
med en flok vejarbejdere, som lige var 
ankommet. Vi var meget spændte på, hvad 
vi ville få at spise. Men der var ingen 
grund til at være nervøse p.g.a. de primiti
ve forhold. Det var faktisk et af de bedre 
måltider på hele turen (vi undrede os en 
del over, hvor hotellet mon var henne!?). 

Barranca del Cobre 
Efter et par overnatninger i naturen, kom vi 
til et jernbaneknudepunkt i det nordlige 
Mexico, nemlig byen Creel. Den ligger i 
2400 m højde og er efterhånden blevet et 
samlingssted for alle eventyrlystne folk. 
Creel ligger tæt på det eventyrligt flotte 
naturområde, som hedder Barranca del 
Cobre = Kobberslugterne. Dette område er 
over dobbelt så stort som Grand Canyon i 
USA og til forskel for denne canyon, så er 
området i Mexico beklædt med skov og 
derfor temmelig ufremkommeligt visse 
steder. Det gør også, at der endnu er store 
områder, som slet ikke er blevet udforsket. 
(Altså af den såkaldt hvide, civiliserede 
menneskerace). 

I dette område mødte vi de første in
dianere af stammen Tarahumara. Disse 
indianere lever i små samfund i skovene og Side 33 
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kommer kun ind til byen for at sælge lidt 
håndarbejde. Denne stammes kvinder og 
børn var MEGET sky og selvom man godt 
kunne snakke med dem (altså dem, der var 
så heldige at kunne lidt mere spansk end 
os!), så var det næsten umuligt at få øjen
kontakt med dem. 

Besøg Mama Margarita's 
Vi var i Creel i 3 dage og vi boede på en 
herlig familiepension - Mama Margarita's. 
Her var et leben uden lige af rygsækfolk -
unge, som ældre - familie og folk iøvrigt fra 
byen. I køkkenet stod 2 lange borde, og her 
blev man bænket efter tur, når der skulle 
spises morgenmad og aftensmad. Der var 
altid nogen at snakke med og huset osede 
langt væk af atmosfære. (Påtænker nogen at 
tage en tur til Mexico, så kom og få adres-

Ferieparadis ved Stillehavet 
Fra Chihuahua skulle vi ud på en rigtig 
lang køretur. - Vi skulle ud til Stillehavet -
nærmere betegnet et feriested, som hedder 
Mazantlan. Vi kørte og kørte i en uendelig
hed - igen op og ned ad bjerge, ad serpenti
nerveje - nogen gange var der asfalt på 
vejene, andre gange var det blot en grusvej. 
Det var ulideligt varmt, selvom det efter
hånden var blevet sent aften. 

Kl. 2 nat ankom vi til dette "ferieparadis" 
og vores guide var altså bare sulten, så han 
slæbte os med ind til byen, hvor vi endte 
på en fortovsrestaurant midt om natten. 
Klaus - vores guide - var i vældig højt 
humør, for nu havde han nået sit mål i 
denne omgang og nu skulle der spises. 

Vores begejstring kunne ligge på et 
MEGET LILLE STED. Vi sad alle og hang over 
et glas appelsinjuice. Jørgen hundefrøs selv 
om der var 25° varmt, han havde fået en 
omgang køresyge af alle de hårnålesving. 

Endelig ku' Klaus besinde sig til at blive 
færdig og vi kørte til campingpladsen og fik 
vores telte stillet op i halvmørke. Da det var 
så ulideligt varmt og ikke en vind rørte sig, 
nøjedes vi med at stille det tynde indertelt 
op. Det var unødvendigt at fastgøre det 
nogensteder, så det tog absolut kun 5 min. 
at krybe til køjs! 

Næste morgen glædede vi os til at få et 
brusebad, for det var en luksuscamping
plads, havde vi fået at vide. Det med luk
sus, havde vi nu lært at tage med et vis 

sen til Mama Margarita's) ,----------------------,. 

Pancho Villa 
Fra Creel gik turen igen op og 
ned ad bjerge og efter ca. 3 dage 
ankom vi til byen Chihuahua. 
Her var vi bl.a. inde og se revo
lutionshelten Pancho Villa's 
hjem. En herlig ældre fyr viste os 
rundt og fortalte en mængde om 
Pancho Villa - på tysk. Han var 
rævestolt af, at han kunne tale 
tysk. Han vidste utroligt meget 
om denne helt, hans liv som 
soldat og som privat menneske. 
Denne herlige mexicaner var 
oprindelig mælkemand, hvor 
netop denne villa lå på hans rute. 
Senere blev han chauffør og 
opsynsmand for fru Pancho Villa, 
så det var ikke bare et stykke 
neu tralt historie, han fortalte, 
men en del af hans eget liv - og 
han gjorde det aldeles fortræffe
ligt. 



gran salt. Det ku' vi også roligt gøre i dette 
tilfælde. Der var toil etter og bruserum, men 
ingen af tingene kunne betegnes luksus 
efter vores standard - men vi er jo også 
forvænte. 

Varmt vand i bruserne var for det meste 
mere undtagelsen end det var reglen. Det 
gjorde dog ikke så meget, når nu lu ften var 
så utrolig hed. Men på denne camping
plads' toilet/bad vrimlede det med kakker
lakker (BVADR!!! ) - og de var STORE! De små 
lynhurtige fi rben, som det også ofte vrim
lede med i toilet/baderum havde vi intet 
imod, men store kakkerl akker - føj for den 
lede! 

Krokodiller børster ikke tænder 
Fra denne ferieby - som forøvrigt er et 
amerikansk feriested, hvilket man ikke var 
i tvivl om - kørte vi videre sydpå langs 
kysten. Vi skulle ned i sumpområdet til en 
by, der hedder San Blas. Her camperede vi 
også på en "luksus" campingplads. Toilet
og badeforhold var rimelige - d.v.s. der var 
rent - men alligevel vrimlede det med 
kakkerl akker. 

Næste dag var vi på jungletur, hvor vi så 
et væld af forskellige fugle, sommerfugle, 
krebse, skildpadder, fisk, flotte blomster, 
vilde orkideer, massevis af Bromelia-plan
ter, sOm bare gror som snylteplanter ov~r
alt. Vi fotograferede naturligvis "vildt" til 
højre og venstre, men billederne kan slet 
ikke gengive, det vi så. Da vi ikke stødte på 
nogle krokodiller undervejs, tog vi ind på 

en krokodillefarm. Det var nu ikke noget 
særligt. Krokodillerne ku' åbenbart heller 
ikke li' os, for mens vi stod og kiggede på 
en stor krabat bag et tykt hegn, vendte den 
sig pludselig lynhurtigt om mod Jørgen og 
hvæste vildt af ham. - Utroligt, at et så 
klodset dyr, kan bevæge sig så hurtigt. 

Vi hoppede automatisk tilbage, alt mens 
vi grinede fjollet - den havde en ualminde
lig hørmende ånde l!! 

Vi var jo kommet i moskito-område, så 
da vi skulle hygge os om aftenen, stank vi 
alle mere eller mindre af diverse smørelse, 
som skulle afskrække disse stikkende bæ
ster. De må kunne ha' lugtet det på lang 
afstand, for vi hverken så eller hørte nogen 
af dem. Heldigvis !! 

Men næste morgen blev vi nærmest 
overfaldet - ikke af moskitoer - men små 

sorte fluer, som bed, som bare 
fanden. Heldigvis efterlod det 
bare en lille rød plet, som for
svandt efter et par timer. 

Rene underhylere 
Efter ophold i dette sumpområde 
var det en helt befrielse af kom
me op i bjergenes tørre, varme 
luft igen. De næste dage besøgte 
vi bl.a. Tequila, - byen hvor der 
findes adskillige tequila-fabrik
ker. Vi besøgte den mest berøm
te, Sauza. Derefter var vi i Gua
dalajara i et par dage. Guadala
jara er Mexicos næststørste by 
(i øvrigt værtsby for den næste 
EXPO-udstilling). Da vi nu havde 
et par dages ophold og iøvrigt 
boede på et lille hotel inde midt 
i byen, benyttede vi lejligheden 
til at få vore sparsomme beklæd
ningsgenstande vasket. Vi afle-

Kulisser til den første 
Tarzan-film med 
Johnny Weismuller 

verede vores beskidte tøj om S I" d e 35 
morgenen og om eftermiddagen . 
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kunne vi hente det hele nyvasket, tørret og 
pænt lagt sammen. Det kostede den "uhyre" 
sum af 25,00 kr. Så kunne vi igen klare os i 
nogle dage inden vi igen skulle til at vende 
vrangen ud af underbukser og sokker. 

Til San Markus fest 
Da vi nu havde fået vasket både tøj og 
vores svedige kroppe, kunne vi godt fort
sætte turen mod Mexico City - men vi 
manglede endnu et stykke vej. 

Først havde vi et par campingnætter i 
Aquascaliente, - hvor de ingen camping
plads har - så vi fik lov at slå os ned på det 
lokale friluftsbad. Det var absolut ikke 
nogen dum ide. I denne by fejrede de netop 
på dette ti.dspunkt den årlige San Markus 
fest, hvilket nærmest satte den indre by på 
den anden ende. Dette skulle vi selvfølgelig 
ind og være med i. - Der var bare mange 
mennesker! Og bedst som man går inde i 
denne flok, hvad sker der så ? - Joh, så får 
man altså bare galoperende mavepine!! Det 
var sgu godt, at vi gik som sild i en tønde, 
så der ikke var nogen der kunne se mine 
mærkelige små, steppende trin, mens jeg 
krampagtigt kneb ballerne sammen. Et 
offentligt toilet på de kanter, findes lige så 
tit, som krokodiller findes i de danske søer!! 
Hva' gør man så, når man altså bare skal??? 
- IND PÅ EN RESTAURANT!! - Det var første 
gang på turen, at jeg havde lidt problemer 
med maven. (Det eneste problem var fak
tisk, at det helst skulle gå MEGET HURTIGT!!) 

Da dette problem var blevet løst, kunne 
vi endelig koncentrere os om selve festen. 
Hele den indre by var lukket af. Overalt var 
der pyntet med guilander og kulørte lam
per. Der var musik, optræden, boder med 
alt mellem himmel og jord og en mængde 
festklædte og glade mennesker. Overalt 
vrimlede det med børn i alle aldre. 

Trods det at festlighederne havde stået på 
i flere timer, så vi næsten ingen fulde men
nesker (til sammenligning med en dansk 
markedsfest). En anden ting som også var 
meget typisk for Mexico, var at ligegyldigt 
hvad en mexicansk familie deltager i, så er 
børnene ALTID med - også selvom det var 
sent om aftenen. Blev de mindre børn 
trætte, puttede de sig ind til far eller mor 
og sov. Ingen vrøvl her. 

På hele vores tur mødte vi ikke et eneste 
hysterisk mexicansk barn. Det gav lidt stof 
til eftertanke. 

Det var en meget farverig aften og det 
var herligt, at betragte hele dette sceneri, 
som er svært at gengive i ord. 

En smuk handelsby uden turister 
Vort næste stop var en meget charmerende 
by i den oprindelige kolonistil - hvid/røde 
huse. Byen hedder Patzcuaro. Her var ikke 
nogen mulighed for at campere, og da vi 
havde haft lidt problemer med vores bil de 
sidste par dage, blev vi enige om at blive 
her på hotel i et par nætter, så der var en 
chance for, at den kunne blive repareret. 
Hotellet vi boede på var et tidligere vel
haverhjem, som nu var bygget om til hotel. 
Inde midt i huset var en kæmpestor åben 
patio beklædt med flotte kakler og fyldt 
med grønne planter. Her opholdt vi os en 
hel del, når vi var "hjemme". 

Patzcuaro var en utrolig dejlig by - og 
der var ingen turister!! - som vi nød i fulde 
drag. Der var et fantastisk stort indianer
marked, hvor vi kunne gå i timevis og 
kigge på varer og folkeliv. Desværre var det 
svært at komme til at fotografere disse 
markeder andet end på lang afstand. Men 
vi snød lidt ind imellem. 

De indianere, der bor i dette område, er 
ikke så sky, som dem vi havde mødt tid
ligere. Her kunne man rigtig prutte om 
priserne og handle om varerne. Det var 
svært i starten, men der endte med at gå 
sport i at handle. 

Disse indianere bagte også det dejligste 
brød, som blev solgt for en slik - 4 små 
brød for 40 øre ! Det smagte lige så dejligt, 
som et dansk hjemmebagt franskbrød. 

På vulkaner 
En af dagene, mens vi opholdt os i Patz
cuara, blev vi lokket "på vulkaner" - i bog
staveligste forstand. 

11943 kom vulkanen Paricutin i udbrud. 
En indianer nåede at advare sin landsby, så 
alle mennesker kom væk inden lavaen kom 
væltende. Landsbyen blev totalt jævnet med 
jorden. Kun kirketårnet ragede lidt op i det 



fri. Efter at lavaen var størknet og kølet af, 
prøvede man at blotlægge kirken igen ved 
at sprænge en del af lavaen væk. På den 
måde opdagede man, at lavaen var strøm
met ind i kirken op mod altertavlen. Her 
var den stoppet et par meter før tavlen og 
havde spredt sig ud mod højre og venstre -
akkurat, som om den var stødt imod en 

mur. Dette anså man naturligvis for at være 
et mirakel. - Indianernes tro består af en 
blanding af den katolske tro og deres egne 
oprindelige skikke. 

Jeg mødte John Wayne 
Vi skulle naturligvis også ud og se dette 
miraklernes sted. Der var bare den hage 
ved det, at man kunne kun komme derud 
på hesteryg og INGEN af os havde nogen
sinde siddet på en hest. 

Vi ankom til den "nye" indianerby, hvor 
vi fik os forhandlet frem til en acceptabel 
pris på leje af 6 heste, en fører og et par 
smådrenge. Vi fik os lempet op på hver sin 
hest. Endnu var alt vel - hesten stod stille. 
Vi fik lidt instrukser om, hvad vi skulle 
gøre og så satte dyrene ellers i trav. Det gik 
nu meget godt. De var yderst skikkelige og 
vidste åbenbart hvor de skulle hen. Jørgens 
hest havde travlt - og så var den af og til 
sulten, så den møvede sig ind i krat og 
hegn for at finde noget grønt. Men den 
kunne ikke lide at blive overhalet, så den 
satte i galop et par gange, så den kunne 
komme op foran igen, med det resultat, at 
de andre heste også slog over i galop. 

Det var knap så sjovt !! Men de faldt dog 
hurtigt til ro igen og resten af turen gik i 
adstadigt tempo, hvilket var udmærket, da 
der var nogle stejle stier ind imellem. Efter 
ca. )6 times ridt nåede vi frem til bestem
melsesstedet - d.v.s. vi måtte lige kravle ca. 
10 min. over en hel del lava førend vi kom 
frem til kirken, hvor vi ved selvsyn kunne 
se, at lavaen ganske rigtigt var bøjet af ca. 
2 m fra altertavlen. Det så virkelig besyn
derligt ud. 

Tilbage ved hestene hvilede vi os lidt, 
inden vi "svang os i sadlerne" igen (du 
godeste, det lyder vel nok flot!!) Tilbage
turen gik også fint og i et adstadigt tempo. 
Denne gang var det en anden hest, der hele 
tiden stoppede op for at æde. Jørgens hest 
troede, at den havde John Wayne på ryg
gen, så den galoperede afsted - den ville 
bare hjem ! En lille indianerdreng havde 
hægtet sig fast i dens hale, så han piskede 
afsted med tungen ud af halsen, for at følge 
med. "John Wayne" var hjemme et kvarter 
før vi andre! Man følte sig lidt stivbenet -
og øm i bagdelen - efter sådan en tur. 

Vores bil var kørt til reparation, så vi skulle 
med bussen hjem. Efter at have betalt og 
takket for turen, gik vi op til vejen, for at 
vente på bussen. 

På den anden side af vejen lå et lille hus 
og udenfor løb en flok hundehvalpe. Over
alt i Mexico vrimler det med hunde. En af 
hvalpene løb ud på vejen og pludselig kom 
der en 4-hjulstrækker med en flok mexica
nere. De så hunden, men prøvede ikke at 
undgå den. Den var midt for hjulparrene. 

Hvalpen blev forvirret og løb til den ene 
side og lige ind i siden af hjulet. Det gav et 
højt smæld, bilen f6r forbi og der lå en lille 
hundehvalp på kørebanen. Vi kom med et 
højt "Åh nej" og vendte os om. Der var 
mange andre end os tilstede, men vi var de 
eneste der viste en reaktion på det der 
skete. Vi havde lært, at vores holdning til 
dyr - og hunde især - er totalt anderledes 
end mexicanernes, så vi f6r ikke hen og 
samlede det stakkels kræ op, selvom vi alle 
havde en ubændig trang til at gøre det. 

Heldigvis endte det hele godt, for plud
selig rejste det lille dyr sig op, vaklede og 
faldt et par gange inden den endelig rejste 
sig, rystede lidt på hovedet og løb over til 
de andre hvalpe. Vi åndede lettet op. 

Så kom bussen og det var ikke en af de 
ellers supermoderne busser, som kører 
overalt i Mexico. Næh, det var et rigtigt 
gammelt skramlet "lig", som raslede og 
rystede og skurede infernalsk i gearene. Det 
kostede også kun 2,00 kr. at køre 30 km! 

Efter al den rysten - både på hesteryg og 
bussæde - var det skønt at komme "hjem" 
til vores rare hotel og hygge os ude i patio
en med hjemmelavet Tequila Sun Raise. 

Vulkanen der var slukket og lukket 
Næste dag brugte vi til at bese omegnen på 
egen hånd inden vi kørte videre, for at se Side 37 
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endnu et vulkanområde. Vi skulle op på 
den eneste tilgængelige vulkan. D.v.s. 
tilgængelig pr. bil. Vi skulle op på Nevado 
de Toluca - en 5.500 m høj vulkan, hvor 
man kan komme helt op og kigge ned i 
krateret. Planen var, at vi skulle campere 
tæt på toppen, hvor der er et naturreservat. 
Vi havde også garderet os med tæpper, 
ponchoer, uldne sokker m.v. 

Efter en halsbrækkende kørsel af en smal 
gruset vej, kom vi til en kontrolstation ca. 
500 m fra toppen. DER VAR LUKKET! Vagt
manden meddelte, at vi ikke måtte køre 
længere, da der var snestorm på toppen. 
Det kunne vi ikke se, for det var på den 
anden side af toppen. Det var drønærger
ligt, men vi havde faktisk haft det på for
nemmelsen, fordi der lå sne over det hele, 
selvom det nu var et godt stykke henne i 
foråret (5. maj). Altså måtte vi nøjes med at 
stige ud og pjatte rundt i sneen inden vi 
kørte ned igen. Vi opholdt os der ca. i 10 
min. - det var virkelig hundekoldt - (vi kom 
jo også nede fra 30-35° varme, så omvæl t
ningen var temmelig stor.) 

Inden vi fik os stablet sammen inde i bilen 
igen og begyndte at køre nedad, væltede 
skyerne ned ad bjergtoppen og det begynd
te at sne. Vi blev hurtigt enige om, at vi vist 
ikke var så seje, at vi havde lyst ti l at cam
pere lidt længere nede ad bjerget - vi ville 
faktisk gerne give en skilling til et hotel
værelse og en lun seng. Så vi fandt en lille 
by med et billigt hotel. 

Mexico City i sigte 
Næste dag skulle vi til Mexico City. Det var 
vi meget spændte på, for vi havde alle både 
læst og hørt en masse om denne by. Om 
forurening, om støj, om trafik o.S.V. så vi 
havde alle et "rædselsbillede" i hovedet. 

Det ER en kæmpe by. Den ER stærkt 
forurenet. Der KØRER en helvedes masse 
biler. Og alligevel er det en FASCINERENDE 
by. Vi er ellers absolut ikke storby-elskere, 
men Mexico City ka' vi altså godt li'. 

Trods den stærke forurening, som især 
mærkes i slimhinderne, er det en meget 
grøn by. Overalt er der træer, buske og 
blomster. Der er flere parker - store og 
små. Den mest kendte park er nok Chapul
tepecparken, hvor bl.a. det verdenskendte 
Antropologiske Museum ligger. 

Dette museum er en oplevelse for sig. 
Det er utroligt stort og man kan slet ikke 
kapere, at se det hele på en gang. Vi delte 
det i 2, da vi ville komme tilbage til Mexico 
City igen i et par dage inden vi skulle hjem. 

Her i første omgang skulle vi være i 
byen fra fredag eftermiddag til mandag 
morgen, hvor vores næste del af turen 
startede. 

Der var ulideligt varmt i byen, så energi
en til at lave noget var ikke allerstørst. Men 
ud og se noget skulle vi selvfølgelig, så vi 
tog på en rigtig turist-sightseeing med bus. 
Vi var hele 3 personer - Jørgen, mig og en 
tysk forretningsmand . Vi tog først ud til de 
gamle kanaler, - resterne fra den oprindeli
ge by. Her sejler gondoler besmykket med 
blomster. Det ser næsten helt italiensk ud. 
Vi fik også vores sejl tur op og ned ad kana
lerne, og som det handelsfolk mexicanerne 
også er, prøvede de selvfølgelig at sælge os 
både det ene og det andet - dog uden held. 

Vi var faktisk mere interesseret i at 
snakke, for tyskeren var lige ankommet 
dagen før fra Europa, så han kunne fortælle 
lidt om, hvad der var sket på de "hjemlige" 
kanter. Vi havde jo været uden avis/ fjern
syn i 3 uger og anede ikke en disse om, 
hvad der skete i verden udenom os. De 
mexicanske aviser fortæller INTET om Euro
pa. Det eneste vi vidste var, at en racer
kører var blevet dræbt. Det havde været på 
forsiden af alle aviserne. Det var faktisk 
umuligt at opdrive en engelsk avis - selv i 
Mexico City. 

Vi fik altså lidt kultur af den ene slags, 
mens vi sejlede/kørte rundt i Mexico City 
og fik kultur af den anden slags. 

Nye rejsende 
Lørdag aften holdt vi afskeds-party for de 
3 der skulle rejse hjem. De 3 uger var gået 
utroligt hurtigt og vi havde lært hinanden 
noget bedre at kende - også lidt på vrangsi
den, selvom der ikke havde været de helt 
store konfrontationer. 

Næste dag skulle vi så mødes med den 
ene nye deltager, som viste sig at være en 
lystig hollænder af hankøn. Han var nu 
ikke lystig så længe, for han startede med 
at blive angrebet af Moctezumas Hævn!! 

fortsættes . . . 
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TAG OVER HOVEDET 
INDEN FOR BUDGETTET 

D er er ikke meget, der har så stor indfly

delse på budgettet som terminerne - og er 

krybben tom, bides hestene som bekendt - og 

så er fornøjelsen ved det nye hus eller ejerlej

ligheden jo så som så. 

Derfor er det en god ide at starte hos os, når 

du skal til at vælge hjem og økonomi for de 

næste mange år. 

V i giver dig en grundig budgetberegning, og 

et godt råd. Dermed får du et solidt beslut

ningsgrundlag og de bedste muligheder for 

harmoni i budgettet. 

SYDBANK 

DU SAVNER? 
Vi har udvalget ... 

Vi springer for dig. • • 

"INTE ® 
INTERSPORT II Jessensgade Sportshuset 

Jessensgade 12 - 8700 Horsens Vestergade 36-38 - 8700 Horsens 
Telt. 75 62 54 11 Telt. 75 62 67 99 

Laila 
![rantfsen 
giver råd og vejledning! c::;iii~ 

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

BLOMSTER- & HAVECENTRET 
JOHANSENS PLANTESKOLE 

Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens 

'fi" 75622646 


