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November 1994: 
Søndag den 27.: 
Lundum Sogns Borgerforening serverer kaffe i Bor
gerhuset efter gudstjenesten i Lundum kirke kl. 10.00 

Mandag den 28.: 
Skolen afholder uddannelsesdag for 9.- og 10.-klas
serne samt forældresamtaler 6.a, kl. 16.00-

Tirsdag den 29.: 
Skolen afholderforældresamtaler i 6.a, kl. 16.00- samt 
i 10.a, kl. 16.00-

Onsdag den 30.: 
Skolen afholder forældresamtaler i 10.a, kl. 16.00-

December 1994; 
Torsdag den 1.: 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus afholder bankospil. 

Fredag den 2.: 
Julefrokost kl. 19.00 i Borgerhuset i Lundum. 

Tirsdag den 6.: 
Skolen afholder skolebestyrelsesmøde, kl. 18.30-

Torsdag den 8.: 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus afholder bankospil. 
Bankospil kl. 19.00 i Borgerhuset i Lundum. 

Tirsdag den 20.: 
Sidste skoledag før jul, eleverne har fri kl. 11.40 

Tirsdag den 27.: 
Motionstur kl. 13.30 med start ved Borgerhuset i 
Lundum. 

Januar 1995: 
Tirsdag den 3.: 
Skolens første skoledag efter jul 
Skolen afholder skolebestyrelsesmøde , kl. 18.30-

Søndag den 8.: 
KFUM-Spejdernes Nytårsparade. 

Mandag den 9.: 
Skolens 10.-klasser tager på hyttetur. 

Onsdag den 11.: 
Skolens 1 O.-klasser vender tilbage fra hyttetur. 

Torsdag den 19.: 
Skolen afholder forældremøde i 9.kl, 19.00-21.00: 
Orientering om videre uddannelsesmuligheder. 

Pensionistforeningen afholder møde med under
holdning ved Jørgen Bastholm. 

Tirsdag den 24.: 
Skolen afholder forældremøde i 7.b, kl. 19.00-21.00 

Torsdag den 26.: 
Skolen afholder forældremøde i 7.a, kl. 19.00-21.00 

Mandag den 30.: 
Skolen medsender meddelelsesark for elever i 7. kl. 

Februar 1995: 
Onsdag den 1 .: 
Skolen afholder terminsprøve i 9.- og 10.-klasserne. 

Torsdag den 2.: 
Skolen afholder terminsprøve i 9. - og 10. -klasserne 
samt forældremøde i 1.b, kl. 19.00-21.00 

Fredag den 3.: 
Skolen afholder terminsprøve i 9.- og 10.-klasserne. 

Mandag den 6.: 
Skolen afholder forældresamtaler i 7.a, kl. 16.00- og 
i 7.b, kl. 17.00-

Tirsdag den 7.: 
Skolen afholder forældresamtaler i 7.a, kl. 16.00- samt 
i 7.b, kl. 17.00- skolebestyrelsesmøde kl. 18.30-

Fredag den 10.: 
Skolen medsender meddelelsesark for eleverne i 10.a 

Mandag den 13.: 
Skolens vinterferie starter. 

Torsdag den 16.: 
Pensionistforeningen afholder møde i klublokalerne, 
blandt andet med filmforevisning af Bikuben. 

Mandag den 20.: 
Skolen starter undervisningen igen efter vinterferien. 

Onsdag den 22.: 
Antenneforeningen Horsens Nord afholder Ordinær 
Generalforsamling kl. 19.30 i Forsamlingshuset, 
dagsorden udsendes senere. 

Lørdag den 25.: 
Revy/dilettant i Egebjerg-Hansted Forsamlingehus 
hvor alle er velkomne. 

Mandag den 27.: 
Skolen afholder forældresamtaler i 9.a, kl. 16.00-

Tirsdag den 28.: 
Skolen afholder forældresamtaler i 9.b, klo 77. 



Hansted-Egebjerg Vandværk bestyrelsen skriver 

Det er med nogen forundring, at vi møder 
Henning Brodersens angreb i Broen. Broens 
opgaver er vel at danne forbindelse mellem 
de deltagende foreninger, samt at fremme 
det kulturelle liv i Lundum og Hansted 
sogne og ikke som læsebrevs- og debatblad 
som her i dette tilfælde. 

Hansted-Egebjerg Vandværks problemer 
hører efter vores mening hjemme på ge
neralforsamlingerne. 

Vi vil beskæftige os med det, der er hoved
problemet: 

Vandspild 
Det er rigtigt, at der har været et for stort 
spild. I ethvert vandførende ledningsnet vil 
der opstå lækager og brud. Det har der 
også været her. Disse er naturligvis blevet 
tættet, når de er blevet opdaget. 

Det er først nu, hvor vi har fået målere 
hos forbrugerne og i vandværkerne, at vi 
kan konstatere mængden af spildet. Det 
mindste forbrug finder sted i tidsrummet 
fra kl. 02 til kl. 04. Ved målinger var dette 
for stort i Egebjerg. 

Der blev fundet 2 lækager, og efter at de 
er repareret, er det mindste natforbrug pr. 
time i Hansted og Egebjerg 1)73 m3

. Når vi 
regner med, at der er ca. 800 personer som 
brugere, er det 1A7 ltr til hver. 

Ifølge statistikken bruger hver person t5 
ltr i gennemsnit i ovennævnte tidsrum. 

Disse tal passer fint sammen, og konklu
sionen af vore natmålinger er, at spildet nu 
er acceptabelt. 

Til orientering kan oplyses, at den sam
lede udpumpning fra Hansted og Egebjerg 
har været 16.716 m3 i juli kvartal 1994. 

Kære Vandværksmedlemmer 
Lad jer ikke vildlede af dette useriøse an

greb fra Henning Brodersen. Vandspildet er 
nu acceptabelt - spild er der ingen vand
værker der undgår mere eller mindre. 

Hansted-Egebjerg Forsamlingshus 
spurgte på side 17 

Revy/dilettant ?? 

o 

Husk på, at ud af et hul på 7 mm i diame
ter strømmer der 39,3 ltr / minut ved 5 ato. 
På et år kan det blive til 20.656 m3

. 

Vandværket (forbrugerne) skal betale 
grønne afgifter af den udpumpede mæng
de, der er over 10% af det, der måles hos 
forbrugerne. Det vil sige spild på lednings
nettet, der er over 10%. 

Vi håber inderligt, at det "sande rag
narok", der venter forude, som Henning 
Brodersen beskriver, vil udeblive, og vi 
svarer ikke på flere angreb, der i Broen er 
rettet mod bestyrelsen for Hansted-Egebjerg 
Vandværk. 

Det er fortsat vor mening og opgave at 
varetage vandværkets og forbrugernes 
interesse på bedste måde. O 

Tre madammer fra Egebjerg 
svarer på side 3 

Vi brygger på en revy, 
der kradser lidt, 
men også får ansigtigsmuskulaturen 
blødt op 
lørdag den 25. februar 1995! Side 3 
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Ingen Schumann uden heste 
af Frands Paaskesen 

Jeg har tit sagt - afskaf alt, hvad der hedder tilskud 
til det kulturelle, så skal I bare se, hvordan det vil 
komme til at blomstre. 

Schumann er jo ikke så almindeligt et navn, det 
lyder af cirkus? 

Ja, det er det sandelig også, siger Phillip 
Schumann. Min familie er en meget 
gammel cirkusslægt, der stammer fra 
Weimar i Tyskland. Susanne er restaura
tørdatter fra Hillerød, men hun nåede 
også at leve sig ind i cirkuslivet. Hun 
har iøvrigt en fortid som stewardesse 
hos Sterling Airways. Vi holdt med 
Cirkus Schumann i 1982. 

Hvor længe har I boet her på Bækvej 91 i 
Lundum? 

Vi har boet her siden maj '87. Det var et 
tilfælde, at vi fandt det. Jeg havde fået 
en stilling i Vejle og ville helst bo i tre
kantområdet, men da vi fandt stedet her, 
blev det altså lidt nord for. Den gamle 
gård med den megen plads passer lige 
netop til vore behov. 

Hvad er jeres geschæft i dag? 
Jeg er ansat som salgschef hos Landsfor
eningen af Forsorgsledere i Vejle, og des
uden driver jeg selv landbruget her med 
ca. 20 tdr. land korn og 10 Hereford 
moderdyr. 

Susanne driver sit eget firma her fra 
gården. Det består i salg af gaveartikler, 
og hun er forøvrigt ved at få indrettet 
sin egen afdeling med kontor, showroom 
og lager. Dertil kommer også vore to 
døtre Tikki på 18 år og Laura på 14 år, 
som hver har sin ridehest. - Ingen Schu
mann uden heste. 

Tikki hedder faktisk Theresa og Laura 
har også navnet Natasha. Begge navne er 
russiske, idet slægten har rødder tilbage 
til russiske cirkusfamilier. 

Desuden skal det også med, at min far 
og mor, Vivi og Max Schumann også bor 
her en del af året. De har en fløj med 
deres egen lejlighed. I sommer har de 
rejst med "Big Apple Cirkus" i Amerika. 
Her er direktøren Paul Binder, deres 
svigersøn, så på den måde er familien 
stadig knyttet til cirkus. 

I vores branche er vi ret atypiske, for vi 
skubber ikke den ældre generation fra 
os. Det er måske lidt svært at praktisere, 
når man er blevet privat. I cirkustiden 
var det ofte utroligt nyttigt at have den 
ældre generation ved hånden, for selv 
om bentøjet måske ikke var så godt 
mere, så var det sjældent, at hovedet 
fejlede noget, og det var jo viden man 
skulle have, - det var mesterlære i ordets 
videste forstand, og det kan bruges 
mange steder. Når jeg for eksempel på 
mit arbejde fortæller, at jeg har min far 
og mor boende, så er det lige før, de går 
i koma og siger, at det kan slet ikke lade 
sig gøre. Så svarer jeg, at det kan det 
udmærket. Hvis ikke man deler erhverv, 
så går det fint, men jeg kan godt se de 
steder, hvor man deler erhverv samtidig 
- f.eks. på en gård, hvor sønnen over
tager og fatter er der og siger, at sådan 
plejer vi at gøre. Det kan give konflikter. 



Hvis familierne kan bo side om side, og 
det ikke er erhvervet, der er fælles men 
familien, er det sjældent, at det er famili
en, der kommer op at skændes. Man 
kommer snarere op at skændes om noget 
materielt omkring sig. Men de menne
skelige bånd er der, og dem har man 
egentlig svært ved at skændes om. Hvis 
man grundlæggende ser på, hvad der 
ligger i den udtalelse, så vil man opdage, 
at det altid er noget materielt, der griber 
forstyrende ind. Hvis vi går tilbage og 
ser på de ældres tid og den viden de 
har, så kan det støtte den yngre genera
tion utrolig meget. 

Hvordan er s& dagligdagen efter cirkuslivet? 
Cirkuslivet har jo altid været meget 
specielt, for det var jo frihed under me
get stort ansvar. Publikum ventede jo 
altid, at alt var klar til tiden. Der var 
ingen undskyldning for, at man ikke 
altid var lige rask og oplagt. Det var lige 
som at være landmand - køerne skal 
malkes og fodres til tiden. Men det gav 
jo en helt speciel livsstil, som det selv
følgelig er svært at komme fra, især de 
første år efter, at vi var holdt op. Men så 
lavede vi en masse småting bagefter 
f.eks. børnecirkus og fritidscirkus. Jeg 
var også med til at starte "Cirkus Gallat
ti" op i Århus, som stadig kører ude på 
Gellerup Centret. 

Det rareste ved cirkus var, at det var 
så intenst i de 200 dage om året, hvor 
det stod på og så de 150 dage, hvor man 
levede et mere normalt liv. Det var dej
ligt, for man havde jo nogle dejlige ef ter
årsmåneder, hvor der var stille og roligt, 
indtil det gik igang igen efter jul. 

Men savner I stadig cirkus? 
Ja, det gør vi. Debatten ligger på et rime
ligt højt plan, for cirkus er jo en af de få 
kulturelle begivenheder i Danmark i dag 
med gamle, stolte traditioner, som ikke 
bliver substitueret på nogen måder. 

Jeg har tit sagt - og også udtalt til pres
sen: afskaf alt, hvad der hedder tilskud 
til det kulturell e, så skal I bare se, hvor
dan det vil komme til at blomstre. Det 
vil komme til at gøre ondt de første par 
år, der er mange, der vil brokke sig, 
mange fine chefer rundt omkring vil 
begynde at råbe op, - men i stedet for 
skulle de hellere prøve at klare sig selv, 
så vil man opleve, at det der hedder 
cirkus og lignende vil blomstre op. 

Har I spændende oplevelser fra jeres cirkustid? 
Ja, det har vi selvfølgelig. For eksempel 
var Cirkus Schumann den - som det 
hedder i cirkussproget - første cirkus, 
der fik lov at stille op på Strandprome
naden i Horsens, og det beroede på en 
teknisk fejl fra kommunens side. 

r 1981, da jeg skulle måle op til op
stilling på pladsen her i Horsens, fandt 
jeg netop i centrum af manegen en skil
ling fra 1663, og det er selvfølgelig min 
lykkeskilling i dag. Samtidig betød bla
ndt andet Horsens for vi cirkusfolk, at 
hvis forestillingen gik godt i Horsens, så 
var det udtryk for, at det også ville gå 
godt i det øvrige Jylland. 

Side 5 



Side 6 

Susanne fødte faktisk sin yngste datter 
i cirkus, d.v.s. at hun med nød og næppe 
nåede på hospitalet i Ålborg. Hun var 
selvfølgelig udskrevet 3 dage efter, for 
der var ikke tid til den slags, når cirkus 
skulle køre videre. 

En lille munter episode var, da Phillip 
som sprechstallmeister havde fået en ny 
jakke, kom lille Laura ind under fore
stillingen, hen til ham i manegen og 
sagde: "Hvor er du fin far". 

Er I glade for at bo her i sognet? 
Ja, det er vi. Vi er glade for den positivi
tet, vi har mødt overalt, vi er glade for 
vores præst Ingerlise Sander, og vi er 
også glade for den måde, skolen kører 
på, men vi må jo indrømme, at det kan 
knibe lidt med at deltage i de forskellige 
arrangementer, dels har vi jo begge 
vores arbejde og dels har vi stadig en 
stor vennekreds fra vores cirkustid. 

Det er altid spændende at tale med fremmede 
mennesker, men her er et par mennesker, som 
trods deres forholdsvis unge alder både har set 
meget af verden og oplevet en verden, som kun 
få får lejlighed til at se ind i. 

Susanne dribler over til Phillip og han sender 
bolden med et velrettet spark over manegekan
ten, så den denne gang ryger helt til Hansted og 
lander i præstegården ved pastor Ingerlise 
Sander. O 



Klubrådet arrangerede discotek 
af Henrik Meldgaard, Henning Rosenvinge, Lars Nielsen, Jan Laursen og Annette Nielsen 

Mange hold 
Nu har ungdomsskolen 94 / 95 
været igang i et par måneder. 
Der er mange, der går til 
undervisning som f.eks. elek
tronik, madlavning og foto, 
men der er også flere, som 
besøger os i klubben på klu
baftenerne. Vi har klubaften 
hver mandag, tirsdag og ons
dag fra kl. 19.00-21.50. Her 
hygger vi os med en video
film om mandagen, bordten
nis, dart og pool. 

Klubrådet 
Vi skal også til at have gang i 
discoteket, som nogle af klub
rådsmedlemmerne står for. 
Det nye klubråd består af: 

- Jan W. Nielsen 
- Per Larsen 
- Thomas Nielsen 
- Jesper Kri stensen 
- Henrik Jensen 
- Johnny R. Hansen 
- Tobias Kierk 
- Camilla Højsgård og 

Christina Frost-Jensen 
Det er vores håb, at dette 
klubråd forbliver ligeså aktive, 
som det har været siden, det 
blev nedsat. De unge har selv arrangeret en 
discoteksaften, som, når dette blad udkom
mer, har fundet sted. 

Nye farvet i klublokalet 
Lørdag den 22. oktober var vi samlet for at 
få frisket klublokalet op. Vi har fået malet i 
nogle smarte farver, og vi har fået en rigtig 
slikbod, som dog endnu ikke har fået et 
navn. 

Når vi nu har fået malet, kunne vi selv
følgelig også godt tænke os nogle nye 
møbler, men brugte kan også gøre det. 
Derfor vil vi herigennem efterlyse "nye" 
møbler. Har du en gammel lænestol ståen
de i garagen, vil ungdomsskolen modtage 
den med glæde. 

Kom og vær med 
Hjælp os, så vi kan gøre den lokale ung
domsskole hyggelig og et endnu mere rart 
sted at være. Husk ungdomsskolen er for 
alle, der går i 7. klasse og opefter! 

Alle er velkomne til at kigge forbi til en kop 
kaffe og en hyggesludder eller blot for at se 
de nye farver i lokal et. Vi glæder os til at se 
rigtig mange. 

Kommende arrangementer 
20. november 1994 : Fodboldstævne 
06. december 1994 : Bowlingaften 
09. december 1994 : Juleafslutning 

08.-14. april 1995 : Storby-tur til Prag 
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Miniputter, 
årgang 1984/85 

futo: Poul E. Jensen 

Side 8 

Ungdomsfodbold 1994, udendørs 
Micropuslinge, årgang 1988/89 

af Susanne Molboe 
Udendørssæsonen 94 er slut og vi er i fuld 
gang inde i hallen. Det har været en for
nøjelse som træner at se så mange små 
spillere møde frem til træning. Når vi var 
der alle mand, kunne det blive til 23. Men 
det gav også lidt problemer i starten af 
sæsonen på trænersiden, som kun bestod af 
Susanne Molboe, men lige inden sommer
ferien kom Ove Pedersen og til undsætning 
og vi fik hjælp af to piger Jane Jensen og 
Louise Sørensen til at hjælpe med at styrer 
vores små lopper - for 23 fodboldspillere 
mellem 4 og 6 år er som en hel sæk lopper. 
Det var da heller ikke altid, at det lykkedes 
at gennemføre den træning, som vi havde 
planlagt. 

Når det gik allerbedst, var der altid en, 
der skulle tisse, og så var det ligesom en 
steppebrand, for så var der en, der var to, 
der tre, som skulle tisse og mindst to, der 
var tørstige og fire, der var sultne - så 
måtte vi holde pause til alle var klar igen. 

Vi har haft to hold med turneringen og 
vi sluttede af med Amtsfinaler i Østbirk, 
hvor årgang 89 sluttede som amtsmestre og 
årgang 88 kom på en 4. plads. 

Vi vil gerne sige tak til forældrene for 
stor opbakning og en stor tak til Jane og 
Louise for deres hjælp. Også tak til Ole 
Jensen for hjælp til kampene med 89' erne. 

Poder, årgang 1987 
af Susanne Nielsen og Susanne Pedersen 

Drengene har spillet en forrygende sæson 
med kun et nederlag mod Rask Mølle, så 
de var opsatte og spændte til Amtsmester
skabet den 4. september 1994 i Østbirk. Vi 
blev nr. 2 efter nogle spændende finalekam
pe. Vi vil hermed rette en stor tak til foræl
dre og sponsorer for stor opbakning. 

Poder, årgang 1986 
af Henrik Mouritzen 

Egebjerg Idrætsforening var igen helt su
veræn uden nederlag i HGU. Så turen gik 
til Uldum, hvor vi skulle spille Amtsmester
skab. Her bliver vi en sikker nr. l, så stem
ningen var høj, da vi skulle spille om det 
Jysk-Fynske mesterskab i Ørsted. Her var 
det bedre modstand, men det holdt til det 
sidste med en flot sejr i finalen. 

JBU-holdet startede også flot som vinder 
af puljen, men tabte finalen. 

Til sidst en stor tak til alle børnene på 
holdet, tak til forældrene for en stor op
bakning omkring holdet, men lige så stor 
tak til Egebjerg Idrætsforening. 

Miniputter, årgang 1984/85 
af John, Michael, Lars, Carsten og Ole 

Vi startede med 31 spillere og sluttede med 
31 spillere, det var målet. 

Det har været en utrolig sæson, dels at 
skulle lære nye spillere at kende, men også 
det at få det hele til at fungere. Vi trænere 
har lært utroligt meget af sæsonen, som 
blandt andet har budt på: 

3 syvmandshold - 54 kampe, 1 elleve
mandshold - ca. 21 kampe, Djurs Som
merland Cup - hvor begge hold vandt 
og fik overrakt medalje af Preben Elkjær, 
Anders And Cup og Sommerfest-stævne 

Vi vil gerne sige en stor tak til forældrene, 
som altid har hjulpet og bakket os godt op. 
I har været utrolig gode at samarbejde med. Vi 
synes også, at det var en flot afslutnings
dag, hvor forældrene stillede op til kamp 
mod deres børn. Vi var omkring 70 til en 
hyggelig eftermiddag søndag den 2. okto
ber. Alt i alt synes vi, det har været en 
rigtig god sæson, der har budt på mange 
gode kampe. 



Lilleputter, årgang 1982/83 
af Vagn Jensen og Leo Rasmussen 

For 7-mandsholdet har været et godt år. Vi 
vandt næsten alle kampene og kom med til 
landsmesterskabet i Hovedgård - en hel 
weekend uden far og mor. Der blev druk
ket nogle sodavand og spist meget slik. Tak 
til EIF-Støtteforeningen. 

ll-mandsholdet tabte næsten alle kampe
ne i foråret og kom i B-gruppen i efteråret. 
Her vandt vi alle kampene på nær to og 
kom med i toppen. 

Vi holdt afslutning i hallen efter sidste 
kamp, hvor der blev delt fiduspokaler ud: 

Topscorer : Michael Sørensen 
Træningsflid : Anders Jensen 
Bedste fremgang: Bjørn Pedersen 
Årets fighter : Martin Andersen 
Årets spiller : J esper Rasmussen 

Drenge, årgang 1980/81 
af Teddy Balzarsen 

Det blev desværre kun til et syvmandshold 
i år. I foråret var vi ikke så gode, vi skulle 
lære hinanden at kende. Det er jo noget 
andet at spille syvmandsfodbold frem for 
ellevemandsfodbold. Vi havde nogle gode 
kampe. 

r efteråret var vi blevet meget bedre, og 
vi kunne spille os til point. Den placering vi 
fik, var til en 3.-4. plads, så det var en 
rimelig præstation. 

Ud over de gode kampe har vi haft et 
hyggeligt samvær og fornøjelige timer. Jeg 
vil til slut sige tak for udendørssæsonen '94 
og håbe på en god sæson i '95. 

Piger, årgang 1980/81 
af Tommy Savskov 

Træningen startede den 16. marts. Fra 
begyndelsen kan det hele godt virke lidt 
surt. Det er mørkt, når træningen starter og 
vejret veksler mellem frost, regn, slud og 
blæst. Men med 9 friske piger til træning 
stort set hver gang, glemmer man hurtigt 
det med vejret. Inden turneringsstarten 
nåede vi at spille to træningskampe mod 
F.C. Horsens og Hovedgård, begge kampe 
blev vundet. 

I foråret var vi i pulje med Lund, Ged
ved, Søvind og Hovedgård. De tre første 
hold var nybegyndere m.h.t. pigefodbold og 
manglede derfor styrke til at yde vort hold 
den rette modstand. Vi vandt da også disse 
kampe med 6-10 mål. Kun mod Hovedgård 
fik vi rimelig modstand, men vandt da også 
de to opgør. Vi sluttede derfor på en su
veræn første plads. DGI ændrer efter foråret 
puljernes sammensætning baseret på resul-

taterne. Uldum og F.C. Horsens var som os 
selv blevet puljevinder og skulle sammen 
med Hovedgård - som var bedste 2' er -
være efterårets modstander. 

Den første kamp i efteråret var mod Ho
vedgård på udebane. Den blev vundet 4-1 
efter en jævn indsats. Herefter gjaldt det så 
opgørene mod F.C. Horsens og Uldum. Det 
blev vores bedste kampe i sæsonen. Begge 
hold blev spillet baglæns ud af Egebjerg 
stadion, F.C. Horsens blev besejret 7-0 og 
Uldum 5-1. Herefter så det ud til, at de 
resterende kampe blot skulle blive en eks
peditionssag, men desværre. Med en trup 
på kun 9 spillere, skulle vi helst undgå 
skader, men sådan skulle det ikke være. Til 
de to sidste kampe mod Uldum og F.C. 
Horsens var to spillere skadet - Carina og 
Louise S. Til kampen mod Uldum måtte vi 
endvidere undvære Anne M p.gr.a. syg
dom. Det blev en heroisk forsvarskamp, 
men et nederlag på 2-0 kunne vi ikke æn
dre på. Den sidste kamp mod F.C. Horsens 
blev så afgørende for, hvem der skulle til 
DM. Det blev en nervøs og usammenhæn
gende kamp. Vi magtede ikke at spille vort 
normale spil p.gr.a. omtalte skader. Alle 
kæmpede for sagen, men det blev til et 
nederlag på 2-1. 

Herefter slu ttede vi kun på 2. pladsen, 
hvis man kan tillade sig at sige det om en 
så flot placering. Anden pladsen kvalificere
de os til deltagelse i landsdelsstævnet i 
Ørsted, Randers. 

EIF' s juniordamer samt poder var kvalifi
ceret til samme stævne, og dem vil jeg godt 
sige tak for hyggeligt samvær under bustu
ren og i Ørsted. 

Vi var i pulje med et hold fra Sønderjyl
land, Vejle og Hammerum, som udeblev. 
Den første kamp mod det sønderjyske hold 
blev vundet 1-0. Vejle, som var repræsen
teret af et stærkt hold fra Give, vandt her
efter med 2-1 over det sønderjyske hold. Nu 
skulle vores kamp mod Give blive afgøren
de for, hvem der skulle blive den ene fina
list. Det blev den moralske finale. Vi kom 
bagud 1-0 midt i første halvleg. Herefter 
overtog vi spillet i den resterende del af 
første halvleg, og fik fortjent udbytte af 
vore anstrengelser. Vi scorede 2 mål og 
kunne gå til pausen med en 2-1 føring. 
Anden halvleg blev en kamp i forsvarets 
tegn, det blev måske ikke så seværdigt, 
men det lykkedes at køre sejren hjem, og vi 
var hermed klar til finalen. Vores modstan
der i finalen var et hold fra DGI Midtjyl
land. Vores piger var kampen igennem 
jævnt overlegen og vandt 2-. Et stort til
lykke med landsdelsmesterskabet og de vel- Side 9 



Fodbold· 
udvalg for 
ungdomshold: 
Ole Søgaard 
Lundumhedevej 65 

Ove Pedersen 
Birkeholm 39B 

Ole Møller Jensen 
Skovgårdsvej 11 

Leif Holst 
Egesholm 10 

Side 10 

fortjente guldmedaljer. 
Til slut skal der lyde en tak til alle piger

ne for en god sæson, samt en tak til deres 
forældre for god opbakning til kampene 
samt problemfri kørsel sæsonen igennem. 

NB: Årets fidus, som blev uddelt på 
hjemturen fra Ørsted, gik til Louise Kri
stensen for stor træningsflid, en altid god 
kammerat samt et godt og smittende hu
mør. 

Juniordamer af Keld Thomsen 
Med dispositionsret over 12 talentfulde 
junior-damer til et 7-mandshold var grund
laget for sæsonen 1994 lagt. 

Sportsligt og resultatsmæssigt blev sæso
nen en succes - 8 sejre, 1 uafgjort og kun 2 
nederlag. Junior-damerne sluttede sæsonen 
med en flot 2. plads, hvilket resulterede i, at 

Holdnavn Leder 

Drenge 1980/81 Teddy Balzarsen 

holdet skulle deltage ved Landsdelsmester
skabet i Ørsted ved Randers. 

Ved dette stævne leverede damerne en 
rigtig fighter-indsats og sluttede på en 
meget flot 2. plads - med en sølvmedalje 
om halsen til følge. 

Sæsonen sluttede med en lille fest hos 
Bent og Ingelise, hvor fidusen gik til Mette 
Riis efter lodtrækning mellem Mette og 
Helene. 

Der skal lyde en stor tak til EIF og Støt
teforeningen for diverse tilsku d til afslut
ninger, fidus m.v. Endvidere skal der lyde 
en stor tak til Horsens Blikkenslagerforret
ning og Stjernholm Trælasthandel for de 
flotte spilledragter. Endnu engang tak for 
sæsonen 94 og tak til Bent Mikkelsen, som 
kunne afse tid og lyst til at hjælpe med 
træningen m.m. O 

Tidspunkt 
Fredag 16.35-17.00 

Lilleputter1982/83 Leo Rasmussen og Vagn Jensen Mandag 17.15-18.00 

Miniputter 1984 Carsten Jensen Fredag 14.20-15.15 

Miniputter 1985 Ole Jørgensen og Michael Mandag 15.20-16.00 

Puslinger 1986 Lars Johansen Mandag 16.00-16.40 

Microer 1987 Susanne Pedersen Mandag 16.40-17.15 

Microer 1988 Susanne Molboe og Ove Pedersen Tirsdag 15.10-16.00 

Microer 1989 Susanne Molboe og Ove Pedersen Fredag 16.05-16.35 

Småpiger/piger Ole Pedersen Fredag 15.15-16.05 

Seniorfodbold 1994, udendørs 
Seniordamer af Marianne Thomsen 
Vi startede i foråret op med 12 stamspillere 
til vores 7-mandshold, hvilket har vist sig 
ikke at være nok til at samle 8-9 spillere til 
hver kamp. Jeg måtte hver gang gøre brug 
af vores faste reservespillere samt ind i 
mellem nogle juniordamer. Jeg vil starte 
med at sige tak til alle jer, som gjorde det 
muligt at samle et hold til næsten alle 
kampe, for det har været nødvendigt at 
aflyse i sidste øjeblik, hvilket jo er ærgerlige 
penge for klubben at komme af med i 
bøder. 

Det er mit håb, at vi kan bygge et mere 
stabilt hold op, da det bliver for surt at 
arbejde med. Heldigvis ser der ud til at 
være helt unge spillere på vej, som måske 
kan føre til, at EIF's seniordameafdeling 

kommer op at stå igen. 
Sæsonen startede rigtig godt og vi vandt 

de første kampe. Men det viste sig, at de 
andre trænede, hvilket vi ikke just bruger 
vores dyrebare tid på, men det betød, at de 
hold vi mødte anden gang, havde en lidt 
bedre kondition end os, så vi måtte ligesom 
se os slået. 

Dette betød, at vi i efteråret kom i pulje . 
med hold, som helt levede op til vores 
standard og vi var igen med i toppen. 
Efteråret gav os 5 sejre, 2 nederlag og så 
måtte vi desværre udeblive fra en kamp, 
men ud af 8 kampe var det jo et flot resul
tat. 

Vi har hidtil spillet i dragter, som er 10 
år gamle og totalt forældede. Efter at mange 
af os har gennemgået fødsler og andre 
kropslige forandringer med alderen, kniber 



det flere af os at knibe os ned i tøjet. Vi har 
derfor arbejdet med sagen, hvilket resultere
de i, at vi gik i forsamlingshuset for at 
spørge, om de ikke havde lyst til sponserer 
et husmoderhold, som vi kalder os. Det var 
der ikke mange problemer i, og vi vil inden 
så længe være de flotteste husmødre i 
Egebjerg. 

Vi vil hermed sige Lise og bestyrelsen fra 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus tusind 
tak for velvilligheden og samtidig lade det 
være en opfordring til at støtte op omkring 
Forsamlingshuset' s arrangementer. 

Seniorherrer, serie 4 
af Benno Christensen og Carsten Lindorff 

Det har været en sæson, der bar præg af, a' 
spillerne har været lidt tunge at trække ud 
på træningsbanerne, hvilket desværre resul
terede i, at vores serie 4 hold rykkede ned 
i serie 5. Men da vores serie 6 hold samti
dig havde en flot sæson, som endte med en 
oprykning til serie 5, kan det være et pla
ster på såret - et stort tillykke til serie 6 
holdet. Årets fidus gik til Klaus Kjær. 

Endvidere vil vi gerne have lov at sige 
tak til vores sponsor - Egebjerg El - for 
sæsonen 1994, hvor vi som sædvanlig har 
fået en flot behandling. Til sidst vil vi gerne 
takke spillerne for mange hyggelige timer i 
såvel sæsonen 1994 som i tidligere sæsoner. 

Seniorherrer, serie 6 af Kim Hoffer 
Før sæsonen startede, var målet at blive 
kredsvinder og at nå langt i kampen om det 
Jydske Mesterskab. 

Det så også meget fint ud i løbet af 
foråret. Vi satte kun 3 point til og ,lå kun 1 
point efter det førende hold HFS ved som
merpausen. 

Men i de første kampe efter ferien satte 
vi nogle dumme point til, mens HFS var 

meget stabile. Vi sluttede på en suveræn 2. 
plads, 7 point foran nr. 3, men 5 points 
efter HFS på førstepladsen. 

Så det blev til den ventede oprykning, 
men ikke til kredskampe. 

Næste år håber vi på at få noget mere 
modstand i serie 5, så de unge mennesker 
kan udvikle sig noget mere. 

Super Old Boys af Hans Thomsen 
Turneringen 1994 er forbi og holdlederen 
har sendt de gamle fodboldspillere i EIF, 
dvs. spillere over 40 i kamp 17 gange. Det 
blev til spil og resultater på det jævne. 

I 1993 fik vi pokalen overdraget fra Bra
brand Idrætsforening og EIF skulle så vi
dereføre turneringen i 1994, så vi måtte i 
gang med at tilrettelægge programmet for 
sommeren, så alle hold kunne mødes to 
gange. 

Da turneringen var forbi den 19. septem
ber, er der tradition for, at alle hold mødes 
til afslutningsfest ved den klub, der tilrette
lægger turneringen. Der kom 133 spillere i 
alt, så der var fuldt hus. Vi startede med at 
synge "Der er et yndigt land", derefter blev 
der budt på gule ærter, flæsk, pølse og øl. 
Som lidt nyt havde vi arrangeret under
holdning med Jette og Marianne, der i 
bedste "Carsten og Helge"-stil leverede 
nogle gode og saftige kommentarer, der 
kunne bringe latteren frem - en rigtig man
deaften. 

Ved denne lejlighed skulle der findes 
frem til den klub, som skulle stå for tur
neringen i 1995 og det blev Horsens Bold
klub. 

Synes læserne af Broen ikke, at det lyder 
hyggeligt - så hvis du er 40 år og har lyst til 
at være med, så mød op, når vi starter i 
foråret 1995. 
(red: dette gælder vist kun mænd!) O 

UngdomshåndboldafUllaJørgensen 
Vissenbjerg Cup 1994 
Som optakt til sæsonen 94/95 deltog vore 
juniordamer i dagene 16.-18. september 
1994 i et stævne på Fyn. 

Da holdet blev tilmeldt, må vi indrøm
me, at vi ikke anede, om der kunne blive til 
et hold. Vi løb da også ind i problemer og 
måtte have lidt hjælp udefra. 

Fredag den 16 september kl. 18 pakkede 
vi bussen og tog afsted. Leder på turen var 
Bent Mikkelsen, som havde lovet at træne 
holdet i sæsonen 94/95 - under forudsæt
ning af, at der blev tilgang af spillere. 

Det blev lidt sent, inden vi kom til ro fre
dag aften, men da vi ikke skulle spille før 
sidst på formiddagen lørdag, var det uden 
betydning. Vi spillede 3 kampe lørdag samt 
2 om søndagen. 

At vi ikke vandt hverken guld, sølv eller 
bronze - betyder ikke noget. I betragtning 
af, at holdet ikke havde været samlet til 
træning mere end 1 gang inden stævnet, 
gik det udmærket. 

Formålet med stævnet var at give spiller
ne en chance for at få startet sæsonen op -
få lidt ekstra træning inden turneringens 
start. Side 11 
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Stævne i Uldum, 24.09. 1994 
Fra Egebjerg Idrætsforening deltog 1 hold 
minipiger samt 2 hold småpiger. 

Minipigerne skulle spille lørdag formid
dag. Træner for holdet på dette tidspunkt 
var Martin. Pigerne spillede 2 kampe og var 
så dygtige, at de blev nr. 1. 

Småpigerne spillede om eftermiddagen. 
På vej til Uldum mødte vi Martin, som var 
færdig med sit hold før planlagt. Vi stand
sede og fik en lille snak. Han forsømte 
heller ikke at fortælle, at de havde bilen 
fuld af præmier. Nu havde vi andre lidt at 
skulle leve op til. 

Grethe og Jette fik fordelt tropperne. Da 
vi jo havde 2 hold med, var Egebjerg næ
sten på banen konstant. Alligevel lykkedes 
det også at få set lidt håndbold i fjernsynet. 

På et tidspunkt mødtes Egebjerg - Ege
bjerg i en kamp. Naturligvis kunne begge 
hold jo ikke vinde, men det lykkedes det 
ene hold at vinde samtlige deres kampe. 

Spillere samt trænere fik hver et hånd
klæde. Derudover fik hvert hold et antal 
spurtpræmier, som vi så skulle fordele 
blandt spillerne. Det lykkedes også til sidst. 

Synd, at der ikke var nogle forældre, 
som havde tid til at tilbringe deres efter
middag sammen med børnene. D et er 
faktisk ideen bag disse stævner blandt 
andet. Men tak til ungerne for en dejlig 
eftermiddag! 

Håndboldkursus 
Vi har ved opstart af sæsonen 94/95 afholdt 
et kursus, hvor samtlige ungdomstrænere 
deltog. Ideen opstod, da de deltog i et lille 
aftenkursus i Nr. Snede, hvor de bl.a. lærte 
nogle forskellige lege. 

Vi kontaktede forskellige klubber, om de 
havde lyst til at deltage. Dårlig tilslutning -
kun Vrønding mødte op. 

Kurset startede med den teoretiske del 
og bagefter gik det løs i hallen. Lederen af 
kurset havde selv sine spillere med - vores 
trænere valgte at sidde på bænken. 

Der blev gennemgået mange ting - skulle 
noget være glemt, kan det genopfriskes ved 
læsning af uddelte kursuspapirer. 

Vi håber, at det har givet lidt inspiration 
til den kommende sæson. 

Sæsonstart 1994/95 
Vi har i år tilmeldt 6 hold i JHF samt 1 hold 
i DGl. 

Vi håber, at det lykkes at gennemføre 
turneringen med samtlige hold. 

Tilmeldingen af spillere er i år gået lidt 
bedre end sidste år. Det er stadig drengene, 
som er de sværeste at få kontakt til. 

Det er bestemt ikke nemmere at finde 
trænere til holdene. Utroligt, at der ikke i 
klubben er større interesse for at give et 
"nab" med. Det er trods alt de unge spillere, 
som skal føre klubben videre. 

Skal vi forsøge at holde sammen på 
"stumperne" - eller skal vi bare give op??? 

Det er ikke lykkedes at finde en træner 
til vore juniordamer. De træner sammen 
med damerne om torsdagen samt tirsdag 
sammen med drengene. Desuden kan de 
p.gr.a. arbejde/ aftenskole aldrig samles til 
fællestræning - men alligevel giver vi ikke 
op. O 

Ungdomstrænere 1994/95 
Micro 

Helene Kusk ........... '2r 7565 6617 
Christina Fuglsang . . . ... '2r 7565 6512 

Lilleputpiger 
Frank Hansen .. . .... .. . '2r 7565 6363 

Puslingepiger 
Grethe Fuglsang ....... . 1!' 7565 6512 
Jette Jørgensen ......... '2r 7665 6022 

Lillepu t / Puslingedrenge 
Henrik Rosenberg . . ..... '2r 7565 6319 

Drenge 
Claus Eriksen . ......... '2r 7565 6226 
H enrik Rosenberg . . . . .. . 1!' 7565 6319 



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 ................................... . 

Gymnastiksæsonen 1993/94 af Karen Laursen 

Gymnastikafdelingen forsøgte i ovennævnte 
sæson at starte 4 børnehold. P.gr.a. man
glende tilslutning blev kun puslinge og 
springhold gennemført. 

På puslingeholdet, under ledelse af Hen
riette Andersen og Line Due Sørensen, var 
der 13 deltagere. På springholdet, under 
ledelse af Henrik Dahl og Lene Hedegaard, 
var der 14 deltagere. 
Damemotion havde stor tilslutning med 52 
deltagere under ledelse af Åse Bertelsen. 
Herremotion, under ledelse af Bent Jensen, 
havde 14 deltagere. I samarbejde med 
Ungdomsskolen havde vi et Aerobichold, 
hvoraf 9 deltagere var medlem af Idræts
foreningen. 

Vi valgte på grund af den lave tilslut-

ning på børneholdene at aflyse gymnasti
kopvisningen og i stedet lave en fælles 
træningsafslutning med forældre. 

Sæsonen 1994/95 
startede medio september. På grund af 
mangel på ledere har vi igen i år kun 2 
børnehold - springhold og puslingehold. 
Derudover samme hold som sidste sæson. 

Damemotion har fået træningstid i hal
len, da der er stor tilslutning. Vi har derfor 
været nødt til at flytte springholdet op i 
gymnastiksalen. I år har vi desuden startet 
vores eget aerobichold, desværre uden den 
helt store tilslutning. 

Der er stadig plads på holdene til flere 
gymnaster, så mød op og vær med! O 

u 7565 6516 
u 7565 6574 
u 7565 6675 
u 7575 3028 
u 7565 6022 
u 7562 6415 
u 7565 6826 
u 7565 6511 
u 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 Gym nastiksalen Mandage 

Svømning af Leif Holst 

Nu er vi igen kommet i gang med svøm
ning i Egebjerg Svømmesal efter en ren
overing. Svømmetiderne er de samme som 
sidste år og fremgår af spalten til højre 
herfor. 

Lars Sørensen står for svømmeundervis
ningen igen i år. Vi efterlyser en, som kan 
hjælpe Lars Sørensen i den ene time om 
mandagen fra 15.00 - 16.00. Ikke med at 
undervise, men til at hjælpe med opsyn af 
børnene. 

Svømmetider: 
Børnesvømning-begyndere 

Mandag ......... . .. 15.00-15.30 
Børnesvømning- lidt øvede 

Mandag ............ 15.30-16.00 
Forældre/børn-svømning 

Mandag . . .......... 16.00-17.00 
Familiesvømning/børn ifølge med voksne 

Onsdag ............. 20.00-21.00 

19.00-20.00 

18.50-19.50 

19.50-20.50 

17.50 -18.50 

16.50-17.50 

Hvis der er nogen, som kunne tænke sig 
det, kontakt da Leif Holst 'a' 7565 6511. 

Voksensvømning 
Onsdag ............. 21.00-22.00 Side 13 



Nye EIF-træningsdragter 
foto: Billedsnedkeren - Nørregade - Horsens af Susanne Molboe 

o 

Nu er der igen mulighed for at købe en ny 
EIF-træningsdragt til fordelagtig pris: 

Børn str. 116 - 176 . . . . .. kr. 220,00 
Voksne str. S - XXXL ..... kr. 240,00 

Tilbuddet gælder alle interesserede! 
Det er næsten to år siden der sidst var 
mulighed for at købe en EIF-klubdragt. Der 
har længe været et ønske fra forskellige 
sider om igen at kunne købe en klubdragt 
til overkommelig pris. Man manglede blot 
frivillige, der ville tage sig af det praktiske 
arbejde, så vi trådte til og vi er: Marianne 
Pedersen og Susanne Molboe. 

Vi har kunnet konkludere ud fra de fore
løbige salgstal, at der virkelig har været et 
behov og at vores valg af dragt er faldet i 
folk' s smag. Der er i skrivende stund, den 
1. november solgt 315 dragter. 

Dragten kan ses i cafeteriet og bestilles hos: 
Susanne Molboe ~ 7565 6500 

Abent hus hos KFUM-Spejderne af Gitte Weinreich 

Hvad er en Bæver? - Hvad laver en Bæver, 
en Ulv, en Junior eller en Spejder? 

Har du lyst til at høre og se lidt om, hvad 
det vil sige at gå til spejder og være spej
der, måske lære at binde et råbåndsknob 
eller høre lidt om førstehjælp, så kom og 
besøg os på "Egekvisten". 

I uge 4 fra den 23.-26. januar 1995 har vi 
åbent hus hos spejderne. Se i nedenstående 
skema, hvornår I kunne tænke jer at besøge 
os. Det er tilladt at tage forældrene med. 

Til stede vil, foruden de enkelte enheder, 
være ledere samt repræsentanter fra Grup
perådet, så der vil være mulighed for at få 

" svar på evt. spørgsmål om spejderarbejdet. 
~ Grupperådet vil nok også byde på et glas 
g' saftevand eller lignende . 
. ~ Dette er et led i SSP-samarbejdet, hvor 
~ også KFUM-spejderne deltager og vi håber, 
~ at mange "ikke-spejdere" vil besøge os i 
o den uge og forhåbentlig få nogle gode 

'-_____ ~~---------------..... :E oplevelser, så på sjovt gensyn. O 

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 

Side 14 
Spejdere 06. - 09. torsdage 19.00-21.00 Anders Møller 1r 75667087 

Rovere 10. - ?? torsdage 19.00-21.00 Martin Sternberg 'U' 7560 2934 



Kladde til en nekrolog af Jørgen Ullvit 

Det kan være svært at skulle afslutte. Også 
i andet end damehåndbold. Eller en dansk 
stil. Men alt har jo her på jorden en ende, 
kønsdriften undtaget. Og som det har set 
ud et stykke tid, rinder luften også så småt 
ud af Hansted-Egebjerg Beboerforening. 
Hvis der i den seneste tid har været mere 
luft i ballonen, har den været det fysik
læreren kalder "inaktiv luftart". 

Det ville jo i en nekrolog være naturligt 
at se tilbage og dvæle ved de gode minder 
om store stunder med højt besøgstal til for
eningens arrangementer eller opnåelse af 
fine resultater i dyst med den kommunale 
overhøjhed. Denne sag vil jeg dog af flere 
grunde overlade til historikerne. Først må 
vi høfligt afvente Foreningens nedstigen til 
den endelige arkivering. 

Derimod vil jeg hermed gøre opmærk
som på, at der måske er mulighed for en 
overlevelse. Efter den siddende - og stærkt 
svækkede - bestyrelses mening, er over
levelse udelukkende mulig ved en trans
fusion af nyt energisk og iderigt blod. 

Det er sådan, at vi på den seneste ge
neralforsamling ikke kunne finde erstatning 
for formanden der VILLE ud. I forvejen var 
der en, der havde deserteret. Ud af de tre 
resterende sidder vi to, der i længere tid 
har villet overlade taburetterne til andre. 
Desværre har det været en uskreven regel, 
at bortdragende bestyrelsesmedlemmer 
skulle skaffe en afløser. Blandt andet denne 
regel har forhindret os i at gå. 

Der er en del argumenter for at ned
lægge Beboerforeningen, men der er trods 
alt flere og bedre for at bevare den. Alene 
et citat fra formålsparagraffen kan vel få 
tilhængere til at fylkes på rundkørslen: 

Foreningens formål er at samles i en upoli
tisk forening for varetagelse af lokale prakti
ske såvel som kulturelle anliggender indenfor 
hele Hansted sogn .... 

Her vil jeg blot nævne en af de kulturelle 
opgaver, som foreningen har støttet både 
økonomisk og administrativ t, nemlig op
rettelsen og vedligeholdelsen af det lokale 
historiske arkiv. Dette arbejde foregår i 
stilhed og som regel uden bevågenhed fra 
den store offentlighed. Når disse trofaste 
registratorer med års mellemrum dukker 
frem med henglemte rariteter, viser den 
store sammenstimling til udstillingerne, at 
vor interesse for arbejdets resultat er meget 
stor. Dette arbejde bør fortsættes. Det lette
ste vil være at lade det fortsætte i Beboer-

foreningens regi. Arbejdet foregår formelt i 
et udvalg under Beboerforeningen. 

Ved en letsindig artikel i Broen fik jeg 
for et par år siden sat en (lille) debat igang 
om renovering af viadukten i Hansted. Det 
bevirkede kun, at jeg fik hægtet denne 
opgave på mig. Den BLEV renoveret, og jeg 
mener vi var medvirkende til, at DSB frem
skyndte arbejdet. MEN det var ikke me
ningen, at jeg skulle være spydspids. Inden 
jeg fik mig trukket hel ud af affæren, havde 
kommunen bevilget og sendt 10.000 kr i 
tilskud. Pengene ligger p.t. i Beboerfore
ningens kasse og venter på at blive brugt til 
formålet. Via Beboerforeningen. Der foregår 
sonderinger m.h.t. at lave et kunstværk e.l. 
(gravmæle over Beboerforeningen?) et eller 
andet sted i området. Jeg vil ikke være med 
længere. Hvis ikke Beboerforeningen vil 
arbejde videre med sagen, er det min op
fattelse, at pengene snarest returneres med 
tak for deres velvilje. De finder nok et hul, 
de 10.000 kr kan være i! 

Jeg vil som skrevet ikke fordybe mig i, 
hvad vi har gjort, kunne have gjort, men 
lige nævne, at jeg har kikket på muligheden 
for at lave foreningen om til et Lokalråd / 
Lokaludvalg under Horsens kommune, men 
det mener jeg ikke, er vejen frem. Jeg vil 
heller ikke puste store visioner op som mål 
for Foreningen. Det skal en evt. ny bestyrel
se have lov til selv. 

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at 
jeg skriver som menigt medlem af bestyrel
sen, jeg er ikke formand. Det er der ingen, 
der vil være, vi vil ud!! 

Afløsere til en bestyrelsespost kan ringe 
til Karl Oluf Madsen; 'B' 7565 6330 eller 
(allerhelst) til undertegnede; 'B' 7565 6157 

Øvrige støtter, tilhængere, prospects, 
sponsorer bedes ringe til Lisel Pedersen; 
'B' 7565 6322 O Side 15 
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Den nye folkeskolelov af Ole Gregersen 

Den 1. august i år trådte en ny folkeskole
lov i kraft, og den har siden været omtalt 
en del i pressen, både i aviser og i TV. 

Der er især et enkelt begreb i forbindelse 
med den nye lov, som er blevet meget 
omtalt, og som efter min mening har fået en 
forkert drejning, som kan give misforståel
ser fremover. 

Det drejer sig om begrebet undervis
ningsdifferentiering. 

Ordet står ikke direkte i loven, men i be
mærkningerne til den. Det er det længste 
ord i bemærkningerne, men det er nok ikke 
grunden til den store interesse. Grunden er, 
at man har taget dette begreb og brugt det 
som argument for, at den nye lov kræver 
en individuelt tilrettelagt undervisning, 
således at hver elev har sit eget helt private 
program i alle skolens fag. 

Der er også lidt om det, men det er slet 
ikke dækkende. 

Her gengives nogle definitioner / for
klaringer på begrebet undervisningsdif
feren tiering: 
Folkeskolens Udviklingsråd: 

Undervisningsdifferentiering er et princip for 
tilrettelæggelse og gennemførelse af undervis
ningen i en klasse eller gruppe, hvor den 
enkelte elev tilgodeses, samtidig med at man 
bevarer fællesskabets muligheder. 

Danmarks pædagogiske Institut: 
Undervisningsdifferentiering er et princip, 
hvor man tager udgfangspunkt i elevernes 
forskellige forudsætninger, behov og inter
esser for i et samarbejde at udnytte denne 
forskellighed til at realisere såvel fælles mål 
som individuelle mål. 

Ole Harrit: 
Enhed og differentiering er to sider af samme 
sag. Undervisnin,gsdifferientieringer klassens 
fællesskab i afvekslende organisations- og 
arbejdsformer. 

Som det fremgår af alle 3 beskrivelser er 
fællesskabet - klassen det bærende element. 
Det er i fællesskabet udviklingen af den 
enkelte sker, fordi arbejdet naturligt hviler 
på de forudsætninger, som findes hos den 
enkelte deltager, og det er her, nogle finder 
det fejlagtige argument for, at undervisnin
gen skal individualiseres. 

Der hersker vist ingen tivl om, at folke
skoleloven, som er vedtaget af et meget 
stort flertal i Folketinget, er et kompromis. 

Den ene fløj ønskede enhedsskolen (den 
udelte skole) indført, den anden fløj ønske
de deling af eleverne bevaret eller måske 
endda udvidet. Begge parter erklærer, at de 

har fået deres ønsker igennem, og så er det 
vel egentlig ikke så sært at dele af loven er 
noget dobbelttydig. 

Deling af eleverne (elevdifferentiering), 
som vi havde i den gamle lov, blev afskaf
fet - undervisningsdifferentiering og hold
deling (i begænset omfang) blev så kompro
misset. 

Undervisningsdifferentieringen skal altså 
sikre, at alle elverne i en klasse møder 
udfordringer, og det betyder naturligvis, at 
eleverne vil arbejde forskelligt med den 
samme opgave. Det er udfordringen i sko
len, det er det, vi alle - elever, lærere og 
forældre - skal lære at forstå. 

Det er imidlertid ikke en ny udfordring, 
for allerede i betænkningen til folkeskolelo
ven af 1958 er begrebet nævnt, og alle 
lærere har i større eller mindre omfang 
arbejdet med differentiering i mange år, 
netop for at sikre at alle elever får udbytte 
af undervisningen. Det nye er, at denne 
måde at arbejde på skal udvides nu, hvor 
den faste deling af eleverne er afskaffet. 

På Egebjergskolen har vi taget fat på op
gaven ved at alle lærere deltager i et kur
sus, arrangeret af Danmarks Lærerhøjskole, 
hvor emnet indgår med stor vægt. 

Til sidst en udtalelse fra undervisnings
ministeren: 

Differentiering ikke individualisering 
Den nye skolelov skal kritiseres på det rigtige 
grundlag, sagde undervisningsminister Ole 
Vig Jensen på Danmarks Skolelederfore
nings årsmøde. 
- Loven duer ikke, fordi det er umuligt at under
vise eleverne individuelt i meget store klasser, 
lyder en hyppig kritik. Men loven siger intet om 
individualisering. Vi har indført undervisnings
differentiering, og det betyder, at undervisnin
gen skal tilpasses elevrnes forudsætninger og 
behov - og det er noget helt andet, sagde Ole 
Vig Jensen og appelerede til, at alle forstår 
"det alt for lange ord" i den rette ånd. 
- Alle elever skal stilles over for nye udfordrin
ger. Men det skal stadig ske med klassen som 
fælles ramme. Individuel undervisning kan være 
et udmærket supplement i visse tilfælde, men 
det må aldrig blive det bærende element, for så 
risikerer man at isolere den enkelte elev fra 
resten af klassen - og hele det frugtbare samspil 
med kammerater og lærere går fløjten. 

Efter min mening er ministeren her 100% 
i overensstemmelse med såvel lovens ånd 
som bogstav - enten man så kan lide det 
eller ej. O 



Tri m løbetøbet af Ole Gregersen 

Traditionen tro deltog Egebjergskolen i 
årets trimløb, fredagen før efterårsferien. 

Løbet var i år arrangeret af Helle Vi
stesen, Svend Laursen og Claus Bojsen. 

Eleverne var delt i 3 hold: 

0.-3. klasse, som løb INDIANERL0B, 

4.-6. klasserne som løb traditionelt - bare så 
langt som muligt på en rundstrækning fra 
Den gamle Brugs, ned til Skovgård og op 
om GI. Egebjerg og 

7.-8. klasserne, som gennemførte en redu
ceret jernmand, kaldet en KAGEMAND; de 
løb, cyklede og svømmede. 

Igen i år var der nyheder i INDIANERL0BET, 

og KAGEMANDSL0BET var nyt; men den 
store fælles nyhed var, at i år var hele 
skolen samlet til fælles opvarmning i hallen, 
og det var en fin oplevelse. Vi var heldige S l" d e 1 7 
med vejret og det blev en god dag. D 
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I ANTENNEFORENINGEN HORSENS NORD I 
EGET KANAL PROGRAM KANAL FREKVENS 
TV VIDEO 

TV3 /L.r; 02 48 MHz 

SAT 1 /L.r; 03 55 MHz 

DANSK TV 1 /L.r; 04 62 MHz 

o TVT (TV-TREKANTEN) 05 175 MHz 
W PRO 7 /L.r; 06 182 MHz 
Cl - DISCOVERY /L.r; 07 189 MHz > MTV (MUSIKKANAL) /L.r; 08 196 MHz 

~ DSF (SPORTSKANAL) /L.r; 09 203 MHz 

SVENSK TV 4 /L.r; 10 210 MHz 

~ CHILDRENS CHANNEL I ARD /L.r; 11 217 MHz 

DANSK TV2 /L.r; 12 224 MHz 

SUPER CHANNEL /L.r; S 09 161 MHz 

RTLt /L.r; S 10 168 MHz 

ZDF /L.r; S 13 245 MHz 

RADIO VIBORG 89,1 MHz 

DANMARK Pl 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 

J u I e t i I b u d af Irma Christiansen 

Et godt tilbud til alle - såvel medlemmer 
som ikke medlemmer af Antenneforeningen 
Horsens Nord. 

Spørg din nabo eller venner i området, om 
de er medlemmer af Antenneforeningen. 

Meld dig ind nu -
- betal den 1. januar 1995 

Henvendelse til foreningens hovedkasserer 
Jørgen Pedersen, 'Zr 7565 6322 O 

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

Ordinær Generalforsamling 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at Anten
neforeningen Horsens Nord afholder ordi
nær generalforsamling i Hansted-Egebjerg 
forsamlingshus, lille sal, onsdag den 22 
februar 1995, kl. 19.30. 
Efter generalforsamlingen er foreningen 
vært ved en kop kaffe med blødt brød. 



Traditionen tro bliver der igen i år julemar
ked på Hansted Hospital. Beboerne og 
terapien har bagt, syltet, syet og strikket, så 
der vil være mange dejlige ting at købe i 
boderne. Desuden vil der være en mængde 
andre ting at købe, da der er 24 boder lejet 
ud til folk udefra. 

Markedet bygynder med, at Horsens 
Brass Band spiller, hvorefter boderne vil 
blive åbnet. I spisestuen vil der være en 
bod, hvor der hele eftermiddagen vil være 
mulighed for at købe vafler, æbleskiver, 
gløgg, kaffe og saftevand. 

Markedets overskud går til udflugter og 
andre arrangementer for beboerne i årets 
løb. Vi håber at julemarkedet i år vil blive 
en ligeså stor succes som de foregående år. 

Kagecafe, tirsdag den 1. marts 1995 
fra kJ. 14.00 til kJ. 16.00 

Kom og få en hyggelig eftermiddag på 
Hansted Hospital, sammen med beboerne, 
personalet og andre gæster. 

Der kan købes kager, kaffe/ the: Pris kun 
5,- kr pr. kuvert! Der vil være underhold
ning af Hanne Rask og Jørgen Bastholm. 

OBS 
Vi gør opmærksom på, at Kagecafeen er 
lukket i januar måned. O 
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Lundum Central 
Torpvej 25 
(ca. 1925) 
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Et centralt sted i Lundum by har der engang været telefon
central og tømrerværksted. Centralen er væk, men tømrer
værkstedet er der stadig. 

Men hvis vi går længere tilbage i tiden, før 
centralen kom, har der ligget en gård på 
grunden "Lundumgård", hvis ejer Kresten 
Jensen i 1918 byggede en ny gård i Lun
dumskov, altså gården blev flyttet ud på 
marken. Det er derfor, vi har tilfældet, at 
Lundumgård ligger i Lundumskov. 

Men frem til historien om Lundum central 
og tømrerværksted, som her er beskrevet af 
Else Aabo Jørgensen i februar 1989: 

Lundum central og tømrerværksted 
1908 oprettedes den første telefoncentral i 
Lundum. Den hørte under foreningen af 
sydjyske telefonselskaber og var installeret 
i huset matr. nr. 25 Torpvej 16. 

Centralbestyrer fra 1908 til 1. april 1923 
var skrædder Niels Madsen. 

I 1923 overgik centralen til Jydsk Telefon 
A/S, og der var på dette tidspunkt 43 
abonnenter under centralen. 

Samme år overgik bestyrerpladsen fra far 
til datter, nemlig Else Lind Andersen gift 
med tømrermester Jacob Lind Andersen, og 
centralen flyttedes til huset Torpvej 14 matr. 
nr. 26a. 

De boede nogle år i dette hus, men flyttede 
så hen i næste sving i et nyt hus bygget på 
den gamle Lundumgårds grund matr. nr. 9 
- Torpvej 25. 

Her indrettede Jacob Andersen tømrer
værksted i bygningen mod syd, og i for
bindelse med et selvstændigt hus mod øst 
var der hønsehus med masser af høns, vel 
sagtens fordi der til ejendommen hørte en 
del jord, hvor foderet til hønsene kunne 
dyrkes. 

Et andet jordtilliggende var mose, hvor 
J.A. byggede et lille træhus og havde her et 
dejligt fristed. Der var en årrække tradition 
for sammen med vennerne at fejre Set. 
Hansaften i disse idylliske omgivelser, 
ligesom der var mulighed for jagt og fiskeri. 

Centralen 
var installeret i en lille stue ud mod haven, 
og omstillingsbordet var for ikke fagfolk at 
se et virvar af ledninger og propper, som 
skulle kobles sammen. Det skete da også, at 
en forkert prop blev fjernet ved afringning, 
så den gale forbindelse blev afbrudt. 
Et telefonopkald foregik dengang således: 
man drejede på telefonens håndsving og 
løftede røret - herefter kom centralen ind, 



man bad om nummeret eller ved lokale 
samtaler blot om f.eks. Brugsen, vognman
den, konditoriet, Dagmarsgård, Hans Han
sen o.S.V., og centralen sørgede for forbin
delsens etablering. Efter samtalen lagde 
man røret på og skulle så endelig huske at 
ringe af, for dette var en betingelse for 
registrering af samtalens længde og dermed 
afregning til telefonselskabet, idet samtalen 
ikke blev afbrudt, før afringning var sket. 

På omstillingsbordet var anbragt minu
ture og sedler, hvorpå hver enkelt samtale 
skulle anføres med fra- og til-nummer samt 
antal minutter for samtalens varighed. Disse 
sedler gik så videre til afregning med Jydsk 
Telefon. 

løvrigt var telefontaksterne også den
gang forskellige for dag-, af ten- og natteti
merne, men lige modsat i dag, idet taksten 
var dyrest aften og nat samt om søndagen. 
Dette havde naturligvis sin årsag i den 
personlige betjening af centralerne, der 
skulle passes alle døgnets 24 timer. Else 
havde da også altid en ung pige til hjælp 
med centralen og i huset. 

Familien Lind Andersen 
var kendte personer i sognet, var meget 
gæstfrie og førte megen selskabelighed, 
ligesom J.A. var aktiv inden for forenings
arbejdet, og man ser hans navn i mange 
forhandlingsprotokoller fra den tid. Des
uden medlem af Lundum-Hansted sogne-

råd, hvor han bl.a. har været formand for 
socialudvalget. 

1959 døde J.A. efter lang tids svær syg
dom, og sønnen Leo Lind Andersen "den 
store tømrer" overtog forretningen og blev 
boende i huset sammen med moderen. 

Han byggede mod vest en fløj til det ek
sisterende værksted og fik hermed et dejligt 
tømrerværksted, hvor moderne maskiner 
efterhånden vandt indtog. 

Leo, der var en rar og hyggelig mand, 
forblev ugift, men skulle til gengæld helst 
have et par hunde omkring sig. De fulgte 
ham overalt - var med i bilen og sov hos 
ham om natten. Ja, det skete endog engang 
efter en høstfest, hvor Leo vel har sovet-lidt 
tungt, at Sita fik hvalpe i sengen hos ham. 

Luftfoto af del af 
Lundum by set fra 
nordøst. (ca. 1935) 
Bagerst Dalsgaard, 
foran tømrerværksted 
og central. 

Lundum Central 
Torpvej 25 
(ca. 1994) 
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Centralen nedlægges 
1970 indførte Jydsk Telefon automat-tele
foner med drejeskive til selvvalg af numre, 
og Lundum central ophørte den 21. oktober 
1970. Else nåede således at være centralbe
styrer i næsten 50 år, og der blev pludselig 
stille i huset - ingen konstant kimen men 
fred og ro om natten. 

Samtidig forsvandt for abonnenterne for
delen ved den personlige betjening, hvor 
man kunne få det svar: "Der er ingen hjem
me - de er til kaffegilde hos forpagterens" 
eller lignende, og det var jo meget praktisk, 
for så behøvede man jo ikke ringe op igen 
senere på aftenen. Modsat kunne man også 
få centralen til at give besked, når man ikke 
selv var hjemme, "telefonsvarerens forlø
ber". 

Ved centralens nedlæggelse var der 80 
abonnenter. 

1973 sælger Leo Lind Andersen på 
grund af svigtende helbred tømrervirksom
heden til Hansen og Iversen (2 unge men
nesker fra Lund), mens Else og Leo behol
der selve beboelsen, der nogle år forinden 
er blevet udvidet med en dejlig vinterhave 
og terrasse i forbindelse med stuen. 
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Tø mrerværkstedet består 
Som nævnt af Else Aabo Jørgensen i foran
stående overtog Hansen & Iversen - i daglig 
tale "Lasse og Kaj" - tømrerværkstedet i 
1973 efter Leo Lind Andersen. Lasse bor i 
Lund og Kaj bor i Torp og de to boliger, 
der er ved værkstedet, er lejet ud. 

Lasse og Kaj har udvidet forretningen 
flere gange, dels med bygninger men også 
med aktiviteter. Der er bygget et sprøjtema
lerværksted med de fornødne udsugnings
faciliteter og moderne teknik. Det er Kaj, 
som står for denne afdeling. Det har jo først 
og fremmest været anvendt til egne tøm
rerarbejde som døre og vinduer m.v.; men 
man har også taget ting ind udefra, altså 
sprøjtet for andre. 

På det sidste har Lasse og Kaj udlejet 
malerværkstedet en del af tiden til maler
mester J.P. Jacobsen, Gedved. Lasse og Kaj 
har også stilladsudlejning - det var noget de 
købte for en del år siden, og :de kommer 
langt omkring med stilladset. 

Tømrerværkstedet er hovedparten af 
deres værksted og her er reparationer den 
overvejende del, selvfølgelig også nybyg
geri. De driver en god forretning, udfører 
fint arbejde, går ikke på akkord med kvali
teten. 

Der er ansat 9 mand samt Lasse og Kaj. 
De har 5 biler kørende rundt i lokalsam
fundet. O 
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1982 døde Leo i en alder af 57 år, og Else 
blev alene i det store hus, som hun beboede 
til sin død i 1984. Hun blev 85 år gammel. 

Huset overtoges herefter af tømrerne, der 
siden har udlejet huset. 



Jeg kikker stjerner Peder Pedersen besøger Knud Erik Sørensen 

Når mørket sænker sig over Egebjerg, og de fleste har sat sig 
til rette foran fjernsynet, så går Knud Erik Sørensen i aktion. 
Ikke med dirk og koben for at berige sig på andres bekost
ning. Nej, det er stjernehimmelen, der har hans interesse. 
Jeg besøgte ham en lørdag formiddag i 
oktober, hvor et tykt skydække forhindrede 
udsigten til stjernerne. 

Vil du fortælle lidt om din hobby, jeg 
hører du kikker stjerner? 

Ja det vil jeg meget gerne. Skal vi be
gynde med observatoriet? Da vi for ca. to år 
siden stod for at skulle renovere vores 
garage,benyttede jeg lejligheden til at ind
rette et observatorium på taget, fortæller 
Knud Erik Sørensen medens vi går over 
mod garagen. Han går foran og åbner 
døren, og vi går op ad en lille' og smal 
trappe, "Pas på hovedet", op i kuplen. Den 
er lavet af vandfast krydsfiner og malet 
udvendig med en vejrbestandig alkydma
ling. Indvendig er den sortmalet for at 
undgå reflekser. 

Det er meget vigtigt at kikkerten står solidt 
og godt, derfor er den anbragt på en sokkel 
af beton, som går 1,5 meter ned i jorden. 

Knud Erik Sørensen løfter en beskyttende 
kappe af kikkerten, som er en 8" Schmidt 
Cassegrain. Det er en spejlkikkert med et 8" 
primært spejl, som objektiv. Fordelen ved 
denne kikkert er, at den er meget lysstærk. 

En smal luge åbnes for at give udsyn for 
kikkerten. Kuplen er'forsynet med ruller, så 
den kan drejes med åbningen i den ønskede 
retning. Selve kuplen er fremstillet på tøm
rermester Hans Christiansens værksted, 
resten af observatoriet har Knud Erik Søren
sen selv været mester for. 

Gennem dens 20 cm åbning modtager 
øjet ca. 1100 gange så meget lys fra et ob-
jekt, som ved observation med r-------l-------" 
det blotte øje. Spejlkikkertens 
brændvidde er ca. to meter, men 
dens konstruktion gør, at lyset, 
der kommer ind i kikkerten, 
faktisk gennemløber den tre 
gange, før den når øjet. Dermed 
kan kikkerten blive en kompakt 
sag på kun ca. 70 cm. Kikkertens 
forstørrelse er bestemt af forhol
det mellem objektivets brænd
vidde og okularets brændvidde. 
Et okular er i princippet en lup, 
som man betragte det billede, 
som dannes i objektivet, gennem. 
Kikkerten er forsynet med en 
masse elektronik, der f.eks. sørger for, at 
man til enhver tid på et display kan se, Side 23 
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hvad kikkerten peger imod. Desuden er den 
forsynet med motorer og elektronisk styring 
til dem. Med tryk på knapper kan man diri
gere kikkerten, så den peger i den ønskede 
retning. På grund af jordens rotation vil et 
objekt, som kikkerten er indstillet på, hur
tigt forsvinde ud af synsfeltet, automatikken 
sørger imidlertid for, at kikkerten drejer 
synkront med jorden. Foruden det nævnte 
udstyr er der ekstraudstyr til fotografering. 
Hele herligheden har kostet 30 tusinde kr. 

Efter at have besigtiget observatorium og 
kikkert bliver jeg inviteret indenfor. Her 
serverer Bodil Sørensen kaffe med rund
stykker. Medens vi nyder kaffen og rund
stykkerne, fortæller Knud Erik Sørensen om 

sin interesse for astronomien. På Horsens 
Statsskole har vi et observatorium med en 
4" linsekikkert, men astronomi findes ikke 
som fag. Da den lærer, som passede kikker
ten, gik på pension i 1976, kom jeg til at 
love, at jeg godt kunne tilse kikkerten en 
gang imellem - og herunder da også vise 
kikkerten frem for interesserede. Uden 
speciel viden om astronomi tog jeg fat på 
arbejdet og jeg skal love for, at det er acce
lereret! Jeg læste og læste om emnet, jeg fik 
praktisk erfaring i observationer - og vig
tigst af alt: Der blev tændt en ild. 

I dag er skolens observatorium velfun
gerende, og i samarbejde med Horsens As
tronomiske Forening kører jeg en "Åbent 
Observatorium"-ordning, hvor vi tre gange 
i hver måned holder observationsaftener, 
viser as tro-Iysbi Il eder og fortæller om fæno
mener på himlen. Der er fri og gratis ad
gang til de tre aftener, der alle er placeret 
omkring Månens første kvarter, hvor Må
nen jo er mest interessant. Tidspunkterne 
meddeles i dagspressen og kan oplyses ved 
henvendelse til Horsens Statsskole - eller 
mig. Ordningen er en succes - med besøgs
tal på normalt 800 om året. 

I mit arbejde med astronomi konsta
terede jeg hurtigt, at der manglede under
visningsmateriale. Det har jeg rådet bod på 
ved at udvikle fem EDB-programmer til 
astronomiinteresserede samt skrive en 
håndbog i astronomi. Desuden er jeg med
forfatter på en bog om de oplevelser, som 
astronomi kan give en interesseret iagttager. 

Hvad kan man se i kikkerten 
En typisk observationsaften begynder med, 
at jeg planlægger, hvad jeg vil se. Forudsæt
ningerne skal være i orden. Månen skal 
helst være langt fra fuld - bedst er det 
faktisk, at den slet ikke er der, medmindre 
da det er den, man vil se. På min bærbare 
computer, som jeg har med i observatoriet, 
finder jeg positioner mv. for objekter, der er 
interessante netop den aften. Det kan f.eks. 
være en planet, hvor Jupiter og Saturn 
hører til blandt mine favoritter. 

Jupiters overflade træder tydeligt frem i 
kikkerten - og dens udseende skifter jo ret 
ofte. Desuden er det interessant at følge 
dens måner og måske kan jeg være så 
heldig at se måneskygger på Jupiter. 

For Saturns vedkommende er det natur
ligvis ringen, der er mest interessant. I den 
kommende tid kikker vi parallelt med ring
en, så den nærmest ligner en streg. Men om 
et par år ser vi igen skråt ned på ringen. 

På Månen er det naturligvis bjergene, 
der er interessante. 



Af andre objekter, jeg især kikker på, kan 
nævnes: 

Dobbeltstjerner, som jeg forsøger at 
opløse i enkeltstående stjerner, herunder 
interesserer jeg mig naturligvis for farvefor
skelle, selvom dette er v?'1skelig, da alle 
"katte er grå" i mørke. 

Stjernehobe, såvel unge, åbne hobe, der 
jo især findes i Mælkevejens plan, som 
gamle kugleformede hobe, der især findes 
over eller under Mælkevejens plan. 

Tåger, hvor ikke mindst Oriontågen 
interessant. Den enorme gaståge, der lyser 
kraftigt, er en slags stjernefabrik, hvor nye 
stjerner er ved at blive dannet. Det tager 
millioner af år, men heldigvis kan man for
skellige steder på himlen finde stjerner, der 
er kommet ulige langt i deres livsbane, lige 
fra nyfødte stjerner til døende stjerner. 

Planetariske tåger og supernovarester, 
hvor begge objekttyper er rester af døende 
stjerner. De første opstår, når små stjerner 
dør, hvorved de kaster store mængder af 
gas ud i verdensrummet. Tilbage bliver der 
en lille dværgstjerne, der langsomt afkøles 
og derved bliver usynlig for os. Supernova
er derimod er døende store stjerner, der 
ved en voldsom eksplosion kaster store dele 
af deres yderste lag af, og det sker med en 
kraft, så man her har den mest voldsomme 
begivenhed i universet. Rester af sådanne 
supernovaer er spændende at betragte i 
kikkerten. 

Solen. Med et filter foran, kan jeg tyde
ligt se solpletter. Filtret tillader kun 1/100 
procent af lyset at passere. 

Kometer. Sådanne objekter er jo kende
tegnet ved en hale, der peger væk fra solen. 
En del kometer ændrer sig temmelig meget 
i den periode, man kan se dem. 

Man kunne tro, at jeg helt har glemt stjer
nerne, men en stjerne er faktisk kun et 
lysende punkt, selv i en kikkert - og der
med egentlig ret uinteressant. 

Kammeratskab 
I Horsens astronomiske forening er vi ca. 15 
aktive medlemmer, som har astronomi som 
hobby. Gennem fælles observationsaftener, 
egentlige mødeaftener og i øvrigt telefonisk 
kontakt søger vi at stimulere hinandens 
interesse for området og udveksler i øvrigt 
ideer og tips. 

Kammeratskabet i foreningen er utrolig 
godt. Interesserede kan henvende sig til 
mig. Man behøver ikke at have nogen 
speciel viden for at være med. Nybegyn
dere kan øse af de "gamle" medlemmers 
erfaring. 

Kontingent i foreningen er bare 100,- kr. om 
året - og man kan være gratis med i en tre
måneders prøveperiode. 

Opstår ønsket om at få en kikkert, kan 
man let erhverve gode "begynder" -kikker
ter til ca. 5.000.- kr. 

Det er en fornøjelse at mærke den begej
string, hvormed Knud Erik Sørensen for
tæller om sin hobby. Man mærker tydeligt, 
at han virkelig brænder for sagen og er 
ivrig efter et give sin viden videre til andre. 
Jeg tror ikke, at man skulle snakke ret 
længe med Knud Erik Sørensen, før end 
man selv fik lyst til at se, hvad der foregår 
deroppe på nattehimlen. O 
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Optøjer i Kaskelotten • • • af Henrik Gregersen 

. . . undgik vi, da der for første gang ~ 
blev holdt en fest for Kaskelottens-g 
klubmedlemmer. 

o.... 

Fredag den 7. oktober havde disse stået for -Æ 
planlægningen af en hyldestfest til ære for .§ 
sig selv. Hyldesten gik dog under fælles- ...... 
spisningen over i hyl, da nogle få - og 
knapt så rå - drenge arrangerede en "de
struer-dine-smagsløg-og-smil" konkurrence. 
Det viste sig nemlig, at 5 stk. chilli på et 
lille stykke pizza havde større indvirkning 
på tårekanalerne end på smilebåndet - og så 
hjælper det ikke ret meget at tørre øjnene 
med chillifyldte hænder - vel drenge ... 

Herefter dalede interessen for impulsive 
indfald markant - ja, man kan sige, at bør
nene i en periode blev næsten stilfærdige. 
Humøret steg dog nogle grader under 
filmen: "Mrs. Doubtfire", og under de efter
følgende konkurrencer var der vist flere, 
der glemte, hvor meget læberne brændte. 

Så godt som alle var derefter meget 
aktive på dansegulvet, og klubbens daglige 
lokale blev erklæret voksenfri zone, hvor 
der kun blev givet dispensation, hvis man 
skulle fylde diverse skåle op med chips. Da 
klokken blev 1.30 stoppede de to DJ's dog 
deres optræden, hvilket resulterede i en 
hastig strøm af mennesker med retning 
mod deres soveposer. De fleste havde dog 
på forhånd gemt noget energi i soveposer
ne, for da de først var krøbet i disse, var 

der lige pludselig ikke ret mange, der var 
trætte; pludselig var man "bare nødt til" at 
tale med den person, der lå længst væk fra 
en selv. 

Nå, vi nåede da at få nogle få timers 
søvn, inden vi skulle op og spise morgen
mad, hvorefter vi sagde farvel til hinanden 
omkring kl. 10.00. 

Folk efterlod forskellige ting, da de 
skulle hjem; for ca. 10,25 kr. blandet slik 
under diverse puder og sofaer, et par briller 
i en dametaske - årgang 1968 - osv. Des
uden havde de alle efterladt en stemning af 
godt humør, der har hængt ved siden. O 

Weekendtur med Klubben af Helle Pedersen 

Den 2.-4. september var Fritidsklubben på 
weekendtur til Uldum Kær. Vi havde lejet 
en god hytte, hvor alle kunne røre sig. 

Området derude var meget fint. En dejlig 
stor grund med lidt skov omkring, hvor der 
var masser af frøer. Børnene samlede dem 
i forskellige vaskefade med vand og sten i, 
de fik megen god tid til at "lege" med 
frøerne. 

Fredag nat var vi på natløb. Børnene 
blev vækket, efter de havde sovet en god 
times tid, så det var ikke alle, der var lige 
begejstrede for at komme ud af "poserne", 
men alle kom dog med. Det var en sjov 
oplevelse. 

Lørdag var vi nede at fiske ved Guden
åen, som ikke lå ret langt fra hytten. Des
værre var der ikke "bid" - jo, der var to, der 
fangede nogle meget store muslinger, som 
de mente, vi kunne gå hjem og koge og 
derefter spise, men vi mente, de skulle 
vente til de kom hjem. 



Lørdag aften havde vi diskotek med høj 
musik, snacks og hvad der ellers hører sig 
til. 

Søndag eftermiddag havde vi inviteret 
forældrene på kaffe, så de kunne komme 
ud at se hytten og derefter få deres meget 
trætte børn med hjem. 

Det var en rigtig god tur. o 

Loppemarked i 
Kaskelotten af Bo Wittus 

Vi ved alle, at der er sult og ødelæg
gelse mange steder rundt omkring i 
verden. 

Borgerne i Egebjerg og Hansted udnyttede 
i rigt_mål chancen for at kombinere en god 
handel med at hjælpe den hårdt prøvede 
befolkning i Rwanda, da Kaskelotten holdt 
loppemarked onsdag den 21. sept. 1994. 

Det var dejligt at opleve den massive op
bakning, som også vores samarbejdspart
nere fra Hansted Hospital og Egebjerg 
Kollegiet også ydede sit til. 

Vi synes, at det er meget vigtigt, at 
børnene lærer selv at yde en indsats i mel
lemmenneskelig sammenhæng - og det var 
dette loppemarked bl.a. udtryk for. 

Hvor mange gange hører / siger vi ikke 
et-eller-andet om, at "det er også for dårligt, 
at ingen gør noget"!? N u har vi gjort noget -
sammen - og børnene er ræve-stolte over 
resultatet. 

Loppemarkedet var præget af en rigtig god 
stemning. Det er mit indtryk, at alle hygge
de sig med hinanden. Smil-Iatter-snak
fællesskab; ingredienserne var mange i det
te "sammenkog", der indbragte kr. 6.287,50. 

Mange, mange tak til alle for støtten. O 

Trafik og rundkørsel af Bo Wittus 

Ja, nu har vi så fået en rundkørsel i 
Egebjerg - og det er bestemt ikke en 
fordel for IIvoresll børn i Kaskelotten. 

Det er i almindelighed svært for mindre 
børn at overskue trafikken og hvordan den 
udvikler sig. 

Når man så tilmed har udviklingen i en 
rundkørsel at forholde sig til - endda med 
beplantning i centrum, som er umuligt at se 
over for børnene -, at cyklende skolebørn 
meget tit suser på tværs af vejen gennem 
fodgængerfeltet for at komme til cykelstati
verne, at kun enkelte bilister holder tilbage 
for børnene .... så kan det godt være svært at 
være barn i trafikken. 

Vi prøver selvfølgelig at lære børnene, at de 
skal bruge fodgængerfeltet - men helt ær
ligt, er der noget at sige til, at de vælger at 
gå over længere henne ad Rådvedvej? 

Det bedste ville være at få et fodgænger
felt 15-20 meter længere henne end de eksi
sterende - helst suppleret med bump. 

Hjælp os lige med at passe på byens 
børn i trafikken, ikk'? - og husk så lige, at 
man faktisk har pligt til at holde tilbage. 

Der skal forhåbentlig ikke lig på bor-
det, før der sker noget?? O 

Bente V. Nielsen 
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Julesorgen 
af Hans Michael Jermin, sognepræst, em. 

0, maatte vi kun den Glæde see, 
Før vore Øine lukkes, 
Da skal, som en Sarne-Moders Vee, 
Vor smerte sødt bortvugges! 
Vor Fader i Himlen! lad det skee! 
Lad Jule-Sorgen slukkes! 

N.F.S. Grundtvig 

Julesorgen - hvad menes der dog med disse 
ord midt i en glad tid? 

Ja, midt i en travl tid - med mange forbe
redelser til en fest i hjemmet og måske også 
i kirken - da hænder det, at vi bliver stand
set i vores travlhed, fordi den forestående 
højtid er en anledning til at mindes og gøre 
status. 

Et år er på hæld og et nyt år venter. 
Hvordan gik det gamle år, og hvad for
venter vi af den nye tid, som med lyset 
strømmer os i møde. 

Med julebudskabet om at lyset skinner i 
mørket - at et menneske fremstod, udsendt 
fra Gud - Menneskesønnen Jesus Kristus, 

påmindes vi om evangeliets glade budskab 
- også til os. Men kan vi glæde os - tage del 
i juleglæden og være part i festen? 

Vi oplever alle i vor tilværelse såvel 
glade stunder og medgang som modgang 
og krisetider - møder sorgen og det onde. 
Netop ved julehøjtiden er der anledning til 
at skue såvel fremad som tilbage. 

For barnet er julefesten præget af barnets 
sorgløse ubekymrethed - senere i livet 
oplever vi livets alvor - netop når vi møder 
livets kriser da er det af allerstørste betyd
ning at vi bevarer evnen til at skue efter det 
lys kom til jord som resultat af at pagten 
blev genoprettet hin julenat i stalden i 
Bethlehem. Da er det af vigtighed for os at 
vi med Grundtvig kan bede vor himmelske 
Far og skaber om at julesorgen må slukkes -
således at vi får lov til at tage del i julefe

stens herlighed - såvel i kirke som i hjem. 

"Lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke 
bugt med det!" 

Lad vort juleønske være, at hvor mørkt det 
end kan se ud i hverdagen - hvor svært det 
end kan føles netop ved en julehøjtid at 
finde glæden og optimismen ... 
ja, lad os da bede om, at det må ske, at 
julesorgen slukkes! O 

At se det usynlige En legende af Selma Lagerl6f 

I Sverige begynder julen ikke med juleaften, men først julemorgen med 
gudstjeneste. Legenden er en barndomserindring skrevet i Saima Lagerlofs 
alderdom. Den lille Selma må blive hjemme fra gudstjenesten, men så 
fortæller farmor - og det bliver en juleprædiken, som præsten ikke kunne 
have gjort bedre. 
Det var julernorgen og alle var kørt til 
kirke, undtagen farmor og jeg. Jeg tror, vi 
to var helt alene i huset. Vi havde ikke fået 
lov til at være med, for den ene var for 
gammel og den anden ikke gammel nok. 

Mens vi sådan var i ensomhed, begyndte 
farm or at fortælle. 

"Der var engang en mand," sagde hun, 
"som gik ud i den mørke nat for at låne ild. 
Han gik fra hus til hus og bankede på. 
Hjælp mig, sagde han. Min hustru har 
netop født et barn, og jeg må tænde ild for 
at varme hende og barnet. 

Men ingen svarede ham. - Manden gik 
og gik. Til sidst så han et lysskær som af ild 
langt borte. Han gik derhen og så nu, at 
skæret kom fra et bål. En mængde hvide får 
lå og sov omkring bålet, og en gammel 
hyrde sad og vogtede hjorden. Da manden 

kom hen til fårene, så han, at der lå tre 
store hunde og sov. De vågnede, da han 
kom, og åbnede gabet, som om de ville gø, 
men der hørtes ikke en lyd. Manden så, at 
de rejste børster, han så deres skarpe tæn
der, og at de for løs på ham. Men gabet og 
tænderne som hundene ville bide med, ville 
ikke lystre dem, og manden led ikke den 
mindste skade. 

Da manden næsten var nået hen til bålet, 
så hyrden op. Han var en gammel mand, 
uvenlig og hård mod alle. Da han så den 
fremmede nærme sig, greb han en lang, 
spids stav, som han plejede at støtte sig til, 
når han drev sin hjord på græsning, og 
kastede den imod ham. Men staven fløj til 
side og strøg forbi manden. 

Nu kom manden hen til hyrden og 
, sagde til ham: "Hjælp mig og lad mig låne 



ild hos dig. Min hustru har nylig født et 
barn, og jeg må have ild til at varme hende 
og barnet med". 

Hyrden havde mest lyst til at sige nej, 
men da han tænkte på, at hundene ikke 
havde kunnet gøre manden noget ondt, og 
at pigkæppen ikke kunne ramme ham, -
blev han underlig til mode og bange, og 
han turde ikke nægte det. 

"Tag så meget du vil," sagde han til man
den. 

Men ilden var næsten brændt ud. Der 
var bare en del gløder tilbage, og den frem
mede havde hverken ildskuffe eller spade. 

Da hyrden så det, gentog han: "Tag så 
meget du vil." Og han glædede sig over, at 
manden ikke kunne få ild alligevel. Men 
manden samlede gløderne op af asken og 
lagde dem i sin kappe. Og gløderne brænd
te ikke hans hænder og sved ikke hans 
kappe. Da hyrden så det, spurgte han for
undret sig selv: Hvad er det dog for en nat 
- siden hundene ikke bider, spydet ikke 
dræber og ilden ikke brænder? 

Han kaldte den fremmede tilbage og 
sagde til ham: "Hvad er det dog for en nat? 
Og hvoraf kommer det, at alle ting viser 
barmhjertighed?" 

Da svarede manden ham: "Jeg kan ikke 
sige det, når du ikke selv kan se det." Og 
han ville skynde sig bort for at skaffe sin 
hustru og barnet varme. 

Men hyrden sagde til sig selv, at han 
ville have rede på dette og fulgte efter 
manden, indtil han kom til det sted, hvor 
han hørte hjemme. 

Da så hyrden, at manden havde sin 
hustru og sit barn liggende i en bjerghule, 
hvor der kun var de nøgne stenvægge. Og 
skønt hyrden var en hård mand, blev han 
rørt og tænkte, at han ville hjælpe barnet. 
Ud af sin ransel tog han et blødt, hvidt få
reskind, gav det til den fremmede og sagde, 
at han skulle lade barnet sove på det. 

Men i samme øjeblik han viste, at også 
han kunne være barmhjertig, blev hans øjne 
opladt, og han så og hørte, hvad han ikke 
før havde kunnet. 

Han så, at rundt omkring dem stod en 
tæt kreds af engle med sølvhvide vinger, og 
alle sang de med høj røst, at Frelseren var 
født i nat, som skulle frelse verden. Da 
forstod han, hvorfor alle ting var så gode i 
denne nat, at de ikke ville gøre ondt. 

Der var en sådan uendelighed af jubel og 
glæde og sang i den mørke nat - hvor han 
før ikke havde kunnet skelne det mindste. 
Han var så glad over, at hans øjne var 
blevet opladt, at han faldt på knæ og takke
de Gud." 

- Men da farmor var kommet så langt, 
sukkede hun og sagde: "Men hvad hyrden 
så den nat, det kan vi også se, for englene 
kommer flyvende ned fra himlen hver 
julenat, - hvis vi bare havde øjne for dem." -
Og så lagde farmor sin hånd på mit hoved 

og sagde: 
"Dette må du ikke glemme, for det er 

lige så sandt, som jeg ser dig, og du ser 
mig. Det er ikke lys og graner, det kommer 
an på, og ikke gaver, men det, som er 
vigtigt, er, at vi har øjne, som kan se Guds 
herlighed". D 

Alligevel .... 
Han fødtes i en lille by 
som var forblevet ukendt for os, 
hvis ikke han var født der. 
Hans forældre var ikke rige 
Faderen var tømrer. 
Han rejste aldrig mere end 200 km 
fra sit fødested. 
Han blev aldrig konge eller magthaver. 
Han blev aldrig valgt til 
nogen tillidspost. 
Han skrev aldrig en bog 
Han var intet af det, vi forbinder 
med storhed. 
Han var på så mange andre måder 
helt anderledes. 
Han ejede for eksempel kun det tøj, 
han havde på kroppen. 
Han var nødt til at låne et æsel 
for at ride ind i Jerusalem. 
Han var nødt til at låne et værelse 
at fejre nadver i. 
Han var nødt til at låne en andens 
styrke for at få korset op på højen. 
Han var nødt til - endda i døden -
at låne en grav, 
Om hans henrettelse 
var der ikke nogen TV-reportage, 
ingen proteststorm rundt om i verden, 
ingen løbesedler ... 
Alligevel 
har verden aldrig været helt 
den samme efter ham. 
Hans kærlighed har verden aldrig 
kunnet glemme. 
Den har endda forvandlet et grusomt, 
barbari sk h enrettel sesi ns trumen t 
til et symbol 
på kærlighed og tilgivelse. 
Det ville være besynderligt, 
om ikke vi hos ham 
kunne hente noget, der kan hjælpe 
os til at leve sammen og forvandle 
mørket på vor jord. 
Til lys. D 

Efter David F. Olsen 
"Hvad tænker du selv?" 
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I Kærligheden 
Kærligheden går med langsomme skridt. 
Ikke fordi den er træt. Tværtimod. Men 
fordi den har god tid. Hele tiden er kærlig
heden på vandring rundt i menneskelivet 
og er altid parat til at stoppe op og blive 
længe, hvor der er den mindste anledning 
til det. Og det er der altid. 

Kærligheden har et skarpt blik: den kan 
se på lang afstand, den kan se om hjørner 
og den kan se bagud. Og især kan den se 
bagved . Og den kan det hele på een gang, 
og den kan se det allermindste, ja den kan 
se alt det, som slet ikke kan ses. 

I modsætning til sit skarpe blik har 
kærligheden et lidt sløvt intellekt. Når den 
er i gang, er den i gang og tænker ikke på, 
om det nu kan betale sig, om det nu har be
tydning, om det giver gevinst. Ingen dyb
sindige cost-benefit-analyser. Og logik er 
absolut ikke dens stærkeste side. Det ved 
den godt og er faktisk lidt stolt af det. 

Der er noget næsten tvangspræget ved 
kærligheden. Den kan ikke lade være med 
at være til! Den bliver ved og ved - helt ud 
i det håbløse, der hvor enhver fornuft er 
stået af for længe siden. Og kærligheden er 
ikke eksklusiv: den befinder sig godt der 
hvor alt er umuligt. 

Kærligheden har været til fra før tidernes 
morgen. Og den ved, at den skal blive ved 
ind i tidernes evighed, som aldrig får ende. 
Og den ved også, at den engang skal være 
enerådende. 

Kærligheden holder meget af fornuften. 
De mødes ind imellem til en kort snak, 
hvor de prøver hinanden af og ser, hvem 
der er stærkest. Fornuften prøver at tage 
pusten fra kærligheden. Fornuften er funk
tionel og tænker logisk og rationelt og 
analyserer med lynets hast kærlighedens 
arbejde sønder og sammen. 

Fornuften har et godt øje til meningsløs
heden. Den er til at tage og føle på, og man 
kan argumentere alt i sænk ved hjælp af 
meningsløsheden. Fornuften kan se det 
meningsløse overalt, uden at ulejlige sig 
særlig meget. Blot en korttidsobservation af 
menneskelivet får fornuften til at se på 
kærligheden som en illusion, som en glad 
gøgler, der mest af alt har underholdnings
værdi - og ikke ret meget andet. 

Fornuften ser på kærligheden som nytte
løs. Der er ingen effekt, ingen resultater. 
Dens svaghed er iøjnefaldende. 

Men kærligheden er ligeglad med fornuf
ten. Den påstår uden videre, at fornuften 
ser dårligt og med skyklapper på. Og at 

af korshærschef Bjarne Lenau Henriksen 

den frem for alt hverken kan høre, føle, 
sanse eller lide. Og så har fornuften ikke 
evigheden i sig - det er derfor den giver op 
og standser foran meningsløsheden. 

Når kærligheden for alvor skal holde 
sjov med fornuften siger den, at fornuften 
måske nok kan observere. Men den kender 
ikke til engagement i menneskelivet. For
nuften holder altid distance og involverer 
sig ikke. Den blir udenfor. Og så er det 
ingen sag at stoppe foran det meningsløse. 

Men kærligheden bliver ikke udenfor. 
Tværtimod. Kærligheden går lige ind i 
meningsløsheden og sørger for, at menings
løsheden ikke får lov til at være alene. 
Ondskab, had, ødelæggelse og død hvordan 
meningsløsheden overhovedet udtrykker 
sig, så går kærligheden med og sætter det 
hele i relief og siger: meningsløsheden er 
ikke alt i livet. 

Fornuften blir ganske bleg og helt ved 
siden af sig selv, når kærligheden fortæller 
om, hvor den kommer fra. Der er ikke 
noget, der hedder Gud, det kan man da 
sige sig selv, påstår fornuften og lader kold 
luft sive ud mellem sig og kærligheden. Så
dan ender deres snak hver eneste gang. Og 
alligevel kommer fornuften tilbage med 
regelmæssige mellemrum til Kærlighedens 
Hus. 

Men kærligheden ved, at den kommer 
fra Gud. Og derfor kan den høre og føle og 
sanse og lide. Alle mulige former for ond
skab og had og ødelæggelse og død kalder 
- uden at vide det - på Guds Kærlighed. 
Menneskelivets lidelse og smerte og me
ningsløshed og død rummer i sig et råb 
efter Guds Kærlighed. 

Derfor er Guds Kærlighed aldrig i ro. 
Dens liver een lang kamp. Og den kamp 
vil kærligheden gerne have menneskene til 
at gå ind i. Helt præcist vil den gerne have 
menneskene til at gå med hinanden ind i 
det smertefulde liv og håbe håndgribeligt. 
De stærke med de svage, de raske med de 
syge, de glade med de sørgende, de lykkeli
ge med de ulykkelige. 

Kærligheden vil gerne have, at menne
skene fatter, at livet er skabt til - netop 
kærlighed, til omsorg for alle mennesker og 
for jorden med hele dens fylde og alle dens 
skabninger. 

Og kærligheden vil gerne have menne
skene til at fatte, at den ikke er en blank og 
glat kærlighed, som kun lever for sig selv. 
Men at den er med dem i deres dødelige 
liv, i smerten, i lidelsen - helt ind i døden. 



Døden lever - så sandt som livet lever! Det 
ved kærligheden godt. Men døden kommer 
aldrig afsted, uden at kærligheden slår 
følge. Kærligheden går med i døden og 
bliver i livet. På en og samme gang. Det er 
en del af kærlighedens væsen: intet er den 
fremmed. Den kan ikke slå døden ihjel. 
Men den kan sørge for at døden aldrig er 
alene. 

Døden er aldrig større end kærligheden. 
Kærligheden overvindes aldrig af døden, 
men slår sig ned i sorgen og savnet og lever 
sammen med smerten hos hvert eneste 
menneske. 

Det fatter fornuften ikke. Og den spørger 
igen og igen: 

"Kender du den inderste mening med syg
dom og død, med smerte og savn?" 

"Nej" svarer kærligheden "men jeg er 
der!" 

"Er de klar over det, de der lider og dør 
og de der savner og sørger?" 

"Jeg ved det ikke altid" siger kærlighe
den "Men Jeg er der!" 

"Får de levende deres døde igen?" spør
ger fornuften. 

"Nej, men jeg er der',' siger kærligheden 
og spørger fornuften "Ved du hvorfor 
mennesker lider og sørger og savner med 
smerte?" 

"Ja" siger fornuften "det gør de fordi de 
mister". 

"Nej ... " siger kærligheden "de gør det, 
fordi de elsker". 

Julekoncerter 
af Ingerlise Sander 

i Hansted kirke den 11 . december 
I år har vi glæden af Østbirk voksen kor 
under ledelse af Preben Egeholt. Koncerten 
indledes med luciaoptog. Koret lægger 
vægten på gamle kendte julesange og sal
mer. Alt det, vi så godt kan lide og holder 
fast ved op mod jul, så vi kan glæde os 
meget. 

og i Lundum kirke den 18. december 
4. søndag i advent er gudstjenesten kl. 10.30 
tilrettelagt således, at den bliver en kombi
nation af gudstjeneste og julekoncert. "Midt
vejskoret" fra Egebjerg vil komme og sam
men med menigheden synge julen ind, men 
vil også lade os lytte til korets sang. Glæd 
jer til en hyggelig optakt til julen. 

Kærligheden bliver stille lidt og tænker, at 
det hele måske er dens skyld. Den tænker, 
at hvis kærligheden ikke var til, gjorde livet 
ikke ondt. Hvis kærligheden ikke var til, 
gjorde døden ikke ondt. Hvis kærligheden 
ikke var til, gjorde det slet ingen ting! 

Så var alt tomhed .. .. ... 

Men: 
Kærligheden ophører aldrig; men hvad enten 
det er profetiske gaver, de skal engang for
svinde, eller tungetale, den skal forstumme, 
eller kundskab, den skal forsvinde; thi stykke
vis erkender v i, og stykkevis profeterer vi, 
men mJ.r det fuldkomne kommer, skal det 
stykkevise forsvinde. Så længe jeg var barn, 
talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, 
dømte jeg som et barn; efter at jeg er blevet 
mand, har jeg aflagt det barnagtige. Nu ser 
vi jo i et spejl, i en gåde, men da skal vi se 
ansigt til ansigt; nu kender jeg stykkevis, 
men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg 
jo selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, 
Mb, kærlighed, disse tre; men størst af dem 
er kærligheden. 1. Kor. 13, v. 8-13 

Julefest for 
pensionister 
Den årlige julefest for pensionister i Lun
dum og Hansted sogne afholdes i år den 
15. december. Julefesten starter i Hansted 
kirke kl. 14.00. Senere er der fælles kaffe
bord i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus og 
underholdning af Katy Bødtker. Deltagerne 
betaler 25,00 kr (tilskud til kaffen). 

Tilmelding 
senest den 10. december til: 

østergaard Thomsen .... v 7565 6063 
Karen Thomassen .... . .. 1r 7565 4226 
Else Bregendahl ........ 1r 7565 6239 

Menighedsrådene arrangerer buskørsel i 
forbindelse med julefesten! O Side 31 
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Lundum Hansted 
14.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 
Familiegudstjeneste Familiegudstjeneste 

Gudstjenester på Hansted Hospital 
Onsdag den 14. december, 
Lørdag den 24. december, 
Onsdag den 11. januar, 
Onsdag den 01. februar, 
Onsdag den 22. februar, 

kl. 14.30 
kl. 14.00 
kl. 14.30 
kl. 14.30 
kl. 14.30 

: Gudstjeneste ml altergang v I Ingerlise Sander 
: Julegudstjeneste v I Ingerlise Sander 
: Gudstjeneste v lIngerlise Sander 
: Gudstjeneste ml altergang v IIngerlise Sander 
: Gudstjeneste v lIngerlise Sander 



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

kører ikke på bestemte søndage, men 
kan bestilles efter behov, både til kl. 
09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30. 

torsdag desuden ....... 17.00-18.00 

Gravere 
Hansted: 
Hans Thomsen ........ "B' 7565 6133 
Stængervej 46, DK-8700 Horsens 
telefon på kirkegården .. "B' 7565 6704 

Når du er interesseret i at benytte kir
kebilen, kan du ringe direkte til Horsens 
Taxa ("B' 7550 3000) senest dagen før den 
pågældende gudstjeneste og meddele at 
du ønsker at være med i kirkebilen den 
følgende dag. Opgiv også gudstjene
stetidspunkt. 

Lundum: 
Thorkild Lindskov . . .... "B' 7565 4225 
Toftevej 18, DK-8700 Horsens 

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

1. søndag i advent den 27. november 1994, 
Hansted kirke kl. 10.30 
Traditionen tro kommer 4. klasserne fra Egebjergsko-

. len. De synger og spiller og giver os dermed en festlig 
start på adventstiden. Det er en stor glæde for foræl
dre, bedsteforældre og os alle at opleve, hvordan disse 
børn spreder glæde. 

1. søndag i advent: 
I Lundum kirke er gudstjenesten denne dag kl. 14.00, 
og den anden 4. klasse er der. Efter gudstjenesten 
indbyder menighedsrådet i Lundum alle til hyggelig 
sammenkomst i Borgerhuset. Juletræet i gården 
tændes. Der serveres æbleskiver og læses julehistorie. 

I. Sander. 

Julebørnegudstjeneste i Hansted kirke tirsdag 
den e. december kl. 10.00 
Som sidste år indbydes alle dagplejemødre (kommu
nale og private) til Hansted kirke og derefter til 
"julehygge" i præstegården. Hjemmegående mødre 
med børn er også hjertelig velkommen. Af hensyn til 
servering af æbleskiver bedes I tilmelde jer hos mig 
senest torsdag den 1. december (senere kan også gå, 
hvis det skulle være). Hjertelig velkommen med børn 
under skolealderen. Ingerlise Sander. 

Julegudstjeneste for psykisk handicappede og 
pårørende tirsdag den e.december kl. 19.00 
i Hansted kirke. 
Organisationen Bo-Horsens og dermed også Egebjerg
kollegiet har igen ønsket, at jeg holder julegudstjene
ste for alle "brugere" og pårørende samt personale fra 
institutionerne i Horsens. Jeg glæder mig meget til 
denne aften og ønsker hjertelig velkommen til kirken. 
Private hjem, som har psykisk handicappede derhjem
me er hjertelig velkommen! 

I. Sander 

Sogneaften onsdag den 25. januar 1995, kl. 
19.30, i Hansted præstegård 
v / sognepræst Ingerlise Sander. 
Emne: "At elske, thi deri er livet". 
På opfordring har jeg besluttet at indbyde til en aften, 
hvor jeg vil tale om livet, som vi forsøger at leve det 
både i glæde og smerte. Hvordan livet kan blive slået 
ned, - af problemer, - af bekymringer eller ved at 
miste, men også hvordan håbet og kærligheden i livet 
kan rejse os op igen. Unge familier såvel som ældre 
indbydes. Der serveres kaffe. 

Sogneaften onsdag den 8. februar kl. 19.30 i 
Hansted præstegård: 
"Når jeg misted' det, som er mig kært" 
Denne aften vil jeg koncentrere mig om døden, når 
den rammer os "midt i livet". Jeg vil komme med et 
oplæg om savnet, som er kærlighedens smerte. Jeg vil 
forsøge at lægge op til en samtale om vore reaktioner, 
når vi står overfor et menneske, som har mistet eller 
møder et menneske, som går livets afslutning imøde, 
enten på grund af sygdom eller alder. Og hvad gør vi 
os selv af tanker om døden? 

Denne aften vil jeg bede om tilmelding til mig 
senest 15. januar og gerne før. Jeg vil foretrække en 
gruppe på 25 og hvis der er flere tilmeldinger vil jeg 
holde en aften mere med samme emne. 

Foredraget den 25. januar kl. 19.30 vil stå i god 
sammenhæng med den følgende aften om døden. 
Men den 25. januar kan også stå alene. 

Jeg håber, at det vil lykkes mig at tilgodese de 
ønsker, som er kommet vedrørende emnet: Døden. Og 
jeg vil tage emnet op på en ganske jævn måde, som vi 
erfarer det midt i livet. 
Hjertelig velkommen. 

Disse aftener serveres kaffe og 
brød/15 kr. pr. person. 
Ingerlise Sander. Side 33 
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Hvornår starter dine 
Yvonne Christiansen (51 år) 

De begynder her sidst i november. 

Jeg synes, at det er lige tidligt nok, når 
butikkerne begynder at starte op med jule
kataloger og julepynt allerede sidst i okto
ber, fordi børns forventninger bliver stillet 
for hurtigt op. Det skal først starte sidst i 
november eller først i december. 

Vi har faste traditioner omkring julen, og 
jeg betragter julen som børnenes fest. Vi 
går meget op i det med børnene, så det er 
dejligt, at vi har mange børn hjemme juleaf
ten. 

Marianne Petersen (30 år) 

Omkring den 20 december, juleforberedel
serne begynder i hvert fald ikke for tidligt 
hos os. 

Jeg synes, at det er træls, men det må være 
mere træls for dem, som har børn, for der 
må blive lang tid til jul for dem, når de 
allerede nu skal se på julekataloger og 
julepynt i butikkerne. 

Vi holder en hel traditionel jul med and og 
flæskesteg og hvad dertil hører, men en 
god tradition for mig er, at vi kun åbner en 
gave ad gangen, så alle kan nå at følge med 
i, hvad der foregår. Derved bliver det ikke 
bare et stort gaveræs, som bare skal over
stås. 



juleforberedelser? 
Betty Holst (56 år) 

Mine juleforberedelser begynder nok inden 
ret længe. Jeg vil have det sådan, at jeg er 
færdig med meget af det praktiske, så jeg 
kan få tid til alt det hyggelige i december. 

Jeg synes egentligt, at det er fint, når butik
kerne starter så tidligt, for man kan nå at 
sortere og tænke på, hvad man vil købe og 
jeg bliver såmænd ikke fristet af det allige
vel. 

Vi har mange faste traditioner, men det er 
ikke nogen, der er noget særligt. Det er vist 
helt almindelige jul traditioner, hvor vi skal 
hente juletræ og vi skal helst nå at få gløgg 
engang inden jul. Juledag har vi alle børne
ne hjemme og ellers er det vist helt almin
deligt. 

Birgit Koch (46 år) 

De begynder faktisk om sommeren, for der 
skal jeg høste rug, som foregår på gammel
dags maner og så skal det tørres; men det 
har jo været en dejlig sommer i år, så det er 
flot og gult. Jeg er faktisk startet med at 
lave julebukke nu, fordi jeg sidder på Vejle 
Mølle sammen med min far den første 
weekend i december hvert år, hvor vi laver 
julebukke og andre halmting. 

Det rører mig ikke en pind, at bu tikkerne 
starter så tidligt. Jeg er selv gammel for
retningsdame og jeg må indrømme, at jeg 
dengang synes det var for tidligt at starte, 
men nu kan vi jo tåle at se på alverdens 
ting og høre den samme musik hele året, så 
det rører mig ikke. 

Jeg ved ikke, om jeg har en god tradition at 
videregive. Det er svært at sige, men vi har 
da mange, som vi selv har opbygget efter, 
at vi er flyttet til Jylland med ungerne, men 
det er da vigtigt at hygge sig og nyde den 
mørke tid med masser af levende lys. 

Side 35 
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Fra Mexico City til Tekst af Lisel Pedersen 
Foto: Jørgen Pedersen 

San Crist6bal de las Casas 
Er der nogen, der har spekuleret på, hvad "Moctezumas 
hævn" er? Det er simpelthen det, som mange turister bliver 
"overfaldet" af, nemlig diarre af værste slags, hvor man bliver 
rigtig syg og dårlig. 
Moctezuma var en meget berømt azteker-høvding, som led en 
grusom død under spaniernes belejring i ISDO-tallet. Nu tager 
han hævn på så mange turister som muligt! 

Jomfruen af Guadalupe 
Vi forlod Mexico City tidligt mandag mor
gen, den 9. maj og vores første stop gjaldt 
JOMFRUEN AF GUADALUPE, som er en virke
lig berømthed. Hun befinder sig nu i kirke 
nr. 3 - de 2 øvrige står lige i nærheden, men 
er lukkede p.g.a. risiko for nedstyrtning. 
Begge kirker er sunket kraftigt i den ene 
side p.g.a. jordskælv. Den nye kirke - eller 
en basilika er det egentligt - er meget mo
derne efter katolsk standard, nemlig stor, 
cirkelrund og bygget af glas og stål. Basili
kaen er national helligdom og mange stærkt 
troende mexicanere kravler faktisk over 
lange strækninger - ofte flere hundred e 
kilometre, selvom det for os lyder vanvit
tigt!! - på deres knæ til basilikaen og op til 
alteret med billedet af denne Jomfru. Al
mindelig kendt er det også, at det hjælper 
at komme og bede til Jomfruen, hvis man 
mangler en mand eller kone! 

Vi trådte nysgerrigt ind i denne kirke, 
som var fyldt med mennesker. Der var 
automatiseret gudstjeneste! Mange mexica-

nere lagde sig på knæ, straks de kom in
denfor døren, og kravlede - ikke på alle 4, 
men oprejst og med et meget koncentreret 
udtryk i ansigtet - hele vejen op til alteret. 
Vi havde set dette i mange andre kirker 
også, men det virkede hver eneste gang lige 
underligt på os. Det er faktisk umuligt, at 
sætte sig ind i deres stærke tro. 

Man kunne få lov til at betragte "Jom
fruen af Guadalupe" på nært hold. D.v.s. 
man kunne komme om bag alteret, hvor 
der var en bred gang mellem alteret og 
billedet af Jomfruen. Her havde det været 
nødvendigt at tænke rationelt og tage tek
nikken i brug, for ellers ville det være 
umuligt at komme frem overhovedet for 
bedene mexicanere. Sådan havde det været 
i starten. Folk kunne stå i timevis i dyb bøn 
foran billedet, hvilket skabte kaos. Hvad 
gjorde man så? Man installerede simpelthen 
tre rullende fortove! 

Trappeartister 
Sidst på formiddagen nåede vi frem til 
TEOTIHUACAN, som er resterne af en gam
mel tempelby. Området er et af Latinameri
kas største ruinkomplekser. Der er sket - og 
sker stadig - omfattende udgravninger, men 
alligevel har man ikke kunnet finde ud af, 
hvilken befolkningsgruppe beboerne har 
tilhørt. I dette område finder man SOLENS 

PYRAMIDE, som er den 3. største pyramide 
i verden. Der er 248 trin til toppen og der 
kravlede vi selvfølgelig op. Kors, hvor blev 
vi forpustede, men vi forsikrede hinanden 
om, at det måtte bestemt være, fordi vi var 
oppe i 2.300 m' s højde, så luften var lidt 
tynd. Fra toppen var der en fantastisk 
udsigt over hele området. Også månen 
havde en pyramide, som meget logisk 
hedder MÅNENS PYRAMIDE. Den er knap så 
høj, så her kravlede vi også op ad de man
ge trin, for at nå toppen. Man mener, at de 
2 pyramider har haft templer på toppen og 
at disse har tjent et religiøst formål. 



I Hernan Cortes fodspor 
Efter en pause i skyggen - sammen med en 
iskold cola, til at støve halsrøret af med -
kørte vi videre. Vi havde besluttet, at vi 
ville køre til PUEBLA - ikke ad den normale 
landevej, men ad den sti, hvor HERNAN 
CORT ES i 1519 kom med sine spanske sol
dater. Stien er farbar i tørre perioder og går 
mellem 2 vulkaner. 

Undervejs kom vi igennem flere små
flækker. Et sted havde de en meget farverig 
kirke. Den var gul- og hvid ternet samt 
udsmykket med køkken bl å og sorte kakler. 
Et herligt syn midt i al trøstesløsheden. Vi 
syntes, at den lignede en billedbogs-kirke 
og stoppede, for at kigge ind. Man var ved 
at pynte op til et bryllup, der skulle holdes 
om aftenen. Vi blev også inviteret, men 
måtte desværre sige nej tak. 

Byen virkede utroligt fattig, men vi 
kunne alligevel ikke la' være med at grine 
lidt, da vi stak hovedet indenfor i kirken. 
Det var ikke fordi, den var prangende. 
Absolut ikke. Næh, der var opsat elektro
nisk display, så alle kunne følge med i 
dagens tekst, hvis de forøvrigt kunne læse! 
Ved nærmere eftersyn - og lidt senere 
lydprøve - fandt vi ud af, at i kirketårnet 
sad der også højtalere vendt mod alle 4 
verdenshjørner. Der var altså ingen und
skyldning for ikke at have hørt præstens 
dundertale. 

Vi fortsatte ud ad Cortes' sti, som af og 
til delte sig i to. Vejskilte var der ikke no
gen af, så det var lidt af et lykketræf, hvor 
vi ville havne henne. 

Først på aftenen kom vi endelig til en større 
by, som vi var overbeviste om måtte være 
PUEBLA. - Det var det nu IKKE! - Det var 
CHOLULA, men hvad forskel gjorde det 
egentlig? Vi gjorde et stop og gik ud og 
kiggede på byen. Ved en lille bod fik vi det 
mest lækre friskpressede appelsinsaft. Efter 
at have handlet lidt, fandt vi en trailerpark, 
hvor der var et stort hus med fælles so
verum fyldt med køjesenge. Der var vel ca. 
50 sovepladser. Her blev vi indlogeret og 
da vi var de eneste, var det bare om at 
finde den bedste seng. 

I taxa rundt om hjørnet 
Næste dag startede vi allerede ved 6-tiden 
om morgenen, for vi skulle krydse bjergene 
i syd for at komme til OAXACA. Sent på 
dagen ankom vi og fandt hurtigt en trailer
park, hvor vi slog vores telte op. Vores 
lystige hollænder var stadig ikke helt på 
toppen, så vi blev enige om at blive i byen 

i et par dage. Næste dag var meget lummer 
og sidst på dagen kom der et kraftigt uvejr 
med regn, lyn og torden. Vi kravlede alle 
ind i vores telte ved 18-tiden og det endte 
med, at vi ikke kom ud igen, førend næste 
dag! - Det var nu ganske hyggeligt at ligge 
der ovenpå soveposen med walk-man og 
go' musik i ørerne. Så fik vi stresset grun
digt af. 

Næste aften var den lystige hollænder -
som hed Simon - kommet lidt til sig selv, så 
vi besluttede at tage ind til ZOCALOEN for at 
få noget at spise og hygge os lidt. (Enhver 
mexicansk by stor eller lille - har en zocaIa. 
Den ligger altid i bymidten og er det natur-

lige samlingspunkt for byen. Zocaloen kan 
være en åben plads eller et parklignende 
område. Udseendet afhænger af byens 
fattigdom/rigdom, men ens for alle zoca
lo'er er, at de har en pavillon som centrum). 

Da Simon nu var kommet ovenpå igen 
efter at have ligget i dvale i nogle dage, var 
han helt vild for at komme i byen. Vi to 
piger var lidt kedelige og foreslog, at "mæn
neme" bare kunne tage ud og male byen 
rød, vi kunne godt selv finde hjem. Fra 
tidligere ture kendte Klaus et rigtig godt 
sted med god musik og dans. De prajede en 
taxa og bad ham køre til LA LUNA. Chauf
føren kørte frejdigt afsted og efter lidt tid 
stoppede han og slog ud med armen, så var 
de der. Klaus protesterede, det var aldeles 
ikke LA LUNA! Chaufføren blev helt rådvild 
og kaldte over radioen for at få hjælp. 

Det var lidt af en oplevelse at høre på, 
selvom Jørgen og Simon ikke forstod et 
kuk. Der blev grinet og pjattet i flere minut
ter over radioen, men enden på det blev, at 
stedet vist nok var lukket!, Han kørte dem 
så hen til et sted, hvor han sagde, der var Side 37 
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musik. Der var pokker var der. Forøvrigt 
havde han sat dem af mindre end 100 m 
fra, hvor de startede! 

Så de måtte på' en igen. De fandt en ny 
taxa. Her havde chaufføren selskab af en 
dame på forsædet. Hun var åbenbart fast 
inventar, for de tre mænd måtte bare om på 
bagsædet. - De fleste taxier derovre er i 
Fiesta-størrelse - så man kommer hinanden 
godt ved, når man bliver klemt ind på 
bagsædet. - Denne chauffør kendte et godt 
sted med musik og dans, men han kørte nu 
ikke lige med det samme, for han skulle 
lige have en dame/veninde mere ind på 
forsædet! Stedet han kendte, viste sig at 

være et fint discotek, hvor man blev krop
svisiteret af et par unge mænd - med wal
kie-talkie-udstyr på - inden man blev lukket 
ind. Det var nu ikke lige stedet til hygge -
det var simpelthen tekno-pop for fuld 
udblæsning. Efter 5 min.s ophold, var øre
gangene blevet totalt renset for ørevoks. 
Efter et par øl forlod de dette "rædselskabi
net". 

Uden for diskoteket holdt en taxa, og efter 
at have købslået om prisen, ville han køre 
dem til et sted, hvor der var damer og 
musik. Efter en længere køretur ud på 
landet, kom de til en ladelignende bygning, 
hvor der igen stod en fyr, der ville kropsvi
sitere dem. Indgangsbetaling var 5 pesos = 
ca. 10 kr., så det var jo meget rimeligt. Da 
de var kommet indenfor, fik de sig lidt af 
en overraskelse. Det var nærmest som et 
gammeldags forsamlingshus med en lang 
cementrampe tværs igennem hele salen og 
med stole og små borde langs med rampen. 
Belysningen var lilla fluoscerende lysstofrør 
- Hyggeligt!. Da de kom ind var der hver-

ken musik eller andet, kun nogle få mex
cianere, der sad afventende. Vores 3 even
tyrlystne mænd bestilte en øl og sad bare 
og gloede lidt. Her kunne man da i det 
mindste snakke sammen, men hyggeligt l!?? 
Lidt efter begyndte der at strømme inci
terende Tina Turner musik ud fra et par 
højttalere nede for enden af salen, og ind på 
rampen kom en lettere påklædt dame, som 
begyndte at danse, samtidig med at hun 
sørgede for at blive endnu lettere påklædt, 
indtil hun til sidst havde smidt hver en 
trevl. Sådan gik det slag i slag med nye 
damer på rampen - ikke alle lige kønne at 
se på. Efter en l Y2 times tid havde drengene 
fået nok og drog hjem til teltene igen, et par 
oplevelser rigere. 

De næste par dage bevægede vi os stille og 
roligt ned mod sydkysten ved Stillehavet. 
Igen op og ned ad bjerge! Undervejs var vi 
bl.a . inde i en indianerlandsby, hvor man 
havde specialiseret sig i tæppevævning. Der 
var u troligt mange flotte tæpper til yderst 
rimelige priser, men det er jo altså begræn
set, hvad man kaI ha' i en rygsæk! 

Afslapning ved Stillehavskysten 
Fredag sidst på eftermiddagen ankom vi til 
ZIPOLITE ved Stillehavskysten. Vi fandt frem 
til POSADA SAN CRISTOBAL helt nede ved 
stranden, hvor vi skulle have 2 overnat
ninger. - Det var i hvert fald planen, men 
planer kaI jo ændres !! 
Langs nogle kilometer strand lå det ene lille 
"hotel" - (læs strandhytte) - efter det andet. 
Her kunne man indlogere sig for næsten 
ingen penge. Hvert "hotel" havde et over
dækket stykke ned til stranden indrettet til 
restaurant. Det var stedet, hvor man absolut 
kun kunne lave INGENTING. Det blev til et 
rigtigt driverliv, hvor man lynhurtigt helt 
kunne glemme verden udenom. 
Her var det skik, at man betalte et beløb 
forlods i restauranten - nogenlunde svaren~ 
de til det antal dage, man havde tænkt sig 
at blive. Samtidig skrev man sig ind i en 
bog og så kunne man bare bestille mad og 
drikke, som man lystede. Det var praktisk, 
for man havde jo så lidt tøj på som muligt 
på grund af heden. Faktisk var der temme
lig mange, der slet ingen tøj havde på. Vi 
var nemlig havnet på den eneste · nøgen
badestrand, der findes i Mexico! 
Det var iøvrigt almindeligt kendt, at på 
denne strækning af kysten blev der købt/
solgt hash / kokain frit. Det er ellers 
STRENGT FORBUDT, men tolereres altså i 
dette område. Måske var det grunden tit at 
vi mødte en masse besynderlige, men abso-
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lut også søde mennesker på dette sted -
bl.a. gamle hippier, som ikke havde "op
daget" (eller ikke ville) at vi var kommet et 
godt stykke fra 70' erne. Her levede fast en 
flok "blomsterbørn", som kom fra både 
U.S.A. og Europa. De levede af at lave og 
sælge smykker. Der skulle ikke så meget til 
for at opretholde en tilværelse i disse om
givelser. 

Stedet var dog også enormt søgt af 
rygsækfolket, som gerne blev op til 14 
dage. Man kunne nemt blive bidt af den 
afslappede atmosfære på dette sted. 

Vi var kun ude at bade en enkelt gang i 
Stillehavet, fordi bølgerne var rimeligt høje 
og der var en MEGET KRAFTIG understrøm, 
hvilket Jørgen fandt ud af, da han var ude 
at svømme en dag. På et tidspunkt var han 
i tvivl, om ikke han ville havne i Japan med 
den fart og kraft bølgerne trak udad, istedet 
for inde på stranden. Han blev dog skyllet 
ind på stranden igen, men kom lidt for tæt 
på nogle klipper, så han forstuvede sin 
storetå. Man skulle virkelig passe enormt 
godt på. Understrømmen gjorde det van
skeligt at blive stående, når bølgerne trak 
sig tilbage. Faktisk blev man advaret om at 
bade på stedet, hvis ikke man var en utro
ligt habil svømmer. 

En eftermiddag havde vi lagt os på 
stranden et godt stykke fra vandkanten. 
Jørgen lå og småsov og jeg sad med ryggen 
til vandet og skrev postkort. Pludselig 
sagde det bare SMÆK og jeg fik en bølge i 
bagdelen. Vi hoppede omkring, som et par 
lopper, for at redde kamera, breve, postkort 
og bøger - til stor morskab for dem, der sad 
godt og bekvemt i liggestole 10 m længere 
oppe på stranden. 

Stærke sager 
Det var vores sidste "slapperdag", så vi 
skulle rigtigt hygge os om aftenen i restau
ranten. Vi fik god mad og senere et par 
skønne Margarita' er, som vi sad og nød i 
mørke. Vi blev enige. om, at de vist havde 
været lidt rundhåndede med tequilaen, for 
de smagte lidt stærkt. Restauranten blev 
"lukket" - d.v.s. slukket - kl. 22,00, men var 
ellers til fri benyttelse. Det var utroligt 
skønt at sidde i liggestol på stranden med 
en drink i hånden og kigge op i stjernehim
melen. SUK! 

Da vi kom til køjs, gik jeg omgående ud 
som et lys. Vågnede dog efter 3 timer, fordi 
min mave rumsterede lidt kraftigt. Jeg 
havde en stærk fornemmelse af, at der var 
et "vulkanudbrud" undervejs. Da der ingen 
vand var i toiletterne om natten, var jeg 
ikke meget for at gå derud for at "ofre", da 

det jo var et fællestoilet. Det ville være lidt 
ulækkert at komme ud til om morgenen. 
Altså fandt jeg en plastic-bærepose {hvad 
kan de dog ikke bruges til!. Da aftensmad 
og Margarita' er var blevet godt anbragt, 
slog jeg en knude på posen og gik ned til 
den store skraldespand med den. De VAR 
altså stærke de Margarita' er! 

Mexicansk mekanik 
Næste dag skulle vi videre i programmet. 
Vi kom dog ikke længere end til en lille 
søvnig fisker- og ferieby, ca. 5 km væk, så 
strejkede bilen. 

Vi fandt en lille restaurant, som ejedes af 

en amerikaner, nede ved havnen. Her fik vi 
"frikort" til mad og drikke, indtil Klaus kom 
tilbage med bilen igen. 

Det blev en lang dag, som vi tilbragte 
dels i restauranten, dels under en palme på 
stranden. Vi kunne ikke bestille andet end 
at æde, drikke og sove. Først ved 17-tiden 
kom Klaus tilbage. Nu skulle det være 
fikset. Det var et eller andet med bezintil
førsIen . Da han havde fået noget at spise, 
kørte vi så videre. Vi skulle gerne over på 
den anden side af bjergene inden midnat. 
Inden da fik vi fyldt benzin på i nabobyen 
og så gik det ellers op ad bjerget. Klokken 
var 20 og det var blevet buldrende mørkt. 

Pludselig "harkede" bilen et par gange og 
kunne næsten ikke trække sig fremad. Kors, 
hvor Klaus ku' bande på schweizisk! 

Vi listede afsted nogle få meter, hvor der 
midt i et sving kom noget, der lignede en 
lille vigeplads. Her gik bilen helt i stå. Den 
nåede ikke at komme helt ind på vi
gepladsen, men holdt med bagenden midt 
ude på vejen. Vi blev kommanderet ud og Side 39 
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skubbe bagpå. Det var lige ved at tage livet 
af os - vi var jo kun fire, og det gik opad, 
men ind kom den da. Klaus kravlede ind 
under bilen med minelampe på panden. 
Han undersøgte bilen, bandede og svovlede 
kraftigt dels over mexikanernes mekaniske 
snilde - eller mangel på samme - og dels 
over, at vi andre var lettere ubegavede, 
hvad angik bilreparation og hans special
værktøj . I det hele taget var hele verdens 
befolkning nogle dumme idioter den aften, 
iflg. Klaus. Han strøede om sig med diverse 
værktøj, som vi andre efter bedste evne 
prøvede at holde styr på i mørke. Det 
endte med at han sugede lidt benzin op fra 

tanken. Derefter lavede han et sindrigt 
system, så der kunne dryppe benzin direkte 
ned i motoren, som lå mellem de to for
sæder. 

Alt dette varede ca. ~-1 time og i den 
periode kom der lastbiler forbi, og politiet 
og militæret kørte også forbi flere gange. En 
enkelt gang stoppede de, for at høre hvad 
der var galt. Det var meget venligt af dem 
! Men deres hjælp måtte vi kigge i vejvi
seren efter, som vi siger herhjemme. 

Endelig fik han bilen igang og vi blev 
beordret ind i en vis fart. Jørgen var lang
som og fik et verbalt fur. Det så ud, som 
om han var optaget af at stå og gøre gym
nastik foran bilen. Klaus anså ind imellem 
Jørgen for at være lidt exentrisk, fordi der 
kunne være lidt rigelig "krudt" i ham, og 
han bl.a. kunne finde på at løbe sig en tur. 
Så hvorfor ikke også gymnastik, mens han 
reparerede bil?! 

Vi var faktisk kun kommet ca. 12 km fra 
Zipolite. Det første hus, der lignede en 
restauration / hotel, kørte vi ind til. Her var 
ingen sengeplads ledig. Næste by lå ca. 10 

km væk fik vi at vide, måske var der et 
hotel. Klaus var virkelig rødglødende af 
raseri. Vi gik ind i restauranten, for at få en 
forfri skning og måske blive kølet lidt af. 
Indbyrdes havde vi 4 snakket om, at det 
nemmeste ville være at tage tilbage til 
Zipolite. Jeg foreslog derfor, at vi tog en 
taxa tilbage til Zipolite, da vi jo ikke var 
kommet så langt væk. Så kunne vi blive 
der, indtil bilen var blevet repareret rigtigt 
og Klaus behøvede ikke at tænke på os 
imens. Tak spids, det skulle jeg aldrig ha' 
nævnt! Du godeste, hvor blev han fornær
met. Det ku ' der absolut ikke blive tale om, 
vi kunne tage en taxa til næste by, over
natte der og så kunne vi tage en taxa til 
Zipolite næste morgen, hvæsede han, idet 
han rejste sig og spankulerede ud af døren. 
Vi sad lettere målløse tilbage, men kunne så 
ikke lade være med at grine stille, mens vi 
sad og betragtede ham trave op og ned ad 
vejen i et energisk (rasende) tempo. Det var 
fakti sk temmelig urkomisk. 

Da der var gået 10 min., kom han ind igen 
en hel del nedkølet og meddelte os, at HAN 

syntes, at vi skulle tage til Zipolite, for det 
var jo ligerneget om taxaen kørte 10-12 km 
i den ene eller anden retning. Han sagde 
det faktisk, som om det var noget han selv 
lige havde fundet på! Vi andre kiggede på 
hinanden med forbavsede øjne og havde 
forbandet svært ved ikke at komme til at 
grine. 

Pludselig slog han sig for panden og var 
igen ved at gå op i limningen. Han havde 
glemt sit værktøj, ur og liggeunderlag fra, 
da han reparerede bilen. Jørgen kunne dog 
berolige ham med, at det havde han taget 
med ind i bilen - det var derfor, det havde 
set ud som om, han havde gjort "gym
nastik". Det hjalp straks lidt på humøret. 

Nå, men vi fik vores rygsække hevet ud af 
bussen, fik fat i en taxa og aftalt en pris på 
40 Pesos. Det er 80 kr. og var faktisk lidt af 
en ågerpri s, men så kunne vi også alle være 
i en taxa, sagde han. Det troede vi også på, 
for 3 på bagsædet og 1 på forsædet, så 
passede det. Der var bare det ved det, at 
denne taxa også var en af den slags, hvor 
veninden / konen / kæresten kører med på 
alle ture, så forsædet var optaget. I vores 
naivitet troede vi på, at hun nok ville blive 
sat af inden længe. Men nej, det blev hun 
ikke. 

Ganske vist hører Jørgen og jeg ikke til 
de store, kraftige mennesker, men derfor 
kniber det alligevel med at sidde 4 voksne 
på bagsædet i en lille Fiesta. Ikke desto 



mindre blev vi "installeret" på bagsædet alle 
4 - jeg kunne lige være på skødet af Jørgen, 
når jeg dukkede hovedet temmelig meget. 

Og så gik det ellers i zig-zag og med 
rask fart. På forsædet hyggede de sig væl
dig godt med snakken og grinen, ku' vi 
høre. Vores hyggen var det så som så med. 

Da vi nærmede os målet, prøvede chauf
føren ihærdigt på, at lokke os på en restau
rant, som hans fætter - eller bror - havde. 
Den hed tilfældigvis noget der mindede om 
Zipolite. Da vi holdt udenfor, protesterede 
vi kraftigt. Det var ikke her, vi skulle hen. 
Nu ville han have sine penge, men dem 
ville vi ikke af med og vi ville heller ikke 
stå ud af bilen, selvom vi trængte hårdt til 
at blive strukket ud. Endelig gav han sig og 
kørte de sidste par kilometre. Da vi var 
blevet læsset af og han havde fået sine 40 
Pesos, forlangte han gudhjælpemig drikke
penge. Det fik han nu ikke med den be
handling vi havde fået. Han så ualmindelig 
sur ud, og sagde en helt masse hurtigt efter 
hinanden på spansk, da han steg inde i 
bilen. Heldigvis forstod vi ikke et pluk, 
men iøvrigt var vi også bedøvende lige
glade. 

Klokken var næsten 22,30 da vi ankom 
til Zipolite. De kiggede noget, da vi troppe
de op igen og vi prøvede efter bedste evne 
at forklare, hvad der var sket. Enden på det 
hele blev, at vi fik vores "gamle" senge igen 
og vi var temmelig udmattede, da vi endeli
ge krøb til køjs. 

Det blev til 2 ekstra dage i dette feriepara
dis og det var absolut ikke det værste sted 
at strande. 

På vej til Chiapas uden penge 
Vi var nu nået frem til onsdag, den 18. maj 
og vores pengebeholdning var blevet tem
melig lille. Det gjaldt os alle fire. Det havde 
ikke været muligt at hæve penge nogle 
steder, så den sidste dag i Zipolite sugede 
vi alle lidt på lappen, for at få de sidste 
pesos til at slå til. Derfor var PENGE også 
det første punkt på dagsordenen, da vi 
endelig kom afsted igen onsdag morgen. 

Nu fungerede bilen fint igen og vi kryd
sede alle fingre for, at der ikke ville opstå 
flere problemer. Vi var ikke sikre på, at 
Klaus' blodtryk kunne tåle det! 

Vi var nu på vej til CHIAPAS, som er den 
sydligste og en af de mest fattige delstater. 
Chiapas grænser i syd op til Guatamala og 
er nok den delstat i Mexico, der kendes 
bedst ude i verden. Hvem husker ikke 
opstanden 1. januar 1994? Da kom Mexico 

i alverdens aviser p.g.a. EL COMMANDANTE 

MARCOS, som stod i spidsen for et india
neroprør netop i Chiapas. 

Det var forøvrigt grunden til, at vi ikke 
var flere på turen. Der var en hel del, der 
havde meldt afbud, fordi turen gik ind om
kring Chiapas-delstaten. Det var synd for 
dem, for vi mærkede ikke noget særligt til 
dette oprør, udover at der var mere militær 
på vejene og flere kontrol punkter. Ved disse 
kontrolpunkter fik de en kopi af vores pas; 
vi havde alle papirerne samlet og klar i en 
kuvert. Der var dog ikke den store interesse 
for dem, men det var vigtigt at have offici
elt udseende papirer at stikke i hånden på 

dem. De fleste, som stod på disse kontrol
steder, var ganske unge fyre, og de var 
faktisk mere interesseret i at kigge ind 
gennem ruderne/ dørene, for at se om der 
var nogle labre duller til stede. Der måtte vi 
skuffe dem! 

Zoologisk have i Tuxtia 
Den første større by vi kom til i delstaten 
Chiapas var TUXTLA. Her besøgte vi en 
utroligt fascinerede zoologisk have. Man 
havde bevaret et stort område med regn
skov og her lavet nogle indhegninger, som 
faldt naturligt ind i området. Man kunne 
godt være uheldig og trave området tyndt 
uden at se noget særligt udover nogle 
smådyr. Det krævede faktisk at man stod 
stille og iagttog området nøje - ellers kunne 
det være svært få øje på noget. Alle dyrene 
havde store - meget store - områder at 
færdes i. 

Det var heller ikke en zoologisk have i 
gængs forstand, for de dyr man havde her, 
fandtes kun i Mexico og specielt i Chiapas. 
Især gjorde man meget ud af at redde nogle Side 41 
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af de truede dyrearter, der fandtes i om
rådet. Overalt var der skilte med oplys
ninger om de forskellige dyr og det var 
nøje angivet, hvilke arter der var stærkt 
truede. Det var et utroligt skønt område og 
fordi dyrene færdedes i deres rette om
givelser, fik man ikke dårlig samvittighed 
over at betragte synet af dem. 

Efter dette fascinerede område kørte vi til 
en mindre by, hvorfra man kunne komme 
ud at sejle i SUMIDERO-KLØFTEN. Kløften er 
dyb og smal og ender i en stor sø. Det tager 
ca. 2 timer - med stor fart - at sejle turen 
frem og tilbage. Undervejs så vi mange 
mærkelige formationer på de stejle klippesi
der. Der var også et rigt fugle og fi skeliv. Et 
sted var der en hule, man lige kunne snige 
sig ind i, fordi vandstanden ikke var så høj 
på dette tidspunkt. Et andet sted var der 
også en hule, som var lidt mere åben. Den 
blev kaldt den lyserøde grotte, fordi klip
perne havde et lyserødt skær. Stedet var 
indrettet med en madonna og masser af 
tingeltangel og blev anset for at være hellig. 
I denne flod var der også krokodiller, men 
de er altså forbandet svære at få øje på. 
Vores fører vidste, at der var et bestemt 
sted, hvor krokodillerne især holdt til og 
han sejlede os ind i en mindre kløft. Her 
listede vi os afsted - hvis man kan udtrykke 
det sådan om en motorb1ld . 

Der var ingen krokodiller i overfladen. 
Alligevel var vi ikke i tvivl om, at der var 
rigtig mange lige netop på dette sted. Over
alt på vandet var der luftbobler, hvilket 
betød, at der var krokodiller få meter ne
denunder. Det var herligt at suse afsted ned 
ad fl oden. Man mærkede overhovedet ikke 
varmen. Solen var heller ikke så slem, da 
kløften jo var temmelig smal visse steder. 
Alligevel vendte vi tilbage med forbrændte 
lår! 

Rejesuppe eller skylleskål 
Sådan en tur havde givet os en gevaldig 
appetit. Vi fandt derfor en lille restaurant i 
nærheden af floden. Jørgen og jeg bestilte 
rejesuppe og jeg skal love for, at vi fik 
vores livs rejesuppe ! En stor skål suppe 
med MASSER af rejer i - og de var STORE -
og de havde både HOVED MED STORE SORTE 
ØJNE, HALE, BEN og SKAL! Det var godtnok 
vanskeligt at spise som almindelig suppe. 
Altså sad vi og fiskede rejer op af suppen, 
knækkede dem og puttede dem tilbage. Så 
fik vi "vasket" fingre også. Måske var det 
derfor, at suppen smagte aldeles skønt! 

Efter dette rejeeventyr skulle vi videre til 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, som ligger i 
2.400 m' s højde i hjertet af Chiapas. Byen er 
en af Mexicos mest maleriske, men det må 
I vente med at læse om til næste år. 



Broens 
bestyrelse 
Egebjerg-Hansted Støtteforening El F: 
Hans Thomsen (formand) 
Stængervej 46 ........... 'lt 7565 6133 

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

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

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

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

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

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

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

Hansted Menighedsråd: 
Ingerlise Sander 
Stængervej 24 ........... '2:1' 7565 6412 

Egebjerg Idrætsforening: 
Stig Riis 
Birkeholm 51 . . . . . . . . . . .. 'lt 7565 6516 

Hansted Hospital: 
Jette Lund 
Egebjergvej 100 .... . . . . .. 'lt 7565 6522 

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

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

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

Fritidshjemmet Kaskelotten: 
Britta Poulsen 
Egesholm 5 ............. 'lt 7565 6505 

Læs 
i dette nummer 
Husk det nu - du ......... . 
Vandværksbestyrelsen svarer 
Bolden ruller ......... . 
Ungdomsskolen .. . ... . 
Egebjerg Idrætsforening 
KFUM-Spejderne 
Nekrolog .......... . 
Egebjergskolen ...... . 
Antenneforeningen Horsens Nord 
Hansted Hospital . . ... 
Før og nu ...... . 
Jeg kikker stjerner . . 
Kaskelotten ......... . 
Kirkerne . ............. . 
Broen spørger borgerne .. . 
San Crist6bal de las Casas 
Denne side . .......... . 

Forsidefoto: Solen 
Knud Erik Sørensen 
(afstand: 150 mio. km; lukketid: 8112 min.) 

Broens redaktion 
Niels Bjerregaard (ansh.) . . . .. 'lt 7565 6191 
Marianne Thomsen . . . . . . . .. 'lt 7565 6247 
Kasserer: Hanne Andreasen .. '2:1' 7565 6380 
Frands Paaskesen ......... 'lt 7565 6202 
Peder Pedersen . .......... 'lt 7565 6030 
Tryk: Steffensen Offset . , . , " 'Ir 7562 1122 

Broen, der husstandsomdeles i Hansted, Ege
bjerg, Lundum og Rådved området, udkommer 
fire gange årligt i september, december, marts 
henholdsvis juni måned. Stof der ønskes optaget 
i næste udgave skal være redaktionen i hænde 
senest onsdag den 25. januar 1995. 

Rene Helbo 
bringer Broen, 
hvis ikke så ring 
på 'lt 7565 6436 
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DET DREJER SIG 
OM TRYGHED 

D er er så meget andet her i livet, der er 

vigtigere end penge - kontakt, samvær, kærlig
hed, et godt helbred. 

Men alligevel er de gode at have, pengene. 

Ikke nødvendigvis en formue, blot nok til en 

økonomisk tryg dagligdag - og til lidt ekstra 

glæder. 

Det gælder hele livet, også når man rigtig 

har tid til at nyde det - når man bliverpensio-

n'eret. 

Sikrer du dig en god pensionsordning, sikrer 

du dig tryghed. 

SYDBANK 
Nørretorv 27 • 8700 Horsens· Tlf. 75 62 Ol 44 

DU SAVNER? 

Vi har udvalget ... 

Vi springer for dig . . . 

YINTE ® 
INTERSPORT II Jessensgade Sportshuset 

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

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

Laila 
:Frantfsen 
giver råd og vejledning! ~~ 

o BUKETIER 
O KRANSE / BÅREBUKETIER 
O STUE- OG POTIEPLANTER 
O DEKORATIONER 

BLOMSTER- & HAVECENTRET 
JOHANSENS PLANTESKOLE 

Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens 

"a" 7562 2646 
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