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Maj 1995: 
Ons 24 Sidste skoledag for 9. & 10. kl 

Kaskelottens aftenklub er åben for ung
dommen i 5.-7. klasse, kl. 18.00-21.00 

Fre 26 Eleverne Kr.himmelfartsferie 
Man 29 Skolekoncert 12.1 O 4. & 5. kl. 
Ons 31 Indskolingsmøde O.kl. 19-21 

Kaskelottens aftenklub er åben for ung
dommen i 5.-7. klasse, kl. 18.00-21.00 

Juni 1995: 
Fre 02 Fællesspisning i Medborgerhuset i Lundum 

Aktivitetsdag i Kaskelotten, kl. 15.00-18.30 
Tirs 06 Skolebestyrelsesmøde 18.30-
0ns 07 Indskolingsmøde 1. kl19-21 

Pensionistforeningens udflugt med afgang 
fra Lundum og Egebjerg kl. 10.00 
Kaskelottens aftenklub er åben for ung
dommen i 5.-7. klasse, kl. 18.00-21.00 

Tors 08 Nye O. kl elever 16-17 

Tre madammer bryggede en revy, 
der kradsede lidt, men som også fik 
ansigtigsmuskulaturen blødt godt op, 
lørdag den 25. februar 1995! 
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Tors 15 Udflugt 2.a & 2.b 8.1 0-
Tirs 20 Meddelelsesark til 7.kl 
Ons 21 Translokation19.30-21.30 
Fre 23 Sidste skoledag før sommerferien eleverne 

får fri kl. 11.40 
Lundum sogns Borgerforening arrangerer 
Set. Hans aften med fakkeltog fra Møllegår
den kl. 20.00 og bål kl. 21 .00 

August 1995: 
Lør 05 Børnedag i Lundum starter kl. 13.00 med 

efterfølgende Grillaften 
Tirs 08 Egebjerg Legestue tager imod gamle og 

nye børn, kl. 9.30-1 2.30 
Deadline for aflevering af stof der ønskes 
medtaget i næste udgave af Broen 

Fre 11 KFUM-Spejderne slår lejr på plænerne ved 
LokalBrugsen 

Tirs 15 Egebjerg Legestue starter en ny sæson 
Ons 16 EIF's sommerfest starter 
Lør 19 EIF's sommerfest slutter 

~======~~==========================~~~~==~==~----~~~~~~ 

Side 2 
Hele revyholder og madammerne, siger tak for den enormt store og 
hjertevarme opbakning og støtte, vi modtog ved forberedelse og afholdelse 
af årets Revy'95 i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus! 



I sidste udgave af Broen spurgte vi: 
Har føreren af vogn A eller vogn B, af såvel 
vogn A som vogn B, af hverken vogn A eller 
vogn B, udført en korrekt parkering? 

I et brev til Politimesteren i Horsens skrev 
Broen blandt andet: 
Vel vidende, at Deres medarbejdere har 
andre og vigtigere sager at beskæftige sig 
med; tillader vi os dog at anmode Deres 
trafik- og færdselsafdeling om hjælp - vort 
borgerblad skulle nødigt bibringe læserne 
en forkert opfattelse af korrekt parkering i 
lokalområdet! ,-

Politimesteren svarede: 
Det pågældende stykke mellem kantlinien 
og fortovet er af kommunen udlagt som 
cykelbane, og man må derfor ikke standse 
eller parkere inden for linien. 

Der mangler i øjeblikket cykelsymboler 
i banen, hvilket kommunen er gjort bekendt 
med ved kopi af Deres spørgsmål. B er 
derfor rigtig. 

Der vedlægges regler for anvendelse af 
kantlinie. 

Politimesteren i Horsens, den 3. marts 1995 
Troels Jørgensen l Leif H . Høy 

Regler for anvendelse af kantlinier 
046 Ubrudt kantlinie 
Linien begrænser den del af kørebanen, der skal 
benyttes af motorkøretøjer og registreringspligtige 
knallerter. Den kan endvidere anvendes til at adskille 
almindelige vognbaner fra særlige vognbaner. 
Ubrudt kantlinie må ikke overskrides af motorkøretø
jer og registreringspligtige knallerter, undtagen i 
forbindelse med standsning eller parkering el le ved 
kørsel ind på eller ud fra vejen. Køretøjer, der føres 
med lav hastighed, kan dog, hvor det er nødvendigt 
for at lette overhaling, jf. §22, stk 2, overskride kant
linien på en kortere strækning, mens overhalingen 
varer. Kantlien kan også overskrides ved passage 
højre om en venstresvingende, såfremt banen til højre 
for kantl inien ikke er en særlig bane. 
Endvidere kan motorkøretøj og registreringspligtige 
knallerter, der lovligt benytter en busbane, jf. §50, 
V42, overskride en kantlinie, der afgrænser de almin
delige vognbaner fra busbanen, når det er nødvendigt 
for at passere et standset køretøj. 

047 Punkteret kantlinie 
Punkteret linie med lige lang streg og mellemrum. 
Den anvendes i stedet for Q46 til at angive, at det er 
tilladt at krydse linien, såfremt det ikke strider mod 
andre bestemmelser. Overskridelse af punkteret 
kantlinie kan ske,hvis manøvren kan udføres uden 
fare eller unødig ulempe for andre, jf. i færdsels
lovens §18, stk 2. 

Vedrørende 046-47 
Linien er bred, hvor den del af kørebanen, der ligger 
uden for linien, er tilstrækkelig bred til færdsel af 
fodgængere, cyklister og lignende,og er i almindelig
hed smal, hvor dette ikke er tilfæ ldet. 
Bred linie anvendes desuden på motorveje og ti l 
afgrænsning af parkeringsbaner og særlige baner 
afmærket med symbol for bestemte færdselsarter 
eller for bestemte trafikretninger vejvedkryds. Bortset 
fra i parkeringsbaner er standsning eller parkering i 
sådanne baner forbudt. Side 3 
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Interview med af Frands Paaskesen 

Anne og Holger Sørensen 
o 

på Haubjerg, Gl. Arhus Landevej 8, hvor de 
har boet næsten hele deres liv. Holger, som i 
dag en 83 år gammel, er tredie generation på 
slægtsgården; mens Anna (77 år) er opvokset 
i V esterskov. 

Har I nogen børn? 
Ja, vi har to - en søn og en datter. Vores 
søn er ansat som vicepolitikommisær ved 
politiet i Århus, og vores datter, som mis
tede sin mand, bor nu i Hørning. Det er 
rart at have børn og børnebørn inden for 
rækkevidde. 

Hvordan traf I hinanden? 
Jo i vores unge dage var vi meget sportsin
teresserede, vi gik både til gymnastik og 
folkedans i Serritslev forsamlingshus, og det 
var der, vi fandt sammen. 

Har I ellers haft nogen uddannelse? 
Nej, ikke ligefrem uddannelse, siger Anna, 
men jeg har da været ude at tjene på gårde 
her på egnen, og jeg har også været på 
Højskole. Holger aftjente sin værnepligt i 
Odense, og desuden var han på Dalum 
Landbrugskole. Han har også været ude at 
tjene som karl på andre gårde. 

Har I altid levet af landbruget? 
J a, det har vi faktisk, siger Holger. Der er 
35 tdr. land til Haubjerg. Vi drev selvfølge
lig et alsidigt landbrug i sin tid med både 
køer og svin, men først røg køerne, og for 
h alvanden år siden solgte vi de sidste svin. 
Da køerne var væk, arbejdede jeg en kor
tere tid på Ølsted Bro mejeri. 

Vi har kun været udenlands en gang i vores 
tid, og det var i 1958, hvor vi begge var på 
verdensudstilling i Bruxelles, men det var 
til gengæld også en meget stor oplevelse. 

En anden virkelig spændende begiven
hed i vores liv, var i 1977, da maskinfabrik
ken "Taarup" i Kerteminde efterlyste en 
slægtsgård af samme alder som dem selv. 
Vi lagde billet ind på annoncen, og det viste 
sig, at vi var den gård, der var nærmest 
ved de rigtige dataer. Så fik v i at vide 
gennem maskinhandler Aksel Hansen her i 
Horsens, at vi skulle komme til Kerteminde, 
hvor vi ville få overrakt en gave, og det var 
nok en ko, som vi jo selvfølgelig gik ud fra, 
var en kongelig porcelænsfigur af en ko. 
Stor var vores forbavselse, da det viste sig 
at være en rigtig ægte tred iekalvsko af rød 
dansk malkerace fra Pilegården i Ladby. 
Koen blev leveret standsmæssigt her på 
Haubjerg. Vi havde den stående 2-3 måne
der, så købte Mourits Hansen, Pilegården 
den tilbage. Men den var dyr at have her, 
det kostede mange øller, fordi alle egnens 
landmænd skulle se koen. 

Vi regnede jo med, at vores søn ville 
være landmand, fortæller Anna. Han var 
uddannet ved landbruget og på Landbrug
skolen bestod h an en prøve, der gav ad
gang til optagelse på Landbohøjskolen, så 
han kunne blive agronom, men der var stor 



trængsel og ventetid, så da Horsens Politi 
søgte efter nye folk, lagde han billet ind 
der, og blev ret hurtigt antaget, og har så 
nået den høje stilling, han har i dag. 

Vi skal også høre om 
jeres tilknytning her til egnen? 
J a, siden vi ikke er mekaniserede mere, 
deltager vi ikke så meget i nogen ting. 
Herluf ville have mig med til at spille 
Lhornbre i Egebjerg og Gedved, men jeg 
har min egen Lhombre klub her, og den 
klarer jeg mig godt med. Jeg er stadig glad 
for at spille Lhornbre. 

Er I glade for sognet i det hele taget? 
Ja, det er vi. Herfra kan vi se fjorden og fra 
køkkenvinduet kan Anna se sit fødehjem. 
Jeg har stadigvæk traktor, harve og plov, 
som jeg selv bruger, og jeg har også min 
egen mejetærsker. Anna sylter og bager al
ting selv, som hun har gjort det altid. Da vi 
havde bilen, fik vi også set hele landet. 

Hvordan er det 
at leve af et mindre landbrug i dag? 
Det kan faktisk ikke lade sig gøre, siger 
Holger, men sammen med pensionen kan 
det lige gå. 

Har I særlige træk 
at fortælle fra jeres ungdom? 
Hvor skal vi begynde - jo, vi kan jo be
gynde med dengang, da vi brugte tran
lamper. Det var et forfærdeligt arbejde at 
holde dem, de skulle pudses og der skulle 
fyldes tran på. 

Det var selvfølgelig ikke levertran, som 
vi kender det i dag, det var noget tykt sort 
noget, som var slem til at ose. Vi skal jo 
tænke på, at det var under første verdens
krig, hvor vi også havde en meget lille 
ration af petroleum. 

Det brugte vi til en lampe over bordet i 
stuen og så til en flagermuslygte, som vi 
brugte i stalden. 

Så i slutningen af krigen, fik vi karbid
lamper. De kunne lyse, men det var også et 
forfærdeligt arbejde at passe dem, men til 
gengæld skulle vi i seng kl. 21.00 - i hvert 
fald om vinteren, og så var der ikke brug 
for lys mere den aften. 

Hvad jeg også husker tydeligt fra min 
barndorn er, hvordan den spanske syge 
hærgede. Vores nærmeste naboer var meget 
syge, og jeg husker, at min mor hver dag 
gik over med mad til dem, og helt utroligt 
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Side 6 

undgik vores familie at blive smittede, men 
hos naboen døde en mand og to børn. 

Jeg mindes også fra skoletiden, hvor vi 
kun gik i skole et par dage om sommeren, 
og vi fik fri til middag, men jeg skulle hjem 
og flytte køer før middag, så i stedet for at 
gå pænt ud af klassen sammen med de 
andre børn, så lindede jeg et vindue og 
hoppede ud af det, så jeg kunne komme 
hjem i en fart, for min far slog hårdere 
øretæver en lærerinden. Sommerferien i 
skolen var heller ikke så lang den gang, og 
det var heller ikke til bestemt dato. Når den 
første landmand begyndte at høste rug, så 
fik vi ferie. Det var en kamp at finde ud af, 
når der blev begyndt på rugen. 

I 1877 overtog min bedstefar "Haubjerg", 
som på det tidspunkt faktisk kun var en 
fårehytte. Den blev bygget op med gammelt 
tømmer fra nedbrydninger i Horsens. Oppe 
på loftet ligger der stadigvæk 12x12 tom
mer tømmer, som er hugget op med økse. 

Nu er I jo ikke helt unge mere, har I nogle 
særlige ønsker for jeres ældre dage? 

Begge svarer samstemmende - vi er glade 
og tilfredse med vores daglige arbejde og 
vores ret gode helbred. Det skal dog lige 
tilføjes, at "økologisk" har vi ikke levet, vi 
har altid spist efter god gammeldags op
skrift med sovs, kartofler og flæskesteg -
m ælk, grød og hjemmebag som Anna kan 
lave det. 

Det er en fantastisk oplevelse at komme ind 
i et hjem og tale med "ældre" mennesker 
om det liv og de oplevelser, de har haft. Det 
er som at øse af en bundløs brønd; det er 
ikke alt, hvad jeg hørte den eftermiddag, 
der er kommet med her. Både Anna og 
Holger er meget livlige fortællere, og Annas 
kaffe og småkager var virkelig gode. 

Som tidligere gymnaster er der stadig 
kræfter i dem og bolden trilles videre til 
Vibs og Bent Christiansen i Hansted. O 



Aftenklubben fortsætterat Helle F. Pedersen/HeneNørby 

Vi har nu haft gang i vores aftenklub, for Indtil børnenes sommerferie er aftenklub
ungdommen i 5.-7. klasse, i tre måneder. ben åben kl. 18.00-21.00 på følgende ens
Det har været en stor succes. De unge dage: 24. maj, 31. maj og 7. juni. 
mennesker har hygget sig - blot det, at få 
lov til, at sidde i en stor klynge og sludre Første aftenklub efter sommerferien bliver 
og pjatte sammen- bare dejligt! sidst i august måned. O 

Aktivitetsdag i Kaskelotten 
.. frecta·g clen 2. juni, kl. 15.00·18.30. 

Det endelige program er endnu ikke lavet, men når tiden nærmer 
sigvil prqgram for dagen blive ophængt på centrale steder i 
Egebje.rg, 'bl.a. i Lokal Brugsen. 
Der vil, som de foregående år, blive opstillet forskellige boder 
med forlystelser.og mulighed for at købe mad og drikkevarer. 
Vi håber, at rigtig . mange igen i år vil finde vej til Kaskelotten for 
atJå en hyggelig eftermiddag sammen med os. 

·. ···. MangehUsener og på gensyn l Børn og personale i Kaskelotten Side 7 
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Side 8 

Generalforsamling i 
Cafeteriaforeningen 
Til den første generalforsamling i 
cafeteriaforeningen mød te der i al t 
34 af foreningens medlemmer! 
Formanden aflagde beretning for de første 
5 måneder. Flere ting var blevet rettet i 
løbet af efteråret, men ikke noget, der gav 
anledning til debat. 

Regnskabet blev fremlagt og viste et 
overskud p å kr. 55.000,00. Der var ingen 
indkomne forslag. 

70 
7 

Der skulle vælges en ny bestyrelse, da 
Åse Sørensen, Inge Kristensen og Martin 
Uhrskov ikke ønskede at fortsætte. Nyvalgt 
blev John Toudal, Elsebeth Jensen og Stig 
Riis. 

Efter generalforsamlingen konstituerede 
bestyrelsen sig som følger: 

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes 
Mogens Rosendahl og Tommy Savskov, 
mens Glenn Christensen og Karsten Miihl
bach valgtes som revisorer. 

Foreningen kan godt bruge nogle flere 
hjælpere, både til1 vagt pr. måned og som 
weekendafløsere til stævner m.m. Har du 
nogle ledige timer som du kan afse til 
formålet så kontakt Elsebeth (-zr 7565 6698) 

Husk 
sommerfesten 
Dette års sommerfest vil løbe af stablen i 
dagene 16.-17.-18.-19. august. 
Vi gentager successen lørdag aften med de 
samme to orkestre som i 1994: 

Duoexpressen og Bacon. 
Sommerfestudvalget består af: 

Anna Thyregod, Charlotte Lyster, Mari
anne Thomsen, Kaj Pedersen, Evan Ja
cobsen, Benno Christensen, Rasmus Riis, 
Keld Thomsen og Leif Holst. O 

Formand: 
Hans Tonsborg .. . ... . "B' 7565 6583 

Næstformand: 
Elsebeth Jensen . . . . .. . "B' 7565 6698 

Kasserer: 
John To u dal ... . ... . . "B' 7565 6616 

Sekretær: 
Stig Riis . .. .... . . .. . "B' 7565 6516 

Uden portefølje: 
Max Andersen .. .. . . . "B' 7565 6511 

r---.-----------------------------------------------------------~ 

Formand: Leif Holst, Egesholm 1 O . . .... . . . . . . . ... . ....... .. . 
Næstformand: Poul Kirkegård, Birkeholm 41 . . . . . . . . . . . Badminton 
Kasserer: Jane Ahle, Gl. Kirkevej 35 ... ... .. . .. . .. . .. . ...... . 
Sekretær: Birthe Christensen, Gl. Egebjergvej 23 . . . . . . . . Gymnastik 
Marianne Petersen, Birkeholm 34B . . . .. . ............ . Svømning 
Susanne Molboe, Skovgårdsvej 22 . .. . ........ . . Ungdomsfodbold 
Keld Thomsen, Askeholm 17 . . .. .. . .. . .. . . ....... Seniorfodbold 
Ulla Jørgensen, Birkeholm 2A . . . . . . . . . . . . . . . . Ungdomshåndbold 
Morten Jokumsen, Gl. Kirkevej 44 . ...... . .... .. .. Seniorhåndbold 

'Ir 7565 6511 
'Ir 7565 6777 
'Ir 7565 6675 
'Ir 7565 6357 
'Ir 7565 6705 
'Ir 7565 6500 
'Ir 7565 6826 
'Ir 7565 6022 
'Ir 7565 6293 

---~--------------------------------------------------------~ 



Indendørs fodbold for El F-ungdom 
Miniputter, årg. 84 af Carsten Jensen 
Så er en god og spændende indendørssæ
son slut for miniput årgang 84. Med 12 
stabile spillere til træning næsten hver gang 
meldte vi 3 hold til at spille turnering. Et 
hold i DGI A-række, et hold i JBU B-række 
samt et hold i JBU C-række. 

DGI A-holdet spillede sig til en flot 3. 
plads, lige efter Brædstrup og Hatting/
Torsted 1, som for*nt vandt rækken, da 
vores kampe mod dem endte med et neder
lag på 0-4 og en uafgjort 0-0. Så vi må 
endnu engang sige, at vi har problemer 
med Hatting/Torsted. 

JBU B-holdet spillede i en utrolig spæn
dende række, hvor vi det ene øjeblik så ud 
til at være sikre på at blive et af de 2 hold, 
som skulle til regionsfinale. Næste øjeblik 
blev vi slået af hold, vi havde vundet over 
i første runde. Men vi fik med nød og 
næppe den 2. plads, der gav adgang til 
regionsfinalen. 

JBU C-holdets turnering var ikke nær så 
spændende, da der næsten hver gang var 
afbud fra et eller andet hold, så der var 
faktisk kun 3 hold, der kunne kvalificere sig 
til regionsfinalen. Vi fik en flot 1. plads. 
Den 26. februar 1995 skulle der så spilles 
regionsfinaler. C-holdet skulle spille i Tilst, 

Piger og lilleputpiger af Ole Pedersen 
Med løbetræning hver onsdag fra kl. 17.00 
til 18.00 og aerobic, som noget nyt, i et tæt 
samarbejde med ungdomsklubben fra kl. 
18.30 til 20.00 samt boldtræning fredag kl. 
15.15 til 16.05. 

Det var med dette træningsprogram, at 
de 13 piger (syv piger og seks lilleputpiger) 
blev klar til en meget spændende inden
dørssæson. 

hvor vi blev pulje-vinder foran Horsens 
Freja. I semifinalen spillede vi mod Almin
de-Viuf, som blev en utrolig lang kamp, da 
vi spillede over for en af de bedste mål
mænd i miniput-rækken. Det lykkedes os at 
vinde efter 18 minutters spil. I finalen måtte 
vi se os besejret med 1-3 af Horsens Freja, 
hvilket var ærgerligt, da vi vandt over dem 
i første kamp, men vi fik en flot 2.plads, 
som gav adgang til det Jydske Mesterskab. 

B-holdet skulle spille deres regionsfinale 
i Taulov. Man kan godt sige, at det ikke 
lige var vores dag i Taulov. Det blev til to 
alt for store nederlag og en enkelt uafgjort. 

Den 12. marts 1995 spillede C-holdet om 
det Jydske Mesterskab i Fredericia, hvor vi 
fik en dårlig start, men alligevel fik vi os 
spillet op til en flot 3. plads. 

Af stævner kan bl.a. nævnes en flot 3. 
plads i A-rækken ved vores eget stævne, 
samt en 1. plads i A-rækken ved Ølholm 
Cup. 
Tak for en god vintersæson. Specielt tak til 
John Ahle for sit arbejde som holdleder, 
men også en stor tak til de øvrige forældre 
for den store opbakning. Tak til vores spon
sorer, til Chernitalie for vores nye spillertøj, 
til entreprenør Poul Molboe og Gravens 
Planteskole for tilskuddet til vores nye 
klubdragt. O 

Pigerne vandt suverænt deres pulje med 
kun et nederlag i 18 kampe- 34 point og en 
målscore på 91-13. De blev hermed Amts
mestre 1995 - tillykke. 

Pigerne fejrede mesterskabet med en tur 
i Bowling-centret. De var nu klar til DM, 
som skulle spilles i Kalundborg. 

Fredag den 10. februar om aftenen sejle
de vi fra Juelsminde med kurs mod Ka
lundborg. Der var en flot opbakning af 
forældre -vi var 20 personer fra Egebjerg. 

fra venstre: 
Chris, Kasper, 
Dennis, Jacob, 
Jeppe, Søren, 
Johnny, Henrik, 
Michael og Morten 
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Amtsmestre og 
DM-deltagere 1995: 
Jane Jensen 
Louise Kristensen, 
Carina Vilholdt, 
Charlotte Ebsen, 
Louise Sørensen, 
Signe Skovsgård og 
Lonni Madsen. 

DGI-Iandsmestre 
1995: 
Louise Pedersen, 
Lisette Pedersen, 
Thea Erlandsson, 
Anne Fuglsang, Kaja 
Lauersen og Anne 
Musaeus 

Side 1 O 

Vi var i Kalundborg kl. 23.00. Herfra kørte 
pigerne med bus til Munkesøskolen, hvor vi 
skulle bo. Forældrene boede på Vandrehjem 
ca. 400 m fra hallerne. 

Lørdag startede mesterskaberne med 
indledende runde. Pigerne skulle møde 
Svendborg i første kamp. Det blev en sikker 
sejr på 3-0. De vandt puljen med 8 point og 
en målscore på 18-3 og var klar til mellem
runden. 

Her vandt pigerne første kamp 4-1 over 
Roskilde. Anden kamp var første kamp om 
søndagen, hvor de skulle spille mod Fre
deriksborg. Her spillede pigerne nervøst og 
tabte 3-2. Sidste kamp i mellemrunden var 
mod Sorø, som var andetårspiger - større 
og fysisk stærkere end pigerne fra Egebjerg. 

Det blev en af de allerbedste kampe, 
pigerne spillede i år. Det blev en meget 
hårdt spillet kamp i høj tempo, men de 
spillede fantastisk flot og vandt 2-1 over 
Sorø. Der var 3 hold med 4 point og de 
havde slået hinanden, så det blev Sorø, der 
gik videre til finalen og blev Danmarksme
stre 1995. 

Det var flot klaret af pigerne i det skrap
pe selskab. Der var en god opbakning af 
forældrene under hele turen. For forældrene 
på vandrehjemmet vil turen nok mest blive 
husket som turen med røg og syrener. 
Hjemturen gik fint med ankomst til Ege
bjerg sidst på eftermiddagen. 

Pigerne h ar deltaget i 10 stævner, hvor 
det er blevet til nr. l. tre gange, nr. 2 tre 
gange og nr. 3 to gange. 

En stor tak til forældre og EIF for god 
støtte op opbakning. 

Lilleputpiger; med tilgang af to piger fra 
Stensballe til de fire piger fra Egebjerg var 
der grundlag for tilmelding af et lilleput
pigehold. Da det var et hold, der ikke 
havde spillet sammen før, var vi spændte 
på at se, hvordan det skulle gå. 

Pigerne startede også lidt nervøst i første 
kamp og spillede 2-2 mod FC Horsens. 
Efter 3-4 kampe var der forståelse og en 
god rytme i spillet. 

Uden nederlag og kun to uafgjorte kam
pe blev pigerne suverænt vinder af deres 
pulje og var dermed Amtsmestre- tillykke. 

Pigerne var nu klar til DM-stævnet på 
Fuglsøcentret,hvor vi fik et værelse med 6 
senge til pigerne og 2 madrasser på gulvet 
til lederne. 

Vi spillede med 5 spillere i den indleden
de runde, da det var i vinterferien og Anne 
Fuglsang var på skiferie i Østrig. Pigerne 
spillede flot i indledende runde og vandt 
puljen med 7 point og en målscore på 18-4. 

Den sidste kamp i mellemrunden skulle 
spilles om søndagen og der skulle vi have 
1 point for at gå i finalen. Vi sad alle om
klædte, lidt trætte og spændte på bænken i 
hallen, hvor vi kiggede ud af vinduet efter 
Anne Fuglsang. Familien Fuglsang var 
kommet hjem fra Østrig lørdag nat og efter 
et par timers søvn kørte de videre til Fugl
sø. 5 minutter før kampen kom de ind i 
hallen- flot kørt Grethe! 

Det viste sig, at Anne havde haft et lille 
uheld i sneen, men efter et par minutter hos 
samaritterne var Anne klar til kamp. En 
kamp blev meget spændende. Blot to mi
nutter før tid var vi bagud med 2-0, men 
med flot fight lavede pigerne 2 mål, så vi 
fik det point, vi skulle bruge. Mellemrun
den vandt de med 4 point og en målscore 
på 5-4 og dermed var de klar til finalen. 

Alle forældrene var nu kommet og klar 
til at støtte pigerne. I finalen skulle vi spille 
mod Uhre, som havde vundet alle deres 
kampe. 

Pigerne fra Egebjerg spillede fantastisk 
flot - med høj tempo og gode pasninger 
kom de hurtigt foran med 3-0 og styrede 
kampen. Alle tilskuerne klappede af piger
ne for deres flotte spil. Egebjerg vandt 
kampen med 3-2 og er dermed Danmarks
mestre 1995 - tillykke piger! 

Pigerne fejrede det nyvundne danmarks
mesterskab med en tur på Mc Donalds og 
en tur i biografen. 

Pigerne deltog i 9 stævner, hvor de blev nr. 
l fire gange og nr. 2 tre gange. Kun to 
stævner uden finale - begge gange på 
grund af målscore. 

En stor tak til forældre og EIF for god 
støtte og opbakning. O 



Ungdomshåndbold aiUIIaJørgensen 

- et tilbageblik på vintersæsonen 
Micro trænet af Helene og Christina 
- Var lidt nervøse for, om de nu også kunne 
klare denne opgave. Det er gået fint og 
ungerne er meget glade for dem. Holdet 
sluttede med 12 spillere- hvor blev drenge
ne af, der var kun en ??? 

Til et af stævnerne måtte vi have hjælp 
af forældrene. Juniordarnerne skulle til 
stævne og kunne ikke undvære Helene og 
Christina. 

Intet problem - de to første forældre, der 
korn efter deres børn, blev spurgt og sagde 
straks ja - kiggede lidt på hinanden og så 
måske lidt betænkelige ud. Sådan skal det 
være "kære forældre", så er det bare dejligt. 

Som afslutning på sæsonen var der 
spisning hos Christina samt biograftur 
bagefter. 

Lilleputpiger trænet af Frank 
Dejligt med endnu en "voksen træner" i 
stalden. Håber det lykkedes at overtale ham 
til endnu en sæson. En dejlig flok unger -
alle udstyret med et godt snakketøj. 

De startede med at spille alle mod alle 
og blev senere delt op i lidt mere lige pul
jer. Frank nåede at få samlet 13 spillere 
inden sæsonen sluttede. 

Puslingepiger trænet af Grethe og Jette 
Fra l. træningsdag mødte de talrigt op. Der 
var spillere nok til 2 hold. Begge hold har 
udviklet sig meget i denne sæson. Egebjerg 
I sluttede på en 2. plads og Egebjerg II på 
en 8. plads. 

Vi skal ikke kun se på placeringen, men 
også på spillernes indsats. Egebjerg II har 
kæmpet bravt hele sæsonen - har en utrolig 
vilje og jeg er sikker på, at de i næste sæson 
vil klare sig endnu bedre. De kan også 
spille puslinge til næste år, hvorimod det 
andet hold rykker op. 

Lilleput- og puslingedrenge 
trænet af Henrik og Martin 

Vi havde fra start tilmeldt både lilleput- og 
puslingedrenge, men da der ikke var nok 
spillere til 2 hold, var det op til træneren at 
afgøre, hvilket hold, der skulle fortsætte i 
turneringen. Det blev puslingerækken -
holdet blev supp leret med lilleputspillere. 

Det viste sig senere, at hvis blot alle 
spillere kom fra start, havde der været nok 
til begge hold. 

Vi besluttede derfor at melde et lilleputhold 
til i en DGI turnering. Det fik de også mere 
ud af end at spille på puslingeholdet Nogle 
af dem spillede på begge hold. Puslinge
rækken sluttede på en 5. plads. 

Juniordamer 
Dårlige vilkår at starte på - for få spillere -
ingen træner!!! 

Det end te med a t træne sammen med 
damerne om torsdagen, hvilket pigerne 
også fik meget mere ud af. De havde dog 
stadig deres træningstime om tirsdagen, 
hvilket dog ikke blev til så meget. 

Heldigvis for os blev de første kampe af
lyst. Efter at have "fisket" et par spillere fra 
Horsens, var vi 10 på holdet. Aldrig har vi 
haft så mange ændringer i en turnering som 
i år. Da vi på holdet havde et par spillere, 
som gik på efterskole, skulle alle hverdags
kampe flyttes - diverse hold trak sig - nye 
kom til. Et sandt puslespil, at få til at gå op. 
Godt vi slap for at betale for alle disse 
ændringer. 

I har klaret jer flot piger - vist at det kan 
betale sig at "hænge på", selvom det så sort 
ud fra starten. Sluttede på en flot 3. plads. 

Tak 
Tak til vort trofaste publikum - Thomas og 
Carsten. De var med overalt - sparede 
derved forældrene for mange ture. Tak til 
alle - spillere - forældre - trænere for en god 
vintersæson. 

Næste sæson 
Jeg har på nuværende tidspunkt tilsagn fra 
enkelte trænere om endnu en sæson men, 
men, men ... 

Har du/l lyst til at gøre et stykke arbej
de for EIF-ungdom, lille som stort, så ring 
til mig allerede nu ('B' 7565 6022), det er 
dejligt at have tingene på plads i god tid. 

Sommer
håndbold 1995 
Vi har i år tilmeldt 4 ungdomshold - 3 hold 
piger, l hold drenge samt muligvis nogle 
micro. Henrik, Grethe, Jette og Helene træ
ner også i sommer. 

Dejligt at interessen for håndbold om 
sommeren er ved at vende tilbage. O Side 11 
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Håndboldstævne i Vissenbjerg for 
puslingepiger og •drenge afUIIaJørgensen 

Bussen manglede 
EIF deltog i Vissenbjerg-stævnet med to 
pigehold og et drengehold. Der var afrejse 
fredag den 31. marts kl. 15.45, fælles med 
Østbirk IF, som havde to hold med. 

Ca. 50 spillere - masser af bagage - det 
eneste, vi manglede, var bussen. Hvor blev 
den af? En spøgefuld bemærkning fra en af 
forældrene: "Det er godt jeg ikke er i dine 
sko lige nu!" Efterhånden som tiden gik, 
måtte de gerne have lånt dem. Jeg syntes 
heller ikke det var spor sjovt. Vi havde jo 
en tidsplan at overholde. Endelig kom den -
hvilken bus! Spillerne kunne være der -

men hvad med bagagen? Det havde passet 
bedre, hvis de kun havde haft en tandbør
ste med. Grethe og Henrik blev sendt afsted 
med hele flokken. Jette og Martin kom 
senere. 

De første kampe 
Alle nåede dog frem til tiden, blev ind
kvarteret og fik spillet deres kampe fredag 
aften. Drengene fik en god start - vandt. 
Pige I spillede uafgjort. Pige II skulle først 
spille lørdag morgen. 

Vi er altid heldige med at få de første 
kampe om morgenen. Drengene tog til 
Søndersøhallen for at spille 2 kampe. Lidt 
en skam - vi ville gerne have set deres 
kampe. 

Pigerne skulle spille i Vissenbjerg. Dagen 
gik med masser af kampe - hjem på skolen 
for at spise - faldt lige over et par kasser 
sodavand undervejs. 

Pige I var så uheldige at skulle møde 
Østbirk. At de også tabte, var næsten mere 
end både spillere og ledere kunne klare. De 
spillede slet ikke op til deres bedste. 

Derimod spillede de en flot kamp mod 
Vissenbjerg, hvor de vandt med 2 mål. Når 
Egebjerg II vandt, var det dejligt at se 
spillernes spontane glæde spillerne; der var 
trængsel ved telefonen efter disse kampe. 

Socialt samvær 
Om aftenen var der disco for børnene -
lederne hyggede sig sammen. Det fik dog 
en brat afslutning, da det pludselig forlød: 
"Der har været gæster på besøg hos Øst
birk". Kl. 01.00 var der ro- utroligt! 

Søndagens kampe 
Søndag var vi klar igen. Drengene startede 
først - tabte. Mon ikke det var i den kamp, 
trænerne havde lyst til at smide dommeren 
ud? Egebjergs spillere er meget flinke til at 
heppe på deres egne. De traver gerne halv
vejs i søvne over til hallen for at heppe og 
må så tage morgenmaden senere. 

Hjem til Egebjerg igen 
Til middag var alle færdige. 5 kampe til 
hvert hold. Bagagen var pakket - der blev 
gjort rent og vi kunne slappe af resten af 
dagen. 

Kl. 17.00 skulle bussen komme. Så flinke 
som vi nu er, ville vi pakke bussen, så vi 
hurtigt kunne komme hjem, når Østbirk var 
færdige med finalekampene. Vi fandt bus
sen ovre ved hallen - var ellers ved at sige 
noget mindre pænt. En time senere var alle 
i Egebjerg - ca. 10 minutter forsinket. 

Tak til alle 
for en god tur! Støtteforeningen samt EIF 
gjorde det også i år muligt for os at sende 
vore spillere til stævne for en meget rimelig 
pris - det er vi glade for. O 

Seniorhåndbold 1994/95 af Morten Jokumsen 

Så er endnu en sæson slut og endnu en 
sæson er gået uden nedrykninger. Derimod 
så det en overgang ud til, at serie 2 her
rerne ville rykke op, men det må vi desvær
re have til gode til næste år. 

Serie 2 herrerne havde i år succes i bl.a. 
Jydsk Cup og nåede til 5. runde, hvor de 
blev slået ud af Silkeborgs danmarksserie
hold. Vi vil gerne sige tak til et glimrende 
hjemmepublikum, som vi håber at se igen 
til næs te år. 

I år måtte vi sige farvel til damernes træner 
Ole, som vi gerne vil sige tak for indsatsen. 
I skrivende stund er det endnu ikke be
sluttet, hvem der skal overtage jobbet, men 
der ledes med lys og lygte efter en kvalifi
ceret træner. Herrerne beholder deres træ
ner Jan, der sidste år gjorde en stor indsats 
for både serie 2 og serie 3. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
takke spillere for en god sæson. Vi håber på 
en mindst lige så god sæson i 1995/96. O 



Foreningen med mange medlemmer 
• fik ny bestyrelse afFinnAgersbæk 

Efter afholdelse af ordinær samt ekstraordinær generalforsam
ling har bestyrelsen vedtaget at ændre vedtægternes ordlyd 
omkring Beboerforeningen og Lokalhistorisk arkiv. 
Hansted-Egebjerg sognearkiv har tidligere 
arbejdet som et udvalg under Beboerfore
ningen, men vil nu, for at kunne arbejde 
med en økonomisk rygdækning, være 
omfattet formålsparagraffen i Beboerfore
ningens vedtægt §3. 

Nyt indhold af §3 
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, som 
vælges på generalforsamlingen ved relativ 
stemmeflerhed for 2 år ad gangen. Den 
større og mindre halvdel afgår på skift, 
første gang ved lodtrækning. Der vælges 
desuden 2 revisorer, som ligeledes vælges 
for 2 år, og afgår på skift. Udgår et be
styrelsesmedlem midt i en periode, fortsæt
ter bestyrelsen som ikke fuldtallig indtil 
næste generalforsamling. Bestyrelsen er 
selvkonstituerende med hensyn til formand 
samt kasserer og sekretær. Bestyrelsen ud
peger en daglig leder af Hansted sognearkiv. 

Den daglige leders opgave er, i henhold til 
bestyrelsens retningslinier, at forestå ind
samling af materiale og informationer af 
lokalhistorisk art, opbevare disse i arkivet 
under betryggende forhold, samt under 
passende former at arbejde for udbredelse af 
kendskabet til såvel arkivet som områdets 
lokalhistorie. 

Den daglige leder udarbejder et budgetfor
slag, som skal være indgået til bestyrelsen 
inden generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling 
I forbindelse med den ekstraordinære ge
neralforsamling er der ligeledes valgt nye 
bestyrelsesmedlemmer, da Lisel Pedersen, 
Jørgen Ullvit og Carl Oluf Madsen ikke 
ønskede genvalg. 

På den nye bestyrelses vegne vil jeg 
hermed takke den afgående bestyrelse for 
det gode arbejde og den iver, den har lagt 
for dagen. 

Beboerforeningens tidligere formand 
Jørgen Ullvit har i februar 1993 søgt et til
skud fra Horsens Kommunes 5-ørespulje. 
Ansøgningen blev fremsendt med den be
grundelse, at pengene skulle bruges til at 

forskønne facaden på Den gamle Brugs, så 
den udsmykningsmæssigt skulle supplere 
sommerfuglene på skolen. En anden mulig
hed var at udsmykke eller farvelægge 
viadukten over Egebjergvej. Kommunen 
bevilgede kr. 10.000,00, som er øremærkede 
til ovenstående projekter. 

På grund af problemer med ejerforhold 
omkring jorden ved viadukten samt mang
lende engagement fra bestyrelsens side er 
projektet strandet. I henhold til ansøgnin
gen skal Beboerforeningen sætte et af pro
jekterne i gang for at undgå at skulle retur
nere pengene til kommunen. En anden 
mulighed er, at Beboerforeningen frem
sender en ansøgning om, at måtte bruge 
pengene til et andet byforskønnelsesprojekt. 

Bestyrelsen vil i den forbindelse med de 
nye tiltag i Foreningen opfordre beboerne, 
medlemmer som ikke medlemmer til at 
komme med forslag/ ideer til udsmykning 
af indfaldsveje, bygninger eller andre ting 
vi skal bruge pengene til. Udover ideer til 
ovenstående projekter, vil jeg også opfordre 
beboerne til at komme med forslag og 
kommentarer til emner, som Beboerfore
ningen i lokalt regi skal arbejde med. 

Som slutkommentar har bestyrelsen ved
taget, at der ikke skal opkræves kontingent 
for 1995. Dette skyldes nyvalget til bestyrel
sen samt omlægning af postgiroen. 

Endnu engang vil jeg opfordre til, at be
boerne begynder at komme med kommen
tarer og indlæg om de ting der rører sig i 
lokalsamfundet eksempelvis trafiksikker
hed, rundkørsel og skolebørn. Kommentarer 
og indlæg kan sendes til formanden. O 

BESTYRELSEN 
Formand: 

Finn Agersbæk, Rådvedvej 34 
Kasserer: 

Per Helbo, Sorthøjvej 18 
Menige: . 

SØren P. Christensen, Gl. Egebjergvej 23 
Peder Pedersen, Egebjergvej 150 Side 13 



~~t ~~~ Beboerforeningen har fået bevilget 
r~~ l r.l~ -har du et godt forslag til, hvordan 
~-1\ ~ J Erik Thomsen (54) Anna Andersen (51) og Runa (2112) 

Marianne Thomsen 
spurgte 

Side 14 

Vi mangler et sted i byen til arrangementer 
som for eksempel Sankt Hans-bål. Der 
kunne Grusgraven være et skønt sted. 
Det kunne også være hyggeligt, at samles 
deromme til grill en fredag eller lørdag 
aften, hvor vejret er godt. 

Den gamle Brugs ser lidt kedelig ud og der 
kunne vel godt laves lidt smart med noget 
maling, så den kunne kvikkes lidt op! 

Jeg har et sted set noget, de kaldte Anlæg
get. Det kunne Grusgraven godt laves om 
til, med fliser, bænke og beplantning. Når 
man går turen Hansted-Egebjerg rundt 
mangler der et sted hvor man kan sætte 
sig lidt. 
Man når selvfølgelig ikke langt med 10.000 
kroner, men så kunne folk jo være med til 
at give et nap med, så det kunne laves billi
gere! 

Gode forslag fra Broens 
velkomne - kontakt derfor venligst 



10.000 kr til forskønnelse af byen 
pengene kan anvendes? 
Dorthe Guldager (35) 

Garagen omme ved Grusgraven samt den 
mark, der ligger ved siden af, kunne godt 
trænge til en kærlig hånd. 
Garagen trænger til maling eller også skulle 
den helt fjernes. Marken kunne eventuelt 
bruges til udvidelse af legepladsen eller der 
kunne plantes træer og lignende for at få 
den til at se lidt bedre ud. 
-Men med 10.000 kroner kommer man nu 
ikke så langt! 

Kaj Hansen (54) 

Når man står her og kigger på facaden ovre 
på Den gamle Brugs, så ser den ikke særlig 
pæn ud, ligesom skurene ved Kaskelotten 
heller ikke pynter. Skurene kunne der 
eventuelt plantes træer foran. 
I Grusgraven kunne der også laves et eller 
andet- der kunne for eksempel blive alleti
ders friluftsteater deromme. 
Men spørgsmålet er også: - hvor opgaverne 
egentligt ligger henne? 

læsere er også meget 
Hansted-Egebjerg Beboerforen i n g! Side 15 



Weekend-lejr ved LokalBrugsen 
af Michael Lind-Frandsen 

I lighed med de foregående år afholder KFUM-Spejderne 
i Egebjerg PR-weekend på plænerne ved LokalBrugsen. 

Inger Scheei-Hansen 

Spejderbevægelsen er international; den om
fatter ca. 30 mio. medlemmer i mere end 
150 lande. Dens grundide er: 
at oplære til selvstændighed, medansvar, demo
kratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. 

Side 16 

KFUM-Spejdernes tredieverdens projekt er 
en del af dette internationale samarbejde. 
Bandorjuri, er navnet på det projekt i In
dien, som startede i 1990 og afsluttes i 1996. 

Projektet omfatter et samarbejde med 
spejderne i Vestbengalen The Bharat Scouts 
& Guides samt den kristne kirke Northem 
Evangelical Lutheran Church. 

Bandorjuri, er også navnet på en plads 
(abernes sted) i byen Dumka, der ligger 
mere end (250 km) otte timers togrejse 
nordvest for Calcutta. 

Her kan I opleve forskellige spejderaktivite
ter, og alle er særdeles velkonme til at få en 
snak med en spejder eller en af lederne om 
spejderlivets glæder. 

Er du en rask dreng eller pige, der har 
lyst til at blive spejder, eller er du/ l foræl
dre, som overvejer om spejderlivet er noget 
for jeres barn - ja, så er lejligheden her til, at 
spørge: -hvor gammel skal man være for at 
blive bæver, ulveunge, rover eller leder. Der 
kan også stilles andre spørgsmål, og en del 
af svarene kan opleves ved selvsyn. 

Alle enheder deltager i denne weekend, 
som afholdes i dagene, 11. / 13. august 1995. 
Sæt X i kalenderen - kom og se på! O 

Projektet omfatter 
- oplysning om Indien og levevilkårene i Indien, 
- aktivitetsmateriale med baggrundsstof, 
- årlige studierejser til Indien, 
- besøg fra Indien i Danmark samt 
- indsamling af penge til mindre projekter i Indien. 

Indsamlingerne 
I Danmark er der indtil nu indsamlet ca. 
400.000 kr., hvoraf ca. 250.000 er anvendt til 
forskellige projekter, blandt andet skærema
skine og sættebogstaver til et trykkeri. Der 
foreligger endvidere ansøgninger fra Indien 
om støtte til vedligeholdelse af bygninger 
(tag) og vildthegn. 

Studierejserne 
Indtil nu har 130 spejdere og ledere besøgt 
Indien; seneste studierejse, Påskerejsen 95' 
(5.-21. april), havde 22 deltagere, der iblandt 
Richard Bjerregaard. Rejsedeltagerne var 
flittige til at skrive om deres oplevelser og 
indtryk i en fælles dagbog. Den efterfølgen
de tekst er fra denne rejsedagbog. 

Dumkaprovinsen, den 8. april 1995 
Klokken er snart 1500. Vi sidder på familien 
Kisku' s terrasse i Benagaria og lader hvilen 
falde over os, en lille nagende usikkerhed 
anes dog i ansigterne. Hvornår kommer 
jeepen, hvornår kommer vores vand! Ja nu 
har jeg røbet det; vi glemte vore flasker i 
jeepen, men overlevede med hjælp fra den 
store gæstfrihed vi møder - selvom vand
mangel er et alvorligt problem på stedet. 



Tilbage til dagens start - 0630 "bjælken" 
ringer og vi vågner med fuglefløjt i øret. En 
god start, der efterfølges af morgenandagt 
i kirken. Lidt i 0900 fordeles vi i to grupper 
og hospitalets to jeeps bliver fyldt til briste
punktet. Afsted mod nye mål med 50 km/ t 
- og ganske rigtigt - bristepunktet var nået -
punktering! Videre gik det, holdene skilles, 
et til Narainpor Mission Girls High School 
og det andet til Benegaria Mission. 

l Benegaria 
blev vi modtaget af områdets magtfulde 
ærkebiskop, Mr. Kisku og frue som bød på 
the og kage (theen fik karakteren 5 theblade) . 

Vort besøg startede derefter i præstesko
len, hvor hele præsteholdet ventede. 35 i 
alt, hvoraf 8 var kvinder med børn. Holdet 
var ved afslutningen af året og foran 3 
måneders "ferie" inden næste del af ud
dannelsen starter. 

Efter passende velkomst og præsentation 
ved pastor Sona Baskey, tog Carsten fat 
med et bedre "talk-show", hvor Danmark 
blev præsenteret med både de gode og de 
mindre gode sider. Mrs. Kisku tolkede og 
reflekterede især på religiøse spørgsmål og 
satte dem i relief til indiske forhold. 

Så stod missiones trykkeri for tur, og her 
fik vi (i ledernes fravær) hjælp fra Mr. 
Ruben Hembron. Vi så skæremaskinen 
fungere men den gamle var (naturligvis -
fristes man til at sige) også i funktion. Intet 
kasseres. De nye bogstaver var i brug og 
jævnt fordelt rundt i diverse sættekasser, 
sammen med de gamle! Den omtalte rue
lingmaskine fik vi beskrevet. En længe 
savnet sag, der kunne lave linier på blankt 
papir; linieret papir er der stor behov for i 
skolerne. 

Ruben Hembron lovede, at videregive 
vor besked om straks at fremsende projekt
beskrivelse og budget. 

Så var det frokosttid med dejlig mad ser
veret af Mrs. Kisku. Derefter et tiltrængt 
hvil - og venten på jeepen. Endelig er det 
tid at komme hjem; men ak - først et punk
teret baghjul og så en køler der drypper 
(godt og vel). 

Da endelig alt er klaret går det også 
stærkt, over stok og sten, hjemad (her er 
vist noget vi ikke er vaccineret for!) En travl 
og svedig dag blev afsluttet med snak og 
sang- og sang og snak - til 2300. 

Besøg på Narainpur pigeskole 
Vi kører ind på pigeskolens område, hvor 
vi bliver modtaget i et køligt rum. Over 
indgangen hænger et skilt 

VELKOMMEN TIL VORE DANSKE VENNER 

Det er biskoppen og sekretæren for skolen, 
som modtager os. I rummet viser de os et 
billede af en dansk dame, Miss Ellen Larsen 
fra Horsens, som har været forstander på 
skolen i mere end 30 år. I bogskabet stod 
Vor tids konversationsleksikon og Gerda 
Jespersens Håndarbejde. 

Sekretæren fortalte os, at der er 800-900 
børn på skolen, der er 80-140 i klasserne; 
150 børn bor på skolen, der er plads til 300. 
De øvrige børn kommer fra omegnen. 
Nogle børn har 5-7 km's gang. Alle børn 
kan komme på skolen, nogle har cykel. 
Skoletiden er fra 10 til 16.30. Skolen giver 
bøger til l. og 2. kl., derefter kun til de 
fattigste. Der er børn fra 5 år til 20 år. 

Vi så børnenes sovesale, 50 i et rum, et 
af stederne sov 5-6 piger i en seng, man 
havde måttet lukke flere sovesale, da man 
var bange for at taget ville falde ned. Der 
var nemlig så meget vand p å taget i regnti
den, at man havde måttet slå hul i taget, så 
bygningen ikke brød sammen. 

Der var rum med plads til børnenes 
ejendele - en kuffert eller blikæske fra hvert 
barn. Børnene var mødt op i deres stiveste 
puds, røde nederdele, hvide bluser, som de 
danske farver. Børnene var utroligt søde og 
venlig og ville gerne fotograferes. Nogle af 
børnene kunne lidt engelsk. Der var et 
lektielæsningsrum mellem de to sovesale i 
den ene bygning. 

Vi fik serveret ris, kartofler, mango, ged, 
kylling, agurk og youghurt. Herefter gik vi 
til en stor bygning, hvor vi blev modtaget 
af små børn med en buket blomster til hver 
af os. Der var optrin: To dansere, sang af 
små børn, sommerfugledans af mellemstore 
børn, bevægelsessang af de små (meget 
charmerende), dans af store elever (flot). 
Ketty takkede for modtagelsen og vi sang 
Spejdersangen og "Så længe som kartofler". 
Vi afleverede vore beskedne gaver, som 
sekretæren blev lykkelig for. O Side 17 



digt af 
Ina Hughs, USA 

foto: 
Knud Erik Sørensen 
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Frihedens lys over Damnark 
1945- 4. maj- 1995 

Hjertebørn 
Vi beder for alle børn 
som sætter chokoladefingre allevegne, 
som pjasker i pytter og søler deres nye bukser til, 
som snupper småkager lige før vi skal spise, 
som aldrig kan finde deres sko, 
som giver os klistrede kys, 
som klemmer tandpasta ud over hele vasken, 
som kyler deres snavsede tøj ind under sengen, 
som slubrer når de spiser suppe. 

Vi beder for alle børn 
som ikke har nogen sutteklud at knuge, 
som lægger sig til at sove uden aftensmad, 
som ikke har noget værelse at rydde op, 
som er bange for uhyrer, der virkelig er til, 
som ikke længere orker at græde. 

Vi beder for alle børn 
som kigger på fotografer gennen pigtråd, 
som aldrig leger "ælle bælle mig fortælle", 
som daglig færdes hvor vi ikke ville sætte vore ben, 
hvis fotografi ikke står på nogens natbord. 

Vi beder for børn 
som ikke kan finde brød at stjæle, 
som aldrig får dessert, 
som vil spise hvad som helst, 
som aldrig kommer i cirkus, 
som lever i en verden, der fortjener dumpekarakter. 

Vi beder for alle børn 
hvis mareridt melder sig ved højlys dag, 
som aldrig har været til tandlæge, 
som ingen forkæler, 
som lever og bevæger sig 
- men ikke har nogen tilværelse. 

Vi beder for børn 
som gerne vil bæres, og for dem som skal. 
For dem vi aldrig svigter, og for dem der 
aldrig får en ny chance. 
For dem vi forkæler, og for dem der vil gribe 
en hvilken som helst hånd, rakt ud i venlighed. 



Flyt korgitteret i Hansted Kirke af Frands 
Påskesen 

Hansted kirke ligger smukt, højt placeret, så 
den kan ses fra alle sider - lige så smukt 
som de fleste andre landsbykirker, ganske 
vist lidt tilbagetrukket for Hansted Hospi
tal, men de to institutioner hører jo også 
sammen. 

Det skal også bemærkes, at kirkegården, 
som omgiver kirken, er en af de mest vel
holdte kirkegårde i landet. Alt det ydre er 
for mig at se absolut i orden. 

Når man så kommer ind i kirken til 
guds~eneste for eksempel, så er der ikke 
noget i vejen hermed, idet de kirkelige 
handlinger jo er afhængige af den eller 
dem, der udfører dem. 

Men der er alligevel noget inde i kirken, 
der ikke er, som det skal være. Det har i 
hvert fald generet mig i de 25 år, hvor jeg 
er kommet i Hansted kirke, og det er det 
gitterværk, som er anbragt i korbuen. 

Nu ved jeg godt, at man ikke så nemt 
kan lave noget om i en kirke, og jeg kender 
ikke til de menneskers historie, som har 
foranstaltet det. Der kan ligge både dybe 
følelser og lokalhistorie bag. Der kan også 
være menneskelige tragedier, såvel som 
spontan glæde og mange andre grunde af 
forskellig karakter, som er skyld i, at dette 
gitterværk netop er sat der. 

Men hvad der end står bag, så vil jeg 
vove den påstand, at praktiske har disse 
mennesker ikke været. Alt for ofte har jeg 
siddet et sted i kirken, hvor man kun kunne 
høre præsten, men ikke se. Hvis man så 
satte sig i præstens sted og skulle lyse 

·' velsignelsen, og så kun kan se de menne
sker, der sidder yderst på stolerækkerne, så 
ville der i hvert tilfælde for mig, mangle en 
form for kontakt med menigheden. 

Ved bryllup er man nødt til at placere 
brudeparret nedenfor korbuen, og så fore
tage selve vielsen foran alteret, hvor gæ
sterne ikke kan følge med i handlingen. 

Konfirmationshandlingen foregår jo selv
følgelig ved alteret bag gitterværket - det 
må være lidt kedeligt for de forældre, som 
ikke kan se, at deres barn bliver konfir
meret. 

Selve altergangen føles som noget meget 
isoleret, når man skal igennem det ret 
smalle dørparti. 

Hvad der heller ikke er uden betydning, 
er at førstegangsbesøgende i kirken for ek
sempel tilflyttere, får et helt forkert indtryk, 
som måske kan afholde d isse mennesker fra 
at komme igen . 

Jeg har sporadisk talt med folk i sognet om 
dette gitterværk og det er mit helt klare 
indtryk, at jeg ikke er ene om at synes, det 
er forkert. 

Som jeg begyndte med, så ved jeg godt, at 
meget i en kirke er urørligt, men hvis der 
er, om ikke hen helt enig menighed, så i det 
mindste et flertal i menigheden, som ville 
gå ind for en forandring og få gitteret 
fjernet fra korbuen, så skulle det vel ikke 
være umuligt. 

Selve gitterværket er jo et nydeligt kunst
værk, og det skal absolut ikke kasseres, 
men det kan anbringes, hvor jeg har set på 
et billede, at det før har siddet - nemlig i 
den midterste bue i kirkens nordside, så 
kan det stadig være med til at forskønne 
kirken uden at forstyrre guds~enesten og 
de kirkelige handlinger i øvrigt. 

Det smukke Epitafium, som for mig at se 
er trukket lidt til højre, for at det skal passe 
med det nedenunder, kunne så komme til 
at hænge helt lodret. Det er i hvert tilfælde 
ubegribeligt, at det smukke kirkerum 
Hansted kirke skal være opdelt i to dele. 

Dette indlæg i Broen er udelukkende for 
min egen regning, men skulle der være 
nogle, som er enige med mig, ser jeg gerne 
tilkendegivelser, ligesom jeg også ønsker 
respons fra dem, som har en anden mening 
eller måske en plausibel forklaring på, 
hvorfor det er, som det er. O Side 19 



Cl) 
l r 

tn ·-· 
Cl) 
l r 
tn 
Cl) 
r:: 
Cl) 
·--1 r 
tn 
-c 
:l 
~ 

Side 20 

~~~ ''tJ; ' 1t1m ~ - mu - · l Lundum l Hansted l 
Søndag, den 21. maj Ingen gudstjeneste 10.30 Ingerlise Sander 
5. søndag efter påske 

Torsdag, den 25. maj 10.30 Ingerlise Sander 09.00 Ingerlise Sander 
Kristi himmelfartsdag 

Søndag, den 28. maj 09.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 
6. søndag efter påske 

Søndag, den 4. juni 10.30 Ingerlise Sander 09.00 Ingerlise Sander 
Pinsedag 

Mandag, den 5. juni 09.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 
2. pinsedag 

Søndag, den 11 . juni Ingen gudstjeneste 09.00 
Trinitatis ' 

Søndag, den 18. juni 09.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 
1. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 25. juni Ingen gudstjeneste 09.00 Thomas Fischer-Larsen 
2. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 2. juli 09.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 
3. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 9. juli Ingen gudstjeneste 09.00 Ingerlise Sander 
4. søndag etter Trinitatis 

Søndag, den 16. juli Ingen gudstjeneste 10.30 Ingerlise Sander 
5. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 23. juli 10.30 Ingerlise Sander Ingen gudstjeneste 
6. søndag etter Trinitatis 

Søndag, den 30. juli 09.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 
7. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 6. august 10.30 Ingerlise Sander 09.00 Ingerlise Sander 
8. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 13.augu~ Ingen gudstjeneste 09.00 Thomas Fischer-Larsen 
9. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 20. august 09.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 
1 O. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 27. august Ingen gudstjeneste 09.00 Thomas Fischer-Larsen 
11. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 3 september se dagspressen se dagspressen 
12. søndag etter Trinitatis 

Gudstjenester på Hansted Hospital 
Onsdag den 14. juni kl. 14.30 : Gudstjeneste v / Ingerlise Sander (altergang) 
Onsdag den 05. juli kl. 14.30 : Gudstjeneste v / Ingerlise Sander 
Onsdag den 26. juli kl. 14.30 : Gudstjeneste v / Ingerlise Sander (altergang) 
Onsdag den 09. august kl. 14.30 : Gudstjeneste v / Ingerlise Sander 



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

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

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

Kirkebilen til Hansted Kirke 
kører ikke på bestemte søndage, men 
kan bestilles efter behov til guds~enester 

både til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30. 

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

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

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

28. maj : Stouby kirke ved sognepræst Poul Erik Sørensen. 
25. juni : Vor Frelsers kirke, Horsens, ved sognepræst Tine Lindhardt. 
23. juli : Juelsminde kirke ved sognepræst Chr. Schiang. 
20. august : Torsted kirke ved sognepræst Litten Hjorth. 
17. september : Underup kirke ved sognepræst Kirsten Høg. 
15. oktober : Lundum kirke ved sognepræst Ingerlise Sander. 
12. november : Yding kirke ved sognepræst Vibeke Gregersen. 
1 O. december : Hatting kirke ved sognepræst Karin Ladegaard. 

og udsender et magasinprogram kl. 10.30 på følgende onsdage (med genudsendelse på efterfølgende 
søndage mellem kl. 15.00 og kl. 17.00): 

07. juni Danske kirkedage. Niels Grymer. 
05. juli Porvoo-erklæringen. Niels Grymer. 
02. august . Hvad laver graveren? Gudrun Andreasen besøger graveren i Østbirk. 
30. august Det okkulte. Anne Marie Vrang. 
27. september Liber Daticus. Litten Hjorth taler med sognepræst Gudmund Rask, Vær. 
25. oktober : Vedligehold af middelalderkirker. Litten Hjorth. 
22. november : Et lokalt musikværksted. Niels Grymer besøger komponisten Bjarne Haahr, Nim. 
20. december : Julemagasin. Anne Marie Vrang. 

Offentlige af Jens Thule Jensen 

menighedsrådsmøder 
Som der var nævnt i sidste udgave af Bro
en, er der pr. l. januar 1995 trådt en ny 
menighedsrådslov i kraft, som blandt andet 
bevirker, at menighedsrådsmøder bliver 
offentlige og åbne, så enhver kan komme 
og overvære møderne. Enkelte sager, som 
for eksempel personspørgsmål og lignende, 
behandles dog for lukkede døre. 

Lundum Menighedsråd vil fremover 
holde sine møder i Medborgerhuset i 
Lundum. Dato for møderne og dagsorden 
vil blive bekendtgjort ved opslag i 
våbenhuset og Medborgerhuset. Ligeledes 
vil referat af møderne blive bekendtgjort.O Side 21 



Konfirmander i Hansted 
og Lundum kirker 
Bo Christian Hedensted, Carina Vilholdt, Charlotte Guldager 
Nielsen, Ellen Kirstine Hansen, Laila Hedegaard Mortensen, 
Lars Forsberg Sørensen, Louise Forsberg Sørensen, Mette 
Luise Rumph, Kenneth Kristiansen, Randi Sanne Bro, Tina 
Holmer Jensen, Troels Ulstrup Hansen, Jimmy Bjerregaard 
Ahle, Janni Daugaard, Charlotte Ebsen, Maja Ernstsen, Heidi 
Egebjerg Jensen, Jane Wi.irtz Jensen, Michael Kent Blaxkjær 
Jensen, Thomas Ingemann Jensen, Johnny Karlsen, Josefine 
Linnea Kierk, Christina Bøss Kirkegaard, Louise Ditlev 
Steiniche Kristensen, Lonni Johanne Madsen, Anne-Mette 
Balsgaard Nielsen, Trine Nykjær, Rune Christoffer Olesen, 
Louisen Zeigermann Pedersen, Kim Egelund Rasmussen og 
Thomas Svenningsen. 

Side 22 

Anders Thomsen, Christa Christensen, 
Helle Ullmann Hansen, Kristian Schou, 

Lisa Marie Dalsgaard Jørgensen, 
Martin Raymond Blach Mogensen, 

Signe Skovsgaard og 
Søren Kragelund Nielsen. 

foto: Svend Pedersen 



• er 
Egebjerg har i mange år haft en legestue. De sidste tre år har 
Irma Sahner ledet stedet. Irma har i foråret meddelt, at dette 
er sidste sæson med hende som leder. 
Siden har vi i bestyrelsen arbejdet med tan
kerne om legestuens videre drift. I øjeblik
ket er der tilmeldt børn nok til at have åben 
to dage om ugen. 

Formål 
Formålet med legestuen er at skabe et sted, 
hvor børn i 3-6 års alderen kan lege sam
men under ledelse af personale samt give 
dit barn de helt rigtige oplevelser samtidig 
med en social tilvænning. Børn optages i 
visse tilfælde fra 2lh år. 

Ny leder 
Pr. august hedder den nye leder Lene 
Josefsen. Den 8. august kl. 9.30-12.30 vil 
hun tage imod gamle samt nye børn i lege
stuen. Forhåndstilmelding kan ske til Suset
te Nielsen ('B' 7566 7173) eller Merete Jensen 
('B' 7565 6802). Men mød alligevel op den 8. 
august 1995 så dit barn kan få udfyldt 
stamkort og se stedet inden den rigtige start 
15. august 1995. 

Aktivitet 
For sæsonen 95/96 vil vi prøve at arrangere 
besøg forskellige steder f.eks. hos Tand
plejen og Falck m.m. 

En dag i legestuen 
Børnene modtages mellem kl. 9.30 og 10.00 
og dagens aktiviteter kan begynde. Kl. ca. 
11.00 spiser vi vores medbragte mad. Som 
noget nyt vil vi forsøge at komme mere ud 
med børnene. Vi har en legeplads ved lege
stuen og vi kan gå en tur i området. Kl. 
12.30 slutter legestuen. 

Økonomi 
Legestuens økonomi er stram. Der er såle
des ikke råd til2 lønninger. Derfor søger vi 
en pensionist/ legetante til sammen med 
Lene Josefsen, at varetage pasningen af 
børnene. Det drejer sig om 3 timer 2 gange 
ugentligt. Vi håber meget på, at vi kan 
finde en god og kærlig legetante til vores 
børn. Det har tidligere været forsøgt med 
frivillige forældre, men det har ikke fun
geret tilfredsstillende. 

Mødregruppe 
Som noget nyt vil vi starte en mødregrup
pe. Her kan vi mødes med vores børn 0-3 
år hver onsdag kl. 9.30-11.30. 

Har du ældre børn, kan de selvfølgelig 
også være med, såfremt de i forvejen er 
betalende i legestuen. Vi skulle jo nødig 
udkonkurrere legestuen. Prisen for at delta
ge i mødregruppen er kr. 10,00 pr. barn. 
Der vil blive serveret the, kaffe og safte
vand. 

Fremtiden 
Selvfølgelig skal Egebjerg have en legestue. 
Med det som udgangspunkt har bestyrelsen 
arbejdet videre med legestuens fremtid, 
derfor kom og tilmeld dit barn. Vi ved, at 
der er mange, som går hjemme. Vi ved, at 
det kan være svært for børn, som bliver 
passet hjemme at få kontakter, så derfor 
grib muligheden og støt op om vores le
gestue i lokalområdet. 

Tak til Irma 
Til slut vil vi takke Irma for de gode år vi 
i legestuen har haft sammen med hende. 
Irma har gjort et stort stykke arbejde og 
hun har ikke været bleg for at gå alene og 
i gang med diverse projekter. 

Hvor 
Egebjerg Fritidscenter (Den gamle Brugs) 
Egebjerg Legestue 
Egebjergvej 172 
8700 Horsens 

Hvem 
Følgende bestyrelsesmedlemmer, har på
taget sig at arbejde for Egebjerg Legestues 
videre drift: 
Lene Josefsen, 
Susette Nielsen og 
Merete Jensen. 

Hvornår 
Vi glæder os til at høre fra jer og se jer 
tirsdag, den 8. august 1995 mellem kl. 9.30 
og 12.30 i Legestuens lokaler. O 
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Peder Pedersen 
besøger 
Grethe Sørensen 
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N år man går ind af havelågen, siger den klik, 
knirk og klik igen bagved en, som enhver anden 
havelåge med respekt for sig selv gør. Men når 
man står foran indgangsdøren for at ringe på, så 
er det almindelige også forbi. Her forkynder et 
navneskilt der er håndmalet i flere farver med et 
motiv af en gammel eg, at her bor Grete og Emil 
Sørensen. 

Grete Sørensen har nemlig porcelænsmaling 
som hobby. Jeg besøgte hende en forårsdag, 
hvor solen skinnede ind af vinduerne og fik 
alle Gretes fine håndmalede ting til at 
skinne om kap med solen. 

Sådan startede det 
Lysten har jeg haft siden skoletiden, men 
forskellige ting gjorde at jeg ikke fik be
gyndt før i 1963, men så har jeg o.gså malet 
lige siden. Hvordan fik du det lært. Det var 
på den Rosing Ræderske aftenskole, jeg 
begyndte som sagt i 1963, det var inde i 
Horsens. Siden flyttede vi så her til Ege
bjerg, på et tidspunkt var interessen for 
faget så stor også her, at der kunne oprettes 
et hold herude på Egebjergskolen. Vi har en 
lærer som hedder Grethe Ibsen hun er god 
til at komme med inspiration og nye ideer. 

Udvikling i teknik og fremgangsmåde 
Inspiration og nye ideer er karekteristisk for 
porcelænsmaling, der er sket en stor ud
vikling i teknikken i tidens løb. Se nu her er 
en af de første ting jeg lavede, siger Grete, 
og viser mig en tallerken, der har fået en 
grundfarve og en enkelt blomst. Det var 
næsten kun blomster vi malede dengang og 
det var altid med maling på terpentin-basis. 
Det lugtede så vi næsten ikke kunne være 
i huset bagefter. Nu bruger vi kun maling 
på vand-basis, det er meget rarere og det 
lugter ikke. 

I begyndelsen tegnede vi motivet på med 
en speciel blyant og så malede vi med en 
pensel. Senere begyndte vi at lægge farver
ne på med en spartel. Man kan også duppe 
farverne på med en lille blød svamp, f.eks. 
rundt om kanten af et egeblad eller lignen
de, som man holder på med med en finger 
imens, det ser meget flot ud. 

En ny teknik er at fylde vand i en skål, 
derefter hælder man en farve, f.eks. kobber
lystre i vandet, farvemassen flyder ovenpå 
og man kan nu dreje skålen, eller hvad det 
nu er man vil have dekoreret, rundt i væd
sken og farverne villægge sig i et tilfældigt 
mønster.Herefter kan man, ved hjælp af en 
pensel, arbejde videre med mønstret. 
Når porcelænet er dekoreret skal det bræn
des, det foregår i en el-opvarmet ovn ved 
800 grader. Nogle gange må brændingen 
gentages, idet nogle farver ikke kan forliges, 
så man må brænde den ene farve før den 
næste kan føres på. 

Det sidste nye 
er en collage. Man tager en flise/klinke eller 
lignende, rører farverne, som man ønsker at 
bruge, op med et materiale det kan f.eks. 
være glasstumper, perler, ler, sand ja sågar 
muldjord. Materialet lægges på med en 
spartel. Det er meget spændende at arbejde 
med og ser meget dekorativt ud . 

I det hele taget gør jeg meget ud af at 
give dekorationerne et personligt præg. 
Kun fantasien sætter grænsen, alt hvad man 
finder i naturen, et blad, et stykke bark, en 
sten eller en kroget gren kan give inspira
tion. Nogle gange har jeg også malet kine
sisk-inspirerede motiver. 



Smykker 
er også med i Gretes produktion. Det gæl
der både brocher, ørestiks, bæltespænder og 
andet. Smykkerne formes af porcelænsler, 
hvorefter de brændes, når de så er blevet 
dekorerede, brændes de igen. Til sidst 
bliver der limet en nål på bagsiden, hvis det 
f.eks. er en broche der er tale om. 

På Gretes repertoire findes alt i porcelæn, 
lige fra tallærkner, kopper og skåle til vaser, 
lysestager og figurer. En imponerende 
samling. 

Hvad gør du med alle de ting du laver? 
Meget forærer jeg væk, til familie og venner 
til jul og fødselsdag. Det hænder også at 
naboer og bekendte kommer og spørger om 
de ikke kan købe en ting, for de står lige og 
mangler noget til en gave. Det siger jeg 
selvfølgelig ikke nej til. Nogle gange laver 
jeg også noget på bestilling. 

---------

Kellinghusen 
Nu synes jeg at vi trænger til en kop kaffe. 
Emil kommer du ikke lige med kaffen, den 
står på bordet i køkkenet. Emil Sørensen 
kommer med kaffen. Nu skal I også huske 
dine Kellinhusen-ting Grete, siger Emil. 

Nu skal du høre. Nede i Tyskland, næ
mere betegnet i Holsten i en lille by som 
hedder Kellinghusen, lå der fra 1760 til1860 
en fajancefabrik, som lavede tallerkener og 
krus, alle dekorerede i et bestemt mønster. 
Nu kommer Grete med to tallerkner, her 
skal du se jeg har taget emnet op fordi 
Kellinghusen ikke mere kan købes og er 
meget efterspurgt af samlere. Blomsterne er 
store og ret grove, dyr og træer er primitive 
og stærkt forenklede. En blågrå tone danner 
baggrunden for hoverdekorationen, mens 
tallerkenens kant altid har en gul bund
farve. Jeg er gået meget op i at male Kel
linghusen. • 
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Lili 
Gretes håndmalede ting er så kønne, at 
man hele tiden får lyst til at tage en ting op 
i hånden, for rigtig at se på den og kikker 
man under bunden kan man se, at alt er 
signeret. 

Men hov hvad er nu det? Der står jo slet 
ikke Grete, men derimod LILLI; ja det er mit 
kunstnernavn, siger Grete med et lille 
forlegent smil. O 

Selvom Grete Sørensen, der bor Egebjergvej 151 , 
er født i 1921 i Pandrup i Vendsyssel, taler hun et 
rent og uforfalsket Horsens-mål. Hun er gift med 
tapetserermester(møbelpolstrer) Emil Sørensen, 
sammen har de tre børn, Erik og Christian som 
begge er beskæftiget i maskinbranchen. Jette er 
uddandet advokatsekretær. 
Grete er uddandet i en broderiforretning. Har 
været klinikassistent hos læge Gregers Pedersen 
og hjulpet til i sin mands møbelpolstrerforretning. 
Men en af de ting som måske har optaget Grete 
allermest er nok Legestuen oppe i Den gamle 
Brugs, som hun drev i 20 år. Det er. ikke så få af 
egnens børn og unge, der i dag med glæde 
husker deres tid i legestuen hos Grete. Desuden 
har Grete undervist i håndarbejde og porcelæns
maling i Egebjergskolens fritidsklub for unge. 
Endelig skal det da også nævnes, at Grete har 
ydet en stor indsats som medlem af Hushold
ningsforeningens bestyrelse i mere end 25 år. 



Trænger du til et par timer i hyggeligt 
samvær med andre, så læs her med 
hvem, hvad, hvor og hvornår! 
Hver mandag eftermiddag mellem kl. 14.00 
og 17.00 samles der i skolens formnings
lokale (stillet til rådighed af skolen) nogle 
personer - unge, der er blevet lidt ældre -
for at male, tegne, modellere m.m. 

Alle kommer for at få nogle dejlige timer 
sammen med hinanden og for at få kreeret 
noget. Der er plads til endnu flere! Nogle 
gange er der kun 7-8 stk., andre gange er 
der 15-16 stk. 

Først er man kreative og så holdes der 
kaffepause- thedrikkere er også velkomne. 
Kaffepausen er absolut en vigtig ting. Hvis 
man skulle have glemt sin kaffe hjemme, er 
der altid en eller anden, der har ekstra. Der 
bliver udvekslet erfaringer om alt muligt, 
og verdenssituationen bliver lige ordnet på 
et kvarter. Så går man i gang igen og nogle 
gange er koncentrationen så stor, at man 
kun kan høre vindens susen i bladene 
udenfor. 

Der er løbende udstilling af diverse ma
lerier, akvareller m.m. på gangen ved mu
siklokalet eller i skabene i forhallen. 

Altid plads til en til 
Kom og vær med hvis du har tid og lyst. 
Alt kan foregå: porcelænsmaling, papirklip, 
syning, strikning, ler-arbejde, træsnit, akva
relmaling, acryl- og oliemaling - ja, find selv 
på mere. Hvis man vil have yderligere at 
vide, må man gerne ringe (-zr 7565 6830) til 
Herluf og Gitte, der ligesom p å en eller 
anden måde, er dem, der står for det! 

/ 

Et par udsagn 
Helene arbejder lidt i ler - tegner med kul -
hjemme arbejder hun i gasbeton - ny i 
gårde - synes her er rart. 
Ulla kommer i hvert fald for hyggens 
skyld, synes her er fine forhold - maler altid 
i olie - god til portrætter - føler at vi in
spirerer hinanden. 
Edvard maler med acrylfarver - nybegynder 
- synes det er dejligt at komme her - får 
noget ud af det - hyggeligt og afslappende. 
Erik maler akvareller og lidt i olie -bruger 
god tid på billederne - prøver lidt med 
pastelkridt - har ellers travlt nok - skulle 
have haft meget mere tid til at male. 
Knud maler mest med oliefarver- kan godt 
lide at komme her - laver mange billeder 
forærer nogle væk - har solgt et enkelt. 
Hans - synes det er dejligt at komme- her 
får han malet en del - har ikke meget tid 
derhjemme, selvom han er pensioneret. 
Birgit maler med acryl - har aldrig malet 
billeder før - tidligere malet porcelæn -
synes det er rart at komme - utroligt spæn
dende - lærer fantastisk meget af de andre. 
Eva - nybegynder - maler med olie - synes 
hun får meget hjælp fra de andre mere 
erfarne på holdet. O 

o 
l 

o 
Ann Nielsen kalder 
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Det gamle 
forsamlingshus i 
Lundumskov (1990), 
beliggende på 
hjørnet af Rådvedvej 
og Møllersmindevej. 
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Lundum sogns Forsamlingshus 
I sidste halvdel af forrige århundrede, da de folkelige vækkel
ser kom til Danmark, blev der bygget mange forsamlingshuse, 
og turen kom også til Lundum sogn. 
Den 13. november 1889 blev der holdt stif
tende generalforsamling. Hvem, der havde 
taget initiativet til starten af forsamlings
huset vides ikke med bestemthed, men 
følgende personer er afgået ved generalfor
samlingen i 1890 og 1891: 

H. Pedersen, I. P. Sørensen, Folmer Nielsen, 
smed Petersen og lærer Skrydshøj, 

så de har nok været de første i bestyrelsen. 
Lundum sogns Forsamlingshus blev bygget 
ca. 1889 på aktiebasis. 

Indtægter til husets drift 
indkom ved udlejning til forskellige for
eninger og arrangementer. I denne forbin
delse kan nævnes, at skolen fra 1892 til 
forskolens nedlæggelse i 1970 lejede salen 
til gymnastiksal for eleverne - lejeindtægt i 
1892 kr. 30,00. Samme år fik ungdommen 
lov til at benytte forsamlingshuset 6 gange 
årligt til dans for kr. 4,00 pr. gang. Endvi
dere benyttedes salen af Ungdoms- og 
Gymnastikforeningen for en yderst rimelig 
leje; i 1910 betaltes kr. 10,00 for hele året. 

Høstfesterne startede ca. 1915 og fortsat
te hvert år indtil husets nedlæggelse. I 1918 
blev der oprettet en pigeskole i Lundum
skov, og den lille sal blev udlejet til skole
brug for kr. 75,00 årligt. I 1920 afholdtes 
den første juletræsfest for børnene, og 
denne tradition fortsatte også lige til det 
sidste. 

I 1924 købtes den hidtil lejede grund ialt 
450 m2 for kr. 309,00. 

Vært ansat og huset udvidet 
I 1928 blev der ansat fast vært til at sørge 
for rengøring og forskellige traktementer. 
Prisen for kaffe med 3 stk. brød blev, af 
bestyrelsen, fastsat til 60 ører. 
I midten af 30'erne blev huset forlænget 7 
alen for udvidelse af køkken og indgang, og 
der blev gammeldags WC i kælderen med 
indgang udefra. Pris for ombygning ca. kr. 
2.750,00. Først i 60'erne blev der lavet gar
derobe med nedgang til nye toiletter i 
kælderen alt sammen med frivillig arbejds
kraft og økonomien blev klaret ved ind
samling af frivillige bidrag. 

Kommunalt tilskud udeblev 
Efter kommunesammenlægningen i 1970 
blev der stillet så store krav til moderni
sering af bl.a. køkkenet, at man ikke fandt 
økonomisk mulighed for at drive huset 
videre, og da man ydermere fik afslag fra 
Horsens Kommune på ansøgning om til
skud til arbejdet, opgav man og solgte 
h uset til "veteranbiler". 

Husets kassebeholdning overgik herefter 
til en nystiftet borgerforening, som siden 
har varetaget forskellige aktiviteter for at 
bevare sammenholdet i det uddøende 
samfund. 



og Lundum Medborgerhus 
Efter mange års manglende samlingssted lykkedes det 
Borgerforeningen at leje forpagterboligen, Torpvej 2, af 
Menighedsrådet. 
Lejemålet trådte i kraft den l. september 
1989 og ved en kæmpeindsats fra beboernes 
side, blev huset sat i stand og allerede i 
november 1990 blev lokalerne taget i brug. 
Siden har der været mange arrangementer 
i huset og rift om lokalerne, og dette har 
absolut været medvirkende til et større 
sammenhold i befolkningen. 

Horsens Folkeblad, 20. januar 1990: 
I morgen bliver Lundum Sogns Medborger
hus officielt taget i brug. Det markeres med 
en reception fra kl. 13.00 til17.00, hvor alle 
beboere i sognet er velkomne. 

Medborgerhuset er indrettet i stuehuset 
på ejendommen Torpvej 2. Det er den gamle 
avlsgård til præstegården i Lundum. Lun
dum Sogns Borgerforening har lejet huset af 
menighedsrådet. 

Mure væltet 
-Vi har væltet nogle mure og malet det hele, 
så vi nu har et stort samlingslokale, en 
entre og et køkken, fortæller formanden for 
borgerforeningen Søren Damkjær. 

De første arrangementer har allerede 
været holdt, og i tiden fremover håber man, 
at flere vil komme til. Søren Damkjær næv
ner som eksempel på mulighederne, at der 
kan være aftenskole, hobby aftener, foredrag, 
fællesspisning, bankospil og musik-under
visning for børn. 

-Siden forsamlingshuset blev nedlagt i 1969 
har vi ikke haft noget samlingssted i sog
net, siger han. Når vi skulle mødes, måtte 
det foregå på Egebjergskolen eller i Horsens. 
Med det nye medborgerhus kan vi forhå
bentlig ikke kun holde mange af aktiviteter
ne i sognet, men også tilføre nogle nye. 

Penge til materialer 
Til indvielsen i morgen er der sørget for 
musik. Ud over de lokale beboere er invi
teret Lundum og Hansted menighedsråd og 
Horsens byråd. Politikerne har bidraget til 
huset med et kommunalt tilskud til materi
aler m.v. 

Avlsgården er efterhånden blevet for lille 
til at drive som et selvstændigt landbrug. 
J orden er i dag forpagtet væk. Lundum 
menighedsråd har søgt de kirkelige myn
digheder om tilladelse til at rive avlsbyg
ningerne ned, men har endnu ikke fået noget 
endeligt svar. (ch-r) 

Nu som før 
Nu, 5 år efter indvielsen (et lille jubilæum) 
fungerer huset stadig i bedste velgående. 

Mange forskellige aktiviteter finder sted 
i huset, der tillige ofte er udlejet til private 
fester- nu som før! O 

På de følgende sider vises nogle billeder fra såvel 
Forsamlingshusets som Medborgerhustes historie. 

Medborgerhuset i 
Lundum (1990), 

beliggende på 
Urupvej 2; tidligere 

forpagterbolig til 
præstegården. 
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Folkedansere i 
Lundumskov 1938: 

Fællesspisning i 
Medborgerhuset, 
december 1990. 
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Bagerste række: Arne Rasmussen, Søren Po/d, Aage Kvist, Kaj Bech Christensen, Svend Jørgensen, Ejnar 
Grabow og Hans Jensen. Midterste række: Ernst christensen, Marie Andersen, Ellen Madsen, Aksel 
Thomassen, Børge Sørensen, Ejnar Madsen og Peder Jensen. Forreste række: Dora Christensen, Meta Berg, 
Nina Jensen (?), Elna Bech Christensen, Anna Due, Kristine Hansen (Stinne) og Inger Jensen. 



Endnu i slutningen af 1950-erne var der mange børn i Lundumområdet Det gav basis for mange aktiviteter,og 
forsamlingshuset var et naturligt samlingssted. Senere faldt børnetallet drastisk. Skolen blev nedlagt og 
forsamlingshuset solgt. Dette skete i 1972. 

Gymnastikhold i 
Lundumskov 1956: 

Bestyrelsesmøder i 
Lundum Sprøjtelaug 

afholdes nu i 
Medborgerhuset. 

Som nr. to fra 
venstre ses den 

kendte oldermand, 
Harry Kragh Jensen, 

bærende den 
uundværlige 

oldermands hat. 
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På det store foto ses 
hele holdet på torvet 
i Prag mens det lille 
foto viser Anne med 
sin nyerhvervede 
etniske hue! 
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påskerejse til Prag tekst ogfoto 

Påsken er rejsetid for Ungdomsskolen. Lørdag før påske pak
kede vi bussen og satte kurs mod Prag. I alt 42 unge og ledere 
fra Ungdomsskolens afdelinger glædede sig til at møde foråret 
i Østeuropas svar på Paris. 

Men der gjorde vi regning uden vært. Selv 
Voldborg kunne ikke redde vejrudsigten, og 
vi ankom til en iskold *kkisk hovedstad. 
Og sådan blev det ved hele ugen med 
kulde og regn og rusk. 

l kø for tandbørstning 
Men der skal mere til end dårligt vejr for at 
spolere humøret hos en flok optimistiske 
unge. Programmet blev fulgt, og efter den 
første fælles tur med Metroen klarede alle 
den svære øvelse at komme fra city og hjem 
til hotellet. Vi blev indkvarteret i lejligheder 
og den eneste indvending var, at man 
skulle være 8 - 9 personer om et badeværel
se! Det gav kødannelse om morgenen! 

Prags seværdigheder 
blev beset, og p å flere af vores ture havde 
vi kyndig bistand af vores engelsksprogede 
guide, Michaela. Mange unge fik købt 
masser af krystalglas med hjem til familien 
efter vores besøg på Bohemia Glasværket. 
Vi fik også prøvet at køre i hestevogn op til 
det imponerende slot Karlstejn. Rigtig 
mange fik prøvet McDonalds lyksaligheder, 
for i Prag kan en dansker stadig føre sig 
frem som en millionær og spise sig m æt i 
burgere for en flad tyver! 

T e knologisk disco-monster 
Sidste aften gjaldt det om at finde et dis
kotek. Efter forhandlinger ved døren blev vi 
højtideligt indladt i Music Park - et teknolo
gisk disco-monster med røg og støj til en 
middelsvær hovedpine hos alle vi gamle -
men til alle unges store tilfredshed. 

Stof til eftertanke 
På hjemturen blev sindet stemt i moll under 
besøget på fængslet i Theresienstadt, hvor 
adskillige tusinder omkom under svære 
pinsler under Hitlertyranniet Efter et kort 
stop i Berlin gik det lige hjem til Horsens, 
hvor vi kunne glæde forældrene m ed en 
tidlig landing - gensynsglæde ved Banegår
den kl. 06.00 Langfredag morgen! O 



af Henrik Meldgaard samt nyt fra Klubben 
Ungdomsskolen er skyld i utallige venska
ber og hvad deraf følger! Det er sjovt at gå 
til fest både i Egebjerg og Lund. Her er bil
leder fra vores åbent-hus arrangement 25. 
marts i Lund. 

Teaterholdet havde stor succes 
med deres morale om gruppepres og alko
hol, vores eget no-name band sejrede stort 
med overbevisende musikalsk show. Ind 
imellem fik pigerne på F AME-holdet vist at 
ihærdig træning giver flotte resultater. 
Næste sæson vil Egebjerg afdelingen holde 
Åbent Hus i slutningen af sæsonen. 

Basket-disko 
I samarbejde med HIC afviklede vi den l. 
april stort diskotek på tre afdelinger i Ung
domsskolen. På Egebjergskolen var der 
indkvarteret ca. 300 unge, og de fleste 
deltog i de musiske udfoldelser om aftenen. 
28. / 29. april gik over i historien som første 
forsøg med film på film til næste morgen. 

Filmene blev vist på stor-skærm med video
kanon, så formatet var i orden. Efter udskej
elserne på lærredet vankede der friskbryg
get kaffe og nysmurte rundstykker lørdag 
morgen! 

Som afslutning 
på sæsonen planlægger klubrådet en ren 
fornøjelsestur til Århus, hvor FUN CITY er 
et sikkert mål. Desuden er der planer om 
pizza og film som afrunding på en god 
sæson i vores lokale afdeling af Ungdoms
skolen! På gensyn næste år! O 

Bandet trykker den 
af på øverste foto; 

lille billede viser 
at de skrå brædder 

er helt lige 
mens nederste 

billede viser meget 
tætte venskaber! 
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-spørger 
vor mand i 
marken! 

Vi har sendt 
ham derud og 
forventer at 
kunne bringe 
svaret i næste 
udgaves BBS! 
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Broens 
bestyrelse 
Egebjerg-Hansted Støtteforening EIF: 
Hans Thomsen (formand) 
Stængervej 46 . . . . . . . . . . . -a- 7565 6133 

Egebjergskolen: 
Ole Gregersen (næstformand) 
Østerhøjsvej 10 . . . . . . . . . . -a- 7565 6118 

Ungdomsskolen i Egebjerg: 
Henrik Meldgaard Johansen (sekretær) 
Vesterhøjsvej 56 . . . . . . . . . . -a- 7565 6570 

Hansted-Egebjerg Beboerforening: 
Finn Agersbæk 
Rådvedvej 34 . . . . . . . . . . . . -a- 7565 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: 
Bernt Stribalt Jensen 
Gammel Egebjergvej 35 . . . . -a- 7565 6266 

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

Lundum Sogns Borgerforening: 
Harry Kragh Jensen 
Sydtoften 4 . . . . . . . . . . . . . -a- 7565 4431 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
Annalise Daugård 
Højbovej 22 . . . . . . . . . . . . . -a- 7562 4479 

Hansted Menighedsråd: 
Ingerlise Sander 
Stængervej 24 . . . . . . . . . . . -a- 7565 6412 

Egebjerg Idrætsforening: 
Stig Riis 
Birkeholm 51 . . . . . . . . . . . . -a- 7565 6516 

Hansted Hospital: 
Jette Lund 
Egebjergvej 100 

Egebjerg Kollegiet: 
Lone Duch 
Gl. Kirkevej 45-47 

Antenneforening Horsens Nord: 
Jørgen Pedersen 

"B" 7565 6522 

"B" 7565 6644 

Egesholm 64 . . . . . . . . . . . . -a- 7565 6322 

Lundum Menighedsråd: 
Jens Thule Jensen 
Lundumvej 20 . . . . . . . . . . . -a- 7565 4203 

Fritidshjemmet Kaskelotten: 
Britta Poulsen 
Egesholm 5 . . . . . . . . . . . . . -a- 7565 6505 

Læs 
i dette nummer 
Husk det nu - du! ... . 
Revy-billeder . . . ... . 
Broen Bringer Svaret .. 
Bolden ruller .. ..... . 
Kaskelotten . . . . . . . . 
Egebjerg Idrætsforening ...... . . 
Hansted-Egebjerg Beboerforening 
Broen spørger borgerne ... 
KFUM-Spejderne i Egebjerg 
Hjertebørn .... . 
Flyt korgitteret .. . 
Kirkerne ........... . 
Egebjerg Legestue ....... . 
Jeg maler porcelæn . . ...... . 
Hallo - hallo; kom og vær med 
Før og nu ........... . 
Ungdomsskolen ...... . 
Mangler der ældreboliger . 
Denne side ................. . 
Forsidefoto: Knud Erik Sørensen 

Broens redaktion 
Niels Bjerregaard (ansh.) . . .. . 
Marianne Thomsen ........ . 
Kasserer: Hanne Andreasen .. 
Frands Paaskesen .. ...... . 
Peder Pedersen . .. ... .... . 
Tryk: Steffensen Offset ..... . 

"B" 7565 6191 
"B" 7565 6247 
"B" 7565 6380 
"B" 7565 6202 
"B" 7565 6030 
"B" 7562 1122 

Sats er fremsti llet på CaiComp CCL600XF laser
printer, som er stillet til rådighed for Broen af 
Chernitalie a/s. 

Rene Helbo 
bringer Broen, 
hvis ikke så ring 
på "B" 7565 6436 
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Broen, der husstandsomdeles i Hansted, Egebjerg, 
Lundum og Rådved området, udkommer fire 
gange årligt i september, december, marts hen
holdsvis juni måned. Stof der ønskes optaget i 
næste udgave skal være redaktionen i hænde 
senest tirsdag den 8. august 1995, kl. 19.29. Side 35 



DET DREJER SIG 
OM TRYGHED 

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

vigtigere end penge - kontakt. samvær. kærlig

he d. e t 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 

ha r tid t il a t nyde det- nå r man bliver pensio-

n e ret. 

Sikrer du dig e n god pensionsordning. sikrer 

du d ig tryghed. 

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

~ the original 

.... ®Ro/lerblade® 
1995 

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

Laifa 
!Frandsen 

giver råd og vejledning!~~ 

O BUKEDER 
O KRANSE l BÅREBUKEDER 
O STUE- OG PODEPLANTER 
O DEKORATIONER 

BLOMSTER- & HAVECENTRET 
JOHANSENS PLANTESKOLE 

Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens 

~ 7562 2646 


