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HansThomsen(formand)

Slængervej46 !i' 75656133

Egebjerg-HanstedForsamlingshus:
BerntStribon(næstformand)
GI.Egebjergvej35 1J' 75656266
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HanneAndreasen(kasserer)
Egesholm55 ... . .. .. .. . .. .. ... .. .. ... 1J'75656380

FritidshjemmetKaskelotten:
BrittaPoulsen(sekretær)
Egesholm 5 . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. !I'7565 6505

HanstedHospnal
JetteLund,Egebjergvej100 !I' 75656522

EgebjergKollegiet:
. JimmyKristensen,GI.Kirkevej45-47. . . . .. !i' 7565 6644

Hansted-EgebjergHusholdningsforening:

AnnaliseDaugaard,Højbovej22 !i' 75624479

LundumSognsBorgerforening:
HarryKraghJensen,Sydtoften4 !i' 75654431

Hansted-EgebjergBeboerforening:
FinnKirkegaard,Egebjergvej162 !I' 75656392

AntenneforeningenHorsensNord:

JørgenPedersen,Egesholm64 . . . . . . . . .. !I' 75656322

LundumMenighedsråd:
Jens Thule Jensen, Lundumvej 20 . . . . . . .. 1J'7565 4203

HanstedMenighedsråd:
IngerliseSander,Stængervej24 !I' 75656412

EgebjergIdrætsforening:
SusanneMolboe,Skovgårdsvej22 !I' 75656500

EgebjergJodoklub
CarstenRosendal,Birkeholm27 !i' 75656686

Ungdomsskoleni Egebjerg:
HenrikMeldgaard,Vesterhøjsvej56 !I' 75656570

KFUM.Spejdemei Egebjerg:
BodilJørgensen,Vandværksvej16 !I' 75656574

EgebjergNyeLegestue
MereteJensen,Birkeholm45 . .. . . . . . . . .. !I' 7565 6802

Egebjergskolen:
Ole Gregersen, østerhøjsvej 10 . . . . . . . . .. 1J'7565 6116
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Overordnetmålsætning
For kommende kommuneplanperiode, vil en fortsat udvikling
af området være ønskelig, men den må foregå på en sådan
måde, at landsbypræget bevares i videst mulig omfang. Det er
vigtigt at der, også i årene fremover, bevares et stykke åbent
land mellem H311stedÆgebjerg og Horsens, sådan at området
bevares som en samlet enhed.

Det er vigtigt, at udbygningen ikke sker hurtigere end at
områdets servicefunktioner, såsom veje, skole, fritidsfaciliteter
og nær butikker, kan følge med.

Bebyggelsesstruktur
For at opnå en så alsidig bebyggelse som mulig, vil det være
hensigtsmæssig at udstykke et antal store parceller, helst
attraktivt beliggende og med en god udsigt, beregnet til
opførelse af store parcelhuse. Desuden grunde til parcelhuse
af almindeligstørrelse.Endelig et mindre antal jordbrugspar-
cellerberegnet for beboere med hobbydyr f.eks. heste og får.
Derudover udstykkes et areal til opførelse af seniorboliger,
gernenær ved handelscenter og busholdeplads. Det er vigtigt
for området, at der er arealer til rådighed for mindre industri
og håndværk.

Der er enighed om at der ved nybygning tages hensyn til
eksisterende og kommende byggeri inklusiv udsigtsforhold.
Endvidere skal ved nybyggeriet tages hensyn til at det eksi-
sterendelandsbymiljøinklusiv passendeåbne grønne områder
bevares i en sådan grad, at området bevarer sit harmoniske
præg. I planlægningen skal der også tages hensyn til at
området må tage sin del af de opgaver af samfundsmæssig
betydningeksempelvisboliger til seniorer,ældre og handcap-
pede medborgere. Desuden skal der reserveres et areal til
udviddelse af idrætsanlæg.

Trafikaleforhold
Revurdering af de trafikale forhold med speciel fokus på

- fartdæmpende foranstaltninger,
- omfordeling af trafikken,
- busservice og
- parkeringsforhold.

Kulturogfritid
- konsolidering af det sociale liv samt
- udviddelse af idrætsanlæg og forbedring af forholdene

for spejdere og ældre medborgere samt forskønnelse af
området.

Ønskeromforbedringerafdetbestående

Bebyggelsesstruktur:
Ældreboliger (bygges af kommunen):

et antal boliger syd for Hansted Hospital,
- ca.8 boliger på arealet vest for brugsen og
- fire boliger på P-pladsen ved tidligere tandklinik.

Boliger:
På arealet mellem Teglgården og Egebjergvej skal
udfærdiges en samlet dispositionsplan indeholdende
følgende punkter:

seniorboliger i forbindelse med Egebjergvej 150,
attraktive boliger/store grunde mod nord og øst,
traditionel parcelhusbebyggelse og
jordbrugsparcelleri sydøstligedel af udstykn~ngsarea-
let.

Overvejemulighedenfor bebyggelse af område nord for
Egebjerg.

Håndværk- og industrigrunde:
Eksisterende industigrunde skønnes tilstrækkelige.

Trafikale forhold:
- Fartdæmpning på Egebjergvej.
- Genåbning af Grusdalsvej for buskørsel, hvilket vil

forbedreseryicefor især ældrebeboer i den østlige del af
Egebjerg. Ved genåbning af Grusdalsvej skal der skiltes
med "Gennemkørsel forbudt bortset fra busser",

- Bedreudkørselsforholdfra Egebjergtil omfartsvejenmed
forlængelse af accelerationsbanen mod Horsens og eta-
blering af accelerationsbane mod Skanderborg.

- Sikre skolevejen Lundum-Rådved-Egebjerg, enten ved
udviddelse og forbedring af vejen eller forbedring af
skolebuskørsel.

- Etableringaf midterstribe på Hanstedvej fra Egebjergvej
til stikvej til Hansted Mølle.

- Anlæg af areal til parkeringsplads for Forsamlingshuset.

Kultur og fritid:
- Egebjerg Fritidscenter (Den gamle Brugs) bør bevares i

fremtiden til aktivitetssted for børn og voksne. Vedlige-
holdelsen bør opprioriteres.

- Udviddelse af idrætsanlægget med ny fodboldbane vest
for eksisterende sportsplads.

- Større lokaler til spejdere; eventuelt leje "Villa Kulla".
- UdsmykningafHanstedlEgebjergi al almindelighed.O
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Oplysningsforeningenfor
DenØstjydskeLængdebane
Mange læsere af Broen er fonnentlig bekendt med DSB' s
planer om ny linieføring mellem Skanderborg og Horsens.

Kortet viser de to

mest sandsynlige "
linieføringer for den
forlagte jernbane.

Linieføring/ baneudretning
Den nye linieføring / baneudretning vil i høj grad berøre
Egebjerg/Hansted-området.Strækningen fra Skanderborg til
Horsens bliver syv kilometer kortere og vil koste ca. 500
millionerkr! Man bruger altså en masse penge, for at nogle få
mennesker kan komme nogle få minutter hurtigere frem.
UndersØgelserhar vist, at det sagtenskan lade sig gøre at køre
hurtigerepå den nuværendebanestrækningmed moderne tog.

'
)

.,.,

J: . .\~jj

1:k:fJlst

~
I

Anlægslovindensommerferien
Den 24. oktober 1996indgik regeringspartiernesamt Venstre
og Det konservative Folkeparti en politisk DSB-aftale, hvori
baneudretningenmellem Skanderborg og Horsens indgår, og
en anlægslov ventes vedtaget af Folketinget inden som-
merferien.

...

t
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Man kan undre sig over politikernes generøsitet overfor DSB,
når eksempelvis, der er for få daginstitutioner samt lange
ventelister på landets sygehuse. Mon ikke også vort politi
kunne bruge en håndfuld penge til nyt materiel?

DSB kører med et konstant underskud og er på finansloven
hvert eneste år, så det forekommer særdeles urimeligt at bruge
så mange skattekroner, når der end ikke foreligger en behovs-
analyse.

Stormødei marts
Medlemmer af Tebstrup Borgerforening oplyste, at man
planlægger et stormøde den 24. marts eller den 26. marts
1997, med deltagelse af forhenværende trafikminister Kaj
Ikast,SvendHeiselbergog, om muligt,nuværendetrafikmini-
ster Bjørn West. Desuden arbejder man på at få en repræsen-
tant fra de svenskejernbaner til mødet. Der vil blive annon-
ceret i dagspressen, men sæt allerede nu )t i kalenderen.

Oplysningsforeningstiftet
Mandag den 3. februar 1997 blev der holdt stiftende general-
forsamling på Møllebæk og Oplysningsforeningen for Den
Østjydske Længdebane blev stiftet.

Den nystiftede forenings formål er
at indsamleoplysningerom forandringerne af den østjydske

længdebane og konsekvenserne heraf for indbyggerne j
området,

at videregivedisse oplysningertil medlemmer og andre interes-
seredesamt

at påvirkebeslutningsprocessen.

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til Eigil
Holm, Byskovvej 4, 8751 Gedved ('5'75665130 mellem kl.
08.00 og 13,00).Der blev på generalforsamlingenvedtaget et
kontingent på 100 kroner pr. husstand. Foreningen og virk-
sombeder betaler 200 kroner.

Lidtomtankeskaderikke
Udviklingen hverken kan eller skal sættes i stå, men lidt
omtanke er aldrig nogen skade til.

Vi har motorveje, Storebæltsbro/-tunnel, snart en Øresunds-
bro og måske en lufthavn i Hammel. Hvor stort er behovet for
et hurtigtog der end ikke standser hverken i Skanderborg eller
Horsens? Mon ikke de mange pendlere hellere vil have hurtige
tog til mange end hØjhastighedstog til få. Pendlerne overses til
fordel for prestigeprojekter for få langdistancerejsende.
Burde dette vanvittigeprojekt ikke standses ? O
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Julehyggei Lundum
afLisbethRasmussen/ foto:JensThuleJensen

Fredag den 13. december 1996 drog 70
børn og voksne fra Horsens Børneasyl,
med Bent Thykjærsbus påjulehyggetur til
Lundum.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, det frøs et par grader og
den første fine julesne dryssede ned, så jorden lige blev
dækket af den hvide sne. Perfekt vejr.

Først dansede vi om det smukke juletræ, sat op ved Med-
borgerhuset. Derefter gik vi på jagt i Præstegårdsskoven for at
finde et par drillenisser, der havde gemt den dejlige risengrød,
som Lene og Lisbeth møjsommeligt havde stået op kl. 5.00
morgen for at lave til børnene.
Der var ingen grænser for, hvad vi fik' set på jagten efter
nisserne. Vi mødte skovtroIde, skovnisser og meget mere. Der
blev brygget mange hyggelige og uhyggelige historier
sammen, men langt om længe blev nisserne fundet og efter
mange diskussioner om, hvorvidt det var rigtige nisser eller ej,
fandt vi vej til risengrøden.

I Finn Nørgårds lade var der dækket op med borde og
bænke til alle 85 børn og voksne -et fantastisk smukt syn! Det
var ikke. just den smukke opdækning der trak børnenes
opmærksomhed. Finns mange mærkelige maskiner, den
nedlagte silo og det gamle høloft satte virkelig gang i fantasien
igen.

Da alle havde sat sig til bords, kom det store øjeblik, hvor
vi skulle åbne låget for risengrøden. Det er ikke ofte, man
laverrisengrødaf 16 l mælk, så vi var spændte på, om grøden
skulledrikkeseller spisesmed kniv og gaffel.Med nogle få fif
fra Grethe Nørgård var det lykkedes os at lave, når jeg selv
skal sige det, den mest perfekte risengrød.

Alt imensvi sidderog spiserog snakkerom det virkeligkan
være rigtigt, at det var nisserne, der havde gemt grøden,
udbryderen af børnene: "Nu kommer den rigtige julemand!"
Kommentar fra de voksne: "Nej, dem fandt vi jo i skoven",
men da vi så kiggede ud på gårdspladsen, kom der ganske
rigtigt en julemand gående med en sæk på ryggen med
julegodter til børnene. - Tak Finn!, det var et fint indslag, der
vakte stor jubel hos børnene.

Nu var den rigtige julemand endelig fundet - troedevi .-
indtil Henrik, 5 år skuffet udbryder: "Det er ikke den rigtige
julemand, for han har Ecco sko på!" O
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F aste I avn sfest af BirteChristensen

Lørdag den 8. februar 1997 fra kl. 9.30-11.30 var de samlet
alle sammen -sØrØvere,dronninger, klovne, dracula og mange
flere -faktisk 46 vidt forskellige væsener kunne disse 2 timer
forenes om et samlingspunkt, nemlig at slå katten af tønden.
Store og små væsener gjorde sit til at slå tønden til pindebræn-
de og dernæst samles i en stor klump, alle på maven ovenpå
hinanden, for at redde sig den største håndfuld karameller.

Efter denne fangst skulle der leges, spises fastelavnsboller,
drikkes sodavand og ellers hygge sig sammen med alle de
andre sjove fastelavnsbørn -hvem er hvem? Kender jeg dig??
Nåh, det er jo Lasse og der er Katrine og lidt efter lidt havde
alle disse dronninger, klovne m.m. et rigtigt navn. Jo, det var s=<D

da meget sjovt sådan at gemme sig bag en maske et par timer, ~
så kunne man da rigtig drømme sig til "fantasiland" . :*

Vi fire foreninger,der i fællesskabhavde lavet dette "træf' eS

er meget glade for, at I alle ville komme og besøge os, det var Jg
rigtig hyggeligt og vi håber, at I kommer igen til næste år. ~s=«
På gensyn siger Egebjerg Idrætsforening, Støtteforeningen, ~
Husholdningsforeningen og Rådved Borgerforening. O ~

"
-I

Sørøvere, dronninger, klovne,
dracula og mange flere - faktisk
46 vidt forsj(ellige væsener fore-
nedes om et samlingspunkt,
nemlig at slå katten af tønden,:.

,
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Ungdomshåndboldi EIF af UllaJørgensen

Vi valgte denne gang Gulen 1996)at deltage i håndboldstævnet
Bording Cup for at prøve noget nyt. Der var fire deltagende
hold. De enkelte holds trænerne har naturligvis selv skrevet de
efterfølgende referater.

PuslingepigerafTomrnasKristoffersen
Da vi skulle afsted den 27. december var humøret højt. Alle

glædede sig for nu skulle der rigtig spilles bold og hygges for
alvor. Turen til Ikast, hvor vi skulle bo, gik også godt. Vi blev
indlogeret på Nordre Skole i 2 klasseværelser.

Vi var 4 hold i 2 lokaler, så det blev socialt samvær af første
klasse. Vi var 7 ledere til 42 piger og drenge -2 damer og 5
herrer og vi havde nok at se til.

Det er sådan, at alle hold er sikret 5 kampe og de 4 af dem

blev spillet i messecentret i Herning. Den sidste blev spillet i
Idrætshøjskolens hal.

Lørdag den 28. december spillede vi 2 kampe og de blev
desværre tabt. Humøret - ja, det fejlede ingenting og sådan
skal det være. Om aftenen var der igen liv og glade dage og
der var ro omkring kl. 1.30. Men hva' - sove - det kan man
gøre, når man bliver gammel.

Søndag den 29. december spillede vi 2 kampe, desværre
tabt. Stædigheden begyndte at melde sig, hvilket kun er godt.

Mandag den 30. december spillede vi 1 kamp - tabt. Da var
det trætheden, der begyndte at melde sig. Det er meget hårdt

. at spille 5 kampe på 3 dage.
Sammenholdet - det fejler bestemt ikke noget -når 9 piger

"rotter" sig sammen mod træneren og begynder at kilde på en
frygtelig kildesyg træner.

For lige at vende tilbage til det med at sove, fik jeg 8 timers
sØvn på 3 dage, så da vi skulle til at vende næsen hjem mod
Egebjerg, følte jeg mig lidt som en-ung mand på 80 år.

Selve stævnet er ikke så godt som Thy Cup. For lidt
fritidsaktiviteter, så dagene kunne godt være lidt lange. Ellers
gik det udmærket, så jeg siger tak for det gamle år og håber vi
får det ligeså godt i det nye år. O

Puslingedrengeaf ReneogSisse
Vi tog afsted fra Egebjerg fredag aften med kurs mod Ikast,
hvor vi skulle bo på Nordre skole. Velankomne flk vi anvist
de to "store" klasselokaler, vi skulle være i. De 10 puslinged-
renge og Rene skulle sove sammen med drengespillerne og de
øvrige mandlige ledere. Sisse sov i forgangen sammen med
Tina inde hos pigerne.

Da vi havde fået smidt vores ting ind i lokalerne, gik vi
tilbage til aulaen for at spise aftensmad. Lune frikadeller med
rødkål - tyskerne skulle have remoulade på deres frikadeller.
Efter maden var resten af aftenen fri. Spilleme skulle være i
deres senge til midnat, men alligevel var der ikke ro før
klokken viste 03.00

Lørdag stod vi op kl. 6.00. Der skulle spises morgenmad,
smØres madpakker samt pakkes spillertøj inden busafgang kl.

7.30. Vi gik ned til bussen,
men nej, der var ikke plads
til en eneste Egebjergspil-
ler. Der blev bestilt en
anden bus, men den kom
først 45 min. senere. Det
var en meget kold fornø-
jelse at stå ude i kulden
lørdag morgen, så vi søgte
tilflugt i Idrætshøjskolens
hal, som var proppet til
bristepunktet.

Vi ankom til Herning Messecenter ca. 15 min. før vores
førstekamp. Det varet tyskhold. Vi tabte kampen ret stort 22-
3, men ikke modet. Vi var jo taget afsted for at opleve noget.
Anden kamp blev spillet en time senere. Den tabte vi sØrme
også, menjeg tror, drengenestadig var ved godt mod. Det var
jo trods alt et tysk mesterrækkehold samt et sjællandsk A-
hold, vi havde tabt til.

Derefter kunne drengene holde fri indtil om søndagen. De
tog derfor i Badeland sammen med nogle af pigerne samt
Tommas og Rene. Sisse og Tina så på håndbold imens.

Søndag gik ligesom lørdagen -dog kørte bussen til tiden og
vi var alle med. Desuden havde vi nogle enormt spændende
kampe. Den førstetabte vi ret overbevisende,den andenvandt
vi med 9-5 og den tredje kamp kan ikke beskrives - den skal
ses. Indtil 10 sek. før tid stod der 4-4. Vi var uheldige og de
andre fik scor~t og vandt dermed kampen 5-4. Dermed var
dagenskampe slut og der skulleikke spilles igen før mandag.

Efter søndagenskampe var der discoteki Bordinghallen og
lederne flk en bid brød, imens ungerne festede. Vi fulgtes
hjem i bussen og der var ro omkring kl. 2.30.

Mandag kunne vi sove lidt længere, da vores første kamp
skulle spilleskl. 10.00,hvilket betød, at vi skulle med bussen
kl. 8.30 - altså en time senere. Men ak - vi sov for længe, så
der var ikke tid til at nyde sin morgenmad. Nogle af drengene
hjalp derfor Sisse med at få smurt madpakker til både morgen-
mad og middagsmad. 12 rundstykker med ost, 16 stk. fransk-
brød, 40 skiver rugbrød. Desuden fik vi snøret os til et par liter
juice.

Rene tog bussen sammen med størstedelen af drengene. To
af spilleme samt Sisse kørte med Karsten - Dennis' s far - til
Herning for lige at nå at få pakket maden sammen.

Vores sidste kamp skulle nu spilles - alle drenge plus
trænerne var ved at falde fra hinanden af træthed, så vi havde
nok let ved at råbe efter hinanden. Vi tabte kampen, men var
glade for, at det var ovre for denne gang. Vi blev placeret som
nr. 23 - en plads bedre en HSR-Hornsyld. ø'

..

.
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Efter kampen tog vi tilbage til skolen for at tjekke om Tina,
Tommas og pigerne havde fået ryddet klasseværelserne for
vores ting. Bussens ankomst til skolen blev tjekket. Derefter
kunne vi gå over i Ikasthallernefor at se på finalerne.Der blev
viftet med Dannebrog, hujet og der blev kapret autografer af
Tonje Kjærgaard. Vi gik fra hallen kl. 15.30, da bussen ville
hente os kl. 16.00.

Hjemturen behøver vi vist ikke skrive om, udover at
drengenes madpakker blev delt rundt til nogle af de sultne
sjæle,der måtte være. Tak for lån af jeres drenge, håber at de
kan holde ud at have os med en anden gang. Cl

Pigeraf Frank og Bjarne
Mellem jul og nytår deltog holdet i et stort stævne i Bording
sammen med 30 andre hold fra Europa. Vores modstandere i
den indledende pulje var HIK, SG.Ulm og
Vrold/Skanderborg. Det skulle siden vise sig, at vi som det
eneste pige B var kommet i pulje med tre pigemesterrække-
hold.

Efter vi havde indkvarteret os på Nordskolen i Ikast fredag
aften, havde pigerne tid til at slappe af og hygge sig indtil
klokken 24.00, hvorefter der skulle være ro på skolen.

Lørdag morgen kl. 6.15 ringede vækkeurene og efter at vi
havde spist morgenmad, kørte vi til Kølkærhallen, hvor vores
første modstander var HIK. Desværre blev vi ramt af et uheld
allerede under opvarmningen, hvor Louise S blev skadet så
slemt, så hun var færdig resten af turneringen. Det viste sig ret
hurtigt, at vi var kommet op mod en klassemodstander og ved
pausen var vi bagud med 2-9. Fra trænerbænken forsøgte vi at
ændre taktik, men det var forgæves og vi tabte kampen med
5-16. Vores mål blev sat ind af Anne M med 3, Lisette P med
1 og Anne F med 1.

Efter vores kamp mod HIK spillede vores to øvrige pulje-
modstandere mod hinanden og den kamp endte 8-8: HIK
mødte derefter Vrold/Skanerborg og HIK vandt kampen med
4 mål.

Vores næste kamp var mod SG.Ulm og her havde vi sat
næsen op efter 2 point. Kampen blev utrolig spændende -ved
halvleg var vi bagud med 4-5 og vi nåede at komme foran 7-6,
før kampen tippede over til tyskernes fordel og vi tabte
kampen med 9-13. Vores mål blev scoret af Anne M med 4,
Lisette P med 4 og Anne F med 1.

Lørdag aften var vi i Ikasthallen, hvor der var "landskam-
pe" for piger og drenge mellem udvalgte spillere fra de
europæiske og de danske hold. Her blev der vist håndbold af
hØj klasse, og de danske drenge vandt deres kamp, mens de
danske piger måtte lægge ryg til et stort nederlag.

Søndag morgen kørte vi til messehallerne i Herning, hvor
de sidste indledende kampe skulle spilles.

Vores modstander var Vrold/Skanderborg og såfremt vi
kunne vinde kampen, ville vi blive nr. 3 i vores pulje. Det blev

en me~et spændende kamp, hvor vi ved pausen var bagud med
3-4 og hvor Skanderborgs fjerde mål blev scoret i det ekstra
minut, vi spillede ekstra, fordi dommerbordet havde glemt
tiden. Vi havde dog krammet på Skanderborg og da deres
bedste spiller blev vist ud i to minutter kort før tid, følte vi os
sikre på, at vi ville vinde den kamp.

Men desværre besluttede dommeren at forkorte 2. halvleg

med det minut, som vi havde spillet for meget i første halvleg,
og han fløjtede kampen af, da vi stod og skulle til at score det
afgørende mål. Kampen endte derfor 5-5, hvilket betød, at vi
endte sidst i vores pulje og skulle herefter spille om placerin-
gen fra nr. 22 til 26. Havde vi derimod vundet kampen, havde
vi skullet spille om placeringen fra nr. 15 - 22. Vores mål blev
scoret af Anne M med 3, Lisette P med 1 og Anne F med 1.

Slutstillingen i puljen blev:
1 HIK 6 point
2 SG.Ulm 3 point
3 Skanderborg. 2 point
4 Egebjerg . . .. 1 point

Efter puljekampene havde vi
endnu en kamp søndag af-
ten. Her mødte vi HIK 2, der
ikke kunne stille noget op
overfor vores hold, og vi
vandt kampen med 11-7
efter pausestillingen 5-5.
Vores mål blev scoret af

Anne M med 5, J,eanette H
med 3 og Anne F med 3.

Søndag aften var der så Discotek, men pigerne var trætte, så
alle gik tidligt i seng for at være friske til mandagens kampe.

Mandag morgen pakkede vi sammen på Nordskolen, og
efter morgenmaden tog vi til TIskovhallen, hvor vort.s sidste to
kampe skulle spilles. Vi lagde ud mod Horsens HK 2, og det .

var en modstander vi kendte, og vi vandt en sikker sejr på 8-4
efter halvlegsføringen på 5-2. Vores mål blev scoret af Anne
F med 4, Lisette P med 1, Jeanette H med 1, Christina A med
1 og Rikke J med 1.

Vores sidste modstander var det tyske hold H.G. Norder-
stedt, og heller ikke tyskerne kunne stille noget op overfor
vores hold, som gennem turneringen var blevet bedre fra kamp
til kamp. Vi vandt kampen med 12-8 efter halvlegsføring 7-3.
Desværre fik vi .vores må,lpige Louise P skadet i kampen.
Vores mål blev scoret af Anne M med 5, Anne F med 4,

Jeanette H med 1, Lisette P med 1 og Rikke J med 1.
Slutfacit blev: 3 vundne kampe, 1 uafgjort kamp og 2 tabte

kampe, hvilket betød, at vi blev nr: 22 af de 31 hold, der
deltog i stævnet. Placeringen giver dog ikke noget reelt billede
af holdets styrke, idet et hold som HSR, som vi i turneringen
har slået stort, endte som nr. 15. Samtidig kan det nævnes, at
HIK endte som nr. 4 og SG.Ulm blev nr. 7.

Fra trænernes side kan vi godt ærgre os over:
at vi som B hold endte i en indledende pulje med udelukkende

mesterrækkehold. I de øvrige puljer var der både mester-
række, A hold og B hold,

at vi blev snydt i kampen mod Skanderborg og
at vi fik Louise S og Louise P skadet under stævnet.

Til sidst vil vi godt have lov til at takke pigerne for de mange
sjove og spændende timer, vi har tilbragt sammen under
stævnet, og en tak til opbakningen fra de forældre, der kiggede
forbi under stævnet.
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Desværre har vi ikke fået skrevet referat fra drengene - men
jeg ved, at de havde en god tur. Leif Holst var så flink at
påtage sig opgaven at styre holdet, da træneren ikke kunne
deltage. Det klarede han til UG - en stor tak til Leif for det. Så
vidt jeg har hørt, fik han ikke megen "skønhedssøvn" på turen.
Håber vi må ringe efter hjælp en anden gang! O

Stævnefor natteravnei Brande af HenrikThyrsted
Fredagden 13. december skulleEIF dameynglingetil Brande.
Vi startede fra hallen kl. 17.00. Ikke alle biler har varmeap-
parat - i denne bil var de 3, så da vi kom til Brande, måtte vi
næsten bære dem ud af bilen, så stivfrosne var de.

Da vi ha~de fået vore sager ud af bilerne, ville vi parkere
dem. Den gik ikke - nøglen knækkede i tændingslåsen. Vi .

måtte derfor have ringet til politiet i Brande, da bilen stod
ulovlig parkeret. God begyndelse!

Vi startede med at se landskampen Danmark - Tyskland,
somjo fik et godt resultat for os.

Vi skulle spille første kamp lige efter - vandt. Da vi havde
spillet næste kamp -også med en sejr til følge, var der en lang
pause. Nogle af pigerne gik i svømmehallen.

Kamp nr. 3 skulle vi spille kl. 2.10 og trætheden var ved at
melde sig hos os alle, men vi vandt efter en spændende kamp
10-9.

Sidste kamp skulle spilles kl. 4.30 og nu var vi meget,
meget trætte.Det var svært at komme igang med opvarmnin-
gen. Vi skullebare spille lige for at være i finalen, men heldet
varikke med os. Vi tabte med 1 mål.

Vi havde en god tur. Efter morgenmaden gik turen mod
Horsens. Der var meget stille i bilen -pigerne sov efter en lang
nm. O

VissenbjergstævnetogHolstebroCup
Atter i år ønsker de fleste hold at deltage i Vissenbjerg
Stævne.Også denne gang er det fordelt over 3 weekender. Vi
håber på deltagelse med 5 hold, men vi ved dog endnu ikke,
om pigerne kan deltage, da der kommer en Grønlandstur på
tværs.Der vil dog tilbydes et alternativt stævne for pigerne. I
Holstebro Cup deltager vi med et hold - ynglingedamer.

God tur til alle.Vi glæder os til at læse omjeres oplevelser
i næste nummer af Broen. O

.

Fotos:OleJørgensen

Der blev afholdt standerhejsning lørdag,
den 2. februar 1997 i Idrætsforeningen.
Det varmer meget når så mange møder
op; vi var ca. 50 spillere, lige fra miniput til
superoldboys. Vejret var godt og alle
hyggede sig med løb og boldspil trods
køns- og aldersforskel; det lover godt for
klublivet!
Alle hold ønskes en god sæson -og husk!

Vi er fra Egebjerg af -det er vi stolte af!
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EIF-fodboId 1 9 910ntaktpersoner:SusanneMolboe('lt 7565 6599) og Ole Jørgensen ('lt 7565 6732)

Såvellilleputholdenesomdrengeholdetstartedetræningssæsoneni uge8. Miniputholdenestartertræningeni uge12menspoderneførst
begynderi uge15.Seniorholdenestartedesæsoneni uge6,umiddelbartefterstanderhejsningen,undtagetdogde treældsteseniorholdsom
tidligstbegyndertræningennårgræssetblir'grøntog lufttemperaturennærmersig 24(1C -hvisdedaoverhovedettræner!

Huskgymnastikafdelingensfremvisning/opvisningi
Egebjerghallen - onsdag den 19. marts 1997

med fælles indmarch klo19.00
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~ fylder1 O åri aprilmåned
Tirsdag den 29. april er det 10 år siden, Kaskelotten officielt
blev indviet. Selve dagen markeres som en slags børnefØd-
selsdag.Vi hygger os med et eller andet, synger fødselsdags-
sang, osv.

Om aftenen er der så diskotek for de unge mennesker. Det
holdes i 2 afdelinger:

-et disco for børn til og med 3. klasse og
- et disco for børn fra 4. klasse

Der vil traditionen tro være mulighed for at handle i vore slik-
og sodavands butik.

Lørdag den 3. maj holder vi så et stort brag. Eftermiddagen
vil stå i familiens tegn med en masse aktiviteter -optræden,
evt rekordforsøg til børnenes rekordbog... Hen på dagen vil
der blive fest for de voksne -her bliver tilmelding nødvendig.

Alle, der har haft tilknytning til Kaskelotten igennem de
forløbne 10 år, er hermed inviteret: børn, forældre, tidligere og

nuværende personale.
Der vil senere blive spredt nærmere oplysninger om

fødselsdagen, når arrangementet er mere fastlagt. Læs opslaget
i Brugsen, på Kaskelotten samt annoncen i OnsdagsAvisen
den 9. april.

10 år skal markeres - og med alle de festlige mennesker, der
har været gennem det efterhånden store hus, må der være basis
for en festligholdelse, der vil noget.

Sæt)( i din kalender - og forbered dig på en skøn dag!! O

afBoWittus

I
I
II '

1
._~_.~~ ~ ~ : ""............--...---..............................---

1

J

Flaget hejses også den 29. april Foto:BoWittus

torsdag,der:r20.'fe,
onsdag;den 19~mqf1~:c

;tirsg§ig,cjen~~/.Snffl.,

kI818~30~i

af BrittaPoulsen

Vi har ændret vores Discoaftner for 4., 5. og 6. klasse, så I
blandt andet kan få mulighed for at komme til karneval, se
film, spillebanko, m.m. Det vil fremgå af indbydelserne,hvad
vi har på programmet. Alt efter hvilket arrangement vi
afholder, vil vi måske blive nødt til at opkræve et mindre
beløb ved indgangen - det vil fremgå af indbydelsen.

Udover disse discoaftner holder Klubben fortsat åbent for

5.,6. og 7. klasse på onsdage kl. 17.45-21.00 i de uger, hvor
derikkeer Disco. O

Ta'd8
mi e..

. . ,..+
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10.30 ArneThomsenI 09.00 DorteIsaksen

09.00"~ '" Dqrt~ls~ks~å' . JbgØn,gUdstjehsste
" "', , ."« .' . - ,,~ v :"':',":';:.. ,_:::':',':C:'< .. __ ..'x., <,., ":: _c<j

Ingengudstjeneste 09.00 DorteIsaksen
, u. .. . < " ..

ArrieThomsen .qg~oo ...Ærf)eThpm§Sfl

Ingengudstjeneste 10.30 IngerliseSander

r6g~rlis~Sandsr"'09;0Q.v''Jhg~diseS~l}qer'
" ,"'-.,"'"-<...c":«< : :..:.:: :.: ::.,, '. " , " /",', ...'_.: . "',,",' : ? ""

Ingerlise.Sander 10.30 IngerliseSander
u. uuu ',. u

gJ.f§tj~neste mtoo v IhgerH~~tSå.haer

IngerliseSander 19.30 IngerliseSander
Forårskoncert-se note

....lngerlise9.ana~~

DorteIsaksen

IngerliseSander
ahder

09.00 IngerliseSander

10.30 IngerliseSande(

09.00 IngerliseSander

10.30 Inggrli$~;$å.Qq~r

09.00 IngerliseSander
Hospitalskirken

""". "'M

:ylrig~rlis~,j:S
~1§kirR~n

~

Forårskoncerti Hanstedkirkesøndagden6.aprilkl.19.30:Kvindekoret "Crescendo" under ledelse af Bente Lund Degn holder
denne aften koncert i Hansted kirke. Koncerten er i følgende tre afdelinger: 1. Ny dansk korrnusik. 2. Gospel. 3. Danske
årstidssange og salmer. Ind imellem bliver der tid til fællessang. Hjertelig velkommen til en spændende koncert.

3. søndagi fasten

Midf~ste.

MariæBebudelsesdag
." . "A'., <''''

Palmesøndag;,

Skærtorsdag

l::angfred99::';r"b",d,:,',

Påskedag

Nm.~:,'pås~eda~~

1.søndagefterpåske

g;søndagefteripåske:
'::', .. :..",.. :.::.,-;,,,,...,,,:,,,,.,,,. ,.-,

3. søndagefterpåske

Torsdag,den8. maj

jSøpdågfden.11;maj

Søndag,den18.maj

4. søndagefterpåske
~/~:'-'.>(::;'.':':: . ..';

naagj;~~er{påske
,,~.X':'.,;. .,~,,,."".<.:;:.;,c,..\ ."c.;>,".'.'.,.>

KristiHimmelfartsdagI 10.30

6. søndagefter;påske'

Pinsedag110.30

':?;.R,il1s~~~g?

"Trinitatis110.30

Ing'erliseSahder

"erliseSal1der

IngerliseSander

IngerliseSander

1.søndag.efterTrinitaifsI09.00" u1ng~rliseS

Gudstjenesterpå HanstedHospital
Onsdag,den12.marts,kl. 14.30:GudstjenestevI DorteIsaksen
Onsdag,den 2. april, kl. 14.30:Gudstjenestev/lngerliseSander(altergang)
Onsdag,den23.april, kl. 14.30:Gudstjenestev/lngerliseSander
Onsdag,den14.maj, kl. 14.30:Gudstjenestev/lngerliseSander(altergang)
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Bortrejsten månedaf IngerliseSander
Jeg har fået bevilget et studiekursus på præstehøjskolen i Løgumkloster fra 24.
februartil 21. marts 1997og har derfori denne periode tjenestefri.De administrative
sagerpassesaf min sekretær,og hun vil være at træffepå torsdagekl. 11 - 13,- ellers
vil det blive oplyst på telefonsvareren. Hos sekretæren kan man bestille dåb og
bryllup, indberettefødslerog i øvrigtfå oplysninger.Embedet passes af sognepræst
Dorte Isaksen, Tamdrup, tlf. 75654522.
I aprilmåned(uge16)holderjeg enugesferie. O

HanstedKirkelukkesaf IngerliseSander
I forbindelse med flytning af korgitter og restaurering i koret forventes Hansted kirke
lukket fra ca. den 20. Maj 1997 og indtil ca. 1. søndag i advent 1997.

I denne periode vil der blive holdt gudstjenester i Hansted Hospitals kirke og i
Lundum kirke, hvortii kirkebilen kan bestilles. Begravelser kan holdes i Hospitalskir-
ken, hvis man ønsker det, da den jo ligger tæt ved kirkegården, og klokkeringning
kan foregå fra Hansted kirke. Hvis man ikke ønsker dette, kan højtideligheden holdes
i Lundum kirke, hvorefter man ved jordbegravelser kan køre til Hansted kirkegård.
Bryllupper skal holdes i Lundum kirke. O

Etgodtnytåraf AnwTIID n

Midnat. Nytårsaften. Med et glas i hånden, i højt humør
eller i stille eftertanke.I nogle øjeblikke er vi standset på
grænsen mellem fortid og fremtid, mellem gammelt og
nyt. Vi føler os små over Tidens majestæt.

Tiden præger alt i vort liv, også i de almindelige hverdage. Tiden ligner en mægtig
flod, der bevæger sig langsomt, men uimodståeligt fremad, og alt andet -også du og
jeg -må finde sig i at drive med tidens strøm, så længe vi lever.

Hvad er tid egentlig? Ingen kan forklare det helt, for tid er en del af selve det store
uforklarlige, som hedder liv. Tid er den egenskab ved livet, at det aldrig står stille,
altid forandres det, skifter og forvandles uden ophør.

Tidensgang
Alligevel er tiden ikke uberegnelig som en drøm. Tiden er virkelig, det har en rytme
i sig, bundet af naturlovene.

Den tid, vi ser på uret og dets visere, er soltiden, der behersker alle andre tider. Det
er solen, der skaber dag og nat på vor jord, og det er solen, der skaber årstiderne.
Jorden bruger et år til en omdrejning omkring solen, og jordens akse ligger skråt på
banen omkring solen. Det betyder, at solen ikke altid står i samme højde over
horisonten. Om vinteren står den lavt, og det meget skrå sollys rummer mindre
varme end de mere lodrette stråler i sommerhalvåret.

Her i Norden er forskellen stor mellem sommer og vinter, og derfor regnede vi i
begyndelsen kun med to årstider hos os: sommerhalvåret, der begynder 1. maj og
vinterhalvåret der begynder 1. november.

Sommeren blev budt velkommen med den fest, 'der måske er den aller ældste i

vore egne. Majfesten var glæden over løvspring og nyt blomsterflor. Man flettede
kranse af blomsterne og hejste dem op i en høj stang midt i landsbyen, og så dansede
man om majstangen. Man tændte bål i Valborgsnatten op till. maj, og man dansede
og legede hele dagen og natten med. - Maj er en forkortelse af Maja, den gamle
romerske forårsgudinde, mens det gamle danske navn er blomstermåned.

Vinterhalvårets første dag var hØjtidsfuld.på en helt anden og alvorlig måde. Mens
sommeren er livets tid, er vinteren dødens tid, og netop den 1. november samledes
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tankerne om døden og de døde. I hedensk tid samledes man
ved gravhøjene uden for landsbyen, spiste og drak og delte
festen med de døde ved at ofre til dem af festmåltidet. Sådan
ville man holde fællesskabet ved lige med dem dernede i
jorden og bede dem skænke jorden ny frugtbarhed efter
vinterens død.

Da kristendommen kom, blev 1. november til Alle Helges
Dag, hvor man bad til alle de fromme døde, som nu var hos
Gud og derforkunne bære menneskersnødråb op til Gud selv.
Den 2. november blev så til Alle Dødes dag, hvor man gik i
forbøn for alle dem, som døden havde bortrevet, og som nu
måtte renses i skærsildens luer.

Den ny tid fra syd
For 1100-1200 år siden åbnedes efterhånden forbindelsen fra

Norden til Syden. - Vi fik kristendommen fra Syden, men de
mildere Middelhavsegne gav os meget andet. De gav os nye
årstiderog nye fester. Vi lærte at fejre vår og høst -de gamle
smukke navne for foråret og efteråret.

Dernede kunne de beregne solens gang nøjagtigt. De kunne
fastslå tidspunktet for forårsjævndøgnet sidst i marts, hvor dag
og nat er lige lange, og det regnedes for at være den første
forårsdag. Ja jøderne regnede ligefrem med, at den første
forårsdag var den dag, hvor Gud begyndte at skabe himlen og

jorden, og deres årlige forårsfest knyttede de også sammen
med den største begivenhed i deres folks historie: Befrielsen
fra trældommen i Egypten. Efter Guds anvisning spiste de i
den nat for første gang påskemåltid, og kaldte festen for påske,
fordi døden i den nat gik deres dør forbi.

Da den kristne kirke opstod, tog den påskemåltidet i arv,
men med det nye indhold, som Kristus gav påsken. Han lærte
sine venner at holde nadver med brød og vin for stadig at
huske, hvordan han selv delte påskelammets skæbne og ofrede
sit liv for at frelse mennesker fra syndens og dødens magt.

I vor påske er nu glæden over Guds skaberunder i naturen
smeltet sammen med menighedens tak til Gud for den befriel-
se, han har skænket os ved Jesus Kristus.

Også efteråret har sit jævndøgn sidst i september, hvor dag
og nat er lige lange. Tiden falder sammen med høsten, og i
kirkens hØstgudstjeneste holder vi stadig takkefest for som-
merens gaver, selvom det er svært at fastholde den gamle
folkefest midt i den moderne by- og fabrikskultur, hvor vi alt
for let kommer ud af trit med tidens gang i naturen.
Vi skal ikke lade os jage af tiden. Vi skal tværtimod lære at
hengive os til tidens gang, der også er livets gang.

I kommende numre af Broen vil jeg fortsætte med at fortælle
om tiden. a

275årgammeltkorgitterflyttesafJørgenBamhrnm

Menighedsrådet har i en del år arbejdet med planer om
ændringeraf Hansted kirkes indre. Den væsentligsteændring
er flytningen af korgitteret, som stammer fra 1722.

Korgitteret har i en periode været placeret ved kirkens

nordvæg, men kom i 40-erne tilbage på den oprindelige plads.
Da man ønsker at forbedre forholdene under gudstjenester og
andre kirkelige handlinger, har man vedtaget at søge om
tilladelse til igen at flytte korgitteret over til nordvæggen.

Desuden ønsker man:
at sænkegulveti koret,så derkunbliver2 trin

fraskibet,
at læggenytgulvi koret,
at fjernede øversteumagebænkerækker,så

derbliverbedrepladsi forbindelsemeddåb,
korarrangementerm.v.,

at læggenytgulvi våbenhusetogeventuelt
at flyttedøbefontenhenmidtunderkorbuen

- ".---

Menighedsrådet har i samarbejde med arki-
tekt Mogens Svenning, Horsens, udarbejdet
planer, som nu er godkendt af de forskellige
myndigheder.Under drøftelsernehar arkitekt
Svenning foreslået, at orgelet flyttes og prØ-
veopstillesi tårnets vestende.Tilladelsehertil
er endnu ikke kommet.

Restaureringsarbejdet skal udføres i som-
meren og efteråret 1997 og forventes at være
afsluttet, så kirken kan genåbnes 1. søndag i
advent. Omkostningerne til restaurerings-
arbejderne vil beløbe sig til ca. 800.000
kroner. a
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Egesholm J
11785,altsåfor mereend200årsiden,vargårdenEgesholmenfæstegård~
underHanstedgård;denlådengangi GI.Egebjerg.FæsterenhedNielsRask, -;
handrevgårdeni nogleår,indtilhani 1787overdrogfæstettilsinsønRasmus ~
Nielsen.HanblevefterfulgtafsinsvigersønSteffenAndreasen.
Steffen Andreasen købte i 1856 gården fri af fæstet og blev
dermed den første selvejer. Den 7.-7. 1876 overdrog han
gården til sin svigersøn Peder Svendsen. Han købte tre år
senere i 1879 tillige nabogården. Bygningerne til denne gård,
som lå lidt længere mod vest, blev revet ned.

Efterhånden blev bygningerne både for små og for gamle,
Peder Svendsen valgte derfor, i 1881, at bygge en hel ny gård,
den blev opført ved Egebjergvej, som dengang blev kaldt
Horsens-Skanderborg landevej. Gården kom derved til at
ligge mere centralt for sin jord.

Af bygningerne på GI. Egebjergvej er kun stuehuset tilbage,
det har i dag adressen GI. Egebjergvej nr. 20.

Beskrivelse
Ifølge I. B. Krarups bog "Landbrugets udvikling fra 1835
indtil nutiden" (1895) havde Egesholm i 1891 etjordtilliggen-
de på 80 tdr. land, heraf 65 tdr. land ager, 5 tdr. land eng, 5
tdr. land mose, 5 tdr. land vedvarend~ græs. Gården blev efter
datidens målestok drevet efter meget moderne principper. Der
fandtes f.eks. en tærskemaskine med halmryster og sorterer-
sold som krævede en trækkraft af to heste. En undergrund-

splov til dybdebehandling af jorden. En amerikansk hesterive,
som sparede 4 mands arbejde. I marken blev der, foruden de
sædvanlige afgrøder som kom, roer, græs og kartofler, også
dyrket 4 tdr. land med cikorierødder, de blev solgt til tørrerier

i Horsens, Kolding og Ribe, de gav et godt udbytte (400 kr. pr
tdr. land). Cikorie blev brugt til kaffetilsætning. Begrebet
Økologisk Landbrug var ikke kendt dengang, men gården
blev kun gødet med gødning fra dyrene, kunstgødning blev
ikke anvendt. I staldene var der plads til 32 kreaturer, 6 heste
<;>g25 svin. Der fandtes også en lade som kunne rumme. 3/4 af
høsten. Stuehuset der var af grundmur og med tegltag, bestod
af 10 værelser og en kælder. I den nordlige ende var indrettet
et mejeri. Udenfor den nordlige gavl fandtes en iskælder, som
kunne rumme ca. 60 læs is.

De 32 malkekøer stod på stald hele året og blev fodret
fortrinsvis med mask, som blev hentet på bryggeriet i Hor-
sens. Mælken blev afsat til en fast pris (9 øre pr. liter), til en
mand, som kørte den til Horsens og solgte den ved dørene.

Haven var et kapitel helt for sig. Den var på knap 1 tdr.
land, der fandtes 70 forskellige slags frugttræer, foruden ærter,
tomater, hvidkål, gulerødder og agurker. Havens afgrøder
blev, for en stor dels vedkommende, afsat i Horsens og var en

god ekstraindtægt.
Folkeholdet bestod af: 1 forkarl til en årsløn på 200.- kr., 1

andenkarl til 100.- kr., 1 dreng til 80.- kr., 1 røgter som fik
225.- kr. om året og 2 piger til 200.- kr. Derforuden daglejere,
koner og drenge, som det står i beskrivelsen.

I de følgende år; købte Peder Svendsen endnu mere jord til sin
gård; dens samlede areal var nu på 132 tdr. land.

,

Af bygningerne på
GI. Egebjergvej er
kun stuehuset
tilbage, det har i
dag adressen GI.
Egebjergvej 20.
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Peder Svendsen var udnævnt til Ridder af Dannebrog
og Dannebrogsmand.

PederSvendsen
der er født i 1847 i Kollerup ved Østbirk,var som sagt en både
dygtig og fremadstræbende mand. Han satte kraftige fingeraf-
tryk, ikke kun på gården i Egebjerg, men på hele egnen
omkring Horsens. I en periode fra 1901 til 1915 var han
formand for Horsens Landbrugsforening. Der var dengang to

r-

I

landbrugsforeninger i Horsensområdet, dem lykkedes det
Peder Svendsen i sin formandsperiode at få slået sammen til
en forening. Han talte stærkt for at få oprettet en "Tyende-
sparekasse ".

I sommeren 1905 blev der i Horsens afholdt en stor

udstilling, "Den jyske Industri- og Landbrugsudstilling".
Udstillingen åbnede den 17. juni og varede i 6 uger. Horsens
var i hård konkurrence med Århus og Ålborg om at få lov at
være værtsby, men takket være Peter Svendsens ihærdighed
og jyske stædighed blev det Horsens, som gik af med sejren.
Der blev nedsat et udvalg til at tilrettelægge arrangementet, og
her blev Peter Svendsen, helt naturligt, valgt som formand. I
en artikel på forsiden af Horsens Folkeblad den 18. juli 1905
står, at et kendetegn for Peter Svendsen er, at hvad han vil, det
vil han, og det gennemfører han, ikke altid i et snuptag, men
ved sejt og udholdende arbejde.

I samme artikel kan man forøvrigt læse, at det landbrug,
Peter Svendsen driver i Egebjerg, hører til de bedste og mest
rentable på egnen. Han driver en betydelig frøavl, er opdrætter
af "Egebjerg-stammen" og er tillige kendt som hesteopdrætter.

Som det allerbedste bevis på den anseelse Peter Svendsen
nyder som landmand, kan nævnes, at han i de seneste år har
kunnet få alt sit landbrugsarbejde udført af elever, der søgte
hans gård som lærested.

Egesholm1917
Som før omtalt havde gården efter det sidste jordkøb et
tilliggende på 132 tdr. land, der fordelte sig med 112 tdr. land
ager, 12 tdr. land eng, 4 tdr. land tørvemose, medens have,
veje og gårdsplads lagde beslag på de sidste 4 tdr. land.

Jorden blev dyrket med hvede, rug, byg, havre og græs.
Men foldudbyttet var ikke så stort som vi kender det i dag,
Medens man nu taler om udbytter på 30-40 ja, op til 50 fold,
måtte man dengang nøjes med fra 14 til 18 fold. (foldudbytte
er lig med antal 100 kg. kom pr. tdr. land).

- --- ""'" ----

Vi unge fandt hur-
tigt ud af, at det var
klogt at tage en
skovl og fjerne det
værste af køernes
efterladenskaber

før vi begyndte
træningen i indheg-
ningen syd for
Egesholm.
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Bygningerne bestod af:
- En hovedbygning 22 m lang og 9 m bred. med kvist og

veranda forsynet med tegltag.
- Hestestald 20 m lang og 7 m bred med stråtag.
- Kornlade 37 m lang og 8 m bred med stråtag.
- Kostald, der ligesom hestestalden, var 20 m lang og 7 m

bred og forsynet med stråtag.
- Svinestald 16 m lang og 7 m bred. Lade (tilbygget) 14 m

lang og 10m bred.
- Desuden fandtes et hønsehus og et brændehus, de sidst-

nævnte bygninger var tækkede med paptag.
Et samlet bebygget areal på 1026 m2.

Besætningen bestod af:
8 heste, 1 plag, 2 føl, 18 malkekøer, 14 stk. ungkvæg, 3
kalve, 2 får, 18 svin og 50 stk. fjerkræ.

Foruden bygningerne på gården var der et hus til Røgteren
(Fodermesteren);det har i dag adressenGrusdalsvejnr. 10 og
er beboet af Inge Sørensen. Endvidere et hus til en daglejer,
der i dag har adressen Egebjergvej nr. 131 og er beboet af
Carl Jacobsen

c

Peter Svendsen drev gården indtil han den 12. april 1913
overlod styrettil sin datterog svigersønAnna og Carl Henrik
Kragh.Forinden havde han dog bygget sig en "aftægtsbolig"
på den østlige side af Egebjergvej; den har i dag adressen
Egebjergvej 164 og ejes og beboes af Irma Calonius og
Cmmer K. Kristensen.

CarlHenrikKragh
drev gården videre med sammejordtilliggende, indtil Peder
Svendsens død i 1925. Da gjorde hensynet til de øvrige

Luftfoto af Egesholm
(set fra SSØ) kort tid
efter anden verdenskrig.

arvinger det nødvendigt, at sælge en del af jorden. Der blev
udstykket tre ejendomme: Sorthøjvej nr.1, hvor nu Randi
Elkjær Varøy og Peter Daugaard bor. Sorthøjvej nr.12, hvor
Helle og Allan Sand bor. Og endelig Sorthøjvej nr. 7, hvor
Elsebeth og Bjørn Jørgensen bor.

CarlHenrikKraghdrevnu gårdenvideremed det reducere-
de areal, men ellers som sin svigerfar, ved hjælp af landvæ-
senselever. I 1932 hed en af eleverne Olaf Palmelund, han
vendte 14 år senere tilbage som ejer af "Egesholm".

Anna og Carl Henrik Kragh afstod gården i 1937 til deres
sØn og svigerdatter Johannes og Anna Kirstine Kragh. Til
deresotium byggede de et hus længere nede ad Egebjergvej,
nr. 155,hvor nu Jonna og Jørgen Dahl Pedersen bor. '-<.<:'

JohannesKragh
Gårdens drift gik nu videre efter samme principper som
tidligere, dog blev den gamle kobesætning udskiftet med en
ny af Jersey-racen.

Til at supplere "hestekræfterne" på Egesholm havde
Johannes Kragh anskaffet sig en traktor;den var af mærket
"Fordson"årgang 1924. Det var ret uhørt på de tider, det var
kun på langt større gårde, at man benyttede sig af sådan en.
Den blev kun brugt til pløjning og harvning og trækkraft til
selvbinderen i høst. Til transport var den ikke egnet, da den
havde jernhjul og ikke kørte.ret hurtigt, men den larmede
meget, så den vakte en del opsigt.

To år efter at Johannes Kraghhavde overtagetgården, blev
der krig iEuropa. Det betød, blandt andet, at der blev mangel
på brændsel.Det blev især mærkbartfor mejeriejerNielsenpå
Horsens Mejeri, som var Johannes Kragh's svigerfar. På
mejeriet skulle der bruges store mængder brændsel til den
dagligedrift. JohannesKragh startedederfor en produktion af
tørv i gårdens tørvemose i Egebjerg Kær. Her kunne han
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Til transport var
den ikke egnet, da
den havde jernhjul
og ikke kørte ret
hurtigt, men den
larmede meget, så
den vakte en del

opsigt

bruge sin traktor, men på grund af den vanskelige forsynings-
situation kunne der efterhånden heller ikke skaffes brændstof

til traktoren. Johannes Kragh fik derfor monteret en gasge-
nerator på traktoren, den kunne dog ikke køre på tørv; men
med godt tørt bøgetræ gik det udmærket.

På Horsens Mejeri i Svanesgade var der ikke tilstrækkelig
lagerplads til tørvene, som jo fyldte meget mere end kullene
gjorde, som man før havde brugt, derfor blev de oplagret i et
skur i mosen. En landmand her fra Egebjerg fik så til opgave
at køre et læs tørv ind på mejeriet hver dag, det foregik
naturligvis med hestevogn.

Umiddelbartsyd for gården var der en mark med vedvarende
græs forsvarligt indhegnet med 5 iækker pigtråd (el-hegn
fandtes ikke dengang), her gik om dagen gårdens køer og
heste og græssede, men om aftenen fik byens unge lov til at
benyttet den som sportsplads. Der blev spillet fodbold og
håndbold.Vi unge fandt hurtigt ud af, at det var klogt at tage
en skovl og fjerne det værste af køernes efterladenskaber før
vi begyndte træningen; det var ikke rart at falde og kure
gennem en sådan kokasse.

I 1942købte Lundum Hansted kommune arealet, her blev
nu bygget en skole (Lundum-Hansted Centralskole) med
tilhørendesportsplads.Det var et meget stort fremskridt.Efter
denne udstykning var gårdens tilliggende 76 tdr. land.

I 1946 fik Johannes Kragh lyst til at prøve kræfter med
andet end landbrug, han solgte gården og gik ind i trævare-
branchen.Det blev Edith og Olaf Palmelund,som blev de nye
ejere.

OlafPalmelund
Nu hvor anden verdenskrig var slut, kom der nye tider til
landbruget. Stråtagene som efterhånden var både gamle og

nedslidte, blev udskiftet med eternittage.
Det var også i de år, hvor Olaf Palmelund var ejer af

Egesholm, at mekaniseringen holdt sit indtog i landbruget. Nu
nøjedes man ikke med at supplere hestene med en traktor, nu
blev de kort og kontant erstattet af traktoren. Hermed åbnede
sig helt nye muligheder, meget af det tunge og slidsomme
arbejde kunne nu udføres af maskiner. Olaf Palmelund var da
også den første her på egnen som købte mejetærsker, den var
af den bugserede type, en AVA-Thermanius fra Egedal
Maskinfabrik. Men mekaniseringen betød samtidigt, at
antallet af medhjælpere blev skåret ned til en mand. Det lagde
samtidig et større pres på Edith og Olaf Palmelund, de måtte
selv tage en større del af arbejdet i de travle tider.

I 1962 solgte Olaf Palmelund gården til Ernst Rasmussen,
men forinden havde der været forhandlinger med Lundum
Hansted Kommun om køb af gården til udstykning af bygge-
grunde. Det blev der dog ikke noget af i denne omgang.

Før Edith og Olaf Palmelund afstod gården til Ernst
Rasmussen byggede de et parcelhus til sig selv i haven, lige
ved indkørslen til gården.

ErnstRasmussen
Ernst Rasmussen havde kun gården i 3 år. I 1965 blev den
solgt til Lundum Hansted Kommune. Jorden blev i første
omgang forpagtet ud. I den sydlige ende af hovedbygningen
blev der indrettetsognerådslokaleog kæmnerkontor. medens
der i den nordlige ende blev indrettet en lejlighed som blev
lejet ud til en familie. Udlængerne blev lejet ud til et firma,
som brugte dem til oplagring af savsmuld.

Egesholmbrænder
Tidligt om morgenenden 7. marts 1969 brændte udlængerne
til Egesholm. ilden var opstået et sted i udlængerne, vistnok
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i den elektriske installation. Da ilden blev opdaget, havde den
allerede så godt fat, at det var umuligt for brandfolkene at
slukke den. Situationen forværredes af, at det frøs så hårdt den
pågældende dag, at den nærmeste brandhane var frosset, så
der måtte lægges slanger om til det gamle Egebjerg Vand-
værk, før der kom vand på slangerne.

Udbygningerne blev så medtaget af branden, at de måtte
rives ned. Nu stod kun hovedbygningen tilbage, den blev
benyttet til de førnævnte formål et års tid endnu. Den 1. april
1970 kom kommunesammenlægningen, og Lundum-Hansted
kommune blev lagt sammen med Horsens Kommune.

Efter sammenlægningen var der ikke mere brug for et
sognerådslokale og et kæmnerkontor. De ledige lokaler kom
spejderne og idrætsforeningens medlemmer tilgode; de to
interessegrupper delte den tidligere hovedbygning imellem sig
så spejderne fik den nordlige ende, medens idrætsforeningen
fik den sydlige.

Johannes Kragh
fik monteret en
gasgenerator på
sin Fordson trak-
tor; den kunne
dog ikke køre på
tørv; men med
godt tørt bøgetræ
gik det udmærket.

EgebjergBrugsforening
11974 blev grunden, som Egesholm lå på, solgt til Egebjerg
Brugsforening. Hovedbygningen blev revet ned og der blev
bygget en ny og moderne brugs med et bebygget areal på 315
m2. Den nye Brugs blev indviet i april 1976.

Byggemodningen af den jord, som tidligere tilhørte gården,
blev påbegyndt i 1977 og i 1978 tog byggeriet af parcelhuse
for alvor at tage fart. Dermed var der sat et endeligt punktum
for gården "Egesholm"shistorie. O

Kilder:
Landsarkiveti Viborg, Dommerkontoreti Horsens, Hansted
Sognearkiv,Bogen"Menneskerogstederi HanstedogEgebjerg".
Taktil.OlafPalmelundogGretheTak~lforinf9I1J1atiooørpg'I~!1at
billeder.' ";;"'/. ",'>, ,,",' ' /"i,'

De sidste minder er nog-
le store, gamle træer,
som før var med til at
danne rammen om den

gamle, smukke gård.
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Er du interessereti dit lokale

forsamlingshus
- kandubliveinteressent!
Hvorfornudet?
./ Fordi du som interessent er med til at bevare vort 100 års

gamle forsamlingshus på lokale hænder.
./ Fordivort forsamlingshusmange år frem i tiden skal være

det naturlige samlingspunkt for mange aktiviteter - og
derfor ikke skal forfalde men udbygges og være i tip top
stand.

./ Fordi du sominteressentkan leje forsamlingshusetslokaler
til lavere priser.

./ Fordi::lusom interessent kan deltage i forsamlingshusets
fester og arrangementerbl.a. høstfest, dilettant, bankospil
m.v. og her være sammen med dine naboer og venner, de
er sikkert allerede med.

./ Fordinæsten halvdelen af beboerne i Egebjerg-Hansteder
interessenter i forsamlingshuset, den anden halvdel skulle
også gerne være med.

Lørdag den 22. februar
kunne Forsamlingshuset

tilbyde danske viser om
skraldemænd samt listige
franske viser, hvor lokale

husarer blev tilgodeset

med lidt øjeguf både til

gården og tilgaden!

Hvadkosterdet?
x Det er rørende billigt, kun 25,- kroner ved indmeldelse og

et årligt kontingent, som i øjeblikket er 125,- kroner/år.

Hvadhæfterjegsåfor?
x Intet -udover dit indskud

på 25,- kroner.

Hvordanbliverjeg
interessent?
x Ved henvendelse til:

- Bernt Stribalt Jensen

GI. Egebjergvej 35
8700 Horsens
'a' 7565 6266

Fotos:BerntStribolt
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En cykeltur på kanten af Hansted ådalmed~esctni~
Somloveti sidstenummerafBroen,skulledenneturkunneforegåpåcykel.
Vildu helleregå,kandetselvfølgeligogsåladesiggøre.
Hvisduermeretil bil,ja! såfårdu problemernoglestederpåruten.

Somvistpåkortetside25,er ruten:
Rådvedvej,Sorthøjvej,Snoghøjvej,Lundumhedevej,Bækvej,Torpvej,
Naturstien,UrupvejogRådvedvej.

Istidslandskaber
Det landskab, turen går igennem, er som stort set alle andre
landskaber, dannet under sidste istid. Dog er der i tidligere
periodersket geologiske ting, som har været medvirkende til
at udforme landskabet.

Horsensfjord og Hansted ådal er dannet i løbet af Tertiærti-
den, for 20 - 30 mio år siden, ved at undergrundener revnetog
området mellem de lange, lige revner er sunket ned. Herved
opstod en gravsænkning. De centrale dele under fjorden og
ådalen er sunket 300 -400 meter i forhold til omgivelserne.
Sænkningenforegårendnu, men ganske langsomt,mindre end
l mm pr. år.

I Tertiærtidenvirkede gravsænkningensomen floddal.Heri
løb en flod, der kom fra Sverige og fortsatteover Kattegat,der
var land på den tid. Floden løb genneQ!Ådalen og videre mod
nordvest.

Under sidste del af sidste istid var området her dækket af
flere hundredemeter tyk is. Om sommerensmeltedeen del is,
og smeltevandet sivede ned gennem isen. Når vandet nåede
bund~n, dannede det en tunnel ved at smelte sig vej gennem
isen. Disse tunneler kunne blive op til 100 meter i diameter.

Om sommeren, hvor de var vandfyldte, kunne vandet bære
isloftetoppe. Om vinteren, når der intet smeltevand var, faldt
isloftet ned og fyldte tunnelens bund op.

Under isen var der frosne bakker og dale fra det tidligere
landskab,og da vand som bekendt helst løber nedad, samlede
smeltevandet sig i de gamle dale, hvorfor tunnelerne ofte
dannedes her.

Af det ovenstående kan man se, at smeltevandet ofte
skiftede leje, da lejet fra forrige sommer var fyldt op med
nedfaldneisblokke.Når vandet eroderede i jorden, blev dalen
under isen bredere igennem årene. En sådan dal kaldes en
tunneldal.

Smeltevandet i tunnelerne var under tryk på grund af det
nedsivende smeltevand. Når vand er under tryk kan det løbe
opad. Her løb det til Gudenåsystemet, som ligger betydeligt
højere end bunden af Hansted Ådal. I Hansted ådal løb
smeltevandet mod nordvest, modsat retning af hvad Store
Hansted å i dag løber.

Jeg har valgt at lade turen starte og slutte ved rundkørslen. I
cykler ad Rådvedvej gennem viadukten og drejer til venstre ad
Sorthøjvej. Fra S~rthøjvej drejer I til højre ad Snoghøjvej.

Efter fund af redskaber og boplad-
ser, kan vi se, at de har lagt deres
bopladser, blandt andet på øerne
ude i tunneldalen hvor der var

beskyttelse.
Nogle af disse må have slået sig
ned her, da vi, på de fundne grav-
pladser, kan se, at der har været
en kontinuerlig beboelse i områ-
det.
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Terrasselandskab
Snoghøjvej er anlagt på en terrasse, som er dannet under sidste
istid. Under en kraftig afsmeltningsperiode er vandstanden i
tunneldalen steget så meget, at smeltevandet er presset op
mellem tunneldalens sider og isen. Hen på efteråret er smelte-
vandsstrømmens hastighed aftaget, og sandet, som vandet førte
med sig, er bundfældet her og har dannet Lundum hede, som
gik helt ind til Egebjerg før opdyrkningen.

Stenalderjægeren
Da isen smeltede bort, kom jægerne vandrende sydfra i hælene
på rensdyrflokkene,som søgte mod koldere områder. Efter
fund af redskaber og bopladser, kan vi se, at de har lagt deres
bopladser, enten på Øerne ude i tunneldalen hvor der var
beskyttelse, eller på den sydvendte tunneldalsskråning, hvor
solen havde størst magt. Nogle af disse må have slået sig ned
her, da vi, på de fundne gravpladser, kan se, at der har været en
kontinuerlig beboelse i området.

Vi cykler videre og passerer under motorvejen.

Nattergal
Hvis I er interesserede i at høre nattergalen synge, kan jeg
anbefale, at I en sen aften i maj! juni, gerne hvor det er lunt i
vejret, cykler ned ad den anden markvej på venstre hånd efter
at have passeret under motorvejen (vejen er markeret stibiet på
kortet). Nattergalen sidder helst i tæt pilekrat, når den synger.
Så der er størst chance for at høre den fra det stykke vej, der
går parallelt med åen. På jeres højre hånd kan i se Rådved
Kjærsgård med hovedbygningen, der er opført i 1899.

Smeltevandsskræntmedkløfter
Efter at havepasseretRådved Kærvejkører I ned ad en ret stejl
bakke, med fyrretræer på begge sider, ned i bunden af en
sidegren til Hansted ådal. I kan se, at bunden er meget ujævn
fyldtmed små bakker og lavtliggendefugtige områder. Det er
den overflade,der blev skabt af smeltevandet i tunneldalens
bund.

Når I når til svinget, som drejer 90 grader til venstre, kører I op
ad bakken tilbage på terrassen. I selve svinget står I af cyklen
et øjeblik og ser lige frem mod Lundum. På jeres venstre hånd
har I den sandede terrasse. På højre hånd har I en stejl skrænt
med nogle dybe smeltevandskløfter i, som I møder igen senere
på turen. Selve skrænten er lavet stejl af det strømmende
smeltevand, der har fjernet materialer fra ådalens side og
derigennem forårsaget nedskridning af jord, som så er skyllet
væk. Denne proces er fortsat gennem store dele af
afsmeltningsperioden..

Senere, da den is, der lå i området omkring Lundumskov,
begyndte at smelte, løb smeltevandet ud over skrænten og
dannede de dybe smeltevandskløfter.

Mellem terrassen og skrænten, kan I se et fugtigt engdrag.
Her har smeltevandet fra de østlig liggende 19øfter banet sig
vej ud til de lavestliggende dele af tunneldalen.

I fortsætter videre ad Lundumhedevej. Husk at se mod højre
over mod skrænten med de dybe kløfter. I fortsætter ad
Bækvej. Lige før Lundum kører lover et engdrag. Lige
herefter ligger der en lille skov på jeres højre hånd. Stå af
cyklen. Ser I til højre, kan I se den anden ende af engdraget fra
før.

Her er smeltevandet fra de vestlige kløfter løbet ud og har
banet sig vej til tunneldalen. Grunden til, at smeltevandet er
løbet to veje, er en forhØjning i terrænet midt for skrænten.

Naturstien
Naturstien er anlagt på det gamle jernbaneareal fra Horsens-
Silkeborgbanen, der blev nedlagt i 1968. Jernbanen er anlagt
på siden af en slugt, da det her er nemmest at lave dens forløb
uden stigninger. Nogle steder er der gravet lidt jord af skræn-
ten. Det afgravede jord er brugt til opfyld andre steder.

Langs stien vokser der skavgræs. Det er en padderokkeart,
i familie med agerpadderokkenlrævehalen, som er et velkendt
ukrudt i haverne. Skavgræs's stængel er hul som et rØr med
lodret løbende forstærkninger bestående af kisel. Kiselen gør,
at skavgræs er en fortrindelig neglefil. Tidligere har tørret
skavgræs været ~rugt som polermiddel.

Senere, da den is, der lå i områ-
det omkring Lundumskov, be-
gyndte at smelte, løb smeltevan-
det ud over skrænten og danne-
de de dybe smeltevandskløfter.
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Til venstre for naturstien løber Urup bæk. Langs bækken er
der så fugtigt, at der faktisk kun vokser elletræer. De danner
det, man kalder en ellesump. Lidt længere fremme møder i
Lundum dambrug, som får sit vand fra Urup bæk. For enden
af dambruget går der en smal vej/sti fra til venstre. Hvis I
ønsker en lille gåtur på ca. 2 km., kan I stillejeres cykler her.
Gå ned ad vejen, så I har dambruget på venstre hånd og et
nyplantet juletræsstykke på højre. I kommer ud i en større
grusvej.Fortsæt ad den op ad bakken. For enden af skovenkan
I, skråt til højre, se "Gammelmand", en stendysse fra bonde-
stenalderen,placeret ovenpå en hØj.Hvor grusvejen drejer til
venstre,kan I fortsættead marksporet op på toppen af bakken.
Herfra er der en flot udsigt. Måske et godt kaffested.

Gå tilbage til cyklerne og fortsæt til P-pladsen lige før
0stbirkvejen. Her drejer I op på Urupvej og drejer til højre
langs naturstien mod Lundum. På denne strækning vil I
tydeligt mærke forskel at køre på den plane natursti og på
vejen, som går gennem et kuperet terræn.

Lundum
Det første I møder, når I kører ind i Lundum by, er kirken. Den
ligger meget hØjt på Hansted Ådals side, og er en af de kirker,
man bI. a. kan se fra Purhøj. Kirken er bygget af flere omgan-
ge. Den oprindelige kirke, bestående af kor og skib, er bygget
i romansk stil med små rundbuede vinduer og fladt bjælkeloft.
Som byggemateriale er der brugt granitkvadre og frådsten.
Tårnet er bygget i sengotisk stil af munkesten. I slutningen af
1700-tallet har man bygget våbenhuset til.

Selve kirkerummet er præget af nygotisk stil på nær orglet,
som er fra 1981. Under kirkens sidste restaurering fandt man
i efteråret 1991, under korets gulv, et glemt gravkammer. Det
-viste sig at indeholde 5 kister, to store og tre barnekister. I de
to store lå to af sognets præster begravede. De havde virket her
i slutningen af 1600-tallet. Lige overfor kirken ligger medbor-
gerhuset, og bag det ligger den gamle præstegård.

Guldhornene! Hvad har de med Lundum at gøre? Jo!
Guldsmeden Niels Heidenreich, som stjal og omsmeltede dem
i 1802, har trådt sine barnesko i Luudum.

Han var velbegavet og havde et godt håndelag, måske for godt.
Det lykkedes ham at komme i Horsens lærde skole, men måtte
stoppe her på grund af pengernangel. Kort efter flyttede han til
København, hvor han startede en pengeproduktion, blev
opdaget, dødsdømt, men blev benådet med tugthus på livstid.
Efter 9 år her blev han løsladt.

Niels Heidenreich nedsatte sig nu som guldsmed, og det var
for at få gang i forretningen, at han begik den forbrydelse, der
kom til at koste ham de næste 37 år af hans liv.

Heldigvis havde Ole Worm lavet tegninger af de to guld-
horn,så vi i dag kan se, hvordan de har set ud. Senere er der
lavet kopier af dem. De kan ses på Nationalmuseet i Køben-
havn og på Moesgård ved Århus.

I fortsætter turen et lille stykke ned ad bakken, inden I drejer
til venstre ad Rådvedvej. Efter at have passeret Lundumskov
med det gamle forsamlingshus og den nedlagte forskole,
fortsætter I mod Rådved. I passerer på dette stykke vej to
meget dybe slugter. Det er de øverste ender af de smelte-
vandsslugter, der blev omtalt tidligere på turen. Hvis I kan nå
det, der er jo fart på cyklen, prØv så at se til højre. I vil opdage,
at I kan se lige ned på heden.

Rådved
I den sydlige ende af landsbyen ligger der en maskinforret-
ning. I 1976 ville den daværende ejer bygge nyt værksted.
Under udgravningen til fundamentet stødte man på en grå-
brændt lerkande og malmgryde, der lå med bunden i vejret.
Arkæologer blev tilkaldt, og en udgravning blev foretaget.

Lerkanden indeholdt en pung af hørlærred, to punge af
svineblære og en samling dragtsmykker af forgyldt sølv, der
var indsvøbti et stykkeklæde. Malmgrydenbeskyttedeen lille
kuglepotte.

Pungene og kuglepotten indeholdt ca. 3200 mønter. Alt
tyder på, efter mønternes årstal, at skatten er blevet nedgravet
i 1368.

Hvad er der sket i Rådved dette år? Hvem har gravet
skatten ned? Hvorfor har nedgraveren ikke hentet sin skat
igen?Var der ~e andre,der vidstenoget om nedgravningen?

Niels Heidenreich nedsatte sig nu
som guldsmed, og det var for at få
gang i forretningen, at han begik
den forbrydelse, der kom til at kos-
te ham de næste 37 år af hans liv.
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Sådan et fund stiller mange spørgs-
mål; men det giver også nogle svar.
Det daterer keramikken, fortæller om
møntsammensætningen og om karak-
teren af køkken- og bordtØj i den
middelalderlige storbondes hushold-
ning. Fundet blev erklæret som Da-
nefæ og befinder sig nu på National-
museet.

I fortsætter videre ad Rådvedvej. I
har nu Rådved Kjærsgård på jeres
højre hånd. Videre op ad bakken. Når
I når toppen, stå så lige af cyklen og
tag et sidste kig ud over ådalen. Stor,
mægtig og spændende ligger den der,
næsten utilgængelig for andre end
fodgængere. I passerer motorvejsbro-
en. Mon de dernede har set og ople-
vet lige så meget, som I har i dag?

Mon vi om nogle år også skal passere
en jernbane her? Jeg håber det ikke.
Det vil ødelægge et stykke flot natur.
Har vi virkelig så travlt, at vi vil ofre
så mange milliarder på at komme
nogle få minutter hurtigere til Køben-
havn?

Den sidste strækning tilbage til ud-
gangspunktet,går næsten i frihjul, så
I kan hvile benene.

Nu nærmerforåretsig. Så jeg håber,
dissetoartiklerhargivetjerlysttilattage
udogkiggepådenæreomgivelser.O

I den sydlige ende af landsbyen
ligger der en maskinforretning.
I 1976 ville den daværende 3jer
bygge nyt værksted.
Under udgravningen til funda-
mentet stødte man på en grå-
brændt lerkande og malmgryde,
der lå med bunden i vejret.
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Siden sidst i
rc~/m

Ungdomsskolen er midtvejs i sæsonen
1996/97. Vi kan se tilbage på mange
arrangementer i klubberne, og flere
unge har deltaget i rejser og ture med
Ungdomsskolen. Netop i skrivende
stund har vi modtaget de første
indbetalinger til Grønlandsturen i
Påsken 97, en tur, der virkelighar været
rift om.

I efteråret var et lille hold fra Egebjerg
på besøg hos den lokale glaspuster i
Horsens.De prøvede alle at blæse glas,
og vi har beundret reultaterne. Selvom
det tilsyneladende ser så let ud, kræver
det megen erfaring og tålmodighed at
gøre karriere inden for denne 'skøre'
branche.

Efterårets store hit i Ungdomsskolen
var ubetinget Party by Night i Horsens
ny Teater. Der var bare helt fuldt hus,
og 'Discofil' leverede varen, inclusive
'fem frikadeller' Vi slap heller ikke
for at se Porno Bent vise bagsiden af
medaljen. Men 'Discofil' er i en klasse
for sig, både hvad angår kostumer,
sangtekster og sceneoptræden, og det
bliver svært at finde et band, der kan
følge efter sådan en succes.

For nylig fik vi lyst til at prøve at lave
en Fredags Åbent om til en biograftur,
og selvfølgelig passede det med, at vi
kunne komme til premiere på Sylvester
Stallonesnye film 'Daylight'-alletiders
action film. Med i 'pakken' til 50 kr.
var der beregnetbesøg på Mc Donald's,
men netop i denne uge var der krise i
burger-kæden, så i stedet måtte Irma
læggehus til en gang pizza'er !Hjemlig
hygge efter dramaet med Sly Stallone-
en aften med kontraster !

I klubben arrangeres der ofte ture. Så-
ledes er det meget populært at besøge
'Fun City' i Århus, hvor Laser Action
er det helt storedramatiske højdepunkt.
Vi var på besøg i det elektroniske sla-
raffenlandi efteråretog igen for ganske
nylig. Billederne taler for sig selv. O

På besøg hos en glaspuster;

Per og Jesper i det elektroniske slaraffenland -FunCity i Arhus.

Umiddelbart før Sylvester Stallone går i aktion i Daylight.
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