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PortrætafenforeningafAnnaliseDaugaard

11q~8~tartedenogleinitiativrigekvinder,~omendelaf

"onen~egnen~"u~holdning~forening,den~nartboårgamle

"an~ted-Egebjerg"u~holdning~forening.

Starten
Der var stort behov for hjælp i årene under krigen. Man kunne leje maskiner og
få konsulenthjælp til alt det besværlige arbejde med fremstilling af sirup, kar-
toffelmel, æblemost, sæbe og meget andet. Der var også en syerske, der kom
rundt i hjemmene, så hver en trævl blev anvendt.

Men da krigen var slut og rationeringsmærkerne borte, var der andre og mere
spændende ting på programmet. Vi samledes i Centralskolen og der var mange
kurser igang: syning, porcelænsmaling, blomster, lampeskærmesyning, knipling
og meget andet. Vi startede "Legestuen", som gik godt i næsten 25 år.

Fortsættelsen
Inde i hovedforeningen deltog vi i husmoderdage, dyrskue, og udflugter. Men
tiden i dag er jo en lidt anden med TV og opskrifter i ugebladene, så vi måtte
lave lidt om på foreningsarbejdet og for 8 år siden meldte vi os ud af hovedfore-
ningen - kontingentet derinde var så stort, at vi kun havde kr. 25,00 til os selv for
hver medlem.

Vi startede derfor op som en selvstændig
forening uden konsulent, men trods

ryster om en selskabsforening kan vi da
meddele vore medlemmer og
hvis andre har lyst til
at deltage i vore

arrangementer, at der stadig
kan læres meget i foreningen.
Vi har siden haft dygtige
husholdningslærere, kokke,

slagtere, bagere, blomsterbin-
dere og mange andre til at fortælle og undervise os.
Vi har haft modeopvisning og været med til at
arrangere sangaftenerne, vi har haft besøg fra apo-
teket, medicinalfirmaer, aleksanderteknik, kiro-
praktor, damefrisør og mange andre. Vi har haft
udflugter, virksomhedsbesøg og nogle gode fester
med spis-ning eller kaffebord og meget forskellig
underholdning.

Fremtiden
Bestyrelsen vil gerne byde på et program, der er til gavn
og glæde for vore med-lemmer, men er der andre ønsker,
prØver vi at finde frem til dem.

Vi har altid god tilslutning til vore arrangementer, men
vi håber, at der er andre, også nye, som får lyst til at deltage. Vores program kan
findes i Broen og hvis nogle har lyst til at høre mere om vort arbejde, så ring til
et af bestyrelsesmedlemmerne. O

10. årgang . nr.1

Foreningensbestyrelse:
AnnaliseDaugaard
Højbovej22 'Zr75624479

GreteSørensen

Egebjergvej151 'Zr75656010

EvaRunge
Vesterhøjsvej29 .. . . . . .'Zr7565 6072

MargitHenriksen
GI.Egebjergvej6 'Zr75656315

BettyHolst .
Rådvedvej61 'Zr75656194

HelgaChristensen
Boligselskabet 24 . . . . . . 'Zr7562 9761

AstridAndersen
Platanalle 24 . . . . . . . . . . 'Zr7564 3969

Efterårsprogram1997:

Tirsdag den 2. september
kI. 19.00 på Egebjergskolen (i køkke-
net) er der 'demonstration v/Finn Kir-
kegaard, Egebjerg

Mandag den 6. oktober
kI. 18.00.er der bowling på Strand-
kærvej 87, Horsens; kI. 20.00 serveres
der "Ben". Tilmelding til bestyrelsen
senest mandag den 29. september

Torsdag den 6. november
kI. 19.00på Egebjergskolens musik-
lokale er der blomsterdemonstration
vIRuth Jensen, Egebjerg
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Blivmedejeraf - og . f~
interenenti dit lokaleforsamling~hu~~
Hvorfornudet Hvadkosterdet

)(ti Fordi du som interessent er med til at bevare vort 100
år gamle forsamlingshus på lokale hænder.

ti Fordi vort forsamlingshus mange år frem i tiden skal
være det naturlige samlingspunkt for mange aktiviteter -
og derfor ikke skal forfalde men udbygges og være i
tiptop stand.

ti Fordi du som interessent kan leje forsamlingshusets
lokaler til lavere pris.

ti Fordi dusominteressentkandeltagei forsamlingshu-
sets fester og arrangementer bl.a. høstfest, dilettant,
bankospil, m.v. og her være sammen med dine naboer
og venner - de er sikkert allerede interessenter.

ti Fordi næsten halvdelen af beboerne i Egebjerg-Hansted
området er interessenter i forsamlingshuset; den anden
halvdel skulle også gerne være med.

Det er rørende billigt, kun 25,- kroner ved indmeldelse
og et årligt kontingent, som i øjeblikket er 125,-jro-
ner/år.

Hvadhæfterjegsåfor
)( Intet -udover dit indskud på 25,- kroner.

Hvordanbliverjeg interessent
)( Ved henvendelse til:

- Bernt Stribolt Jensen

GI. Egebjergvej 35
8700 Horsens
'a"75656266

Foredragi Egebjerg-HanstedForsamlingshus

1.oktober1997,kl.19.00
IngePedersen vil denne aften tale om emnet:

livskvalitet
udfra forskellighed:

konflikter:

med fokus på:

Kraftkilde / problem
Nødvendighed / onde

Mand / kvinde
Ægteskab / forældreskab

torsdagden4. september1997
kl. 14.00-16.00

IngePedersener uddannetpsykologogfamilieterapeut.Hundragerudi detganskeland
og holderforedrag,afholderkurser i "kommunikationog samarbejde","kvinderog
ledelse"samti emnet"på vej til den3. alder".
Formangevil IngePedersenværeet kendtnavn,da huntidligereharholdtforedragi
Egebjergskolensatriumgård.

Kom til en hyggelig eftermiddag
sammen med beboerne, persona-
let og andre gæster.
Der kan købes kager samt kaf-
fe/the.

Vi håberrigtigmangevil mødeopdenneaftenog få engodoplevelse.Entrepr.person:
kr. 30,00- ungeunder18år gratisadgang.Dervil væremulighedfor at købekaffei
forsamlingshuset.

arrangører: Lundum-Hansted Menighedsråd
Hansted-Egebjerg Beboerforening

Der vil være underholdning af:

Hanne Rask & JørgenBastholrn
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~toregryder,potterogpander

~kifte~udmedklaverognodehæfter
siger lise ~ørensen, som til september har været vært iEgebjerg-Hansted forsamlingshus i '7 år for

mellem et og to hundrede tusinde gæster, til Broens udsendte!

Ja, 17 år er da en anseelig årrække, du må have lavet
mad til mange.

Ja, det har jeg i hvert fald, hvor mange kan jeg ikke
sige, men der har gennemsnitlig været op til 3 selskaber
om ugen, så på det grundlag, kan man godt sige, at det
er mange munde, der er mættet og som har lært min
mad at kende.

Du har jo faktisk haft en slags nøgle position her i sognet,
har du ikke.

Nej, det ved jeg nu ikke, men det er da rigtigt, at mange
kommer om ad mig med deres fester, og gennem årene
har jeg da også lært familier at kende, så at jeg på den
måde har kunnet følge med i deres livsforløb.

Medudgangenaf detteår låserLiseSørensenforsamlingshusets
dørforsidstegang!

-----
I , _~

--r I
'--'-~--~'-
_I -

I

10. årgang - nr.1

Du har oplevet både sorger og glæder
Ja, det er også rigtigt, det har jo ikke kun været fester,
der har jo også været en begravelse ind i mellem. Så på
den måde kan vi jo godt sige at jeg måske har haft en
slags nøgleposition. Jeg bryder mig nu ikke selvom
den betegnelse af min stilling.

Har det ikke mange gange været drøjt
Jo, helt ærligt, det har det været. Det er værst, når det
går udover sØvnen, det er jo skæve arbejdstider, men
efterhånden så kan det jo også blive en livsstil, og der
er jo mange andre end mig i den branche, der må arbej-
de på den måde, det hører nu engang til.

Hvordan er forsamlingshuset nu at arbejde i
Jo, det er helt fint, alle faciliteter er i orden nu, og jeg
nyder absolut det nye køkken. Men jeg har nu aldrig
været utilfreds, for jeg har jo aldrig kendt andet end
køkkenet her i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. Jeg
var jo selvlært i sin tid, og jeg klarede mig fint med de
to husholdningskomfurer, der stod her. Jeg havde en-
gang besøg af en restauratør, og da han så mit køkken,
sagde han, at det var løgn, der kunne ikke laves mad til
så mange under de forhold, men jeg kunne vise ham
noget andet. . '.

Har folks smag eller madvaner skiftet i din tid
Nej, det har de faktisk ikke, det er selvfølgelig ikke
"suppe, steg og is", som det var for 50 år siden. Nej,
idag er det tarteletter og kalv stegt som vildt, der er på
menuen - men om det nu er fordi, jeg har været særlig
god til specielt disse retter, kan jeg ikke sige, men det
er det folk vil have, og det er det, jeg har serveret de
fleste gange. Jeg ved det smager godt, men jeg spiser
det ikke selv, fordi jeg har lavet det så tit.

Men det er da gæsterne, der bestemmer hvad de vil have
Ja, så ganske afgjort. Jeg har flere gange prøvet at stå
med en opskrift på en ret, som jeg ikke selv kendte, og
det er også gået godt, men jeg vil selvfølgelig helst
holde mig til de kendte retter, men det kan også være
fordi, jeg altid har haft så travlt med det, at jeg aldrig
har haft tid nok til at eksperimentere med noget andet,
og så har jeg jo også været afuængig af pladsen i køk-
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kenet, det er jo ikke nok, at jeg kan, men de praktiske
forhold skal også være i orden.
Nu talte vi før om "suppe, steg og is", men der var jo
også engang, at man efter suppen fik kødet, som det var
kogt på som hovedret, enten i sursød sovs eller peber-
rodssovs. Det er mad, somjeg selv sætter stor pris på,
men det bruges ikke så meget mere, desværre.

Hvad er det største selskab du har serveret for
Det er 225 personer, - og jeg gør det aldrig mere. 150er
i almindelighed maximum, det var Chemitalics julefro-
kost, de sad overalt, både på scenen og i den lille sal,
og de sad så tæt, at pigerne ikke kunne komme til at
servere, det gør jeg ikke en gang til. De fik hamburgryg
og grønlangkål, men da var køkkenet i hvert fald for
lille. Men det gik da, og vi klarede også den opgave.

Hvordan har du haft det med serveringspersonale
Jeg har faktisk altid haft en god fast stab med et par lidt
ældre i spidsen, der var Erna, som nu er død, og så var
der Vera, som gik på pension. I dag har jeg faktisk kun
yngre damer, og de er også dygtige, de skal måske en-
gang i mellem hjælpes lidt på vej, men så kører det
også, jeg er i hvert fald glad for dem, jeg har. Vi må jo
indrømme at god servering og god mad hører sammen,
og jeg har da også flere gange fået ros af gæsterne for
god servering. Selvom jeg føler mig som kogekone, så
er det jo da også mig der står bag både borddækning og
servering, og stemningen i det hele taget.

. Er det rigtigt at Egebjerg-Hansted Forsamlingshus er et
af de mest benyttede selskabslokaler her på egnen

Ja, jeg tror, at der er noget om det, jeg er jo som sagt
altid booked helt op, og jeg har tit henvist gæster til
andre steder, for eksempel til Sejet Kro, hvor jeg selv
har været til fest, men jeg har også henvist til andre
steder.

Har du nogle særlige spændende eller sjove oplevelser fra
din tid her

Jo, en lille pudsighed som jeg husker, var da Erna plud-
selig opdager, at der hænger en rødspætte i gardinet.
Hun var kommet for tæt op ad gardinet med et fad med
fisk, og der var så sket det, at en friturestegt rødspætte
havde grebet fat i gardinet og var blevet hængende,
Erna kom grinende ud i køkkenet.
Det var også Erna, der skulle servere dessert for en
gæst, som hun samtidig var kommet i snak med, så hun
kom til at sætte desserten på dugen i stedet for på des-
serttallerkenen, hvor den skulle være.

Glæder du dig til at holde til nytår
Ja, jeg glæder mig meget til at få normal frihed i
weekenderne,- men jeg glæder mig ikke til at komme
herfra. Jeg kan stadigvæk godt lide at lave mad og
fester, og opleve glade og tilfredse mennesker, jeg kan
simpelthen godt lide hele rumlen, som det er gået
hidtil,- men skal jeg noget andet med mit liv, så må jeg
stoppe nu. Nu vil jeg også til at leve med mine børne-
børn, og ikke kun have dem en eftermiddag midt i
ugen. Det er jo ikke kun når der er fester, at jeg skal
være her. Sådant noget som vareindkøb og regnskab
samt forberedelser tager meget af min tid, og den tid
der nu bliver tilovers vil gøre, at jeg nu også kan kom-
me med til familiefester og lignende, hvad jeg jo har
været afskåret fra hidtil.

Nu vil jeg prøve at leve et almindeligt liv, og så vil jeg
prøve at dyrke nogle af de interesser jeg har. Jeg prøve-
de at deltage i et kursus i græsk for nogle år siden, men
det rimede ikke med mit arbejde her.

\
I

.
"

Har du nogle særlige interesser
Ja, det har jeg. Jeg vil først og fremmest til at lære at
spille klaver, jeg kan ikke engang noderne, men det er
absolut det første jeg går i gang med, når jeg holder op

..

:0

,

SelvomLiseSørensenførstog fremmest
betragtersigsomkogekoneer detalligevel
hendederbæreransvaretforhelefestens

vellykkedeafvikling;førgæsternesankomst
bliveren detaljevedborddækningenændret.!
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Så vil jeg læse en masse bøger, jeg har altid ønsket mig
bøger til jul og fødselsdag, så der er noget at gå i gang
med. Så vil jeg lære sprog, jeg vil gerne lære endnu
mere engelsk end det jeg kan, og jeg vil også blive
bedre til græsk, end jeg er nu. Det er altsammen noget
jeg skal have fat i.
Og så skal jeg selvfølgelig have noget arbejde,- der
skulle da gerne være en 10 til 15 år tilbage i mig, men
det skal være arbejde med normal arbejdstid, ikke
restaurationsbranchen, bortset fra det, så er jeg næsten
ligeglad med, hvad det bliver, selvom det også skulle
blive ved et bånd på en fabrik.

Hvor stammer du egentlig fra Lise
Jeg er født i Allested på Fyn og min mand Ole er fra
Åbenrå, men vi har boet her på egnen så længe, så det
er der ingen, der kan høre på os. Selvom jeg kun var 2
år, da jeg kom til Jylland, så er der alligevel noget der
rØrer sig i mig, så snart jeg kommer over Lillebæltsbro-
en og er på Fyn.

Hvor stor er din familie
Ole og jeg har nu været gift i 27 år, og vi har tre døtre,
og vi har fire børnebørn, der alle er piger, og selv kom-
mer jeg ud af en søskendeflok på tre piger.
Men om et halvt år, så skal jeg også være weekendrnor-
rnor for mine fire børnebørn, det glæder jeg mig meget
til, men der er ingen tvivl om, at jeg vil savne køkkenet
her i Egebjerg-Hansted forsamlingshus meget.

Det er helt afgjort Lise Sørensens indsats, der har gjort
Egebjerg -Hansted Forsamlingshus til det eftertragtede
sted det er til afholdelse af selskaber. Lise er en person,
der i allerhøjeste grad går op i sit arbejde, og det smitter
afpå hele atmosfæren og det mærker gæsterne først og
fremmest. Vil Lise savne køkkenet, -så tror jeg også der

er mange, som vil savne Lise, når h,!:,,:holder op. O

......

Jeg vil først og fremmest til at lære at spille klaver, jeg kan ikke

engang noderne, så nodehæfterne det er absolut det første jeg går

i gang med, når jeg til nytår lægger kogebøgerne på hylden!

En væsentlig forudsætning for en vellykket
fest er den mad som serveres for gæsterne.

Lise Sørensen har nu i 17 år mestret kogekun-

stens mange detaljer; som ikke må glemmes
selv ved 150-mands menuer!

10. årgang . nr. 1 Side 7



Ny~æ~on~tarter i UngdomukolenafHennkMeldgaard

Undervi~ningmandag

Foto/video-teknik;19.00-21.35
Du lærer teknik, fremkaldelse og kopiering, og du får også
lejlighed til at lave dine egne billeder i vore atelier.

Undervi~ningtindag
Kreativlinie;19.00-20.40
Her er du selv med til at bestemme indhold- her er nogle
gode ideer: Lav dit eget gavepapir- form dine egne gaver-
personlig julepynt- formning- læderarbejde o.s.v.

Undervi~ningon~dag

Verdensm.ad;19.00-21.35
Lav lækker mad fra alverdens lande - Pizza, tortillas o.S.V.-
og kan man lave sund fast food ? - Gode opskrifter og

hygge i køkkenet !

Vildmarks-hold
Lær at planlægge gode ture i terrænet, prøv rapelling og

. kanosejlads, primi-mad o.s.v. Holdet mødes enkelte aftener
og i week-enden.

Ekstradansk-matematik-tysk
Ungdomsskolen tilbyder undervisning på små hold, hvis du
har brug for hjælp med lektierne eller gerne vil have tinge-
ne gennemgået endnu en gang. Holdet placeres efter aftale
med læreren.

Klubrådet
er der, hvor tingene sker: Klubrådet kommer med gode
ideer til aktiviteter i klubben, de er med til at planlægge
fester og ture og de foreslår, hvad vi skal købe af nye ting i
klubben. Nogle afklubrødderne er med i det fælles Ung-
domsråd, som blandt andet planlægger de store Party by
Night - fester.
Ungdomsskolen tager demokratiet alvorligt- der er ikke
langt fra ide til handling, og derfor har Klubrådet altid brug
for unge, der vil være med til at sætte gang i tingene.

Velkommeniklubben
Du møder altid nogen i klubben, hvor vi har nogle gode
koncepter: Pool-billard, Sony-playstation til flere spillere,
bordtennis, elektronisk dart, o.s.v.
Men frem for alt kan du komme og slappe af sammen med
andre, se en film, lytte til god musik i diskoteket- eller bare
snakke med nogen andre om ham eller hende den nye i 8.-
klasse; mon han/hun kommer til den næste fest?
En gang om måneden er der fredags åbent i klubben; det
betyder en god film, hygge, poolturnering, måske fælles
spisning,o.s.v.
Klubrådet og medarbejderne arrangerer forskellige ture i
løbet af sæsonen. Du kan skrive på dit tilmeldingskort,
hvad du specielt er interesseret i- så vil vi forsøge at tilret-
telægge et superprogram for alle !
Vi har for eksempel lavet ture til basketballkampe, bow-
ling, rulleskøjtebanen, biografen, andre klubber, firketur,
overlevelsestut, fotosafari, m.m. O

...
..

Den 10. maj 1997 blev to klubmedarbejdere

IrmaEgelundog TommyAnderseni Egebjerg
gift (medhinanden)i HanstedKirke;medar-
bejdereogunge'ra klubbendannedeespali-
er vedudgangen! foto:HenrikMeldgaard
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BillederfraBlåMandag,eleverfra 7.klassespiseri Hjemmekundskab-bageftervarderdansm.m.i klubben!Ogsåmandeni køleskabet
serud til at moresig (godtder varhul i lågen)! foto:HenrikMeldgaard

Vilduværemed
ti' i enaktivgruppeafbørnogunge,somsøgerenenfritidmedholdningerogoplevelser,
ti' hosgrønnespejdere,somogsåhargrønneholdningertilmiljøetogoplevelseri naturen,
ti' såringtildenafledernei nedenståendeskemasompassernetoptil dinaldersgruppe!

10.årgang- nr. 1 ~ideq

Enhed Skoleklasse Mødetidspunkt LederI kontaktperson

Bævere 00. - 01. Tirsdage 18.00-19.30 AllanJørgensen -zr 7565 6659

Ulveunger 02. -03. Onsdage 19.00-20.30IngerScheel-Hansen-zr 75656598
Juniorer 04.- 05. Mandage 19.00-21.00WillyMathiasen -zr 7566 5395

Spejdere 06.-07. Torsdage 19.15-21.15BrianScheel-Hansen-zr 75656856

Seniorer 09.-10. Søndage 14.00-16.00ReneHelbo -zr 7565 6436

Rovere 17-??år Tirsdage 19.00-21.00BrianScheel-Hansen-zr 75656856

Ledere 17-??år GunniHansen -zr 75656502



~tjernetegna!kneThomsen

Be~temme~vort liv fra himlen?Erdetfupellerfak-

ta, nårvi i ugebladenemøderhoro~koper,dervil

forud~igevorfremtid?

A~trologibetyderordret"stjernelære"ogbruge~om

et ældgammelt~tudiumover~ammenhængenmel-

lemhimlen~stjernerogdet,~om~kerherpåjorden.

Det begyndte med, at man oplevede, hvordan det er solens
stilling på himlen, der bestemmer årstidernes skiften på
jorden, og at der er en direkte sammenhæng mellem månen
og det skiftende tidevand på jordens have. Så lå den tanke
nær, at også de øvrige himmellegemer påvirker vort liv på
jorden. Det ældst kendte værk om stjernetegn og
stjernemagt stammer helt tilbage til 3.800 år f.
Kr.,udviklet af kaldæerne i nuværende Irak,
og herfra bredte astrologien sig videre til
ægypterne og de andre store oldtids-
civilisationer.

Man iagttog, at de allerflestehimmel-
legemer er fiksstjerner, d.v.s. at de

. tilsyneladende står fast i forhold til
hinanden. Man opdelte dem i 12
grupper på himmelhvælvingen,
svarende til årets tolv måneder, og
med overdådig fantasi fik man disse
stjernegruppertil at udgøre tolv himmel-
væsener:Vandmanden,fiskene, vædderen,
tyren, tvillingerne, krebsen, løven, jomfruen,
vægten skorpionen, skytten og stenbukken. På
grund af jordens årlige omdrejning omkring solen ser det
her fra jorden ud, som om solen på et år gennemløber alle
tegnene i denne "dyrekreds", som man kalder den, og heraf
slutterman, at disse tolv "himmelvæsener" skiftes til at have
størst indflydelse på det jordiske liv.

Blandt fiksstjernerne, som ser ud til at stå fast, iagttog man
så, at der findes enkelte vandrende himmellys. Foruden
solen og månen så man yderligere fem vandrere med det
blotte øje, nemlig de fem nærmeste planeter: Merkur,
Venus, Mars, Saturn og Jupiter. De i alt syv vandrere gav i
oldtiden navne til ugens 7 dage.

Himmelhvælvingens lyslegemer sammenlignes med en
væv. De to store lys, solen og månen, udgør med deres
baner gennem stjernebillederne de faste regelmæssige tråde
på langs og tværs af begivenhedernes vældige tæppe, og
hen over tæppet trækker så de fem synlige planeter deres

vekslende og krydsende baner, der kan se så tilfældige ud,
men i virkeligheden er nøje lovbundne.

Astrologerne anser ikke himmellegemerne kun som fysiske
stofhobe, nej, universet betragtes som en helhed, en leven-
de åndelig organisme, hvor enhver del påvirker alle de
andre dele. Universet anses for et kosmos, et velordnet
hele, hvori intet er tilfældigt, hvor alt er så velordenet, at
den, som kender universets love, kan forudsige fremtidens
begivenheder, både de store hændelse på jorden og det
enkelte menneskes fremtidige skæbne med udgangspunkt i
horoskopet - "timesynet", altså himlens udseende i den
enkeltes fødselsøjeblik.

Når dette fantastiske hjernespind tages alvorligt af masser
af mennesker over hele jorden, har det intet med kendsger-
ninger at gøre. Astrologerne bevæger sig stadig i oldtidens
naive verdensbillede, der troede på, at vor sol og planeterne
vandrer rundt blandt universets stjerner. Det var oldtidens
tro, at jorden var verdens midtpunkt, og at himmellegemer-
ne var til ene og alene for jorden skyld.

Vi ved nu, at fiksstjerner slet ikke findes. Alle
stjerner bevæger sig med svimlende hast

bort fra hinanden, og det skyldes kun
universets uhyre afstande, at stjernerne

for os at se står ubevægelige i forhold
til hinanden. "Dyrekredsen" og
"stjernebillederne" er altså kun øjen-
bedrag. At solen og månen og må-
ske nogle af planeterne indvirker på
jordens liv behøver ingen andre
forklaringer end de fysiske love.

Når mennesker tror på stjernetegn og
astrologi er det frem for alt et udtryk for

menneskers angst og usikkerhed og af-
magt overfor livet og fremtiden, der fører til

et brændende ønske om dog at få en smule kon-
trolog overblik over den ukendte fremtid. Derfor læser

man horoskoper.

Tilbage bliver den sandhed, at himlen bliver stadig mere
vidunderlig,jo bedre vi forstår den netop gennem den ægte
videnskab, der hedder astronomi. En klar efterårshimmel
med stjerners blinkende mylder på den mørkeblå hvælving
kan gøre os små og ydmyge og åbne vore sind op for en
dyb undren og betagelse over Guds skabermagt.

"Hvad skal jeg sige?- Mine ord
vil ikke meget sige:
O Gud, hvor er din visdom stor
din godhed, kraft og rige!"

(Brorson)

Sådan giver kristen tro en helt anden og dybere tryghed end
horoskopersselvbedrag. a
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EIF'sbestyrelse:
FormandPoulKirkegaard,Birkeholm41 Badminton
NæstformandSusanneMolboe,Skovgårdsvej22 .. Ungdomsfodbold
KassererMarianneToudal,Egesholm39 Udenportefølje
SekretærBirtheChristensen,GammelEgebjergvej23 ... Gymnastik
ElinTrøjborg,GammelEgebjergvej31 Ungdomsfodbold
Ole Jørgensen, Egesholm 56 .. ... ... ... ... ... .. .. Seniortodbold

UllaJørgensen,Birkeholm2A Ungdomshåndbold
CarstenFalbe-Hansen,Egesholm48 Seniorhåndbold
BrittaBryde,Birkeholm19B SvømningNolleyball

'11' 7565 6777

w 7565 6500

'11'7565 6616

w 7565 6357

'11'7565 6866

'11'7565 6732

w 7565 6022

'11'7565 6868

'11'7565 6657

Elf-håndboldlqq]/q8,træning~tider

tirsdag
1

18.00-19.00
torsdag 17.00-18.00

onsdag 18.00-19.00

onsdag 17.00-18.00
torsdag 17.00-18.00

torsdag 20.00-21.00IKeldStidsen,Højbovej14

tirsdag 20.15-22.00
torsdag 19.00-20.00

1980-19??ISeniorer,herrer _ torsdag 21.00-23.00

19??-1899I OldGirls torsdag 18.00-19.00

Alleholdstartertræningeni uge34,bortsetfrapiger/juniordamer(uge32),seniordamer(uge33)samtmicroerne(uge37)

1989-

1988-1987

1986-1985

Micro

Lilleput,piger/drenge

Puslinge,piger/drenge

1984-1983I Piger

1984-1983I Drenge

1982-1981IJuniorer,damer

1982-1981IJuniorer,herrer

1980-19??ISeniorer,damer

onsdag

tirsdag

torsdag

16.00-17.00

17.00-18.00

16.00-17.00

D61-håndboldat UllaJørgensen

Sommerturnering
Vi har deltaget i sommerturneringerne med i alt seks hold.
Tre hold småpiger/piger samt et hold old girls deltager ved
amtsmesterskabet søndag den 3. august 1997.Vi ønsker
samtlige hold held og lykke.

Tæningsweekendungdomsafdelingen
LØrdag den 13. september samt søndag den 14. september
er der planlagt træningskampe for ældste årgange. Vi hå-

HansThomassen,Egesholm43

TommasKristoffersen,Vesterhøjsvej33
SisseMadsen,Honorevej39

FrankHansen,Egesholm29

HenrikRosenberg,Buen3

BjarneSandholdt,Birkeholm50

-a- 75656647

-a- 75656086
-a- 75629859

-a- 7565 6363

-a- 7565 6319

-a- 7565 6728

-a- 7562 6209

ber, I får en god og udbytterig weekend. Keld Stidsen,
Henrik Rosenberg samt Frank Hansen og Bjarne Sandholt
står for planlægningen.

JHFTurnering1997/98
Turneringen starter søndag den 28.
september 1997.
Samtlige trænere vil snarest
efter modtagelse af turnerings-
plan udfærdige en kørselsplan
samt plan over bemanding af
tidtagerbordet. Vi håber på opbak-
ning fra forældrene så alt kommer til
at "køre på skinner".

10. årgang - nr. 1 ~ide11



Elf-~pornugelqq] afMarianneTho~en

EgebjergIdrætsforeninglæggernuoptil åretsbegivenhedi dagenefra den13.augusttil denlb. augmtmed

maneraf aktiviteterogunderholdning,somforhåbentligkangivesåvelnyesomgamlebQrgerenoglefestlige

ogfornøjeligedage.Herskalblot nævnesnogleaf højdepunkterne!

Onsdagaften
bliver der arrangeret et lille motions/orienteringsløb,
hvor alle har mulighed for at deltage.
Bagefter serverer Husholdningsforeningen frikadeller og
kartoffelsalat.

Fredag
står i "grisens tegn" mens ungdom-
men går til diskotek i klubhuset.

Torsdag
bliver der spillet både fodbold og
håndbold med afsluttende grillcafe ved
klubhuset.

Lørdagformiddag
er der morgenkaffe i hallen og kl.
11.00 får vore lokale fagfolk mulighed
for at dyste mod hinanden i årets "Bor-
gerdyst", idet der er lagt op til "To fag frem" med Han-
sted klædt i rødt og Egebjerg klædt i blåt. Mød op denne
formiddag i netop dine farver!

Finale
Sportsugen sluttes af med den store finale i hallen lørdag
aften med spisning, underholdning, musik og dans.

Menuenbeståraf:

Hønsesalat på ananasring mIfliites,
Tyndstegsfilet, fyldt kalkunbryst, sauterede
kartaofler, sky sause samt
Salat bar

Musikkenbliverleveretaf :

"Duet" og "Jack & The Rippers"

Billetterkankøbesi:

Egebjerghallens Cafeteria fra mandag
den 6. august, hvor der er mulighed
for at tilmelde sig sammen med dem,
man gerne vil sidde sammen med.

~pi~ hvaddu kan for kun kr. 125,00 - gå ikke glip af årets fe~t!
.

if'

~æ~on~tartiJudoklubben
afCarsten Kontingentet udgør kr. 40,00 pr. må-
Rosendal ned for drenge/piger/juniorer og kr.

60,00 pr. måned for seniorer.
Som sædvanlig er den første må-

neds træning gratis.

Yderligere oplysninger gives af for-
mand Peter Jessen på 'ft 7562 3862
eller af kasserer Carsten Rosendal på
'ft 75656686.

Egebjerg Judoklub starter sin 9. sæ-
son torsdag den 4. september 1997. Klubbens planer for den kommende

sæson er bl.a. at arrangere en tur til
judoklubbens venskabsklub på Sild.
Tidligere har der været arrangeret tur
dertil ligesom venskabsklubben også
har været på besøg her i Egebjerg. O

Træningen foregår som tidligere i år
Egebjergskolens gymnastiksal og
finder sted hver torsdag kl. 18.50for
såvel junior- som seniorkæmpere.
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Egebjerghar det hele. . . . men .. ~

Arbejdlpladler i
er det første jeg tænker på - de er jo også baggrund for alt det andet. Vores største arbejdsplads g,
Chemitalic falder naturligt først i øjnene, men når jeg så begynder at tænke på og se efter ar- ~
bejdspladser, så overrasker det faktisk, så mange der er. De fleste er i private mellemstore og ~
små virksomheder, men også skolen, Kaskelotten, Brugsen og Hansted Hospitel har mange
arbejdspladser.

.~.

- -"""'"

li ri ri il"-

---

~ gi
______. _____~~~J
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Boliger
Udenforstående vil sikkert tro, at Egebjerg er
en forstad udelukkende med boliger. Det er
heldigvis ikke tilfældet -Egebjerg er snarere
en landsby, som har forstået at følge med
udviklingen. Det skulle også gerne fremgå af
billedserien. Men selvfølgelig har vi boliger -
vi har endog ret forskellige bolig-kvarterer,
både helt udbyggede og færdiganlagte områ-
der og helt nye endnu ret rå kvarterer.
Vi har også boliger særligt for vore ældre
borgere -det er få, men flere er på vej.

II

" ~--------.

~koleoginstitutioner
Kaskelotten og skolens fritidsordning,
Boblen, tilbyder vore børn sikre ram-
mer for udvikling i den tid, det er nød-
vendigt at få dem passet uden for hjem-
mene.
Egebjergskolen tegner sig hyggelig på
billedet -det synes jeg også den er;
men den trænger efter-hånden til en
modernisering, så vi får lokaleforhold,
der passer bedre til den undervisning,
vi gerne vil lave. Mange af klasseloka-
lerne er for små, og vi mangler grup-
perum og værkstedeområder - alligevel
foregår der megen god undervisning i
den takket være engagerede lærere,
motiverede elever og forældre, der
bakker op bag deres skole.
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Ene~tående orngiveher
Det er ikke let at finde noget sted med så
naturskønne omgivelser som vore -vi er
simpelthen omgivet af smuk natur på alle
sider, og vi behøver kun at gå i nogle få mi-
nutter for at være lige midt i den.

fritid~fa(iliteter
Vi har 4 kulturcentre i vores lille by:
forsamlingshuset, hallen, Den gamle
Brugs og skolen.
Jeg mindes stadig den dejlige
imødekommenhed, vi mødte, da vi i
1970kom til Egebjerg, og jeg håber, at
nye tilflyttere kan føle det samme i dag.
Det var let at komme med i byens liv,
blot man selv gik ud og deltog i nogle
aktiviteter -generalforsamlingen i
brugsen, idrætsforeningens sommerfest,
forsamlingshusets dilettant osv..

, 10. årgang. nr. 1 ~ide15



.. ..

Butikker
Dette er vort Ømme punkt. Vi har 2 butikker
tilbage -Brugsen og Elly Juhls el-butik. Kan
Brugsen klare sig? Enten må vi, der bor her,
handle noget mere i den, eller også må vi have
flere borgere til Egebjerg.

!:II

I

I

~
I

i\----- ....

Og her har vi så enjernbanelinieden er der
planer om at flytte.
Det kan blive en bremse for udviklingen i Ege-
bjerg. Jeg tror, at en levende landsby skal udvikle
sig for at forblive i live. Det klart bedste sted at
bygge nye boliger i Egebjerg, er på Peder Peder-
sens sydskrånenede marker. Det kan en forlæg-
ning af banelinien ødelægge, og derfor skal ba-
nen ikke flyttes. Men hvis der med djævelens
vold og magt -mod al sund fornuft - skal skæres
6-8 minutter af køretiden mellem Skanderborg og
Horsens (og det besluttes i Folketinget), så skal
banen enten lægges syd om Hansted eller vest om
Egebjerg, efter min mening. O

PS. Jeg har snævert valgt Egebjerg, og endda er
det vanskeligt at fortælle det, jeg gerne vil med
de få billeder, der trods alt er mulighed for at få
plads til her i Broen.
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6ud~tjene~ter
aug/ sept/ okt
1997

Lundum
kirke

Hansted

Hospitalskirke

GravervedLundumKirke GravervedHanstedKirke
telf. på kirkegården 'Ir 75656704
Hans Thomsen 1J'75656133

Stængervej 46, 8700 Horsens

Thorkild Lindskov 1J'7565 4225

Toftevej 18, 8700 Horsens

..HfisK;'åt må~p.:#~lIåIlsk~~$ogn~k,a~:';
tageKirkebil:;';JnrisJium...~.i1gen ~køre;;,..,/"",.."., ,_:.., ' ,'. c ,'> , ,,;:: ;:.,.

mulighede~:p:å.~\På 'wpq~'HåIlsteq'

< kirkes.' Jrikrlipg;: Xde.s denne~~t~el..'
<uden;:vederlag. . . . H . '.'

KirkebilforLundumsogn
kører efter ønske og behov til guds-
tjenester,både til kl. 09.00,kI. 10.30
og kI. 19.30.

Når du er interesseret i at benytte
kirkebilen, kan du ringe direkte til
Østbirk Taxa (1J'7578 1056) senest
dagen før den pågældende gudstje-
neste og meddele, at du ønsker at
være med i kirkebilen den følgende
dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt.

Opgiv din adresse, enten privat
eller der, hvor du vil stå på. Aftal
tidspunktmed Østbirk Taxa, også til
afhentning ved kirken.

KirkebilforHanstedsogn
kører efter ønske og behov til guds-
tjenester,både til kl. 09.00, kl. 10.30
og kI. 19.30.

Når du er interesseret i at benytte
kirkebilen, kan du ringe direkte til
Horsens Taxa (1J'7550 3000) senest
dagen før den pågældende gudstje-
neste og meddele, at du ønsker at
være med i kirkebilen den følgende
dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt.

Opgiv din adresse, enten privat
eller der, hvor du vil stå på. Aftal
tidspunkt med Horsens Taxa, også
til afhentning ved kirken.

Sognepræst
træffes bedst (mandag er fridag)
tirsdag-fredag kI. 12.00-13.00
samt torsdag kI. 17.00-18.00

Ingerlise Sander 1J'75656412
Stængervej 24, 8700 Horsens
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folkekirkeligNærradio
optagergudstjenester(udsendessamme
dagkl. 18.00)påfølgendesøndage:

17.aug : Østbirkkirke;vedsognepræstVibekeGregersen
14.sept: Barritkirke;vedsognepræstIngerMargretheAndersen
12.okt : Tamdrupkirke;vedsognepræstDorteIsaksen
09.nov : Klosterkirken;vedenafkirkenspræster
07.dee : VorFrelserskirke;vedenafkirkenspræster
04.jan : Grædstrupkirke;vedsognepræstJesperBirkler

ogudsenderet magasinprogram
kl. 17.30påfølgendeonsdage:

27.aug : SpejdereogKirken;vedHelgaSørensen
24.sept: DanskKirkei Sydslesvig;vedAnneMarieVrang
22.okt : Ensognemedhjælpershverdag;vedNielsGrymer
19.nov : Atværenyi menighedsråd;vedLittenHjort
17.dee : Juli fængsel;vedAnneMarieVrang
14.jan : Set.Maria,ethospitalfordøende;vedNielsGrymer

~tudiekred~i præ~tegårdenaflngerl~eSander

På opfordring fra flere sider har jeg sammen med kulturud-
valget: Jytte Friis, Karin Helbo og Mogens Lyster Poulsen
besluttet at starte en studiekreds, hvis der skulle være
tilslutning.

Jeg har lyttet mig til, at nogle har lyst til at beskæftige
sig med temaer fra Det gamle og Nye testamente -med
andre ord: lære noget mere bibelhistorie og få den belyst
på et jævnt og forståeligt plan.

Man kan også i fællesskab beslutte at tage forskellige
temaer op, f.eks. gudstjenestens forløb, dåben, nadveren,
døden, begravelse osv.

Vi har foreløbig fastlagt tre datoer, som ligger på den
første tirsdag i måneden: 2. september, 7. oktober, 4. no-
vember - alle aftener kl. 19.30 i konfirmandstuen. Vi vil
tage stilling til, om det fremover skal være een eller to
gange månedlig.

Hvemkanværemed
Vi har talt om, at der er en gruppe mennesker, som har en
travl hverdag og som kan være afskåret fra andre arrange-
menter - og det er denne gruppe, som vi i udvalget har talt
om, skulle have dette tilbud. Nogle er kommet i den alder,
hvor børnene er blevet store, og man får lyst til og interes-
se i at beskæftige sig med bibelske og eksistentielle
spørgsmål og temaer. Der er måske også nogle ægtepar,
som har overskud og bØrnepasningsmulighed.

~ide 18

Jeg har lovet at komme med oplæg til disse studieaftener og
vil begynde med at tage udgangspunkt i Det gamle Testa-
mente.

Vi har besluttet, at der max. kan være 20 personer på et
hold, hvis vi skal have gode muligheder for at komme til
orde.

Medbring:
For nemhedens skyld medbringer man kop og tallerken,
kaffe eller te og brød.

Tilmelding
til undertegnede senest den 24. august 1997. o

Kun~ttil kirken
afAaseSørensen(Hanstedmenighedsråd)ogJensThuleJensen
(Lundummenighedsråd)

Menighedsrådene i Lundum og Hansted har fået 2 malerier
foræret af Irma Calonius. Malerierne er utrolig flotte; de er
malet i nogle stærke og varme farver.

Vi har fået dem indrammet og skal så have dem hængt op
i konfirmandstuen. Sidst på sommeren vil vi holde åbent
hus, hvor interesserede kan komme og se dem, og hvor vi
også vil takke Irma Calonius for den flotte gave. Tidspunk-
tet for åbent hus vil blive opslået i Brugsen og i Østjysk
Avis.

Vi havde talt om at få taget et foto af malerierne til Bro-
en, men det ville ikke yde malerierne retfærdighed -så kom
ogse dem. O

Broen



Udflugttil ve~tky~tøerneRømøog~ildafFrnndsPaæk~en

Den 4. juni 1997, kl. 9 drog 66 med-
lemmer af Lundum-Egebjerg-Hansted
Pensionistforening på en dejlig tur
med Jydske Buslinier til Rømø og
Sild.

Første stop var færgen til Sild, hvor
vi fik tre snitter med kaffe og snaps,
plus et gratis bankospil. Derefter ca.
to timers rundtur på Rømø med et en-
kelt stop undervejs, og på færgen til-
bage blev der serveret en dejlig mid-
dag.

På hjemvejen gjorde vi først holdt
ved den særprægede kirke på Rømø,
og det sidste stop var ved Jels Skovsø,
hvor vi fik en kop kaffe med småka
ger. Vi var hjemme kl18 efter en
meget vellykket tur og med godt vejr,
og med Solvej som en god rejseleder.

Pensionistforeningens anden som-
merudflugt den 11. september 1997
går til Elmuseet ved Tange Sø. Der
bliver afgang kl. 12.30 fra Lundum og
Hansted kirker, samt de sædvanlige
opsamlingssteder. Hjemkomst kl. ca.
17.30.

Turen er inel. entre samt eftermid-

dagskaffe på cafe Edison med hjem-
mebagt kringle og lagkage Prisen er
sat til kr. 100,00 for medlemmer og
kr. 125,00 for ikke medlemmer.

Tilmelding senest den 4. september
til foreningens formand Børge Jensen
'lt 7565 6312 eller et af de øvrige
bestyrelsesmedlemmerne.

Udover de tidligere annoncerede mØ-
der i Hallen den 9. oktober 1997 med

Carl Aage Clausen og den 13. novem-
ber 1997 med viceamtsborgmester
Erik Rasmussen, påtænker bestyrel-
sen at afuolde en nytårsfest med fæl-
lesspisning torsdag den 8. januar
1998. Her-om nærmere i næste udga-
ve af Broen. O

En afEgebjerg~æld~tebeboerefortællerom

~inefønte år i EgebjergafF.-Paaskesen

Olaf Palmelund stammer fra Heden-

sted, og det var en stor dag, fortæller
han, når familien skulle med toget fra
Hedensted og til Horsens for at besø-
ge familien her i Egebjerg, og vi skal
tænke på, at det er over 70 år siden.
De blev så hentet i charabanc på Hor-
sens banegård, og blev kørt til Ege-
bjerg, hvor de så besøgte Boline og
Anton Christensen på Roskærgaard.
Når så de gamle skulle sove til mid-
dag, gik børnene ned til skoven for at
se vandværket, og op til pavillionen,
som lå der på det tidspunkt. Det var
eventyr for dem.

Da vi blev lidt ældre fik vi lov til at

cykle hele vejen fra Hedensted og til
Egebjerg, og da husker jeg en speciel
ting. Da vi var lige ved at være frem-
me, kom der en meget kraftig regnby-
ge, men vi kunne da stå i læ under de

store træer, der stod på alleen op til
Egesholm.

En anden gang kom jeg med toget til
Hansted og måtte stå af på hol-
depladsen der, for min far havde købt
en plag på Rådvedgård, og da jeg så
havde fået min middagsmad der,
kunne jeg begynde at trække den
hjem til Hedensted. Plagen var lidt
bange for biler, den var jo ikke vant
til vejen, men hjem kom vi da. Jo det
kunne lade sig gøre den gang.

Da jeg skulle ud og tjene, som det hed
den gang, ville jeg gerne til Egebjerg.
Dengang manglede man ikke folk på
gårdene, men Brandbjerglund havde
haft en annonce i om en karl. Jeg
cyklede til Egebjerg, men tog først
ind til min familie på Roskærgaard,
Anton og Boline. Boline syntes ikke

Brandbjerglund var noget for mig,
hun syntes at jeg skulle tage hen til
Carl Henrik Kragh på Egesholm og
snakke med ham. Det gjorde jeg så og
resultatet blev, at jeg blev ansat som
landbrugselev. her på den gård, som
jeg senere selv købte. Det pudsige ved
det var, at når jeg senere kørte forbi
Egesholm sammen med min nu afdø-
de kone, sagde vi i spøg, at den gård
skal vi have. At det så senere blev

alvor, havde vi aldrig drømt om.

11946, da vi havde en gård oppe ved
Århus, kom der en dag en dyrlæge.
Han havde fået en teaterbillet til
overs, om jeg ikke ville have den, han
skulle nok både hente og bringe mig.
Da vi kom hjem sad Edith med Jyl-
lands Posten, ved du hvad, sagde hun,
der er en gård til salg her i avisen, og
det er Egesholm. Vi snakkede jo no-
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get om det, og jeg var også lidt be- gavlsforeningen i 10 år, det tog jo en : Jeg var i en periode formand for Ven-
tænkelig ved, om det nu kunne være del af min tid, men det var skønt at strevælgerforeningen, ligesom jeg i 8
rigtigt, men det var det, og efter man- have med at gøre. år var medlem af Menighedsrådet.
ge og svære forhandlinger blev Eges- Det var forøvrigt et meget interessant
holm købt, og vi overtog gården den l. Jeg havde en del offentlige hverv i arbejde. Men ellers gik det meste af
april 1946. min tid som gårdejer af Egesholm. min tid med at være vurderingsmand

Jeg ledede for eksempel gymnastik i for Kreditforeningen.
Vi havde en noget besværlig start, der Egesvang, som gymnastikforeningen
var ikke for m eget vinterfoder til hed dengang. Efter at jeg havde afstået gården, kom
besætningen, men det blev da heldig- Henning Jensen, som ejede Egedal
vis tidlig græsning det forår. Et andet Jeg var også i bestyrelsen for forsam- Plantemaskinfabrik, om ikke jeg ville
uheld var, at en af vores heste døde lingshuset, som var meget forsømt på hjælpe ham på kontoret med at føre
af tarmslyng. Uheldigvis strejkedes det tidspunkt, det var så dårligt, at det regnskab. Det var selvfølgelig noget
der på kødfoderfabrikken, så vi var kunne blæse igennem. Vi havde man- nyt for mig, men jeg sagde alligevel
selv nødt til at begrave hesten. Det ge svære forhandlinger, men vi blev ja, og var så på Egedal i 10 år. Til
gjorde ondt at skulle slæbe en stor da enige om, at afholde en basar for at sidst blev det for meget for mig, så
dejlig jysk hest ud af stalden. Den se, om der var opbakning om huset, - jeg måtte sige op. \

blev slæbt op til et hegn, hvor den og det var der. Nu havde jeg så kun vurderingsar-
skulle begraves. Det var også en drøj Vi fik ændret foreningens love, så bejdet tilbage, det var det jeg trappede
omgang, for der skulle et stort hul til, vi kunne låne penge i Sparekassen. af med, og det var nogle dejlige år.
og det foregik udelukkende med spa- Da huset så skulle bygges om, var der
de og skovl. Men også det blev gjort. megen frivillig arbejdskraft til rådig- Olaf Palmelund bor i dag i sit dejlige

Et andet uheld med en hest var, at hed, blandt andet gik man om aftenen hus på Rådvedvej 2, et hus som han
da vi skulle til kåring med den i År- og lagde alt tilrette til murerne til og hans kone selv lod bygge ved ind-
hus - det var forøvrigt en hoppe vi næste dag. kørslen til Egesholm.
ventede os en meget fin placering af - Tømrersvend Aage Jensen var god For knap 2 år siden havde han den
blev den påkørt af en bil ude på vejen til at lede arbejdet og Herluf Jensen sorg at miste sin kone. Men han klarer
og måtte aflives. havde lavet tegningerne. sig, og som han selv siger: Selvom

Det blev grunden til det pæne for- der er svagheder, så skal man være
Kvægbesætningen på Egesholm var samlingshus vi har i dag, og det var taknemlig for hver morgen at kunne
Jorøvrigt en fin stambesætning af også en af de ting, jeg var med til at tage sit tøj på og få sin morgenmad. O
Jerseykøer. Jeg var formand for kvæ- gennemføre.

-
at alle bliver vækket. Derefter er der

morgenmad i det opstillede telt ved
\:;\.

Medborgerhuset.
Dagen vil byde på dyrskue, ringrid-

ning, gadekampe og anden god under-
holdning. Frede Slagter har lovet at
sørge for, at vi kan afslutte festlighe-
derne med helstegt pattegris. Om af-
tenen bliver der mulighed for en
sving-om i teltet.

loppemarked
medlemmer kontaktes i tiden 8.-12.

september. Vi vil da tage en tur rundt
Lørdag den 13. september kl. 13.00 lørdag den 13. september om formid-

afAnneBuhlJørgensen afholder Lundum Sogns Borgerfore- dagen. O

ning loppemarked ved Medborgerhu-

Byfet i lundum
set. Inden er det naturligvis vigtigt, at
alle der har noget at bidrage med får Foreningens bestyrelse:

Lørdag den 9. august 1997 vil sikkert ryddet ud i gemmerne. SørenDamkjær 'lf 75654994
gå over i Lundums historie. Det er Lørdag den 7. september kl. 14.00- AnneBuhlJørgensen 'lf 75654254
nemlig dagen, hvor Lundum får sin 16.00 står vi klar i Medborgerhuset til JohannesSaugbjerg 'lf 75654929
helt egen byfest. Fra morgenstunden at modtage, hvad I vil af med. Hvis VibekeNielsen 'lf 75654948
kommer der gang i gaden, idet bered- man ønsker, vi skal komme at afhente ToveJørgensen 'lf 75654481
ne unge og traktorkørende børn sikre, ting og sager, kan alle bestyrelses-
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I åreneoptil krig~udbrudeti ~eptemberlq3q vardenvigtig~teenergikildekul,enteni rentil~tandellerforarbejdettil

ga~,kok~ogcinden. Derblevfyret med kul underdampkedlernei ~kibene,påfabrikker,el-værker,ja, ~elvlokomotiverne

påjernbanernekørte på kul. I hjemmenevar det me~t kok~og(inden, ~omblevbrugt til opvarmning.Kok~og(inden

fremkommerved, at man knmer kulleneogvedende~tilatiompro(e~udvinderga~~en.Dettilbageværendebrænd~eler

mereemartet end kul, lugtedemindreunderforbrændingenoggiverikke ~åmegeta~ke.Detvar derfor langt det me~t

foretruknebrænd~eltil opvarmning.6a~~enblevbrugt i denkemi~keindu~tri ogtil madlavningi køb~tæderne,hvorder

var indlagtgas.Kul, kok~ogcindenfik vi me~t fra EnglandogTy~kland.

Da anden verdenskrig startede i september 1939, blev der
en mærkbar mangel på brændsel i Danmark. Tyskland og
England, som begge jo var krigsførende magter, havde selv
brug for deres kul, desuden var det svært at få den sejlet
hertil, da der var miner i alle farvande. Der blev udstedt
rationeringsmærker, så man kunne købe lidt. Men da Dan-
mark blev okkuperet af tyskerne den 9. april 1940, var det
helt slut med tilførslen af udenlandsk brændsel.

Nu måtte danskerne til at se sig om efter andre mulighe-
der, situationen blev yderligere forværret ved, at vintrene
først i fyrrerne var usædvanlig kolde, temperaturen v~ i
nogle perioder på minus 30°C og derunder.

Der hørte et stykke skov eller en tørvelod til de fleste
gårde og ejendomme her i Hansted og Egebjerg. Medens
det udenlandske brændsel endnu kom til landet i rigelige
mængder og kunne købes til overkommelige priser, var der
ikke stor interesse for hverken skovene eller moserne. Men

nu blev der skovet træ og lavet tørv som aldrig før.

Tørv
Karl Emil Karlsen skriver i sine barndomserindringer fra

Egebjerg:
Når arbejdet med høet var tilendebragt, var det tid til

også at tænke på næste vinters brændsel, vi skulle ned i
mosen for at grave tørv. Alle remedierne blev læsset på
fjedervognen, til sidst madkurven og drikkevarerne, både
termokaffe og skibsøl, det sidste skulle jo helst være så
kold som mulig, og da vi jo dengang ikke kendte køleta-
sker, blev flaskerne stukket godt ned i tørvedyndet, som var
meget kold. Nu blev tørveprammen hævet, den var sidste
år, da vi var færdige, sænket, det vil sige, at den blev fyldt
med vand, så at den ikke skulle ligge og vindtørre og blive
utæt. Så var vi klar til at begynde.

Begge ender af prammen blev fyldt med tørvejord, som
blev gravet op. På den tomme plads i midten blev der nu
med en ketsjer hentet blød dynd op fra bunden af tørvegra-
ven. Dette blev nu med fødderne æltet sammen med den

opgravede tørvejord. Når jord og dynd var æltet godt sam-
men, blev det med en skovl kastet op i en trillebør og kørt
hen på liggepladsen. Her blev den tippet af i en form, som
bestod. af en ramme med ti gange ti firkantede huller, altså
gaven formfuld 100 tørv. Når formen var godt fuld og det
hele glattet med en skovl, løftede man formen op og trak
den et trip frem og var så klar til næste trillebørlæs. Efter ti
formefulde havde vi tusinde tørv, så blev der sat en lille

pilekvist i nr. et tusinde. Efter sådan ti runder blev der sat
en større gren i nr. ti tusinde, vi skulle jo holde tal på dem,
så at vi fik nok - halvtreds tusinde var, hvad vi skulle have

til et års forbrug. Det tog cirka en uge at lave tørvene.
Efter endnu e~ uge va;'tørvene blevet så tørre, at de

skulle rejses, det vil sige at de skulle stilles på højkant, så
undersiden også kunne blive tør.

Da vi næsten altid var færdige med det samme arbejde
på samme tid på alle gårdene, var det næsten som en aftale,
at i denne uge skulle der graves tørv, så det blev næsten til
en byudflugt, når vi så skulle spise eller drikke kaffe derne."
de i tørvemosen, ja, så råbte min far "Så spiser vi!" eller
"Så er det kaffetid!", hvorefter alle samledes på den plads,
hvor hestene og vognene stod.

Efter endnu nogen tid, afhængig af hvordan vejret havde
været, var tørvene så tørre at de kunne køres hjem. Det var
et arbejde, der var ret tidskrævende, for der var en lang vej
ned i tørvemosen, men hjem kom de da.

Ja, der blev gravet tørv i mosen som aldrig før. Egebjerg
Kær summede af liv, lige så længe som sommeren varede,
det gjaldt jo om at få brændsel nok til den kommende
vinter, skriver Karl Emil Karlsen ..
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Vigravedetørvi fire-femår,så varkrigenforbiogmosenvarogså
tømtfor tørvejord.Nu er derkunenstorsøatse, derhvormosen
var,fortællerJohanJuulNielsen foto:PederPedersen

I mosen,som vi kan se på den østlige side af omfartsvejen,
når vi kører herud mod Egebjerg, blev der også gravet tørv,
men det skete på en mere industriel måde. Mosen var ejet
af tre lodsejere, Henning Laursen, som boede på ejendom-
men GI. Kirkevej nr. 41, Morten Mortensen, som boede på
ejendommen GI. Kirkevej nr. 10 og Aage Juul Nielsen,
som boede på Kærvej nr. 10. Morten Mortensen og Aage
Juul Nielsen var de første, som startede. Jeg har talt med
.Aage Juul Nielsens sØnJohan Juul Nielsen, som i dag bor
sammen med sin kone Agnes på Hanstedvej nr. 5.

Han fortæller:
Det hele begyndte med, at der blev rejst nogle elmaster

fra fars ejendom og ned til mosen, så vi kunne få strøm
derned. Derefter blev der købt en s~or pumpe, som skulle
tømme tørvegraven for vand.

Det viste sig, at tørvejorden lå i et lag på ca. 4 meter,
øverst var der dog et lag sandblandet græsbevokset jord på
ca. 40 cm, som skulle rØmmes af først.

,

Det blev nu ikke til ret mange tørv det første år, for først
skulle graven tømmes for vand og dernæst skulle vi have
anskaffet en æltemaskine og en tipvogn med tilhørende
spor. Da det var helt umuligt at købe nyt, fik Holger Jensen
på "Egedal Maskinfabrik" til opgave at konstruere en
maskine, som kunne ælte og presse tørvernassen. Det lyk-
kedes også efter nogle forsøg og ændringer af konstruktio-
nen. Men der skulle jo også bruges en tipvogn og nogle
tipvognsspor til at transportere tørvernassen op af graven
på, det var ligeså umuligt at opdrive. Hvad gør man så?
Man går selvfølgelig til den lokale tømrer Jens Carl Hansen
i Hansted og får ham til at lave en kasse af træ og nogle
sporligeledes af træ. Det lyder helt tåbeligt, men det lykke-
des faktisk. Da Holger Jensen fik sat nogle hjul under kas-
sen og overfladen af skinnerne var blevet beklædt med
fladjern, gik det nogenlunde, men vi skulle passe på at
underlaget - svellerne - var i orden, for ellers knækkede
skinnerne og så væltede tipvognen. Til sidst fremstillede
tømreren tre fladvogne, som skulle bruges til transport fra
presseren og ud på liggepladsen.

Arbejdsgangen var nu den. Der stod to mand nede i gra-
ven og skovlede tørvejord op i tipvognen, som kunne rum-
me ca. et ton. Når den var fuld, blev den ved hjælp af en
wire og et spil trukket op af graven til en platform. Holger
Jensen havde lavet det så genialt, at vognen, når den kom
derop, af sig selv tippede indholdet ud på platformen. Her
stod så en mand og sørgede for at tørvernassen havde den
rette konsistens, før den blev fyldt i presseren. Presseren
var konstrueret med nogle roterende arme, som æltede
massen, hvorefter den blev presset ud af et rektangulært rØr
(et pølsehorn). Her blev den stukket af i en passende læng-
de, ca. 35 cm og flyttet over på en fladvogn med en til
formålet konstrueret greb. Fladvognen, der kunne rumme
200 tørv og blev trukket af en hest, blev nu kørt ud til lig-
gepladsen. Her blev tørvepølserne læsset af på jorden, til
sidst slog man, igen med en specialkonstrueret greb, som
havde fire skarpslebne grene, ned i hver blok og delte den
dermed i fem tørv.

I begyndelsen var der fem mand beskæftiget med frem-
stillingen af tørv, senere blev antallet øget til seks. Man ar-
bejdede på akkord, aftalen lød på 1;- kr.l1000 tørv/mand.

"

Tørvemasse
fyldesi ælte-
værketfra
skinnevogn;tre
mandtagerfra
oglæggertør-
venetiltørring.
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Det vil sige, at hvis man på en uge kunne fremstille f.eks.
150.000 tørv, var ugelønnen 150,- kr. ca. det dobbelte af en
normal ugeløn på den tid, men så skulle der også arbejdes
hårdt.

Ja, det var hårdt og varmt at arbejde i tørvene dengang,
for nok var vintrene meget kolde først i fyrrerne, men
somrene var tilsvarende meget varme og tørre. Det var
ideelt for tørvefremstillingen, men det var hårdt for både
folkene og hestene. Jeg husker, at hestene nogle gange var
så udmattede af arbejdet og varmen, at de næsten var
segnefærdige, vi vaskede dem af og gav dem en hat på for
at skåne dem mest muligt.

Når tørvene nu havde tørret nogle dage, skulle de "kan-
tes" , det vil sige at de skulle vendes så undersiden også
kunne tørre. Det var som regel nogle koner fra Hansted og
Egebjerg, som på den måde kunne supplere deres hushold-
ningspenge.

Når tørvene så var helt tørre, blev de med en roegreb
kastet sammen i strenge og var nu klar til afhentning.
Tørvene blev afsat dels til mejeriet Egedal og Horsens
Andelsmejeri, som begge var storaftagere, dels til brænd-
selshandlere, men en del blev også solgt til private. Den
store efterspørgsel efter tørv blev forstærket af de ekstrem
kolde vintre, der var dengang. Det var svært at sige nej, når
der om vinteren kom en mand med en tom sæk på sin
cykel og tryglede om at måtte købe bare en sæk tørv, for
nu var brændselet sluppet op. Selv sengene var lavet til
brændsel. Så fik han en sæk tørv ude fra vores eget bræn-
deskur, hjalp ham med at få den læsset på cyklen og så trak
han afsted mod Horsens med den.

Vi gravede tørv i fire-fem år, så var krigen forbi og mo-
Sen var også tømt for tørvejord. Nu er der kun en stor sø at
se, der hvor mosen var, fortæller Johan Juul Nielsen.

Johannes Kragh, som under krigen ejede "Egesholm",
gården som nu er revet ned, har engang i et interview til
Mogens Kirkegaard fortalt om, hvordan han gravede tørv i
Egebjerg Kjær.

Han benyttede samme fremgangsmåde som Johan Juul
Niels~nherover har skildret, dog havde man her været så
heldige at få fat på en rigtig tipvogn med tilhørende skin-

Nårtørvenenu
havdetørret
nogledage,
skullede"kan-
tes",detvilsige
atdeskulle
vendesså
undersidenogså
kunnetørre,
fortællerJohan
JuulNielsen.

ner af jern. Men ellers benyttede man også her selvkonstru-
erede maskiner. Dog var der den forskel, at her fandtes ikke
el i nærheden så det blev nødvendigt at finde anden træk-
kraft. En traktor blev brugt til at trække ælteværket og et
selvkonstrueret lokomotiv til at trække tipvognene. Dette
lokomotiv har sikkert været noget af en seværdighed. Mo-
toren var en Ford A, som havde siddet i en varevogn, den
havde en trægasgenerator som drivkraft, det hele var mon-
teret på en træramme, hvorunder der var monteret fire hjul,
som ligeledes var af træ.

Igen et bevis på hvor stor opfindsomheden var under
krigen, da det i~e var muligt at købe nyt.

Johannes Kraghs tørveproduktion blev hovedsageligt
afsat til Horsens Mejeri, men der var også andre aftagere,
bådeprivateogandre. '-
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Træ
er vel nok det ældste fyringsmiddel vi kender, og blev da
også brugt i nogen udstrækning før krigen. Men da krigen
kom, blev det et meget eftertragtet produkt. I hver kommu-
ne blev der nedsat et "brændselsnævn", som skulle sørge
for, at alle kunne få en del i goderne. De der ejede et styk-
ke skov, skulle aflevere det træ, som de ikke selv skulle
bruge og det kunne andre så søge om at få tildelt.

Arbejdet i skoven foregik udelukkende med håndkraft,
træet blev fældet med en stor skovsav, et savblad på ca. to
meter hvor der skulle en mand til at trække i hver ende. Når

træet var væltet, blev stammen og de tykkeste grene savet i
meterstykker, de stykker, der var for tykke, blev kløvet ved
hjælp af kiler og en hammer. Herefter blev træet stillet op i
"rummeter", det vil sige i en stabel på en meters højde og så
lang som den nu kunne blive, men først blev træet sorteret
efter kvalitet. Det, der havde været så tyk, at det måtte
kløves, blev kaldt "klov" det blev bI. a. brugt til generator-
brændsel. Det næstbedste hed "forgot" og det tyndeste, det
som var på tykkelse med en arm, hed "knippel". De tynde
grene - toppen af træet - blev også udnyttet, det blev kaldt
"kvas" og blev mest brugt til optænding. Når det hele så var
blevet kørt hjem fra skoven, skulle det findeles, så det
kunne bruges i kakkelovnen eller komfuret. Var man ikke
så heldig selv at råde over en rundsav, var der to mulighe-
der, enten selv at gå i gang med at save træet med en hånd-
sav. Vi husker børnesangen: Save save brænde i aften får
det ende.

Eller også kunne man køre træet ned til mølleren i Han-
sted Christian Christensen og bede ham om at save det.
Derefter skulle det kløves og endelig stakkes, så det kunne
tørre. De tynde pine - kvaset - skulle også hugges i stykker
på ca. 10 cm. Det foregik også med en økse og en hug-
geblok, hvis man da ikke kørte ned på Egedal Maskinfabrik
og lej~de en kvashugger, men det krævede, at man rådede
over en stor el-motor til at trække den. Det færdighuggede
kvas blev også sat til tørre i en stak. Ja, hele træet blev
udnyttet dengang, men ikke nok med det, roden eller stødet,
som den blev kaldt, blev også taget med. Der var nogen,
som havde specialiseret sig i denne opgave, de fik som
regel træet gratis, når de selv ville gøre arbejdet, men det
var også et arbejde for voksne mandfolk. Efter at have
gravet roden fri, begyndte man at flække den med hammer
og kiler, der var mange timers hårdt arbejde med sådan en
rod, men så var det også træ med en god brændværdi, der
kom ud af det. .

Hvis man udelukkende brugte træ til opvarmning, skulle en
husstandbrugefra 10-20 rummet8r på et år.

MotivfraSøbyca. 1955;enslæbe-
skovlsmaskinesomvar denmest

almindeligegravemaskinei brun-
kulslejerne!

foto:JørgenPedersen
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Forrnbrænd~el
var nok ikke så kendt her på egnen, men blev dog brugt i
nogen udstrækning. Det blev fremstillet, hvor man havde
de store mosearealer, bI. a. i Blaahøj. Fremgangsmåden var
den, på et areal hvor der var tørvejord, harvede man i det
øverste lag en gang om dagen til jorden var tilstrækkelig
tør, herefter blev den læsset på en vogn og kørt til en
presse. Her blev tørvernassen presset i piller, ca. 6 cm i
diameter og 5 - 10 cm lange. Det var et ret dyrt brændsel
og brændværdien var på højde med tørv.

Brunkul
.~ varvelnokdet danskfremstilledebrændsel,somkomdet

importerede brændsel nærmest. Det havde ikke så høj en
brændværdi som de rigtige stenkul og lugtede noget under
forbrændingen, men det var dog brunkul, som blev brugt i
både DSB's og Privatbanernes lokomotiver, kraftværker og
mange andre steder. Der er forekomster af brunkul i egnen
omkring Søby, Kølkjær og Fasterholt. Jeg har talt med en
lokal mand der har været med til at bryde brunkul, nemlig
vognmand Alfred Jensen som bor på GI. Kirkevej,

han fortæller:
Jeg begyndte at arbejde i brunkullene i Søby i 1940. I

starten arbejdede vi under meget primitive forhold, der var
ingen maskiner til rådighed. Kullagene lå i en dybde af ca.
15 - 16 meter, for at få fat på dem måtte sandet jo fjernes
først. Det vi kæmpede mest med var grundvandet. Vi
gravede dybe kanaler for få det til at løbe væk, men det var
helt utilstrækkelig, ofte stod vi og gravede i vand til knæe-

, ne. Men inden længe fik vi elektrisk strøm lagt derud, så
.J kunne vi få pumper til at pumpe vandet væk og vi fik

transportører og spil til hjælp ved gravearbejdet. Det er
sådan, at kullene ligger i to lag, først kommer vi til et lag
på to meter -overkullene -de er ikke så tunge og vi fandt
ofte træstykker blandt overkullene, efter overkullene kom-

Motivfra Søbysommeren1990 foto:PederPedersen

mer der et lag på to meter, som består af klæg, herefter
kommer der igen et lag kul ligeledes på to meter - under-
kullene - de er tungere og har større brændværdi end over-
kullene.

Det firma, som jeg arbejdede for, hed "Søbyværket" . Vi
var ca. 110 ansatte og vi var delt op i kulhold med 16 mand
i hver. Arbejdsgangen var den, de 15 meter sandlag blev
først fjernet ved hjælp af to transportører, som var sat i
forlængelse af hinanden, så de kunne række ca. 30 meter i
alt. Derefter skulle kullene brydes, de blev gravet op med

Motivfra Søbyca. 1955;læsningaf
brunkulmedgummigedog transport-
bånd!

foto:JørgenPedersen
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Arbejdeti tørvemosenen varm sommerdagkunneværeulideligt
hårdtogvæsketabetmåtteerstattes,oftemedbrændevindirektefra
enskægmandellersomherenslurkstakitøl!

museumsfoto:NielsBjerregaard

en skærvegreb og fyldt i en kasse, som derefter blev truk-
ket op fra graven med et spil. Her kom de over en harpe,
som sorterede kullene i tre størrelser, store kul, stokerkul
og snus eller smuld. Endvidere blev de klassificeret i tre
grupper, som kaldtes 17 kroners -, 19 kroners - og 21
kroners kul. Fra sortereren blev de på en trillebør kørt i et
depot, herfra blev de læsset på hes'tevogne og kørt til sta-
tionen, hvor de blev læsset over i jernbanevogne. Den
første tid måtte vi køre dem til Fasterholt, senere blev der

lagt spor ud til brunkulslejet, der var fire læssespor. Der
kom gerne et træk om morgenen, som skulle læsses, et om
middagen og et igen kl. 16 det sidste træk skulle være
læsset, før vi måtte holde fyraften, det skete, at klokken
blevet om natten før vi var færdige.

Arbejdsdagen var normalt på 10 timer, men det skete
ikke så sjælden, at den blev på 16 timer. Søndag, jul, påske
og pinse var der ikke noget der hed, det hele skulle bare
køre, men så tjente vi også en god løn. Når vi læssede kul
på banevogn, fik vi 1 kr. per ton, på en 16-timers dag
kunne det blive til 112 ton. På sØn- og helligdage fik vi
1,25 kr. per ton.

Jo, der skete meget derude i Søby under krigen. Der arbej-
dede ca. 2.000 mand i brunkulslejerne, og de nåede at
opgrave omkring 1.000 tønder land. Omkring halvdelen af
arbejderne var fastboende, de havde enten købt hus i omeg-
nen eller de boede i barakker, nogle boede i Herning og
Ikast og kom hver dag med tog til Søby. Folk strømmede til
fra hele landet, de kom fra Fyn og Sjælland, fra Sønderjyl-
land og Nordjylland.

Jeg ved godt, man siger, at brunkulsarbejderne ikke
bestilte andet end at drikke og spille på sekseren, men det
passer nu ikke, for selvom der var nogle, der gjorde det, så
var laJ;lgtde fleste hæderlige og ordentlige mennesker, som
knoklede hårdt for at tjene til sig selv og deres familie.

Det var en farlig arbejdsplads, der skete desværre en del
ulykker. Jordlagene er meget ustabile derude, ofte kan der
pludselig ske et skred, som ingen kan forudse og når vi
arbejdede nede i så stor en dybde, var det ikke altid let at
komme hurtig nok væk. Jeg husker engang, der skete sådan
et skred, vi nåede alle at komme væk på nær en, han sad
fast til lidt over knæene. Oppe på kanten stod en svingkran,
som kunne falde ned i hovedet af ham når som helst, vi

turde næsten ikke gå ud for at hjælpe ham, men vi gjorde
det dog alligevel og kranen blev da heldigvis også stående.
Der var også nogle, som fik arme og ben læderet i maski-
nerne, de var jo ikke så godt afskærmede dengang. Ved
vejen mellem Arnborg og Herning er der en lille mindelund
med navnene på de arbejdere, der omkom under arbejdet i
brunkulslejerne.

...
/"

t
"I

Ja, der var meget arbejde med at skaffe brændsel dengang,
det er helt underligt at tænke tilbage på. Når vores brændsel
i dag er sluppet op, ringer vi bare til et olieselskab, så kom-
mer en stor flot tankbil og fylder vores tank op, hvis da ikke
vi har indlagt gas og gassen ganske roligt kommer flydende
ind til os gennem rØrenefra gasfelterne ude i Nordsøen. O

Delaf Brunkulsmuseeti Søbysom-
meren1990; tv. sesentypiskbolig
for enbrunkulsarbejderfamilieogth.
butikmeddagligvarehandeli forreste
rumogbeværtningi bagersterum!

foto:PederPedersen
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AUGUST 1997

Uge M T O T F L S

31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
.35 25 26 27 28 29 30 31

Uge32:
KFUM-Spejdernei Egebjergstarterdet
nyespejderår.
EIFshåndboldpigerogjuniordamerstarter
vinterenstræning;se side11.

Lørdagden 9.:
'''"-", KFUM-Spejdernei Egebjergslår lejrpå

plænernevedLokalBrugsen.
LundumSognsBorgerforeningafholder
byfesti Lundum;se ogsåside20.

Uge33:
EIFshåndboldseniordamerstartervin-
terenshårdetræning;seogsåside11.

Onsdagden 13. . lørdag den 16.:
EgebjergIdrætsforeningafviklerdentradi-
tionellesportsugepåbanerne,i klubhuset
og i EgebjergHallen.Setilligedethus-
standsomdelteprogram.

Uge34:
Hovedpartenaf EIFshåndboldspilIere
startervintertræningen;se tilligeside11.

Mandagden 18.:
Ungdomsskolenstarterdennyesæson-,'

medutroligtmangeundervisningstilbud
samtendelklubaktivitet.

Tirsdagden 26.:
Egebjerg-HanstedStøtteforeningafholder
klubaftenkl. 19.00i Klubhuset.
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SEPTEMBER 1997

Uge M T O T F L S

361234567
37 8 9 1O 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
.40 29 30

Tirsdag den2.:
Hansted-EgebjergHusholdningsforening
hardemonstrationi Egebjergskolenskøk-
kenv/FinnKirkegaardkl. 19.00
Studiekredsmødekl. 19.30i Præstegår-
denskonfirmandstue.

Torsdagden 4.:
Kagecafekl. 14.00-16.00påHansted
Hospital;underholdningvedHanneRask
ogJørgenBastholm.
EgebjergJudoklubstartersin9.sæson
medfællestræningforsåveljunior-som
seniorkæmpere.

Fredagden5.:
LundumSognsBorgerforeningharfælles-
spisningi Medborgerhusetkl. 18.30

Uge37:
EIFsmicrohåndboldspilIerepåbegynder
endeligvinterenstræning;seside11.

Torsdag den 11.:
LEH-Pensionistforeningarrangererefter-
årsturfor medlemmertil Elmuseetved

Tangeværket;se tilligeside19.

Lørdagden 13.:
LundumSognsBorgerforeningafholder
Loppemarkedi Medborgerhusetkl. 13.00;
se endvidereside20.

EIFafviklertræningsweekendfor hånd-
boldungdom.

Søndag den 14.:
Høstgudstjenestekl10.30i Lundumkirke

Lørdag den 27.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusafhol-
derHøstfest.
LundumSognsBorgerforeningafholder
Høstfesti SattrupForsamlingshus.

Tirsdagden 30.:
Egebjerg-HanstedStøtteforeningaf-hol-
der klubaftenkl. 19.00 i Klubhuset.

OKTOBER 1997 '
Uge M T O T F L S
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26

\...44 27 28 29 30 31 ..)

Onsdag den 1.:
Foredragi Egebjerg-HanstedForsam-
lingshuskl. 19.00om emnet"Livskvalitet"
v/IngePedersen

Torsdagden 2.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusafhol-
derbankospil

Fredagden 3.:
LundumSognsBorgerforeningharfælles-
spisningi Medborgerhusetkl. 18.30

Mandagden 6.:
Hansted-EgebjergHusholdningsforening
harbowlingaftenkl. 18.00i Bowlingcentret

Tirsdag den 7.:
Studiekredsmødekl. 19.30i Præstegår-
denskonfirmandstue.

Torsdagden 9.:
LEH-Pensionistforeningafholdermødekl.
14.00i Klubhusetmedunderholdningaf
CarlAgeClausen,Fredericia.
Egebjerg-HanstedForsamlingshusafhol-
derbankospil.

Torsdagden 16.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusafhol-
derbankospil

Torsdagden 23.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusafhol-
derbankospil

Torsdagden 30.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusafhol-
derbanko~pil.
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