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fg!:!re~t af en forening

Lundum Sogns Borgerforening er ikke nogen gammel
forening. Den fyldte 25 år i januar i år, men alligevel går
dens historie meget længere tilbage og er karakteristisk
for den historie, der er fælles for mange af de små
lokalsamfund landet over.

I sidste del af forrige århundrede, da de folkelige vækkelser kom til Danmark,
blev der bygget mange forsamlingshuse for at have steder til afholdelse"af
møder, gymnastik og lignende. 11889 kom turen til Lundum Sogn. Forsamlings-
huset kom til at ligge i Lundumskov, hvilket skyldtes, at det så var lettere at få
beooerne i Rådved med som aktionærer, idet de endnu ikke havde fået et
forsamlingshus. Omkring driften af dette hus blev så dannet en forening, som er
forløberen for Borgerforeningen. Det eneste, vi ved fra dengang, er, at der ikke
måtte udskænkes spirituøse drikke, men bestyrelsen kunne dog ved festlige
lejligheder give tilladelse til, at "der kunne tømmes en Bolle". Hvad den bestod
af, og hvor festligt det skulle være, har jo nok forandret sig i tidens løb

Huset dannede rammen om de aktiviteter, der udfoldedes i et hvert lokalsamfund

på landet op gennem dette århundrede. Der blev afholdt juletræ for børnene,
høstfest for de mange, der dengang var knyttet til landbruget, og huset blev
udlejet til familiernes festligheder. Ungdoms- og Gymnastikforeningen kunne
leje huset til rimelig pris, og selv skolen lejede sig fra 1891 ind formedens kr.
15,- årligt, da den ikke selv havde en gymnastiksal.

Ombygninger og forbedringer er i tidens løb blevet foretaget, men tiderne
ændrede sig, befolkningen på landet svandt ind, og i løbet af 1960'erne blev der
mindre og mindre brug for huset. I 1970 kom sognet så ind under Horsens
Kommune, og der blev stillet så store krav til ændringer af køkken og toiletter, at
det ikke kunne lade sig gøre at drive huset videre.
Bestyrelsen sørgede for, at huset blev solgt bedst muligt. Handlen indbragte kr.
17.000,- og herfra skulle trækkes gælden, der var på kr. 10.639,-. Dette efterlod
en sum, der skulle blive en god start for en ny forening.

Den 15. februar 1972 blev der afholdt
stiftende generalforsamling i Ege-
bjerg Forsamlingshus, og man vedtog
at kalde den nye forening for Lundum
Sogns Borgerforening. Herefter blev
mange af foreningens aktiviteter i
sagens natur af udendørs karakter.
Man afholdt Sct. Hans aften, kondi-
ture, løvspringsture og indførte en
børnedag, og til de arrangementer, der
krævede tag over hovedet, benyttede
man Sattrup Forsamlingshus, men
foreningen formåede årene igennem
at opretholde og styrke sammenholdet
i landsbyen på trods af, at udviklingen
gik i modsat retning.

Op gennem 80'erne blev ønsket om
atter at få et samlingssted i byen sta-
dig stærkere. Skulle Lundum bevares
som en selvstændig landsby, måtte vi
have et sted, hvor byens borgere kun-
ne mødes. Endelig i løbet af 1988-89
lykkedes det Borgerforeningen at leje
præstegårdens forpagterbolig af Me-
nighedsrådet. Lejemålet trådte i kraft
1. september 1989 og ved en stor
indsats fra beboerne i Lundum, blev
huset sat i stand, og allerede i novem-
ber blev huset taget i brug og behørigt
indviet i januar 1990.

Således begyndte i foreningen en ny
tid, hvor det naturlige samlingspunkt
var og er Medborgerhuset. Først i
december 1989 startede en tradition,
der her 8 år efter stadig holdes i
hævd. Vi indførte en månedlig fæl-
lesspisning, som siden har været flit-
tigt besøgt af folk i alle aldre. Ideen
er, at en 3-4 mennesker går sammen
om at lave mad til resten, og det går
så på skift. ~
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Efterhånden er der opstået forskellige faste tilbagevendende
menuer somjulefrokost, gule ærter i den kolde tid, og
grillmad i juni. Af andre interessante tiltag kan nævnes
festmiddag ved deltagerne i "Madlavning for Finere Mænd"
og menu ved børn og unge fra Lundum.

Med huset fulgte også muligheder for at afprøve mange
gode ideer. Der er blevet afholdt børnedisko, hobbyaftener,
yoga, foredrag og udstillinger m. m., og nogle af arrange-
menterne har dannet grundlag for nye traditioner. Man kan
næsten ikke mere forestille sig en november uden andespil
eller en februar uden vinsmagning, men samtidig med
disse nye aktiviteter er mange af foreningens gamle blevet
bibeholdt. Der er stadig Set. Hansbål på sportspladsen og
Høstfest i Sattrup Forsamlingshus, hvor Medborgerhusets
størrelse kommer til kort.

Det nyeste skud på stammen er dette års hit: Lundum By-
fest. Efter sidste års mangel på børnedag indløb der en del
klager fra både store og små, og hovederne blev lagt i blød.
Af dette opstod ideen til en byfest, som på en gang skulle

Fællesspisningi Medborgerhusetl

Fællesspisningi juni medgrill påmenuenl

afløse børnedyrskuet og tilføre traditionen nyt liv. Der blev
fra bestyrelsens side indkaldt til et arbejdsudvalg, som
skulle sammensætte et spændende program til en sådan
dag. Resultatet blev overvældende. Dagen bød på morgen-
vækning og fælles morgenbord i det opsatte telt, dyrskue,
ringridning og hoppeborg, gadekampe og tombolaer og
andet, der hører med til en rigtig byfest, og den afsluttedes
med h~lstegt pattegris, fadølsanlæg og dans. Tilslutningen
var imponerende, over 70 til morgenmad og over 100til
aftensmaden. Simpelthen så god en dag, at den må gentages
næste år.

Lundum er her i 90' eme en typisk landsby af vor tid. Vi har
4 km til nærmeste indkøbsmulighed, dårlige busforbindel-
ser, og næsten alle må tage væk for at få lønarbejde og/eller
serviceydelser. De små lokalsamfunds fortsatte beståen
som andet og mere end forstæder til større byer afhænger af
foreninger som Lundum Sogns Borgerforening. Heldigvis
er tilslutningen til foreningen her i byen stor, og det er
stærkt medvirkende til at gøre Lundum og omegn værd at
~i O

SanktHansbål på sportspladsen l

1
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Textaf BerntStriboltJensen

Høstfest
Forsamlingshuset har afholdt sin
årlige høstfest sammen med Rådved
Borgerforening. Det var en god fest,
hvor der var Ta' selv bord, som natur-
ligvis var tilberedt af Lise.

Underholdningen blev leveret af to
bodega-fyre, som fortalte løst og fast
om lokalsamfundet. Bestyrelsen for
forsamlingshuset fik også en lille
hilsen med på vejen. Musikken blev
leveret af Duo Expressen. Salen var
festligt pyntet og alle morede sig
dejligt. Men det ville være rart, hvis
der kom lidt flere og deltog i festen.

Cabaret
Næste gang Forsamlingshuset afhol=-.
der fest bliver i februar, hvor det er
meningen, at man vil lave en cabaret.

Ny vært
Som alle jo nok ved stopper Lise
Sørensen som vært i Forsamlingshu-
set med udgangen af 1997. Forsam-
lings~set er i gang med forhandlin-
ger om ansættelse af en ny vært. O

Textaf FrandsPaaskesen

Program
Efter at have afviklet vores efterårstur

til Elmuseet ved Tangeværket den 11.
september 1997 med 66 deltagere i to
busser og derefter en lille rask ind-
købstur til Langballigau og Duborg
arrangeret af Tigerbus, holdt vi vores
første månedsmøde den 9. oktober i

Egebjerghallen med Carl Aage Clau-
sen fra Fredericia som taler. Det var

absolut en god optakt til vores vinter-
program.

Det næste møde bliver torsdag, den
13. november i Egebjerghallen med
viceamtsborgmester Erik Rasmussen,
der vil tale om ældre og sygehuse i
amtet.

Derefter er der torsdag, den 11. de-
cember julernøde, først i kirken og
bagefter i Forsamlingshuset sammen
med menighedsrådet.

Vores første møde efter nytår bliver
torsdag, den 8. januar kl. 13.00 i Ege-
bjerghallen, hvor der vil blive afholdt
nytårsspisning med skipperlabskovs
og Ninnas kaffebord bagefter. Her
bedes man selv medbringe service og
glas til maden. Foreningen giver drik-
kevarerne.

Torsdag, den 12.februar kl. 14.00
bliver der bankospil m.m. i Egebjerg-
hallen.

Dette er en lille oversigt over vinte-
rens program. Vi håber, at alle vil
mødeflittigtop. O

Textaf AnneliseDaugaard

Program
Efter sommerferien startede vi med
en demonstration, hvor Finn Kirke-
gaard, Egebjerg lavede en meget fin
middag, der bestod af tre retter: fiske-
terrin, strudsesteaks og nøddebund
med is. Vi lærte meget og hyggede os
me'dden fine middag.

I oktober har vi været i Bowlingcent-
ret på Strandkærvej, hvor vi først
bowlede og senere spiste "Ben", en
sjov og hyggelig aften.

Torsdag, den 6. november 1997 er der
blomsterdemonstration vIRuth Jen-
sen, Egebjerg.

Tirsdag, den 4. december 1997 på
Ege.bjergskolen's musiklokale kl.
19.00 er der julernøde. Vi har som
sædvanlig pyntet juleborde og ser-
verer kaffe med hjemmebagt kage.
VibekeTherkelsen, Eriknauer vil
fortælle og læse op, og Finn og Jør-
gen vil spille og synge til vore jule-
sange. Aftenen slutter med Ameri-
kansk lotteri, hvor der er mange fine
gevinster.

Vi håber at se mange af foreningens
medlemmer i vinterens løb og husk at
mændene altid er velkomne ! O
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Et job i Danmark I
Nårvi gåri brugseni Egebjergelleri enandenforretningforatkøbeost,købervigerneetstykke ~
skæreost.Riberhus,Klovborgellerhvismanermeregarvet,enOnkelKrads.MenskalvihavegæsterCi>"O

ellervi barevilforkæleosselvlidt,såkiggervi påhyldenmedspecialosteogdeterikkesjældentat æ.

valgetfalderpåen "BlåCastello":Mendeter nokdefærreste,dertænkerpå,aten lokalmandnemlig a;
KimSøvangharhaftenfingermedi spilletvedfrem~tillingenaf netopdenost. ~

Jeg har besøgt Kim for at få lidt
at vide om ham og hansarbejde
på mejeriet.

Kim Søvang er født i Eriknauer i 1962.11968, da Kim var
6 år, købte hansforældre Eva og JohannesSøvangHansted
0stergård, her havde Kim sin opvækst, gik i skole på Ege-
bjergskolen, og herefter kom han på Horsens Statsskole
som han i 1982 forlod med studentereksamen.

Allerede medens han gik på gymnasiet, stiftede han be-
kendtskab med mejeribruget, han-havde nemlig et fritidsjob
på Gjesing Mejeri. Efter at have aftjent sin værnepligt ved
ri:1ilitæret,kom han i 1983 i lære som mejerist. Først på
Gjesing mejeri, herefter på skole i Odense, efter en tid på
Lading mejeri var han udlært mejerist.

Men Kim havde højere mål. Efter at have arbejdet et år som
mejerist på Gjesing mejeri, kom han igen på mejeriskolen i
Odense. Denne gang gjaldt det uddannelsen til mejeritekni-
ker. Da den eksamen var i hus, havde han i en kort periode
ansættelse på Saksild mejeri. Men i september 1989 starte-
de han igen på Gjesing mejeri, og her har han været siden. I
dag er han produktionsleder på mejeriet og har ansvaret for
produktionen og planlægning heraf, samt ansættelse og
afskedigelse af medarbejdere.

,

Fortæl mig noget om din arbejdsplads! .
For ikke så mange år tilbage var Gjesing Mejeri et lille
andelS(l1ejerimed nogle få ansatte, hvor egnens landmænd
fik deres mælk behandlet, indtransporten foregik selvfølge-
lig med hestevogn.

Mejeriet blev i 1969 købt af Tholstrup Cheese AlS.
Koncernen ejer foruden Gjesing to andre mejerier, som
hedder Lillebælt og Korsvej, og som begge ligger på
Fredericia-egnen. Som noget nyt er man på Korsvej nu også
begyndt at lave pasta. Endvidere er der et salgskontor og et
centrallager, ligeledes i Fredericia. Der er i alt ca. 700
medarbejdere i koncernen, heraf 180 i Gjesing. Den afde-
ling, som jeg er leder af, har 60 ansatte.

Gjesing Mejeri får sin mælk fra 140 leverandører, som
årligt leverer 40 mill. kg mælk, de er sammensluttet i en
forening "De frie leverandører". Indtransporten sker ikke
længere med hestevogn men med tankbiler, som henter
mælken fra Odder i øst til Ringkøbing i vest og fra Viborg i
nord til Vejle i syd.

Da Gjesing Mejeri altid betaler 5 Øremere pr. kg mælk
til sine leverandører end konkurrenterne, kan vi altid få
mælk nok og kan vælge de leverandører ud, som ligger
bedst for turen.

I Broens læserkreds er der kun en, der leverer mælk til
os, det er "Ålkærgård" i Rådved.

Produktionen!

Vi fremstiller udelukkende specialoste i Gjesing, de er
fordelt på to typer, den kendte og meget populære "Blå
Castello", som er en blåskimmelost og den nye "Marquis",
som er en rødkit ost, foruden'nogle få andre oste. Hvad
betyder ordet rødkit? Det vil sige, at når osten er færdig,
bliver den rullet i en bakterieholdig masse, som er rødlig.
Denne ostetype:harjeg forøvrigt været med til at udvikle.

Tholstrup Cheese producerer årligt 16.000 tons ost, heraf
produceres på Gjesing Mejeri ca. 5.600 tons. Eksporten
udgør 85 % af produktionen.

~
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Er det ikke svært at holde de forskellige bakterier adskilt,
når ifremstiller flere slags oste på samme mejeri ?
Jo, det er det, derfor foregår de to produktioner også adskilt
fra hinanden. På et mejeri findes der altid bakterier af for-
skellig art. Derfor må man vælge, om man vil gøre rent til
husbehov, så der opstår en vis balance mellem de forskelli-
ge bakterier, eller man vælger at gøre helt rent, så alt er
sterilt. Vi har valgt den sidste løsning. Vi gør hver dag rent
og desinficerer, så alt er helt rent. Derefter tager vi den
forholdsregel, at indsugningsluften i produktionshallen
bliver mikro-filtreret, sådan at der ikke kommer svampe-
sporer ind ude fra, f.eks. i denne tid fra æbler eller andet,
som ligger og rådner ude i naturen. I produktionshallen
holder vi desuden overtryk, så undgår vi træk udefra, når en
dør bliver åbnet.

Ved'en osteproduktion bliver der et restprodukt, der hed-
der valle, hvad gør I ved den ?
Den sælger vi til landmænd, der har svinehold. Vallen
bliver kørt ud til dem i en tankbil, som ikke bliver brugt til
andet, ligeledes for at undgå at blande bakterierne sammen.
Vi har forøvrigt ingen problemer med at få vallen afsat, den
er meget eftertragtet.

Hvordan forløber din dag?
Virksomheden kører med 2 Vz- hold skift, vi starter op kl.
21.30 og slutter kl. 20.00, så det vil sige, at der kun er stille
i I Vztime. Jeg møder kl. 6.00 om morgenen og siger god
morgen til dem, der allerede er mødt, derefter går jeg ind på
mit kontor. Jeg har ingen manuelt arbejde kun ledelse, der-
for tilbringer jeg en stor del af dagen på kontoret, resten af
tiden går jeg rundt og snakker med de ansatte. Min primære
opgave er at sørge for, at de oste er til rådighed, som salgs-
kontoret har brug for, og at den daglige drift kører, som den
skal. Jeg møder som sagt kl. 6.00 om morgenen og er hjem-
me igen ved I5-tiden, men da mejeriet kører døgnet rundt
vil det sige, at jeg har tilkaldevagt hele døgnet. Det er nu
ikke så tit det sker, at der bliver ringet efter mig udenfor
arbejdstiden. O

ManbehøverikkeatspørgeKim,omhankanlidesitarbejde,detmærkerman
tydeligtpådenbegejstring,hanudstrålernårhanfortælleromsitarbejdeogden
virksomhedhanarbejderpå.Kimbori endejligvillapåEgebjergvejnr.130
sammenmedsinkoneUrsula,ogderestodrengeMartinsomer12årogDaniel
på8 år.Ursulaerdagplejemorforfirebøm,sådereraltidliv i huset.Kimog
Ursulaharfåetdetindrettetsådan,atdebeggestartertidligtommorgenenog
harsåfrisammensidstpåeftermiddagenogomaftenen.
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Gudst_ienester
nov / dec / jan
1997/98

Lundum

kirke
Hansted

Hospitalskirke

Side8

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

Når du er interesseret i at benytte
kirkebilen, kan du ringe direkte til
Østbirk Taxa (!t 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 vii stå på. Aftal
tidspunkt med Østbirk Taxa, også til
afhentning ved kirken.

Kirkebilfor Hanstedsogn
kører efter ønske og behov til guds-
tjenester,både til kl. 09.00, kl. 10.30
ogkl. 19.30. I ~

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.

GravervedLundumKirke

Thorkild Lindskov 1J'7565 4225 I ·

Toftevej 18, 8700 Horsens

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

Stængervej 46, 8700 Horsens

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

Ingerlise Sander 1J'75656412
Stængervej 24, 8700 Horsens
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af IngerliseSander

Gudstjenester på
Hansted Hospital
Onsdag,1ten 12. november 1997,.kl. 14.30: Ingerlise Sander
Onsdag, den 3. december 1997, kl. 14.30: Ingerlise Sander (altergang)
Onsdag, den 24. november 1997, kl. 14.00 : Ingerlise Sander (juleaften)
Onsdag, den 7. januar 1998, kl. 14.30: Ingerlise Sander (altergang)
Onsdag, den 28. januar 1998, kl. 14.30: Ingerlise Sander

Kommentarer til
gudstjenesteplan
1. søndag i advent, den 30. november 1997
genindvies Hansted kirke af biskop Keld Holm, Århus, som har indvielsen og prædiker.
Medvirkende er desuden provst Litten Hjort og sognepræst Ingerlise Sander, som foretager
tjenesten efter prædikenen. For yderligere at understrege gudstjenesten som en festgudstjeneste
medvirker kvindekoret Crechendo under ledelse af Bente Lund.

2. søndag i advent
synger vi julen ind i Hansted kirke; bemærk tidspunktet kl.
16.00.

3. søndag i advent, den 14. december 1997
er der familiegudstjenester i begge kirker. Her kommer 4.-
klasserne fra Egebjergskolen og synger julen ind. Jørgen
Bastholm og Gitte Enghild tilrettelægger i samarbejde med
præsten disse gudstjenester. Familier med børn, unge og
ældre opfordres til at tage del i disse-festlige gudstjenester,
hvor børnene spreder en egen glans over gudstjenesten. Og
for Hansteds vedkommende bliver det nu i vor nyåbnede
kirke, som har fået mere åben plads til kor og instrumenter.

Midnatsgudstjenestenytårsaften,kl.23.30
i Han$tedkirke
For første gang er der efter mange opfordringer midnats-
gudstjeneste den 31. december 1997, kl. 23.30. Den forlø-

ber sWfdes,at prædiken er færdig inden klokkeslagene.
Derefter synges Vær velkommen Herrens år. Kollekt og
velsignelse. Slutsalme.

Jeg håber, at mange vil komme, som mange har antydet.
Tag gæsterne med. Gudstjenesten slutter ca. 10 minutter
efter midnat.

Vi er usikre på, om kirkebilen vil fungere en sådan aften,
selvom den er bestilt. Derfor vil jeg råde til, at man forsø-
ger at få kØrelejlighedpå anden vis.

Hjertelig velkommen til, at vi kan ønske hinanden Godt
Nytår.

Øvrigejulearrangementer:Dagplejemødreog
hjemmegåendemødremedbørn
I lighed med tidligere år har dagplejemødre med børn Øn-
sket at komme i Hansted kirke tiljulegudstjeneste og deref-
ter i præstegården til hygge. Det er mig en glæde at kunne
tage imod jer tirsdag, den 9. december 1997, kl. 09.30 i
Hansted kirke og qerefter til hygge i konfirmand~tuen.

Dagplejebørnenes mødre er hjertelig velkommen, hvis I
har mulighed. Hjemmegå~nde mødre med småbørn er også
hjertelig velkommen.

Tilmelding til Ingerlise Sander ('Ir 7565 6412) senest
fredag, den 5. december 1997.

Julegudstjenestefor Egebjergkollegietog
Hanstedholmtorsdag,den4. december
1997,kl. 19.30i Hanstedkirke
Pårørende er hjertelig velkommen. Andre familier med
psykisk handicappede unge er meget velkommen til denne
gudstjeneste, som tilrettelægges anderledes end en sædvan-
lig gudstjeneste.

Sogneafteni konfirmandstuen,præstegården
Torsdag den 29. januar 1998, kl. 19.30 er der foredrag ved
tidligere provst, Arne Thomsen, Egebjerg.

Emne: Par Lagerkvist og hans roman Barabas.

Der serveres kaffe. 20 kr. pr. person. o
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Folkekirkelig Nærradio
optagergudstjenester(udsendessamme ogudsenderetmagasinprogram
dagkl.18.00)påfølgendesøndage: kl.1}.30påfølgendeonsdage:
09.nov : Klosterkirken;vedenafkirkenspræster 19.nov : Atværenyi menighedsråd;vedLittenHjort
07.dee : VorFrelserskirke;vedenafkirkenspræster 17.dee : Juli fængsel;vedAnneMarieVrang
04.jan : Grædstrupkirke;vedsognepræstJesperBirkler 14.jan : Set.Maria,ethospitalfordøende;vedNielsGrymer

gravet i 25 år

. -'CO

Søndag, den 16. november 1997
har Hans Thomsen været ansat som graver ved Hansted
kirke i 25 år.

Hans er en samvittighedsfuld og dygtig medarbejder.
Han holder kirke og kirkegård i perfekt orden. Det kan man
tydeligt se, når man besøger andre kirkegårde rundt i Dan-
mark og kan sammenligne med Hansteds. Det falder i de
allerfleste tilfælde ud til Hans' fordel.

Dagen fejrer Hans med familie og venner, men Hansted
menighedsråd vil også gerne markere dagen, så derfor af-
holdes der reception i konfirmandstuen umiddelbart efter
gudstjenesten. Her er man velkommen til at komme og lyk-
ønske Hans og få en bid brød.
Receptionen slutter kl. 15. O

..,

Hansted kirkes
gen indvie Ise
afAaseSørensen

1. søndag i advent, den 30. november 1997, er Hansted
kirke klar til at blive genindviet. Biskop Kjeld Holm
kommer og genindvier kirken. Efter det vi kan vurdere nu,
bliver det en flot og funktionel kirke, vi kan indvie.

,.
Hvis du/I er interesseret i at høre om restaureringsarbejdet,
samt have bedre tid til at se kirken, er der mulighed for det
tirsdag, den 2. december 1997, kl. 19.00. Da vil arkitekten
og håndværkerne komme i kirken og fortælle om arbejdet.

Umiddelbart efter dette er man velkommen i konfirmand-
stuen. Her vil menighedsrådet fraLundum og Hansted vise
jer de smukke malerier, som Irma Calonius har foræret os.
Irma Calonius vil være der for at fortælle om malerierne. I
forbindelse hermed serveres kaffe og småkager. O

Pensionist-
udflugt
af AaseSørensen

Så er der igen gået et år og julen nærmer sig, Så er det også
tid for den årlige julefest for pensionisterne i Lundum og
Hansted sogne. Den vil blive afholdt torsdag, den 11. de-
cember 1997, kl. 14.00.

Der vil som sædvanlig være bustransport til kirken. Efter
gudstjenesten er der kaffe i forsamlingshuset. Det koster kr.
20,-. Der bliver også underholdning og vores sædvanlige
lotteri. Vi skal selvfølgelig også synge vore dejlige julesan-
ge. Vi slutter omkring kl. 16.30.

Tilmelding senest onsdag, den 3. december til:
Børge Jensen 'D'7565 6312
Julie Sørensen 'D'7565 4213
Aase SØrense 1r 75656251
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Nok er Hansted-Egebjerget lille samfund, men når man ser sig omkring, er
der tilbud nok til, at alle har mulighed for at komme ud og være sammen
med lige netop dem, som har samme interesser og der er måske endda en
mulighed for at lære nye borgere at kende. Det er dejligt, at vi de små
samfundhar så mange frivillige, som har lyst til at sætte lidt fritid af, så der
kan komme nogle aktiviteter op at stå og dermed giver mange muligheden
for at komme op af sofaen og ud blandt andre, uden at det koster alt for
megetog samtidigundgårfor megettransport. ~

Der er tilbud til børn, unge og ældre - tilbud til husmødrene og til lidt ~
"mandehørm"-tilbud til sportsfolkog friluftsliv-tilbud til musik og kultur - ~
ja, kort sagt lidt for en hver smag. For mig er det sociale en utrolig vigtig æ
ting, somjeg tror på er med til, at vi værner lidt mere om hinanden end man §
gør i de større byer. Det medvirker til, at man har et trygt og godt n~tværk, .=
som dermed bevirker, at vores børn får en god opvækst med nogle af de ~
bedste vilkår til at blive send videre ud i livet, hvilket ikke altid er lige lyst æ
at kigge frem på med al den uro, som hersker både herhjemme og rundt .~
omkringi verden. ~

hvormanlærerat tagehensyntil hinanden!

,
1

I børnehavenerdetrartat fåenstillestund,hvormani sinegenverdenkan
efterlignedevoksne!
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Skolengiverogsåmulighedfordrømmendeblikke ogdybkoncentration;

I fritidenkanbørn,ungeældredyrkeselv-
forsvari socialerammer!

I idrætsforeningener dermulighedfor at
kommei lidtbedreform!

og ungdomsskolenfor højtmusikpådiskoteket!

...

I
I

Learningbydoing! Flagknobmedog uden
rundtørnelleret solidtpælestik!
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Musikgørallemen'skerglade -ikkemindstudøverne!

-' -----

I Forsamlingshuseter detaltidhyggeligtmedlidtgodttil ganen

En tur i skovenfor at fodreænderelleren godtraveturi naturenharvi heruderige
mulighederfor!

,
I

I _
ogengodsvingom!

Jeg ville her 9gså gerne have vist,
når husmødrene bliver instrueret i
finere madlavning, pensionistfor-
eningen er klar til en god udflugt
eller et 'godt foredrag, en god debat
i forsamlingshuset, syng sammen
aften i musiklokalet, en koncert i
Hansted kirke, en bankoaften i
Støtteforeningen osv. osv. Men det
har af praktiske grunde været svært
at nå hele vejen rundt.

Livsglæden er utrolig vigtig og
med disse forskellige tilbud om at
give livet indhold, er der mulighed
for at gøre livet lidt lysere, sjovere
og mere positiv for alle i Hansted-
Egebjerg området! O
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Antenneforeningen le~afJ.rgenPedersen

Horsens Nord informerer

Som I måske har hørt via dagspressen, har Horsens Kommune besluttet at lave
Horsens Bynet med en informationskanal. Derfor har man afholdt flere møder

med ~tenneforeningerne, for at drøfte mulighederne for at udsende informa-
tionskanalen i fælles regi.

INFO-kanalenvil blive en rigtig kanal med fext-tv, hvor det vil blive muligt at
hente næsten alle tænkelige informationer om Horsens Kommune - for eksempel

om sportsforeninger, foreningsliv, kirken, skolerne, diverse arrangementer, osv.
For at kanalen kan komme på vores net, skal signalet hentes herud. Det vil

blive produceret i lokaler ved biblioteket og herfra koblet til de enkelte antenne-
foreninger.

På de to seneste generalforsamlinger har vi arbejdet med og besluttet os for en
udvidelse af nettet, således at vi får mulighed for at bringe op til 25 kanaler på
vores net.

De dyre programmer som FILMNET,
TV-IOOO, TYSog lignende er dog et
problem for os, da det vil være uover-
kommeligt at få dem på nettet i øje-
blikket, fordi de kræver speciel en
dekoderteknik og styring af betalin-
gen.

Sportskanalen TVSudgik den 1.
oktober 1997 ved overgang til kod-
ning. Resten af 1997 vises Animal
Planet istedet. Hvis den ønskes bibe-
holdt, bliver den en betalingskanal i
samme prisleje som Discovery.

Ved at sammenkoble antennefore-

ningerne i en enhed åbnes der for
flere muligheder med Horsens Bynet.
Mod betaling kan der tilbydes speci-
elle programmer og andre tjenester til
de af vore medlemmer, som måtte
ønske det.

Et eksempel på andre tjenester er
opkobling til internettet. En sådan
forbindelse er en god ting, for eksem-
pel er hastigheden ved dataoverførsel
via antennekabel næsten ti gange hur-
tigere end via telefonforbindelsen - og
prisen er i øjeblikket meget lavere.

Måske opstår der via antennekablet
mulighed for lokaltelefon til en takst,
SOlJ;lvirkelig giver konkurrence til det
etablerede monopol.

For at ovennævnte kan gøres til virke-
lighed hos os, er det en betingelse, at
de 4 antenneforeninger samarbejder.
Desuden er det nødvendigt at få et
firma/selskab til at investere i vores

net mod at få adgang til at udbyde
og/eller sælge blandt andet TV-1000,
Filmnet, Internet og lignende til vore
medlemmer.

Bestyrelsen er i øjeblikket ved at un-
dersøge / forhandle med selskabet
STOFA(som idag ejes af det svenske
TELIA)om en sådan aftale.

Når der foreligger et skriftligt ud-
kast til en aftale/kontrakt, vil bestyrel-
sen fremlægge den til behandling på
en generalforsamling. O
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PROGRAM KANAL FREKVENS

TV3 02 48 MHz
SAT 1 03 55 MHz
Dansk TV1 04 62 MHz
TV-Danmark 05 175 MHz
PR07 06 182 MHz

Childrens Channel / Discovery 07 189 MHz
DR2 08 196 MHz

EuroSport (sportskanal) 09 203 MHz
Svensk TV4 10 210 MHz
TV3+ 11 217 MHz
Dansk TV2 12 224 MHz
NBC 88/S09 161 MHz
RTL+ 89/810 168 MHz
ZDF 92/S13 245 MHz

Viva (musikkanal) 94/S15 259 , MHz
Animal Planet 96/S17 273 MHz

Radio Viborg 89,1 MHz
Danmarks Radio -P1 89,4 MHz

.Danmarks Radio -P2 90,5 MHz
Danmarks Radio -P3 92,4 MHz
DSR (tysk underholdningsmusik) 93,9 MHz

Tyskland 2 (Radio2) 95,0 MHz

Tyskland 3 97,0 MHz
Viva Radio - ' 97,65 MHz
DSR (klassisk) 99,6 MHz
Radio Horsens 100,6 MHz

Kanal 94 -Vejle 101,4 MHz
Radio VLR 102,95 MHz
RTL-Radio (oldiesender) 103,6 MHz



torsdag den6.november1997
kl. 14.00. 16.00

lørdagden29.november1997,kl. 13.00-16.00

Kom til en hyggelig eftermiddag
sammen med beboerne, persona-

let og andre gæster.
Der kan købes kager, kaffe/the.

Traditionen tro bliver der igen i år julernarked på Hansted Hospital.
Beboerne og terapien har bagt, syltet, syet og strikket, så der vil være

mange dejlige ting at købe i boderne. Desuden vil der være en mængde
andre ting at købe, da der er 24 boder lejet ud til folk udefra.

I spisestuen vil der være en bod, hvor der hele eftermiddagen vil være
mulighed for at købe vafler, æbleskiver, gløgg, kaffe og saftevand.

Der vil være underholdning af
Hanne Rask & Jørgen Bastholm

På glædelig gensyn
Horsens Brass Band spiller kl. 14.00 i kirkesalen

Vigøropmærksompå,at kagecafeen
er lukketi januarmåned1998I

Markedets overskud går til udflugter og andre arrangementer for
beboerne i årets løb. Alle er hjertelig velkommen og vi håber, at jule-

markedet i år vil blive en ligeså stor succes som de foregående år.

Herunder ses et arkivfoto fra Hansted Hospital' s julemarkedet i 1996 som viser en af de meget populære salgsboder
med en særdeles sæsonbetonet vare. Den store nisse yderst til venstre var dog ikke til salg!!
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Generalforsamling
Der indkaldeshervedtil ordinærgene-
ralforsamlingi EgebjergIdrætsforening,til
afholdelsetorsdag,

den20.november1997, kJ.19.30
i klubhuset

Forslagder ønskesoptagetpå dagsorde-
nen, skal tilsendesformandensenesttre
dagefør generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valgafdirigent
2. Formandenaflæggerberetning
3. Kasserenfremlæggerdet reviderede

regnskab
4. Valgafmedlemmertil bestyrelsen
5. Andrevalg
6. Behandlingafindkomneforslag
7. Eventuelt

Medvenlighilsen
EgebjergIdrætsforening

Fodbold poder 89-
Sågik endnu en sommer med masseraf fodbold. Udendørssæsonener forbi og vi
fik spillet en massekampe, da foreningen har haft tilmeldt med to hold i DGI-
turneringen og et i JBU-turneringen.

Det enehold i DGI opnåededet flotte resultatat blive amtsmestre for derefter at
skulle spille om Jydsk/Fynske mesterskaber.Det blev til en spændendesøndagi
Århus, 4 kampe - en 2. pladsi puljenogensamlet6. plads,flot!

Den bedstekamp blev spillet til afslutningen - børn mod forældre, 19 mod 17,
alle var påbanen.Her blev 'detbevist, hvad børnenehavdelært i sommeren.De løb
af med sejren, 4-2. Derefter var der pølser og pommes frites i cafeteriet.

Tak til alle spilleme, til trænerOle Jørgensensamt til alle forældre og tak for en
god sommer. O-

Nye klubdragter
EIFharettilbudtil digogdinfamiliepånyefritidsdragter.

Dragten vi har valgt denne gang er af mærket "Humme!" og trykt med EIF' s logo
i hvidt og med dit eget navn på jakke og bukser. Dragten fås i str. 128-164 (kr.
335,OO/stk)og str. S-XXL (kr. 375,OO/stk) - et tilbud alle i familien kan benytte!
Der er mulighed for at sælgeryggen til sin sponsor.
Du kan bestille dragten

hosBritta Bryde, tf 21493768ellerhosElinTrøjborgtf 75656762
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Sportsfesten 1997 af MarianneThomsen

Igen i år var vejrguderne med os i uge 33, hvor den årlige sportsfest i Egebjerg
Idrætsforeningblev afviklet. Vi fik fire rigtig gode dage med det bedste vejr, man
kan ønske sig til et sådant arrangement,hvor vejret er det, som sætter prikken over
i' et. Dermed var alle fire dage utrolig godt besøgt af både de kendte og garvede
"sportsfolk"i klubben, men også rigtig mange nye borgere fandt vej til hallen -det
var dejligt at se. Jeg håber, at I også havde nogle gode dage.

Onsdag
Som supplement til den årlige gåtur var der i år arrangeret et motionslorien-
teringsløbi flere sværhedsgrader, som blev afviklet i skoven.Udvalget vIIgerne her
takke Tommy Savskov og Karsten Stald for dette gode initiativ til at udvide
sportsfesten' s program, sådan at det henvender sig til endnu flere. Tommy og
Karsten lavede et flot stykke arbejde og vi håber, at de igen til næste år har mod på
at lave et lignende arrangement - i hvert fald er de en erfaring rigere. Ovenpå
anstrengelsernestod husholdningsforeningklar med frikadellerne og kartoffelsala-
ten i klubhuset.

Torsdag
Torsdag står i sportens tegn og der blev spillet både fodbold og håndbod på alle
baner ude som inde, uden at der var nogen, som fik hedeslag. Der blev spillet i alle
rækker lige fra de helt små til old girls. Forældre og børn samt Egebjergs øvrige
befolkningkunne derefter hygge sig med 'salat og grill-mad, som der jo efterhånden
er tradition for, og det var der heldigvis utrolig mange, der benyttede sig af.

Folk hyggede sig til langt ud på natten ved bordene udenfor og ungdommen
syntes nok, det var mest spændende med den Jukebox, der stod i klubhuset, hvilket
var noget nyt i stedet for levende musik.

Fredag
I Egebjerg Idrætsforening er der rigtig mange børn og selvfølgelig skal der også
festes for dem. Det blev der så fredag aften, hvor omkring 100børn mødte op til et
rigtigt discotek i klubhuset med de kendte hits, lysshow, røg, boogie woogie og
masser af is, slik og sodavand. Imens hyggede de voksne sig ude i det fri med
helstegt pattegris. Lækkert!

Lørdag
Lørdag startede som sædvanlig med morgenfriske, veloplagteborgere, som kastede
sig over den flotte tombola. Efter en frisk kop kaffe og rundstykker var alle i
topform. Ikke mindst Juelsminde Pigegarde gjorde en stor indsats.

"Rigtigefagfolk", folk med charme og humør gjorde endnu engang Borgerdysten
til lørdagens højdepunkt. Trods besvær med at finde de rette fagfolk til de
forskellige dyste, kan man hvis roligt sige, at det har været en af de bedste i følge
lokale borgeres vurdering indenfor de sidste mange år. Murerne, tømrene,
bønderne, ja, selv to ufaglærte frisørere fik lov at vise, hvad de kunne med deres
værk-tØj-og det blevgjort meden iverog en fighterindsats,sommangeaf vores
trænere måske sommetider savner. Alt besværet faldt ud til Egebjergs side og de
vandt i år knebent Borgerdysten -men vent, Hansted vender stærkt tilb~ge.

Lørdag sluttede med lækkert mad, sang og dans til de sene timer i hallen, hvor
også Barbie og Ken havde fundet vej til at give et lille show.

Udvalget kan se tilbage på fire gode dage og det er dejligt at være med til at
arrangerenoget med så stor en opbakning fra den lokale befolkning. Det er det, der
gør det sjovt at være med!

En stor tak skal lyde til alle, som på en eller anden måde i form af sponsorateller
hjælp har været med til at bidrage til at Sportsfesten 1997 blev en succes!! O
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EIF-ungdomsfodbold
træningstider 97/98

KFUM-Spejderne
i Egebjerg

PR-weekenden1997
Traditionen tro afholdte KFUM spejderne i Egebjerg PR-
weekend på Brugsens areal. LørdaglIlorgen da spejderne
ankom, var der allerede gang i bålet, hvor grisen og senere
lammet blev stegt. Spejderne etablerede en hyggelig lejr
med telte og bivuak.

Der blev lavet en karrusel af rafter og tov; den var der som
sædvanlig stor rift om at prøve. Efter vores spejderløb, hvor
alle byens børn havde mulighed for at deltage, var tiden ved
at være henne, hvor grisen og lammet var gennemstegt. Til
spisningen var forældre og pårørende indbudt til at spise
med. Vi håber, at man nød maden, det gjorde de fleste
spejdere.

Ved aftenens lejrbål var der fællessang og forskellige sjove
indfald. Vi sluttede aftenen af med kage og saftevand.
Godnat! Søndag ryddede vi lejren igen, så det ikke kunne
ses, at der havde været en lejrplads og afviklet spejderakti-
viteter dagen før.

Tak til brugsuddeleren for lån af området.

Side 18

text afGunniHansen

Juleneg
Lørdag, den 29. november 1997 har spejderne fået lov at
sælge juleneg ved Hanstep Hospitals årlige julernarked. Så
kom og køb et juleneg og herved støtter man spejderne i
Egebjerg. På forhånd tak!

o

25-årsjubilæum
KFUM spejderne i Egebjerg
kan, den 23. februar 1998,
fejre 25-års jubilæum, som
selvstændig gruppe. Dette vil
under en eller anden form
blive markeret. O

Nytårsparaden1998
afholdes i Hansted kirke søndag
den 4. januar kl. 14.00. Arrange-
mentet starter ved Egekvis~en kl.
13.15, hvor vi går i samlet floJc
til kirken med fanen forrest og
efter endt gudstjeneste går turen
atter tilbage til Egekvisten.

Broen

1992-1991I fredag I 16.30-17.30 ILenaLundum 75656693
OleAmundsen 75656340

1990 I mandag I 17.00-18.00 IHeineHolm 75656848
FrankLaugesen 75614644

1989 I fredag 15.30-16.30 BrunoJørgensen 75656469

1988-1987I mandag 16.00-17.00 SonnyJensen 75625916
JohnFerguson 75615219

1986-1985I mandag I 15.00-16.00 ILeoRasmussen 75656784

OleJørgensen 75656732

1984-1983I fredag I 17.30-19.00ICarstenJensen 75656515
AllanJørgensen 75656950

Junior I ingen I 00.00-00.00 I CarlChr.Jensen 75656215

(kontaktperson:SusanneMolboe,1r75656500)



Er KlanTerne noget for dig
10 aktive og 8 passive spejdere er i øjeblikket rammen om Egebjerg gruppes rover-
klan, KlanTerne, men der er altid plads til endnu en rover, siger klanleder Brian
Scheel-Hansen til Broen !-

En roverklan er en flok spejdere i al-
deren 17 - ?? år, som sammen bruger
nogle fornøjelige timer i et voksent
spejderarbejde.

Ved et roverting planlægger vi vore
møder i fællesskab. Medlemmerne i
KlanTerne har haft mange sjove ople-
velser i årenes løb.

Vi har.:
.I væretpå korpslejrmed20.000

andre spejdere
.I snakket med 500.000 spejdere via

amatørradioer
.I arbejdet med førstehjælp
.I arbejdet med astronomi
.I arbejdet med memoteknik
.I oplevet naturen på en anderledes

måde

.I været på kanotur i Sverige

.I dyrket vægkliltring og rapelling

.I prøvet White Water Rafting

.I arbejdet med mange spændende
emner

.1.1 og meget meget mere !!!

Vores normale møder afholdes på
"Egekvisten" (Den gamle Brugs)
tirsdage i lige uger, fra kl. 19.30-
21.30.

Har du spørgsmål vedrørende
KlanTerne eller kunne du eventuel

tænke dig at være med -på et eller
andet plan - så kontakt:

Klanleder, Brian Scheel Hansen på
1! 75656856.

Og husk, man er aldrig for gammel til
at være spejder/rover O

Vil du være med
t/ i enaktiv gruppe af børn og unge, som søger en en fritid med holdninger og oplevelser,
t/ hos grønne spejdere, som også har grønne holdninger til miljøet og oplevelser i naturen,
t/ så ring til den af lederne i nedenstående skema som passer netoptil din aldersgruppe!

Enhed

Bævere

Ulveunger
Juniorer

Spejdere
Seniorer

Rovere

Ledere

Skoleklasse

00.. ot
02.-03.

04.. 05.

06.-07.

09.-10.

17-??år

17-??år

Mødetidspunkt , LederI kontaktperson

Tirsdage 18.00-19.30AllanJørgensen 1! 75656659

Onsdage 19.00-20.30 IngerScheel-Hansen1! 7565 6598

Mandage 19.00-21.00 WillyMathiasen 1! 75665395

Torsdage 19.15-21.15BrianScheel-Hansen1! 75656856 -
Søndage 14.00-16.00ReneHelbo 1! 75656436 -1.'-

Tirsdage 19.00-21.00 BrianScheel-Hansen1! 75656856 -.."',

Gunni Hansen !r 75656502
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Stjerner for en aften
~

En stemning a la Hollywood og Beverly Hills, sådan
oplevede jeg det onsdag den 30. april 1997 kI. 19.00
i Håndværkerforeningen til Modeshow 97.

38 nervØseog meget spændte børn,
hvoraf de 12 var vore egne dejlige
unger -9 piger og 3 drenge.

Og nu stod de her så endelig!
De var allesammen forventnings-

fulde modeller - Tina Kjær, Helena
Christensen, Cindy Crawford, Claudia
Schiffer, Marcus Schenkenberg og
Oliver Bjerrehus; jeg tror endda, der
var en enkelt Clint Eastwood iblandt!

Med perfekt lagt make-up og håret'- .
stylet op til "narrestreger", stod de
klar til at indtage og "erobre" scenen.
Nu manglede bare det allervigtigste -
nemlig tøjet.

Tøjfirmaerne ankom med tøjet på
store stativer med navn og indgangs-
nummer på. Garderoberne var fyldt til
sidste krog med tøj, børn og voksne.
Det lignede lidt Københavns hoved-
banegård i myldretiden. Af kaos kan
der komme orden og det kom der!

Alle som en indtog de scenen med
øjne og hår, der funklede omkap med
projektørernes skarpe lys.

De var stjerner den aft~n, det var
deres aften - som en udtrykte det

bagefter: Næste gang jeg gør det her,
vil jeg have penge for det!

Jo -det var Hollywood ! O

Pas på vores legeplads afAnniJacobsoo
I den st!here tid har vi desværre igen
været udsat for en del hærværk på
legepladsen.
Det er frustrerende jævnligt at komme
i Kaskelotten - og blive mødt af en
mishandlet rutchebane, et ødelagt
legehus, knækkede grene/træer osv.

Legepladsen bliver brugt af hele om-
rådets børn - det er godt, og det er
faktisk hele ideen med den.

Side 20

Men det er bestemt ikke ideen,
at den skal ødelægges !

Vil I ikke godt hjælpe med at passe på
vores fælles legeplads? Se lidt efter,
hvad der sker, når I går forbi. Snak
med jeres børn om det.
Det vil være meget kedeligt, hvis det
bliver nødvendigt til at tage forholds-
regler, som for eksempel at lukke
legeladsen. O

Broen



Hænderne op eller bukserne ned
textafIngaSteffensen

I august-september havde vi i den ene
børnehavegruppe (blå stue) en meget
positiv oplevelse, idet vi i 5 uger
havde en praktikant fra Tyrkiet. Hun
hed Esin og kom hos os gennem et
opkvalificeringskursus for indvan-
drere. Hun var kommet til Danmark,
da hun blev gift, men var nu separeret
og boede alene med sine 2 piger.
Modsat mange indvandrere arbejder
hun,hårdt på, at de skal integreres i
det danske samfund, lære dansk -og
ikke mindst have en uddannelse. Selv
vil hun læse til pædagog eller lærer.

Esin fik meget hurtigt en god og kær-
lig kontakt til børnene, og de blev
meget glade for hende. Hun spillede
og tegnede med dem, gik ind i de
konflikter, der opstod og trøstede, når
der var brug for det.

Hun fik også nogle gode oplevelser
hos os, var med hjemme til børnefød-
selsdage, var med på en tur i Hansted
skov med naturvejleder. Og hun lærte
i hvert fald et udtryk, der lød sjovt,
når hun sagde det: Hænderne op eller
bukserne ned.

Mens hun var hos os, var hun ovre i
klubben og hos de store fritidshjems-
børn for at fortælle om Tyrkiet og
vise lysbilleder derfra. Det gik så godt
for hende, at hun nok vælger at læse
til lærer, da hun føler, hun er god til at
undervise børn.

For de voksne på stuen var det dejligt
at få rokket lidt ved vores holdninger,
og vi kom til at holde meget af Esin,
så hun efterlod virkeligt et savn hos
børnene og os. O

Disco i Kaskelotten for
4. -6. klasse på Egebjergskolen
Udover de ugentlige (onsdag) klubaftener for 5.- 6. og 7.
klasserne på Egebjergskolen afholder Kaskelotten Disco for
4.- 5. og 6. klasserne ca. en gang om måneden.

Vi kalder det Disco for sådan startede det for flere år

siden, men efterhånden har det udviklet sig til meget andet
for eksempel karneval, film, bål, banko, men først og frem-
mest er det vores mål, at de unge mennesker har nogle
hyggelige timer sammen, hvor de omgåes hinanden og
Kaskelottens ting med respekt.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke har ansvar for, at de"

textaf BrittaPoulsen

unge menneskerbliver i Kaskelotten hele aftenen -ansvaret
ligger hos de unge selv og forældrene.

Vi modtager meget gerne forslag fra de unge i forhold til
ønsker/forslag til Discoaftenerne.

Det er meget billigt at komme til Disco, alt efter hvad vi
arrangerer, vil vil måske blive nødt til at opkræve et mindre
beløb ved indgangen, det vil freplgå af indbydelsen, som
børnene får i skolen ca. en uge før Disco. Der vil altid være
mulighed for at bruge lommepenge i boden, hvor der sæl-
ges slik, chips og sodavand. O

Huskatfølgendeonsdage(kl.18.30-21.00)erDisco-dage!
5. november1997 - 29. januar 1998 - 18. februar 1998

25. marts 1998 - 23. april 1998 - 6. maj1998 - 10. juni 1998
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På verdens fjerde dag ,skabteGud tiden. I bibelens første
kapitel beskrives det sådan, at gud skabte sol, måne og
stjerner til at skille dag fra nat og som tegn til at fastsætte
festtider, dage og år og til at oplys~jorden.

Det lyder fredsommeligt og selvfølgeligt. Men bag orde-
ne lurer angsten for mørket bestandigt i menneskesindet
dengang som nu.

Før begyndelsen var det absolutte mørke: Kulde, ubevæge-
lighed, død. Begyndelsen gjorde Gud ved at tænde lys i
mørket, og ved lysets magt opstod derefter livet i dets
utallige former. Men lysets sejr var ikke absolut. Uafbrudt
må lyset kæmpe for at holde mørket og døden på afstand,
og i denne bestandige kamp er der ikke blot sejre, men også
nederlag. "Thi mørket skræmmer, og tomhed truer som
kuldegys" hedder det i en moderne salme.

Se,nustigersolen...
Hver morgen gentages skabelsesunderet: Lyset sejrer ved
solopgangen. Gud ånder igen skaberkraft hen over alt liv,
vækker det af sØvneneog giver det friske kræfter til endnu
en dags vækst. Og heller ikke om natten sejrer mørket helt:
Måne og stjerner skinner jo i mørket som håbets lys. Sådan
sikrer himmellyset, at der trods mørke og død bliver ved
med at være orden, sammenhæng og rytme i livets gang.

At leve er at være med i denne uafbrudte kamp mellem lys
og mørke, mellem liv og død. Og her gælder det nu - med
bibelens ord - at "alt har sin tid" påjorden. Der findes træer,
hvis livstid måles i årtusinder -og blomster, der kun lever
en eneste dag. Der er dyr, som kan blive mere end hundrede
år gamle - mens døgnfluens hele liv rummes i et enkelt
døgn. Men fælles for alt liv er, at til sidst kommer døden,
og det betyder, at tiden går i stå.

Det koldegys
Du kan sammenligne døden med det iskolde træk, der
trænger ind gennem sprækker til den varme stue fra natten
udenfor. Døden er altid i nærheden af os, den klipper liv-
stråde over uden ophør, den efterlader kaos.

Det var skik i gamle dage, at når et menneske var død, satte
man stueuret i stå: Tiden var jo standset nu. Og hvad gør så
mennesKer, når tiden går i stå. Jo, så våger man. For når

tiden er standset, er alt ondt sluppet løs. Disse farlige revner
i tiden opleves i nytårsøjeblikket, når det gamle år dør. De
opleves ved årsskifterne, når livet synker i jorden efter
høsten, og når det genfødes i foråret. De opleves i livets
gang ved fødselsdage og konfirmationer, vielser og begra-
velser, ja ved alle livets "vejsving".

Ved disse vejsving - både i glæde og sorg - gælder det om,
at mennesker er vågne og rykker tæt sammen. Med sang og
klang"med bordtaler og hævede glas kæmper man for at
trænge det onde til side og bygge en bro hen over tomhe-
dens kløft mellem fortid og fremtid. Fremfor alt gælder det
om at bede livets skaber om, at han vil velsigne livet og
gøre det nyt.

Vi moderne mennesker har glemt mange ting -væsentlige
ting. Vi har blandt andet glemt, hvorfor vi fester. Vi opfat-
ter for det meste bare en fest som et frikvarter, en kortvarig
flugt fra virkeligheden, hvor vi kan slappe af, inden vi igen
kastes tilbage til virkelighedens stress.

Vore forfædre vidste bedre besked. De forstod, at det at

feste netop ikke er pjat, men dyb og nødvendig alvor. Fe-
sternes mening - både glæde og sorg - er netop at overvinde
kaos og genfinde fredens velsignelse, der giver kræfter til at
leve videre.

Hvishøjtiderneforsvandt...
I sin prægtige genfortælling af bibelen skriver Anna Sophie
Seidelin om betydningen af årets og livets store fester: "Når
det er højtid, falder jordtiden og himmeltiden sammen, og
alle mennesker tænker på det samme og gør det samme. Og
hvis hØjtiderne engang skulle forsvinde, vil menneskene
blive meget ensomme og fremmede for hinanden".

Jeg slutter denne lille artikelserie om tiden i et håb om, at
årets og livets højtider stadig må blive husket og elsket og
brugt af alle sognenes mennesker som mødesteder og
kraftcentre, der kan holde mørket og kulden og ensomhe-
den på afstand og give os fælles styrke til at gå fremtiden i
møde med tro og håb. O
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I anledningaf kommunalvalgetden18. november1997
afholderHansted-EgebjergBeboerforeninget

EdebQtmøde~
onsdag,den5. november1997,klo19.00

i Egebjergskolensatriumgård

I ~ødet vil alle byrådskandidater fra Hansted-Egebjerg
deltage. Derudover vil de partier, der ikke har en lokal
kandidat være repræsenteret med en byrådskandidat.
Se deltagerlisten nedenfor.

Ordstyrer vil blive landinspektør Jørgen Ullvit. Mødet vil
starte med, at hver deltager får 4 minutter til at præsenterer
sig selv og deres politik, og derefter vil der være debat med
spørgsmål fra salen.

Her vil du virkelig få chancen for at høre, hvad politikerne fra alle partier vil gøre for dit
lokalområde og for Horsens Kommune generelt. Derfor er det vores håb, at rigtig mange vil deltage
i debatmødet og dermed være med til at gøre demokratiet levende.

A - Socialdemokratiet. . . . . . . . . . . . . . . . .
B- DetRadikaleVenstre..............
C- DetKonservativeFolkeparti........
D- CentrumDemokrateme............
F - SocialistiskFolkeparti .............
O- DanskeFolkeparti................
Q- KristeligFolkepaiti...............
V - Venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
V - Venstre . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . .
ø - Enhedslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Upolitisk liste . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

November1997

Torsdagden6.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusafhol-
derbankospilkl. 19.30

Fredagden7.:
LundumSognsBorgerforeningafholder
fællesspisningi LundumMedborgerhus
kl. 18.30(seopslag)

Torsdagden13.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusaf-
holderbankospilkl. 19.30.

Tirsdagden18.:
Kommunalvalg.

: Martin Jacobsen, Lund
: Anders Samuelsen, Horsens
: Elise Gerstrøm, Horsens
: Gorm Flagstad, Horsens
: Mette Christensen, Horsens
: Karl Winther Jensen, Rådved
: Ib Eriksen, Torsted
: Ole Gregersen, Egebjerg
: Palle Kock, Egebjerg
: Birthe Skovgaard, Horsens
: Lone Bach, Horsens

Torsdagden20.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusafhol-
derbankospilkl. 19.30

Søndagden23. :
LundumSognsBorgerforeningafholder
julebankoi LundumMedborgerhuskl.
14.00

Torsdagden27.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusaf-
holderbankospilkl. 19.30

Søndagden30.:
LundumSognsBorgerforeningtænder
traditionen tro juletræet ved Lundum
Medborgerhus.

December1997

Torsdagd~n4.:
Egebjerg-Hansted'Forsamlingshusaf-
holderbankospilkl. 19.30

Fredagden5.:
Lundu.mSognsBorgerforeningafholder
julefrokosti LundumMedborgerhuskl.
18.30

Januar'1998

Fredagden30.:
Egebjerg-HanstedForsamlingshusaf-
holdergeneralforsamlingkl.20.00
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.,øb hvad du vii, hvor du vii, "II'- hvornår du vii. Det er essensen
I SydbanIcs BlueCard.

Op til 30.000 kr. - uden videre. Som
BlueCard kunde i Sydbank får du adgang
til at hæve op til 30.000 kr. Hvor som
helst og uden videre, du kan nemlig
bruge BlueCard alle de steder, hvor du
kan betale med Dankort.

Frihed til at handle. BlueCard giver
dig handlefrihed, for du kan slå til, når
det gode tilbud er der. Om du vii købe
PH-Iamper, relser til Kina, vIdeoudstyr,
brudekjole, PC'er eller noget helt slette
er op til dig. VI blander os Ikke.

Lav rente. Sydbanks BlueCard
er markant billigere end de
fleste kontokort-ordnlnger.
Kom ind i Syclbank "I li mere at vide.

FAs KUN I

SYD BANK

Få en erfaren medspiller,
når du skal købe eller sælge hus.

Viskal ikke sælge dig lån eller forsikringer
-vi skal kun arbejde 100% på din side -

så du kan gøre en god handel.

Oveni købetfår du goderådomsamlivskontraktogtestamente.

Advokatfirmaet

MOGENS LYSTER POULSEN
Nørregade_ 51 ... 8700 Horsens

1:r75&1 5200 ... ~ 7561 5208

Privat: Grusdalsvej 3 ~ Egebjerg ~ 8700 Horsens ~ "B' 7565 6579


