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Portræt af en forening IafGunniHansen ~ ,
KFUMSpejdernehar dennegangfornøjelsenat lave et pot;trætaf . ~
vores foreming. Vi har fået mulighed for at lave dette portræt, da vi den ~..."'~
23. februar 1998 har 25 års jubilæum som selvstændig gruppe. Omkring ~
markeringen af jubilæet kan jeg oplyse, at der afholdes en reception L0R- T J
DAG den 28. februarfra kl13.00 til klI6.00, hvorgruppenvil væreværtvedet lille traktement.

Gruppensindgangsportaltil lejrpladsenpåLokalBrugsensplæneendagi august!

Megetspejderarbejdeforegåri leg, ikkekunfor legensskyld.Etvæsentligtkendetegnfor
spejderbevægelsensarbejdsmetoderer learningby doing!

Et nyt spejderår er de seneste år star-
tet med en PR-weekend på brugsens
arealer i Egebjerg.
I løbet af en sådan weekend, er der

mulighed for, at hele områdets børn
kan tage deres forældre og bedstefor-
ældre med hen for at se, hvad spejder-
ne beskæftiger sig med. Der er mulig-
hed for de børn, der ikke allerede er

spejdere at deltage i de forskellige
aktiviteter.

Der er lavet lejrplads med telte,
biuwak, karrusel og en bålplads. Med
et stort bål, hvor der steges pattegris
og et lam. Her er der mulighed for at
få lov at smage det færdigstegte kød
med lidt tilbehør for et symbolsk
beløb. Lørdag aften er der lejrbål og
underholdning.

Hvordan kan jeg skrive dette, jo
det kan jeg, da det efterhånden er
blevet en tradition for gruppen at
markere sin tilstedeværelse i byen i
den første weekend, efter at børnene
er begyndt i skole i august måned.

Om efteråret er de fleste aktivite-

ter lagt i hænderne på vore ledere,
men tro ikke, at efterår og vinter-
perioden er en hindring for aktiviteter
hos spejderne. Her foregår tingene
bare indendøre, men der er også uden-
dørs ting, som man kan foretage sig,
f.eks et byløb eller en tur ned i den
mørke skov - det er nok mest de store

spejdere.
Vi har også en tradition med en

julenatsvandring. Det er en aften, der
er arrangeret af nogle af vore spejder-
ledere. De vælger en aften tæt på jule-
aften typisk weekenden før. Her har
de på forhånd lavet en rute af en pas-
sende længde. Alle spejdere, ledere,
søskende samt forældre kan deltage.
Man går den fastlagte rute, hvor der
kan komme nogle overraskelser.

10. årgang - nr.3 Side3



Første arrangement efter nytår er den årlige NYTÅRSPARA-
DE,som afholdes på årets første søndag. Denne tradition
starter med, at alle, der ønsker at deltage, samles ved spej-
derhuset og går samlet ned til gudstjeneste i Hansted kirke.
En time senere går vi tilbage til spejderhuset, hvor der
serveres kaffe, kakao og boller til alle deltagerne.

Herefter afholdes der forældremøde, hvor der vælges
forældre til det civile grupperåd, som har det overordnede
økonomiske ansvar i gruppen. De hjælper også til ved de
forskellige arrangementer i årets løb.

Ellers har spejderne i løbet af foråret mulighed for at
deltage i nogle divisionsarrangementer med deltagelse af
andre spejdere i Takra division, som vi tilhører. Inden sko-
lernes sommerferie starter, er der mulighed for at komme
på en sommerlejr, som deres ledere arrangerer for dem.
Hver spejderenhed bestemmer selv, hvor de tager hen.

I anledning af vores jubilæumsår har vi besluttet, at alle
gruppens spejdere og ledere tager på "enfælles sommerlejr
i Kristi Himmelfarts ferien.

Hvert 5. år arrangerer KFUM-Spejderne i Danmark
korpslejr med ca. 20.000 deltagere, hvor man kan møde
spejdere fra hele landet samt en del udenlandske spejdere.
Det er et kæmpe show og en enorm oplevelse for livet for
de mange deltagere.

En gang årlig afholdes der et arrangement der kaldes
JOTA.Hvad er det? Det er en weekend, hvor spejderne kan
komme til at tale med spejderkollegaer fra det meste af
verden. I vore dage kan det foregå både på radio og compu-
ternettet.

Spejdere sælger også lodsedIer og afholder spejder-

.hjælpsuge hvert år, her går pengene til velgørende formål.

Med disse få linier håber jeg, at man har fået et indblik i,
hvorfor mange børn og unge er spejdere. O

,

Allemødremånuværeoverbevistom,atderessønnerkanlave
mad- mondeogsåkanvaskegryder?

Juniortroppenpå40 km hikei 1996.Humøretvarstadighøjtefterca. 1.638metersvandring - detvar detogså38.362metersenere!
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beretning til generalforsamlingen
af Poul Kirkegaard

Den 1. februar 1997 blev der holdt standerhejsning ved klubhuset. Fodboldafdelingen stod for
arrangementet, som på trods af bidende koldt vejr, blev besøgt af rigtig mange børn og voksne.
Deltagerne indledte først fodboldsæsonen på grusbanen med en gang fodbold, hvorefter EIF var
vært for en gang glohed suppe.

Godt begyndt på fodboldsæsonen, gik alle hold efterfølgen-
de til makronerne, i forhåbning om at skabe gode resulta-
ter. Det lykkedes også for en del af dem, idet vores serie 5
herrer endte på 3. pladsen, og poder årgang 87 og 89 blev
begge amtsmestre. For første gang i mange år er det endvi-
dere lykkedes os, at have et junior hold i fodbold som
gennemførte sæsonen, hvilket er medvirkende til, at vi i
næste udendørssæson forsøger at stable et ynglingehold på
benene.

Fodboldafdelingen led i starten af året frygtelig af træner-
mangel. Det tærede hårdt på fodboldudvalgets ressourcer,
og var givetvis medvirkende til, at det senere på året gik i
opløsning. Opløsningen af udvalget betød at vi måtte frasi-
ge os et amtsmesterskabs-arrangement for poder. Dette var
meget uheldigt, idet vi derved gik glip af en god omsætning
i cafeteriaet. Det er lykkedes os i løbet af sommeren at få
løst både vores meget store trænerproblem, og igen at få
etableret et fodboldudvalg.

Også i håndboldafdelingen har det været svært at finde de
nødvendige trænerkræfter. Det er dog også her lykkedes os
med hiv og sving, at finde en løsning på problemet.

Sørgeligt nok har vi måttet erkende at vores svømmeafde-
ling stort set er nedlagt. Vi har kun et par enkelte motio-
nisthold som svØmmer,efter at de har haft gymnastik.
Årsagen er ikke, at der ikke har været ønske om undervis-
ning i svømning i Egebjerg, men at det ikke har været
muligt for os at finde livreddere og instruktører. Meget
beklageligt idet vi der går glip af gode indtægter til forenin-
gen.

Sidste sæson startede EIF et volleyballhold op i Egebjerg-
skolens gymnastiksal. Der var tilmeldt næsten 20 menne-
sker der på motionsbasis spillede volleyball hver mandag. I
år er det lykkedes os at få volleybalien flyttet til hallen, og
man træner videre der hver mandag aften under Carsten
Stald's kyndige vejledning.

Gymnastikafdelingen oplevede på det nærmeste et kultur-
chok, da vi blev tvunget til at flytte motionsdamerne fra
den sædvanlige onsdagstime til om tirsdagen. Man over-
vandt det dog hurtigt og i dag er holdet .størreend nogen-
sinde før.

Som et nyt initiativ i EIF vil vi umiddelbart efter nytår,
forsøge at starte træning i basketball op for elever i 3 til 6
klassetrin. Vi har kontakt til en dygtig træner, som hver
tirsdag vil undervisene både piger og drenge i hallen.

Igen i år har vi haft en stor nedgang i antallet af medlem-
mer der vil spille badminton. Det er ærgerligt, idet det
formindsker vores muligheder for at få de gode tider i
hallen. Der er dog tilmeldt 2 hold til turneringsbadminton.

En ond circel er blevet brudt f det forløbne år. Egebjerg
Idrætsforening er igen blevet inviteret med til i samarbejde
med et antal andre klubber og SfHO at arrangere Open Air
koncert på dyreskuepladsen Kristi Himmelfartsdag. Glade
tog vi til første møde i arrangementgruppen, og fik tildelt
det ekstremt lækre tillidshverv at rense toiletter, mens
koncerten stod på. Umiddelbart blev vi lidt betænkelige
ved opgaven, men deltog fortsat konstruktivt i samarbejdet
medSfHO,ivrigeefterat giveet godt indtryk,såledesat vi
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ville blive indbudt til at deltage igen næste år. Som alle
sikkert ved er der sædvanligvis gode penge i arrangementet
for de klubber der deltager. Den store dag oprandt i silende
regnvejr, og koncerten blev derfor ikke særlig godt besøgt,
og alle anstrengelserne gav EIF ca. kr. 6.000,- i overskud,
mod forventet det dobbelte. Den største skuffelse ved
koncerten var dog ikke vejret, men det forhold at vi måtte
konstatere, at det ikke var muligt for EIF at sælge andet
end 12 voksen-billetter og 4 børnebilletter af de 40 hen-
holdsvis 10 billetter som vi på forkant havde forpligtet os
til at sælge. En bedre opbakning f~amedlemmerne kunne i
den forbindelse have været ønskelig.

Sommerfesten blev igen i år et stort tilløbsstykke, og jeg
kan kun endnu takke befolkningen i omegnen for den store
opbakning til arrangementet. Både med hjælpende hænder
og stort fremmøde.

Afslutningsvis skal jeg minde om, at vi igen afholder stan-
derhejsning lørdsag, den 7. februar 1998, kl. 10.00.

Tilbage har jeg kun at takke alle aktive hjælpere, ledere og
medlemmer i Egebjerg Idrætsforening for jeres indsats i
året der er gået, og en speciel tak skal lyde til de personer
der er mødt op til generalforsamlingen her i år. O

PS!
Udoverde i rammen(øverstside5) anførtebestyrelsesmedlem-
mer,valgtegeneralforsamlingenPeterSørensenogHansSteen-
sensomhenholdsvisførsteog andensuppleant.Foreningensto
generalforsamlingsvalgterevisorerer herefterMariannePetersen
'ogMarianneToudalsuppleretaf HansThomsen.Endviderevar
dergenvalgtil GunnarJensensomforeningensfodboldkampfor-
deler.
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Vi er nu kommet i den heldige situation, dels at have fun-
det træner og dels at have fået træningstid i hallen, således
at årgangene 19,85,-86, -87 og -88 kan spille basketball
under EIF-regi. Jan Suralski træner og træningen foregår
tirsdage fra kl. 15.00 til kl. 16.15.

Kontaktperson:
Britta Bryde
Egebjergvej 119
11'7565 6075

)( hUS k gymnastikfremvisning/opvisning

tirsdag, den 17. marts kl. 19.00 ! Kom og se, hvad de lokale
hold har arbejdet med i vinterens løb - desuden opvisning
af DDGI-hold.Entre kr. 10,00 (børn gratis). O

Faste Iavnsfest
afholdes i klubhuset ved Egebjerghallen lørdag, den 21.
februar 1998 kl. 9.30 til 11.30.

Alle børn er velkomne. Kom og slå katten af tønden og
vær med til hyggeligt samvær. Præmier til kattekongen
samt sjoveste og fineste udklædte. Der serveres boller og
sodavand. Forældre kan købe kaffe, vand, øl og boller.

Mød talrigt op !
Rådved Borgerforening I Husholdningsforeningen

EIF-Støtteforeningen
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EIF-fodbold
Kontaktpersoner:

1998 SusanneMolboe (ungdomsfodbold)
OleK.Jørgensen(seniorfodbold)

~ 75656500
~ 75656732

Så skal bolden til at rulle igen og vi glæder os til at se nye såvel som gamle medlemmer på ba-
nerne. Er du ny i byen eller har du pludselig fået lyst til at spille fodbold, så er du meget velkom-
men til at møde op. Ønsker du flere oplysninger kan du henvende dig til en af nedennævnte
trænere/holdledere.

Podernestartertræningenden1.april,miniputterneden1.marts1998
mensdrengeogherreseniorstarterallerededen10.februar1998.

Stander-
hejsning
Alle fodboldspillere fra Miniputter til
Super Oldboys inviteres hermed til
standerhejsning lørdag, den 7. februar
1998, kl. 13.00 omklædt ved hallens
flagstang til en gang let løb og even-
tuelt spil.
Derefter er klubben vært ved en gang
varm suppe eller pølser i klubhuset.

Med håb om stor fremmøde
fodboldafdelingen

Hvor blev jeg skuffet afOleJørgensen
Jeg havde hørt, at vi nu i Egebjerg havde mange, der gerne ville spille ynglinge
fodbold. For at sikre mig, om dette var rigtigt, skrev jeg et brev til 19 emner
årgang 1980/81, hvori jeg bad dem om at tilkendegive, om de havde lyst eller ej.
Før dette havde jeg aftalt med senior spillerne, at ynglinge kunne træne med
dem, hvis de nu måske ikke var nok.

Der ringede kun en tilbage for at fortælle, at han spillede i en anden klub og
havde gjort det i et stykke tid - fair nok -men det tager ikke ret lang tid, at ringe
en kort besked.

Nu bliver der selvfølgelig ikke meldt
noget hold til og så må vi håbe ikke
alt for mange har fortrudt, at man ikke
meldte ud.

Dette er for at fortælle, at mange i
Egebjerg gør et stykke frivilligt arbej-
de og så er det dejligt, når man får
nogle tilbagemeldinger -gode som
mindre gode. O
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Ny vært
Tak
Efter 17 år har vores nuværende vært

Lise SØrensen valgt at søge nye ud-
fordringer. Bestyrelsen ønsker Lise
held og lykke med fremtiden, og siger
tak for 17 års tro tjeneste.

Velkommen
Samtidig byder vi det nye værtspar
Lene og Tommy Sørensen velkom-
men. Vi håber, tilliden vil fortsætte og
følge det nye værtspar.

Tommy er udlært som kok og har
arbejdet som sådan i 17 år. Lene er
udlært bankassistent, men har arbej-
det i hotel og restaurationsbranchen i
ca. 10 år.

Det nye værtspar er tiltrådt den 1.
januar 1998.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

.
I Forsamlingshuset

Tak
Først vil vi takke bestyrelsen for dens tillid til os, men vi vil også takke Lise
Sørensen for den måde, hvorpå hun har sat os ind i tingene.

Som et nyt værtspar vil man møde megen skepsis og høre: "Det er vi ikke vant
til, sådan plejer vi ikke at gøre!" Men det er helt naturligt -nye folk, nye skikke.

Vi vil naturligvis drive Egebjerg-Hansted Forsamlingshus videre i samme gode
ånd som tidligere med alt, hvad det indebærer.

God mad - god betjening og altid et smilende ansigt.

Som sagt så glæder vi os meget til at komme i gang og skulle I have lyst -så kik
ind til os og få en lille snak, vi har næsten altid kaffe på kanden.

Er vi ikke i huset ('6'75656120), træffes vi privat på '6'75753476

Med venlig hilsen og på gensyn
Lene og Tommy Sørensc;m

..
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ByensBodega
Har du engang imellem ønsket, at der var en bodega i Egebjerg eller
Hansted, ja så har du chancen for at opleve den nu -for en aften. Det er
nemlig på Byens Bodega den lokale revy foregår. Stedet, hvor der kommer
mange forskellige mennesker -kendte mennesker -originaler - berømthe-
der m.v.

"Byens Bodega" ligger i forbindelse med LokalBrugsen, så det er jo fint, at
man kan få en lille en til halsen, når man har gjort sine indkØbeller været
på posthus.

,"';'

<eft~r.~evyel1p~r der~an~til. mpsiklever.etaf. .

'~~1~l~..At~.II~IiIIEtSfSell.""

Pris:
for spisning - stort ta' selv bord - revy og dans er kr. 150,00 pr. person.

Billettertil revyenskalbestilleshos:
Bernt Stribolt -"B' 75656266/ Svend Stouby - "B' 75656288
senest søndag den 22. februar kl. 20.00 eller så længe, der er plads.

Generalprøve:
torsdag den 26. februar kl. 20.00

Entretilgeneralprøven:
voksne kr. 50,00 inel. kaffe / børn kr. 25,00 inel. sodavand
tilmelding til generalprøven er ikke nødvendig
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Et langt kvalitetstjek
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Broens "Et job i Danmark" er denne gang taget til Viby, syd for Arhus. ~
Her arbejder en lokal mand, Steen Eriksen, 52 År og fra Lundum, på et af -§o _
Arhus' godt fyrretyve trykkerier: Jydsk Centraltrykkeri. I telefonbogen er hans g>
stillingsbetegnelse offset-trykker. :g

Receptionen lugter som enhver anden reception. Kopima-
skinen afgiver sin varme ozon og parfumen fra den fikse
receptionist på Jydsk Centraltrykkeri bedøver en et øjeblik,
da hun går forest for at vise vej ind til trykkeriet.

Inde i trykkeriet bliver duften straks mere virkelig. Det
er et eller andet kemikalie. Steen Eriksen, offset-trykkeren
fra Lundum, står bøjet over et bord med lys henne ved
væggen. Han lyser op i et stort smil, da han siger goddag.
Sætter brillerne i panden og giver et fast håndtryk. Han kan
nu ikke lugte noget herinde, men gætter på, at det er dam-
pene fra trykfarven, der skærer reporteren i næsen.

Lange maskiner med små tårne fylder rummet sammen
med lyden af en kraftig udsugning.

Steen Eriksen betegner sin dag som "et langt kvalitet-
stjek". Farverne er det centrale i hans arbejde. De skal være
perfekte, og deri ligger en stor d~l af æren for et godt styk-
ke trykker-arbejde.

"Det giver mig en indre tilfredsstillelse at lave et perfekt
stykke arbejde. De flotte farver ser godt ud," siger han.

Svensksoft
. Som offset-trykker er Steen Eriksen med til at trykke alt
lige fra bøger og seriøse tidsskrifter til brochurer, reklamer
og ugeblade. Og tænk, at det findes, et svensk pornoblad er
netop under trykning. "Svensk Soft" hedder det. Måske er
det netop et uddrag fra dette blad, der er sat op på opslag-
stavlen henne i hjørnet. En lille opmuntring for de 16
trykkere, der har deres daglige gang i"trykkeriet. Steen

Eriksen afviser dog, at de nøgne piger distraherer, når han
tjekker deres - farver: "Det er kun lige de første ti minutter,
så er det ikke interessant længere!" siger han.

Uddannelsen til offset-trykker bygger på litografikun-
sten, og den består af en læretid på i alt fire år, som han
tilbragte hos Philipsen & Co. i København. Så kan man
kalde sig litograf, litografisk trykker eller offset-trykker.
Og så er man klar til at springe på hovedet i vandet, for
teknikken bag litografiet er lige så meget vandets fortjene-
ste, som det er de farver, der kommer på og får tryksagen
til at se godt ud. Hele princippet bag Steen Eriksens arbejde
og litogrflfieter nemlig, at vand og olie(trykfarven) skyr
hinanden.

Men hele processen starter med en grå aluminiumsplade.

Rækketænderventer
Aluminiumspladen til dagens opgave er 100 x 72 cm, og

den dækkes først med en lysfølsom hinde. Oven over denne
hinde lægges teksten og billederne, og de "brændes" så ned
i aluminiumspladen.

I dag er Steen Eriksen blandt andet i gang med et kursu-
sprogram til en teknisk skole. Teksten og billederne til
materialet ligger med en blå farve på den grå aluminium-
splade.

Vi springer et par led over og kommer til den maskine,
hvor Steen Eriksen bruger det meste af sin tid. Det er en
såkaldt 2-farvemaskine, der - som navnet antyder - kan
klare 2 farver ad gangen.

JydskCentraltrykkerii Viby,har
ca. 50 medarbejdere,hvorafde
16arbejder.ligesomSteenErik-
sen. i trykkeriet!

Side 1O Broen



Maskinen trykker aluminiumpladens tekst og billeder
ned på papiret. Aluminiumspladen fugtes hele tiden med
vand, og det medfører, at farven kun binder lige netop der,
hvor teksten og billederne er. Vandet holder farven væk fra
resten af pladen. Et enkelt og genialt princip.

Inden i Steen Eriksens 2-farvemaskine venter valserne

på at blive brugt, og en række tænder venter sulten på at få
fingrene i det flotte hvide papir, der ligger meterhøjt på en
palle for enden af maskinen.

Denne maskine kan klare to farver og den tekniske skole
har valgt, at papiret skal velsignes med en sort og en blå
farve. Og så kommer det store arbejde med at få farverne
til at passe: Ingen af de fire grundfarver må dominere og få
overtaget, og farverne skal ligge helt præcist oven i hinan-
den.

Det er lidt af processen i store træk.
For det er en stor og kompliceret proces for udenforstå-

dende. Men det er rigtigt spændende at se, hvordan det
hvide papir bliver farvestrålende.

Man er forundret og betaget over processen, og uforståe-
lige ting er der også: Der er fire grundfarver, og maskiner-
ne i trykkeriet navngives efter, hvor mange grundfarver de
kan kører ad gangen. Steen Eriksen benytter som nævnt en
2-farvemaskine. Og så peger han pludselig på et stort og
flot monstrum, og man får at vide, at det er en 5-farvema-
skine!

Løsetyper
Selvom menige folk forundres over, hvordan det kan

lade sig gøre at lave det farvestrålende papir, kan Steen
Eriksen godt ærgre sig lidt over, at for eksempel reklamer-
ne ikke værdsættes mere:

"Folk kigger måske bare hurtigt på det, og så bliver det
smidt ud," siger han.

De ved ikke, at folk som Steen Eriksen har brugt mange
timer på at få farverne til at balancere og se godt ud.

Steen Eriksen kigger efter fejl hele dagen, som han nu
har gjort i 15 år på Jydsk Centraltrykkeri. Før det gjorde

I
-. -

..

Med et avanceret apparat kontrol-
lerer Steen Eriksen, at det er

den samme blå farve på hele

pladen!

han det i på en virksomhed i Taulov og senere i Horsens.
Familien mærker da også, at han har en veludviklet fejlfin-
dersans, mener han

"Jeg vil gerne holde arbejde og privatliv adskilt," siger
han og indrømmer, at det ikke lykkes. Han har for eksem-
pel engang indprentet sØnnenNikolaj, at han skal holde
tegningen inden for stregerne. Ikke tegne ud over kanten.

Sådan har Steen Eriksen i familiens små og store situa-
tioner nogle gange sagt "lidt bedre, tak!"

Lige så meget, som Steen Eriksen skal koncentrere sig
om detaljen, lige så meget ærgrer det ham, at der ikke er tid
til det mere. Færre folk, større maskiner og større produkti-
vitet præger Jydsk Centraltrykkeri, ligesom det omkringlig-
gende samfund. Der er ikke plads til nogen slendrian eller
de løse typer, som Gutenberg startede med i 1400-tallet..

Enhalvhjælper
Steen Eriksen gentager det, der er hørt så ofte før:
"Det var sjovere i gamle dage," siger han.

Hvad kan du så li' ved arbejdet i dag?
"Pengene!" kommer det prompte. Lige så prompte kom-

mer et grin, der fortæller, at det kun er en halv sandhed.
Men dog en del af sandheden:

"Nu er håndværket trådt i baggrunden. Computeren har
overtaget meget, og der er ikke tid til at kæle for detaljen.
Hvor der før gik to litografer og en hjælper, går der i dag
en litograf og en halv hjælper," siger han og peger på en
maskine lidt væk. Det betyder også, at der er færre at hygge
sig med.

Steen Eriksen fortæller videre om, hvordan de oprindeli-
ge bly typer forsvandt. Og det er rigtigt - han kan knap

finde nogle at vise frem til ære for fotografen. Litograferne
og typograferne som faggruppe vil også forsvinde, mener
han.

"Litografer og typografer - det er en surdej med samme
fagforening og samme uddannelse."

Nu er det så computeren, der gør sit indtog og overtager
arbejdet. Hvad kommer efter computeren? O

r'~
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Med det formål, at opklare hvad der skjuler sig under lysskæret over Egebjerg, ~
sendte redaktionen vor mand i marken til Gartneriet Nicholaisen for at stille ~
føigende spørgsmål til ]1

Lysskoeret over Egebjerg

gartner Henning Nicolaisen

Du stammer fra Egebjerggård
Nej jeg er faktisk fra Århusegnen,
men min far havde Egebjerggård, som
han købte omkring 1970. Jeg ville
være gartner, og jeg havde en mindre
ejendom på 12 tdl. i Grundfør ved
Århus, men der kunne jeg ikke finde
vand, og vand er jo absolut en betin--
gelse for et gartneri, så da min far

havde købt Egebjerggård, fandt jeg ud
af at flytte med her til Horsens, og så
købe et stykke jord af ham, og lave
det til gartneri, for her var nemlig
vand nok.

Hvorfor ville du egentlig være gart-
ner, du er da ud af en landmands-
familie
Jo det fandt jeg ud af allerede i skole-
tiden, det var noget jeg følte, der lå
hos mig, så det gav jeg mig til.

Hvor stor er din familie
Jeg er gift med Else, og så har vi
børnene Claus og Gitte på henholds-
vis 23 og 21 år. De er begge to i
Tyskland i øjeblikket, Claus er uddan-
net speditør og Gitte er ansat på et
hotel, men det primære for dem begge
er at lære det tyske sprog. Vi har nu
boet her siden 1973.

Hvorfor netop et specialgartneri
Ja det er det jo blevet. Da jeg i sin tid
var i lære, var der andre boller på
suppen. Da havde enhver gartner med
respekt for sig selvet hav af forskelli-
ge produkter at byde på, men dengang

var salget jo et nærmarkedssalg. Det
er det ikke mere. I dag er det primært
eksportmarkedet, det går på, med de
store kunder. Derfor er vi så specifi-
serede i at lave kun et produkt, så vi
kan matche de store kunder og levere
de mængder ad gangen, som de for-
langer. Det er vores mål at være den
største leverandør her i landet på
vores produkt, og det gør, at vi har en
vis indflydelse på markedet både pris-
mæssigt og også på andre områder. Vi
har nu i alt ca. 10.000 kvadratmeter

under glas.

Hvor mange folk har du egentlig
ansat

Jeg har 11 fastansatte og så har jeg en
delløshjælp i form af unge menne-
sker fra 13 år og opefter.

Skal du ikke bruge specialarbejdere
Jo men det har jeg også, idet de 5 af
de 11 fastansatte er udlærte gartnere,
så har vi en elev og de andre 5 er
faktisk specialarbejdere. Men udvik-
lingen går faktisk imod specialarbej-
dere, fordi vi er så ensidige, som vi
er, det vi laver her er jo nok gartneri,
men det ligner mere fabriksarbejde,
fordi vi kun p'roducereret enkelt pro-
dukt.

.

Hvordan er markedet for ditprodukt
Vi har været inde i en positiv trend
germ<:mde sidste 4-5 år med qva, det
produkt som hedder bøjlevarer, men
konkurrencen er blevet meget hård
inden for de sidste år. Vi er pisket til
at holde et højt kvalitetsniveau for at
have indflydelse på markedet.

Hvad er dit produkt
Jeg har kun et produkt og det er HE-
DERAogså kaldet EFEU.Efeu er et .
navn, man kender, hvorimod Hedera
er et familienavn på det samme pro-
dukt. Efeu har vi i fem forskellige
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størrelser på bøjler, og det er her vi
bruger det store mandskab, som er

. skolebørn, der sætter bøjlerne i potter-
ne og snor planten op omkring, så vi
får den velkendte figur.

Hvor sender du efeuen hen
Principielt sender vi over hele Euro-
pa, men efter at vi er gået over til det
her produkt, har hjemmemarkedet
fået en større værdi end det tidligere
havde. Før var vores eksport ca. 90
%, idag er den ca. 60%, og det er ikke
fordi produktionen er blevet mindre,
men det er fordi hjemmemarkedet er
vokset.

Kan du høste flere gange om året
Ja det gør vi jo på en måde, det vil
sige, vi har en løbende programeret
produktion. Vi starter hver uge med et
x antal planter, og tilsvarende udvok-
sede planter bliver sendt hver uge. Vi
har en jævn produktion, som er næ-
sten ens sommer og vinter, og om
vinteren har vi jo det kunstige lys,
som er med til at udjævne produktio-
nen.

Kan du skifte produktion med kort
varsel
Ja det kan jeg, hvis det skulle blive
nødvendigt, men det vil blive dyrt.
Det kunne forekomme, men forhå-
bentlig læser jeg det i kortene først, så
der kunne blive en glidende overgang.

Hvilken varme bruges i drivhusene
Vi bruger gas. Vi har prøvet både olie
og kul, men i dag er det naturgas og
grunden til, at vi bruger naturgas er,
at vi har vores eget kraftvarmeværk.
Det er et kraftvarmeværk, som produ-
cerer strøm, som vi sælger ud på net-
tet. Det er en stor motor, som når den

laver strøm også afgiver meget var-
me, og den varme bruger vi så i driv-
husene, og den dækker 80 til 90% af
vores behov. Det er faktisk et kraft-

varmeværk, som udfylder 3 opgaver.

Har du størrefremtidsplaner
Nej nu har jeg jo nået en alder, hvor
mine ambitioner ikke er så store
mere. Vi kører et stille og roligt løb,
skal der ske større ting, vil det måske
være i forbindelse med et genera-
tionsskifte. Min lyst til at tage de
store inversteringer er stærkt begræn-
sede.

Du synes at du har fundet det rigtige
sted at være

Ja helt sikkert, vi holder utroligt me-
get af stedet her, her er en strålende
udsigt til alle sider og der er luft om-
kring os, jo vi er virkelig glade for at
bo her på toppen af Egebjerg.

Efter samtalen gik Henning Nicholai-
sen og jeg en tur rundt i det store
gartneri.

Overalt var det præget af orden og
systematik, man kunne se, at det var
et sted, der skete noget. Den store
kraftcentral var imponerende, og
pottejorden kom i store containere
med en helt speciel blanding beregnet
netop her til. Inden vi skiltes, kom vi
lige tilbage til arbejdskraften, specielt
med hensyn til store børn.

Jo siger Henning Nicholaisen, jeg har
mange skolebørn fra 13 år og opefter,
en 35 -40 stykker, de sorterer under
min formand, og han har indarbejdet
et godt system. De arbejder alle på
akkord, og så skal de arbejde mini-
mum 8 timer om ugen ellers har det
ingen interesse.

Der er den fordel ved skolebørn, at
det er fleksibel arbejdskraft, men det
kræver megen instruktion og kvali-
tetsstyring. De arbejder meget frit, og
det er mit indtryk, at de lærer, at jo
mere de bestiller desto mere tjener de.

Jeg mener også, at det har en op-
dragende virkning på de unge menne-
sker, at de lærer at arbejde frit under
ansvar. Det er meget sjældent, at vi
har måttet fyre nogen, fordi de ikke
har kunnet indordne sig under vore
regler.

Det var grundlaget for lysvældet over
Egebjerg, en sund og veldrevet virk-
somhed, som både skaffer arbejde på
lokal plan, men også skaffer valuta til
landet. Gartneriet Nicolaisen er en af

den slags virksomheder, der kan være
sit lysvæld bekendt. O

Hvilken lyskilde anvender du
Det er ikke noget specielt, det er al-
mindeklig plantelys, vi anvender
inden for branchen, men pæren er
speciel, men det er det samme lys, der
bruges overalt i drivhuse over hele
landet.
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En vintertur til
BygholmPark
og rundt om Bygholm sø
Sidste år beskrev jeg to ture i nærområdet. I år laver jeg et par ture lidt udenfor området. Vi
starter med en tur, hvor første del er en spadseretur rundt i Bygholm park, mens den anden er en
tur rundt om sØenog det er op til jer, om I vil gå, cykle eller måske tage bilen. Hvis I vælger at
gå, bliver det en spadseretur på ca. 10 km.
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I denne vintertid er det rart at komme ud fra de varme

stuer, og få noget frisk luft. Hvad er bedre end at slentre
rundt i en park, der gemmer spændende historier, og hvor
der også er mulighed for at fodre ænder.

BygholmPark
Bygholm park er på ca. 50 ha. Den består reelt af to dele:
Den oprindelige slotspark og det østlige område omkring
Peblingestien, som blev lagt til parken i 1934. Området,
hvori slotsparken blev anlagt, var en del af et sumpet delta,
dannet af Bygholm - og Hansted å.

Selve slotsparken er anlagt i 1812 i engelsk havestil. Det
vil sige, store fritstående træer, mindre lunde med lysnin-
ger, slyngede stier og sØer med små øer. Denne del af
parken passes som et haveanlæg, mens resten plejes som
skov.

Jeg anbefaler, at I starter fra P-pladsen, som blev anlagt i
1986 under store protester, og følger pilene på kortet.

Undervejs til Mk. l passerer I en hul "træstub" fra en
udgået elm. Hvem kan ikke se heksen og soldaten fra
"Fyrtøjet" for sig ?

Fyrtøjtræet

På den anden side af stien, tæt ved hækken til P-pladsen,
står et "Bygholm-æbletræ". Mk.a

PlantesamlingenGenbanken
Genbanken blev lavet i 1989, da statens forsøgsstation i
Hornum blev nedlagt, og er en plantesamling af sorter af
buksbom, laurbærkirsebær, sommerfuglebusk, gedeblad og
stjernetop skulle bevares. Man spurgte forskellige kommu-
ner, om de havde mulighed for at huse samlingen.

Horsens svarede positivt, lavede anlægget og fik samlin-
gen overdraget.

I dag kan planteskolefolk hente stiklinger fra de sorter,
de ønsker at avle.

Plantesamlingenset fra øst,medBygholmParkhoteli baggrunden

Fugle
Mellem sØerneog Peblingestien er der stor chance for at se
en del fugle, bl.a. Gråænder, grågæs, fiskehejrer, blis -og
rørhøns.

Følg stien langs åen. Her kan man rigtig se, hvor vandli-
dende denne del af parken er. Om vinteren står den ofte
under vand.

BygholmBorg
Drej til venstre op over broen over sØenog gå op til "Slan-
gebjerget" - Mk. 2 på kortet. Dette navn har borgbanken
fået, fordi en sti snor sig rundt om højen op til toppen.

Efter at et bon!ieoprørvar slået ned i 1313, beordrede
kong Erik Menved, at bønderne som straf skulle opføre
tvangsborge rundt om i Danmark., heriblandt var borgen
her i parken. Denne borg var det første Bygholm. Borgen lå
strategisk godt. I et sumpet område mellem to åer tæt ved
den nord- syd gående vej.

Tvangsborg har en dobbelt betydning. Bønderne blev
tvunget til først at køre jord til borgbanken, senere til at
opføre selve borgen. Da borgen stod færdig, skulle den
minde bønderne om deres nederlag til kongen.

Borgbankenmedslangegangen
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Borgen tjente gennem ca. 300 år som Doligfor kongens
repræsentant i Løversyssel samt opholdssted for kongen og
hans følge, når de var på rejse i landet.

Borgen blev fra starten opført som et en-fløjet anlæg
med mure og pallisader på de 3 andre sider. Senere blev
borgen flere gange udvidet, indtil den var fuldt udbygget
med fire fløje.

Hen gennem slutningen af 1500-tallet var borgen forfal-
det så meget, at en gennemgribende restaurering var nød-
vendig. 11610 fik lensmanden materialer til denne
restaurering, som imidlertid blev opgivet. Måske blev
pengene brugt til alkymisme ?

11616 var Christian den 4. på besøg på Bygholm. Ryg-
terne siger, at fordi det regnede gennem huller i taget ned i
hans seng om natten, besluttede han, at borgen skulle nedri-
ves og materialerne fra nedrivningen skulle transporteres til
Stjernholm slot, det tidligere Sct. Hans kloster, og bruges
til at restaurere slottet med.

Som tiden gik, blev den gamle borg glemt. Først i 1921-
31 blev den genopdaget og udgravet af amatørarkæologen
Aage Simonsen. I dag er sporene af borgen meget svage.

På toppen af banken står der en tavle med forklaringer.

BygholmSø
Bygholm sø er kunstig. Den stammer fra 1918. Søen er ca.
2.6 km lang, 100 - 300 meter bred og har et areal på

590.000 kvadratmeter.

Søen opstod ved, at man byggede en dæmning på tværs
af ådalen, der hvor den ender. Her kunne man få et fald på
ca. 5 meter, og sØen bag dæmningen kunne gøres så stor, at
der altid ville være vand nok til at drive det elektricitets-

værk, man byggede.
Værket fungerede indtil 1959, hvor det blev revet ned.
Bygholm sø er gennem tiderne blevet opfyldt med sand

og ler fra vandløbene til søen. En stor del af sandet stam-
mer fra de store grusgrave, som lå vest for søen. I den
vestlige ende er der store sandbanker, som er tilgroet og
blevet til rørskov og pilekrat.

Ud over sand og ler transporteres der også alt for mange
næringssalte ud i søen. Det giver en alt for stor algevækst.
Når algerne dør, synker de til bunds, og forrådnelsen bru-
ger al ilten i søen. Herved frigøres der fosfor, som forøger
algevæksten. Som I kan se, er sØen inde i en ond cirkel.

Siden 1995 har man undersøgt, hvordan sØen kan renses.
Den løsning, man er endt med, består i, at man pumper
slamlaget op. Det lægges på sandjord, der er beplantet med
specielle pilesorter, der har vist sig særlig gode til at optage
tungmetaller. Slammets organiske stoffer rådner bort på
jordoverfladen. Fosforen bindes i jorden. Vandet filtreres i
sandlagene, og det rensede vand løber tilbage til søen.

Piletræerne høstes og brændes i kraftvarmeværket, hvis
røgfiltre tilbageholder tungmetallerne.

Side 16 Broen



Kyrasserstenen
Mk.l. Ca. 300 meter inde kan I til venstre se en mindesten.
Den blev rejst i 1942 til minde over "Det Slesvigske Kyras-
serregiment", der var indkvarteret i Horsens fra 1724 til
1842,hvor regimentet blev opløst.
En kyrasser er en ryttersoldat, der har fået sit navn efter
den metalbrystplade -et kyrras -han bærer til beskyttelse
af sin overkrop.

Fra 1724 til 1806 var soldaterne privat indkvarteret. Det
var en stor belastning for Horsensborgerne at skulle huse 2-
300 soldater med heste, når byen kun bestod af ca. 425
boliger.

I 1806 købte staten "Kasernegården" det nuværende
Søndergade 48, og den private indkvartering sluttede.

Åbjergskoven.
Åbjergskoven er stort set Horsens Kommunes eneste egent-
lige produktionsskov. I kan se, at der bliver fældet og
genplantet i dele af skoven. I kan også se, at skoven bliver
brugt meget: o-løb, motionsløb, ridning, hundeluftning
m.m. Det giver den et slidt udseende, og dyrelivet er derfor
ret begrænset.

Skindmølledammen
Mk.2. Skindmølledammen er en kunstig sø. Den er lavet
ved, at man har bygget en dæmning over smeltevandskløf-
ten , så vandløbet i bunden kunne fylde kløften op. Gen-
nem dæmningen er der lavet et overløb.

Det har ikke været muligt at finde ud af, hvorfra sØens
underlige navn stammer, Men det bedste bud er, at der her
har foregået garvervirksomhed.

Grønhøj
Mk3. Grønhøj er en af de bedst bevarede jættestuer i loka-
lområdet. Den er bygget i bondestenalderen , 4000 -1800
f.kr, som begravelsessted. Om ligene er blevet lagt derind
straks, eller det er knoglerne, som senere er lagt ind, er man
noget i tvivl om. At man har givet de døde mad med på den
sidste rejse, viser de mange lerkar, der var stillet op på
randstenene omkring højen. Ved udgravningerne fandt man
rester af disse kar.

Grønhøj,medto karaktertræer,setfra nord

I midten af 1800-tallet forsøgte man at udgrave højen; men
overliggerstenen skred, så man måtte opgive sit forehaven-
de. I starten af 1940-erne foretog man en totaludgravning
og herefter en restaurering af højen, og siden har den været
tilgængelig.

Ved udgravningen fandt man i højen nogle flinteredska-
ber, noget keramik samt nogle ravperler. Fundene kan ses
på Horsens museum.

Jeg kan anbefale jer at kravle ind i højen og se, hvilket
imponerende bygningsværk det er. Så husk en æske
tændstikker og et stearinlys.

HolgerDanskeshøj
Mk4. På nordsiden af sØen strækker sig et bakkedrag der
adskiller Bygholm ådal og Hansted ådal. På dette bakke-
drag har der ligget ca. 10 gravhøje. De fleste er forsvundet
ved overpløjning. En er totaltudgravet og derved forsvun-
det. En anden har på et tidspunkt fået fjernet sin overligger-
sten og står åben. En tredje er totaltudgravet og rekonstru-
eret, så godt det var muligt.

Den "åbne" jættestue kaldes "Holger Danskes høj". Hvad
overliggeren er blevet brugt til vides ikke.

Det mest spændende ved højen er, at man her han se,
hvordan vore forfædre har været i stand til at kløve store

sten, som så er blevet brugt til sidesten i kammeret.

Hersesdet åbnegravkammermedindgangeni forgrunden.Bagi
gravkammeretkanmanse to kløvedesten.

LanghøjenpåByghalmNørremark.
Mk5. Højen er meget tidligt blevet sløjfet. For da folk fra
Nationalmuseet gennemrejse egnen for at registrere fortids-
minder i 1895, blev den overset.
Gennem tiderne har ploven ramt store sten, som ofte blev
fjernet. Omkring 1970 fIk en museumsmand nys om stene-
ne og der blev iværksat en undersøgelse.
De store sten og den langstrakte facon tydede på en lang-
dysse. Antagelsen holdt stik, og det viste sig ved udgrav-
ningen, at der faktisk var to høje oven på hinanden, bygget
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Langhøjenset fra HolgerDanskeshøj

med flere hundrede års mellemrum. Begge anlæg var mær-
kelige, med træk der afviger fra normalen.

Jeg begynder beskrivelsen med det yngste, da det jo kom-
mer først.

Selve gravkammeret var væk; men stensporene viste, at
det havde været meget stort. Det kan i dag ses som et hul i
højen. Også højen har været meget stor: 75 m lang, 13 m
bred og ca. 3m høj. Ved den seneste udbygning af højen
har man bygget oven på den gamle høj og sparet arbejde.

.Ranstensrækkenhar liggetdækketafjord fra højen,og
var derfor fint bevarede, når der ses bort fra de sten, der var
fjernet ved oppløjning.

Et par meter udenfor højfoden fandt man nogle ualmin-
delig store sten. Flere var sprængt med trækiler og mange
fjernet. Åbenbart har de dannet fritstående rækker langs
begge langsider, hvorved det store anlæg blev gjort endnu
mere imponerende. (sefigur1,næsteside)

Allerede nu var arkæologerne fuldt tilfredse med resultatet;
men som tidligere nævnt lå der en ældre langhøj under
stendyssen.

Den havde en ejendommelig form. Ca. 60 m lang, 13 m
bred i den ene ende og 4 m bred i den anden ende. Selve
højen havde været omkranset af et gærde af træ. Indenfor
gærdet fandtes rester af fire anlæg: a) en langstrakt nær-
mest oval træbygning, som har været åben ind mod højens
midte, b) en lignende lidt større træbygning, hvori en grav
var anlagt, c) endnu en grav, men uden hus, d) og endelig
et firkantet hus.(sefigur2,næsteside)

Graven i hus b) har været anlagt oven på jorden i en ram-
me af sten holdt sammen af en trækiste. Af liget var der
kun lidt tandemalje tilbage; men nok til at fastslå, at den
døde har været 13- 15 år. I brystregionen fandt man en
pilespids. Har det været en gravgave eller dødsårsagen ?

Grav c) var usædvanlig stor, hvilket fik sin forklaring
derved, at den indeholdt fire lig af fuldvoksne personer. De
begravede lå parvis, to med hovederne mod øst og to mod
vest.

På pladsen indenfor hegnet fandt man rester af måltider.
Alt tyder på at højen et opkastet kort efter bisættelserne.

Efter endt udgravning forsøger arkæologer ofte at gisne om
et hændelsesforløb. Her tyder alt på, at en ung, men frem-
trædende og sikkert mandlig person er død, muligvis dræbt
af et pileskud. Et hus rejses på den indhegnede plads, og
her anbringes liget i en overgangsperiode. Da tiden er inde,
nedrives dødehuset, og et nyt hus rejses, åbent i den ene
side, så indret let kan overskues. Under ceremoniellet, der
bl.a. omfatter spisning, anbringes det påklædte lig i en
stensat kiste midt på den jævn~de tomt.

Omtrent samtidig udspilles i den anden ende af indheg-
ningen et lignende sceneri for fire stammernedlemmer, der
af uforklarlig årsag er døde på e'n gang; men ritualer her er
enklere, uden dødehus, kun med den lille bygning bibe-
holdt. (sefigur3,næsteside)
Da alt er sket, som skikken kræver, ryddes pladsen for
hegn og huse, så højbyggerne kan udføre deres arbejde.
De døde har nu endelig forladt de levendes verden, men
man ønsker dem husket. Derfor mindesmærket.
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Figur3

At mindesmærket nok ikke er lagt et tilfældigt sted,kan I
selv forvisse jer om, ved at bestige højen og nyde den
smukke udsigt, der er herfra.

Specielt udsigten mod nord over Hansted ådal mod
Lundum, Rådved og Egebjerg er enestående.
(Fig.1-3er hentetfra SKALKnr.5, 1979)

LovbyKirketomt
Mk. 6. Gånu tilbage til Lovbyvej og drej til venstre ind
mod Horsens.Efter få hundrede meters gang møder I en
sten,hvorpå der står Lovby Kirketomt. Følger I stien op ad
bakken, kommer I til en plads omkranset af en hæk.

Her har der på et tidspunkt ligget en kirke. Nedrivningen
har været så grundig, at intet er ladt tilbage.

Ulvedalen.
Mk.7. Ulvedalener dengamlelergrav til Bygholm Tegl-
værk. Stedet er bestemt et besøg værd, men der kan være
meget vådt i bunden. Drejer I ind gennem det røde led og
følger stien et lille stykke ind, drejer der en sti fra til ven-
stre. Går I derind, står I lige nedenfor Lovby Kirketomt.
Denne del af graven blev, under anden verdenskrig, brugt
som skydebane. Jeg har ladet mig fortælle, at tyskerne
brugte den om dagen, mens danskerne brugte den om
natten. Fortsætter I gennem lergraven, ender loppe ved
Silkeborgvej. Det var det sidste besøgssted på turen.

Jeg håber, l har haft en eller måske to gode ture gennem
et spændende område. O
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Huse på Egebjergvej og deres
a5 Egebjergvej var i mange år en del af hovedfærdselsåren mellem Horsens og
~ Skanderborg. Den har ikke altid gået på samme sted, der hvor den passerer
~ Hansted har den gået hele tre steder, men derom senere.a.....
Q)

"C
Q)
a..
1ij
x
Q)-

For ca. 150 år siden gik vejen fra Hansted langs med kir-
kestien og videre ad GI. Kirkevej. Ved Gartner Pedersens
ejendom drejede den mod nord og gik næsten lige gennem
drivhusene op til den lille vej, hvor den fortsatte op langs
skellet ind mod sportspladserne og Egebjergskolen. Her
krydsede den igen den nuværende vej og gik bag om den
gamle Brugs, videre op til GI. Egebjergvej, bag om den
gamle skole (GI. Egebjergvej nr. 1). Den fortsatte ud over
markerne og stødte til den nuværende vej omtrent ved Mi-
lepælen.

Dengang var Egebjergvej kun en grusvej, først i 1930-31
blev den belagt med brosten. 11954 blev der lagt et lag
asfalt ovenpå brostenene. Fortovene er kommet til senere,
først i den vestlige side, nogle år senere i den østlige side.
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beboere gennemhundrede
oar

forbipasserende. Der var mange cyklister på vejen dengang
og Egebjerg Bakke har altid været drøj at forcere på cykel,
så det kunne være ganske forfriskende med en ispind. Efter
nogle år fandt Svend Engelbrekt det dog hensigtsmæssig at
skifte isboden ud med en større tilbygning, hvor han kunne
stå og reparere cykler.

Da krigen kom i 1939,blev der mangel på mange ting,
det gjorde at Svend Engelbrekt startede en produktion af
træskoringe, det krævede mere plads. Den første tilbygning
blev opført i 1944, men allerede to år efter i 1946 blev der
bygget endnu en fløj.

Egebjergvej 161
Beboelseshuset er bygget i 1880, bygherren kendes ikke,
men i 1884 bliver den købt af maler J. Jensen. Han sælger
efter 10 års forløb huset til slagtermester Laurits SØrensen,
som allerede samme år sælger huset til skrædder Gregers
Jensen Barsøe Christiansen. Han bliver boende der i 28 år
indtil han i 1922 sælger huset til Anders Gormer Christi-
ansen, som fire år senere sælger til Wulff Sørensen.

Efter Wulff Sørensens død i 1929 overtager hans enke
Anna Wulff Sørensen huset og bor der til 1933, hvor Anna
og Svend Engelbrekt Pedersen køber huset.

Svend Engelbrekt indrettede en lille butik i den nordlige I bogen ''Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg ': som
ende af huset, hvor han solgte cykler, radioer og tobaks- er udgivet af Hansted Sognearkiv, kan man læse en udfør-
varer. Ved den nordlige gavl blev der bygget en lille "is- lig beretning om træskofabrikken, enkelte eksemplarer kan
bod", hvor Anna Engelbrekt solgte ispinde og isvafler til de endnu købes.

Billedether viser hvordan Egebjergvejså ud omkring 1911.Vi kan se på sporene på vejen, at der ingen biltrafikvar,
men cykler og hestevogne (bemærk hestepærerne). Bygningen til højre er mejeriet Egedal nu Chemitalic, den er
udviddet en smule i årenes løb. Gården til venstre er GI. Kirkevej nr.1o.
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ner nemlig Rasmus Johansen og Mads Andreas Skipper. I
1905 er sidstnævnte igen ude af billedet, Rasmus Johansen
er eneejer. Lervarerfabrikant Peter Johan Hannibal Madsen
(Anneshåb) købte huset i 1906 og ejede det til 1920, hvor
det blev solgt til Karl Nielsen, han boede der i 10 år til
1930, da blev huset købt af Eva Marie Charlotte Nielsen.
Efter 5 år bliver det solgt til Rasmus Lauersen Bang, efter
hans død overtog enken Kirstine Bang huset. Hun solgte
det i 1946 til Sv. Engelbrekt Pedersen, som efter to år solg-
te det igen til Peter Christian Nielsen. Han havde også kun
huset i to år, hvorefter han i 1950 solgte det til Peder Svo-
ger Pedersen, efter hans død i 1953 overtog hans enke Hel-
ga Andrea Petersen huset. 11965 købte Lilly og Axel
Sørensen huset. AxelSørensen mistede sin kone Lilly i
1996 og bor nu afene i huset.
For begge de to nævnte huse Egebjergvej nr. 161 og 159
gælder, at de gennem mange år var beboede ikke alene af
ejerne, men der boede også lejere. Husene var delt op med
en lejlighed i den ene ende og en i den anden, foruden en
lejlighed på øverste etage. Der har været meget småt med

plads, kan man tænke, for husene er jo ikke ret
store. Siden Anna og Sv. Engelbrekt købte nr. 161
og Lilly og Axel Sørensen købte nr. 159, har der
kun boet en familie i hver af husene.

Da krigen var slut, var der andre ting, som var i fokus, alle
skulle have et TV-apparat og mange skulle købe en knal-
lert. Cykel- og Radioforretningen blev nu flyttet ind, hvor
der før var træskoringefabrik og udbygget med et repera-
tionsværksted. Senere blev der i den sydlige fløj indrettet et
lokale til posthus, som Anna Engelbrekt bestyrede i en
årrække. Ved siden af posthuset blev der plads til en bank-
filial, som Horsens Landbobank oprettede.

I 1979 døde Svend Engelbrekt. Anna Engelbrekt solgte
bygningerne på nr. 161 til Horsens Landbobank og bygge-
de et lille hus til sig selv på den modsatte side af Egebjerg-
vej. 11985 flyttede Banken og Posthuset i nye lokaler på
Egesholm.

Nr. 161 blev solgt til Jens Peter Jensen, som bor der i
dag, hvor han har indrettet et trædrejeri i bygningerne.

Egebjergvej 159
Huset er bygget i 1890, heller ikke her kender vi navnet på
bygherren, men forlydener vil vide, at den første beboer
var en pottemagersvend. 1896 bliver huset købt af to perso-

Egebjergvej 157
Da Helga Pedersen ejede nr. 159, var der en meget
stor have til huset, så stor at der kunne blive plads
til et hus mere. Derfor købte Grethe og Henning
Sohn en grund, hvor de i 1954 byggede et hus, det
blev nogle år senere udviddet med en vinkeltilbyg-
ning. Når man ser på den østlige skellinje, kan man
se, at grunden går nogle meter længere mod vest
end naboernes grunde. Det skyldes, at da Egebjerg-
skolen blev udviddet, blev der så megen støj fra
legepladsen, at Grethe og Henning Sohn bad kom-
munen om at få etableret et støjbælte. Kommunen
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løste problemet ved at overlade klagerne nogle
kvadratmeter, så de selv kunne plante et støjbælte,
derfor den bugtede skellinje.

Efter at Grethe Sohn i en årrække havde været

alene, solgte hun i 1995 huset til de nuværende
ejere Lone og Bent Andersen.

Nu springer jeg lidt i husrækken, for indtil 1909
var der ingen bebyggelse fra nr. 157 og ned til tiDen
lille vej ': kun et lille bindingsværkshus, der lå tilba-
getrukket ca. midt på arealet. Der var kun en længe
med beboelse i den sydlige ende og en lille stald i
den nordlige. Ejendommenfindes også i dag, den
har nr. 151 A, men den er ombygget til ukendelig-
hed.

Da Egebjerg Brugsforenings / første uddeler Erik
Nielsen, efter 12 års virke som uddeler, trak sig
tilbage, købte han hele det før omtalte areal og
byggede et hus der, det har i dag nr. 151.

Egebjergvej 151
Erik Nielsen eller "Erik Bødker" som han hed i daglig tale,
han havde været bødker før han blev brugsuddeler deraf
navnet, byggede også et udhus, det kom til at ligge med
gavlene mod nord og syd. På et gammelt utydeligt billede,
somjeg har set, kan man se, at Erik Nielsen havde meget
fjerkræ, både høns ænder og gæs, man kan også se, at han
står og holder to heste, så der var jo godt nok brug for et
udhus. Erik Nielsen boede i huset til 1924, da gjorde han
det, som mange taler om for tiden, han byggede et lille hus
tlI sin alderdom, et lille hus med en have som han kunne
overkomme .atpasse. Huset kom til at ligge i det aller syd-
ligste hjørne af den store grund med udkørsel til "Den lille
vej". Huset har idag adressen Egebjergvej nr. 143.

Tilbage til nr.151. Erik Nielsen solgte huset til sin sØn
Aage Juel Nielsen, han boede der til 1928, hvor han solgte
det til sin bror Laurits Christian Nielsen. Efter 3 år solgte
han igen huset til Kristine Frederikke Valentine og Thor
Roedsted Larsen, i daglig tale hed de "Kylle og Thor Roed-
sted". Thor Roedsted handlede oprindelig med biler, det var
dengang mange købte deres første bil og der ikke var en
gammel, som skulle tages i bytte. 1937 solgte Kylle og
Thor Roedsted en byggegrund fra i den nordligste ende af
haven, den har idag nr. 155. Hr. og Fru Roedsted blev bo-
ende i huset til 1949, da købte de en træbarak, som havde
tjent som husly for tyske flygtninge på Ry "flyveplads".
Den blev brudt ned i Ry og genopført lidt syd for nr. 151.
Her flyttede de nu ind. De solgte husene på nr.lSI til Eli-
sius Hansen, han fik de to ejendomme nr. 151 og nr. 151A ,
som indtil nu havde haft samme matrikelnummer og sam-
me ejer, delt så de kunne sælges hver for sig. Nr. 151blev
solgt til Regnar Sørensen, han startede et mekanikerværk-
sted i udhuset, smøregraven kan stadig ses i gulvet. Pladsen
blev dog snart for trang for Regnar Sørensen, allerede året
efter i 1950 købte han en nedlagt frisørsalon på Egebjerg-
vej nr. 136 og solgte nr. 151 til Svend Pedersen, som kun
blev boende der i et år. 11951 solgte han til Birgitte og

10. årgang - nr. 3

SØrenJensen, de blev også kun boende der i et år, men de
nåede dog at sælge en byggegrund fra umiddelbart nord for
huset. Næste ejer var Peter Smidstrup, han havde tidligere
haft en tobaksforretning på Hospitalsgade i Horsens. Nu,
da han var flyttet på landet satsede, han på opdræt af slag-
tekyllInger, det var første gang man så kyllingeopdræt i
bure. Den opdrætsform er forlængst opgivet. Hr. og Fru
Smidstrup boede der i ti år. De solgte i 1962 til vaskeriejer
Gerda Cramer, som drevet vaskeri på Allegade i Horsens.
Gerda Cramer og hendes mand boede der til 1966, da købte
Grete og Emil Sørensen ejendommen, det store udhus har
altid virket som inspiration til at starte en virksomhed. For
Emil SØrensenvar det også ideelt, idet han var møbelpol-
strer og kom fra en forretning i Horsens, hvor han havde
værksted på første sal. Grete Sørensen mistede sin mand i
1996, hun har nu sat huset til salg og flytter ind til Horsens
igen, men hun kan med rette sige, at i husets snart 100-
årige historie, er hun den, der helt suverænt har boet der i
længst tid, nemlig i 32 år.

Egebjergvej151 A
Som før omtalt var ejendommen oprindelig en lille land-
brugsejendom. Indtil 1949 hørte den sammen med nr. 150,
den var som regel lejet ud, da der var en lille stald i enden
af huset, hvor der kunne opstaldes en hest, var stedet egnet
for en, som kørte med heste. I en periode boede der da også
en mand, som solgte mælk fra :vogni Horsens. I perioder
stod huset tomt, det var jo gammelt og ikke ret godt vedli-
geholdt. Fru Roedsted, som boede i forhuset, havde en bror
i Århus, som var læge. Han fik det arrangeret sådan, at
hans søster kunne avle hvide mus og afsætte dem til forsøg.
Derfor var det gamle hus i en årrække fyldt med hvide
mus, som stod i bure og kasser fra gulv til loft. Med jævne
mellemrum gik der en sending til Århus med rutebilen,
musene var ganske vist i specielle transportkasser, men i
dag ville folk nok ikke bryde sig om at køre i bus sammen
med hvide mus.
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I 1949 blev huset så solgt til Elisius Hansen, han solgte det
videre til Anna Sofie og Jens Leopold Hoff, som havde haft
en landbrugsejendom i Egebjerg Kær. Efter Jens Hoffs død
i 1951,blev huset solgt til Tony og Axel Møller. De boede
der til ca. 1960, da solgte de huset til deres sØnog sviger-
datter Tage og Grete Møller. Tage var murermester, han
byggede om og udviddede huset, så det efterhånden blev
helt fornyet og dobbelt så stort som før. 11970 solgte de
huset til Egon Niels Abrahamsen, som blev boende der til
1973. Herefter flyttede Bodil og Jens Erik Andersen ind, de
flyttede op på Egesholm i 1981 og solgte huset på nr. 151A
til Erik Nielsen, som stadig bor der sammen med sin !cone
Annelise. .

Egebjergvej 155
Som før omtalt solgte Kylle og Thor Roedsted i 1937 en
byggegrund fra i den nordlige ende af haven, den blev købt
af Anna og Carl Henrik Kragh, som på det tidspunkt afstod
gården "Egesholm" til deres sØn og svigerdatter. De bygge-
de her en aftægtsbolig. Huset blev tegnet af arkitekt H.
Ehlers fra Brædstrup, murerarbejdet havde Knud Jensen,
Egebjerg, medens Jens Carl Hansen, Hansted udførte tøm-
rerarbejdet. Huset var ret moderne indrettet, idet der foru-
den centralvarme blev installeret el-komfur i køkkenet,

noget ganske uhørt på den tid. Anna Kragh mistede sin
mand i 1948, hun blev boende endnu i nogle år, men solgte
i 1954 huset til Jørgen Pedersen tidligere "Højvang". Efter
Jørgen Pedersens død i 1964 overtog hans datter Signe
Pedersen huset, men da hun boede og havde sit arbejde i
Ålborg, blev huset i en år række lejet ud. I 1982 solgte
Signe Pedersen huset til sin brordatter Hanne Dahl Peder-
sen og hendes mand Torben Johansen. De boede der til
1989, da de flyttede til Askeholm og solgte huset til Han-
nes bror Jørgen Dahl Pedersen, som bor der i dag sammen
med sin kone Jonna Pedersen og deres børn.

Egebjergvej153
Som tidligere omtalt blev der i 1952"solgt en byggegrund
fra nr. 151umiddelbart nord for denne. Her byggede Jensi-

Niels Peter Nielsen i butikken på Egebjerg Bakke

ne og Poul Hansen, der tidligere havde haft en gård i Han-
sted - Banevej nr. 10 - en aftægtsbolig. Huset her er, lige-
som nr. 155, arkitekttegnet, men jeg kender ikke arkitek-
tens navn. Murermester Thomas Petersen, Hansted stod for
murerarbejdet og Jens Carl Hansen, Hansted havde tømrer-
arbejdet. Poul Hansen boede der til sin død i 1962. Jensine
blev boende der endnu nogle år, men efter hendes død i
1969, blev huset solgt til Uffe Dam Nielsen. Han boede der
i 9 år til 1978, da blev huset igen solgt til Dorte og Henning
Elkjær. De bor her endnu sammen med deres to drenge.

Egebjergvej 149
Jeg fortalte tidligere at Hr. og Fru Roedsted havde købt en
træbarak fra Ry, hvor der under og lige efter krigen var en
tysk flygtningelejr. Barakken blev i 1949 opstillet på grun-
den mellem nr. 151 og nr. 147. Kylle og Thor Roedsted
flyttede ind og solgte nr.151. Thor Roedsted døde engang i
begyndelsen af 70-eme. Kylle Roedsted døde i 1984. Huset
blev overtaget af hendes arvinger, som boede i Sverige, de
solgte huset videre til Svend Stouby Nielsen. 1992 købte
Peter Falk huset, det var nu så dårligt, at det var færdig til
nedrivning, det blev det da også og to år senere stod der et
flot typehus på grunden. Her bor nu Anna og Peter Falk
sammen med deres to børn.

Egebjergvej 147
Erik Nielsen -Erik Bødker -som byggede nr. 151 og se-
nere solgte huset til sin sØnAage Juel Nielsen, havde end-
nu en sØnNiels Peter Nielsen. Han havde lært pottemager-
faget på Anneshaab Lervarefabrik, var udlært i 1909, han
byggede i 1910 huset Egebjergvej 147. Det blev indrettet
sådan, at han havde værksted i underetagen og beboelse
ovenpå. En lille butik, hvor han solgte sine varer, blev der
også plads til. Det gik godt for den unge keramiker. 11920
flyttede hen ind på Smedegade i Horsens og startede i sam-
arbejde med købmand Corfitzen en keramisk virksomhed
ved navn "Danico". Denne virksomhed er udførligt beskre-
vet i bogen ''Fradet gamle Lundum-Hansted '~udgivet af
Hansted Sognearkiv.

Bogen kan stadig købes ved henvendelse til Mogens
Kirkegaard ('a' 75656119). .

Endnu en af Erik Bødkers sØnnerJens Peter Niel-
sen, havde i mellemtiden bygget et hus Egebjergvej
nr.145, hvor han boede sammen med sin kone. Han
var ansat som trafikassistent ved DSB, men var så
uheldig under arbejdet at pådrage sig en høreskade,
som gjorde, at han ikke kunne fortsætte med sit
arbejde ved DSB. Han gik derfor ind i pottemager-
faget og da broderen flyttede til Horsens, overtog
han virksomheden efter ham. Han beholdt huset på
nr.145 og drev pottemageri i nr. 147, men i 1933
flyttede han ind på øverste etage i nr. 147. Han drev
nu virksomheden videre til 194,1 hvor den blev
solgt til Camma og Børge Skjelmose.

Børge Skjelmose var også pottemager. Han spe-
cialiserede sig i fremstillingen af sorte lerting, ikke
jydepotter, men det lignede meget. Denne fabrika-
tion havde han stor succes med. Camma og Børge

Side 24 Broen



Skjelmoses datter og svigersøn Lissi og Leif Hansen over-
tog huset ca. 1961. Lissi indrettede et vaskeri i det tidligere
pottemageri. Dengang var det jo ikke almindeligt, at alle
havde vaskemaskine, så i nogle år var der god basis for et
sådant vaskeri. I 1970 solgte Lissi og Leif Hansen huset til
Elly og Gunnar Juel, som netop havde startet en installatør-
forretning, den drev de videre her. De inddrog det tidligere
pottemagerilvaskeri til privatbolig. Forretningen voksede
hurtigt og i 1980 flyttede de så til nye og langt større loka-
ler længere oppe af Egebjergvej. Huset på nr.147blev solgt
til Per Kjær Madsen, som handlede med biler. I 1990 solgte
han igen huset til sin sØnog svigerdatter Carsten og Inge
Kjær Madsen, som stadig bor der.

Egebjergvej 145
Som før omtalt blev huset her bygget i 1920 af Jens Peter
Nielsen, han boede der til 1933, da blev huset solgt til
værkfører Theodor Andersen, som flyttede hertil fra Ege-
bjergvej nr. 125 (Centralen). Theodor Andersen boede her
til 1952, da blev huset solgt til Christian Evertsen. Han
boede der til 1963, da blev huset overtaget af de nuværende
ejere Anna og Aage Jacobsen.

som havde specialiseret sig i den opgave. I året 1927 blev
Marie Magdalenes datter Inger gift med Magnus Thoma-
sen. Qe fik den nordligste spids af den store grund, helt
oppe ted den lille vej, her byggede de et hus Egebjergvej
nr. 14J. 11933 købte Inger og Carl Jacobsen huset. Carl
Jacob$en drev i mange år et skomagerværksted, derfor
bliver! han i daglig tale kaldt "Carl Skomager". Carl har
boet på Egebjergvej i 65 år og er derfor god at gæste, når
man søger oplysninger om vejen, dens huse og dens bebo-
ere. Det har jeg da også benyttet mig af.

Egebjergvej 141
Tilbage til nr. 141. Huset blev, som nævnt ovenfor, bygget
i 1927 af Inger og Magnus Thomasen. Magnus startede en
taxa-forretning, den måtte han dog opgive efter nogle år.
Han var så uheldig at få en dårlig hofte. Dengang kunne
man jo ikke bare få en ny, så han måtte møjsommeligt gå
omkring med to stokke resten af sit liv. Han havde et
skåne-job på mejeriet. Hans kone Inger havde overtaget
franskvaskerforretningen efter sin mor Marie Magdalene
Andersen. 11951 købte Inger Thomasens bror og svigerin-
de Anders Jørgen og Agnete Andersen huset. De boede der
til 1965, da købte Robert Hansen, Tebstrup El huset. Det
blev gennem en årrække lejet ud. Robert Hansen ejede
huset til 1983. Da købte Ove Therkilsen det, han var lærer,
men i 1989 fik hen lyst til at foretage en jordomrejse, der-
for blev huset igen solgt, denne gang til Roald Lisborg. Tre
år senere i 1992 solgtes huset igen til Per Bøgelund Jensen.
Året efter i 1993 solgte han huset til de nuværende ejere
Joan Christensen og Brian Jensen.

Egebjergvej 143
Huset her blev, som før omtalt, bygget af Erik Nielsen som
aftægtsbolig i 1924. Huset ligger ikke ud til Egebjergvej,
men ved "Lille Vej". Det er nok det mindste hus på Ege-
bjergvej, det har da også fået tilbygninger flere gange i
årenes løb. Erik Nielsen boede i huset til 1933, da blev
huset solgt til Ane og Jens Martin Rasmussen. Efter Jens
Martin Rasmussens død i 1940 solgtes huset til Rigmor og
Ove Steffensen, som nu bor på 0sterhøjsvej. 11943 solgte
de igen huset til Jensine og Ingemann Sørensen. Efter Inge-
mann SØrensensdød i 1981, blev Jensine boende i huset
endnu i nogle år. Hun flyttede på plejehjem i 1986 og huset
blev solgt til Tommy Jensen. Han boede der til 1995, hvor-
efter Johanne Simonsen købte huset. Siden 1997 er det
Lisbet Trane og Sten Balle, som hafboet der.

Nu nåede vi ned til den lille vej og så springer vi igen
lidt i husrækken. Vi går ned til "Skomagerens Hus".

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus, fotograferet ca. 1953

Egebjergvej 131
Peder Svendsen, som ejede gården "Egesholm",
byggede i 1890 huset som bolig for en daglejer på
gården. Han havde købt hele arealet op til "Lille
vej" af den tidligere ejer Mikkel Peder Terkelsen.
Peder Svendsen ejede kun huset i tre år. 11890
købte Marie Magdalene og skrædder Anders Jørgen
Andersen huset tillige med den store grund. Ægte-
parret fik fem børn, men desværre døde Anders
Jørgen Andersen i 1905 i en alt for ung alder, han
nåede aldrig at se sit yngste barn. Marie Magdalene
Andersen ernærede sig nu ved hjemmebageri og
fransk vask og strygning. Måske er der nogle som
ikke ved, hvad fransk vask og strygning er? Vi tæn-
ker os tilbage til den tid, hvor mænd gik med hvide,
stivede flipper og manchetter, de kunne ikke vaskes
og stryges af alle og enhver, derfor var der folk,

Egebjergvej129
Nu er vi nået til Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. Dets
historie vil jeg gå let hen over. Ved forsamlingshusets 100-
års jubilæum i 1988 blev der udgivet et jubilæumsskrift
IIEgebjerg-HanstedForsamlingshus gennem 100 år"skre-
vet af Mogens Kirkegaard og udgivet af Egebjerg-Hansted
Forsamlingshus; Bogen beskriver udførligt forsamlingshu-
sets opståen og historie gennem de første 100 år. Bogen
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kan endnu købes ved henvendelse til et af bestyrelsesmed-
lemmerne for Forsamlingshuset.

Her skal blot nævnes, at huset blev opført på initiativ af
Peter Svendsen, Egesholm og i et samarbejde mellem et
bredt udsnit af beboerne i Hansted og Egebjerg. Huset blev
bygget i 1888 og indviet på Kong Frederik den Syvendes
fødselsdag den 6. oktober 1888.

Egebjergvej 127
Huset her er opført året før forsamlingshuset i 1887 af
sadelmager Lars Sørensen. Han boede her i 10 år til det i
1897 blev solgt til Søren Hansen. 1898 bliver det solgt til
skrædder Hans Peter Mortensen. Den fornøjelse varede kun
tre år, så hed ejeren igen Søren Hansen. Huset blev igen
solgt i 1903 til Rasmus Sørensen, som i 1906 solgte det til
Karl 1. Rasmussen. "Karl snedker" der, som tilnavnet siger,
var snedker og tillige biavler. Væver Peder Evers købte
huset i 1907, men han blev kun boende i huset i to år, så
solgte han det igen til Hans Nielsen. Det er påfaldende, så
ofte husene skiftede ejere på dette tidspunkt. Papirgangen
ved en hushandel har sikkert ikke været hverken så dyr
eller så omstændelig som nu, ligesom der nok heller ikke
har været så meget indbo at flytte rundt med. Hans Nielsen
blev dog boende i huset til 1924, da blev det solgt til Teo-
dor Andersen, som samme år solgte det videre til Janus
Rasmussen. Efter Janus Rasmussens død i 1958 overtog
hans enke Mary Eline Rasmussen huset. Hun solgte det i
1960 til sin datter og svigersøn Grete og Hans Henriksen.
De solgte det i 1963 og flyttede til Yding. De nye ejere var
Elisa Katrine og Edelfelt Mølgaard, de havde begge en
meget svag hørelse. Efter Edelfelt Mølgaards død i 1972
Egebjergvej 125

boede Elisa Katrine der endnu i en årrække. I 1979 blev

huset solgt til Egon 0stergård, som allerede samme år igen
solgte det til den nuværende ejer Kenn Nielsen. Huset, der
oprindelig var hvidkalket og havde paptag, har Kenn Niel-
sen forsynet med en skalmur af røde sten, ligesom det har
fået et rødt tegltag. På gamle billeder kan man se, at huset
engang lå i niveau med vejen udenfor, men gentagende
påfyldninger og nye belægninger har gjort, at det nu ligger
langt under. Dette forhold gør sig forøvrigt gældende ved
mange af de gamle huse på Egebjergvej. Ærgeligt nok, for
det skæmmer dem meget.

Egebjergvej 125
Huset er bygget i 1919 af Teodor Andersen. Der var ind-
rettet telefoncentral i huset og ejeren Teodor Andersen er
den førstkendte centralbestyrer, men ifølge oplysninger fra
Tele Danmark er Hansted Telefoncentral oprettet allerede i
1907. Hvor den havde til huse og hvem der var central-
bestyrer har det, indtil nu, ikke været muligt at få oplyst.
Centralen blev oprindelig oprettet under Forenede Sydjyd-
ske Telefonselskaber. Men blev i 1922 overtaget af Jydsk
Telefon A/S. På dette tidspunkt var der 55 abonnenter.
Teodor Andersen var centralbestyrer til 1933. Derefter
overtog frk. Camilla Nielsen både hus og job. Hun passede
centralen i 6 år til 1939, hvor hun solgte huset til Rasmine
Marie Sørensen. 1947 blev hun afløst af Mary og Janus
Rasmussen.

Nu er der måske nogle af den yngere generation, der tæn-
ker: Hvad er mon en telefoncentral? Er det ikke bare et

sted, hvor der sidder en masse digitalt isenkram, som sØr-
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ger for, at vi bliver koblet på det nummer, som vi har tryk-
ket ind? Jo, det er det jo nok i dag, men i telefonens barn-
dom var det hele manuelt arbejde. Når man skulle ringe til
en anden telefonabonnent, det var der forøvrigt ikke så
mange der var, var fremgangsmåden den: man gik hen til
telefonen, en stor sag, der som regel var skruet fast på væ-
gen, drejede nogle gange rundt med et håndtag, som sad på
siden af apparatet, det gaven ringe-tone på centralen. Der-
efter løftede man røret af, det vejede forøvrigt tre gange så
meget, som det vi kender i dag. Nu hørtes telefondamens
stemme "Hansted", så bestilte man det ønskede nummer,
lad os sige at man ønskede kontakt med nr. 15 i Rask Møl-
le, centraldamen sagde "et øjeblik", kort efter kom en an-
den stemme der sagde "Horsens", nu gentog man bestillin-
gen - nr. 15 i Rask Mølle- der blev igen sagt "et øjeblik",
kort efter igen en ny stemme som sagde "Rask Mølle". Så
sagde man "jeg vil gerne tale med nr. IS" -"et øjeblik", og
endelig tonede stemmen fra den person, man ville tale med
frem i røret, hvis da ikke nummeret var optaget eller det
ikke svarede, for så kunne man begynde forfra igen. Når
man så havde talt i tre minutter, brød centraldamen ind og
sagde "tre minutter", det gentog sig for hver tre minutter
der gik. Havde vi den ordning i dag, kunne vi nok spare
noget på telefonregningen, men den kunne nu også til tider
være ret irriterende. Fra kl. 20.00 om aftenen og til kl.7.00
om morgenen var telefonen lukket, den var kun åben for
livsvigtige samtaler, og da var det til meget forhøjet takst.

Som før omtaltvar der i begyndelsen ikke mange, der
havde telefon, derfor forfaldt man til ikke at slå nummeret
op i telefonbogen, men kun bestille f.eks. "Brugsen" eller

Mary Rasmussen ved omstillingsbordet

11 " 1,.. ~

"Smeden" og så overlade det til centraldamen at fmde frem
til den rigtige. Da der kom flere abonnenter til, gik den
fremgangsmåde ikke mere. Den personlige kontakt kunne
til tider være ret charmerende. Når man ringede op og be-
stilte et nummer, kunne man godt komme ud for, at central-
damen sagde: "Det kan du godt opgive, han er ikke hjem-
me, han er lige kørt her forbi, jeg tror han skulle til Hor-
sens".

I den lille tilbygning eller vindfang, ved den sydlige
gavl, hang der en telefon på væggen. Den kunne benyttes af
folk, som ikke selv havde telefon hjemme. Man kunne bare
banke på en lille lem i døren ind til centraldamen og bestil-
le det nummer, man ønskede og så betale ved lugen, inden
man gik, det var der mange, som benyttede sig af.

Efter Janus Rasmussens død i 1958 overtog Mary.Ras-
mussen både Huset og Centralen, senere med hjælp af Jens
Arne Madsen. Centralen blev automatiseret den 21. okto-

ber 1970.Efter Mary Rasmussen (Madsen) s død i 1977
overtog Jens Arne Madsen huset. Det blev efter hans død i
1989 solgt til Lars Baltzersen. Husets beboere i dag hedder
H. Vestergaard og Ivan Hansen. O

På vor vej ned ad Egebjergvej er vi nu nået til Gl. Kirke-
vej, her stopper vifor denne gang. Fortsættelse følger
måske i næste nummer af Broen.

BogenEgebjerg-Hanstedforsamlingshusgennem100år
er redigeretafMogensKirkegaardog udgivetaf Egebjerg-
Hansted ForsamlingshusI/S i 1988. Bogen fortæller
forsamlingshusetshistoriegennem100år. Denkanendnu
købes-pris50.-kr.-vedhenvendelsetil BerntStribolt,GI.
Egebjergvej35,v 75656266.

BøgerneMenneskerogstederi HanstedogEgebjergder
udkom i 1986og Fra det gamle Lundum-Hanstedder
udkomi 1987er beggeredigeretaf MogensKirkegårdog
udgivetaf LokalhistoriskStudiesamlingfor Hanstedsogn,
som arkivetdenganghed. Bøgerneomhandler,foruden
omtalen af Træskoringefabrikken,og Pottemagernei
Hanstedog Egebjerg,en rækkehistoriskeemner,heraf
kannævnes- Degamlefestegårdeshistorie.-Mejeriet
Egedalshistorie.-Vandværkssøenogdengamlepavillion.-
Fra sogneforstanderskabtil byråd.-Skoler i det gamle
Lundum-Hansted- og megetmegetmere.
Bøgernekankøbesfor 40.-kr.pr.stk.vedhenvendelsetil
MogensKirkegaard,0sterhøjsvej22, v 75656109.Det
gøresopmærksompå,at af bogen"Menneskerogsteder
i Hanstedog Egebjerg"er derkunfå eksemplarertilbage.
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Gudst_ienester
februar/ marts/ april
1998

Lundum
kirke

Hansted
kirke

IngerliseS~oae~IY(L30

IngerliseSander1 09.00 IngerliseSander

Ingerlise Sander;!10:30 IngerliseSahder

IngerliseSander119.30

Søndag,den8. marts
2. søndagi fasten

. ... .... ..

Sønda,g;den15.marts
B.søndag. ifåsten
::,-:,,-::~>',:,:,:,:,:>"~'i':;i'" .:;c,:.:: . . .

Søndag,den22.marts
Midfaste

Søndag,den5.april
Palmesøndag

IqrsdagA1en'9:april
'Skærtorsdag ./;,,~:..;,,~/<.,:'~,y.,,j>~':48:0o<j

Fredag,den1O.april
Langfredag
. - ... .. ......

Sønrlag'den12.aprjl
P~skedågk',.. 1

Mandag,den 13.april
2. påskedag

Sø~dag,den19;april
1.søndag:efterpåske

Søndag,den26.april
2.søndagefterpåske

Søndag;den.3;.maj
3.søndag~efter:.påske

10.30 IngerliseSanderI09.00 IngerliseSander
Kirkekaffe

Ingengudstjeneste 119.30"~lngerlise;Sander

14.00 IngerliseSander116.00 IngerliseSander

09.0~ IngeriiseSanderrH);30lngerlise Sand~r

10.30

09.00 DorteHsakse

Ingengudstjeneste

10.30 Ingerlise!Sandef'109!00

Gudstjenester på
Hansted Hospital
Onsdag,den 4.februar1998,kl.14.30: IngerliseSander
Onsdag,den25.februar1998,kl.14.30: IngerliseSander(altergang)
Onsdag,den18.marts 1998,kl.14.30:IngerliseSander
Onsdag,den 8.april 1998,kl.14.30: IngerliseSander(altergang)

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 ('6' 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
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
og kl. 19.30.

Når du er interesseret i at benytte
kirkebilen, kan du ringe direkte til
Horsens Taxa ('6'7550 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.

G.ravervedLundumKirke ...

Thorkild Lindskov '6' 7565 4225

Toftevej 18, 8700 Horsens

GravervedHanstedKirke
telf. på kirkegården '6' 75656704
Hans Thomsen '6' 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 '6' 7565 6412
Stængervej 24, 8700 Horsens
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Folkekirkelig Nærradio
optagergudstjenester(udsendessamme ogudsenderetmagasinprogram
dagkl.18.00)påfølgendesøndage: kl.17.30-18.00påfølgendeonsdage:
01.teb : Torstedkirke; 11.teb : DennyeSalmebog;

vedsognepræstReginBuus . vedHelgaSørensenogAnneMarieVrangPoulsen
01.mar : Sønderbrokirke; 11.mar : SognepræstKirstenHøgi samtalemeddommerEh-

vedsognepræstHansJørgenKaltoft renreich
29.mar : Østbirkkirke; 08.apr : Skole/ kirkesamarbejde;

vedsognepræstVibekeGregersen allebørnsyngersalmeri Klosterkirkenmedsogne-
26.apr : Tønningkirke; præstAnneMarieVrangPoulsen

vedsognepræstIbKlausen 06.maj : Horsenskrematorium;
24.maj : Endelavekirke; samtalemellemsognepræstKirstenHøgogKnud

vedsognepræstElinPost Skovgaard

!~'!!$rkning til gudstjenesteplan
Bemærk påsken: Skærtorsdag: Aftengudstjeneste med
altergang - for begge sogne. Langfredag: Bemærk: Lun-
dum kirke kl. 14 og Hansted 16.00.

Meddelelse: Vedr. kirkekatTe: Menighedsrådet har beslut-
tet forsøgsvis at servere kaffe nederst i Hansted kirke efter
nogle 9.00 gudstjenester og aftengudstjenester. Rummet er
stort og smukt at være i, og man kan sætte sig lidt efter
gudstjenesten ligesom man nu har tid og lejlighed til. -
Foreløbig bliver der tale om fastelavnssøndag efter aften-
gudstjeneste, og Palmesøndag 5. april efter 9.00 gudstje-
neste. Hvis man kører med kirkebil, må man så aftale et
kvarter eller halv time senere, ligesom man nu mener, man
vil blive.

. MUSIKGUDSTJENESTE !!!:
Den 22. marts kl. 19.30 for både Lundum og Hansted
sogne.- Er der vinter eller forårstegn i marts- vi ved det
ikke, men gå ned i Hansted kirke. Tag en pause i helligda-
gen, en pause til at hvile fra alt, hvad der er sket og skal ske
i hverdagene, en pause til glæde til meditation og lytten til
noget smukt og lad tonerne pible inde i sindet -Tre dygtige
musikere kommer og fylder rummet med skøn musik og
sang.
Olav Pedersen, orgel. Lene Sørensen, baryton og solo-
sang. Brian kristensen, cornet. Alle tre kommer fra
Bjerringbro. Der vil blive lagt læsninger eller kort
prædiken ind i programmet.
Hjertelig velkommen fra begge sogne. O

B!~en!pureringaf Hansted .kirke
På en højning øst for den gamle kongelige besiddelse Han-
stedgård, men nu noget klemt af jernbanen, ligger den gam-
le anselige hvidkalkede og blytækte kirke, der består af
romansk apsis, kor og skib, hvortil slutter sig et sengotisk
tårn i vest, et ligkapel fra 1873 (tidligere våbenhus) ved
nordsiden samt ved sydsiden et våbenhus fra midten af
1920erneLJa sådan lyder egnsbeskrivelsen i "Trap Dan-
mark" af det ældste og mest interessante hus i Hansted-
Egebjerg.

Hansted kirke er omkring 1100-tallet rejst af Hansted-
borgere. På dette tidlige tidspunkt kendte man ikke til tegl-
sten, og derfor anvendtes kildekalk (frådsten) til byggema-
teriale, et blødt materiale, som kan brydes, hvor kildevand
springer frem. Frådstensblokkene kan være sejlet til fra
gudenåområdet og tæt ind til byggepladsen. Det romanske

kirkerum var mørkt og fladloftet med små højtsiddende
vinduer. I 1475'erne ønskede man et lysere og højere kir-
kerum. Man begyndte en større ombygning, hvor det flade
bjælkeloft blev fjernet og hvælvene blev opmuret med
store brændte teglsten -"munkesten"- et bekosteligt og
kompliceret projekt, som krævede dygtige håndværkere.
Kort tid efter at dette var afsluttet, gik man i begyndelsen
af 1500-tallet i gang med opførelse af tårnet, hvorfra den
gamle kirkeklokke siden har ringet hver dag.
Fra begyndelsen havde kirken kun et sparsomt inventar,
bestående af en muret stenbænk langs væggene, det hvid-
kalkede alter og døbefonten. Der var to døre, en mod nord,
som anvendtes af kvinderne og en mod syd som mændene
gik ind ad. Først senere efter reformationen i 1536 begynd-
te man at møblere kirkerne. Hansted kirke fik omkring år
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1600 sin prædikestol og i 1620 sin altertavle, begge i re-
næssancesti!. Kirkebænke, som vi kender dem i dag, blev
opstillet i skibet, men de nuværende stoleværker er af nyere
dato.

Det var i 15-1600 tallet almindeligt, at rigmænd kunne
blive begravet inde i kirken, og et sådant gravminde, et
epitafium i barok fra 1711, er over korbuen ophængt over
Anders Jensen Thonbo og hustru til Hanstedgård.. På sam-
me måde har købmand Laurids Riber i 1722 bekostet kor-
gitteret og ladet familiens kister opstille i gravkælderen
under koret.

Korgitteret har blandt andet været anledningen til den
indvendige istandsættelse af Hansted kirke. Menighedsrå-
det ønskede, for at forbedre forholdene for gudstjenesten,
at sammenhæng og udsyn mellem kor og skib blev bedre.
Korgitteret havde tidligere været stillet op midt på nord-
væggen over bænkeryggene, men var i forbindelse med en
restaurering i 1943 blevet stillet tilbage i korbuen. Nu er
korgitteret flyttet og stillet på gulvet, hvor det danner en
megetdekorativbaggrundfor døbefonten. .

Restaureringen omfattede fornyelse af kirkens stengul-
ve og i den forbindelse ønskedes gulvet i koret sænket med
et trin, hvilket ikke viste sig muligt på grund af gravkæl-
deren. Omlægningen af gulvene medførte nødvendige æn-
dringer ved alterbordet og prædikestolens trappe. Prædi-
kestolens gulv viste sig angrebet af svamp, men er nu for-
nyet med et nyt egetræsgulv. Det gamle inventar er blevet
efterset af Nationalmuseets konservator og alterbordet
prydes af et nyt antependium udført af tekstilkunstneren
Hanne Sønnichsen fra Højer. Koret har fået ny lampetbe-
lysning. Stoleværket er blevet afsluttet med paneler og
nymalet sammen med orgelet. På loftet fandtes de gamle
nummertavler, som er blevet istandsat og forsynet med nye
numre.

Håndværkerne havde, da de i 1925 mod syd byggede
våbenhuset, ikke taget sig i agt for, at de byggede hen over
gamle grave, hvilket havde bevirket sætninger i murene.

Våbenhusets fundamenter er nu forbedret og ført ned til
fast bund, og til gulv er de gamle gulvtegl fra midtergangen
genanvendt.

Ved forandringerne ved alterbordet fandt håndværkerne
følgende meddelelse fra deres forgængere skrevet på tag-
skiferplader:

Denne Alterfod er ommuret af Murersvendene Jens
Jensenfødt i Hansted 1850 og Christian Christoffersen
født i Ørum 1848 og Arbejdsmand Peter Jørgensen født
i Skaaby på Fyn 1841, alle bosiddende i Horsens, og
arbejder for Murermester A.K.Nielsen og Søn. Oven-
nævnte arbejde er fuldført den 31. august 1893. Grun-
den hvorfor Vi har skrevet dette er at det ikke skal gaa
vore Efterkommere som mulig kommer til at nedbryde
dette, som det gik os da vi brød dette ned, Arkitekten
Hr. Estrup passede nøje på os under Nedbrydningen
for at Vi ikke skulle tage eller ødelægge de i Foden
gjemte Skatter - Vi Fandt intet -Altertavlen er nedtaget
ogført til Horsens,for at restaureres.

Arbejdet med istandsættelse af en gammel kirke medfører
altid, at man støder ind i tidligere slægters spor og arbejder
med ændringer og istandsættelser. Det er nødvendigt med
en særlig indsigt og viden, således at man ikke ødelægger
den spændende historie, en gammel kirke rummer. Til
håndværkerne stilles ligeledes særlige krav til kvaliteten af
deres arbejde.

Hansted kirkes restaurering er udført af Murerfirmaet Vig-
go Jensen, Hansted tømrer og snedkerforretning vlMogens
Daugaard, Egebjerg El v/Gunnar Juh!. og malerfmnaet
Finn Damgaard.

Kirkerestaureringen er udført med et fast budget, som
ikke rummede mulighed for at få alle ønsker opfyldt, men
en god indsats fra håndværkerne har ført til et fint resultat.
Det markante og imponerende kirkerum er tilføjet en
smuk, enkel harmoni, som fremover danner en værdig
ramme om sognets kirkelige liv. O
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I, som er faddere til dette barn
af ArneThomsen

Hver søndag døbes henimod tusind børn i Danmarks kirker. Situationen er så velkendt, at næsten
ethvert barn kan genfortælle, hvad der sker. En lille kreds voksne slår kreds om døbefonten. Det
er fadderne. Og alle dåb afsluttes med, at præsten fortæller fadderne, hvad der er deres ansvar og
opgave overfor den nydøbte.

"I er nu vidner", hedder det. Fadderne er altså for det første
dåbsvidner. For at det ikke siden kan drages i tvivl, at
barnet virkelig har modtaget den kristne dåb, skal fadderne
være til stede ved døbefonten og se dåben ske, og bagefter
indskrives deres navne i kirkebogen.

Men betydningen af fadderen rækker langt videre.
Ordet er overtaget fra det plattyske vadder engang i midde-
lalderen, og det tyske ord er en oversættelse af det latiske
compater, der betyder "medfader". Dåben opfattes nemlig
som en genfødsel, en ny fødsel, hvorved dåbsvidnerne
indgår i et åndelig slægtsskab med det lille barn. På samme
måde er ordet" gudmoder", der jo bruges om den kvinde,
som direkte bærer barnet, et udtryk for, at hun ved dåben
åndelig talt kommer i slægt med den lille. Også gudmo-
deren regnes med til barnets faddere.

At være fadder betyder altså, at man stiller sig side om
side med barnetsforældre og påtager sig et ansvar på liv-
stidoverforbarnet. .

Igennem mange århundreder var det derfor af stor
praktisk betydning, at et barn fik gode faddere. De var
barnets "skytsengle", der skulle blive ved med at følge
barnet under dets opvækst og hjælpe barnet frem i verden.
Hvert år på barnets dåbsdag sendte de dåbsgaver til barnet,
og hvis forældrene døde, skulle fadderne træde i forældre-
nes sted og sørge for barnets fremtid.

I vore dage giver det at være fadder ikke mere sådanne
sociale forpligtelser. Nu siges det ved dåben alene, at fad-
der skal drage omsorg for, at barndet opdrages i den kristne
tro, hvis forældrene dør, før barnet bliver voksent.

Efter den nugældende myndighedslov er skifteretten
ikke mere bundet til fadderne, når det skal bestemmes,
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hvem der skal vælges til værge for forældreløse børn.
Men det bestemmes af loven, at man især skal vælge

personer, der er nært knyttet til barnet ved slægtskab eller
venskab. Og forældre kan mens de lever bestemme, hvem
der skal være værge for deres børn, hvis forældrene dør,
mens barnet er mindreårigt.

Når forældrene vælger faddere til deres børn og dermed
også vælger dem, der skal love at tage sig af barnetskriste-
lige opdragelse ved forældrenes død, er det altså stadig
både rimeligt og ansvarligt, om forældrene her vælger
netop de mennesker, som de også helst ser skal være værge
for barnet i det hele taget, hvis barnet bliver forældreløst.

Kun på den måde kan der komme virkelighed bag det
løfte, som fadderne skal give ved døbefonten. Dette kan
sikrest ske ved, at forældrene ved dåben ligefrem opretter
et børnetestamente, der meddeler, hvem de anser for bedst

egnede til at være værge for deres barn.
Fadderne er - selv når de har den allerbedste vilje - et

værgeløst folkefærd. Hvis f.eks. forældrene engang efter
dåben udmelder sig af folkekirken sammen med deres
mindreårige barn, er barnets faddere afskåret fra at forhin-
dre det. Fadderen kan heller ikke forhindre, at deres gud-
barn adopteres af mennesker, der ikke er medlemmer af
kirken.

Kun barnets forældre kan altså skabe indhold i den

smukke gamle ordning, så fadderskikken bliver noget andet
og mef(~end en tom tradition.

Ved at vælge faddere med tanke på barnets fremtid, kan
forældrene grundlægge et forhold mellem barnet og dets
faddere, som kan blive til et følgeskab for hele livet -med
fadderne som "medforældre" , der altid husker og støtter
deres gudbarn. O

. I t ~ +"
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Ungdomsskolen, efteråret 97
textogfoto af HenrikMeldgaard

Sehvadduvil i Københavnfor100kr i PartybyNight8.november1997
Ungdomsskolen arrangerer fortsat i samarbejde med Kul-
turforvaltningen og Horsens Ny Teater 3 -4 årlige koncer-
ter / diskoteker for unge under 18 år. Billetprisen har hidtil
kunnet holdes på 50 kroner- og for pengene får de unge en
hel aften med diskotek, lokale bands og en koncertoplevel-
se med et 'navn' udefra den store verden. Ved november-
udgaven af Party by Night havde de engelske poptøser
'Spicish' Girls' lagt vejen forbi Horsens med deres meget
naturtro efterligning af de uopnåelige fænomener 'Spice
Girls' .

Ca. 650 unge morede sig og dansede længe. Festerne
arrangeres af Ungdomsskolen, og unge fra Ungdomsrådet
og Børnebyrådet deltager i såvel forberedelser som afvik-
ling af arrangementerne. Horsens Ny Teater er vært, og de
unge kan købe forfriskninger i baren- men kun sodavand !
Party by Night er ligesom alle andre af Ungdomsskolens
fester og arrangementer alkoholfri, og voksne medarbej-
dere sikrer en tryg atmosfære for de mange unge.

Næste Party by Night finder sted i løbet af marts 1998.
Billetterne vil som sædvanligt blive tilbudt eleverne gen-
nem klasselærerne i skolen, og evt. restoplag kan derefter
købes direkte på teatret O

lød det glade budskab, og på rekordtid var samtlige pladser
væk til Københavnerturen den 24./26. oktober 1997. Des-
værre måtte vi skuffe enkelte unge- vi kunne ikke få plads
til flere i den københavnske ungdomsklub' Smørhullet' ,
hvor vi skulle overnatte. Til gengæld har alle fået en ny
chance, idet vi gentager turen her i januar måned 98.

Med hjælp fra DSB lykkedes det via busser, tog og
færger at komme til og fra hovedstaden, selvom det blev
halvsent søndag aften, inden en busfuld trætte ledere og
unger rullede ind på Banegårdspladsen- meget mætte på
oplevelser.

De unge havde selv ønsket at se nogle ting i fællesskab,
bl.a. Christiania, hvor der var arrangeret rundvisning.
Stemningen var ikke specielt venlig, og man måtte ikke
tage billeder derinde.

Lørdag eftermiddag var holdet i Planetariet. Det lykke-
des at skaffe billetter til alle til en meget speciel forestil-
ling, hvor man nærmest kom på en ekspedition ud i rum-
met. Rumstationen MIR blev besøgt, og derpå gik turen
hjem til det mere jordnære: aftensmad på McDonald' s og
senere diskotek hjemme i 'Smørhullet'.

Der var også tid til at gå på indkøb og selv se sig om-
kring i mindre grupper. Mange fik købt tøj og cd'er med
hjem.

Hjemturen gik med tog til Odense, hvor holdet skulle
skifte til bus. Og chaufføren måtte være en træt mand, for
hans væremåde skaffede ikke nye kunder til selskabet.

Turen blev arrangeret og ledet af Torsted og Lund afd.,
og på demokratisk vis var der lige mange deltagere fra
Egebjerg, Lund og Torsted- i alt 46 mennesker- som sam-
men var enige om, at det havde en rigtig god tur med mas-
ser af hygge og socialt samvær.

E
Q)

-=
O>

.U)...
Q)...
~
ccu
E
ccu'C...
o>.c
Q)
'5
IS!
:s
.5
Q)

'C

ro
c
Q)
...
Q)
en
'S;
Q)
c
cu
Q)

J

Katrine,Nicolai,DennisogJeanethyggersig i smørhullet!

Madtil allepåJensensBøfhusi København!
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Ungdomsskolen, foråret 98
textaf HenrikMeldgaard

Ungdomsskolen er i gang efter juleferien med gode klubak-
tiviteter. Vi har i efteråret haft meget stor søgning i
klubben- og vi håber interessen fortsætter.

Paristuri påsken1998
Ungdomsskolens storbytur går på opfordring til Paris, og
der er stadig ledige pladser- men det haster med tilmelding.
Prisen er kr. 1.785 for 6 dage, inel. besøg i Disneyland.
Tilmelding gennem kontoret på afdelingen eller direkte til
Jonna Rasmussen på Ungdomsskolens kontor, 75 6143 44,
lokal 3880. Som ledere deltager bl.a. Leif Andersen, Tor-
sted og Henrik Meldgaard, Egebjerg.

Rulleskøjtebane
Efter forhandlinger med Kultuforvaltning og Teknisk for-
valtning har vi nu fået tilladelse til at gå i gang med projekt
Rulleskøjtebane. En gruppe unge kom med ideen allerede i
efteråret, og vi har skaffet gode arbejdstegninger, så vi kan
gå i gang med selve det sjove- at bygge en rigtig 'prof
bane til de mange børn og unge, der løber på skøjter.

Vi har fået lov til at låne en staldbygning, hvor vi kan stå
og arbejde, og vi forventer at være klar til opstilling efter
påske. Erik Thomsen finder et velegnet sted i nærheden af

Velkommeni diskoteket! foto:HenningRosenvinge

Ballonergøresklartil diskoteksfesti Egebjerg!

Egebjerghallen, hvor banen kan placeres. De unge får
deres del af ansvaret for vedligehold og oprydning, så ba-
nen kan blive til glæde for alle.

Bygge-holdet ledes af tømrer og lærer i ungdomsskolen,
Peder Laursen, og hvis du gerne vil være med, så kontakter
du Peder eller en af medarbejderne i klubben. Også foræl-
dre med praktisk håndelag er velkomne !

Bowling,skating,swimming. .
Nej, ikke klip fra engelsktimen, men nogle af de aktiviteter,
som bliver tilbudt i løbet af vinteren og foråret i din egen
klub. Se opslagene i klubben!

Husk, at du er den vigtigste medarbejder, vi har: Kom
med gode ideer- så hjælper de voksne med at få dem
gennemført.

Fredagsåbentogfester. .
Klubben fortsætter med at holde åbent ca. en fredag hver
måned:

Fredag 06. februar
Fredag 27. februar
Lørdag 07. marts
Fredag 13. marts
Fredag 27.marts
Fredag 24.april:

: Fredagsåbent, kl. 19.00~23.00
: Fest, kl. 19.00-24.00, entre kr.20
: Udstilling på Rådhuset, 9.00-14.00
: Fredagsåbent, kI19.00-23.00
: Fredagsåbent, kI19.00-23.00
: Fest, kI. 19.00-24.00, entre kr. 20

Klubaftener
Klubben har som sædvanlig åben mandag, tirsdag og ons-
dag aften fra k1.19.00til 21.45. Hvis du kommer regelmæs-
sigt i klubben, skal du have et klubkort til 20 kr. Vi har i
øjeblikket ca. 70 unge, som kommer i klubben jævnligt.

Klubrådet er med til at bestemme indretning, indkøb,
aktiviteter og ture m.m. Sammen med de voksne medarbej-
dere er de med til at gøre klubben til et godt samlingssted
for unge i Egebjergområdet.

Medarbejderne er fortsat Henning Rosenvinge, Annette
Nielsen, Irma Egelund, Tommy Andersen og Ulla Bæk
Laursen, som også er lærer for vores fotohold.

foto:HenningRosenvinge

,

Forældreervelkomne
Vel er Ungdomsskolens klub et fristed
for mange unge, men det beyder ikke,
at der er adgang forbudt for voksne. Vi
siger velkommen til forældrene -kig
ind i klubben og hils på os, vi har som
regel kaffe på kanden. O
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Nyt ars løjer eller hærværk
Nytårsaften er overstået. En aften, der bliver fejret, og hvor
vi alle sammen omgiver os med glade mennesker. Men
hvorfor er der nogle, der skal have afløb for deres feststem-
ning ved at ødelægge - ved at begå tanketomt hærværk?

Der er tilsyneladende vandret et hærværksspøgelse
gennem byen. Mange har oplevet disse ødelæggelser. I
Kaskelotten drejer det sig bl.a. om smadrede blomsterktim-
mer - kummer, der er alt for tunge til mindre børn.

Vi opfordrer inderligt forældre til børn, der har været til
ungdomsfest, har turet rundt med kammerater eller lign. til
at snakke med deres børn. Naturligvis regner ingen med, at
det er lige netop DERESbam, der har forgrebet sig på an-
dres ejendom. .. men nogle af byens unge eller deres
gæster har altså gjort det ! ! De har åbenbart ikke fantasi til
at lave såkaldte nytårsløjer - ting man kan grine af.

Vi har naturligvis meldt det skete til politiet og vil her-
med bede om, at alle ansvarlige mennesker hjælper med at
holde lidt øje med området. Kaskelottens område er et
meget benyttet område og sådan vil vi helst have det -men
det skal da behandles med respekt og omtanke, ikk'!

Hvis nogen ved, hvem det er, der har lavet hærværk her, vil
vi meget gerne vide det. Hvis I har mod til at komme og
sige det, skal vi nok lade være med at nævne jeres navn.

Ha' et godt 1998 ! a

textafAnetteAndersen

Klubben i Kaskelotten har udgivet en CD sammen med
klubberne i Stensballe og Torsted. Børnene har været i et
rigtigt CD/pladestudie for at indspille Roy Orbinsons gam-
le hit "Pretty Woman".

De medvirkende solister er:

Anne Jønsson, Louise Bregenov, Cåmilla Andersen,
Cecilie Bech Christensen, Stine Jørgensen, Jakob Hoff-
mann Frederiksen og Rene Svenningsen.

Det har bevirket, at de andre børn i Klubben også har fået
lyst til at indspille en CD, så til foråret kontakter vi atter
CD-studiet og laver en hel CD selv!

Klubben har foræret Radio Horsens en CD, så nu kan I

ringe ind til Radioen for at høre nummeret! CD' en hedder
"Klubliv" O

Side34 Broen



Juletræsfest
Kaskelotten holdt den 2. december 1997juletræsfest i
Egebjerg Hansted Forsamlingshus. Vi var med 285 delta-
gere med til at sætte rekord i Forsamlingshuset.

textogfotoafJørnChristoffersen Dagene op til den 2. december lavede alle stuerne julepynt
til det store juletræ. Efter skoletid var grøn stue nede i
Forsamlingshuset og pynte træet, der måtte have skåret
noget af toppen, så stjernen kunne være der.

Juletræsfesten startede kl. 17.00 med julesange sunget af
Hvalungens hjælpenisser. Bagefter kaldte vi på julemand-
en, som tilfældigvis kom forbi. Han dansede med rundt om
juletræet og inden han gik, gav han os godteposer.

Tiden gik hurtigt, der skulle jo være tid til leg, snak, spis-
ning af æbleskiver og risengrød. Kl. 20.00 skulle vi hjem
og se Pyrus -nogle så nok håndbold. Alt i alt en hyggelig
aften for såvel store som små. Vi håber på at kunne gentage
successen til næste jul.O

., -
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torsdag den5.marts1998
kl. 14.00. 16.00

Kom til en hyggelig eftermiddag
sammen med beboerne, persona-

let og andre gæster.
Der kan købes kager, kaffejthe.

Der vil være underholdning af
Hanne Rask & Jørgen Bastholm

På glædelig gensyn

Børnenemødteældrekendtederfik et knus.
., .. ! u'

i

Børnunderholdt
ældre på Hospitalet
Der blev i oktober 1997 afholdt arrangement i Kaskelotten med loppemarked og
andre salgsboder. Overskuddet gik til underholdning, kaffe og kage ved "Kage-
cafeen" på Hansted Hospital den 6. november 1997.

Der blev underholdt af Preben Grønkjær, der sang og spillede et par timer, og
de syv børn, der var mødt som repræsentanter fra Kaskelotten sammen med
pædagog Bo Wittus, sang flere sange til stor glæde for alle de fremmødte.

Hele arrangementet blev meget vellykket og fra Hansted Hospital skal der
lydeen stortak til børnog voksnefra Kaskelottenfor denflotteindsats. O

l'

11

Kaskelottensbørnunderholdermedsang.

Beboernenydersåvelmusikogsnagsomkaffeogkage!
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Textaf FrandsPaaskesen

Foråret 1998
Efteråret blev afsluttet med et julernø-
de sammen med menighedsrådet den
11. december 1997. Først med en
gudstjeneste i Hansted kirke, og der-
efter kaffe og munter underholdning i
Forsamlingshuset.

Det første møde i 1998 var nytårs-
fest torsdag den 8. januar i klubloka-
let ved Egebjerghallen. Her blev ser-
veret skipperlabskovs med øl eller
vand til. Pastor Ingerlise Sander
underholdt med oplæsning og derefter
nød vi Ninas kaffe og flødeskumslag-
kage.

Torsdag den 12. februar kl. 13.00
afholdes der bankospil og vi vil prØ-
ve, at finde lidt underholdning også.

Torsdag den 12. marts kl. 13.00
afholdes pensionistforeningens gene-
ralforsamling og torsdag den 16.
marts holder vi afslutning på vin-
terens møderække.

Se i øvrigt dagspressen !

Textaf CarstenRosendal

Foråret 1998
Klubbens medlemmer træner i øje-
blikket flittigt pensum til den forestå-
ende graduering. Indtil nu har det
været det primære i træningen. Når
gradueringen er overstået, vil der
blive mere kamptræning. Så skal vi
også ud til stævner for at se, hvad vi
duer til.

o

Judooplevelseri sigte:
02.02.1998:

Supertræning for alle -
GestenN ejen

16.02.1998:

Supertræning for alle over 15 år -
Horsens

22.02.1998:

Ungdomsturnering
03.03.1998:

Supertræning for alle over 15 år -
Odense

23.03.1998:

Supertræning for alle over 15 år-
Kolding

Textaf RikiAugustsen,Egesholm

Glade jul,
dejlige jul I

Vor stikvej havde i julen investeret i
julekæder til vore træen som skulle
gøre vejen hyggelig for os og andre at
se på i julemåneden.

Men ak - vi kunne desværre konsta-

tere, at nogle åbenbart ikke kunne
tåle, at det så pænt ud! Man havde
ganske enkelt bare rykket ledningerne
fra hinanden, så de ikke kunne bruges
mere -det er simpelthen for dårlig,
at man ikke kan have noget i fred!

Man tror, at man i et lille samfund
som vores, prøver at værne om hinan-
den og om hinandens ting, men det er
åbenbart ikke tilfældet her.

Til dig/I, der har udøvet dette hær-
værk - jeg håber, at duII har en rig-
tig dårlig smag i munden ! O

Vil du være også være
Tirsdage 18.00-19.30 AllanJørgensen 'It 75656659

Onsdage 19.00-20.30 IngerScheel-Hansen 'It 75656598

Mandage 19.00-21.00 WillyMathiasen. 'It 75665395

Torsdage 19.15-21.15 BrianScheel-Hansen 'It 75656856

Søndage 14.00-16.00 ReneHelbo 'It 75656436

Rovere I 17-?? år ITirsdage 19.00-21.00 BrianScheel-Hansen 'It 75656856

Ledere I 17-?? år I GunniHansen 'It 75656502

-en aktiv gruppe af børn og unge, som søger en fritid med holdninger og oplevelser,

- hosgrønne spejdere,somhargrønneholdningertil miljøetogoplevelseri naturen,
-så ringtil denaf ledernei ovenståendeskemasompassernetoptil din aldersgruppe!

10. årgang - nr. 3 Side 37

Bævere I 00.- 01.-
Ulveunger I 02.-03.-
Juniorer 04.-05.

Spejdere 06.-07.

Seniorer 09.-10.



God tilslutning til
generalforsamling
Igen i år kunne bestyrelsen glæde sig over et særdeles tilfredsstillen-
de fremmøde til foreningens ordinære generalforsamling, torsdag den
26. februar 1998, kl. 19.30 i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.
Efter formandens velkomst blev valg af dirigent og stem-
metællere gennemført uden afstemning (ingen modkandi-
dater) hvorefter bestyrelsens beretning kunne forelægges
forsamlingen.

Bestyrelsensberetning
Blandt de væsentligste emner i bestyrelsen beretning kan
blandt andet nævnes:
at ændringen af foreningens vedtægter nu er tilendebragt,

idet ændringerne nu også er godkendt af Horsens Kom-
mune;

at de gennem snart mange år uhensigtsmæssige trafikale
forhold ved Kaskelotten, i forbindelse med afleveringl-
hentning af børn morgen og aften, nu endelig ser ud til at
finde en acceptabel1øsning (Horsens Kommune har
givet tilsagn om at ændringerne gennemføres i førstkom-
mende forår);

at der i efteråret 1997 er gennemført vedligeholdelsearbej-
der på boligvejenes slidlagsbelægning i form af revne-
forsegling med polymerbitumen og kvartssand;

.at Horsens Kommunes ønske om tilskødning af fælles
friarealer, boligveje og beplantningsbælter åbenbart ikke
nyder stor fremme i øjeblikket;

at fældning af de sidste poppeltræer i områdets vestlige
beplantningsbælte nu udføres ved formandens foranstalt-
ning;

at den traditionelle afbrænding af Sankt Hansbål med af-
syngning af midsommervisen også i 1997 havde samlet
stor tilslutning af såvel børn som voksne;

at foreningens kasserer er særdeles godt tilfreds med med-
lemmernes præcise rettidige kontingentindbetalinger og

at kassereren er glad for foreningens HomeBanking som
giver mulighed for hurtige og præcise transaktioner samt
minimering af den kontante kassebeholdning.

Efter enkelte spørgsmål fra forsamlingen kunne dirigenten
lade bestyrelsens beretning godkende ved simpel håndsop-
rækning.

Regnskabsfremlæggelse
Her kunne kassereren fremvise særdeles smukke tal, idet .
budgetteret driftsunderskud på mere end 30.000,- kroner
var vendt til flot driftsoverskud på 2.638 kroner og 87 ører.
Enkelte generalforsamlingsdeltagere roste kassereren for
en fornuftig anbringelse af foreningens kapital som havde
givet et afkast der er 11,7% større end forudsat ved budget-
lægningen.

Indkomneforslag,budgetogkontingent
Under de efterfølgende dagsordenspunkter:

behandledes indkomne forslag,
forhandledes om foreningens arbejde i den kommende
periode og
fastsattes medlemskontingentets størrelse for det kom-
mende år.

Valghandlinger
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt supplean-
ter for den kommende valgperiode blev rimeligt hurtigt
overstået, da der ikke var kampvalg om nogen af posterne.

Efter at dirigenten havde takket forsamlingen for god ro og
orden og at foreningens formand havde takket dirigenten
for dennes særdeles myndige ledelse af generalforsamlin-
gens forhandlinger, kunne de fremmødte medlemmer indta-
ge en traditionsrig dansk februarmenii bestående af:

Du potage de pois casses
avecduporeeuit,saumurelegerement,
etdessaueissesdelamoutardeforte,

duvinaigereetdesbetteravesrougesmarinees
'* .

Eau de vie 45% III~
goQtdeeumin,eristallin,froideouehambree

de la biere bavaroise
et de I'eau glacee danoise

i
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Huskdet nu - du !!

Februar 1998

fredag den 6.
Lundum Sogns Borgerforening afholder fællesspisning i Medborgerhuset kl. 18.30

lørdag den 7.
Standerhejsning i Egebjerg Idrætsforening ved klubhuset kl. 13.00

lørdag den 21.
Fastelavnsfest i klubhuset ved hallen kl. 9.30

søndag den 22.
Lundum Sogns Borgerforening afholder fastelavn med gudstjeneste kl. 14.00 og
tøndeslagning kl. 15.00 ved MedborgerhusetI

I
,.

tirsdag den 24.
Egebjerg Hansted Støtteforening afholder klubaften kl. 19.00 i klubhuset v/hallen

torsdag den 26.
Grundejerforeningen Egesholm afholder generalforsamling k!. 19.30 i Egenjerg-Hansted Forsamlingshus.
Egebjerg Hansted Forsamlingshus har generalprøve på Revy'en 1998 kl. 20.00

fredag den 27.
Generalforsamlingen i foreningen til bevarelse af lokalsamfundet i Lundum Sogn i Medborgerhuset kl. 19.30
Generalforsamling i Lundum Sogns Borgerforening i Medborgerhuset kl. 20.00

lørdag den 28.
KFUM-spejderne afholder reception i anledning af 25 års jubilæet, kl. 13.00-16.00
Egebjerg Hansted Forsamlingshuset's Revy 1998 kl. 19.00

Marts 1998

fredag den 6.
Lundum Sogns Borgerforening afholder fællesspisning kl. 18.30.i Medborgerhuset

tirsdag den 17.
Egebjerg Idrætsforenings årlige gymnatsikfremvisning/opvisning i hallen kl. 19.00

tirsdag den 31.
Egebjerg Hansted Støtteforening afholder klubaften kl. 19.00 i klubhuset v/hallen

ADril1998

tirsdag den 28.
Egebjerg Hansted Støtteforening afholder klubaften kl. 19.00 i klubhuset v/hallen.
Mai 1998

tirsdag den 26.
Egebjerg Hansted Støtteforening afholder klubaften kl. 19.00 i klubhuset v/hallen.
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.,øb hYllddu vii, hvor du viI,ogI'- hvornår du vii. Det er essensen
i Sydbanks BlueCard.

Op til :10.000 kr. - uden videre. Som
BlueCard kunde i Sydbank får du adgan,
til at hæve op til 30.000 kr. Hvor som
helst og uden videre, du kan nemlig
bruge BlueCard aJle 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-lamper, rejser til Kina, videoudstyr,
brudekjole, PC'er eller noget helt sjette
er op til dig. Vi blander os ikke.

Lav rente. Sydbanks BlueCard
er markant billigere end de
fleste kontokort-ordnlnger.
Kom ind i Sydbank og få mere at vide.

FAs KUN I

SYDBANK

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

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

så du kan gøre en god handel.

Oveni købetfår dugoderådomsamlivskontraktog testamente.

Advokatfirmaet

MOGENS LYSTER POULSEN
Nørregade 51 .. 8700 Horsens

"B' 7561 5200 .. ~ 7561 5208

Privat: Grusdalsvej 3 -<?Egebjerg -<?8700 Horsens -<?ozr7565 6579

DIN,Lå~ .

VARMEL5VE_

:'m.:,756,~.~2(f
:Fax:7?62~
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