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Afsked med redaktøren 

I forbindelse med Broens sidste bestyrelsesmøde fik Niels Bjerregaard overrakt det originale akvarelbillede 
malet af Irma Calonius i forbindelse med Broen :S l O års jubilæum. Akvarallen der blev lavet til postkort og 
sælges i den lokale brugs, hvor det stadig kan købes. Hans Thomsen takkede Niels Bjerregaard for det store 
stykke arbejde, han har præsteret i forbindelse med opstarten af Broen og med at udvikle bladet, som det frem
står i dag 

Lokale virksomheder 
støtter Broen afHansThomsenformandforBroen 

Vi har på grund af redaktionsskifte været i gang med at bygge en ny redaktion op. 
Der skulle indkøbes nyt udstyr for fremstilling af Broen. 

Broens bestyrelse har mødt en utrolig velvilje hos de lokale erhvervsdrivende. 
Uden deres hjælp var det svært at få økonomien til at hænge sammen. 

De virksomheder, som har hjulpet os er følgende: 

Rådved Kjærsgård v/Eisebeth Myrfeld og Holger Hansen, Rådvedvej 65 

Jydeport AIS, Løsning v/Bente og Peter Skovgård, Vesterhøjsvej 52 

D. K. Boligudlejning vNibeke og Kristen Laursen, Stængervej 46a 
Disse virksomheder har venligst udlånt det udstyr til Broen, så bladet fortsat kan udkomme. På den måde er de 
med til at styrke sammenholdet i vort lokalsamfund til glæde og gavn for de mennesker, Broen bliver omdelt til. 

Broens bestyrelse vil hermed gerne rette en stor tak til disse tre virksomheder. 
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Aktivitetsdag den 
4. september 1998 
Tekst: Trude Larsen 
Tegninger på denne og modstående side: Barikissous 

En gang om året holder vi 
Aktivitetsdag i Kaskelotten. Vi hold
er det gerne en fredag eftermiddag, 
hvor vi tror, at alle, som ønsker at 
deltage, kan komme. Dørene er åbne 
for alle, og børn og personale har 
travlt med at lave boder og gøgl. I 
boderne er der tombola, salg af 
varme vafler, flødebollekast, 
fiskedam m.m. 

Alt dette laver vi sammen med vore 
børn for at samle penge ind. Da vi 
startede med vore Aktvitetsdage, 
købte vi en masse regnskov for pen
gene og brugte dette til at gøre 
børnene bevidste om: hvad er regn
skov og hvorfor er det ikke godt at 
fælde den?? 

I 1995 fandt vi frem til, at vi ville 
fjernadoptere 2 børn for de penge, vi 
havde i overskud. Gennem 
Børnefonden har vi nu adopteret 
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Esso, en dreng og Barikissous, som 
er en pige fra Togo. 

Fra Barikissou's bedstemor har vi 
sidst modtaget følgende brev samt 
tegninger fra Barikissou: 

"Kære Hvalungen, 

jeg er bedstemor til jeres sponsor
erede barn Barikissou. 
Jeg modtog jeres gave bestående af: 

7 poser dansk slik 
tegninger 
3 blyanter 
l viskelæder 
l pakke vandfarver 
3 malebøger 

Jeg ved ikke, hvordan jeg kan takke 
jer. Kun Gud den Almægtige vil vide 
det. Barikissou takker jer for jeres 
godhed og støtte til hende. Hun har 
det godt i skolen. 

Regntiden er ved at ende og vejret 
bliver varmt og solrigt. 
Barikissou og jeg ønsker jer et godt 
nytår. Må det være succesf)ddt og 
sundt, når I kommer os til hjælp. 

Varmeste hilsener 
Bedstemoderen til jeres barn 
Barikissou" 

Vi vil også gerne benytte lejligheden 
her til at sige tak til alle dem, der så 
velvilligt har givet os gaver til 
tombolaen; det har hjulpet os til, at 
vi kunne få dette overskud til vore 
børn i Afrika. Mange, mange tak til 
jer alle! 

Vi håber, vi ses til Aktivitetsdagen 
den 4. september i år- alle er 
velkomne 
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Stor mangel på klubpladser 
Egebjerg/Hansted -området • 

l 
Ventelisten til klubben i Kaskelotten 
vokser og vokser samtidig med, at 
institutionen har pladsproblemer. 
Forældrebestyrelsen ved Kaskelotten 
foreslår derfor kommunen at oprette 
en helt ny selvstændig klub. 
31 børn står i dag på venteliste til 
Kaskelottens Klub. Og den bliver 
endnu længere, når Egebjergvej 150 
udstykkes til parcelhuse. 
' De få klubpladser i Kaskelotten -
22 pladser i alt - er den eneste 
mulighed for de 80 fritidshjemsbørn i 
Kaskelotten, de 48 børn i Boblen 
(SFO på Egebjergskolen) og de 20 
fritidshjemsbørn, der kommer i De 
Fire elementer. 

22 klubpladser til i alt 148 fritidsh
jemsbørn og SFO børn i 
Egebjerg/Hansted området er alt for 
lidt. 

Det er et problem for de børn, der 
står på venteliste til klubben og ikke 
har et andet sted at være. 

Det er også et problem for de 14 
børn, der i dag går i Kaskelottens 
fritidshjem, mens de venter på en 
klubplads. Det giver gnidninger, når 
l 0-11 årige fritidshjemsbørn skal bo 
dør om dør med jævnaldrende, der 
går i klub. Det giver nemlig status at 
gå i klub med de friere rammer, der 
hersker her. 

Det giver også problemer for de 
mange børn, der står på venteliste til 
børnehave og fritidshjem. 
Hvis kommunen kunne tilbyde de 
ældste en klubplads, ville de store 
børnehavebørn kunne få en fritidsh
jemsplads, og der ville blive plads til 
nogle af de 24 børn, der står på ven
teliste til en børnehaveplads i 
Kaskelotten. 

Og det giver problemer for 
Kaskelotten. Fire gange er 
Kaskelotten blevet udbygget, og 
institutionen er vokset fra 60 børn til 
144 børn. Men fællesarealerne, per
sonalestuen osv. er ikke udvidet. Der 
er f.eks. heller intet rum til at sove i, 

til at snakke uforstyrret med 
talepædagogen, til forældresamarbe
jde, eller til bare at være alene i. 
Grupperummene er meget små, og 
støjgenerne er store overalt i institu
tionen. Med så mange børn og så 
meget personale er det også svært at 
lære alle at kende. 

To forslag 
Forældrebestyrelsen ved 

Kaskelotten foreslår, at kommunen 
opretter en helt ny selvstændig klub 
med plads til i alt ca. 50 børn inkl. de 
klubbørn, der i dag går i Kaskelotten. 
Klubben skal fYsisk placeres et andet 
sted end i Kaskelotten, men med et 
tæt samarbejde med både 
Kaskelotten, Boblen og De Fire 
Elementer. 

Alternativt foreslår foræl
drebestyrelsen at omlægge 40 fritid
shjemspladser i Kaskelotten til 20-30 
klubpladser. Det vil betyde, at begge 
grupperum i Annexbygningen 
(tidligere posthus og bank) kan 
bruges til klub. Forslaget forudsætter, 
at antallet af planlagte fritidshjem
spladser i De Fire Elementer øges. 

Begge forslag vil give gode ram
mer og muligheder for i alt ca. 50 
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klubbørn i alderen l 0-14 år. Og lette 
presset på Kaskelottens fYsiske ram
mer. 

Forældrebestyrelsen ved Kaskelotten 

Så er der nye 
Discotider i Kaskelotten 
for det sidste halve år 
af 1998 -
alle dage kl. 18.30 - 21 .00 
27. august 
28. september 
27. oktober 
30. november 
Aftenerne er arrangeret for 4., 5. 
og 6. ~!asserne på Egebjerg 
skole. 

Vi håber, at vi ses 

Personalet i Kaskelotten 
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C H E MIT ALIC A/ S 1998 
af: Knud Andersen, adm. direktør. 

Adm. direktør Knud Andersen 

Chernitalie er en servicevirksomhed 
som bygger på: 

- Medarbejdere som er dygtige og 
som har udprægede 
samarbejdsevner. 

- Investeringer i moderne 
produktionsudstyr. 

- Kvalitets- og miljøstyring. 
- Højt specialiserede 

og dygtige ledere. 

Når jeg ikke nævner printkort eller 
faconætsede metalkomponenter, er 
det fordi, at vi alene leverer printkort 
og faconætsede metalkomponenter, 
som er fremstillet efter kundernes 
tegninger og anvisninger. Vi er der
for en servicevirksomhed, som er 
utrolig afuængig afvore kunder. 

Godt samarbejde 

En god sammenligning er kvinde-
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landsholdet i håndbold. Ligesom 
vore jemhårde ladies så skal 
Chernitalie klare sig imod store og 
frygtindgydende konkurrenter, men 
de imponerende piger har vist vejen. 
Med et godt samarbejde og en uop
slidelig vilje til at vinde, kan det lade 
sig gøre for David at lægge Goliat 
ned. Chemitalic's medarbejderstab 
består selvsagt af både kvinder og 
mænd, men bortset herfra er sam
menligningen med de jemhårde 
ladies ikke så skæv endda. 

Med de "råstoffer" jeg nævnte 
ovenfor, fremstiller vi printkort og 
faconætsede metalkomponenter for 
kunder i det meste af Europa og jeg 
kan nævne en ganske speciel histo
rie, hvor Chernitalie blev kontaktet af 
en græsk kunde. Kunden ville gerne 
komme og gennemføre en kvalitets
gennemgang af Chemitalic. Først 
tænkte vi, at det jo lød spændende, 
men at det ikke lød sandsynligt med 

Grækenland og avanceret printkort
fremstilling. Ikke desto m indre kom 
kunden og efter en nøje gennem
gang, blev vi udvalgt som 
leverandør. Grunden til, at vi blev 
valgt, skal søges blandt vore medar
bejdere i produktion, salg og ledelse. 
De overbeviste nemlig, ved deres 
venlige og kvalitetsbevidste optræ
den, kunden om, at her var en 
leverandør som skiller sig ud fra alle 
de andre 800 i Europa, som i princip
pet kan købe de samme maskiner. 
som vi benytter. 

Det er således, at omkring halvde
len afvores produktion sendes direk
te til udlandet og vi har navne som 
Siemens, Ericsson, Nokia, B&O 
blandt vore kunder. På Chernitalie er 
vi lidt stolte af, at disse store firmaer 
kender Egebjerg og at vi på denne 
måde bidrager til at søtte Egebjerg på 
det Europæiske landkort. 

Satser på Egebjerg 
Netop nu sker der utroligt meget 

omkring udvikling af printkort. Det 
betyder, at Chernitalie i fremtiden 
skal investere store beløb i ny og 
avanceret teknologi for at kunne 
følge med udviklingen. Det ønsker vi 
at gøre og vi ønsker at gøre det i fab
rikken i Egebjerg. Uanset hvad vi 
ellers gør, er det vores plan at satse 
på Egebjerg fabrikken som det tek
nologiske centrum for alle vore 
aktiviteter. Det betyder også, at hvis 
vi gennemfører vore udviklingsplan
er med omtanke, forsigtighed og 
alligevel med stor hastighed, så er 
der de bedste muligheder for, at vi 
kan forblive en sund og stærk lokal 
virksomhed, som har brug for 
dygtige medarbejdere. Det har 
Chernitalie i mange år nydt godt af at 
kunne tiltrække fra Egebjerg sam
tidig med, at vi da tror, at vi også 
som arbejdsplads er med til at trække 
nyt blod til Egebjerg. Det er jo 
vigtigt for mange små lokalsamfund, 
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Egebjerg største arbejdsplads set fra luften 

at der findes arbejdspladser i nærhe
den. 

Køb af fabrik 
Chernitalie har for nyligt købt en 

printkortfabrik i Salo i Finland. 
Denne fabrik fremstiller printkort af 
en enklere type end vi gør i 
Egebjerg. Det betyder, at vi ikke 
konkurrerer men i stedet støtter 
hinanden gennem, at vi kan tilbyde 
vore kunder flere ydelser end vi 
hidtil har kunnet. Denne tanke ligger 
også bag de planer, vi har, om at 
bygge en ny fabrik, som kan produc
ere større serier af printkort i konkur
rence med Fjernøsten. Hos 
Chernitalie har vi i ledelsen den 
ambition at bevise, at det kan lade 
sig gøre at bevare arbejdspladser i 
Danmark og Europa. Vi ønsker ikke 
at blive omdannet til et Disneyland 
for amerikanere og japanere. 

Når vi køber produktionsmaskiner 
eller firmabiler, foretrækker vi at 
købe europæisk, fordi det støtter 
vores strategi om at bevare en stærk 
europæisk industri, som er basis for 

arbejdspladser og for velfærd i 
Europa. Måske synes l, det er Iige
gy !digt og måske at det er andres 
ansvar. Hos Chernitalie mener vi, at 
vi har et lille medansvar og gennem 
små beslutninger kan trække lidt i 
den rigtige retning. 

Ikke færre job 
Hvis man tænker på, om ikke det 

betyder, at vi rar færre jobs i 
Egebjerg, så er svaret alt andet lige 
nej. Som tingene er lige nu, må vi i 
mange tilfælde bede kunderne købe 
de lidt større mængder andre steder 
end hos Chemitalic. Og det betyder 
også, at vi i nogle tilfælde mister 
ordrer, som så ikke skal produceres i 
Egebjerg. Vi tror, at bygning af en ny 
fabrik et sted i Danmark vil kunne 
give øget aktivitet i Danmark. 

Største virksomhed 

At bo i Egebjerg betyder meget for 
Chemitalic. Vi har boet her siden 
1971 , og da Arne og Lis Jensen 
grundlagde virksomheden i 1968 har 
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vi i år 30 års jubilæum. Så vidt jeg 
ved, konkurrerer vi med Brugsen om 
at viere Egebjergs største virksomhed 
og jeg mener også at vide, at vi de 
sidste par år har været lidt større end 
Brugsen. 

Ydet støtte 
Chernitalie får en god behandling 

af Egebjergs beboere og jeg mener at 
vide, at mange af vore medarbejdere 
nyder at bo og arbejde i samme by. 

Chernitalie har gennem mange år 
ydet støtte til de lokale ungdoms og 
idrætsorganisationer. Det har jeg 
drøftet med Arne Jensen og Arne har 
bedt mig fortsætte med at støtte disse 
aktiviteter på samme niveau som 
hidtil. Når et lokalsamfund har stået 
bag en virksomheds opvækst, så bør 
man vise sin taknemlighed og 
ydmyghed overfor dette. 

Tak for at Chernitalie måtte 
komme til orde i Broen og at I finder 
det interessant at læse om os og vore 
gøremål, det glæder os alle her hos 
Chernitali c. 
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Handel og vandel 
på sommergrillen 
Hoppeborg og boder var nyeste 
bøffer på Brugsens årlige sommergrill 
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Sammeholdet fik et ekstra nøk i den 
rigtige retning, da Brugsen og et 
nyudsprunget sommervejr holdt 
"Sommergrill" midt i Egebjerg den 
19.6. 

Folk i alle aldre var mødt op til 
spisning, musik og hopning, og der 
var fuldt hus i både hoppeborg og på 
bænkene. 

Nyskabelsen i år - ud over det 
gode vejr - var blandt andet en række 
boder og en hoppeborg, der havde 
fundet vej til Egebjergs midte. 
Boderne tog opstilling P.å græsplæ
nen, og der var fri stadeplads - en 
vigtig forudsætning for, at nogle af 
de syv boder kunne løbe rundt. 

Bodernes bestyrere var alt lige fra 
pode til pensionist. l boden for 
dukketøj var den rigtige bestyrer 
oppe og svinge en af harmonikaerne, 
der sammen med en enkelt sav 
spillede med på sange som Ah, disse 
minder og Nu går våren gennem 
Nyhavn. Boden var derfor overladt til 
hendes mand, der pga. den frie stade
plads og et udmærket salg godt 
kunne holde sin timeløn. Han solgte 
dukketøj, som konen, der var gam
mel syerske, selv havde lavet. Der 
var både støvler, kjoler og trænings
dragter på dukkemodellerne, og en 
havde som den eneste på hele plad
sen en gul regnfrakke med vel
crolukning på. For solen skinnede 
efter en trist periode, og det var mere 
en fritidsbeskæftigelse end en forret
ning, fortalte manden bag disken. 

Så var der mere alvor ved en alt
mulig-bod, der blev kørt med hård 
hånd af fire unge gutter. De solgte alt 
lige fra legetøjsbiler til en trold for 2 
kr. eller hvad med et brugt skrabe
lod? Drengene udbød også stearinlys 
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fra Grækenland, som var importeret 
via den lokale brugs. 

En anden bod med diverse gips
figurer klagede over manglende 
omsætning og tilføjede med et glimt 
i øjet, at det nok var brugsmanden 
selv, der tjente mest på det her. 

I dagens anledning holdt Brugsen 
åben til klokken 22, men profit var 
ikke den eneste officielle grund til 
den lange åbningstid: 

"Brugsen arrangerer også det her 
for at vise, at vi har et tilhørsforhold 
til det område, vi er i. At vi ikke bare 
er en butik, men at vi også er med på 
noget," siger uddeler Brian Scheel 
Hansen og tilføjer, at det var 
Brugsens bestyrelse, der stod for 
grill-delen af arrangementet. 
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PR-weekend ved 
Lokal Brugsen 

I lighed med de forgående år 
afholder KFUM-Spejderne i 
Egebjerg igen i år PR-weekend på 
græsplænen ved LokalBrugsen. I år 
er det den 7. - 9. august. I disse dage 
forvandles LokalBrugsens grønne 
plæne til en spejderlejr, der summer 
af spejderaktiviteter, og hvor alle 
interesserede har mulighed for at se -
og gerne deltage i - forskellige spe
jderaktiviteter. Lørdag den 8. august 
afholdes der således et spejderløb fra 
kl. ca. 11.00, hvor alle, som har lyst 
til at deltage, kan være med. 

Er du en rask dreng eller pige, der 
har lyst til at blive spejder, eller er 
du/l forældre, som overvejer om spe
jderlivet er noget for jeres barn -ja, 
så er her en lejlighed til at komme 
ned og få en snak med enten en leder 
eller et grupperådsmedlem. Lørdag 
vil der være opstillet et infor
mationstelt på pladsen, hvor det er 
muligt at ta en kop kaffe og en snak 

med et af grupperådsmed lem
merne. Ønskes en snak med en af 
lederne er der selvfølgelig også 
mulighed for det. 

Lørdag aften får spejderne helstegt 
pattegris og lam, og da der altid er 
rigeligt, vil vi gerne invitere alle, der 
har lyst, til at komme og spise med. 
Benyt derfor lejligheden til at 
invitere familien på en anderledes 
oplevelse, hvor I for kun 25 kr. pr. 
person kan ra helstegt pattegris/lam 
med efterfølgende underholdning ved 
lejrbålets skær. På ægte spejdervis er 
der ca. l times underholdning og 
sang, hvor der nok skal blive 
mulighed for at få rørt lattermusk
lerne. 

Hvis du ønsker at spise med, er 
det, af hensyn til indkøb, dog nød
vendigt at du forhåndstilmelder dig 
til Anna Louise Kjælder på tlf. 75 61 
00 36, senest tirsdag den 4. august. 

Vil du være med? 
KFUM-Spejderne i Egebjerg er en 
aktiv gruppe 
af børn, unge og voksne, som i fæl
lesskab søger en fritid med hold
ninger, udvikling og ople velser! 

KFUM-Spejderne i Egebjerg er 
grønne spejdere, 
også hvad angår holdningen til 
miljøet og oplevelser i naturen. 

KFUM-Spejderne i Egebjerg tilby
der dig 
en gratis prøvetid på en måned, hvor 
du har mulighed for at opleve spe
jderriet på nærmeste hånd. 

Vil du også være spejder 
- i en aktiv gruppe af børn og unge, som søger en fritid med holdninger og oplevelser, 
- hos grønne spejdere, som har grønne holdninger til miljøet og oplevelser i naturen. 

Ulveunger 02.-03. Onsdage 19.00-20.30 Inger Scheei-Hansen tlf. 

Juniorer 04.-05. Mandage 19.00-21.00 Willy Mathiasen tlf. .... 75665395 

Spejdere 06.-10. Torsdage 19.00-21.00 Anna Louise Kjælder tlf .. 

Rovere 17.-?? år Tirsdage 19.30-21.30 

Ledere 17.-??år Gunni Hansen tlf. . . .. ..75656502 

- så ring til den af lederne i ovenstående skema som passer netop i din aldersgruppe! 
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INTERVIEW MED 
OVERVAGTMESTER 
BJARNE SANDHOLDT 
som har været ansat på Horsens Statsfængsel siden 1984. 
Bjarne startede i sin tid som fængselsbetjent men er imidlertid avanceret i graderne 
og er nu blevet overvagtmester. 

Hvor længe har i 
boet i Egebjerg? 

Vi flyttede til Horsens i 1985, 
fordi jeg havde fået arbejde på stats
fængslet her. Jette- min kone -har en 
moster, som var viceskoleinspektør 
på Egebjergskolen, og hun anbe
falede os kraftigt den lille by herude. 
Det fik vi så også smag på, men der 
var ikke ledige boliger dengang, så 
vi måtte selv til at bygge. Vi boede i 
3Yz måned inde i en lejlighed i 
Horsens, med kun koldt vand i han
erne og toilet på gangen. Det var pio
nertid. Vi fik bygget herude og flyt
tede så ind i huset her den 19. okto
ber 1985. 

Hvor stor er jeres familie? 
Vi har jo hver især et par børn fra 

tidligere ægteskaber, men de er store 
nu og er flyttet fra reden, så i dag har 
Jette og jeg kun vores datter Louise 
boende hjemme, så vi kan nok være 
her, men nu skal hun på efterskole 
her til sommer, så får vi endnu bedre 
plads i huset. Men der skal også 
være plads til en kat, som er yngste 
medlem affamilien. 

Har du afløst 
Edvin Holst 's stilling? 

Nej, han var højere på strå, end jeg 
er. Der findes 2 grader af vagtmestre, 
Edvin Holst var min chef, som leder 
af det hele og vi andre er så dem, der 
har med personalet at gøre. Fra 1984 
og til 1995 boede vi i Tarm, da kørte 
jeg l 04 km. hver vej, hver dag for at 
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Overvagtmester Bjarne sandholdt 

komme på arbejde her i Horsens og 
det blev jeg selvfølgelig træt af. 

Edvin Holst var en vellidt chef, 
som vi skylder en stor tak, fordi han 
har ledet det på en måde, så han blev 
et stort forbillede for vi andre 

Sådan en overvagtmester
stilling er det noget, 
som bringer nogen 
besværligheder med sig? 

Ja, det gør det egentlig, det er en 
stilling med et stort ansvarsområde 
og et stort arbejdsområde. Mit arbe
jde har været, indtil vi her omkring 
den l . fik omrokeret med en anden 
person, at sidde på tjenestelisten og 
sørge for at timeforbrug, 
personalesituationer, vagtskemaer og 
al den slags gik op i en højere enhed, 
så man kunne se, at der ikke var 

større forbrug end direktoratet tillad
er. 

Det var mit arbejde i 4 år med tal 
og tal og skemaer og personalesi
tuationer, og få det til at klappe, så 
der altid var det nødvendige person
ale til rådighed. 

Det var mere administrativt end 
det var vagtarbejde, men da vi er 8 
overvagtmestre, fik jeg så byttet ans
varsområde med en anden og nu er 
jeg ude blandt personalet og blandt 
de indsatte i afdelingen for at se, 
hvad der sker der. Det er et arbejde, 
som jeg har erfaring i fra mit arbejde 
som fængselsbetjent, jeg er måske 
bare kommet lidt højere på strå. 

Det er i det hele taget en meget 
spændende arbejdsplads, der er ikke 
2 dage, der er ens, man aner over
hovedet ikke, hvad der kan ske. Vi 
ved, at vi skal være der fra det 
klokkeslet til det klokkeslet. Der er 
selvfølgelig nogle rutiner, men vi ved 
aldrig, om vi pludselig skal til at 
trække stavene og til at slås med dem 
eller vi måske skal på udgang med 
en fange, på grund af nogle hæn
delser i hans familie. 

Du har vel ikke en speciel 
hændelse eller oplevelse, 
som du kan fortælle om? 

Vi har jo tavshedspligt, så det er 
meget begrænset, hvad der er at 
fortælle fra fængslet, men jeg kan 
fortælle om en ganske almindelig 
hverdag, hvordan den forløber uden 
episoder af nogen art. 
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Som betjent møder man om mor
genen kl. 7 og vækker de indsatte, 
siger godmorgen til dem og sørger 
for, at de kommer op og kommer i 
tøjet. Kl. 8 sender vi dem på arbejd
spladsen. Fra kl8 og til kl. 15.20 er 
afdelingen helt fri for de indsatte og 
så har personalet mulighed for at 
ordne forskellige ting, blandt andet at 
se cellerne efter, om tremmerne er på 
plads og om der er boret huller i gulv 
eller vægge. Når de så kommer igen 
kl.l5 .3 O er der en mængde andre 
opgaver, blandt andet skal vi med 
nogle på gårdtur, så de kan få noget 
frisk luft, og nogle skal der dyrkes 
mqtion med, og der er måske en af 
de indsatte, der skal have et møde 
med en fra de sociale myndigheder. 
Der er i det hele taget mange 
opgaver, som vi skal sørge for bliver 
udført, så der kan ske en stille og 
rolig afsoning, og at de indsatte hele 
tiden er, hvor de skal være. 
At der så alligevel kan ske pludselige 
ting, og nogle gange voldsomme 
episoder, ja det hører jo også til 
dagligdagen. 

Du har også noget 
med sport at gøre 
Bjarne Sandholdt? 

Jeg har altid været et sportsmen
neske, jeg tror, at jeg har spillet fod-

Jette og Bjarne datter Louise som 
skal på efterskole til sommer 

Bjarnes kone Jette 

bold i 35 år. Jeg ved ikke, hvor 
mange kampe, jeg har deltaget i, men 
nu er benene ved at blive lidt stive, 
men jeg spiller stadig fodbold i 
Horsens Freja serie 6, det er måske 
lidt mere et ølhold, og så spiller jeg 
på EgebjergsOld Boys hold. 

De sidste fem - seks år har jeg 
spillet lidt håndbold her i Egebjerg, 
og mi er jeg begyndt på noget træn
ergerning. Jeg træner et juniorhold 
og så har vi fået stablet et damehold 
på benene, hvor blandt andet Jette, 
som jeg bor sammen med, og nogle 
af hendes veninder er på, de har 
ligget stille i flere år. Det var de kede 
af, så de kom igang igen under min 
ledelse, det hygger vi os vældigt ved 
og vi har nogle sjove kampe 

Så har jeg junior-holdet som en 
seriøs udfordring. 

N u er jeg så begyndt at færdiggøre 
mig som træner og taget nogle kurs
er, og det har jeg planer om at bygge 
videre på i fremtiden. 

Hvor gammel er du? 
Jeg har rundet de 43, og som jeg 

sagde før,- benene er ikke det, de har 
været, det tager ligesom lidt længere 
tid at komme til kræfter ovenpå en 
kamp. 

Men jeg har også en lille 
bibeskæftigelse, jeg er meget god 
ven med bedemand Gitte Pallisby og 
jeg har flere gange været hende be-
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hjælpelig med noget arbejde også af 
seriøs art. Bun ville gerne, at jeg 
skulle uddanne mig til bedemand, 
men på grund af mit arbejde og min 
sport er det ikke blevet til noget, men 
jeg hjælper da til hos Gitte Pallisby, 
så godt jeg kan. Der er ingen tv i v l 
om, at mit fængselsarbejde, med de 
ting jeg oplever der, er med til at 
give mig en baggrund for det 
alvorligere bedemandserhverv. 

Har Jette også arbejde 
Ja, hun har været dagplejemor i ni 

år, så der har altid været liv og leben 
her i huset af børn og unge men
nesker, som har været med ti l at 
holde en ung, så man ligesom bedre 
kan følge med i tingene. Jeg har da 
fulgt nogle af de størrelser fra de var 
helt små og til jeg trænede med dem. 

Kan /lide at bo 
her i Egebjerg? 

Ja, det kan vi faktisk, jeg har et 
par gange haft lyst til at flytte til 
byen igen på grund af mit arbejde, så 
var jeg lidt tættere på, men resten af 
familien er ikke til at rykke herfra, 
så nu bliver vi nok hængende. Vi 
kender også så mange herude, og vi 
synes selv, at vi er faldet godt til her. 

Kunne du tænke dig nogle 
forbedringer i Egebjerg? 

Ja, jeg har nogle gange tænkt på, 
om ikke der kunne drives en grillbar 
herude, jeg synes det er lidt langt at 
skulle helt til Horsens for at få en hot 
dog, men det er jo muligt, at der ikke 
er grundlag for det. 

Til slut har jeg en lille bøn til de af 
BROENS læsere, som er mobile, 
kom ud af busken og deltag i noget 
sport, hvad I nu har lyst til eller vis 
jer på ledersiden, for der mangler 
virkelig trænere og ledere her i 
Egebjerg. Det er også med til at 
holde de unge til her i byen, så de 
ikke er nødt til at tage til Horsens for 
at drive sport. 

Det er ikke første gang et lignende 
ønske er frembragt her i BROEN. 
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Gudstjenester 
aug./sep./okt. Lundum Hansted 

1998 kirke kirke 
S~nd~g, gen 2. august 
8. søndag efterTrinitatis 

Ingen gudstjeneste 10,30 Ingerlise Sander 

Søndag, den 9. august 
9.00 Dorte Isaksen Ingen gudstjeneste 

9. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 16. august ' 10.30 Ingerlise Sander 09.00 Ingerlise Sander 
1 O. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 23. august Ingen gudstjeneste 10.30 Ingerlise Sander 
11. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 30. august 
10.30 Ingerlise Sander 09.00 Kirkekaffe i kirken 

12. søndag efter Trinitatis Ingerlise Sander 

Søndag, den 6. september 
Ingen gudstjeneste 09.00 Dorte Isaksen 13. søndag efter Trinitatis 

Søndag, den 13. september 
09.00 l rigerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 14~ . søndag .efter trin itati.~ ... 

Søndag, den 20. september 
Ingen gudstjeneste 

10.30 Høstgudstjeneste 
15. søndag efter Trinitatis Ingerlise Sander 

S~ridag; den 27. september 10.30 Høstgudstjeneste 09.00 Arne Thomsen 
16. søndag efterTrinitatis Ingerlise Sander 

Søndag, den 4. oktober 
Ingen gudstjeneste 09.00 Dorte Isaksen 17. søndag efter Trin itatis 

Søndag, den 11. oktober 
Ingen gudstjeneste 10.30 Ingerlise Sander 

18. søndag efterTrinitatis 

Søndag, den 18. oktober 
09.00 Dorte Isaksen Ingen gudstjeneste 

19. søndag efter Trinitatis 

SØndag', den 25. oktober 
10.30 Ingerlise Sander 

09.00 Kirkekaffe i kirkeb 
20. søndag ~fter Trinitatis Ingerlise Sander 

Søndag, den 1. november 
09.00 Ingerlise Sander 10.30 Ingerlise Sander 

Alle Helgens Dag 

§Øndag, den 8. novemper 110.30 l ngerlise Sander 9.00 lpgerlis~ §ander 
22. søndag efter Trinitatis ·; 

Gudstjenester på 
Hansted Hospital 
Onsdag, den 19. august 1998 kl. 14,30: Ingerlise Sander (altergang) 

Onsdag, den 9. september 1998 kl. 14,30: Ingerlise Sander 

Onsdag, den 30. september 1998 kl. 14,30: Ingerlise Sander (altergang) 

Onsdag, den 21. oktober 1998 kl. 14,30: Ingerlise Sander 
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Kirkebil for Lundum sogn 
kører efter ønske og behov til 
gudstjenester, både til 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 (tlf. 
75 78 1 O 56) senest dagen før 
den pågældende gudstjeneste 
og meddele, at du ønsker at 
være med i kirkebilen den føl
gende dag. Opgiv gudstjene
stetidspunkt 
Opgiv din adresse, enten privat 
eller der, hvor du vil stå på. Aftal 
tidspunkt med Østbirk Taxa, 
også til afhentning ved kirken. 

Kirkebil for Hansted sogn 
kører efter ønske og behov til 
gudstjenester, 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 (tlf. 
75503000) sene~ dagen ~r 
den pågældende gudstjeneste 
og meddele, at du ønsker at 
være med i kirkebilen den føl
gende dag. Opgiv gudstjene
stetidspunkt 
Opgiv din adresse, enten privat 
eller der, hvor du vil stå på. Aftal 
tidspunkt med Horsens Taxa, 
også til afhentning ved kirken. 

Graver ved Lundum Kirke 
Thorkild Lindskov tlf.. ........ 75 65 42 25 

Toftevej 18, 8700 Horsens 

Graver ved Hansted Kirke 
Tlf. på kirkegården ........ .... 75 65 67 04 
Hans Thomsen tlf ............. 75 65 61 33 

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 tlf ......... 75 65 64 12 
Stængervej 24, 8700 Horsens 
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Foredragsaften i 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Tirsdag den 20. oktober 1998, 
kl. 19.00 

"Jehovas Vidne i 25 år -
og den svære vej ud" 

af forfatteren Irma Lauridsen 

Efter udgivelsen af bogen "Skæbner 
fra et usynligt fængsel" har der været 
stor interesse for at høre mere om 
livet som Jehovas Vidne. 

Dette emne har forfatteren Irma 
Lauridsen en speciel baggrund for at 
kunne tale om, idet hun var medlem 

af sekten i 25 år og oplevede, hvor
dan det føltes at udslette sit eget jeg. 
I stedet skulle en række regler følges 
- regler, der går helt ind og bestem
mer over tankerne, som skal efter
leves, hvis man ikke vil dø. 

Med disse dødstrusler går både børn 
og voksne rundt i evig angst. Det er 
ikke tilladt at modsige de direktiver, 
der kommer fra organisationen. Det 
er disse regler, der får Jehov~s 
Vidner til at komme til folks døre. 
Og de samme regler, der måske får 
dem til at forkaste deres eget barn, 
hvis det kommer på tværs af 
reglerne. 

Da Irma oplevede, hvad alt dette 
gjorde ved hendes børn, forlod hun 
sekten. Men det skete ikke tiden 
omkostninger. 

Vi håber rigtig mange unge og vok
sne, har mulighed for at komme og 
høre denne spændende foredragsh
older. 

Alle er meget velkomne og der er 
gratis adgang til foredraget. 

I pausen vil der være mulighed for at 
købe kaffe i Forsamlingshuset. 

Med venlig hilsen 

Menighedsrådene i Lundum og 
Hansted 

Meddelelser fra 
præstegården 
af Ingerlise Sander 

Salmeaftener i Hansted Præstegård 

I maj måned besluttede arrangemen
tudvalget at afholde salmeaftener i 
konfirmandstuen, foreløbig to i 
efteråret. Mange giver udtryk for, at 
der er salmer, man ikke kender og 
salmerne i salmebogstillægget er 
også ukendte for mange. Vi har tilret
telagt det således, at korleder Bente 
Lund Degn, Lundumskov kommer 
og lærer os de nye salmer. Jeg har 
erfaret flere gange, hvordan hun for
mår at lære fra sig på en utroligt 
engageret måde, så i kan glæde jer til 
spændendeaftener. Da mange siger, 
at de ikke kender salmer, så håber vi 
nu, at rummet vil tyldes af sangglade 
mennesker. 

Vi serverer kaffe og brød for et eller 
andet mindre beløb. 

Datorerne er: 

Tirsdag den 6. oktober 
1998 kl .. .................. . .......... 19.30 
Tirsdag den 3. november 
1998 kl .. ...... .. ... .. ..... ..... .. .............. .19.30 

Ny konstituering • 
l Hansted menighedsråd 

af Aase Sørensen 

Hansted menighedsråd har desværre mistet et skattet medlem ved Jørgen Bastholms død. Frands 
Paaskesen er indtrådt i rådet og i forbindelse med det, er der sket rokeringer på nogle af posterne: 
Kontaktperson:Johannes Søvang 
Kirkeværge: Ib Madsen 
Sekretær: Jytte Friis Olsen 
Kirkegårdsudvalg: Frands Paaskesen 
Kirkeby lærer: Ruth Jørgensen, som er vores præstesekretær 
Velkommen til Frands Paaskesen, som vi forhåbentlig får et godt samarbejde med. 

HANSTED MENIGHEDSRÅD 
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Kirkeskole • 
l 

Der er som noget nyt oprettet kirkeskole i Horsens. 
Således ser programmet ud: 

Undervisningsplan 1998/99 
for 

kirkeskolerne i Horsens 

28. september: 
l. lektion- Gammel Testamente. 
l. Mosebog 1-3. SkabeseJ og syndefaldet Det gammeltesta
mentlige menneskesyn. Gudsopfattelsen. 
2. lektion - Kirkehistorie 
Oldkirken. Kristendommens møde med den græske kulturkreds. 
Fra forfølgelser til status som Romerrigets officielle religion. 

19. oktober: 
l. lektion - Gammel Testamente 
l. Mosebog 1-3 - fortsat fra 28. september. 
2. lektion - Kirkehistorie. 
Kirkefaderen Augustin (død 430) Hans skriftudlægningssystem; 
hans liv belyst ud fra hans skrift "Bekendelser" og hans strid med 
Pelagius om den frie vilje. 

9. november: 
l. lektion- Gammel Testamente 
2. Mosebog 19, 1-6; 20, 1-17. De ti bud. Udvælgelses- og pagt
stanken. Lovbegrebet 
2. lektion - Kirkehistorie. 
Reformationstiden. Martin Luther. Konsekvenserne for kirken og 
samfundet af hans nyopdagelse af kristenlivets grund. 

30. november. 
l. lektion - Gammel Testamente 
Profeterne Esajas 9,1-6; Il, 1-8; 52, 13-53; Daniell+l3-15. 
Messiasforudsigelser/-forventninger. 
2. lektion - Kirkehistorie 
Reformationen i Danmark. 

11. januar: 
l . lektion l Ny Testamente. 
Jesus arrestation, forhøret og korsfæstelsen i følge de fire evangeli
er. En introduktion til den historiske-kritiske metode. 
2. lektion - Dogmatik. 
Tro og viden . Det religiøse sprog. 

24. januar: 
Temadag- GudstjenesTe -frokost -foredrag: 
"Emil Nolde-religion og ekspressionisme" v/ rektor Niels 
Thomsen, Præstehøjskolen. 
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Horsens 
8. februar: 
l. lektion -Ny Testamente. 
Paulus· omvendelse, forholdet mellem jødedom og kristendom. 
Hans udlægning af Jesu død og opstandelse. En indføring i teolo
gisk tænkning. · 
2. lektion - Dogmatik. 
"Gud, den almægtige, himmelens og jordens skaber". Gud og det 
onde. 

l. Marts: 
l. lektion - Ny Testamente. 
Etikkens stilling i kristendommen. Den absolutte fordring i Jesus 
forkyndelse. Den paulinske opfattelse af næsteforhol det. 
2.lektion: -Dogmatik 
Mennesket. skabt i Guds billede, frit eller bundet? Moselov og 
Kristi lov. 

22. Marts: 
l. lektion - Ny Testamente. 
Jesu forkyndelse af Gudsriget. Frelseforståelsen hos Paulus. 
2. lektion - Dogmatik 
"Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre" Hvem er Jesus? 

Undervisere: 
Gammel Testamente ved lektor Birthe Nørrnark 
Ny Testamente ved lektor Finn Jacobi. 
Kirkehistorie ved sognepræst Ricardt Riis. 
Dogmatik ved sognepræst Elinor Jensen 

Kirkeskolen i Horsens er et tre-årigt forløb med 8 undervisnings
dage (mandage) plus en temasøndag med gudstjeneste, frokost, 
film/foredrag o.lign. pr år. Undervisningen omfatter fagene 
Gammel Testamente, Ny Testamente, kirkehistorie, Dogmatik, Etik 
og Religionsfilosofi, herunder emner, der udspringer af kristen
dommens møde med den moderne verden. Undervisningsformen 
bygger på oplæg med efterfølgende samtale og debat. 

Dagsprogram: 
16.15 - 16.30 Samling i Klostergården, Havnealle 
16.30- 18.15 l. lektion 
18.15- 19.00 Spisning 
19.00 - 20.45 2. lektion 
20.45-21.15 Aftensang i Klosterkirken 

Grundbøger: 
N. H. Arendt og Agnete Brink: En lille bog om kristendommen. 
Anis. 
Allan Poulsen og Jacob Schow - Madsen: Kristendom i nutid. 
Munksgaard. 

Kirkeskolens ledelse består af præster og lægfolk fra Folkekirken: 
Sygeplejerske Aase Dalsgaard - lærer Anne-Grethe Guldager 
sognepræst Jytte Ibsen - sognepræst Dorte Isaksen 
sognepræst Elinor Jensen - sognepræst Gudmund R. Pedersen. 

Mødested: Klostergården, Havnealle 12 A, 8700 Horsens 
Pris: Kr. 960.- (1. år) 
Tilmelding til: ROSIN G RÆDERSKE 

DANSK OPLYSNINGS FORBUND 
Allegade lD 
8700 Horsens 
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Generalforsamling 1998 
Tekst: Annalise Daugaard 

Tirsdag den 19. maj var der general
forsamling i Hansted-Egebjerg 
Husholdningsforening. Det blev en 
hurtig generalforsamling, da den kun 
varede en halv time - alle valg var 
genvalg. 

Men aftenen blev en festlig aften, da 
det var 60 år siden, at foreningen 
startede, og da det er en af de få f 
oreninger, som kører videre som 
Husholdningsforening, mente vi, der 
var grund til at fejre det. 

Der er stadig over l 00 medlemmer. 
De var inviteret til at spise, og der 
kom 80, som fik "Ta' selv bord" og 
kaffe med lagkage. 

Underholdningen stod Egebjerg's 
Bakkesangerinder for - en vældig fin 
og sjov underholdning. Grethe 
Sørensen blev hyldet, da hun har 
været med i bestyrelsen i 30 år. 
Jørgen og Finn spillede og sang, 
desværre var det sidste gang, vi hørte 
Jørgen synge, men vi i 
Husholdningsforeningen er ham 
meget taknemmelig for hans store 
hjælp og dejlige sang til mange af 
vore arrangementer gennem de sidste 
mangeår - vi vil savne ham! 

Den 16. juni var der en dejlig aften
tur til Skarrild, hvor vi besøgte 
"Højkilde" v/Gerda Abildgaard, en 
dej lig gård på et skønt sted, og så var 
der masser af fine ting, man kunne 
købe. Der var alt fra lys, malede æg 
og til mjød og bolscher. Der blev 
serveret kaffe med hjemmebagt kage, 
så de 36 deltagere fik en god aften. 

Sensommerens aktiviteter 
Tekst: Anne Buh! Jørgensen 

Vi har besluttet igen i år at afholde 
byfest. Som sidste år er det anden 
week-end i august, som i år hedder 
den 8. august. I lighed med sidste år 
indledes dagen med morgenvækning 
og fælles morgenbord, og der vil 
dagen igennem være aktiviteter for 
både store og små. Dagen afsluttes 
med festmiddag og dans. Hele dagen 
afholdes på Lundum Sportsplads. 
Der vil blive omdelt et særligt 
byfest-program, hvor man kan orien
tere sig nærmere om tidspunkter 
m.m. 

Høstfesten vil i år blive afholdt 
lørdag den 26. september på Søvind 
Kro. At stedet ikke er helt lokalt 
skyldes, at Grethe og Find, der plejer 
at afholde festen i Sattrup 
Forsamlingshus, er flyttet til Søvind 
Kro. Der vil naturligvis også i år 
blive arrangeret bustransport. 

Til begge af ovenstående arrange
menter kan man tilmelde sig hos 
bestyrelsen: 

Formand 
Søren Damkjær .. .. ... 75 65 4994 

Næstformand 
Anne Buh l Jørgensen ...... . 75 65 42 54 

Kasserer 
Johannes Saugbjerg . 75 65 49 29 

Sekretær 
Jette Andersen . . . 75 65 40 87 

Bestyrelsesmedlem 
Henrik Fuglsang .. . ............ 75 65 64 33 

August - september- oktober 1998 

Nyt omkring landsbyråd 
Tekst: Sten Smith 

Vi er kommet et skridt videre i ret
ning af et Landsbyråd i Horsens 
kommune. Efter et møde den 12. maj 
1998, indkaldt af Lundum Sogns 
Borgerforening, er Henrik Fuglsang, 
Betty Holst og Sten Smith blevet 
valgt til at repræsentere lokalområdet 
omkring Lundum og Rådved. 

De valgte personer skal være det 
første bindeled mellem kommunen 
og lokalsamfundet - i første omgang 
udfra den målsætning og handlings
plan, der blev udarbejdet i januar 
1997. 

Det materiale, som kommunen har 
fået ind, efter sidste rundtur i kom
munen, vil, efter bearbejdning i 
Teknisk forvaltning, blive fremlagt 
for Udvalget for Teknik og Miljø i 
august, hvorefter der vil være en ny 
landsbyrunde i efteråret, hvor der vil 
være mulighed for debat omkring 
den fortsatte udvikling. 

1~~-$~· 
17ø05 

J. .... 

Kagecafe 
på 

Hansted Hospital 
Torsdag den 3. september 

1998 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 

Kom til en hyggelig efter
middag sammen med 

beboerne, personalet og 
andre gæster 

Der kan købes kager, 
kaffe/t h e 

Lilly Gyldenkilde kommer 
og fortæller om sit liv 

Entre kr. 30,00 

På glædeligt gensyn 
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EIF investerer • 
l bredden 

for at sikre fremtiden 
"Foreningens Formaal er ved 
Boldspil og anden Idræt at virke til 
Idrættens fremme i Egebjerg og 
Omegn". Sådan hed det bl.a. i 
vedtægterne, da "Idrætsforeningen 
Engesvang" - nu Egebjerg 
Idrætsforening - blev stiftet i maj 
1933. 
De første aktiviteter var håndbold og 
kurvebold- en slags basketball. I dag 
- 65 år efter - er rækken af aktiviteter 
vokset ganske betydeligt, og hånd
bold og basketball er stadig et par 
populære trækplastre i en lang række 
af aktiviteter. 
Ikke mindstdeseneste år er klubbens 
aktiviteter vokset. Der er kommet 
flere nye aktiviteter til, og der er dan
net flere hold inden for de enkelte 
sportsgrene. I dag spænder de aktive 
i EIF aldersmæssigt fra 5-6 års
alderen til pensionister. 

Udvikling skal 
sikre fremtiden 

Foreningen har bevidst satset på at 
udvikle sig,. Det er bl.a. sket ved at 
etablere en stadig bredere vifte af 
aktiviteter i foreningen - aktiviteter, 
der tilgodeser såvel elite-udøvere 
som den mere brede idræt. Dermed 
sikres det, at et medlemskab af EIF 
har appel til så mange som muligt -
og dermed sikres fremtidens 
medlemsgrundlag for foreningen. 
Det koster tid og mange kræfter at 
gennemføre en sådan udvikling -
men det har virket. I dag tæller 
foreningen cirka 450 medlemmer, 
som er aktive inden for fodbold, 
håndbold, gymnastik, badminton, 
svømning, volleybaH og basketball. 
Alle aktiviteter er samlet omkring 
foreningens hjemmebase
Egebjerghallen - der også omfatter 
foreningens klubhus. 
En af de afdelinger, der har udviklet 
sig markant, er fodboldafdelingen. 
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Hvor den i 1990 talte cirka 125 
aktive har afdelingen i dag over 260 
aktive medlemmer. Tilgangen kom
mer bl.a. "nedefra" i form af børn, 
der meldes ind, når familien flytter 
til området. Samtidig er det lykkedes 
at bevare en stor ungdomsafdeling. 
Det er altså lykkedes at fastholde 
taget i de unge i konkurrence med 
andre, fristende fritidstilbud. Endelig 
ser foreningen inden for flere sports
grene en tydelig tendens til, at mange 
medlemmer fortsætter med at dyrke 
idræt også efter at de er fYldt 30 og 
40. Det har ført til en vis drejning af 
aktiviteterne. Hvor EIF tidligere var 
massivt repræsenteret i seriefodbold
en og seriehåndbolden og mærkede 
ambitionen om at markere sig der, er 
det i dag en stor medlemsgruppes 
ønske om at dyrke idræt på motions
plan, der er med til at kendetegne 
aktiviteterne og som er årsag til, at 
foreningen har en stor seniorafdeling 
på motionsniveau. 
Tilgangen fra de yngre årgange og 
det stadigt stigende medlemstal har 
flere positive effekter. I år kan EIF 
således mønstre et ynglingehold (17-
18 år) i fodbold, og det giver basis 
for, at EIF igen kan få en solid 
stamme af ung-seniorer, der kan 
bære klubbens navn videre inden for 
fodbolden. Netop det at fastholde 
ungseniorer i alderen 19-29 år er 
noget af det, EIF vægter højest. 

Styrker profilen 

Foreningens profilering har også høj 
prioritet. Derfor er der i de seneste år 
brugt store mandskabsmæssige 
ressourcer på at styrke EIF's sport
slige profil på alle niveauer. Det har 
betydet, at EIF i dag har flere hold, 
der rangerer højere i rækkerne end 
tidligere, lige som der rent visuelt er 
arbejdet med at give foreningen en 
mere tydelig profil. Alle aktive er 

således forsynet med nyere spille
dragter i klubbens farver - en 
forbedring, der er med til at styrke 
fællesskabsfølelsen og som sender et 
godt signal til omverdenen. 
En anden markant profilering af EIF 
finder sted i forbindelse med den 
årlige sommerfest, der sætter 
Egebjerg og omegn på den anden 
ende i fire dage hver sommer. I den 
forbindelse er ingen i tvivl om, at 
egnen har en aktiv idrætsforening 
med appel til en stor del af 
befolkningen. 
Også når det gælder oplevelser for 
børnene yder klubbens frivillige et 
stort stykke arbejde. Det er trænerne 
for de enkelte hold, der står for 
arrangementer, deltagelse i stævner 
m.v., og ikke mindst den økonomiske 
støtte fra Cafeteriaforeningen åbner 
mulighed for, at de yngste medlem
mer kan deltage i stævner og rejser 
og dermed sikres en god oplevelse. 
Senest har 30 drengespillere således 
været en tur i Hoiiand, hvor de fik 
nogle uforglemmelige dage. 

Cafeteriaforeningen 
og Støtteforeningen 

EIF "omsatte" sidste år cirka 
460.000 kroner - svarende til ca. kr. 
1.000 pr. næse - i aktiviteter, indkøb 
af tøj, bolde og andet udstyr. 
Pengene kommer fortrinsvis fra 
medlemskontingentet, men det er 
som n-ævnt tilskuddet fra foreningens 
yderst aktive Cafeteriaforening samt 
fra Støtteforeningen, der sikrer, at 
man kan tillade sig lidt ekstra en 
gang imellem. 
Cafeteriaforeningen er en 
selvstændig forening, der forestår 
driften af cafeteriet i Egebjerg-hailen. 
Knap 50 frivillige deler vagterne i 
cafeteriet, og driftens overskud går 
ubeskåret til ungdomsarbejdet i 
Egebjerg Idrætsforening. Gennem de 
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seneste tre år har Cafeteriaforeningen 
således støttet arbejdet i EIF med 
gennemsnitligt 70.000 kr. pr. år. 
Egebjerg-Hansted Støtteforening er 
ligeledes en selvstændig forening, 
der både gennem medlemsbetaling 

EIF's bestyrelse: 
Formand Poul Kirkegaard, Vesterhøjsvej 13, • Badminton •·.. . . . ................ .75 65 67 62 
Næstformand Susanne Molboe, Skovgårdsvej 22, · Ungdomsfodbold ........ .75 65 65 00 
Kasserer Lena Lundum, Rådvedvej 123, • Uden portefølge . . . . . . . . . . . . . ....... 75 65 66 93 
Sekretær Birthe Christensen, Gl. Egebjergvej 23,- Gymnastik/svømning .... .75656357 
Dorthe Meldrup, Å vej 16 A, · Ungdomsfodbold ...................................... .75 61 56 84 
Ole Jørgensen, Egesholm 56, • Seniorfodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 65 67 32 
Ulla Jørgensen, Birkeholm 2 A, • Ungdomshåndbold . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. 75 65 60 22 
Carsten Falbe- Hansen, Egesholm 48, -Seniorhåndbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 65 68 68 
Britta Bryde, Egesholm 119, ·Volleyball/Basketball . . . . . . . .... 21 49 37 68 

og aktiviteter i form af bl.a. 
bankospil støtter EIF økonomisk med 
cirka 25.000 kr. årligt. 
Bestyrelsen i Egebjerg 
Idrætsforening vil i den kommende 
tid gerne lægge op til debat om, 

hvordan der etableres et endnu tæt
tere samarbejde på tværs mellem de 
tre foreninger, så aktiviteterne fortsat 
kan udvikle sig til gavn for samtlige 
medlemmer. 

' . • . • • • • -~-- -r-•-· ....-~- l , l l ' . l 
• l ' ' ' • ' ' l L ....! . l f J ..........._ ' l - • - • • 

, - - l~ t~~T "'~-r--
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Egebjerg Idrætsforening 
mangler hænder og fødder 
Kan du fylde vand på en drikkedunk ? 
Kan du lave kaffe ? 
Er du interesseret i dit barn ? 
Har du talt positivt om din forening i 
dag? 
Hvad laver dit barn i aften ? 
Hvad ville dit barn lave, hvis det ikke 
var med i en forening ? 

Ovenstående spørgsmål - og 
mange andre samt ikke mindst 
svarene på dem - er yderst relevante 
for medlemmer, forældre til medlem
mer, trænere og bestyrelse i Egebjerg 
Idrætsforening. 

De fleste vil sikkert svare ja til, at 
de kan lave kaffe og at de har inter
esse i deres eget barn osv. Af samme 
grund er man nødt til at være inter
esseret i det fællesskab, der skal 
være omkring den forening, der 
tilbyder medlemmerne mange, 
mange positive fritidstimer. 

Forening betyder fællesskab. Det 
er en forenings medlemmer, der har 
ansvaret for, at foreningen fungerer 
og lever videre. Det er jo medlem
mernes forening - ikke bestyrelsens ! 
Bestyrelsen er blot medlemmernes 
talerør. 

Det forpligter at være medlem af 
en forening. Man skal yde noget - og 
man skal være positiv. Tænk positivt 
- og tal positivt om foreningen og 
dens aktiviteter og initiativer. Sådan 
noget er smittende, og vi trænger til 
at styrke foreningens arbejde med 
nogle positive strømninger. Man skal 
også være kritisk - men kritikken 
skal være konstruktiv, ellers kan der 
ikke arbejdes med den. 

Forpligtelsen gælder også de 
forældre, hvis børn er medlem af 
Egebjerg Idrætsforening. Forældrene 
er - foruden kontingentet - simpelt 
hen nødt til at yde noget for at sikre, 
at deres børn har det bedst tænkelige 
udbytte af medlemskabet og dermed 
får i hundredvis af herlige, sunde og 

Side 20 

positive timer 
sammen med 
deres kammer
ater. Træneren 
kan ikke gøre 
det alene - og 
bestyrelsen kan 
slet ikke. 

Så enkelt er 
det. I yderste 
konsekvens 
drejer debatten 
sig om forenin
gens fremtid. 
Prøv i den 
forbindelse at tænke på, hvad børn 
og unge skulle fordrive fritiden med, 
hvis der ikke fandtes idræts
foreninger. Ikke nødvendigvis en rar 
tanke ... 

Derfor vil EIF ' s bestyrelse gerne 
have en debat om det at få en foren
ing til at fungere. Hvad forventer 
medlemmerne at få ud af medlemsk
abet- og hvad er de parat til at yde 
for at ta dette udbytte ? De to ting 
hænger uløseligt sammen, og vi står 
nu igen med et akut behov for, at 
nye, friske kræfter viser sig og giver 
opbakning til foreningen. 

Ingen skal frygte, at de bliver 
hængt op på tunge beslutninger eller 

li 

mange timers arbe
jde. Først og 
fremmest mangler 
foreningen frivil
lige hænder og fød
der til at klare en 
række små, prak
tiske ting. Desuden 
mangler vi folk, der 
vil bidrage med 
ideer til nye 
aktiviteter omkring 
holdene, og så 
mangler vi foræl
dre, som vil hjælpe 

med træningen af de helt små samt 
helt aktuelt personer, der vil være 
med til at tage ansvar. Der skal en 
fælles indsats til for at løfte dette felt 
op på et bedre niveau. Hvis flere 
forældre ville yde en beskeden ind
sats, kunne vi sikre langt bedre 
forhold for de mindste årgange og 
dermed hjælpe dem ind på en god og 
positiv vej med idrætten som en 
væsentlig fritidsbeskæftigelse. 

En forening må ikke forveksles 
·med en pasningsordning. Foreningen 
stiller krav til forældrene, men til 
gengæld er den parat til at "betale" 
tilbage i form af sunde, udviklende 
aktiviteter, positive oplevelser og den 

følelse af fællesskab, som 
styrker os allesammen. Så 
derfor: Bak op omkring 

~din forening. Den bliver 
~ aldrig bedre end dens 

medlemmer, og det kan 
være foreningens fremtid, 
det gælder! 

Fra bestyrelsens side vil 
jeg gerne gøre det klart, at 
vi er åbne for dialog, hører 
gerne kommentarer, kon
struktiv kritik og forslag. 

På bestyrelsens vegne 
Poul B Kirkegaard, 

formand 
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Sommerfest 
1998 

Tekst: Marianne Thomsen 

Foto: Arkivbilleder fra tidligere sommerfester 

Sol, sommer og 
fest i EIF - det 
sker i dagene den 
12.-15. august, 
hvor vi starter med 
et familie-arrange
ment med orienter
ingsløb i skoven og 
slutter af med fest i 
hallen lørdag aften. Der 
er ikke ændret meget i 
programmet, dog har vi i 
år fået arrangeret lidt 
ekstra ordinært til mor
genkaffen i hallen lørdag 
formiddag, hvor der bliver koncert 

med "Muddi 
og salamidren
gene" bl.a. 
kendt fra TV. 
Der er lagt 
op til fest, 
SJOV og 
godt 
musik 
for hele 
fami

lien, så 
børnene kan allerede 

nu invitere mor, far, bedsteforæl
dre, fætre og kusiner til årets koncert 
i Egebjerg. 

August - september - oktober 1998 

Vi håber, at vejrguderne endnu 
engang vil holde hånden over os, så 
vores udendørsarrangementer med 
fodbold- og håndboldkampe, gril
laften og den helstegte pattegris kan 
afvikles i tørvejr. 

Det er også vores håb, at ligeså 
mange vil støtte op om sommerfesten 
- det gælder selvfølgelig alle de 
"gamle" kendinge", men ikke 
mindst at se mange nye beboere i 
Egebjerg. 

Dette er en fest for alle!!! 

På glædeligt gensyn 
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NORGESTUREN for L. E. H. 
af: Børge Nielsen 

Torsdag morgen 
den 4. juni 1998 
stod 45 pension
ister rejseklare og 
ventede på 
bussen, der 
ankom kl. 7.30. 
Frands Paaskesen 
var kommet for at 
vinke farvel og 
han havde taget 2 
hele flasker 
Gammel Dansk 
med, så vi alle 
kunne ønske 
hinanden god tur, 
imens skænkede 
chaufføren kaffe 
til os. Det var en 
festlig start på en 
god ferie. 

Vi kørte med 
et enkelt 
"strække-ben-ophold" direkte til 
Frederikshavn, hvor vi var med fær
gen til Gøteborg. Vi spiste vores 
frokost på færgen, det var en dejlig 
stille sejlads. 

Efter ankomst til Gøteborg kørte 
vi direkte til Moss, hvor aftensmaden 
ventede os og efter spisningen, fik vi 
set lidt på byen. 

Fredag morgen fik vi det store "ta 
selv bord", inden vi drog afsted mod 
Oslo, hvor vi så Ho1mekollen og 
Vigelandsparken. Vi spiste frokost i 
Eidsvold, og derefter gik det ad 
smukke veje og gennem skønne 
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landskaber til vort hotel, hvor vi 
ankom kl.17.30. Vi blev indkvarteret 
og bagefter var der spisning, som 
bestod af koldt bord med lune retter 
og desserter. Der var dans hver aften 
på hotellet, så man kunne godt få 
benene rørt. Om morgenen var der 
stort "ta selv bord" med alle mulige 
lækkerier, sådan var det hver dag 
både morgen og aften, om dagen 
havde vi madpakke med, som vi selv 
smurte. 

Vi kørte på udflugter hver dag - vi 
var i Lillehammer, hvor vi kunne 
gøre indkøb og bagefter kørte vi en 

panoramatur 
tilbage til hotel
let. 
Vi kørte udflugt 
ad Per Gyntvejen 
l 

Gudbrandsdal en. 
Vi var oppe i 
1400 meters 
højde, hvor der 
var evig sne, det 
var over 
trægrænsen, og 
der var tåget, 
men det var en 
god tur. 

En dag var vi i 
Moihaugen-
n ordeuropas 
største fri
landsmuseum, 
hvor vi blev vist 
rundt af guider 

klædt i folkedragter. På vej tilbage til 
hotellet ville vi besøge nordemopas 
største stenmorænedæmning ved 
Dakflydommen, derefter kørte vi til 
Norges mindste nationalpark på kun 
9 kvadratkilometer. 

På 6. dagen forlod vi vort hotel og 
kørte panoramatur til Oslo, hvor vi 
var ude på Bygøy, som er et stort 
område med mange museer, blandt 
andet Kontiki og Fram. Vi skulle 
sejle fra Oslo kl. 20 og vi blev ind
kvarteret i dobbelte kahytter. 
Bagefter var der det store "ta selv 
bord" med kolde og lune retter, og 
der var også fri øl, vin og vand, alt 
hvad vi ville have. Det var en god 
start på en lang sejltur, men det var 
desværre tåget, så udsigten var ikke 
så god. En time før ankomsten til 
Frederikshavn var der det helt store 
"ta selv morgenbord". 

Vi var hjemme sidst på formidda
gen. Alt i alt en pragtfuld tur, hvor vi 
fik fuld valuta for vores penge, - og 
så havde vi en dygtig chauffør, som 
hed Otto, ham vil vi have igen, når 
vi skal afsted til næste år. 
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Torsdag den 10. september arran
geres en billig tur til G lud Museum, 
med kaffedrikning bagefter og en tur 
gennem Bjerre Herred på hjemvejen. 
Vores første efterårsmøde bliver tors
dag den 15. oktober i klublokalet i 
Egebjerg Hallen kl. 14. Da kommer 
Thorkild og Kaj fra Randers og 
spiller og synger rigtig gammeldags 
musik og sange, som vi kan lide- og 
uden forstærkeranlæg . Det bliver 
virkelig festligt, folkeligt og fornø
jeligt, 
Torsdag den 12. november - også i 
klublokalet i Egebjerg Hallen kl. 14, 
kommer museumsinspektør OLE 
SCHIØRING fra Horsens og 
fortæller om oldtiden. Ole Schiøring 
er en stor kapacitet på sit felt. 
1999 starter med nytårsfest med spis
ning - biksemad - i klublokalet 
kl. 14, torsdag den 14. januar 
Oplysning om alle møder vil også 
komme i dagspressen. 
Vi glæder os til at se Jer alle. 

Den 18. juni 1998 havde Lundum
Egebjerg - Hansted 
Pensionistforening en fin tur til 
Randers Regnskov. Vi startede 
allerede kl. 9 om formiddagen og 
kørte så op gennem det østjyske 
landskab, gennem Mattrup, Træden, 
Brædstrup, Silkeborg og op gennem 
det Østjyske Søhøjland og endte så 
ved Spørring Kro, hvor vi fik en helt 
overdådig middag, - nakkesteg med 
alt tilbehør og citronfromage. 
Derefter gik turen til Regnskoven i 
Randers, hvor vi tilbragte et par 
timer med at se på de spændende dyr 
og planter. 
På vej hjem holdt vi ind på Høver 
Kro, hvor vi blev trakteret med 
flødeskumslagkage og kaffe. 
Vi var hjemme ved 18-tiden efter en 
hyggelig og afslappende tur. 
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'' • ø van 
li 

Da jeg i forrige nummer af "Broen" fortalte om husene på den 
østlige side afEgebjergvej, sprang jeg over nr. 150, gården hvor jeg selv bor, det 
vil j eg nu råde bod på denne gang. 

Historie 
Højvang har ikke altid ligget, hvor 

den ligger nu, den har heller ikke 
altid heddet Højvang, men det kalder 
vi den nu her for nemheds skyld. På 
et kort fra 1793, altså fra omkring 
udskiftningen, kan man se, at 

---~ 

--..... 

16~ 

På matrikkelnr. 8 lå Højvang 
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Egebjerg var delt i to bysamfund, 
nemlig Gl. Egebjerg, hvor der lå 10 
gårde og Neder Egebjerg, eller 
Skovgårdene, hvor der lå 5 gårde. 
Højvang var en af de fem Skov gårde. 
Den var, som de fleste af gårdene i 
Egebjerg, fæstegård under 

r 

Hanstedgård og fæsteren måtte gøre 
hoveri og betale landgilde. Som de 
fleste sikkert ved, blev stavnsbåndet 
og hoveriet ophævet ved en kongelig 
forordning i 1788, men på 
Hanstedgård blev loven ikke ført ud i 
livet før 78 år senere nemlig i 1866. 
Det skyldtes, at ejeren af 
Hanstedgård Dortea Hansdatter 
Lottrup enke efter Anders Tonboe i 
1705 skænkede og lod opføre 
Hansted Hospital, som skulle være et 
hjem for "24 husarme, gamle og van~ 
føre mennesker", som det står i fun
datsen. For at sikre driften heraf 
skænkede hun også fæstegårdene til 
hospitalet. Da så stavnsbåndet i 
1788 blev ophævet og fæstebønderne 
blev selvejere, hævdede man, at det 
ikke kunne lade sig gøre her og hen
viste til Hospitalets fundats. 
Fæstebønderne prøvede flere gange i 
årenes løb forgæves at blive fri , men 
først i 1852 lykkedes det at få en 
aftale i stand om hoveriets endelige 
ophør fra l. maj 1853. 

Faesterne/Ejerne 
' 

Den første fæster vi kender navnet 
på er: Laurits Sørensen. Han boede 
på gården sammen med sin kone 
Maren Christinesdatter og deres to 
døtre Maren og Anna. Desuden var 
der på gården to tjenestekarle og en 
tjenestepige. Laurits Sørensen drev 
gården fra 180 l ti l l 840. Herefter 
overtog Jens Hansen fæstet. 

Ifølge folketællingen i 1845 var 
der på gården foruden, Jens Hansen 
og hans kone Inger, fem børn: Hans 
på 13- Laurs på IO- Maren på 8-
Jens på 4 (læg mærke til ham, 21 år 
senere overtager han gården) og 
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Højvang på Egebjerg bakke 1939 

Karen Marie på 2 år. Endvidere var 
der en karl på 19 år og en karl på 20 
år, samt to tjenestepiger på hen
holdsvis 16- og 24 år. lait levede der 
11 personer på gården. Jens Hansen 
drev gården til 1866, da afstod han 
den til sin søn Jens Winter Jensen. 

Kort før jul, helt nøjagtig den 20 
december 1866, købte Jens Winther 
Jensen gården fri af Hansted 
Hospital. Den begivenhed har sikkert 
skabt julestemning til hjemmet på 
Højvang. På dette tidspunkt havde 
gården et større jordtilliggende end i 
dag. Ejendommene Sorthøjvej nr. 12 
og Sorthøjvej nr. l 7 hørte også til 
gården, sammenlagt et areal på godt 
20 tdr. land, som i den sydlige ende 
munder ud i mosen, hvor der var 
mulighed for at grave tørv. Men 
allerede året efter i 1867 solgte Jens 
Winther Jensen jordparcellen ved 
Sorthøjvej, som dengang var en ejen
dom, til sin svoger Niels Nielsen 

købesummen var l 000 Rigsdaler. 
Jens Winther Jensen drev nu gården 
indtil 1906, da han solgte den til 
Johannes Mikkelsen. 

Johannes Mikkelsen kom hjem til 
Danmark, efter at havde opholdt sig 
nogle år i USA, med penge på lom
men og en masse ideer fra det store 
udland. Han købte Højvang og da 
bygninger på dette tidspunkt var 
gamle og forfaldne, valgte han at 
rive det hele ned og bygge en helt ny 
gård ovre ved landevejen, derved 
kom den til at ligge mere centralt for 
marken. 

Nybygget gård 
Den nye gård kom til at afvige 

meget fra, hvad der var traditionel 
byggeskik her i landet. Medens langt 
de fleste staldbygninger i århundred
er havde været to-rækkers stalde, så 
blev der i stalden her plads til tre 

August - september - oktober 1998 

rækker, det gjorde, at den blev meget 
bred og loftet i stalden, der som oftes 
dengang bestod af træbjælker og
brædder, blev her lavet af jembjælker 
og murede hvælvinger. En 
byggemåde, som først blev udbredt 
her i landet mange år senere. 
Stuehusets opvarmningssystem var 
også noget for sig selv. Der var ikke 
kakkelovne i stuerne som ellers var 
almindelig dengang, næh, der var en 
slags centralvarmeanlæg, der var 
baseret på varm luft. I kælderen stod 
der en stor ovn eller kedel, fra den 
gik der kanaler af galvaniseretjern
plade i krybekælderen under gulvene 
ud til stuerne, hvor de mundede ud i 
en rist i gulvet, her strømmede den 
varme luft op i stuen. Når luften så 
var blevet afkølet, blev den ledet 
tilbage til kedelen gennem et andet 
rørsystem. Systemet fungerede ikke 
ret godt, det eneste sted i huset, hvor 
men kunne være sikker på, at der var 
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varmt, var i fYrrummet i kælderen. 
Havde der været monteret en lille 
blæser til at sørge for cirkulationen, 
kunne det sikkert have været meget 
godt, men der fandtes jo ikke elek
tricitet dengang. Alligevel affandt 
man sig med forholdene helt frem til 
1939, hvor der blev installeret cen
tralvarme med radiatorer og varmt 
vand, som vi kender det i dag. Det 
mest utraditionelle ved den 
nybyggede gård var de materialer, 
der blev-brugt. Gården blev ikke 
muret op af brændte teglsten som 
ellers, men af cementsten, som blev 
fremstillet i cementstøberiet i 
Egebjerg, nu Egebjergvej n'r. 176. 
Cementstenene, som forøvrigt er af 
god kvalitet, blev brugt til både for
mur og bagmur. Stuehuset fik også et 
tag at cementsten, de var dog rød
farvede. Udlængerne blev tækkede 
med sort tagpap. De grå cement-huse 
blev ikke kalkede i de første mange 
år, så det var ikke underligt, at går
den fik navnet "Cementgården". Et 
billede af gården fra 1912 viser 
tydeligt, hvor dyster gården tog sig 
ud her midt på bakken uden beplant
ning omkring. Billedet er desværre af 
så dårlig kvalitet, at det ikke kan 
gengives her i bladet. Efterhånden 
voksede haven og læbælterne op 
omkring gården, der imidlertid var 
blevet kalket hvid. Gården fik navnet 
"Højvang", som blev malet på stue
husets facade, man har nok været 
godt træt af navnet "Cementgården", 
men helt frem til ca. 1950 kunne 
man stadig høre navnet blive brugt af 
ældre mennesker. 

Indretningen 

l stuehuset var der tre stuer, 
køkken, bryggers, soveværelse og tre 
mindre værelser på l. salen, men 
naturligvis ingen bad og toilet, det 
brugte man ikke dengang, der var et 
lokum i en af staldlæn gerne. I stald
bygningerne var der plads til ca. 20 
kreaturer, 4 heste og ca. 30 svin. 
Svinestalden var indrettet sådan, at 
der var en lem fra hver sti ud i det 
fri, sådan at søerne kunne komme ud, 
men det var koldt om vinteren og det 
var svært at holde drikkevandet tøet. 

Da jeg i 1965 byggede en ny 
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svinestald med plads til adskillige 
flere svin, var det med højisolering 
af både gulv, vægge og loft og med 
indlagt centralvarme, så dyrene 
kunne have det lunt og godt. Nu 
sender man igen svinene ud i kulden 
i små hytter ude på marken. Svinene 
har åbenbart en stor evne til at 
indrette sig efter menneskenes skif
tende luner. 

Som drivkraft til tærskeværk, 
kværn og hakkelsemaskine har der i 
tidens løb været brugt tre ting, først 
hestegang - et fundament på gård
spladsen har afsløret den - senere var 
det en petroleumsmotor, som af 
sikkerhedsgrunde krævede et specielt 
indrettet rum, der leverede 
trækkraften indtil elektriciteten kom 
til Egebjerg i 1925. l førstningen 
måtte en stor transportabel el-motor 
klare det hele, senere kom der jo 
mange små motorer til. 

Vandforsyningen kom fra en brønd 
på gårdspladsen, men ret tidligt blev 
der indlagt vand. Det foregik på føl
gende måde: Nede i brønden var der 
en pumpe, som ved hjælp af nogle 
aksler, remskiver og remtræk kunne 
trækkes af den store transportable el
motor. Pumpen pumpede vandet op i 
en stor trætønde - en gammel vin
tønde - som kunne rumme ca. 400 l. 
Den stod oppe på staldloftet, når den 
var fuld, stoppede man motoren og 
der var vand til et par dage. Vandet 
kunne nu tappes fra en hane i bryg
gerset og en i stalden, som var for
bundet med tønden på loftet. Det har 
sikkert været vild luksus i forhold til 
før, hvor man måtte bære vandet i en 
spand fra håndpumpen ude i gården. 
Men vandet har nu nok ikke været 
særlig koldt på en varm sommerdag, 
og der kunne måske også drukne en 
mus i vandbeholderen fra tid til 
anden. Johannes Mikkelsen drev går
den til1916, da solgte han den til 
Elisius Hansen. 

Han handlede meget med ejen
domme, hans kone fortalte, at de 
nogle gange flyttede til et nyt sted, 
før de havde nået at få pakket ud 
efter den forrige flytning. Men her på 
Højvang blev de dog boende i 16 år. 

l 1932 købte min mor og far 
Maren og Jørgen Pedersen gården. 
De kom fra en stilling som uddelere 

ved brugsen i Honum ved Rask 
Mølle. De kom begge fra landbruget 
og brugte uddelerjobbet til at tjene 
penge nok, så de kunne købe deres 
egen gård. Desværre fik min mor 
kun 11 år på Højvang, hun døde i en 
alder af kun 57 år. Min far drev nu 
gården videre til 1951, hvor jeg, 
sammen med min kone Kirsten, 
overtog den i forpagtning. Efter min 
fars død i 1964 blev vi ejere af går
den. 

Udviddelser 
Da nabogården "Skovgård" i 1957 

blev til salg, blev de 1 O tdr. land, 
som lå nærmest Højvang, købt til 
sådan, at jordtilliggendet nu var 40 
tdr. land. l 1965 blev der bygget en 
svinestald på 280 kvm. 11 år senere i 
1976 blev der bygget en kombineret 
lade og maskinhus på 240 kvm. 

Men den største forandring skete 
nok i 1957, da hestene blev ombyttet 
med en traktor, det var ikke kun 
starten på mekaniseringen, men det 
betød samtidig, at der ikke længere 
var arbejde til den medhjælper, som 
før kørte med hestene. Gården har 
siden fungeret som familielandbrug, 
hvilket betyder, at arbejdet bliver 
udført af manden og konen plus lidt 
fremmed hjælp ved spidsbelast
ninger. Med et dyrehold er det ensbe
tydende med 365 arbejdesdage om 
året, men hvad gør det, hvis man kan 
lide at arbejde med dyr? 

Da produktionen var på sit højeste, 
det var i 1970-erne, var der en årlig 
produktion på ca. 115.000 kg. mælk, 
900 slagtesvin og ca. 20 stk. 
slagtekvæg. 

I dag 1998 er den årlige produktiø
nen skruet ned til 25 stk. slagtekvæg. 

Kilder: 
Landsarkivet i Viborg, Hansted 
Sognearkiv, Svend Laursens artikel 
bogen. 

"Mennesker og steder i Hansted og 
Egebjerg" 

Billede og kort udlånt af Hansted 
Sognearkiv 
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Husk det nul 
AUGUST 1998 
Lørdag den 8: 
Byfest i Lundum: Vi starter 
med morgenvækning og mor
genmad og fortsætter hele 
dagen. Om aftenen er der 
spisning og en sving-om. Ang. 
tidspunkter, se den omtalte 
pjece. 

Tirsdag den 25: 
Egebjerg-Hansted 
Støtteforening 
afholder klubaften kl. 19.00 
i Klubhuset ved hallen 

SEPTEMBER 1998 
Torsdag den 3: 
Kagecafe på Hansted 
Hospital 
kl. 14.00-16.00 

Fredag den 4: 
Aktivitetsdag i Kaskelotten 

Fredag den 4: 
Fællesspisning kl. 18.30 
i Lundum Medborgerhus. 
Ang. tilmelding, se opslag 

Lørdag den 26: 
Egebjerg-Hansted 
Forsamlingshus 
afholder høstfest 

Lørdag den 26: 
Lundum Sogns 
. Borgerforening 
afholder høstfest på 
Søvind Kro. 
Tilmelding til bestyrelsen 

Tirsdag den 29: 
Egebjerg-Hansted 
Støtteforening 
afholder klubaften kl. 19.00 
i Klubhuset ved hallen 

OKTOBER 1998 
Fredag den 2: 
Fællesspisning kl. 18.30 
i Lundum Medborgerhus. 
Ang. tilmelding, se opslag 

Torsdag den 8: 
Bankospil i 
Forsamlingshuset 

Torsdag den 15: 
Bankospil i 
Forsamlingshuset 

Tirsdag den 20: 
Lundum - Hansted 
Menighedsråd 
Foredrag med forfatteren Irma 
Lauridsen kl. 19.00 i Egebjerg
Hansted Forsamlingshus 

Torsdag den 22: 
Bankospil i 
Forsamlingshuset 

August - september - oktober 1998 

Tirsdag den 27: 
Egebjerg-Hansted 
Støtteforening 
afholder klubaften kl. 19.00 i 
Klubhuset ved hallen 

Torsdag den 29: 
Bankospil i 
Forsamlingshuset 

NOVEMBER 1998 
Tirsdag den 24: 
Egebjerg-Hansted 
Støtteforening 
afholder klubaften kl. 19.00 
i Klubhuset ved hallen 

DECEMBER 1998 
Tirsdag den 29 . 
Egebjerg - Hansted 
Støtteforening 
afholder klubaften kl. 19.00 
i Klubhuset ved hallen 
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Kager, kunst og kærlighed 
kvæler al besværlighed. 

MEDALJON 
Nørretorv - 75 62 58 24 

Prøv hvordan Ego bevæger dig 
Ego er en ny stol -og en ny måde at sidde på. Den inspirerer til 
bevægelse og løser op for stive muskler og led. 

Prøv at sidde på en helt personlig stol, der 
arbejder sammen med dig. 

LAn OFA 
ACTION 
SYSTEM 

LABOFA l HORSENS 

Kontor Taknik 
TORSTEDALLE 2E 
8700 HORSENS· TELF. 75 64 40 44 


