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LUNDUM SOGNS 
BORGERFORENING 
Information fra Landsbyrådet 

Landsbyrådet er nu endeligt stiftet på e.t stiftende 
møde i Sejet, hvor alle Rådsmedlemmerne var 
samlet for at sætte dagsorden for Rådets arbejde. 

På det stiftende møde var der deltagelse af: Birthe Chri
stiansen, Sejet- Jens J. L. Andreasen, Sejet- Erling 
Sørensen, Haldrup - Torben Steen Andersen, Haldrup -
Erik Henriksen, Vrønding- Jens M. Rasmussen, Vrønding 
-Lise Birkmose, Endelave- Ole Sørensen, Endelave
Erik Bromann Christensen, Serridslev - Jens Munck, 
Serridslev- Henrik Fuglsang, Lundum- Sten Smith, 
Lundum - Bjarne Gregersen, Horsens Kommune -
Sven Jensen, Horsens Kommune, 

Landsbyrådets arbejde vil bestå i at komme med forslag 
til, hvordan de tilrådighed værende midler skal fordeles ti i 
landsbyerne. Dette arbejde starter på næste Lands
byrådsmøde den 26. april 1999, her vil fordelingen af de 
midler, som både Horsens kommune og 
Indenrigsministeriet har afsat til anlægsarbejder og 
udarbejdelse af proj~kter, starte. 

Meddelelse 
fra Landsbyrådet 

Der villøbende være opslag ved Medborgerhuset i Lun
dum omkring Landsbyrådets arbejde. Er der yderligere 
spørgsmål til arbejdet i Landsbyrådet vil jeres repræsen
tanter for Lundum og omegn naturligvis gerne være be
hjælpelig i det omfang det er muligt 

Med venlig hilsen 
Henrik Fuglsang . 
Sten Smith . 

75 65 64 33 
. 75 65 40 42 

Nyt fra 
bestyrelsen 
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen haft kon
stituerende møde, og der er ingen ændringer: f.xdelingen 
af poster: Det blev ligeledes besluttet at fastholde det nu
værende kontingent, der er kr. Il 0,00 pr. husstand, kr. 
60,00 for pensionister. Kontingentet vil i lighed med sidste 
år blive opkrævet ved dørene af bestyrelsen. 

Formand: Søren Damkjær . .... .. ....... .. ....... 75 65 49 94 
Næstformand: Anne Buh! 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 

Medborgerhuset 
Bestillinger m.m,

1 
Tove Jørgensen .. 75654481 
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Skanderborgvej 
Egeskovvej 
Her fortsætter artiklen "Skanderborgvej Egeskovvej". 
Første del kunne læses i forrige nummer af "Broen", 
men før vi begiver os op ad Egeskovvej, er der lige nogle 
supplerende oplysninger omkring stednavnene Filistæa, 
Ulvedal og Holtvad. Tekst: Peder Pedersen 

D
yrlæge Thøger Jeppesen Tvingstrup, som er 
født og opvokset i Gedved fortæller følgende: 
Det er rigtigt nok, at navnet Filistæa har 
forbindelse med de lærerstuderende i Gedved. 

Der var nemlig engang en studerende, som hed " Israel" 
han logerede i et hus, som lå på den østlige side af Ege
bjergvej i den sydlige udkant af Gedved. De studerende, 
som boede på den vestlige side afvejen, måtte jo så helt 
naturlig være "Filistre" og området de boede i blev 
naturligvis til Filistæa. 

Et andet stednavn "Holtvad" var forkert placeret på det 
medfølgende kort. Vejen, hvis sydlige dei i dag hedder 
Lykkeholmsvej, hed oprindelig Holtvadvej, den gik fra 
Østbirkvejen og ned til Sattrup Mose, hvor den passerer 
Talstrup Å. Her var i gammel tid et' vadested, som kaldtes 
"Holtvad". 

Stednavnet "Uivedal" husker Thøger Jeppesen som 
"Uidal" og de omkringliggende bakker hed "Uidal 
Bakker". Måske kommer navnet af Ugle-dal, i stedet for 
Ulve-dal, hvem ved? 

Apropos stednavne, så fortælles det, at der engang lå en 
kro i området, som hed "Røde Kro", men hvor den lå, er 
der ingen der har kunnet oplyse. Måske har den ligget i 

Egeskovvej, nr. 2. ca. 1940. 

SIDE 

forbindelse med et vadested, hvor hovedvejen krydsede 
bækken, som udgør skellet mellem Egebjerg og Gedved? 
Men det er kun gætterier. 

Nu går vi op ad Egeskovvej og kommer til: 

Egeskovvej nr. 2 "Sommerlyst" 

Ejendommen er udstykket fra Egebjerggård 1848, som 
dengang ejedes af 

Kammerråd Jens Heegaard Møller. Den nye ejer var 
Niels Andersen. Ejendommen havde deng<:mg et noget 
større jordtilliggende end nu, men i 1890 frasolgtes noget 
af jorden og senere er der solgt endnu mere, så der i dag 
kun er ca. 3 tdr. l. tilbage til ejendommen. 

1895 sælges den til Peder Andersen Svendsen -
Egesholm. Sælgeren forbeholder sig dog ret til at blive 
boende på ejendommen så længe han lever. 

1896 sælges ejendommen igen til Holger Jens Pedersen. 
Otte år senere i juni 1904 sælges ejendommen igen til 

Niels Pedersen, han har dog kun ejendommen til oktober 
samme år, hvor han sælger den til Laus Nielsen. 

Fem år senere i 1909 hedder ejeren Anders Peter 
Truelsen. 

Inger og Peter Bang med de små islandske heste. 



' 

.. 

Gartner Bang på torvet i Horsens. 

1910 sælges ejendommen igen til Mads Hansen. 
1916 sælges den igen til R. Pedersen, han ejer ejendom

men i tre år til 1919, da sælger han igen, denne gang er det 
til en mand, som hedder Laurs Peter Christensen. 

Laurs Peter Christensen afstår den allerede året efter i 
1920 til R. C. f>etersen, han sælger den to år senere i 1922 
til Anna Catrine og Johannes Bang. 

Johannes Bang drev ejendommen som gartneri. Han 
byggede et drivhus med tilhørende fyr, så han kunne drive 
planterne frem tidligt om foråret. Han havde også en 
hestevogn med to små islandske heste for, med den kørte 
han hver onsdag og lørdag til Horsens, her stod han på 
torvet og solgte de produkter, han havde dyrket på sin 
ejendom, om sommeren solgte han tillige en del udplant
ningsplanter, forårsblomster, kålplanter og lignende. 

Johannes Bang døde pludselig i 1945 i en alder af kun 
49 år. Anna Catrine blev boende på ejendommen til året 
efter i 1946, da hun solgte den til Hans Selander Larsen . 

Egeskovvej nr. 6.- Forår 1980. 

Maj - juni - juli - august 1999 

Johannes og Anna Catrine Bang i gartneriet. 

Han solgte den igen i 1959 til Betty og Lars Hein. De blev 
kun boende der et par år, så byggede de et hus på Vand
værksvej i Egebjerg og flyttede dertil. Ejendommen 
"Sommerlyst" blev i 1961 solgt til Anker Frølund Thom
sen. Anker Frølund Thomsen var alene, da han købte ejen
dommen, men blev kort efter gift med Jytte. Sammen drev 
de sengeudstyrs-forretningen på Nørregade 7 i Horsens, 
Anker Frølund Thomsen døde pludselig i 1987. Jytte 
Frølund Thomsen bor stadig på ejendommen og driver 
fortsat forretningen på Nørregade. 

Vi fortsætter op ad vejen og kommer til: 

Egeskovvej nr. 6 

Ejendommen her, der har et jordtilliggende på 3 tdr. l. er 
bygget i i 856 af en mand, der hed Søren Jørgensen . Han 
blev kun boende der i et år til 1857, så solgte han den til 
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Peter Jørgensen, måske hans søn? 1875 blev den solgt t il 
O le N ie lsen, han havde den kun i to år, så solgte hen den 
igen i 1877 til Jens Peter Jensen . Han boede der til 
gengæld i hele 24 år til 190 l, hvorefter han solgte til Hans 
Jørgen Rasmussen. 

Hans Jørgen Rasmussen var smed og drev en mindre 
smedeforretning på stedet. Han fik desværre kun et enkelt 
år på ejendommen, han døde i 1902. Hans enke Johanne 
blev boende endnu i to år til 1904 og solgte så ejendom
men til Hans Nielsen. 

I 1906 solgte han den igen videre til Rasmus Peter 
Petersen Stopperup, som netop havde solgt den lille gamle 
ejendom på Skanderborgvej , som blev omtalt tidligere. 
Peter Stopperup blev på ejendommen i 29 år til 1935, hvor 
han solgte den til Rasmus Petersen. Han solgte den igen 
året efter i 1936 til Niels Albert Hansen . 

Niels Hansen arbejdede som daglejer på Egebjerggård 
samtidig med, at han passede sin ejendom. Han mistede på 
tragisk vis sin kone, men blev gift igen og sammen med 
sin nye kone byggede de i 1946 et hus på Egebjergvej nr. 
138. På det tidspunkt arbejdede han på Egebjerg Træsko
ringefabrik. 

Ejendommen blev solgt til Svend Nielsen, som var gart
ner og drev derfor ejendommen som gartneri, han havde 
den i 15 år ti l J 961, da han solgte den ti l Ruth Pedersen. 

Ruth Pedersen var datter af Sigfred Schytz, som havde 
en ejendom, der ligger lidt længere oppe mod Gedved. 
Hun var gift, men blev enke i en meget ung alder, hun 
boede alene på ejendommen sammen med sine to sønner 
Kurt og Michael. 

Ruth Pedersen arbejdede i en periode på Gedved 
Fjerkræslagteri og senere som syerske. Ruth Pedersen 
døde den 3.januar 1999. 

Egeskovvej nr. 7. - ca. 1958. 

Nu går vi over på den anden side afvejen og kommer 
t i 1: 

Egeskovvej nr. 7 "Solvang" 

Første ejer vi kender navnet på er Anders P. Sørensen. 
Han solgte i 1906 ejendommen til Hedvig og Martin 
Knudsen . Hedvig og Martin Knudsen's to børnebørn Hans 
og Vagn Christiansen bor, som mange nok ved, i Egebjerg. 
Vagn Christiansen fortæller: "Min mormor og morfar 
boede ude i "Luskegnen". Min mor gik i den gamle skole i 
Egebjerg, hun gik forøvrigt i klasse sammen med Silka 
Nielsen, som blev omtalt tidligere. Der var jo kun 3 tdr. l. 
til min bestefars ejendom, derfor gik han meget ud at 
arbejde som daglejer med hvad han nu kunne ra. Han og 
Peder Stobberup, som boede nabo til, arbejdede meget 
sammen. For eksempel slog de om sommeren grøde i 
Hansted Å for de landmænd, som havde eng ned til åen. 
Min bedstefar kunne godt være en stædig rad, han ville for 
ekesmpel ikke sige "de" til proprietær Friis på Egebjerg
gård, for efter hans mening var Friis ikke mere end han . 
Det resulterede i, at når han og Peder Stobberup på deres 
vej op langs åen og kom til Egebjerggårds eng, gik min 
bedstefar ude i åen og slog grøden der, så kunne Peder 
Stobberup slå græsset inde på bredden, for min bedstefar 
ville ikke sætte sine ben på Friis'sjord. Detjeg husker 
min bedstefar bedst for er, at han var en meget gemytlig 
og drillesyg mand. Min bedstemor husker jeg ikke så 
meget om, for hun døde allerede før jeg begyndte at gå i 
skole. Men min mo!· fortalte, at hun havde haft en god 
barndom derude i Luskegnen. 

I 1936 solgte Hans og Vagns bedstefar ejendommen til 
Niels Sørensen, han var bedst kendt på egnen som 
"Broder-Niels". Han cyklede ind til Horsens hver onsdag 



Martin Knudsen til hest. 

Egeskovvej nr. 7. (omkring 1920) Hedvig og Martin Knud
sen sidder i græsset, deres barnebarn Børge holder 

~ hesten. 

og lørdag, når der var torvedag, her solgte han hjem
meavlede produkter fra ejendommen. Fem år senere i 
1941 solgte han ejendommen til Jens Bjerremand 
Sørensen. "Bjerremand", som han i daglig tale blev kaldt, 
havde været gift og havde to børn, men boede nu alene på 
ejendommen, så han måtte klare alt arbejdet selv. Han 
tilberedte også selv sin mad, dertil havde han, som alle an
dre dengang, et komfur hvor han fYrede med brænde, men 
når han kun skulle varme lidt, f.eks. vand til kaffe, så 
brugte han en primus. En dag da han skulle fylde petro
leum på primusen, var han så uheldig at fYlde den over og 
pludselig kom der en mægtig flamme op imod ham, han 
blev meget forbrændt i ansigtet og der gik ild i hans tøj. 
Han løb over til naboen, som hjalp ham med at få ilderi 
slukket og ringe efter en ambulance. Det varede da heller 

Maj -juni -juli - august 1999 

ikke mange minutter før ambulancen var der, fik ham på 
en båre og kørte afsted mod Horsens med ham . Det var jo 
en skrækkelig historie for den gamle mand, men en ting 
var næsten endnu værre, han havde i skyndingen ikke fået 
sin pakke med skrå med sig! Derfor bad han Falckred
derne, om de ikke ville stoppe ved Brugsen i Egebjerg, så 
han kunne købe en pakke skrå. Falckredderne kunne godt 
se hans problem, så da ambulancen kom til Brugsen 
stoppede den og en af redderne løb ind og købte en pakke 
skrå til hain, inden de fortsatte mod hospitalet. 

Jens Bjerremand Sørensen boede på ejendommen i 13 
år til 1954, da blev den solgt til Ragna og Lynge Pedersen . 

Lynge Pedersen var mejerist og ansat på Horsens 
Mælkeforsyning, som dengang lå på Smedegade i 
Hor-sens. Senere skiftede han job og blev buschauffør. 
Han blev på ejendommen i fire år til 1958, da solgte han 
den til Knud Larsen. 

Knud Larsen er torvehandler, det er efterhånden blevet 
til25 år i Skanderborg og 40 år i Aarhus. I begyndelsen 
var det mest hjemmeavlede produkter han solgte, men i de 
senere år er det hovedsagelig indkøbte varer han sælger. 
På det sidste er det Knud Larsens søn Finn, som står for 
forretningen, men Knud Larsen er dog stadig aktiv på 
trods af, at han nu har passeret de 80 år. 

Nu springer v i igen over på den anden side af vejen til : 

Egeskovvej nr. 1 O 

Første ejere er Jens Munk og Peder Lauersen, de solgte 
i 1859 ejendommen til Hans Hansen . 

Hans Hansen boede på ejendommen indtil han i 1891 
solgte den til Jørgen Rasmussen. . 

l 1914 skiftede den igen ejer, denne gang blev den 
overtaget af en sadelmager, som hed Laurits Monrad 
Lauersen. Han solgte den igen i 1925 tilSøren Munk. 

Søren Munk var amtsvejmand, det vil sige at han foru
den at passe sin ejendom også sørgede for at holde vejen 
fra Horsens og til et sted nord for Gedved og et godt 

Egeskovvej nr. 10. (omkring 1950). 
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På vej i marken 1953. I Hestevpgnen Birgitte og Søren 
Jensen med deres børn Erik og Inger samt naboens søn. 

stykke af Østbirkvejen i orden. Hans opgave bestod blandt 
andet i to gange hver sommer at slå vejgrøfterne med sin 
le. Ikke nok med at græsset skulle slåes, når det havde 
ligget og tørret nogle dage blev det revet sammen og 
stakket i små sirlige stakke, hvorefter det blev kørt hjem, 
enten til hans egne dyr eller til andre, som kunne bruge 
noget hø. Om efteråret stillede han snehegn eller 
sneskærme, som de også blev kaldt, op langs vejene og 
om foråret skulle de så tages ned igen. Om vinteren deltog 
han i snerydningen og grusningen afvejen . Det meste ar
bejde blev udført med håndredskaber og turen ud og hjem 
foregik på cykel. Man kan godt undre sig over, hvor meget 
en mand kunne overkomme dengang. 

l 

I 1940 solgte han ejendommen og flyttede ind på Vand-
værksvej i Egebjerg. Ejendommen på Egeskovvej blev 
solgt til Anker Sørensen. 

Anker Sørensen havde netop afstået sin gård på Lykke
holmsvej til sin søn og svigerdatter Jens og Marie Have 
Sørensen. Anker Sørensen boede på ejendommen i 13 år 
til han i 1953 solgte den til Birgitte og Søren Jensen. 

Birgitte og Søren Jensen flyttede dertil fra et hus på 
Egebjergvej nr. !51, hvor de havde boet nogle år. J 1977 
var Søren Jensen så uheldig at falde gennem loftet i stald
bygningen, hvorved han slog tinningen og lå bevidstløs på 
hospitalet i meget lang tid, inden han døde. Birgitte blev 
boende på ejendommen endnu et år, hvorefter hun solgte 
den og flyttede til et hus på Vesterhøjsvej i Egebjerg. Den 
nye ejer var Erik Hansen. Han solgte fem år senere i 1983 
ejendommen til Poul Erik og Margrethe E. Hansen. J 1991 

kom der igen nye folk på ejendommen, den blev nu 
overtaget af Gitte Møller Christensen, som er sygeplejer
ske og Per Bork Christensen, som er politibetjent. 

Næste ejendom er: 

Egeskovvej nr. 14 

Det er desværre meget få oplysninger, jeg har kunnet 
finde om ejendommen, men med hjælp af Hans og Vagn 
Christiansen, som er opvokset her, kan vi dog fortælle føl
gende: Før 1936 hed ejeren Lone Nielsen. Hun solgte i 
1936 til Anne Jensine Sørensen, men fem år senere i 1941 
var det Jensines søn Henning Jensen, der solgte ejendom
men ti l Hans og Vagn Christiansen' s mor og far Ester og 
Valdemar Christiansen. 

Det var et rent tilfælde, fortæller Vagn, at min mor og 
far kom til at bo næsten lige overfor min mors fødehjem. 
Min mor og far havde først købt en ejendom i Tebstrup, 
men den var for lille og jorden var dårlig, så de så sig om 
efter en bedre. Ejendommen på Egeskovvej nr. 14 var til 
salg og den købte de så, her var jorden langt bedre og der 
var l O tdr. l. Her drev min far og mor så landbrug lige til 
min far blev syg. Det eneste arbejde han havde udenfor 
bedriften, var da han i 2 år kørte en mælketur ned til 
mejeriet "Egedal". De første 2 år min bror og jeg gik i 
skole, gik vi derned, for mine forældre syntes, at detvar 
for farligt at cykle på vejen med den stærke trafik der var 
(1948- 49). Jeg har mange både gode og dårlige, men 
flest gode minder fra min barndomstid i "Luskegnen", 
som vi altid sagde, navnet.Egeskovvej kom jo først til 
senere. 

Det var et lille samfund for sig med det sammenhold og 
de stridigheder, der jo også kan være sådan et sted. Som 
bekendt er vejen jo en fælles-privatvej, som slutter blindt 
ved nr. 22. Engang var den forøvrigt ikke blind, men fort
satte over til Lykkeholmsvej. Det var kutyme, at den æld
ste på vejen var "Oldermand", når vejen skulle repareres 
eller der skulle kastes sne, så kaldte oldermanden be
boerne sammen og når arbejdet på den måde blev udført i 
fællesskab, var det jo mere overkommelig. Anker Frølund 
Thomsen mente nu ikke, at hans hænder duede til at holde 

Egeskovvej nr. 14. (1950) 
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på et skovlskaft, så han måtte melde pas. Til gengæld var 
alle velkomne nede hos ham, når arbejdet var udført, så 
stod der nemlig smørrebrød med øl og snaps på bordet. 

Valdemar Christiansen døde i 1972 og Ester 
Christiansen døde i 1975. I de følgende 5 år frem til 1980 
ejede Hans og Vagn Christiansen ejendommen, stuehuset 
blev lejet ud og jorden blev solgt til en nabo. I 1980 solgte 
de ejendommen til Elna og Hans Winther. På den jord, der 
ligger lige omkring bygningerne, anlagde Elna og Hans 
Winther en have, den er nu vokset op og er idag den 
dejligste have, man kan tænke sig. 

Vi går videre til den sidste ejendom på vejen: 

Egeskovvej nr. 22 

Ejeren før 1855 var C.A. Monborg, han solgte ejendom
men til Rasmus Pedersen. 

Rasmus Pedersen blev den første aftre generationer på 
ejendommen. Foruden at drive ejendommen havde han et 
hverv som ligsynsmand, et begreb som forlængst er af
skaffet. Rasmus Pedersen døde i 1905, hans enke Rasmin e 
J. Andersen 

afstod året efter i 1906 ejendommen til sin søn Niels 
Andreas Pedersen. 

Niels Andreas Pedersen afstod igen i 1933 ejendommen 
til sin søn og svigerdatter Jens Johari og Erna Pedersen 

Jens Johan Pedersen' s bror Rasmus Pedersen drev i 
mange år ejendommen Sorthøjvej nr. 12. 

Jens Pedersen drev sin ejendom, som var på 4 tdr. l. med 
flid og akkuratesse, han måtte tidligt op om morgenen, for 
han skulle nå at malke sine to køer, før han skulle over på 
Egebjerggaard, hvor han var ansat som daglejer. Når han 
om morgenen cyklede derover, havde han mælkespandene 

Egeskovvej nr. 22. 1986. 
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med på en cykelanhænger over til Skanderborgvej, hvor 
de blev afhentet af mælkekusken. Jens Pedersen var dagle
jer på Egebjerggård, men titlen forvalter var nok mere 
passende, for efter at proprietær Friis var blevet gammel 
og ikke så rask længere, var det Jens Pedersen og 
Friis'husbestyrerindeAnna Pedersen, der stod for driften 
af Egebjerggård. 

Anna Pedersen bor i dag i en villa på Grusdalsvej i Ege
bjerg. Jens Pedersen døde i 1976 og hans enke Erna Peder
sen solgte året efter 1977 ejendommen til Vagn Hansen. 

Vagn Hansen var produkt- og salgschef ved Handels
selskabet Niels Burehard i Horsens, han boede på ejen
dommen til sin død i 1997. Hans enke Lis Hansen blev 
boende der i endnu en tid, men solgte den herefter til 
Kirsten Leth, som er ansat ved postvæsenet. 

Ja, vi fandt jo aldrig svaret på, hvorfor området kom til 
at hedde "Luskegnen" Men der kom dog en historie ud af 
det alligevel. 

Jeg vil slutte med at sige en stor tak til alle, der har 
bidraget med oplysninger og som beredvilligt har udlånt 
billeder til artiklerne her. Uden jeres hjælp var jeg ikke 
nået langt. 

Det har været interessant at lære egnen og dens beboere 
nærmere at kende. Det fremgår tydeligt, at Luskegnen har 
udgjort et lille ':;luttet samfund her mellem Egebjerg og 
Gedved. På det seneste sporer man desværre en vis 
nervøsitet blandt beboerne der, det skyldes, at Horsens 
Kommune har planer om, at ekspropriere hele området til 
et fremtidigt industribyggeri Lad os håbe, at de der har 
det afgørende ord i den sag, tænker sig meget godt om, in
den de træffer den endelige afgørelse. Der findes jo som 
bekendt værdier her i samfundet, som ikke kan gøres op i 
penge. 
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Generalforsamling 
Hansted Hospital's venner 

• 
l 

Torsdag den 25. Marts 1999 på Hansted hospital. 

F
ormanden for Hansted Hospi
tal's venner Carl OlufMadsen 
bød velkommen - ca. 30 

medlemmer var mødt op. 

Dagsorden: 

Valg af dirigent"" 
Valgt: Edwin Holst Pedersen 

Takkede for valget og gik videre til 
punkt 2 på dagsordenen 

Formandens beretning v/ Carl Oluf 
Madsen 

En orientering om hvad foreningen 
havde lavet siden stiftende general
forsamling den 24. September 1998 

Foreningen havde koncentreret sig 
om at søge nogle fonde om penge
her var der modtaget kr. 5000,00 fra 
Hede Nielsen fonden 

H.H. 's venner har overtaget 
tombolaen ved julemarkedet på 
Hansted Hospital og dette har givet et 
pænt overskud - se regnskab 

6-7 af H.H. 's venner kommer ca. l 
gang om ugen og laver sang - musik -
oplæsning- for Hansted Hospitals 
beboere 

H.H. 's venner har stået for under
holdningen ved kagecafe i marts 
måned 

Der er startet en kørselsordning for 
pensionisterne ude i lokal området, 
der ønsker at deltage i arrangementer 
om eftermiddagen på Hansted Hospi
tal. De kan, hvis de er medlemmer af 
Hansted Hospital's venner, ringe til 
Hansted Hospital, og så vil H.H. 's 
venner komme og hente dem til 
arrangementerne og køre dem hjem 
igen - se Broen ang. Arrangementer 

Kasserens gennemgang af regn
skab v/ Eva Søvang 

Regnskab godkendt 

Valg ifølge love Suppleant- på valg er: 
Til bestyrelsen -på valg er: Elise Andersen 

Valgt blev: 
Rasmus Møller 
Carl Oluf Madsen 
Winnie Ejlersen 

Suppleanter- på valg er: 
Arne Thomsen 
Hans Jensen 
Kammy Mortensen 
Revisor - på valg er: 
Edwin Holst Pedersen 
Ove Frost Jensen 

Rasmus Møller ønskede ikke genvalg 
til bestyrelsen, men modtog valg som 
suppleant til bestyrelsen, sådan at han 
bytter plads med Hans Jensen, 
således at han bliver bestyrelses
medlem i stedet for suppleant 
Carl OlufMadsen- genvalgt 

Regnskab for foreningen 
Hansted Hospitals Venner .. 

Indtægt 

Fra Hansted Hospital . . . . . 5.000,00 
Overskud tombola . . . . . . . . 7.317,50 
Kontingenter: 

Udgift 

21 x kr. 25.-
56 x kr. 50.- .. .. .. .. .. .. .. . 3.325,00 
Gave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 

Kontorartikler + porto ...................... . 
Underholdning ................................ . 

Beholdning 24.9.98 . . . . . . . 0.000,00 

Status: 
Beholdning 31.12.98: 

891,25 
150,00 

Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872,50 
Bank ........................................... . 14.228, 75 

Balance ................... . 16.142.50 ....... . 16.142,50 

Regnskabet revideret den Z r,;1. . 9 J 

/ ~ l ~l! ( /~J 
{7 /6/($Le/'~-er'1'1,/ lit r t/1 c" L r 

' e Frost 
Foreningens revisorer 
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Arne Thomsen - genvalgt 
Revisorer - genvalgt 
Revisorsuppleant - genvalgt 

Medarbejderrepræsentanter+ sup
pleant- de vil blive valgt på et møde 
blandt Hansted Hospitals personale 

Indkomne forslag, herunder fastan
sættelse af kontingent 
Ingen indkomne forslag 
Kontingent: 25,- for pensionister-
50,- for andre - hvilket gælder for et 
år 
Evt. 

Der kom forslag/ønske fra Jette 
Lund om at bestyrelsen laver en 
fo lger om, hvad Hansted Hospital' s 
venner står for, så denne kan gives til 
nye beboere og deres pårørende - og 
så man her igennem opfordrer til et 
medlemskab af foreningen 

Der var ønske om bedre informa
tion til pensionisterne ude i lokal om
rådet. Når H.H.'s venner står for 
arrangementerne på Hansted Hospital 

Jette Lund mindede alle medlem
merne om, at Hansted Hospital 
deltager i Unicef's march rundt qm 
Bygholm sø. Første år Hansted Hos
pital deltog fik vi en 5. plads for antal 
deltagere på holdet. Sidste år fik vi en 
3. plads. Så vi håber i år, at alle 
Hansted Hospital's venner vil gå rried 
os denne aften, så deltager antallet fra 
Hansted Hospital kan række til en l. 
plads. 

Formanden takkede for fremmødet 
Bagefter var der kaffe, og derefter 

fortalte Hakon Thomsen om at være 
besøgsven ved Røde Kors 
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LUNDUM-EGEBJERG-HANSTED 
PENSIONISTKLUB 

P å et bestyrelsesmøde afholdt 
den 16. marts 1999 blev Lundum - Egebjerg -
Hansted Pensionistforenings bestyrelse følgende: 

Formand: 
Søren Larsen Åbrinken 6 Hansted, .... . .. . . ... 75 65 63 85 
Næstformand: 
Frands Paaskensen Østerhøjsvej 11, .... .. ..... 75 65 62 02 
Kasserer: 
Gorma Therkildsen Rådvedvej 7, ... 
Bestyrelsesmed lem: 

.. . 75 65 66 80 

Marie Pedersen Rådvedvej 5, 
Bestyrelsesmedlem: 

..... . .. . .... 75 65 63 82 

Ditte Jensen Buen 12, .... .. . .... 75 65 62 53 

Til ovenstående kan man altid melde sig, når man vil med 
på tur eller til møder eller hvis man vil have andre 
oplysninger. 

Pensionistforeningens program for foråret og sommeren 
1999 er planlagt således: 

Torsdag den 15. april kl. 14 i klublokalet: forårsfest med 
"Duerne" fra Løgumkloster- de underholder med gode 
gamle melodier og sange "fra da vi var unge". De har op
trådt både i radio og TV. 

Den 3. maj kl. 7.30 er der afgang for en 5 dages tur til 
Holland, hvor vi ser tulipaner i al deres pragt og flor •Jg 
hvor vi i 4 nætter skal bo på et meget dejligt hotel. Det 
bliver både en billig og afslappende tur. Der startes både 
fra kirken og fra den Gl. Brugs . 

Onsdag d~n 
23. juni er der 
heldags tur til 
Vesterhavet 
med afgang fra 
Hansted kirke og 
den Gl. Brugs 
kl. 9. Det bliver 
med middag på en 
hyggelig kro, og 
blandt meget andet også besøg på Abelines Gaard 

Torsdag den 16. september kl. 14 i Klublokalet kommer 
museumsinspektør Ole 
Puggaard og fortæller om 
industrien og dens udvikling i Horsens og omegn i det 20. 
århundrede. 
I forlængelse af dette møde arrangeres med bus torsdag 
den 14. oktober en eftermiddagstur til Industrimuseet i 
Horsens, med rundvisning med guide, så vi får alt 
forklaret. 
Der startes kl. 12.30 fra den Gl. Brugs og kirken, og der 
drikkes kaffe på museet. 

Torsdag den 11. november kl. 14 i klublokalet får vi 
besøg af Lilly Andersen, som fortæller om en jungle-rejse i 
Borneo med !banernes langbåde. 

Til samtlige møder og arrangementer bedes man venligst 
henvende sig senest søndagen før til en af bestyrelsen, bl.a. 
afhensyn til kaffen. 

Fremover udkommer BROEN i følgende måneder: 

September - december - marts - juni 
BROEN vil stadigvæk udkomme omkring den første lørdag - søndag 

i de nævnte måneder, dog ikke i september, da vi af hensyn til 
sommerferien, vil udkomme midt i september. 

Sidste frist for brostof til næste nummer i september er 
onsdag den 25. august kl.19.00 
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Hanstedgård den store gård, som vi alle sammen i Egebjerg og Hansted ser, når vi 
kører til og fra Horsens, en lang og flot alle fører fra vejen og direkte ind gennem 
porten og ind på gårdspladsen. Hvor mange af os kender ret meget til gården, udover 
at vi kan se markerne på alle sider af vejen, og vi kan se, når der arbejdes i dem. 

H
anstedgård er en meget 
gammel gård, oprindeligt 
var der et vadested. Det 
var betydeligt mere sum

pet og lavt dengang, men vadestedet 
kunne beherskes, så fjendtlige trop
per ikke uden videre kunne komme 
over Hansted å. Man kender fra 
forskellige beretninger og episoder i 
tidens løb, at Hanstedgård har haft 
militær betydning. Byen Hansted må 
være opstået omkring år 500 efter 
Kristi fødsel. Det kan blandt andet 
konstateres ved endelsen på navnet 
"sted", atdet tilhører den tid, der hed 
Germansk Jernalder, og også ud fra 
nogle arkæologiske fund, og fra 
nogle gravfund fremgår det tydeligt, 
at byen Hansted er en meget gammel 
landsby, som i sin tid er stiftet af 
meget velhavende borgere. Der er 
fundet fine smykker, glas og finger-

Tekst: Frands Paaskesen 

ringe, som n.u er på nationa._lmuseet. 
Så langt so·m man nu ved noget om 

Hansted, så har det tilhørt kongen 
eller kronen må man hellere sige. Vi 
ved, at både Hansted og Hanstedgård 

Anders Kruuses bygninger byder på et smukt men beskedent dørparti 

er anført i en liste over kronens gods, 
det vi kalder Kong Valdemars Jorde
bog fra Valdemar Sejrs tid, det er 
omkring 1230, da har stedet i hvert 
fald hørt under kronen lige op til 
1580. Det er ikke usandsynligt, at det 
er Erik Menved, som er skyld i at 
Hanstedgård ligger, hvor den ligger 
nu. 

Omkring år 1600 afhændede kon
gen gården til en adelsmand, det var 
slægten Brockkenhus, som man 
kender blandt andet fra Egeskov på 
Fyn. 

Kort efter slaget bliver der opført 
en renæssancegård her, formentlig af 
samme art som Rosenvuld og 
østfløjen på Boller med svungne 
gavle og med et tårn, men vi ved ikke 
nøjere, hvordan det har set ud. Vi ved 
bare, at den omkring 1660 blev hær
get og ødelagt af Brandenburgerne og 
Polakkerne, det var under svenskekri
gen, de optrådte som hjælpetropper, 
men de ødelagde mere end 
svenskerne gjorde. 

Kort efter måtte adelen afhænde 
gården, og det hænger sammen med, 
at adelen efter svenskerkrigen bliver 
mere og mere forarmet og der opstår 
en ny herremandsstand nemlig den 
velhavende borgerstand. 

En kendt Horsensborger købmand 
Anders Jensen Thonbo og hans 
hustru Dorthea Hansdatter Lottrup 
overtog Hanstedgård kort før 1700 og 
de rejste en ny hovedbygning her på 
stedet, det blev en egebindingsværks
bygning, som kun kom til at stå i ca. 
l 00 år, og derefter blev den nu
værende hovedbygning opført, men 
den kom til at stå på fundamenterne 
af Anders Jensen Thonbo og Dorthea 
Hansdatter Lottrups hovedbygning. 

Det hed sig dengang, at Dorthea 
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Det oprindelige stuehus i nyk/assicistisk stil med sidebygninger fra 1860erne 

Hansdatter Lottrup var noget af en uforstyrret hver nat. Der går hun-
rappenskralde og man kaldte hende drede år, så kommer der en forptagter 
for "døvedorthe", og det påstås, at på .. Det er en Major Poul G.ersdorff, 
hun en gang imellem står op af sin han bliver både forpagter af Hansted-
grav og så kører hun i karet med fire gård og forstander på Hansted Hospi-
hovedløse heste ned gennem Hansted tal. Det er en driftig mand , som også 
skov og ender på Hanstedgård, hvor bliver hjulpet godt frem af de lidt 
hun går rundt og smækker med bedre tider for landbruget. Han an-
dørene om natten. Men hun har nu lægger en stor romantisk have til 
også øvet nogle goder gerninger sit hovedbygningen. Den have der i dag 
liv, hun har blandt andet oprettet bærer absolut præg af, at det engang 
Hansted Hospital, som derygang var har været et flot anlæg. Gersdorff 
tiltænkt som plejehjem for udslidte dør i 1822, og derefter kommer en 
arbejdsfolk blandt andet fra Han- , anden officer, det var en ritmester 
stedgård. Det skal dog for en fuld- - Norup, der så overtog forpagtnin-

stændigheds skyld siges, at den nye -~ao;;r"~ '-=-- - gen af Hansted-
ejer af Hanstedgård :. gård og blev 
Mogens Holm ·: forstander på 
Jensen sover Hansted 
ganske Hospital. 

Indkørselen til 
Hanstedgaard i 

"Borgstil "fra 
stilblandingerne omkring 1868 
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l 1864 
blev de to 

sti Il in ger 
skilt ad, så 

der blev en 
selvstændig 

forpagter og en 
selvstændig 
forstander på 
hospitalet, det 

. .. . "' 
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var en meget bedre ordning, idet 
denne forstander blev fastlønnet, så 
han var økonomisk uafhængig af 
Hanstedgård. 

I begyndelsen af dette århundrede 
bliver Hanstedgård helt skilt ud fra 
Hansted Hospital. Gården bliver solgt 
og er så i privat eje indtil 1963, da 
den sidste private ejer fru Marie Have 
sælger til Horsens kommune. Det vil 
sige, at Hanstedgård har været under 
offentlige myndigheder i temmelig 
lange perioder, under kronen til 1585. 
Så under hospitalet fra 1711 ti l 1904, 
og så igen fra 1963 under Horsens 
kommune, som nu har solgt den til 
Mogens Hblm Jensen. 

Vi måjo indrømme, at Hansted
gård har haft en noget omskiftelig 
tilværelse, men tilsyneladende har det 
altid været en gård, der har haft be
tydning for omegnen, og det er da mit 
indtryk, at den altid har været drevet 
godt af dygtige forpagtere, og os der 
bor her, føler så afgjort, at den hører 
til og at den stadig sætter sit præg på 
egnen. 

Jeg har mine oplysninger fra en 
udsendelse i Horsens radio. 
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INTERVIEW MED EJREN 
AF HANSTEDGÅRD 
MOGENS HOLM JENSEN 
Hvor længe har du ejet 
Hanstedgård? 

Jeg overtog gården den 15. marts 
1984, så det bliver nu 15 år. Jeg købte 
af Horsens Kommune og det drejede 
sig om en del af jorden plus 
bygningerne. 

Du er jo selvfølgelig 
landbrugsuddannet, hvor 
stammer du fra? 

Jeg stammer fra en gård ude i 
Skjold, og da jeg i sin tid var færdig 
med at gå i skole, var jeg ude at tjene 
på forskellige gårde her i Østjylland i 
nogle år. Jeg arbejdede på gårde både 
her ved Horsens~ 'men også ved F re-

Tekst: Frands Paaskesen 

dericia, Kolding og Vejle, s_~ h~r jeg . 
været 2 år i udlandet, hvor jeg var i 

New Zealand, Canada og U.S.A. Jeg 
arbejdede på en fårefarm i New 
Zealand og på en malkefarm i U.S.A. 
Det var et par år, som jeg havde 
meget fornøjelse ud af, og dertil 
kommer jo da selvfølgelig et ophold 
på Bygholm Landbrugsskole. 

Hvordan driver du 
så gården her? 

Det er ren planteavl, det er først og 
fremmest korn, hvede, byg og havre, 
men også med græsfrø og de senere 
år med spinatfrø og selvfølgelig raps. 
Og sidst- men ikke mindst
kartofler. 

.. Skiltet oppe ved vejen skulle gerne 
vise folk, at jeg sælger kartofler, og 

Indkørsel til Hanstedgård (set indejr(J med den lange alle i baggrunden) og indgang til stuehuset. 
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det er måske nok den afgrøde, der 
giver mest pr. hektar, men skal det 
regnes ud i timeløn, så er det nok 
ikke bedre end så meget andet 
arbejde. Det er meget svært om 
foråret at vurdere avlens størrelse og 
jeg ved jo heller aldrig, hvor mange 
kunder der kommer. Nu i år har der 
været mange kunder, så da bliver jeg 
måske nødt til at købe lidt, men ellers 
avler jeg alle kartoflerne selv. 

Sidste år investerede jeg i en vand
boring og et vandingsanlæg til mange 
tusinde kroner, men på grund af den 
megen regn sidste sommer fikjeg 
aldrig brug for det, men jeg regner 
med, at der nok skal blive brug for 
det senere. 

Kartoff.elav len startede jeg med for 
15 år siden med Yz hektar og den er 
så gradvist vokset til 9 hektar i dag, 
som er en ret anseelig stigning. 

Har du et fast sædskifte? 

Nej, det har jeg faktisk ikke, 
selvfølgelig skal kartoflerne være på · 
nogle bestemte marker, idet man kun 
må dyrke kartofler hvert fjerde år på 
den samme mark. En sådan mark 
stilles der større krav til, idet den 
helst skal have en speciel bonitet, der 
må ikke være stive pletter og den må 
heller ikke været bakket eller ujævn, 
og der har jeg noget jord ude i Kan
nerup, som er god til at avle kartofler 
l. 

Hvor meget jord har 
du alt i aln 

Da jeg købte Hanstedgård købte 
jeg 46 hektar med. Kommunen be
holdt selv 55 hektar, som jeg så for
pagter. Jeg har så selv købt 45 hektar 
i Hansted. Dertil kommer at jeg i alt 
har forpagtet 90 hektar, således at jeg 
i alt dyrker ca. 170 hektar, hvoraf 
halvdelen er min egen jord. 

Generer det ikke meget 
med alle de veje og 
jernbaner der gennem
skærer dine marker? 

Jo, i allerhøjeste grad. Det generer 
meget med alle de planer, der svirrer 
om forlægning af banen og nu det 

Mogens Holm Jensen. 

sidste nye, at der er planer om at 
lægge et nyt fængsel på den jord, jeg 
har købt i Kannerup. Når man har en 
så tæt beliggenhed ved byen, som jeg 
har, så går man i en evig frygt for at 
alting kan ske. Hos amtet er der 
allerede planer om, at gøre engen her 
ved siden af gården til en vådeng og 
dermed udyrkbar, ligesom man har 
gjort på den anden side af omfartsve

Jen. 
Til gengæld er min nære beliggen

hed ved byen måske også skyld i, at 
mit salg af kartofler er så godt, som 
det er. Derfor prøver jeg også på, at 
det hele skal se så godt ud som 
muligt, 

En indskudt bemærkning hertil -
for os der køber kartofler her på 

Hanstedgård, og det er vi en del der 
gør, betyder det virkelig meget, at 
alleen er asfalteret og at gårdspladsen 
er nyrevet. Synsindtrykket betyder 
meget, der er ingen tvivl om, at 
mange tager turen til selvbetjenings
butikken som en hellille udflugt. 

Er det svært at holde 
bygningerne i orden 

Jeg vil da sige, at jeg har da brugt 
både mange kræfter og penge på at 
holde dem i stand. Så skete d.et jo for 
nogle år siden, at laden brændte, og 
senere hen blæste stalden om i en 
storm, og i begge tilfælde var der da 
lidt hjælp at hente gennem forsikrin
gen. 



Skiltet med kartofler som vi alle ser, når vi kører til og Horsens. 

Du har mange lave 
græsarealer, skulle 
du ikke have dyr på? 

Det hele er stort set dyrkbart, og 
det, der ikke kan betale sig at dyrke, 
ligger i brak. Vi skal jo i forvejen . 
braklægge l 0% af al jorden, så det 
passer meget godt sammen~ Det er en 
af de små fordele, man kan have ud 
af braklægningen. Jeg har et 
græsareal bag ved jembanen som er 
forpagtet ud til Søren Bregendahl. 

Er det gode tider for 
landbruget? 

Det har været et godt kartoff'elår i 
år, det skal ikke skjules, men nu skal 
det ikke lyde som den sædvanlige 
klage fra landmænd, men fakta er, at 
siden jeg ov~rtog gården for 15 år · 
siden er kompriserne kun gået nedad. 
Jeg startede med at ta 165 kr. pr. l 00 
kg. korn, og i dag får jeg- inkl. E. U. 
tilskuddet -105 kr. pr. l 00 kg. Det 
bliver vist svært at finde en virk
somhed, der kan fremstille varer til 
1984-priser - 35%. Selvfølgelig er 
vores udbytte pr. areal steget gennem 
årene, men det er vores udgifter også, 
både til lønninger, maskiner og 
kunstgød n ing. 

At det i det hele taget kan løbe 
rundt, er i kraft af nye sorts
forbedringer, og en stadig øget 
arbejdsindsats, samt en stor 
forbedring af kemikalier, så vi er 
bedre til at bekæmpe svampesyg
domme og andet i kornmarkerne: 

Selv om det lyder flot, at man avler 
40 til 45 fold korn, så er det en abso
lut nødvendighed i dag. Kommer vi 
ned på 30 fold, kan vi ikke klare os. 

Græsfrøet gav helt gode priser for
rige år, men sidste år røg de helt i 
bund. 

Er du ellers glad for at 
være landmand? 

Ja, det er jeg helt bestemt, jeg har 
ikke noget at klage over og jeg nyder 
også, at jeg ingen dyr har, det giver 
altid noget mere frihed. Har man 
først dyr, så er det jo hver dag dg :;å 
kræver det som regel også medhjælp 
af en eller anden art. 

Det betyder også, at jeg her i vin
termånederne kan gå inde og gøre 

min stue i stand, og for 3 år siden fik 
jeg også mit køkken moderniseret. 
Det er da en tilfredsstillelse at have 
tid til den slags arbejde og det sparer 
da også på håndværksudgifterne. 

Du er ikke gift? 

Nej, jeg er ikke, og har aldrig 
været det. Bortset fra lidt hjælp til 
rengøring klarer jeg mig selv. Men 
jeg føler mig jo ikke alene i huset for 
begge sidefløjene er lejet ud, og det 
skaber et naturligt liv omkring huset 
samtidig med at alt bliver bedre 
vedligeholdt. 

De to sidefløje er absolut veleg
nede for mennesker, der gerne vil bo 
på landet, men alligevel ikke for. 
langt fra byen. 

Over indgangen til Hanstedgårds 
hovedbygning står skrevet på latin 
"Virtus in actione consistit" , hvilket 
oversat står for "styrke består i 
handling". 

Efter min mening er ejeren af den 
historiske Hanstedgård netop en land
mand af en beskaffenhed, der gen
nem sine handlinger forstår at drive 
et landbrug på forsvarlig vis og på en 
mønsterværdig måde. 

Hanstedgård er virkelig med til at 
præge både Hansted og Egebjerg på 
værdig vis. 

Alle disse ting tilsammen er med 
til at opretholde økonomien i land
bruget. Mogens Holm Jensen på arbejde i marken. 
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dst jenester 
maj -juni -juli -august 
september 1999 

~~~ 

Søndag, den 12. september 
15. søndag efter trinitatis 
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Lundum 
kirke 

Se Hs. Folkeblad 
og Østj. Avis 

Hansted 
kirke 

Se Hs. Folkeblad 
og Østj. Avis 

Tamdrup 
kirke 
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Hansted Hospital 
Onsdag, den 12. kl. 14,30: . . ... . ... Ingerlise Sander (altergang) 

Onsdag, den 2. juni kl. 14,30: .. . ... . .. Ingerlise Sander 

Onsdag, den 23. juni kl. 14,30: .. .. . . . .. Ingerlise Sander (altergang 

Onsdag, den 14. juli kl. 14,30: ... . . ..... Ingerlise Sander 

Onsdag, den 4. august! kl. 14,30: . . . . ... Dorte Isaksen (altergang) 

Onsdag, den 1. september kl. 14,30: .. 

Onsdag, den 22. september kl. 14,30: . 

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 kirkebiien , kan du ringe direkte til 
Østbirk Taxa (tlf. 75 78 1 O 56) senest dagen før den pågæld.ende 
gudstjeneste 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 . 

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

Stængervej 46, 8700 Horsens 
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Konfirmation 1999 
Tekst: Ingerlise Sander 

D er kan ikke som tidligere 
komme stof vedrørende kon

firmationen , idet deadline til Broen 
ligger tidligere. Jeg kan oplyse, at 
der i Hansted kirke var 35 konfir
mander og i Lundum kirke 6 konfir
mander. - Som tidligere har det været 
en stor glæde at arbejde med disse 
unge mennesker. For første gang var 
vi på konfirmandlejr udenfor 
præstegården, nemlig på Sømosegård 
ved Brædstrup. Det var en stor og 
spændende oplevelse. Som med
hjælpere havde jeg Eva og Johannes 
Søvang, Birgit og Ib Madsen, 
Solvejg (musik) og Erik Rannenberg 
og min mand . Alle gjorde de en stor 
indsats med forberedelser, indkøb og 
under hele lejren . 

Konfirmanderne arbejdede hårdt, 
idet vi øvede til Lysgudstjenesten 
den 7. februar, hvor Hansted kirke 
var fYldt. En stor tak til Finn Lan
gelund Christensen for opstilling af 
lydanlæg, som Vagn's Radio, Hoved
gård stillede til rådighed. Og ligeså 
en stor tak til Hans Skovby 
Thomassen for timers arbejde med at 
bygge scene og til de personer, som 

·var medhjælpere på lejren og igen 
trådte til. 

Det var en meget stor opgave, 
konfirmanderne fik, men jeg skal 
love for, at det lykkedes for dem. Jeg 
er meget stolt af at kunne sige: Så
danne unge mennesker rummer 
virkelig nogle kræfter og energier. 
Det er m i t håb for hver af dem, at de 
hver især må få mulighed for at 
bruge deres evner og kræfter rigtigt 
og at mange voksne vil have øje for, 
hvad de rummer. Som de vil høre det 
ved konfirmationen ønsker jeg dem 
alle kærlighed, forståelse og gode 
muligheder på deres vej fremover. -
Og jeg takker alle l forældre for jeres 
positive holdning og støtte under 
konfirmationsforberedelsen. 

Jeg ønsker alle i sognene en rigtig 
god sommer. Jeg har ferie fra 19. juli 
til og med 8. august, men kan være 
rimelig vanskeljg at træffe på hver
dage i august, da jeg skal på forskel
lige kurser, men der er vikar på. 
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... at vaskes af Gud 
I

rma på seks fortæller stolt sin 
veninde: "På søndag skal min 
nye lillebror hen i kirken og 
vaskes af Gud". 

_ Hun er sagkyndig på området. 
Daglig står hun som spændt iagttager, 
mens mor vasker lillebror. Han 
protesterer sommetider i starten med 
både skrig og skrål, men Inna og mor 
ved, at vand er godt og nødvendigt 
for ham, og jo længere mors hænder 
pusler om ham, mens hun snakker 
blidt til ham, jo bedre får han det, 
indtil det salige øjeblik, hvor han 
lægges ind til mors bryst. 

Uden videre forstår Inna, at lille
bror er blevet vasket ikke blot i vand, 
men også i kærlighed. Det, der skal 
ske på søndag, er ganske det samme, 
men selvfølgelig på allerhøjeste og 
fineste plan, for tænk bare, af selveste 
Gud ... 

l begyndelsen var vandet 

Gennem årmillioner udviklede 
livet sig langsomt i havet, inden det 
tog et afgørende spring op på landjor
den. Vand har altid været livets 
element, og et menneskeliv begynder 
stadig i et lille privat og lunt verdens
hav. Noget, der fra starten mest ligner 
en haletudse: vokser og gennemgår 
alle udviklingens faser i hastige 
spring, indtil tiden er moden. 

Så bliver det rolige verdenshav 
med et forvandlet til en eneste vældig 
bølge, der uimodståelig fører den lille 
med sig frem tillivets port. Den lille 
kriger må gennem blod og mange 
smerter, før sejren er vundet, og så 
fejres det nye liv netop med 
afvaskning og kærtegn, der krones 
ved, at den lille for allerførste gang 
lægges ind til sin nye livskilde ved 
mors bryst. 

Guds ånd svævede 
overvandene 

Livet er mere end biologi. Livets 
under beskrives i vor bibels første 
sætning ved, at Gud puster sin ånde 
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Tekst: Arne Thomsen 

ind i det døde stof, så det får en sjæl. 
Livet er altid et truet liv, og derfor 

behøver det bestandig at blive renset 
af vand. I alle verdens religioner gen
nem tiderne møder vi den tro, at vand 
ikke blot vasker fysisk snavs af leg
emet, men at det også renser og 
styrker sjælen både moralsk og re
ligiøst. Derfor forbereder man sig til 
at møde Gud ved at vaske sig, rense 
sig ikke blot med vand,men også 
med de rette ord i bøn og lovsang, og 
det er religionens og dens præsters 
opgave at bruge de rette ord - ritualer 
- til mødet med Gud . 

I det nye testamente omtales det, at 
jøderne brugte dåb, når hedninger 
ønskede at træde over til jødisk tro og 
livsførelse. Det fortælles også om Jo
hannes Døberen, at han brugte en 
renselsesdåb, der skulle gøre men
nesker rede til at møde Guds Søn, når 
han kom. 

Kristen dåb 
Jesus selv døbte ikke. Den kristne 

dåb var noget afgørende nyt, der først 
begyndte, da Jesus havde afsluttet sit 
liv og var opstået fra de døde påske
morgen, og da Helligånden var kom
met pinsedag og skabte den kristne 
menighed. 

Den kristne dåb betyder først og 
fremmest, at her skænkes Helligån
den til det enkelte menneske, så afs-

tanden mellem Gud og mennesket 
forsvinder. Her ånder Gud sin 
kærlighed ud over et nyt lille men
neske, og betydningen af dette under 
klares ved de ord, der samtidig siges. 

Den oprindelige dåbsskik var, at 
man ved dåben blev dykket ned i 
vandet med hele sit legeme og 
bagefter løftet op af vandet. Sådan 
udtryktes det stærkt og tydeligt, at det 
at blive døbt er at blive eet med 
Kristus: at blive begravet med Kris
tus og at blive oprejst til et nyt liv 
med ham, ja ligefrem blive født på ny 
til at blive et Guds barn. Luther 
forklarer det sådan, atdåben bevirker 
syndernes forladelse og befrier os fra 
døden og djævelen. 

Vand er nødvendigt til dåb, men 
ikke nok. Dåbens mening udtrykkes 
samtidig ved ordene: "Jeg døber dig i 
Faderens og Sønnens og Helligån
dens navn". Helt bogstaveligt stam
mer dette udtryk fra hverdagens 
banksprog. At sætte et beløb ind på et 
bestemt navn, betyder jo, at for 
fremtiden står beløbet på den persons 
konto og tilhører ham. At vi døbes i 
den treenige Guds navn betyder altså, 
at vi for fremtiden tilhører ham, at vi 
hører med til Guds familie som hans 
sønner og døtre. 

Dåb og navngivning 

I bibelens fortælling om Adam i 
Edens have fortælles det, at Adam fik 
pålagt af Gud at give alle dyrene 
navne. At få et navn er det samme 
som at få en identitet, så man ikke 
mere bare er en ting, men en levende 
del af skaberværket. 

I den kristne dåb får det nye men
neske hele tre slags navne. Fornavnet 
er det helt personlige navn, der skal 
adskille den lille fra alle andre, et 
kaldenavn. 

Efternavnet sætter den lille ind i 
slægtens sammenhæng Det udtrykker 
vor rodfæstethed og samhørighed 
med de andre i vor slægt. Det rum
mer vort værn, mens vi vokser op, og 
det udtrykker vort ansvar, efterhån-
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den som vi bliver voksne nok til at 
værne om andre. 

Det sidste navn er kristennavnet 
Det udtrykker vor evighedsværd i, 
som aldrig kan viskes ud. Kristen
navnet er en_ren gave ligesom vore 
andre navne. Ligesom vi ikke selv 
bestemmei, hvem der skal være vore 
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forældre, sådan bestemmer vi heller 
ikke selv, at Gud er vor Gud. 

At tro er at tage imod en gave. Vi 
tager imod livet uden at forstå det, og 
sådan tager v i også imod Guds gave i 
dåben, selv om den rækker langt ud 
over både børns og voksnes 
fatteevne. Og netop spædbørn ·er · 

allerved til at modtage gaver. Hele 
deres liv består jo af det at tage imod, 
hvad man giver dem. I menneskelivet 
kan vi siden blive voksne og stå på 
egne ben. Men overfor Gud når vil 
aldrig længere end netop ti l det at 
være hans bØrn og leve af hans gaver. 
Kristentro er altid barnetro. 



-------------------------------------------- ~ 

ANITENNEFORENINGBN 
HORSENS NORD 
Sidste nyt fra Antenneforeningen. 

S 
om det fren:gik af ~mdelte orientering, er der sket 
nogle ændnnger pa nettet Jeg skal her prøve at re
degøre nærmere for de ændringer der er sket, og 

som vil komme på nettet i den nærmeste fremtid. 
National Geograffie Channe! skulle erstattes af 

EURONEWS, desværre var den kun på en dag, hvorpå de 
meddelte at man pr. 1.4. J 999 overgik til digital teknik. Da 
foreningen ikke pt. råder over en ledig digital modtager, 
har vi som prøve indsat CNN i en kort periode. (CNN er 
en betalingskanal, og kan derfor ikke bæres indenfor det, 
på generalforsamlingen fastsatte årskontingent). Vi vil der
for i mellemtiden prøve at finde en "gratis" erstatni'ng. 

TNT Classic Movie er blevet erstattet afNRK 1 
(Norge). Animal Planet fortsætter til 1.9.1999, vi har 
endnu ikke besluttet hvilken erstatning, der kommer på i 
stedet. 

TV3+ bliver, som vedtaget taget af nettet pr. l .6.1999 
og DR.l vil blive sat på istedet, den vil dog stadig kunne 
findes på den oprindelige plads, baggrunden er, at vi på 
sigt vil "tømme" bånd l, da de fleste modtagerproblemer 
findes her 

SAT! vil blive flyttet til S Il snarest muligt. TCC Chil
drens Channe! bliver taget af nettet og DISCOVERY 
overtager kanalen på fuld tid 0900-0300, vi skal dog først 
have anskaffet digitalt udstyr, da kanalen 
kun sender fuld tid i det format. 

Der har været problemer med udfald af tv-kanaler, især 
har de digitale stationer drillet. Udviklingen til digital 

/l) 

teknik, er tilsyneladende gået for stærkt, 
idet man rent teknisk ikke 
har fået udviklet tilstrække
ligt stabile modtagere. 

/.....,...~ .. : / 

--{t] ( 
\.J 

Vi har fået lovning om en 
snarligt opgradering afmod
tagemodulerne, så vi 
forhåbentlig er ovre 
børnesygdommene. 

Radiokanalerne har været 
ustabile med længerevarende 
udfald, men skulle nu være 
fuldt kørende igen. 
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Med venlig hilsen 
pbv. 
Jørgen Pedersen 
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BEMÆRKNINGER: PROGRAM KANAL FREKVENS 

Bånd 1: 

TV3 02 48 M Hz 
FLYTTES TIL 511 SAT 1 03 55 M Hz 
SAMSENDES PA KANAL 11 DANSK TV 1 04 62 M Hz 

Bånd 3: 
TV DANMARK 05 175 M Hz 
PRO 7 06 182 M Hz 
DISCOVERY 07 189 M Hz 
DR2 08 196 M Hz 
EUROSPORT(SPORTSKANAL) 09 203 M Hz 
SVENSK TV 4 10 210 M Hz 

DR. 1 EFTER 1.6.99. (TV 3+) taqes af ca. 1.699 (DR1) 11 217 M Hz 
DANSK TV 2 12 224 M Hz 
S-kanaler: 

CNN 881509 161 M Hz 
RTL+ 89 l 51 o 168 M Hz 
Sat 1 90 l 511 231 M Hz 
ZDF 921 513 245 M Hz 
VIVA (MUSIKKANAL) 941515 259 M Hz 

UKENDT ERSTATNING ANIMAL PLANET (udaår 1.9.99) 961517 273 M Hz 

' NRK (Norqe) 98 l 519 287 M Hz 
CARTOON NETWORK 991520 294 MHz · 
RADIO VIBORG 89 1 M Hz 
DANMARK P 1 89,4 M Hz 

DANMARK P 2 90 5 M Hz 
DANMARK P 3 92 4 M Hz 
COUNTRY MUSIC 93 9 M Hz 
RADIO 2 (DANSK SATELLITRADIO) 95 o M Hz 
TYSKLAND 3 97 o M Hz 
VIVA RADIO 97 65 M Hz. 
KLASSISK MUSIK 99 6 M Hz 

RADIO HORSENS 100 6 M Hz 

KANAL 94 VEJ LE 101 4 M Hz 

RADIO VLR 102 9 M Hz 

RTL RADIO (OLDIESENDER) 103,6 M Hz 

Foreningens Bestyrelse: 
Allan Eriksen (formand) .. ............... .. .. ... .. ...... ........ ..... ....... ............... . 75 65 62 26 
Jørgen Pedersen (kasserer) ..... ....... .. ....... ......... : ..... ... .... ..... ........ ... ... 75 65 63 22 
Finn Christensen ...... ........ .... .... .... ..... ........... ... ..... ...... ....... : ... ...... .... 75 65 65 26 
Irma Christiansen . .- ..... .......... ......... .. ..... ..... ... ..... .. ... ... .. .... .......... .. .... 75 65 60 56 
Søren Larsen ............................ ... ............. .. ...... ..... ... ............. .. .... .... 75 65 63 85 
Michael Lind Frandsen ... ....... ............ ... ... .... ....... .... ............ ... ... .. ...... 75 65 64 42 
Anders Larsen .. ............ .... .... ...... ... .... ...... ........... .. ........... ....... ...... ... 75 65 65 73 
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Samarbejde med 
AC- Horsens. 
D 

er skal på ekstraordinær generalforsamling 
d. 17-5 99 stemmes om samarbejde med 
AC-Horsens, da sådanne samarbejder, ifølge 
DBU, skal vedtages på en general forsamling. 

Lidt om samarbejdet mellem AC og EIF, som er et samar
bejde mellem AC og EIF's ungdomsafdelig, hvor en klub 
som Hatting/Torsted allerede er med i samarbejdet og 
mange andre klubber arbejder på at blive det. 

Formålet m'ed samarbejdet er dels at styrke ungdoms
elitefodbolden i Horsens og Omegn, og dels at "holde" på 
vores spillere, dvs. drenge til ynglingespillere forbliver 
medlemmer i EIF, og har deres spillercertifikat i EIF, men 
kan kvit 'og frit tage til AC og prøve lykken, enten via 
vores talenttræner Ole Jørgensen eller på eget initiativ. 
Fordelen er derved, hvis spilleren, som prøver lykken, 
ikke kommer på l. Holdet, sendes tilbage til klubben, og 
vi h_ar derfor ikke mistet spilleren. Der skal dog nævnes, at 
hvis en spiller ikke bliver udtaget til l. holdet en sæson, 
bliver der stadig holdt øje med spilleren, så denne stadig 
har en chance, hvis spilleren udvikler sig fodboldmæssigt. 
Andre fordele udover det spillermæssige ved samarbejdet 
mellem AC og EIF er: rådgivning i forbindelse med 
lederrekruttering, instruktører stilles til rådighed, som evt. 
giver bedre træneruddannelse. 

EIF's ungdomsafdeling i fodbold, som har lagt mange 
kræfter i at få samarbejdet på plads, vil sætte stor pris på 
samarbejdet og håber derfor på stor opbakning fra 

medlemmerne, da fordelen er, at vi holder på vores 
spillere, men samtidig giver plads til individuel fodbold
mæssig udvikling. 

Ungdomsafdelingen. 

Ekstraordinær generalforsamling 
i EGEBJERG IDRÆTSFOREN;NG 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær 
generalforsamling mandag den 17. maj 

1999 kl 19.00 i klubhuset 
ved Egebjerghallen 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Talentsamarbejde mellem 

EIF og AC-Horsens i ungdomsfodbold 
3. Valg af bestyrelsesmedlem pga. afgang 

fra bestyrelsen: 
- 1 bestyrelsesmedlem-
- 1 suppleant 

4. Behandling af indkomne forslag (skal 
være formanden i hænde senest 3 dage 
før generalforsamlingen) 

5. Evt. 

På bestyrelsens vegne 
Bo Jørgensen 

Rådvedvej 171, Lundum 
Tlf. 75 65 42 69 

E-mail bcc18787@vip.cybercity.dk 



CYKELKLUB 
l EIF. 
Som en hel ny ting kan EIF nu 
tilbyde en cykelafdeling. 

Det er ikke Tour De France, der 
tilbydes, men en planlagt rute på 
ca. 25 km + hyggeligt samvær 
med andre cykelintresserede + 
evt. cykelarrangementer. 

Der vil blive kørt hver lørdag 
kl. 14.00 med mulighed for evt. 
udvidelse med en dag mere, 
hvis interessen er der. 

Alle er velkomne såvel trænede 
som ikke trænede. 

Hvis dette har vakt din interesse, er der 
mere information + tilmelding lørdag 
den 8. Maj kl. 13.30, 
hvor der efterfølgende kl. 14.00 vil blive 
kørt den første .tur. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til 

Per Bregendahl: ................... 75 65 61 89 

Lars Vissing Andersen: 75 65 68 50 
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Håndbold 
Et tilbageblik over sæsonen, der er gået 

Tekst: Ulla Jørgensen 

Der har i år været et meget positivt fremmøde blandt de 
mindste årgange. Blot på micro/lillept1tholdene har der 
~æret ca. 50 spillere. - Hele ungdomsafdelingen tæller ca. 
80 spillere. 

Med så mange spillere i de årgange, er det ikke nok blot 
at have en træner, der er behov for nogle hjælpere. 

Charlotte, som også i år har styret vore microspillere, 
har haft hænderne mere end fulde. Med kun en hjælper, 
som hun endda selv fandt, har der været mere end nok at 
se ti l. 

To afvorejuniorpiger, Jeanette og Christina, ville gerne 
hjælpe på lilleputårgangen. Pigerne er på bedste vis og 
med megen interesse gået til sagen. Spilleme har været 
utrolig glade for dem Holdet har deltaget i Vissenbjerg 
Cup her i april. De to piger har lovet spillerne at fortsætte 
som trænere til næste sæson, hvis ellers lektierne tillader 
det. 

Vore puslingepiger har haft en god sæson i år. Burde 
nok have spillet i en A-pulje, men det bestemmer vi jo 
ikke selv. De var med til kredsmesterskab, hvor de blev 
slået ud i semifinalen og har også været med til Vis
senbjerg Cup. 

Vort pigehold har desværre ikke klaret sig så godt. For 
få spillere som heller ikke har været så flittige til at møde 
til træning. 

Juniorpigerne har stadig nogle kampe tilbage og spiller 
om at kvalificere sig til eliterækken til næste sæson. Kam
pene afvikles her i april/maj måned. Vi ønsker dem held 
og lykke. Nærmere om deres sæson i næste udgave. . 

For lige at vende tilbage til det lave antal medlemmer 1 
ungdomsrækken i år. Vi har desværre ikke haft et eneste 
drengehold tilmeldt i denne sæson . 

Hvorfor????? 
På et tidspunkt, ca. 2 måneder efter sæsonstart, hen-
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vendte nogle drenge sig, om de kunne komme til at spille. 
Det var trist at skulle sige: "Kom igen til næste sæson" -
men desværre nødvendigt. 

Vi starter træningen i august/melder hold til i august: 
Sådan har det været i flere år. 

Hjælp ikke mindst dig selv- men også klubben. Mød op 
fra start med din tilmelding. Spiller du fodbold, er det OK, 
at du ikke deltager i træningen fra start- men vi kan ikke 
melde hold til, hvis vi ikke har hørt eller set noget til nogle 
spillere. 

Desværre må vi sige farvel til den del af vore ungdoms
trænere efter denne sæson. Charlotte og Hans ønsker en 
pause. Mette skal ud at rejse. Tommas har søgt nye udfor
dringer og vi ønsker ham naturligvis held og lykke med . 
det nye trænerjob. Bjarne overtager træningen af vort sene 
2 damehold fra næste sæson. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle trænere/holdledere 
samt andre, som har givet en hjælpende hånd i denne sæ
son. 

Også i år har Støtteforeningen ydet bidrag til ture m.m. 
- ungdomsafdelingen siger tak for det. Spillerne har 
desuden fået tilskud til ture fra Cafeteriapengene. 

Sæt pris på det kære venner- det varer måske ikke 
evigt!! 

Skulle vi fra næste sæson prøve at få de girokort betalt 
til tiden!!! 

NB! Der bliver desværre ingen sommerhåndbold for 
ungdom - vi har ganske enkelt ingen trænere. 

Jeg vil allerede nu rette en stor APPEL til de som kunne 
have den mindste lyst til at give en hjælpende hånd i EJ F's 
ungdomsafdeling. Jo flere vi er om opgaverne- des min
dre bliver de. 

Meld dig allerede nu - det er nemmere for begge pa~er, 

at du retter henvendelse til mig. Hvis ikke du kender m1t 
tlf. nr. står det i BROEN - som alle jo læser. Jeg kender jo 
ikke jeres. Tænk ikke for længe - lad os tage en sn~k - så 
finder vi netop den lille opgave, du kunne tænke d1g at 
hjælpe med. . 

Som det blev sagt på sidste generalforsamlmg 
- DET ER MEDLEMMERNES FORENING - husk det! 

Vi kan ikke få det til at fungere uden din hjælpe! 

Tak for denne sæson. 

·;i Broen 11. årgang - nr. 4 



Puslingepiger 
Tekst: Jette Jørgensen 

Et julestævne er det også blevet til. Puslingepigerne 
ønskede kun et l-dags stævne, og vi tog derfor ti l 
Lind/Herning. En overskuelig opgave for både træner og 
spillere. Desværre nåede de ikke helt til tops, men trods alt 
gik det godt. En ting opnåede de -julemaden fik ikke lov 
at blive siddende. For indsatsen til stævnet, fik alle en slik
pose, så alt i alt en god dag. 

Lilleputpiger l drenge 
Tekst: Hans Thomassen 

Det hele startede med 12 piger, så blev det 16 og til sidst 
endte jeg med 24 piger og 2 drenge, der havde lyst til at 
spille håndbold. Da det lige var i overkanten af, hvad en 
mand kunne klare, fik jeg ved hjælp af Ulla fat i 2 friske 

~ piger, der havde lyst til at hjælpe til. Det var Jeanette og 
Christina. Vi delte derefter børnene op i 2 hold- et øvet og 
et uøvet. Pigerne fik de øvede og jeg fik de uøvede. 

De øvede startede med at tabe en kamp, men vandt 
derefter resten af puljen, så med en andenplads kom de i 
B-puljen. Her vandt de alle kampene, hvilket var fl ot. De 
skulle nok have været i en A-pulje for at få modstand nok. 
Det fik de ved et julestævne i Fredericia, hvor de kun 
mødte A-hold, hvilket de klarede godt, selv om de tabte 
knebent i de kampe, de spillede. 

De uøvede bestod af 12 piger og 2 drenge. Det var lige i 
overkanten til et hold, så jeg meldte 2 hold til i turnerin
gen. Da det var små stævner, man spillede om lørdagen, 
kunne man bedre blande holdet. Til trods for at de fleste 
ikke havde spillet håndbold før, gik de frisk til den, og det 
var ikke mange gange, de forlod banen som tabere. Holdet 
deltog også i stævnet i Fredericia i B-rækken og gjorde det 
også godt, selv om de tabte. De tog revanche, da vi deltog 
i et stævne i Østjysk Idrætscenter, hvor vi skulle sove fra 
fredag til lørdag. Vi spillede i alt 12 kampe, tabte kun en, 
spillede 2 uafgjorte og vandt resten, hvilket var meget flot. 
Jeg vil ved samme lejlighed sige tak til børnene for en 
dejlig weekend. Det er sjældent, at så mange børn kan 
enes så godt, når de går op og ned afhinanden i 24 timer. 
Der var nogen, der ikke fik sovet så meget, men til trods 
for det, var der ingen sure miner. 

Til slut vil jeg sige tak til alle børnene og deres forældre 
for en rigtig god sæson og håber, at i alle vil møde op til 
næste sæson med samme lyst og mod på håndbold. Der 
skal også lyde en tak til Jeanette og Christina for hj ælpen, 
det var dejligt, at l havde lyst til det. Jeg holder en pause 
med at træne, så jeg håber, vi finder nogle nye trænere ti l 
næste sæson. 
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Seniordamer serie 2 
Tekst: Ove Hansen 

Først vil jeg gerne sige tak for den modtagelse, jeg har fået 
i klubben . 

Vi startede i august med løbetræning ca. 15 spillere, 
som har været meget trofaste hele sæsonen. Vi var til 
nogle stævner inden start på turneringen, som gik godt og 
det var rart at se, så godt som vi fik det til at fungere sam
men . 

Vi startede turneringen med to kampe og nederlag på l 
mål. Det skal siges, at det kneb med at få skrabet point 
sammen. 

Sammenholdet var meget stærkt trods modgang, vi slut
tede som nr. 8, hvilket var 2 pladser for dårligt, men sådan 
blev det. 

Vi skulle spille om at blive i serie 2 og fik 4 spillere fra 
2. og 3. holdet rykket op, og det var så nu, vi skulle vise, 
at vi var gode nok til at spille i serie 2. Jeg må indrømme, 
at vi stod sammen og det lykkedes efter et par meget lige 
kampe, som vi vandtmed to mål efter to kampe, så det 
kunne ikke blive mere spændende. 

En tak skal lyde til Bjarne, som hjalp til i de to kampe 
og ti i holdet for en god sæson -trods alt. l er det bedste 
hold,jeg har trænet- alt held fremover ønskes fra jeres 
forh enværende træner. 

Seniordamer serie 3 
Tekst: Bjarne Sandholdt 

Egebjerg's serie 3 damer- måske klubbens bedste hold -
har i den forgangne sæson opnået et flot resultat, idet vi 
endte på en 5. plads i rækken. Holdet kunne med lidt held 
være endt på en oprykningsplads, idet vi kun var 4 point 
fra andenpladsen. Heldigvis reddede klubbens serie 2 sig 
fra nedrykning efter et par meget nervepirrende kampe, så 
selv om vi forspildte chancen for oprykning for serie 3 
holdet, betyder det, at vi igen til den nye sæson er 
repræsenteret i serie 2 med klubbens førstehold . 

Holdet i serie 3 har gennem hele sæsonen vist meget 
flot forsvarsspil, men det har knebet med at udnytte 
chancerne i den anden ende. Det er lidt uretfærdigt at 
fremhæve nogen frem for andre - holdet har fungeret som 
et hold, hvor alle har hjulpet hinanden, men efter sæsonen 
har jeg valgt målmanden Pia Augustsen som årets spiller, 
idet hun har præsteret redninger i målet, som kommer helt 
på højde med f.eks . Susanne Munk, når hun er bedst. 

Men der har været mange gode præstationer i løbet af 
sæsonen - f.eks. scorede Lotte Kjær 77 mål i alt, Anette 
Lundegaard, som på grund af arbejde kun spillede få 
gange, mødte til træning 24 gange ud af de 28 gange vi 
trænede, og der er andre, som burde nævnes, men hele 
holdet fortjener stor ros for den afsluttede sæson og det 
flotte resultat. 



Det er derfor også lidt vemodigt at takke af som træner 
for dette superhold, men efter tre gode år, er det på tide at 
komme videre, så hvis der blandt læserne er en inter
esseret mand/kvinde, som har lyst til at bl ive træner, så er 
muligheden til stede for at komme til at træne klubbens -
måske - bedste hold. 

På trænemes vegne, tak for jeres måde at være på, jeres 
gode humør, og l ønskes alt muligt held fremover. 

Frank Hansen, Kim Lund og Bjarne Sandholdt 

Seniorherrer serie 3 
Tekst: Birgitte N. Kristensen 

Egebjerg's serie 3 herrer er det hold i seniorafdelingen, 
som har klaret sig bedst i den forgangne sæson, ved at de 
opnåede en anden plads i deres pulje, og derfor skulle 
spille om oprykning til serie 2. 

Det skulle afgøres over 2 kampe, som skulle spilles 
mod KFUM Birkeparken. Den første kamp blev spillet på 
hjemmebane, hvor Egebjerg klarede sig meget flot og 
sikkert med en sejr på 28-13. Et par dage senere skulle de 

, så spille returkampen i Birkeparken, hvor de også her 
klarede sig med endnu et flot resultat på 25-19, så med 2 
sejre var Egebjerg's herrer hermed rykket op i serie 2, og 
det kunne de blandt andet takke deres målmand John Bro 

for, som ydede en meget stor indsats i begge kampe. 
Men ud over at herrerne sluttede på en anden plads i 

puljen og rykkede op, havde de også scoret hele l 00 mål -
mere end dem, som blev nr. l - og det må vi jo si ge er flot. 
Så hermed et stort tillykke med oprykningen fra Egebjerg 
IF. 

Gymnastik 
Tekst: Pia Højberg 

Vi var desværre nødsaget til i år at droppe gymna
stikopvisningen, idet vores gymnastikafdeling desværre 
kun rummer 3 hold: l damemotionshold, 1 herremotions
hold + l børnehold med børn fra 3-5 år, som først var 
startet op lige inden jul, grundet trænermange l. 

De forskellige hold holdtederfor deres egen afslutning. 
Dameholdet, som bliver ledet af Åse Bertelsen , og består 
af 75 friske piger i alle aldre fra nær og fjern, holdt deres 

afslutning med en gang gymnastik og derefter afslutning i 
klubhuset med smørrebrød, kaffe, the og hyggeligt 
samvær. 

Traditionen tro holdte herren e, som ledes afBentjensen 
og består af 12 Østbirk+/2 Egebjergmedlemmer, deres 
afs lutning i Østbirk, Hvor de fik selskab af Østbi rks 
motionsdam er. 
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Bømeholdet, som består af 17 børn og bliver ledet af 
Karen Laursen og Annelise Kjeldsen, holdt deres afslut
ning som en aktivitetsdag for både børn+voksne og 
søskende med redskaber fra DG I. Derefter var der 
medaljeoverrækkelse til alle l 7 børn, fordi de havde været 
så dygtige. Der blev sluttet af med sodavand, flødeboller 
og øl til forældrene. 

Jeg takker for den store indsats alle lederne har lagt i 
klubben, og er glad for at kunne meddele at Ase og Bent 
tager en sæson mere, mens Karen og Annelise takker af. 

Jeg håber, at gymnastikafdelingen vokser sig lidt større 
til næste sæson, hvor emner såsom showdans for børn og 
arabie for voksne håbes at være på programmet samt 
spring+ alm. gymnastik. 

Vel mødt til næste sæson. 

Legat til ung 
Egebjergleefer 
Tekst: Lars Vissing Andersen 

Vi kan være stolte i EIF over at have en "mand" som 
Dorthe Meldrup i truppen. Denne mening deles ikke kun 
af El F 's medlemmer, men også af DGI , da de tildelte et 
legat for unge ledere til Dorthe, efter at hun var blevet 
indstillet af klubben. 

Legatet fik hun for sit store arbejde i ungdomsafdelin
gen, hvor hun bla. var med til skaffe zap-zap sporten til 

EIF. Endvidere er hun med i stævneudvalg og sidst men 

ikke mindst har hun trænet/træner ynglingeherrerne. 
Legatet fik hun overrakt den 18. marts ved DGI 's 
årsmøde. 

Vi , i El F, ønsker Dorthe et stort tillykke og takker for 
det store stykke arbejde, hun har lagt i klubben, og 
forhåbent lig vil fortsætte med. 
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Årgang 92 
blev suveræne Amtsmestre. 
De vandt den indledende pulje, slog i semifinalen 
Hatting/Torsted med 3-1 og vandt finalen over FC 
Horsens med 3-0 

Holdet består af (øverst fra venstre) 
Marc Jensen, Alexander falk, Styrmir Gauti 
(nederst fra venstre) Michael Holm, Nicolai Chri
stensen, Tobias Amundsen og helt til højre er det 
træner Ole Amundsen. 

Årgang 90 
blev suveræne Jydsk-Fynske Mestre. De vandt den indledende 
pulj e med hele 27-1 og i finalen vandt de 2-1 over Terndrup. Det 
samme hold modtog i januar 1999 Horsens By' s Idrætspris 
1998, for de mesterskaber de vandt i 1998. 

Holdet består af: (fra højre) 
Jeppe Augustsen, Mads Christoffersen, Michael Simonsen, 
Christian Holm, Mathias Busk, Kasper Kristensen, 
Felix Hjalmarsson og træner Heine Holm. 

Fastelavn var mit navn 
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Ældrebol i ger 
Nu tror jeg det lysner for vi ældre her i Egebjerg og 
Hansted for at vi kan blive boende i sognet og få mulighed 
for at flytte i mindre huse end dem vi har. 

D 
en 17. marts 1999 havde 
jeg et lille møde med 
PALLE KOCH

byrådsmedlem for Venstre 
-han viste mig Kommunens plan 
over eventuel udstykning og bygge
modning af jorden øst for 
Egebjergvej. 
Planen er som følger: 

A. Beregnet til offentlige formål. 
Mange af gårdens bygninger kan be
holdes, og for eksempel anvendes til 

børnehave, fritidshjem og andet. 
Byggeprocent 40. 
Området lige syd for gården, tæt 

lav bebyggelse, højst to etager. 
Byggeprocent 35. 
C. Åben lav bebyggelse og tæt lav 

bebyggelse beregnet til parcelhuse. 
Byggeprocent 25 og 35 
D. Grønt område, som blandt andet 

skærmer op mod Vandværksvej og 
indkranser det bebyggede. Her bliver 
stier og beplantninger. 

Tekst: Frands Paaskesen 

Som vejnavne foreslås: 
Kastanievej, Kastaniealle og 
Kastanievænget 

Skal der laves stier og gennem
gange ud til rundkørslen, kan det kun 
ske vecf ekspropiation, hvilket man 
gerne vil undgå. 

På mit spørgsmål til Palle Koch 
om hans mening om planen, svarer 
han: 

"Jeg synes; det er en virkelig god 
plan forvaltningen her kommer med, 
og jeg har ingen betænkeligheder ved 
den. Det eneste jeg har noget imod, 
er den eventuelle ekspropiation, der 
kan blive tale om. Jeg synes, 
afstandene er for korte til, at man skal 
gå så vidt. 

En anden mulighed for vi ældre er 
udstykningen af gartnergrund er. '>est 
for Egebjergvej ved Forsamlings
huset. Her kan bygges i alt 14 
enfamiliehuse, hvor man selv kan 
vælge størrelse fra 80,3 kvadratmeter, 
93,5 kvadratmeter og til l 03,4 
kvadratmeter. Det bliver altså 
selvejerhuse, men med i prisen er 
også alt, hvad der hører til, såvel 
beplantning og tilsåning af græs
plæne, carport med redskabshus m.m. 
- huset er simpelthen nøglefærdigt. 

Det er dog en betingelse, at alle 14 
grunde skal være solgt 

Dette byggeri er i Seniorbos Regi, 
og jeg kan ikke se andet end at 
Seniorbo også kan få arealer øst for 
veJen. 

Jo, jeg synes virkelig, at der nu 
tegner sig nogle muligheder for vi 
ældre beboere her i Egebjerg og 
Han sted. 

Vi er jo nogle, der gerne vil blive 
boende her, blandt andet fordi både 
Egebjerg og Hansted er et godt 
område. 
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fængsel 
·En kommentar til "BROEN" af Jørgen Ullvit 

D
er foregår en del debat i Horsens Folkeblad og 
mand og mand imellem for og imod Statsfængsel 
i Horsens . 

. Folketinget har vedtaget, at der skal bruges en masse 
penge til byggeri af et nyt, mere moderne og fleksibelt 
fængsel som afløsning for en del af den gamle fængselska
pacitet i landet. 

Horsens borgmester, som hidtil ikke har givet udtryk for 
at Statsfængslet på nogen som helst måde har været en 
fordel for byen, satte teknisk forvaltning til at finde 
egnede steder til placering af et nyt statsfængsel i Horsens. 
Samtidig gik han sammen med viceborgmestrene i avisen 
med et budskab, der efterlod det indtryk, at et nyt 
fængselsbyggeri helst ikke skulle forbigå Horsens 
Kommune. 

Teknisk forvaltning udpegede derefter tre områder 
indenfor en radius på 5-6 km fra bymidten. 

Denne taktik husker vi fra placeringen'af 
højhastighedssporet fra Horsens til Skanderborg. 
Udlægning af en del mere eller mindre umulige pla
ceringer og en frygtelig masse mennesker bliver urolige 
og ængstelige, og strides indbyrdes. Når beslutningen om 
placeringen er truffet, bliver en masse mennesker glade 
over at slippe, mens de få, der forulempes i almenhedens 
navn, bliver glemt. 

Debatten har vendt mange sten- og meninger. 
En diger rapport er udarbejdet og offentliggjort midt i 

april. Den beskæftiger sig med det, som er målelige stør
relser, og som man har ment var værd at vide i den videre 
debat. 

MEN: Hvordan måles ængstelse ved at skulle bo et 
sted, hvor sansynligheden for at blive opsøgt af en undve
gen fange øges kraftigt? Hvor megen politiarbejde mister 
Horsens ved at politiet skal udføre transportopgaver 
mellem fængsel og domhus? Hvor mange højtlønnede 
skatteydere fravælger Horsens på grund af det kendte ry 
som fængselsby. Siger vore børn ude omkring i landet, at 
de kommer fra Horsens, eller er de flove over byens 
image? ("Jeg har gået på Egebjergskolen-den ligger syd 
for Skanderborg!"!) Der er ikke flere anmeldte voldssager 
i Horsens end i sammenlignelige byer, måske fordi miljøet 
er mere forrået her, så man anmelder færre sager? 
Trækker de indsatte supportere til byen, mens de sidder 
indespærret? 

Lyder det som om jeg ikke er hel objektiv i denne sag? 
Naturligvis er jeg ikke det, jeg bor meget tæt på et af de 
udpegede steder, nemlig ved byens grundvandsreservoir 
ved Hansted skov, der skal forsøge at give byen sloganet 
SUND BY.! 

Subjektiv, inhabil, uvildig. 

• 
l Hansted? 

i 

Jamen, vi er da alle på vognen. Borgmesteren tør ikke 
slippe arbejdspladser, og han er måske også trængt af den 
høje stilling han har i Kommunernes Landsforening, hvor 
der jo skal vises solidaritet, samfundssind og fælles 
ansvarlighed: "der skal nu engang være et velordnet 
fængselssystem." Og vi er vel alle sammen i den situation 
nu, hvor der bliver et stort behov for at opmagasinere 
krigsforbrydere fra Jugoslavien. Vi har som Nato-medlem
mer været med til at skabe behov for ikke kun flygt
ningelejre, men også nye moderne fleksible fængsler til 
krigsforbrydere. Så det ender nok med, at vi får et nyt flot 
fængsel og at "vore egne" må blive på Slottet 150 år mere. 

I folkebladet kan man læse, at en del byrødder giver 
udtryk for at "vi er jo gode til at have fængslet her". Med 
den holdning kan borgmesteren slappe af. Han får sit 
fængsel. 

Men vi er en del, der synes Horsens har taget sin del af 
slæbet. Har vi virkelig så stort behov for den egnsud
viklingsstøtte? Det er der andre kommuner, der har i en så
dan grad, at enkelte har meldt sig frivilligt til at have et 
fængsel. 

Prøv at forestille jer Slottet nedrevet og erstattet af 
Uddannelsescenteret Så byens mest markante byggegrund 
kunne have udstrålet med uddannelse og oplysning. 

Optimistisk og positivt- i en SUND B Y. 



Husk det nul 
Datoer der er værd at huske 

MAJ 
Mandag den 3. 
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistklub 
tager på Hollandstur med afgang kl. 7.30 fra Hansted 
kirke og Den gamle Brugs 

Tordag den 6. 
Kagecafe på Hansted Hospital: 
Underholdning v/Mogens Søndergård. Der kan købes 
kaffe/te kager. Fra k1.14.00 til kl. 16.00 

Fredag den 7. 
Lundum Sogns Borgerforening: 
Fællesspisning kl. 18.30 i Medborgerhuset 

Egebjerg Idrætsforening 
afholder ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00 i 
klubhuset 

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

JUNI 
Fredag den 4. 
Lundum Sogns Borgerforening: 
Grillaften kl. 18.30 i Medborgerhuset 

Lørdag den 5. 
Hansted Hospital: 
Grundlovsfest kl. 14.00. Underholdning og 
grundlovstale. Der kan købes kaffe og kage. 

Mandag den 7. 
Lundum Sogns Borgerforening: 
Byfestmøde kl. 19.30 i Medborgerhuset 

Torsdag den 1 O. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening, 
tager på aftentur til "Den økologiske have" ved Odder 
fra svømmehallen i Egebjerg kl. 18.15. 
Kaffe på Nordsminde Kro. 
Tilmelding til bestyrelsen senest lørdag den 5. juni 

Onsdag den 23. 
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistklub, 
tager på heldagstur til Vesterhavet med afgang 

Maj -juni -juli - august 1999 

kl. 9.00 fra 
Hansted kirke og 
Den gamle Brugs 

Onsdag den 23, 
Lundum Sogns 
Borgerforening: 
Set. Hans 
Kl. 20.00 fakkeltog starter ved 
Møllegården 
Kl. 21.00 tændes bålet på sportspladsen 

Onsdag den 23. 
Hansted Hospital: 
Set. Hans. 
Kl. 19.15. Opvisning af folkedansere. Efter båltale, 
spisning. Der kan købes mad og drikke. 

AUGUST 
Mandag den 2. 
Lundum Sogns Borgerforening: 
Byfestmøde kl. 19.30 i Medborgerhuset 

Lørdag den 7. 
Lundum Sogns Borgerforening: 
Byfest 

Onsdag den 25. 
kl. 19.00 Broen 
sidste dag for indlevering af Brostof, der skal med i 
september nr., der udkommer lørdag den 18.- og 
søndag den 19. september. Bemærk nye terminer for 
Bro-udgivelser. September- december- marts -juni. 

Tirsdag den 31. 
Egebjerg-Hansted Støtteforening 
afholder klubaften kl. 19.00 i Klubhuset 

SEPTEMBER 
Torsdag den 16. 
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistklub 
får besøg af Ole Puggaard fra Industrimuseet i 
Horsens kl. 14.00 

Tirsdag den 28. 
Egebjerg-Hansted Støttefor~ning 
afholder klubaften kl. 19.00 i Klubhuset 
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Roser, stedsegrønne, 
buske, frugttræer, 
hækplanter, stueplanter. 
Alt i moderne binderi: 
Buketter, dekorationer, 
kranse, bårebuketter m.m • 
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