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ilmklub i Lundum 

dt:)n,ne sæson prøver vi som noget nyt at starte . 
filmklub i Lundum. Som det fremgår af pro

grammet, starter vi med at vise ''Det er bare 
mænd" fredag den 1.6. december. Den 20. januar 

· "Mifunes sidste sang'.' .. Begge aftner vil 
· kaffe, popcorn, øl og 

m.m. tiJslutriingen vil vi vise 
flere film i løbet af foråret. 

rsamlinger 
Generalforsamlingen i Foreningen til Bevarelse 

afLokalsamfundet i Lundum Sogn den 25. 
februar starter kl. 19:30. Der vil blive indkaldt 
med angivelse af dagsorden ifølge vedtægterne. 

pereftergeneralforsamlingen i Lundum Sogns 
Borgerforening. Også her vil der blive indkaldt 
med dagsorden ifølge vedtægterne, men vi kan 
allerede nu røbe, at der er 3 på valg til bestyrelsen 
i år. Det er Johannes Saugbjerg, Henrik Fuglsang 
og ~ette Andersen. 

December - januar - februar 99/2000 

LUNDUM
EGEBJERG
HANSTED 
PENSIONIST
FORENING 
Vinterprogram 

Julemødet bliver den 9. 
december 1999 

Her inviterer Lundum -
Hansted Menighedsråd først til 

Det første møde i år 2000 bliver torsdag den 13. januar 
kl. 13.00 i klublokalet ved Egebjerg hallen. Der bliver 
spisning, og der skal kun medbringes bestik og kaffekop
per, tallerkener udleveres. Irma og Børge sørger for under
holdningen. 

Det skal nok blive en god optakt til det nye år. 

Torsdag den 10. februar kl. 14.00 i klublokalet ved Ege
bjerg hallen kommer Verner Pedersen fra Tørring og 
fortæller om Gudenåen og den jyske højderyg. Det er et 
meget interessant foredrag, og der bliver måske vist en 
video. 

Generalforsamlingen bliver torsdag den 9. marts kl. 
14.00 i klublokalet. Der afholdes samtidig bankospil, og 
vi ser gerne så mange medlemmer som muligt møder til 
generalforsamlingen, da det jo er her næste års gode 
trivsel for foreningen skal tilrettelægges. 

Vel mødt alle sammen, og husk at melde jer til l god tid 
før mødet. 

Tilmelding kan altid ske til bestyrelsen som er følgende: 

Søren Larsen, formand .......... · ............ 75 65 63 85 
Frands Paaskesen, næstformand ........ 75 65 62 02 
Gorma Therkildsen, kasserer ....... 75 65 66 80 
Marie Pedersen . 75 65 63 82 
Ditte Jensen . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 75 65 62 53 
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a ns te 
Tekst: Mogens Kirkegaard 

H
ansted mø lle ligger på Hanstedvej nr. 15 neden
for tømrer- og snedkerforretningen. Møllen ses 
ikke fra vejen, fordi en lille bakke skjuler den for 

nysgerrige blikke. Ligesom den er svær at få øje på, er 
dens ældre historie heller ikke helt let at få rede på. 

I Krist ian Vestergaards bog: ·'Vandmø ller i det gamle 
Skanderborg amt" anføres ifø lge kilder i Rigsarkivet, at 
der eksisterede en mølle med navnet Hansted mølle i hvert 
fald 1770. I bogen hedder det nemlig, at '·ejeren af 
Hansted mølle i slutningen af 1770 vil nedlægge møllen 
og bygge en vejrmølle i stedet'·. Det har ikke været muligt 
ved hjælp af andre kilder at få møllens eksistens før 1877 
bekræftet. 

Møller i Hansted sogn 
Vi ved imidlertid med sikkerhed, at der gennem flere hun
drede år lå en vandm ølle ved det, vi i dag kalder vand
værkssøen i Egebjerg. Søen var dengang en mølledam 
fremkommet ved opstemning afTolstrup å (også kaldet 
lille Hansted å). Det var en stor mølle, blandt hvis ejere 
havde været Dorthe Hansdatter (Døve Dorthe), enken på 

Sådan så Hansted Mølle og åen ud set fra vest omkring 1915. 
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e 
Hanstedgård. I 171 O skænkede hun indkomsten af møllen 
til Hansted Hospital. Egebjerg mølle blev o. 1860 købt af 
Jens Heegaard Møller, der var født der, og hvis far og bed" 
stefar havde været møllefæstere under Hansted hospital. 

I 1875 solgte han mølle og møllegård til Horsens kom
mune, der brød det hele ned og byggede et vandværk på 
stedet (indviet 1876). Man kan læse mere herom i bogen 
"Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg". Det betød, 
at egnen kom til at mangle et lokalt mølleri, og i de næst
følgende år byggedes ikke mindre end tre møller. Mel 
måtte man have. 

For det første "Margrethemøllen", der var en vindmølle 
beliggende på ejendommen matr.nr. 7d af Egebjerg, Gl. 
Kirkevej 41. Dernæst Bagkjær mølle, der lå ved Thaistrup 
å et stykke nord for Egebjerg Vandværkssø, og endelig 
Hansted mølle, Matr.nr. 17i af Hansted by. De to først
nævnte møller blev nedlagt omkring 1920, men Hansted 
mølle fortsatte sin virksomhed helt frem til 1960erne. Selv 
i dag er den i stand til at male mel, valse havre og save træ 
takket være de nuværende ejeres, Inger og Carl Oluf Mad
sens, bestræbelser på at renovere og vedligeholde 
mølleværket 
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Luftfoto af Hansted mølle ca. 1950. I baggrunden daværende hovedvej A JO, nuværende Egebjergvej og keramikfabrikken 
A a lyst. 

Der var planer om opførelse af en mølle i Hansted allerede 
i 1874, hvor løjtnant Schtitte (måske ejeren af Bygholm, 
hofjægermester August Schtitte) bestilte en opmåling af 
åen fra Egebjerg mølle til Hansted, men derefter opgav 
han projektet. Han havde samme år købt gården 
Kirstinelyst der dengang lå på den sydlige side af Han
stedvej lige ved nr. 5. 

l 1877 opførtes imidlertid en vandmølle af en Christen 
Andersen, der åbenbart kort efter solgte til Jørgen Jensen, 
den første møller på den nye mølle. Han købte jorden til 
møllen fra gårdejer Jens Peder Laursen, der havde gården 
matr. nr. 17a (Søvangs gård). Denne gård lå tidligere der, 
hvor vejen nu fører ned til møllen. 
Jørgen Jensen fik ved en landkommissionsforretning 
tilladelse til opstemning af vandet i henhold til en opsat 
flodemålspæl. Flademålet blev bestemt i forhold til korre
sponderende mærker på dels møllens østlige hus i det 
nordøstlige hjørne, dels på kapellanboligen og på jorde
moderens hus samme sted. 

I Skanderborg amts landvæsenskommissionsprotokol 
hedder det "den nye vandmølle i Hansted", hvorfor vi må 
antage, at der i hvert fald i de nærmest foregående år in
gen vandmølle har været. 

Fiskedamme ved møllen 

Jørgen Jensen havde møllen i l O år, men gik derefter 
konkurs. Nu kom en række ejere, indtil hotelejer P. 
Nielsen købte den og anlagde fiskedamme på den nordlige 
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side af åløbet. Her blev udgravet 15 - 20 fiskedamme, der 
forsynedes med frisk vand fra åen gennem en kanal. Der 
var ansat en fiskemester, magister Ottostrøm fra Esbjerg 
til at drive fiskeriet. Han udklækkede yngel i mølle
bygningerne, hvor han havde bakker stående til formålet. 
Så vidt vides blev der opdrættet både karper og ørreder, 
der forsendtes til kunderne med jernbane. 

På landsudstillingen på Lunden i Horsens 1905 var der 
en stand for "Ferskvandsfiskeriet i Ham·ted". 
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Møller Johan Nielsen 

P. Nielsens enke solgte fiskeri og mølle i 1908 efter man
dens død til møller Johan Nielsen. Han stammede fra 
Bisholt mølle, hvor han havde lært mølleri hos sin far. I 
nogle år havde han arbejdet han på Horsens Dampmølle 
som mestersvend, og siden drev han forskellige møller i 
Østjylland, Svejstrup, Fuldbro og Rask Mølle, inden han 
som sagt kom til Hansted mølle i 1908. 

Samme år ( 1908) brændte møllen, men blev genopført 
hurtigt efter. I stedet for møllehjul blev der installeret en 
turbine. Den så naturligvis ikke helt så romantisk ud, men 
var til gengæld mere effektiv til at udnytte vandmængden i 
åen. 

l møllen var ansat en møllersvend, som også var kusk 
og kørte ud til kunderne. Der var også en stue, hvor folk 
kunne sidde og vente, mens melet blev malet, og måske få 
en kop kaffe eller andet godt til at fordrive tiden med. 

Carl og Christian Christensen 

Johan Nielsen drev Hansted mølle til 1913, da han solgte 
den til Carl Christensen tre måneder efter, at han havde 
fået skøde på ejendommen. Der havde vist været noget 
uorden i ejendomspapirerne helt fra Johan N i e l sen købte 
møllen. 

Den nye ejer drev møllen videre som kombineret sav-

og kornmølle, men desuden drev han også landbrug. Han 
nedlagde fiskedammene og opdyrkede jorden. 

Sønnen Christian Christensen overtog møllen i 1921 og 
fortsatte i faderens fodspor. En væsentlig del af af grund
laget for virksomheden var savning af træ til brænde eller 
tømmer. I møllens gamle regnskabsbøger kan man fx se 
priserne i 1921: 

Savning af 1 kubikfavn brænde 
2 rummeter træ hentet og savet o 

l O rummeter træ savet o 

44 alen brædder 

20 kr. 
18 kr. 
30 kr. 

8 kr. 80 øre 

Ved en bestemt lejlighed måtte læreren i Raadved betale 
ek-stra 5 kr. fordi der havde været søm i træet. Der havde 
nok været en del arbejde med at ordne klingen bagefter. 
Men mølleren drev jo også landbrug. Således indbragte 80 
pund kartotler 2 kr. 40 øre og 50 pund løg blev solgt for 
15 kr. 

Og endelig udnyttede han hestene til vognmandskørsel 
og udlejning: 

Kørt et læs kul for Brugsforeningen 
Leveret l O meter sten 
Kommunen 4 læs sand 
Hestene 5 timer 

9 kr. 50 øre 
120 kr. 

8 kr. 
o o. 15 kr. 

Fotografifra 1911 af møllens beboere og medhjælpere. På hesten sesforrest Gudrun, bagest Sigrid Nielsen. Moderen 
var på det tidspunkt død, og Johan Nielsen yderst til højre havde i stedet fået en husbestyrerinde, der ses til venstre. 
Desuden medhjælpere i møllen. 
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Vandværket ved Egebjerg sø med sluserne. 

Hårdt arbejde 

Som møller var der meget arbejde med at hol.de det hele i 
orden. Blandt andet skulle kværnstenene jævnligt bildes. 
De blev jo slidt under arbejdet med at male korn, og så 
skulle rillerne hakkes op med kanterne stående på den 
rigtige måde, helt lo
dret i den ene side og 
skråt affladende i den 
anden side af rillen. 
Dette arbejde blev ud
ført med en bildham
mer, der er slebet som 
en mejsel i begge en
der. Bildhamrene var 
tunge at arbejde med, 
så det var hårdt arbe
jde. Det varede det 
meste af en dag at 
ordne en sten på 
begge sider, mens 
man hele tiden under 
arbejdet sad på 
knæene. Når ham-

Møller Christian Christensen, 
der arbejdede i Hansted mølle i 
en menneskealder. 

renes skær var blevet for tykt, skulle de til smeden og 
skærpes og hærdes. Ved hjælp af et særligt hejseapparat 
kan man løfte stenene op fra kværnen og vende dem. 
Et andet sindrigt hejseapparat kan trække sækkene op gen
nem en lem i gulvet til kværnene, der står ovenpå. Der er 
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to kværne og en valse, så mølleren kan grutte byg og male 
korn til mel, foruden at han kan lave havregryn. 

Under krigen skete det, at der blev malet brødkorn til 
mel på Hansted mølle. Det var godt nok ikke lovligt, fordi 
alt korn skulle afleveres. 

På ørredfangst 
Selv om fiskedammene var nedlagt, kunne der alligevel 
fanges fisk i ålefanget, og i de mørke sensommernætter 
blev der taget ganske mange ål. Desuden havde møller 
Christensen endnu en specialitet. Han fik af og til bestill
ing på en stor ørred fra hotelkøkkener i Horsens eller fra 
private, der skulle bruge noget særligt. Ørrederne blev 
taget ved, at mølleren om natten gik ved åen med lygte og 
lyster, til han fandt, hvad han ledte efter. 
l ældre tid var der en god opgang af ørreder i Lille 
Hansted å. Tømrer Jens Karl Hansen fortalte m i g engang, 
at der endnu i 1920erne kunne fanges havørreder på 12 -
14 kg. En overlevering fra endnu ældre tid beretter, at der 
engang blev taget en stør på 200 kg i åen! Det kan jo 
selvfølgelig også være en lystfiskerhistorie. 

For meget og for lidt 
Det har nok ikke været helt let at leve alene af mølleriet, 
så møller Christensen havde desuden en mælketur i 
Hansted, som han passede i en lang årrække, i hver fald 
25 år, indtil ca. 1950. Det betød, at han skulle tidligt op 
om morgenen, og i perioder kunne det vel også være be-
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lastende, for mølleriet skulle passes til de tider, 
hvor der var rigeligt vand i åen . Et alannapparat 
aktiverede en klokke, så mølleren kunne ad
vares, når vandstanden blev for høj. 

Det var i det hele taget det besværlige ved 
at være møller i Hansted, at vandmængden i 
åen var så svingende. Det hang blandt andet 
sammen med, at der også var en turbine ved 
Horsens vandværk ved søen i Egebjerg. 
Der blev ikke kørt med den konstant, men 
ti l bestemte tider i døgnet. Derfor måtte 
mølleren være klar, for når der blev åbnet for 
sluserne ved vandværkssøen, gik der gerne 20 

minutter, så kom vandet til Hansted . Også i 
dag, hvor der er mindre vand i åen end tidligere, 
er det nødvendigt at samle vand nogle timer ved 
opstemning for at kunne køre med turbinen. For at 
bøde på den manglende møllekraft var der opsat en l -
cylindret petroleumsmotor, der kunne trække sav og 
kværne. Da Inger og Carl Oluf købte møllen, var der kun 
fundamentet, men der er planer om at få installeret en mo
tor igen. 

Engang imellem kunne mølleren godt give ondt af sig, 
fordi han syntes, at der ikke blev taget nok hensyn til ham. 
Det skulle han dog ikke gøre for tit, for så kunne vandvær
kets folk finde på at drille ham ved at åbne for sluserne på 
u beregne] ige tidspunkter, så han ikke fik ti 1strækkel i g ud
bytte af vandet. 

For meget vand kunne også være af det onde. l som
meren 1946 havde det været tørt i lang tid. Så skete det 
uventet, at der faldt en voldsom regnmængde over om
rådet ved Tholstrup å. Det førte til , at vandværkssøen løb 
fuld, uden at det blev opdaget af vandværkets ansatte. Da 
man endelig fik åbnet for sluserne, skyllede en voldsom 
vandmængde ned igennem åen med det resultat, at marker 
og enge på begge sider blev oversvømmet. Møllerens 
kornneg endte således ude i Nørrestrand. 

Da den gamle møller, Christian Christensen, døde i 
1971, blev møllen solgt til Holger Aagaard, der stammede 
fra Rugballegård ikke langt fra Bagkjær mølle. Han havde 
planer med hensyn til ombygning af Hansted mølle, men 
fik ikke gjort alvor af det. 

Inger og Carl Oluf Madsen 

l stedet købte Inger og Carl Oluf Madsen møllen i 1974. 
Ved gode venners hjælp og med anvendelse af meget ar
bejde og mange penge lykkedes det dem at få mølleværket 
sat i brugbar stand. Nu kunne der igen arbejdes som før, 
omend mere som en hobby, og dertil kom' installationen 

af en dynamo, der i givet fald kan forsyne en del af huset 
med strøm. 

Mere miljø, mindre mølledrift 

l 1989 fremkom der forslag om at anlægge fisketrapper 
ved Hansted mølle og ved slusen ved Egebjerg vand
værkssø. l første omgang forlangte myndighederne, at 80 

SIDES 

liter 
vand pr. 
sekund skulle 
ledes gennem 
fisketrappen. 

Mogens Schou Christiansen tegnede 
Hansted mølle i 1987 

Dette ville betyde, at turbinen ikke kunne køre tilfredsstil
lende. 

Men da Advokat Ulla Ullvit kom ind i billedet, måtte 
myndighederne erkende, at de gamle møllerettigheder 
ikke kunne bestrides, og mø llejerne fik det efter 
forhandling, som de v ille have det. Ligeledes fik de ret til 
at færdes på åen 900 m opstrøms fra møllen i kajak, kano 
eller robåd. 

Fisketrapperne blev etableret i 1989 og fungerer ganske 
godt. l hvert fald kan man se af de fangstindberetninger, 
som Horsens og Omegns Sportsfiskerforening hvert år får 
fra medlemmerne, at der i Tholstrup å igen fanges 
havørreder. 

Fra amtsmyndighederne er der på det sidste givet 
udtryk for tanker om at lave vådenge op langs Lille 
Hansted å ligesom i Hansted enge ved den store å. l den 
forbindelse skulle der etableres et stryg ved møllen i 
stedet for fisketrappen, men herved vilmølledrift blive 
særdeles vanskelig. 

Inger og Carl Oluf Madsen har har dog lært at tage 
myndighedernes eventuelle krav med stor ro og i stedet 
fortsat glæde sig over møllens meget smukke beliggenhed 
ved åen og nattergalens sang i forsommeren. 

Kilder ud over de allerede nævnte: 
Oplysninger og fotos fra Agnes og Johan Juul Nielsen, der 
begge har et særligt forhold til møllen, idet Johan er dat
tersøn af møller Johan N i e Isen, og Agnes er datter af 
møller Christian Christensen. 

Ligeledes oplysninger og fotos fra Inger og Carl Oluf 
Madsen. 

Papirer vedrørende Hansted mølle fra landinspektør 

Bloks arkiv. 
Dokumentation og fotos fra Hansted sognearkiv . 
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Lokalhistorisk udstilling 
på Egebjergskolen 
Tekst: Peder Pedersen 

S
øndag den 24. oktober 1999 
var der udstilling i Ege
bjergskolens gamle aula. 

Hansted Sognearkiv havde 
udstillet 70 luftfotos af gårde og 
ejendomme i Hansted og 
Egebjerg, optaget i årene 1963 
og 1965. 

Desuden var der udstillet 
billeder og avisudklip, der viste 
noget om, hvordan området tog 
sig ud i årene kort før kommune
sammenlægningen i 1970. 

Herudover var der lejlighed til 
at se et udsnit af arkivets øvrige 
materialer, kirkebøger, 
folketæ llings-
li ster m. m. 

Udstillingen viste sig at have 
stor interesse, der var jævn 
tilstrømning af besøgende i hele åbningstiden. Det var 
også mit indtryk, at man gav sig god tid til at fordybe sig i 
emnet, som udstillingen omhandlede. Det var ikke kun æl
dre mennesker, der kom for at glæde sig ved gensynet 
med det gamle. Udstillingen var også godt besøgt af yn
gre, som ønskede at se, hvordan Hansted og Egebjerg så 
ud i 1960 'erne. 

Åbent hus i arkivet 

Som noget nyt er Hansted Sognearkiv begyndt, at holde 
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"åbent hus" den første og tredie mandag i hver måned fra 
kl. 19.00- 21.00. Interesserede får her lejlighed til at se 
nærmere på de mange spændende ting, som findes her. 

Hvor finder jeg Hansted Sognearkiv? Man går ind i den 
gamle skolegård på Egebjergskolen, til venstre for gym
nastiksalen er der en trappe, der går man ind og 
op på 1. sal. 

Angående datoer for " Åbent hus" se under Broen 's 
rubrik: Husk det nu! 
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EIF's nuværende bestyrelse: 
Formand. ... ...... .. ... ......... . .... .. . .. ... . : .......... .. .. ....... ... ... .... .. ............. . 

Næstformand 

Kasserer Lene Jørgensen, Hanstedvej 32, 

Pia Højberg, Skovgårdsvej'5 ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. ' ~ . . ', .. . ..... 75 65 69 50 

. .. 75 65 68 50 

. ..... 75 65 60 22 

.... 75 65 63 31 

Ulla Jørgensen, Birkeholm 2 A ......... ... . 

Birgitte Kristensen, Birkeholm 49 

Lars Vissing Andersen, Skovgårdsvej 5 .. .. . .. . .. .. .. . .. . . ...... 75 65 68 50 

Generalforsamling 
EIF 1999 

Endnu et år er gået, og når vi ser tilbage på det, er der 
sket følgende : 

Gymnastikafdelingen er i fremgang, hvor vi i modsæt
ning til sidste år har set en stigende interesse for børne
gymnastik. Afdelingen rummer nu et stadigt stort dame
motionshold, et herre-motionshold, et rytmisk-springhold 
samt som noget helt nyt et aerobichold . 

Badmintonafdelingen har god opbakning, dog har vi i 
år kun et turneringshold mod 2 sidste år. Ungdomssiden 
har en rigtig stor tilslutning, hvilket bl.a. tilskrives vore 2 
gode ungdomstrænere Dorthe Thomsen og Hans Steensen. 

l ungdomsafdelingen i fodbold har der været en succes 
både m.h.t. fremmøde af spillere samt præstationer såvel 
udendørs som indendørs. Flere af foreningens hold har 
spillet sig til diverse mesterskaber og kredskampe, og vi 
vil gerne fremhæve vor stab af gode trænere og en del ak
tive forældre. 

Derudover vil vi gerne fremhæve, at vi har etableret et 
samarbejde med AC-Horsens, og alt i alt synes vi, at 
fremtiden ser lys ud og håber på fortsat hjælp fra foræl 
dresiden. 

Håndboldafdelingen er pænt på vej, idet herreseniorer
n~ nu spiller i serie 2 og vore juniorpiger har kvalificeret 
sig til Jydsk A-række Mesterskab. Vi kan også udmærke 
os med, at to af vore juniorpiger er udtaget til at spille på 
kreds-6 holdet, hvilket vi som klub er meget stolte af. 

Ungdomsbasket er genetableret og der er en pæn tilslut
ning. Som noget nyt har vi etableret samarbejde med SFO, 
hvor målsætningen er, at guide børnene til et aktivt idræts
foreningsliv, og på nuværende tidspunkt spiller ca. 18 
børn basket under dette regi. 
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Tekst: Britta Bryde 

Superoldboys-volleyballafdelingen bærer lidt præg af 
alderdom, og vi håber, vi vil få flere nye spillere i løbet af 
vinteren .. 

Svømmeafdelingen kører på lidt lavt blus, idet det ikke 
er lykkedes os at finde nogen træner til børnesvømning, 
hvi lket er meget ærgerligt, da der er meget stor tilslutning. 

Vor sommerfest gav et overskud på ca. kr. Il .000 -
12.000. Det langt mindre overskud sammenlignet med 
tidligere kan bl.a. tilskrives, at der var l 00 personer færre 
lørdag aften. Desuden havde vi satset på en relativ dyr 
"børneunderholdning" lørdag formiddag, hvilket ikke var 
den store succes. Men vor målsætning for sommerfesten 
er jo primært at styrke foreningslivet, og vi håber, at 
deltagerne har haft en god uge. Vi vil endnu engang gerne 
takke for indsatsen fra sponsorer, aktivister, trænere og 
deltagerne. 

Nu er det jo sådan, at grunden til at vi i dag sidder lige 
netop her er, at vi har en idrætsforening, hvilket vi 
forhåbentlig bliver ved med at have. Vi har i den forløbne 
sæson lidt nogle tab, som vi har forsøgt at kompencere for 
på bedste vis . Vi oplever ikke, at vi har løst opgaven per
fekt, men ser frem til, at nye personer træder ind i 
bestyrelsen og at disse personer sammen med de siddende 
kan rette op på evt. mangler og visioner. 

Her ved redaktørens sidste afPudsning af Broen, var der 
stadig ikke en fuldgyldig bestyrelse for Egebjerg 
Idrætsforening. 

Derfor de manglende bestyrelsesindelinger, af de 
bestyrse/sesmedlemmer der er tilbage, inden resultatet af 
den ekstraordinære generalforsamling, hvor der 
forhåbentlig bliver valgt en velfungerende bestyrelse. 
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Oldboys 
Tekst: Carl Chr. Jensen 

En hyggelig og spændende sommer er omme for El F's 
"Junior oldboys". Da vi startede ud i marts var alle 
spændte på, om vi nu også var gode nok til at begå os i A
rækken. 

Efter de første kampe, hvor vi blev overrasket over det 
høje tempo, der blev spillet i, fik vi vist, at her kunne 
holdet godt være med, men det krævede, at man slap 
bolden hwtigere. 

Da holdet fik vænnet sig til det højere tempo blev det 
sjovt, EIF kunne spille lige op med alle hold i turneringen. 

Vi fik vist flot teknisk fodbold med stor underhold
ningsværdi og intens spænding for både spillere og 
tilskuere. 

Vi havde en kanon god afslutning i bowlinghallen, hvor 
bødekassen blev fortæret. 

Tumeringen resulterede i, at Stensballe vandt, ud røg 
Skjold og Sole. Nye i A-rækken bliver Daugård og 
Gedved. 

Vi håber, at se alle igen i ma1ts, når vi starter op med 
træningskampe . 

Super Oldboys 
Tekst: Hans Thomsen 

Turneringen 1999 er slut, holdlederen har sendt de 
gamle fodboldspillere i EIF- dvs. spillere over 40 år- i 
kamp 18 gange, hvilket blev til spil og resultater på det 
Jævne. 

I år var det Gedved, der skulle videreføre turneringen. 
På sidste spilledag var samtlige hold samlet på Gedved 
stadion, bortset fra vores hold, vi skulle spille på hjemme
bane mod Dagnæs. 

Bagefter mødtes alle hold på Møllebæk til hyggeligt 
sammenkomst, hvor der blev serveret stegte ål og stuvede 
kartofler. 

Ved denne lejlighed er der en vandrepokal, der bliver 
overrakt til den klub, der skal tilrettelægge turneringen i år 
2000 og det blev HFS. 

Tak til samtlige spillere, der har været med i truppen. 
Jeg synes, vi har haft en god og hyggelig sæson. 

Endnu en gang tak for de fine gaver ved min 60 års fød 
selsdag og afsked med holdet. 

EIF årgang 91 

Tekst: Lena Lundum 

Tak til EIF og vores trænere Connie og Gurli for en god sæson i 1999, tak til AC Horsens fordi vi fik lov at spille på 
stadionet samt en stor tak til SYDBANK for det flotte tøj , vi har fået. 
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EIF poder årg. 1992 Tekst: Hanne Holm. 

Ved amtsfinalerne den 
5. september 1999, blev 
El F's poder årg. 1992, 
suveræne mestre. 

Efter de indledende 
kampe mod Rask Mø lle, 
Skjold, Hedensted og 
Østbirk, gik holdet 
videre til semifinalen 
mod Hovedgård. Denne 
kamp vandt de også, 
herefter gjaldt det Hat
ting/Torsted i Finalen. 

Som altid, når de to 
hold mødes, blev det en 
spændende kamp, som 
Egebjerg vandt 1-0. 

Holdet består af (nederst fra venstre): Nicolai Christensen, Laura Jacobsen, Tobias Amundsen, Styrmir Gauti og Jonas 
Havmøller. 
(Øverst fra venstre): A bed Elmoghrabi, Michael Holm, Alexander Falck, Marc Jensen, Søren Rasmussen og 
Træner Ole Amundsen. 

EIF m i n i put årg . 1990 Tekst. Heine Holm 

El F's miniput årg. 1990 blev 
søndag den 12. september 1999 
suveræne Jydsk-Fynske mestre i 
A-rækken ved DGI's mesterskab
sstævne i Strøvring. 

Holfet vandt de indledende 3 
puljekampe med en målscore på 
14-0. Derefter mødte de 3 p u 1-
jevindere hinanden. Her vandt 
holdet med 2-0 over Arnborg, og 
til sidst gik det ud over Spendrup, 
som blev slået med 3-1. 

Holdet består af (nederst fra ven
stre): Kasper Kristensen, Jeppe Augustsen, Thor Laugesen, Kasper Mikkelsen og Mads Christoffersen. 
(øverstfra venstre): Træner Hossein Esbersen, Mathias Busk, Felix lfjalmarson, Daniel Schelle, Michael Simonsen, 
Christian Holm og træner Heine Holm. 
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Rekord - 24 timers fodbold 
Tekst: Heine Holm 

Lørdag den 19. juni 1999 deltog hele styrken af EIF miniput årg. 1990 i et rekordforsøg på at spille en fodboldkamp 
mod FC Horsens's miniputter årg. 1989 & 1990, som skulle vare 24. timer. 

Kampen startede fredag kl. 17.00, hvor alle spillere gik frisk til sagen. Drengene spillede på skift - også natten igen
nem i projektørlys, og efter 9 timers fodbold dvs. kl. 02.00 stod det 77-77. På dette tidspunkt var der ikke så meget fart 
over feltet mere, men op af formiddagen, da TV Syd kom og lavede en reportage, var de igen livet op, og spillede for fuld 
kraft igen helt frem til lørdag kl. 17.00, hvor rekordforsøget sluttede. Det var imponerende, da de jo kun havde sovet i 4-5 
timer og endda i flere omgange. 

Kampen endte 234-224, så der blev scoret 19 mål i timen, dvs. et målca.hvert 3. minut. 
Rekordforsøget er efterfølgende blevet godkendt af Guiness Book of Records, og kan ses i deres næste udgave. 
Alle drengene og de mange forældre som var med hele vejen, hyggede sig gennem arrangementet. Man sov i telte eller 

i bilen. Drengene fik aftens- og morgenmad i klubhuset, forældrene kunne købe helstegt pattegris, skinke, salat, øl og 
vand mv. ved de opstillede boder, så der var tænkt på alt. 

Det var et stort arrangement, men med de mange forældre som hjalp med til at få det hele til at gå op i en højere enhed, 
gik alt nemt og smertefrit- tusind tak for det. 

INDENDØRS-TRÆNING (fodbold) 
TORSDAG 
Miniputpiger 90 ............ kl. 16.00-16.40 ........ trænere Carsten & Arvind 
Poder 94 .................... kl. 16.40-17.10 ........ trænere Claus & Sikki 
Drenge 85/86 ............... kl. 17.10-18.00 ........ træner Ole J. 

FREDAG 
Poder 91+92 ................ kl. 15.00-16.00 ........ trænere Søren H., Morten & Søren 
Lilleput 87/88 .............. kl. 16.00-16.50 ........ trænere Jesper & Christian 
Poder 93 .................... kl. 16.50-17.20 ........ trænere Jørn & Thue 
Miniput 89 .................. kl. 17.20-18.05 ....... trænere Torben & Bruno 
Miniput 90 .................. kl. 18.05-19.30 ........ trænere Heine & Hussein 

Evt. spørgsmål: kontakt Lars Andersen 75 65 68 59 eller Dorte Meldrup 75 60 17 48 
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Barndomsminder 
fra Egebjerg 
Fortalt af Karl Emil Kar/sen. 

K
arl Emil Karlsen, der nu bor i Sønderborg, er 

født og opvokset i Egebjerg på gården Gl. 
Egebjergvej nr. 11. Hans erindringer går 
tilbage til 1927, da han var 4 år 

Min barndomsvej 
Begyndte oppe ved Landevejen, "Skolebakken" kaldte 

vi det første stykke. Hvor har den givet vi børn mange 
glade timer, både sommer og vinter. Havde vi været så 
heldige at få fingre i en gammel barnevogn, og fået flikket 

Egebjergskolen ca. 1950. 
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Redigeret af Peder Pedersen 

en sæbekassebil sammen, sikke køreture vi så kunne få, 
endnu bedre var det, når det blev vinter og sneen kom og 
slæderne blev fundet frem . Det var ikke sådan nogle pla
stic t ingester, som bruges nu om dage, nej, det var træs
læder, som vores far havde lavet til os, og som smeden 
havde satjernmeder under. Når de først blev fundet frem, 
og skuret godt frem og tilbage i sanddyngen, så rusten 
blev fjern et, så kan det nok være, at det gik, hele dagen 
lige fra v i stod op til vi gik i seng, eller i hvert fald indtil 
det blev mørkt. 
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Egebjerg skole 1932. (store og lille klasse) Bagerste rækkefra venstre: Anna Bang, Dagny Larsen, Vera, Jenny, Gudrun 
Nielsen, Helga Lind, Lærer Fischer, Inger Karls en, Elsa, Henny Jensen, Grethe Lind, Gerda N ør skov. Midterste række 
fra venstre: Marie Forsberg, Petra Steffensen, Sigrid Jensen, Inger Christensen, Edith Bentsen, Marie Pedersen, Karen 
Munk. Forreste række: Karl Ejnar Nielsen, Hermann Jensen, Ejnar Rasmussen, Henning Jensen, Axel Larsen, Knud Erik 
Nielsen, Niels Just, Karl Emil Kar/sen, Børge Nielsen, Hans Chr. Nørskov. 

Skolen 

Skolebakken, ja, navnet kom naturligvis af, at skolen lå 
øverst oppe ved landevejen. Her var det, at lærer Kristof
fer Fischer residerede sammen med sin kone Henriette, 
som i daglig tale blev kaldt "Henne". Fischer var, hvad vi 
kan kalde en stout og strunk mand, hvilket hans fortid som 
løjtnant i hæren og senere aktiv gymnast gennem resten af 
livet nok var skyld i, det havde tydeligt nok sat sit præg på 
ham. Jeg husker det sidste år, jeg gik i skole, han var den
gang 62 år, en dag da vi kom op i gymnastiksalen, tog han 
sit lommeur op af vestelommen, rakte det ti l den, der stod 
nærmest og sagde "kom så", hvorpå han slog benene i 
vejret og gik salen rundt på armene to gange, ingen af os 
kunne følge ham, de bedste af os kunne kun nå en gang 
rundt. 

Kommentar: Da Kristoffer Fischer fyldte 90 år, og for
læn_gst var flyttet ned på Hansted Hospital, blev han inter
viewet af en journalist fra Horsens Folkeblad. 

Ved den lejlighed demonstrerede han, overfor journali
sten, at han stadig kunne gå på hænder- imponerende. 

Både Fischer og hans kone kom meget i mine forældres 
hjem, hvor alle mennesker var "du' s", som vi jo var den
gang ude på landet. Men dajeg så blev så gammel, at jeg 
begyndte at gå i skole, skulle jeg pludselig til at sige "de" 
til ham, som man jo gjorde til sin lærer dengang. Det var 
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et stort dilemma for mig, at sige de til ham om fonnidda
gen i skolen og du til ham om eftermiddagen. 

Det lille hus bag skolen 

Omme bag skolen lå der et lille stråtækt hus, selvom det 
ikke var ret stort, boede der alligevel to familier. Stine An
dersen, som ejede huset, boede der sammen med sin datter 
Anne. Stine var enke efter Søren Andersen, de havde haft 
gården, som ligger ovre på den anden side afvejen, Gl. 
Egebjergvej nr.6. Stine var en meget flittig og begavet 
kone, men datteren var lidt tilbagestående, hun kunne ikke 
rigtig noget, jeg husker hende bedst, når hun kom over ti l 
mine forældre efter mælk. Hver dag, når vi havde fået re
turmælken hjem fra mejeriet, kom hun med sin lille hund 
en bastard, som hed Bob. Hun havde Bob i en snor i den 
ene hånd og i den anden havde hun en lille blikspand med 
låg, af den slags man fik kunsthonning i, den var gul og 
havde et billede af en bjørn. l spanden havde hun to små 
pakker, der hver indeholdt to bolcher, en pakke til min 
søster og en til mig, desuden var der en to-øre som beta
ling for skummetmælken, som hun fik i spanden hjem. 

Stine hjalp os altid derhjemme på gården, når vi skulle 
slagte gris. Hun var den, der stoppede kød i pølserne, både 
blodpølser og medisterpølse, hun lavede sylte og 
rullepølse. Når hun så gik hjem efter dagens arbejde, fik 
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hun en slagterpakke med, jeg kan huske, at hun også fik 
både trynen og tæerne med, dem brugte hun til at koge 
hvidkålssuppe på. 

Om sommeren, når vi havde ophøstet, var det en fast 
tradition, at vi fik kakao og æbleskiver, dem bagte Stine. 
Lige så fast en tradition var det, at både Stine og Anne 
kom over på gården for at fejre både juleaften, nytårsaften 
og hellig tre kongersaften sammen med os. 

I den anden halvdel af det lille hus boede der også en 
"Stine". Stine Mogensen, hun havde været enke i mange 
år. Hendes mand var druknet i en tørvegrav. En aften, da 
han var på vej hjem fra Lund Kær, ville han skyde genvej 
over tørvemosen, men gik vild og faldt i en tørvegrav. 
Besynderlig nok havde Stine Magensen også en ugift dat
ter boende som Anne, men hun var lige så slagfærdig og 
bramfri, som den anden Anne var stille og undseelig. Hun 
vaskede mælkeflasker nede på mejeriet EgedaL 

Eneste mandlige beboer i huset var Stines far Hans 
Christian Andersen, han var forhenværende kommunal 
vejmand, samt vært i Hansted-Egebjerg Forsamlingshus. 

Jeg mindes ham som en gammelmand med et hvidt 
spids hageskæg og med spidssnudede træsko på fødderne, 
inden i træskoene havde han på fødderne grå 
hjemmestrikkede sokker med hvid hæl og tåspids. Hans 
Christian havde den smukkeste have man kunne tænke 
sig, der var intet ukrudt i den have. Hans brændestak var 
så lige, at man skulle tro, den var sat efter snor og vatter
pas. 

Mine bedsteforældres hus 
(Gl. Egebjergvej nr.9) 

Mine bedsteforældre var Inger og Karl Emil. Min bed
stemor var en lille hyggelig hjemmegående kone, som gik 
og hyggede sig dagen lang og sørgede for, at kaffekanden 
aldrig blev tom eller kold. Min bedstefar derimod var 
mere udadvendt, en mand som var hjemme alle steder, 
hvor han kom indenfor, men til gengæld var alle men
nesker også hjemme hos mine bedsteforældre, men derom 
har jeg skrevet tidligere. 

Mine bedsteforældre havde to sønner, den ældste hed 
Laues, han blev gift og flyttede til Stensballe. Så var der 
Nicolai, som jo så blev min far, min mor hed Elise og kom 
fra Sønderom m e. Da jeg kom ti l verden, havde de i 
forvejen fået en datter, som hed Inger, vi var begge 
opkaldt efter vore bedsteforældre. Min Søster blev gift 
med Ervind Steinicke, de overtog gården derhjemme, 
medens jeg blev gift med Aase, en datter ude fra Lerken
felt, vi overtog hendes fødehjem. Men hun døde desværre 
efter kun ni års ægteskab. Jeg blev senere gift med Ingrid, 
som var fra Sønderborg, hvortil vi flyttede efter at have 
solgt gården . Nu sidder jeg så her og skriver om min barn
domsby, som jeg husker den i sommeren 1927. 

Sprøjtehuset 

Lige overfor mine bedsteforældres hus, lå sprøjtehuset, 
hvor byens gamle hestetrukne brandsprøjte stod, og på 

SIDE 16 

hvis port der blev opklæbet plakater, når der kom cirkus til 
Horsens. 

Gl. Egebjergvej nr. 6 

Lige overfor mit hjem, lå der en gård med en meget 
smuk bindingsværk lade lige ud til vejen. Laden var med 
sort bindingsværk og gule sten med hvide fuger, muren 
stod på en meget fin kampestens sokkel, som også havde 
hvide fuger. Her boede Lisbet og Anton Therkelsen. En 
pudsig oplevelse med ham husker jeg tydelig, som var det 
i går. Han gik altid med "blød" hat, ligesom den svenske 
skuespiller Edvard Person. En dag sad han ovre hos os i 
køkkenet og snakkede, medens vi begyndte på middags
maden, jeg må jo nok have stukket lidt udenom 
kartoflerne, for min mor sagde i hvert fald noget om, at 
jeg skulle spise kartofler til, måske har jeg protesteret lidt, 
det husker jeg ikke så nøje, men pludselig rejste Anton 
Therkelsen sig op og tværs over bordet slog han mig oven 
i hovedet med sin hat, idet han sagde: "Vil du ikke spise 
kartofler dreng, så ska a katten smøre mig lære dig det". 
Siden den dag behøvede min mor bare at sige: "Vi skal vel 
ikke hente Anton Therkelsen me æ lue?" Så kunne jeg 
spise alt, måske er det årsagen til , at jeg i dag spiser så 
mange kartofler. 

Lisbet kom fra Lolland, hun havde en charmerende lol
landsk accent. Hun var en meget glad og gemytlig kone, 
som hver dag kom over til min mor. Hun havde altid en 
masse løjer for med os børn, så vi jublede hver gang hun 
kom. Vi kaldte hende for rommykonen, det var fordi hun 
lærte os at spille rummy- et kortspil. Da vi nærmede os 
julen, lærte hun os at lave konfekt- og marcipanfigurer. 
Nogle gange kom hun med sådan et kartonark, der var 
med i Familie Journalen, så kunne hun sidde i timevis og 
hjælpe os med at klippe ud og klistre, det foregik dengang 
med flormel rørt ud i vand. 

Hos Lisbet og Anton Therkelsen havde jeg den store 
oplevelse for første gang i mit liv at høre radio, de var 
nemlig de første i byen, som fik sådan et vidunder, det var 
et lille krystalapparat med hovedtelefoner. 

Viktor 

Deres søn Viktor kom til at spille en stor rolle i min 
barndom, han var karl hjemme på gården i mange år. Han 
var min skytsengel. Når karlene i byen om aftenen cyk
lede ned til åen for at bade, havde Viktor altid mig med på 
stangen, og ve den, som ville give mig en dukkert i åen, 
han fik med Viktor at bestille. Lørdag aften havde Brug
sen åbent til klokken 21, og karlene havde for vane at gå 
derned, de købte måske en øl og så satte de sig i vejgrøf
ten overfor og havde det hyggeligt. Jeg var også med Vik
tor de aftener, jeg fik gerne en slikkepind. Mine forældre 
accepterede fuldt ud, at jeg tog med Viktor, for de vidste, 
at jeg var i gode hænder, og han afleverede m i g altid helt 
inde i køkkenet igen. Viktor havde nu ikke så megen lyst 
til landbruget, han endte da også med at drive en rutebil
forretning i Foldby, han kørte en rute derfra og til Aarhus. 
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Gl. Egebjergvej i Egebjerg tegnet af Mogens Schou Christiansen 1987. 

Det lange hus 
(Gl. Egebjergvej nr.15) 

Huset blev altid kaldt "Det lange hus", det lå lige på 
den anden side af vores alle. Det var noget helt for sig 
selv, det var dengang delt op i tre lejligheder. Den første 
var beboet af et søskendepar Niels Peter Frederiksen, som 
var enkemand, og hans ugifte søster Stine, som blev kaldt 
Stine-Niels Peter' s. Om Stine og Niels Peter husker jeg 
ikke så meget, menjeg kan da huske, at min søster ogjeg 
plukkede kamilleblomster til dem om sommeren, de blev 
lagt til tørre på nogle aviser ude i solen, indtil de var helt 
tørre, hvorefter de blev gemt i e11 blikdåse. Nu havde de 
kamillete til hele vinteren. 

l den midterste lejlighed boede Frøken Liingaard.,Hun 
var. menigheds-sygeplejerske -hjemmesygeplejerske. Hun 
var af udseende en lille, sart og spinkel kvinde, men også 
kun af udseende. Hun cyklede i 365 dage om året fra den 
ene ende af kommunen til den anden, for at give et varmt 
omslag her og en indsprøjtning der og måske en halv 
times massage et tredie sted. Hun blev i 1934 tildelt dron
ning Alexandrinesfortjenst-medalje og armbind for lang 
og tro tjeneste. Da hun ophørte med dette job, blev hun 
sygeplejerske på Hansted Hospital. l 1941 gik hun på pen-
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sion, men blev boende på Hospitalet til sine dages ende. 
Denne lille seje kvinde var min gudmor, mon jeg har arvet 
noget fra hende? 

I den sidste lejlighed boede Ingeborg Tommesen, kaldet 
" Borg". Hende har jeg ikke kendt så godt, hun var syg al 
den tid jeg kendte hende, hun led af vattersot, hun havde 
vand i kroppen, var helt uformelig, vi så hende kun i ki
mono og sutsko, men hun har jo nok ikke altid været syg, i 
alt fald havde hun nået at opdrage seks plejebørn. 

Ved den østlige ende af det _lange hus havde der været 
endnu en lejlighed, som hørte til sognefogdens gård
Horskjærgaard. Her boede hans fodermester Marie og 
Anders Christiansen. 

Gl. Egebjergvej nr. 21 

Her. boede Katrine-Trine og Hermann Jensen. Han var 
sådan en slags vognmand i mindre stil. Han havde en hest 
og en lille fjedervogn, som han kørte mindre fragtkørsel 
med, altså den tids pakkepost. De havde en søn, som hed 
Axel, han var tømrer og arbejdede inde i byen, men 
sehere, da hans forældre flyttede på hospitalet, overtog 
han huset og startede her sin egen tømrerforretning, som 
han drev gennem mange år. 
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Brandbjerg (GI Egebjergvej nr.l8) bemærk huset til venstre for gården det er resterne af den gamle gård, som var Anders 
Rasmussens hjem. 

"Horskjærgaard" (Gl. Egebjergvej nr. 23) 

Her boede sognefoged Anton Christensen og hans kone 
Boline. Boline var søster til Nie ls Thommesen, som havde 
en gård ude ved milepælen. 

Anton og Boline havde to tvillingdrenge, Ej nar og 
Harald . Ejnar var elektriker og arbejdede inde i Horsens, 
han havde en motorcykel , det var ret uhørt dengang. Jeg 
husker tydeligt, da han fik den, en helt ny B.S.A. Sammen 
med den fik han et B.S.A. mærke til at sætte på reverset, 
det forærede han mig, hvotiil jeg sagde: "Jamen, må du 
godt give mig det, er det ikke dit kørekort?" Når han 
skulle hjem fra Horsens, skete det, at han traftømrer Axel 
Jensen , som også kørte på motorcykel , så gjalt det bare 
om at komme først til Egebjerg. Joh, de kunne også den
gang. Harald blev gift med Lilly og overtog gården, og 
Anton Christensen byggede et aftægtshus umiddelbart øst 
for gården. 

Anton Sognefoged, som han gerne blev kaldt, gav mig 
altid en krone til min fødselsdag, det var i grunden mange 
penge, tiden taget i betragtning. 

"Brandbjerg" (Gl. Egebjergvej nr. 18) 

Her boede Anne og Frede Beck. Frede var ellers uddan-
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net tømrer og havde gået på valsen gennem både Tyskland 
og Schweiz. At han havde været tømrer kunne man nemt 
se inde i hans velassorterede værksted, hvor værktøjet 
hang sirligt på hver sin plads. Blandt værktøjet hang der 
også et billede i glas og ramme af en køn ung pige, der 
blev sagt, at det var hans kæreste fra Schweiz. Selvom han 
ikke havde været landmand alle sine dage, kan j eg godt 
sige, at han havde den mest veldrevne og mønsterværdige 
gård i Egebjerg. 

Da Anne og Frede Beck's søn Hans Peter Beck blev 
gift med Misse Hansen, som kom fra Hansted, overdrog 
de gården til dem og byggede et aftægtshus på den anden 
side afvejen, længere oppe mod landevejen. (GI Ege
bjergvej nr.5) 

Godt gemt omme bag gården lå et enkelt hus, som blev 
brugt til maskinhus, det var resterne af et nedlagt land
brug, som havde været ejet af en mand ved navn Johannes 
Nielsen. (Tænk på fortællingen om Anders, Gabrielle og 
Messingjens) 

Her slutter historien for denne gang, fortsættelse fø lger 
på et senere tidspunkt. 

Peder Pedersen 
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HANSTED HOSPITAL 
Cafe-eftermiddage på Hansted Hospital 

Torsdag den 16. december 1999 kl. 14.00 

Underholdning ved "Mogens Søndergård & CO" 
Disse to festlige fyre spiller på klaver og trompet. 

De vil få os i rigtig julehumør ved at spille de dejlige sange. 
Mød op til en forhåbentlig hyggelig og festlig eftermiddag. 

Pris for underholdning, kaffe og brød kr. 35,00 

Tirsdag den 25. januar 2000 kl. 14.00 

Underholdning ved "Bygholmtrioen": 
Hanne Rask, Poul Zoffmann, Ove Enemærke 

Trioen spiller wienermusik og glade operette melodier. 
Pris for underholdning, kaffe og brød kr. 35,00 

Onsdag den 9. februar 2000 kl. 18.30 

Underholdning ved "Hovsa-koret" 
Sangkor fra Hovedgård, som kommer og synger dejlige sange. 

Pris for underholdning, kaffe og brød kr. 35,00 

Torsdag den 24. februar 2000 kl. 14.00 

Underholdning ved "Den gyldne trio" 
Harmonika, banjo, sang og godt humør. Syng med på de kendte danske sange. 

Pris for underholdning, kaffe og brød kr. 35,00 

Til ovenstående arrangementer sørger Hansted Hospitals Venner 
for transport af medlemmer, der ikke selv kan komme frem. 

Transporten kan bestilles på Hansted Hospital tlf. 75 65 65 22 
på hverdage mellem kl. 10-12. 

Transporten skal være bestilt senest dagen før kl. 12.00 
og koster kr. 20,00 tur/retur. 
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Gudstjenester 
December - januar - februar "99" - 2000 LUNDUM KIRKE HANSTED KIRKE 

Søndag den 5. december 10.30 14.00 
2. søndag i advent Ingerlise Sander Amazing Grace 

Torsdag den 9. december Ingen 14.00 Julegudstjeneste 
gudstjeneste for pensionister 

Søndag den 12 december Ingen 10.30 Familiegudstjeneste 
3. søndag i advent gudstjeneste Ingerlise Sander 

Søndag den 19. december 10.30 09.00 
4. søndag i advent Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Fredag den 24. december 15.00 16.30 
JULEAFTEN Ingerlise Sander 

i 
Ingerlise Sander 

Lørdag den 25. december 09.00 10.30 
Juledag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 26. december 10.30 09.00 
2.juledag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Fredag den 31. december Se 23.30 Midnatsgudstjeneste 
Nytårsaften Hansted Ingerlise Sander 

Lørdag den 1. januar Ingen 10.30 
Nytårsdag gudstjeneste Ingerlise Sander 

Søndag den 2. januar 10.30 09.00 
Hellig 3 Kongers søndag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag 9. januar Se 14.00 Nytårsparade 
1. søndag efter Hellig 3 Konger Hansted Ingerlise Sander 

Søndag den 16. januar 09.00 10.30 
2. Søndag efter hellig 3 Konger Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 23. januar 10.30 09.00 
3. Søndag efter Hellig 3 Konger Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 30. januar 09.00 10.30 
4. søndag efter Hellig 3 Konger Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 6. februar Ingen 09.00 
5. søndag efter Hellig 3 Konger gudstjeneste Baggesgaard 

Søndag den 13. februar 10.30 19.30 
Sidste søndag efter Hellig 3 Konger Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 20. februar Ingen 09.00 
Septuagesima gudstjeneste Baggesgaard 

Søndag den 27. februar 09.00 10.30 
Seksagesima Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den s.· marts 14.00 19.30 Lysgudstjeneste 
Fastelavn · .Ingerlise Sander . Ingerlise Sander 
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Hansted Hospital 
Torsdag den 9. december 1999 kl. 14.00, 
julegudstjeneste i Hansted Kirke: . . ........ .... .... ... Ingerlise Sander 

Fredag den 24. december 1999 kl. 14.00, 
julegudstjeneste for beboere, pårørende og 
andre i sognet, som kan bedre på dette 
tidspunkt . . ______ ___ _ __ ___ __ _____ __ Ingerlise Sander 

Onsdag, den 12. januar 2000, kl. 14,30: .......... ... .. Ingerlise Sander (altergang) 

Onsdag, den 2. februar 2000, kl. 14,30 ...... ........ ..... Ingerlise Sander 

Onsdag, den 23. februar 2000, kl. 14,30 .... ....... ..... . Ingerlise Sander (altergang) 

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. 75 50 30 00) senest 
dagen før denpågældende 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 Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. 

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. 75 781 O 56) senest 
dagen før den pågældende 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 Lundum Kirke 
Per Christensen tlf. .......... . . . ...... 75 66 57 37 - Mobil 23 24 80 08 . 

Toftegården, Ellingvej 24,8751 Gedved 

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

Ingerlise Sander tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . ... 75 65 6412 
Stængervej 24, 8700 Horsens 
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Graverved 
Hansted Kirke 

Tlf. på kirkegården 
75 6567 04 

. Hans Thomsen 
tlf. 75 65 61 33 

Stængervej 46, 8700 Horsens 
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Julekoncert i 
Hansted kirke 
2.søndag i advent d. 5. december 1999 kl. 14.00. 

O
rkestret Amazing Grace, der består af seks er
farne jazzmusikere, vil underholde med musik 
og sang, som blev spillet og sunget af de sorte 
i kirkerne i Amerika. 

l en avisanmeldelse efter koncert i Fjerritslev kirke 
1997 var omtalen i uddrag således: 

"En skøn blanding affolk fra den faste menighed og 
udenbys gæster fik en musikalsk oplevelse noget ud over 
det sædvanlige, da der var gospe lkoncert i Fjerritslev 
kirke. 

Koncerten sam lede 175 mennesker i alle aldre. Gospel
gruppen A1nazing Grace, der er hjemmehørende i Nord
sjælland, levede til fulde op til, hvad de på forhånd havde 
lovet: at de nok skulle. få de swingende rytmer og den 
sm ittende musikglæde til at forplante sig helt ned til de 
bagerste og ud ti l de yderste bænkerækker. 

Efter en stille og højtidelig indledning med ken
dingsmelodien "Amazing Grace" og "Nearer, my God, to 
Thee" blev publikum mere og mere engageret, efterhån
den som "What a Friend We Have in Jesus" og "Go, Tell 
it on the Mountains" tonede frem. 

Kirkerummet genlød snart aftaktfaste klapsalver- også 
de mere forsigtige kom med- og indimellem fik folk lej
lighed til selv at røre sangstemmerne i "Give MethatOld 

Time Religion", "He's got the Whole World in His 
Hands" og "We Shall Overcome". 

På grund af det utroligt gode samspil me llem 
jazzmusikerne og folk på bænkene trak koncerten ud og 
varede op mod halvanden time. 

Efter koncerten fik j azzgruppen hurtigt udsolgt af de 
medbragte cd'er, og folk blev stående længe uden for 
kirken for at lade gospelstemningen sætte sig. 

"Amazing Grace" består af Inge Hagild Lund, 
Kokkedal (sang), Ole " Fessor" Lindgreen, Brønshøj 
(trombone), Verner Thomsen, Frederiksberg (saxofon og 
klarinet), Torben " Plys" Pedersen , Farum (piano), Holden 
Fogh, Hvidovre (kontrabas), og Henrik Lund, Kokkedal 
(trommer). Ole Lindgreen og Torben Pedersen er begge 
professionelle musikere, mens de øvrige har koncertvirk
somheden som fritidsfornøjelse." 

Vi håber på en ligeså spændende konce11 i Hansted 
kirke, en koncert, som er arrangeret af begge menigheds
råd og således også er julekoncert for Lundum sogn . 
-Bemærk tidspunktet kl. 14.00. 

Entre til denne koncert kr. 35 ,00. 

Med venlig hilsen 
Lundum- Hansted Menighedsråd. 

Glædelig jul til alle i sognene 
og alle læsere af bladet 

Adventstiden er forberedel sestiden til en glædelig jul. 
Tiden, hvor vi tænder lys for hinanden, alle de lys, som 
også kan brænde ned, ligesom lyset inde i os selv med 
jævrie mellemrum kan slukkes og tændes påny. I adventsti
den mærker vi virkelig, at lys kan bryde mørke, at vi men
nesker kan glæde hinanden, at vi er her for at tænde lys for 
hinanden. I løbet af december måned er der mange 
julearrangementer og gudstjenester, alle for at glæde folk i 
sognene. 

l.s .i advent: Advent.skransen tændes. 
Julekonce1ten er allerede nævnt. 
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3. søndag i advent er der familiegudstjeneste i Hansted 
kirke kl. 10.30- To 4.klasser fra Egebjergskolen kommer 
sammen med lærer Anne Buh!. De synger og spiller julen 
ind. Og vi håber, at mange familier med børn, men også 
ældre og alle andre vil være med til denne 
adventsgudstjeneste. 

Jeg vil også udtrykke min forventningsglæde til to 
julegudstjenester: 

Tirsdag den 7.december kl. 9.30 i Hansted kirke har jeg / 
fornøjelsen af at ta besøg af byens dagplejebørn sammen 
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med dagplejemødre.- Efter en times tid i 
kirken går vi i konfirmandstuen, hvor 
menighedsrådet serverer saftevand og 
æbelskiver. Skulle nogle mødre til børnene 
have fri, er de velkommen til at melde sig. 

Jeg kan også i et vist omfang rumme 
nogle hjemmegående mødre eller fædre med 
børn i 2-3 års alderen, som ikke er i dag
pleje. 

Sidste tilmelding torsdag d. 2.12 .99 kl. 
12-13 ellerkl.17-18. 

Om aftenen samme dag d. 7. december kl. 
18.30 har jeg så den store glæde at holde 

julegudstjeneste for beboere, personale og 
pårørende fra Egebjergkollegiet og 
Hanstedholm. Gudstjenesten er selvfølgelig 
offentl ig. Familier med psykisk handi
cappede unge eller voksne er hjertelig velkommen. Vi 
glæder os alle i Hansted kirke til denne festgudstjeneste. 

Juleaften, hvor det 2000 år gamle budskab lyder. vil vi 
igen glæde os sammen i tre fyldte kirker. Dette er jo netop 
julestemning: Kirker fyldt til bristepunktet. som hjerter 
kan være fyldt til bristepunktet , enten af glæde eller af 
sorg. Men med begge dele skal I komme, for som præst 

vedjegjo godt, at julen rummer både glæde og smerte.
Når jeg laver min prædiken, er tankerne langt omkring, 
også ude i hjemmene. Tro på, at der er plads, på en bænk, 
en trappe, eller på knæfaldet ved altret. Tre muligheder: 
Hansted Hospital kl. 14.00. Lundum kirke kl. 15.00 og 
Hansted kirke kl. 16.30 

Glædeligju l ønskes af 
Ingerlise Sander. 

Midnatsgudst j eneste 
NYTÅRSAFTEN 

Jeg har sammen med menighedsrådet besluttet, at der 
også i år skal holdes midnatsguds\jeneste i Hansted kirke 
d. 31.12.1999 kl. 11.30. til kl.00.1 O.- Sidste år havde 
virkelig mange fundet vej til kirke, og det tyder på, at 
mange ønsker en stil le højtidsstemning omkring årsskiftet. 
Denne gang går vi ind i et nyt årtusind. Vi tager det gamle 
med, erfaringer og minder, og vi går ind i det nye årtusind 
med håb og drømme, nu og da også med ængstelse. - Ved 
midnatsgudstjenesten får vi en stille stund til overvejelse 
og taknemlighed, ligesom vi med frimodighed kan synge: 
Vær velkommen Herrens år.- Mens alting ændrer sig med 
rivende fart lyder der i Guds hus et budskab, som aldrig 
ændrer sig. -Og dog kan det flytte helt ind i vore liv fra år 
til år, fra time til time for at trøste og hjælpe, for at give 
livsglæde. For Guds kærlighed flytter med, om den hedder 
det i l.Korintherbrev kap. 13: "Kærligheden er tålmodig, 
kærligheden er mild. - Den tåler alt, tror alt, håber alt, ud
holder alt. - Kærligheden hører aldrig op. 

Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. " 

December -januar - februar 99/2000 

Ja, dette skal være mit nytårsønske: 
At Guds kærlighed må blive hos os som den har været 

indtil denne dag, at den må give vor tro, håb og kærlighed 
spirekraft og vækst. 

Med et vers af Lisbeth Smedegaard (gendigtning af 
Luthersalme) vil jeg ønske godt nytår til alle i sognene og 
alle, som læser dette blad: 

Velsign os Gud og vær os nær 
barmhjertig med din nåde. 
Dit ansigt lyse mod os her 
som klarhed bag vor gåde. 
At vi i livets rige væld 
ser spor af dine hænder 
og ser at du i Jesus selv 
dit ansigt mod os vender. 

Godt nytår ønskes af 
Ingerlise Sander 
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At tro på 
Gud ... 

en samtale med Dronning Margrethe! 

S
nart vil vi alle sidde foran TV og lytte til dronnin
gens nytårstale, måske mere intenst end no
gensinde. Hvad vil hun sige om årtusindskiftet? 

Hvad vil hun håbe?- Jeg læste en artikel for en tid siden 
om Dronning Margrethes livssyn. Måske kan den vække 
nogle tanker i os. Hun markerer sig ikke blot i kirkelig 
kunst, men også i det kirkelige liv. l atiiklen læste jeg 
følgende: 

Det er ikke kun den kirkelige kunst, der ligger hende på 
hjerte. Selve det kristne evangelium spiller en afgørende 
rolle for hende i hendes liv og hverdag- og som regent. 
Hun er en overordentlig flittig kirkegænger og har aldrig 
lagt skjul på den betydning den kristne tro spiller for 
hende. 

l Berlingske Tidende var der på et tidspunkt et inter
view - eller måske snarere en samtale - mellem forfatteren 
Thorkild Hansen og Dronning Margrethe. Heri sagde hun 
bl.a.: "At tro på Gud er lige så naturligt for mig som reg
nen og solskinnet. Religion er for mig blevet en levende 
virkelighed på en helt ny måde. At tro på Gud nu, betyder 
for mig noget helt andet end før, da jeg kun havde en teo
retisk tro. 

Jeg interesserede mig for religiøse ting gennem en år
række. Men pludselig kom jeg til tro, og da blev det ikke 
bare et tomt spørgsmål om religion, uden at jeg erfarede, 
hvad et virkeligt trosliv er. At tro på Gud er for mig i dag 
lige så virkeligt som regnen og solskinnet." 

Dronningen fortæller videre: "Da far døde, erfarede jeg 
hvilket tungt ansvar, der blev lagt på mine skuldre. Hvor 
skulle jeg hente hjælp fra? Jeg fandt intet fra nogen men
neskelig side. l min nød søgte jeg til Gud. Jeg vendte mig 
til Ham med brændende bønner. Jeg stolede på de løfter, 
som m in Frelser har givet, da han gik hernede på jorden -
og pludselig begyndte der at ske noget! Jeg oplevede, at 
jeg ikke var alene! Jeg var overrasket, for sandt at sige, så 
havde jeg hidtil kun teoretisk troet på Guds eksistens, og 
at det kun var almindelig sædvane at tro på Gud. Nu var 
det blevet vækket op ved en revolution i min indre verden. 
Gud blev en virkelighed for mig. 

Mennesket er ikke en robot i Guds hånd. Vi har en fri 
vilje, som vi har fået som gave fra Herren. På grund af 
denne frie vilje, er mange ting i vore liv gået i forfald. Jeg 
tænker mig, at et Guds barn i Guds familie er som et 
hvilket som helst barn i vore familier. Undertiden kan man 
opføre sig helt forfærdeligt dårligt." 

Om sit forhold til Jesus siger dronningen: "For mig be
tyder Jesus Guds mulighed for at vise menneskeslægten, 
at han går med os og er midt iblandt os. Jesus er Guds 'vid-
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nesbyrd om, at vi ikke kun har en Gud, der er Skaberen. 
Vi har en Gud, der er kommet til os for at genløse os men
nesker til sig. Derigennem at Gud kom i sin eneste søn, 
Jesus, til verden og åbenbarede sig for os, har mennesker 
fået et vidnesbyrd om, at vi ikke er ensomme. 

Jeg tror på og er fuldt overbevist om, at Jesus ikke bare 
va~ et godt menneske. Han var selv Gud, som blev et med 
os. Nu ved Dud gennem Jesus, hvad livet er, og hvad det 
betyder at være menneske. Gud ved, hvordan det er for 
mig, når noget ondt møder mig. Gud ved, hvor 
meningsløst mit liv nogle gange føles. Kun få mennesker
ja, vel næppe nogen - har oplevet det, som Jesus oplevede. 
Derfor vover jeg at stole på Jesus- som en benådet synder 
og som dronning." 

Ingerlise Sander 

Planer • 
l det 

o nye ar 
Studiekreds i præstegården 
med Ingerlise Sander: 

G
ennem to efterårs- og forårssæsoner har vi her i 
præstegården haft en studiekreds. Sammen har vi 
beskæftiget os med Gammel testamente, 

Grundtvig og andre af de store salmedigtere og deres 
salmer. 

Det har været dejlige aftener, som i hvert fald jeg igen 
glæder mig til. l efteråret her har vi dog ikke været i gang, 
da jeg egentlig havde regnet med studieorlov. Det blev 
imidlertid ikke til, og jeg har i stedet været på en del 
kurser, da jeg som andre skal forberede , at k irkebogen 
føres elektronisk. MEN -nu skal vi forsætte studiekred
sen. Og den drejer nu hen mod et spændende mål: Israel, 
dets historie, religion og Jesu liv og gerning i det af Gud 
udvalgte og Hellige land. 

l løbet af januar skulle vi helst begynde og så have 4 af
tener i foråret og fire aftener i efteråret 2000. Mit håb er 
så, at forløbet kunne munde ud i en rejse til Israel, evt. 
sidst i marts 2001.- Både min mand og jeg har længe 
ønsket at tage nogle fra sognet med på en sådan tur. N u 
tror vi, at det skal være. l hvert fald forsøger vi, om det 
kan lykkes. Jeg har selv været der i 1996. Men en sådan 
tur skal forberedes og der skal spares penge op. Vigtigt er 
det, at vi får fællesskab om det, vi vil rejse efter at opleve. 

Det er naturligvis ikke således, at man binder sig til 
turen, når man melder sig til studiekredsen. Ingen kan jo 
sige noget, så hurtigt. 

Men jeg åbner nu for tilgang til studiekredsen fra nytår. 
Max antal på en studietur er 30 personer. Men 20 er også 
en fin gruppe. - Alder: Enhver som mener at kunne klare 
en l O dages rejse til Israel. 
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Ring til mig i løbet af december måned og meld jer til 
studiekreds. 

Når tilmeldinger er indkommet, sender jeg datoer rundt 
til alle deltagere i studiekredsen. 

Jeg husker mange konfirmandforældre, som var meget 
optaget af den kristne historie og måske er der blandt nu
værende også interesserede. Og en del af jer, som jeg har 
kendt gennem alle årene, har også spurgt til en sådan tur, 
eller til studiekreds om emnet. Måske vil jeg undervejs 
trække foredragsholdere ind, da nogle har rejst i Israel 
mange gange, eller har store forudsætninger for at belyse 
et bestemt emne. 

Jeg vil glæde mig til at tage imod tilmeldinger og sam
men med de tilmeldte begynde det nye å11usind med så 
spændende et emne. 

Hjertelig velkommen til 

nye og gamle studiekredsdeltagere. 
I n ger l ise Sander. 

Foredrag i Hansted 
præstegård, 
konfirmandstuen 
Tirsdag d. 22. februar kl. 19.30 kommer biskop Kjeld 

Holm, Århus og holder foredrag. 
Emne: Hvad drømmer v i om - i det nye årtusind.- Mon 

vi ved det selv? 

Kjeld Holm er en varm, levende og spændende fore
dragsholder, og mon ikke mange gerne vil lytte til Stiftets 
Biskop. 

Der vil blive serveret kaffe og brød. 20 kr. pr. person. 

Værtsfamilier 
søges 
Al , som i 1997 var til koncert i Hansted kirke og 

oplevede African Children.s Choir har vist aldrig 
glemt denne koncert. 

Da koret var meget glad for at være i Hansted, og 
Folkekirkens Nødhjælp overordentlig glad for vores store 
indsats, har vi fået lov til at få dem til Hansted igen. Og 
det skyldes udelukkende, at kirken kan rumme så mange 
mennesker, da de ellers kun kommer i de største kirker. 
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Tidspunkt er fastsat: Fra søndag d. 19. marts til tirsdag 
d. 2 1. marts. Det ser ud til , at koncerten skal være søndag 
aften, men børnene og deres voksne skal inkvarteres to 
nætter. Sidste gang var det således, at præstegården var 
samlingssted. Når værtsfami lierne skulle på arbejde, blev 
børnene afleveret her. Man har 2 børn eller to voksne 
inkvarteret, og det er en meget stor oplevelse. 

Jeg skriver allerede nu, for når jeg har værtsfamilier 
nok, v il jeg samle jer til foredrag og oplysninger om 
børnene, ligesom vi sammen kan forberede dagene. Vi kan 
også bruge hjælp til at søge fonde og skrabe penge sam
men. De kommer for at samle penge ind til mad og sko le
gang. Sidst de var her, var vi oppe på et beløb på ca. 
20.000 incl. koncertentre, og det oversteg alle koncert
steder i Danmark. - Dengang kom de med meget ko11 
varsel, men jeg oplevede en utrolig velvilje fra begge 

sogne og mange udensogns, som kom hertil. Vi er de en
este i Horsensområdet, som har førnøjeisen af disse børn. 

Vi skal bruge ca. 14-15 familier, så vi er dækket ind, 
hvis tilmeldte skulle blive forhindret. 

Ring til mig for tilmelding og yderligere oplysninger, så 
snart I har mulighed for det. Så kan vi begynde forbere
delser efter nytår. -

På arrangementudvalgets og menighedsrådets vegne 
Ingerlise Sander. 
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JULEFEST FOR PENSIONISTER 
Torsdag den 9. december 1999 

Vi starter i Hansted Kirke kl. 14.00 med gudstjeneste, derefter er der kaffebord 
og underholdning i Forsamlingshuset. 

CHRISTINE FRØKJÆR, 
bl.a. kendt fra Horsens Folkeblad bagsideklummer, vil 
denne eftermiddag underholde. 

"Der er noget farligt indeni" 

Vi kan vente os et satirisk "mad-show", hvor der sættes 
store spørgsmål ved Sundhedsstyrelsens kampagner. 
Vi vil møde "ernæringseksperter" som f.eks. frk. 
Vinterberg fra foreningen "Ned med maden", 
Bettina fra Århus og en fremtidsforsker. 

Der vil som sædvan ligt være bustransport med start 
i Lundum kl. 13.20, derfra via Rådved til Egebjerg. 
Ruten er her Egebjergvej, Vesterhøjsvej, Østerhøjsvej, 
Vandværksvej og Grusdalsvej. Herefter til kirken. 

Lundum-Hansted Menighedsråd 

o 

FOREDRAG l HANSTED PRÆSTEGARD 
Tirsdag den 25. januar 2000, kl. 19.00 

BENT LUMHOLT 

Tidligere præst på Grønland og ambassadeattache i 
Japan vil denne aften fortælle Grønlandske Myter og 
sære historier, derudover vil han synge nogle af sine egne 
viser bl.a. TØSEALFABETET og MANDEALFABETET 

Citat Bent Lumholt: 
"Som det vil være de fleste bekendt, har fortællingen 
som udtryksform fået en bemærkelsesværdig renæs
sance i de allerseneste år. Denne bølge har jeg haft den 
·store glæde at ride med på, idet jeg i stigende omfang 
bliver brugt som fortæller de mest forskellige steder, 
f.eks. teatre, højskoler, efterskoler, sognegårde og kul
turhuse." 

Hansted Menighedsråd 
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- nogle juletanker. 

F
agre ny verden" hedder en berømt fremtidsroman af 
Aldous Huxley. Med bidsk ironi beskrives en ver
den, hvor al menneskelighed er kvalt I teknik og ef

fektivitet, og hvor lykkefølelse er blevet et pille-produkt. 
En fremtid, der efterhånden er ved at blive nutid. 

Lige så bidsk, men mere direkte har samme Aldous 
Huxley sagt: "Hvordan kan vi egentlig vide, om ikke vor 
jord er en anden planets helvede?'' 

Guds smil 

En mor sad en aften ved sin lille drengs seng og fortalte 
om Gud;- fra romanen "Sannie" af Michael Tejn . 

Bag alle stjerner bor Gud . Dagene er hans sange og 
nætterne er hans dybe rolige tanker. Hver sang er ny, og 
hver tanke er forskellig. Derfor skal vi lytte nøje til dem 
en for en, for de kommer ikke igen . 

Det skete engang, at Gud fyldtes af lykke over sit svim
lende dybe verdensrum med stjernernes lysende vrimmel, 
og da smilede Gud . Men blandt alle stjerne var en mørk. 
Guds smil nåede den, og der var mange levende skab
ninger på den. Alle lignede de Gud, men de sang ikke, og 
de tænkte ikke dybt. De sloges i mørket dernede og trådte 
hinanden ned, og de kendte ikke hinanden. 

Da bøjede Guds smil sig ned imod jorden, så dybt, at 
jorden begyndte at lyse, og menneskene så og kendte hi
nanden, og de græd. Men under Guds smil begyndte jor
den til sidst at gløde, og menneskene stod i lyset, de græd 
ikke mere, og de kæmpede ikke mere, men kærligheden 
blomstrede i deres hjerter. 

Og nu er jorden en lysende stjerne, spurgte den lille 
søvnig og tilfreds. Måske hørte han ikke hendes svar. Nej, 
hviskede hun som for sig selv. Jorden er stadig den mørke 
planet. Måske fordi det er så længe siden. Måske fordi det 
kun er et eventyr. Måske vandrer Guds smil stadig rundt i 
verdensrummet og kan ikke finde den mørke planet. 

Stjernen over Hiroshima 

Hver jul lyder på alle sprog en anden udgave af 
fort.ællingen om Guds smil, der fra himlen nåede til den 
mørke planet. Julenat sang glade engle om fred på jorden, 
og da eventyrglansen forsvandt, lå der et nyfødt barn i en 
krybbe for at blive "verdens lys". 

Det er så længe siden. Det lys, som dominerer vor egen 
tid, er ikke stjernen over Betlehem, men ildkuglen over 
Hiroshima. Den kom til syne en augustdag i 1945. Ti år 
efter sagde en af vort århundredes største statsmænd Win
ston Churchill : "Ved en fuldendt ironi er vi kommet så 
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Tekst: 
Arn.e Thomsen 

vidt, at vor sikkerhed er et barn af rædslen, og vor over
leven er tvillingebroder til ødelæggelsen." 

Sagt anderledes: I atomalderen er den store krig og den 
store fred forsvundet samtidig. Fordi ingen mere vover 
storkrigen med atomvåben, fik vi et halvt århundrede med 
en terrorbalance, som samtidig udelukker virkelig fred. Vi 
fik en "kold fred" baseret på frygt. Vi undgik storkrigen 
ja, men under terrorbalancen boblede en endeløs række af 
mere begrænsede krige som en pest uden ende. Heller 
ikke den flamme af håb, som blev tændt ved 
Sovjetunionens sammenbrud for ti år siden, bragte den 
håbede verdensfred nærmere. 

Fremtidsfrygt og fremtidshåb 

Den fredens fest, som julen skulle være for alle folk, er 
altid truet. I frygtens verden får julen let et skær af eventyr 
og uvirkelighed over sig. Når mennesker mister troen på 
julens indhold, bliver julen tillivsflugtens fest. 

Fordi de fleste har sluppet den tro, at verden hviler i 
Guds hånd, bliver fremtiden et mareridt at se ind i, hvor 
alt er muligt, og hvor det ondeste står som det 
sandsynligste. 

Frygt kan bruges og misbruges til mange ting. Frygt 
kan svejse mennesker sammen i magtgrupper, der giver en 
tilsyneladende tryghed. Men frygten kan ikke skabe fred, 
for ægte fred er netop åbenhed. 

"Vogt jer først og fremmest for frygten", sagde USA' s 
præsident Roosevelt under den store verdenskrise l 
1930'erne, og det er stadig sandt. Frygt er lammende. 
Frygt er ondskabens vigtigste redskab og fredens værste 
fjende. 

l julenattens mørke var engelens første ord netop: 
"Frygt ikke". Julen fjerner ikke det frygtelige i verden, 
nej. Men julen vil, at vi skal møde det frygtelige med 
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mod . At have mod er ikke det samme som at være frygtløs. Men at have 
mod betyder, at man i sit sind bærer en indre fred, der hedder tro . " Fred til 
at kæmpe stride vor strid med mod, fred til at vente på enden god" 
hedder det i en af vore julesange. Kun hvor kærligheden får magt over 
egoismen og frygten , sejrer håbet. 

"Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne 
kær l i g hed driver frygten ud" (l. Johs. 4. 18. ). Og 
julen minder os igen og igen om, at denne fuld 
komne kærlighed ikke bare har sit udspring i 
menneskers hjerte, men hos Gud. 

Julefred 

Julen udtrykker netop det, vi 
mennesker trænger stærkest ti l. 
J u len er håbets fest- i en ver
den, der får os til at fortvivle . 
Julen er troens fest- midt i en 
verden aftvivlere. Julen er 
kærlighedens og fredens fest - fejret af 
ufredelige egoister. 

Vor længsel er ikke livsflugt Vort håb er 
ikke tomt. Guds smil har fundet os. 

Smilet lyste først i stalden i Bethlehem . Det 
voksede og bredte sig med Kristus, mens han gik 
omkring og gjorde godt på Israels veje. Det så ud 
til ; at Guds smile blev dræbt på korset langfredag, 
men påskemorgen lyste det igen, stærkere end no
gensinde- ubesejret, uovervindeligt, uforglemmeligt. 

Nu går vi i kirke med vor frygt og vor skyld . Vi 
beder om, at Gud dagligt vil oplyse os mennesker. Så vi 
kan kende hinanden og se, at vi er søskende. Verdensfre
dens begyndelse er, at du og jeg slutter fred med vor Gud og 
vort medmenneske. Den eneste virkelige fred. 
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En uge • 
1 en 

anden verden 
Tekst: Rene Helbo 

E
n næsten almindelig onsdag sidst i september var 
jeg på vej hjem fra arbejde, men resten af den 
uge var hjem et andet sted end normalt. Det var 
blevet fl yttet op på "Kvisten" i Den gamle 

Brugs. Her skulle jeg bo resten af ugen sammen med l l 
spejdere og 3 andre ledere. Vi havde kollektiv uge, hvilket 
betød, at vi boede sammen, hjalp hinanden med lektier
dem slap jeg nu heldigvis fri affor et par årsiden-og 
lavede mad til hinanden. 

Men altså den onsdag, kom jeg op på Kvisten og der 
var allerede kommet en masse spejdere. De havde fået in
stalleret sig rigtig hyggeligt, og var i gang med at spille 
kort. Dette kunne dog ikke vare evigt, vi skulle jo have 
lavet mad. Dette blev også klaret i fin stil , det smagte be
tydeligt bedre, end når jeg laver mad, men der skal jo 

Man kravler ud aj et vindue, der sidder alt for højt oppe, (øverste billede) og så er det om at læne sig tilbage og komme 
ned af muren. 
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Hyggelig stemning ved middagsbordet. 

heller ikke så meget til. Det næste punkt på programmet 
var RAPPELLIN G, en grufuld ting. Det handler om, at 
man skal kravle ud gennem et vindue, der sidder alt for 
højt oppe, og så skal man bare læne sig bagud. Det var i al 
fa ld, hvad instruktøren sagde, men jeg havde lidt svært 
ved at stole på, at det tynde reb kunne holde til mig, men 
det gjorde det og jeg kom ned - det var jeg vist kommet 
under alle omstændigheder. De fleste andre fik også 
prøvet. Der var endog to, der prøvede australsk rappelling. 
Det handler om, at man vender med ansigtet ned af, og så 
skal man bare løbe - det synes jeg er foragt for l i v et. 

Dagens sidste punkt var: vi lagde os til at sove. 

Næste morgen skete der noget frygteligt! Gustav - en af 
lederne - stod op kl. 5.00, det er alt for tidligt, og hvorfor 
jeg skulle vækkes, fatter jeg ikke. Resten sov videre til kl. 
6.30. Herefter var der en hektisk aktivitet, for spejderne 
skulle i skole og vi ledere skulle af sted på arbejde. Dette 
lykkedes også meget fint. Da vi igen mødtes, var antallet 
af spejdere reduceret noget kraftigt, hvilket skyldtes skole
fest på Egebjerg skolen . De resterende spejdere blev læs
set af ude midt i en skov, og skulle lave en forhindrings
bane, der skulle bruges senere på ugen. Da vi kom tilbage 
fra denne skovtur, stod den på kage og saftevand. Herefter 
gik vi ned på skolen for at se festfyrværkeri. Da det var 
færdigt, gik vi tilbage og de spejdere, der havde være til 
skolefest, vendte ligeså stille hjem. Også denne dag endte 
med, at vi faldt i søvn. 
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Fredag morgen lignede torsdag morgen rigtig meget, 
alle kom i skole. Dog var der nogen, der var lidt utilfredse 
med at blive vækket kl. 6.30, det var vist noget med, at de 
første skulle møde kl. 9 .00. 

Da vi igen mødtes om eftermiddagen, blev en patrulje 
sat til at lave mad, der bestod af pitabrød. Efter aftens
maden fik vi oprettet en rigtig hyggelig hjemmebiograf 
det var nemlig hyggeaften og vi skulle se film. Der var 4 
film på programmet. Ingen biograftur uden popcorn, så vi 
havde lavet en hel papkasse fuld , og det var en stor pap
kasse!!! Jeg nåede vist ikke at se meget mere end den 
første film, så var jeg langt væk i drømmeland, men der 
var efter sigende nogen, der holdt ud til alle filmene. 

Lørdag morgen kunne det godt mærkes, at der var no
gen, der ikke havde sovet så meget, men alle kom op, og 
vi kom i gang med dagens aktiviteter. 

Og der skulle nås meget i løbet af dagen, for om aftenen 
skulle der være gallerfest Vi skulle have lavet udklædning 
og der skulle laves båtsted udenfor. Udklædningen stod 
pigerne for og bålstedet tog drengene sig af, begge ting 
blev klaret i fin stil. Over middag kørte vi ud til en 
rideskole, det var meningen, at vi skulle ud og opleve na
turen på hesteryg, men rideinstruktøren anbefalede, at vi 
blev inde i ridehallen, og det var vist også fornuftigt nok. 
Vi morede os et par timer med at ride rundt, og der var 
kun en enkelt, der ikke forstod , at man skal stoppe hesten, 
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Det der varfrygtet mest: 4 kaniner der skulle slås ihjel, og slagtes. 

før man står af, men der skete heldigvis ikke noget med 
hende. 

Da vi kom hjem fra rideskolen, kom en af de ting, som 
vi ledere havde frygtet mest! Vi skulle have slået vores af
tensmad ihjel, som bestod af 4 kaniner. Der blev noget 

SIDE 32 

mumlen om, at det var synd for dem, men vi fik da for
klaret alle, at hvis de havde haft et godt liv, og de ikke led, 
når de døde, kunne det da ikke være synd. De blev alle 
slagtet og lagt over bålet. I en jordovn blev der bagt brød, 
dette er lidt specielt. For hvis man fyrer for meget bliver 
brødene brændte, hvis man fyrer for lidt bliver de ikke 

Kaninkødet blev stegt på bålet . 
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færdige, hvis man ikke får brændet fordeltjævnt over hele 
ovnen, er der nogle brød, der bliver brændt og nogle, der 
ikke bliver bagt, men det lykkedes for vores fyrmester at 
lave nogle brød, der smagte ganske fortræffeligt. 

Om aftenen til den store gallerfest var der nogle. der ar 
klædt rigtig pænt ud, og i bedste stil spiste vi med fin 
grene. Kaninkødet smagte ganske fort ræffeligt. og der ar 
kun en, der ikke ville spise det. Efter maden \'ar der 
natløb. Her fik spejderne lov til at prøve sig se! lidt af. 
Der var en svævebane, hvor man kørte ud o er en skrænt 
og man kunne ikke se, hvor man endte. Der , ·ar en post, 
hvor man skulle sejle i en båd lavet af granris og en lille 
presenning, og så skulle man sej le tværs o er en sø. Et an
det sted kom de gående og så pludselig et færdselsuheld, 

Hektisk natteaktivitet. 

her sku lle de så hjælpe de tilskadekomne. Jeg var en af 
statisterne, og hvis jeg kom til skade, måtte de gerne 
komme forbi, de klarede posten utrolig flot. Et sted var 
der en forhindringsbane, som skulle løbes igennem på tid. 
Denne bane lå ude midt i en skov, hvor der var buldrende 
mørkt, så det var temmelig svært. 

Efter alle posterne vendte vi alle tilbage til kvisten, hvor 
der var varm kakao og boller, der var bare ikke så mange, 
der skulle have noget, de fleste gik bare i seng, da kl. var 
2.00 om natten. 

Søndag skulle vi bare gøre rent på Kvisten, og så skulle 
i hjem. Alle syntes, at det havde været en god uge, og vi 

gentager succesen næste år. Og hvis der er nogen, der har 
set en spejder hænge midt på en mur eller gå rundt ude 
midt i en skov midt om natten, ved de nu hvorfor! 

Vil du også være spejder 
G:~:-~, 

~ 
;:.; - .. . -....llldl .. 

- 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. 

Enhed Mødetidspunkt Skoleklasse Leder l kontaktperson 

Bævere 00.-01. Tirsdage 18.00-19.30 Gunni Hansen tlf. ", 

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

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

Spejdere 06.-1 O. Torsdage 19.00-21.00 Gunni Hansen tlf. ......... ......... 75656502 

Rovere 17.-?? år Tirsdage 19.30-21.30 

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

- så ring til den af lederne i ovenstående skema som passer netop i din aldersgruppe! 
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Interview med Søren Larsen 
Åbrinken 6 • 

l Hansted 

N
år man kører syd ud af Egebjerg og kommer ned 
til Hansted, ser man på venstre side, lige før man 
kører under viadukten, en vej der går fra, flankeret 

af2 sten, hvorpå der står Åbrinken 6. Udover dette kan 
man intet se ikke engang om vinteren, når der ingen blade 
er på træerne. Men kører man op ad vejen kommer man 
faktisk til et landbrugsmuseum. Her bor Elna og Søren 
Larsen, og hvad de har at byde på af ting og gamle sager,
det er ikke småting. 
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Hvornår er du 
egentlig begyndt at 
samle på alle de 
gamle traktorer og Tekst: Frands Paaskesen 

alle andre gamle ting 
og redskaber, du nu har? 

Ja, det er jo efterhånden nogle år siden. Jeg har altid 
haft interesse i at gå rundt med en skruenøgle og skille og 
samle ting og sager, nu er det efterhånden 25 år siden jeg 
begyndte, og det er hovedsagligt landbrugsredskaber, det 
har drejet sig om . Jeg er født og opvokset på landet, og det 
var j eg ved, indtil jeg var 26 år. l 1962 kom jeg så her til 
Hansted og købte den lille ejendom her med en tdr. land 
til , og så blev jeg gift med Elna i 1963. 

Hvor mange traktorer har du egentlig? 

Jeg har vel 32 forskellige traktorer, men jeg har jo 
forskellige modeller af hver. Det er jo ikke sådan, at jeg 
kun samler på små grå Fergusons, nej det strækker sig lige 
fra Farmall og International Harvester, Allis Chalmer, 
Allgair, Porche, Deutz og Volvo, som jeg har flere mod
eller af, og selvfølgelig har jeg da også et par Fergusoner. 

Søren Larsens mange 
traktorer. 
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Her har Søren Larsen sat sig op på en International Farmall Cub.fra 1952, ved siden afstår en Deutz.fra 1960 

Hvor gammel er din ældste traktor? 

Ja, det må jo nok være en Fordson Major,- også kaldet 
"Klods Major". den er fra 1949, og så har jeg en Interna
tional Farmall C.. den er produceret i Frankrig og den er 
også fra sidst i 40 .erne. Ellers er de andre fra 50'erne. 

Hvor stor er den største traktor du har? 

Den største af mine veteran-traktorer ligger nok på 45 
hk. Og den mindste er på l 0,6 hk. Det er en Farmall Cup, 
som er fabrikeret i USA. Men de fleste modeller ligger 
nok på omkring 30 hk. 

Hvilken er den mest sjældne? 

Ja, det vil jo altid kunne diskuteres, enhver veteran
samler vil jo altid påstå, at han har den mest sjældne, jeg 
mener nu, at min lille Farmall Cup er meget morsom og 
sjælden, og så er der min Farmall C. på 28 hk., den er 
også ret sjælden . 

Kan de køre alle sammen? 

Ja, de kan alle sammen køre, når blot jeg fy l der noget 
brændstof på dem, og får sat noget strøm til dem, jeg kan 
jo ikke holde strøm på batterierne hele vinteren igennem. 
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Vil du nogensinde sælge ud af dem? 

Nej, jeg har dem ikke med salg for øje,- man sælger 
ikke sine gode venner,- man får uvilkårligt et vist forhold 
til sådan en gammel traktor. Når man har modtaget den 
som en bunke skrot, og så har brugt et halv års tid på at få 
den sat i stand, få den malet og gjort køreklar, så får man 
nu en vis kærlighed til sådan en maskine . 

Du har også mange landbrugsredskaber? 

Ja, jeg har en del hestered skaber, f.eks . plov, harve og 
radrenser, det er alle sammen ting, som jeg i mine unge 
dage selv har været med til at spænde heste for og bruge i 
marken . Jeg har kørt med heste indtil jeg var 24 år. 

Jeg har også en hel del gamle håndredskaber, også ting 
som jeg selv har brugt. Når jeg kommer ud til nedlagte 
landbrug eller til en skrothandler, så har jeg altid haft en 
vis evne til at få øje på et stykke værktøj , som 
tilsyneladende er lagt til side eller hængt op i en krog, og 
når jeg så har spurgt på det, så har de fleste som regel 
ladet mig få det for at fjerne det, det har givet mig en hel 
pæn samling. Det er også sket, at nogen selv er kommet 
med et eller andet redskab,. fordi de ved, at jeg samler,- og 
skulle nogen af BROENS læsere ligge inde med en eller 
anden ting, så er jeg interesseret. 
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Noget andet, som jeg også samler på, er de små model
traktorer, dem har j eg efterhånden også en del af, og kan 
mine børn ikke finde på andet til mig i' fødselsdagsgave 
eller julegave, så kan de altid give mig et stykke legetøj af 
den slags. 

Har du ellers andre interesser Søren? 

Ja, der er andre tingjeg tager mig af. Jeg kommer en 
del på Industrimuseet i Horsens, der giver jeg et nap med. 
Industrimuseet er et meget interessant sted, og der sker 
mange ting. F.eks. i efterårsferien fortæller jeg børnene, 
hvordan bageren, mælkemanden og fiskemanden i min 
barndom kørte med hestevogn fra dør til dør og; solgte 
deres varer, og naboens børn er selvfølgelig med. 

Noget andet på Industrimuseet er den anden weekend i 
december, hvor jeg også er derude, da sælger jeg 
sprællemænd som er limet på finer,- det er nogen der kan 
holde. 

Det er en pensionist, der skærer dem ud, og han er også 
på industrimuseet den weekend, og han lærer børnene, 
hvordan de selv kan købe et ark og så selv lave dem. 

Så kommer jeg også til G luds landbrugsmuseum. Der 
har vi træf en gang om året i høstens tid, der er ca. 20 
veterantraktorer og petroleumsmotorer, og så høster vi et 
stykke korn med selvbinder, og vi har et tærskeværk i 
gang og en kværn, og begge dele bliver trukket af gamle 
petroleumsmotorer, så folk kan se, hvordan hele gangen 
med kornavlen foregår. 

Jeg har også deltaget i pløjekonkurrence med veter
antraktorer rundt omkring, det er der gået meget tid med. 

Hvert år, torsdag før pinse, bliver alle mine traktorer 
kørt ud og stillet op på plænen her ved huset og så samles 
alle veteranvennerne her, og traktorerne bliver stående ude 
J måned eller l \12, og i den tid er alle interesserede 
velkomne .til at kigge op på Åbrinken 6. 
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Et udsnit af Søren Larsens samling af modeltraktorer 

Desuden er vi en lille veteranklub på 8 medlemmer, 
som samles ude i G lud hver torsdag. Klubben hedder for 
øvrigt "Mosedrengene", og det kommer af, at vi jo ikke er 
andet end nogle store drenge, når vi leger med garn le trak
torer. Vi fik i år politiets tilladelse til at deltage i Majpa
raden i Horsens, hvor vi kørte med gamle traktorer og 
vogne, jeg kørte selv med folkedanserne her fra Egebjerg. 

Du er tilsyneladende ret aktiv Søren, hvor 
gammel er du? 

Jeg er 62 år, og jeg er gift med Elna, og vi har to døtre, 

Den store samling af 
landbrugsredskaber 
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En imponerende samling af håndredskaber som Søren Larsen har samlet gemmen tiderne. 

hvoraf den ene bor i Holland og er ugift, og den yngste er 
gift og bor i Hvirring, og de har et lille barn på I Y:z år. Det 
er vores eneste barnebarn. 

Jeg ved du er formand for pensionist
foreningen, har du andre hverv? 

Ja, jeg mener at have de to farligste poster her i Ege
bjerg. Da Bastholm døde afløste jeg ham som formand i 
Folkedanserforen ingen, og da Børge Jensen døde blev jeg 
formand i pensionistforen ingen. Nå, det er nu sagt i spøg, 
men jeg er også i bestyrelsen i antenneforeningen. 

For øvrigt har Elna og jeg lige startet på den 23. sæson i 
f o l.kedanserforen i n gen. 

Vi har en forening, der hedder "Motor og traktor
klubben Jylland" der er vi ca. Il 00 medlemmer og vi sam
les en gang om året ti l træf ved Kongensbro. Det varer i 2 
dage, og der samles som regel ca. I 00 traktorer og red
skaber og gamle petroleumsmotorer, som dengang blev 
brugt som trækkraft i landbruget, inden elkraften kom, den 
kunne petroleumsmotoreme ikke klare sig for. 

Elna og Søren er virkelig et par mennesker, der forstår 
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På Elna Larsens køkkenvæg hænger der alle former for 
blå emaljeting til husholdningen. 

at værdsætte gamle ting. Kommer vi ind i huset, er Elnas 
køkkenvæg fyldt med blå emaljeting, alle former for 
brugsgenstande i husholdningen, lige fra dengang da det 
var "Madam Blå", der blev lavet kaffe i. 

· Det er utroligt, at der findes sådan noget i hverdagen, at 
der stadig er mennesker, der har respekt for fortiden og 
holder den i hævd. 
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DECEMBER 1999 
Fredag den 3. 
Julefrokost i Lundum Medborgerhus 
kl. 18.30 

Søndag den 5. 
Julekoncert i Hansted 
kirke 
kl. 14.00 med orkestret 
"Amazing Grace" 

Mandag den 6. 
Åbent arkiv 
kl. 19.00- 21.00 på 
Egebjergskolen 

Torsdag den 9. 
Julegudstjeneste i 
Hansted kirke kl. 
14.00 med efterføl
gende kaffe og un
derholdning i Ege
bjerg - Hansted 
Forsamlingshus 

Torsdag den 16. 
Kagecafe på Hansted Hospital 
kl. 14.00 med "Mogens Søndergård 
&CO." 

Torsdag den 16. 
Filmklub: 
"Det er bare mænd" i Lundum Medborgerhus kl. 9.00 

Tirsdag den 28. 
Støtteforeningen 
afholder klubaften 
med banko i 
klubhuset kl . 19.00 

JANUAR 2000 
Mandag den 3. 
Åbent arkiv 
kl. 19.00- 21.00 på Egebjergskolen 
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Torsdag den 13. 
Lundum-Egebjerg-Hansted 
Pensionistklub 
har spisning kl. 13.00 i klub

huset ved hallen med under
holdning af Børge og Irma 

Mandag den 17. 
Åbent arkiv 

kl. 19.00-21.00 
på Ege bjergskolen 

Fredag den 20. 
Filmklub: 
"Mifunes sidste 
sang" i Lundum 
Medborgerhus 
kl. 19.00 

Tirsdag den 25. 
Kagecafe på 

Hansted 
Hospital 

kl. 14.00 med 
"Bygholmtrioen" 

FEBRUAR 2000 
Mandag den 7. 
Åbent arkiv 
kl. 19.00 - 21.00 på Egebjergskolen 

Onsdag den 9. 
Kagecafe på Hansted Hospital 
kl. 18.30 med "Hovsa-koret" 

Torsdag den 1 O. 
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistklub 
har foredrag med Verner Pedersen, Tørring kl. 14.00 i 
klubhuset ved hallen 
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Fredag den 11. 
Fællesspisning ved Ærteholdet 
i Lundum Medborgerhus kl. 18.30 

Mandag den 21. 
Åbent arkiv 
kl. 19.00- 21.00 på Egebjergskolen 

Torsdag den 24. 
Kagecafe på Hansted Hospital 
kl. 14.00 med "Den gyldne trio" 

Fredag den 25. 
Generalforsamling i Foreningen til Bevarelse af 
Lokalsamfundet i Lundum, 
Lundum Medborgerhus kl. 19.30 

Fredag den 25. 
Generalforsamling i Lundum 
Sogns Borgerforening 
i Lundum Medborgerhus kl. 20.00 

MARTS 2000 
Onsdag den 1. 
Foredrag med biskop Kjeld Holm 
kl. 19.30 i konfirmandstuen 

Mandag den 6. 
Åbent arkiv 
kl. 19.00- 21.00 på Egebjergskolen 

Torsdag den 9. 
Lundum-Egebjerg-Hansted Pensionistklub 
afholder generalforsamling med banko kl. 14.00 i 
klubhuset 

Mandag den 20. 
Åbent arkiv 
kl. 19.00- 21 .00 på Egebjergskolen 
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BROEN 
ønsker 

alle 
• s1ne 

læsere 
en 

glædelig 
jul, 

samt 
et 

goctt 
nytår, 
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Malerfirma• 
Moof C H A E L R O S E N B E R G 

Østergade 109, 8700 Horsens 
Mobil: 20 42 15 05 

Roser, stedsegrønne, 
buske, frugttræer, 
hækplanter, stueplanter. 
Alt i moderne binderi: 
Buketter, dekorationer, 
kranse, bårebuketter m.m . 
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"' "J' ~ED fi\.O HAVECENTRET 
Johansens Planteskole 

Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens - Tlf. 75 62 26 46 

Din lokale 
varmeleverandør 
O Industrigasser 

O Afdækningsbark 

O Alt i fast brændsel 

O Træflis • strøspåner 

O Flaskegas + tilbehør 

O Petroleum • smørreolie 

O Træpiller • træbriketter 

O Fyringsolie • autodiesel 

O Kulterminal på 
Horsens Havn 

Tlf. 75 62 22 66 • 75 62 80 08 
Fax 75 62 80 07 • 75 6219 02 

~~ 
/l , · \ ' ... 

Guldager Energi AIS 
Frederiksberggade 25 

8700 Horsens 


