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~ HANSTED HOSPITAL 
~·· '5-~~, cafe- eftermiddage på Hansted Hospital 

~,:=-tt~'tf~~~~ 
~, ~~~~~ Tirsdag den 7. marts 2000 kl. 14.00 

,.--~ "Gå med i Lunden" 
Kommer Hedvig Karoline Pedersen, guitarrist Arne Krikau, Grete Obel og Finn Holmboe 

Vi skal opleve en syng-med eftermiddag med bl.a. de dejlige danske revyviser fra 
30'erne. Kom og syng med og få en underholdende eftermiddag. 

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

Tirsdag den 21. marts 2000 kl. 19.30 på Hansted Hospital. 
Der afholdes Generalforsamling i Hansted Hospitals Venner i henhold til vedtægterne 
Efter generalforsamlingen vil forstander Jette Lund fortælle om Hansted Hospital, om 

historien bag og om hvordan Hansted Hospital bliver drevet i dag. 
Der serveres kaffe og brød. Øl og vand kan købes. 

Tirsdag den 28. marts 2000 kl.14.30 

Modeopvisning v/G.J. Konfektion 
der kommer og viser det sidste nye forårs- og sommertøj 
Hansted Hospitals Venners flotte modeller vil vise tøjet. 

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

Torsdag den 13. april 2000 kl. 14.00 
"Hvordan laver vi smukke blomsterdekorationer til påske?" 

Ove Frost Jensen kommer og viser, hvordan han laver blomsterdekorationer. Der vil 
blive salg af amerikansk lotteri, hvor blomsterdekorationerne er gevinster. 

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

Torsdag den 25. maj 2000 kl. 14.30 
Katy Bødtger 

Denne eftermiddag er den sidste underholdningseftermiddag 
på Hansted Hospital inden sommerferien. 

Det synes vi skal markeres med et ordentligt brag. 
Derfor har vi kontaktet en af Danmarks 

bedste sangerinder Katy Bødtger. 
Mød op og få en uforglemmelig eftermiddag. 
Pris for underholdning, kaffe og brød kr. 35,00 

Mandag den 5. juni 2000 
Grundlovsdag på Hansted Hospital 

Underholdning ved Horsens Politiorkester - derefter grundlovstale (se nærmere l 
dagspressen ang. klokkeslet) Hvis vejret er fint, afholdes festen i haven. 

Beboere, pårørende og venner af huset er hjertelig velkomne. 
Kaffe og brød kan købes 

Til alle 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. 10.00- 12.00, 
og den skal være bestilt senest dagen før kl. 12.00. 

Pris for transport er kr. 20,00 tur/retur. 



EIF's nuværende bestyrelse: 
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Næstformand Erik Thomsen, Vesterhøjsvej 12, . . .... ........ .. . ...... .75 65 65 01 
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Junior herre 
sæson 2000 
Årgang 84/85 
Tekst: Ole Jørgensen 

D
et er med store forventninger, vi 
går sæsonen i møde, baseret på 
de flotte resultater holdene havde 

i foregående sæson. Juniorerne sluttede på 
en 3. plads. Rimeligt med kun 16 spiller i 
truppen men med god hjælp fra drengespillerne, når det 
kneb med at sti lle hold. Drengene vandt deres kreds og 
deres første kredskam p, alt sammen på grund af et meget 
flot sammenhold og fighter indsats indtil sidste fløjt. Med 
26 spillere på nuværende tidspunkt, har vi tilmeldt 2 hold 
en i A og en i B rækken. Så mulighederne skuHe være til 
stede for nogle gode resultater og ikke mindst nogle gode 
oplevelser. 

Vi er startet med træn ingen, hver tirsdag og torsdag kl. 
18.00 til 20.00. Ar 2000 er året, hvor vi skal til England, 

nærmere bestemt Manchester for at deltage i The Man
chester Umbro International Football Festival. Vi bliver 
indkvarteret på Manchester University College og får 
selvfølgelig en rundvisning på O Id Trafford, samt deres 
museum. Alt sammen noget vi har sparet sammen til i et 
par år og med hjælp fra støtteforening, cafeteriaforening 
og nogle gode sponsorer. Men drengene kunne godt bruge 
lidt lomme penge, så hvis nogen har nogle småjobs såsom 
omdeling af løbesedler, flytte træ, oprydning osv. er vi 
meget interesseret. Vi har også ledig reklame plads på 
vores tøj, som en mulighed. 

Kontakt vores økonomichef 
Ole Søgaard på 7565 4533, 
hvis I kan hjælpe drengene til 
en billigere tur. 

Nye spillere er velkomne. 
Har I nogle spørgsmål kontakt 
undertegnede. Og så håber vi, 
at I kommer og ser vores 
kampe. 

Torben Jørgensen, 
Lars Sørensen og 
Ole Jørgensen 75 65 67 32. 



Klubliv • 
l Egebjerg Idrætsforening 

Tekst: Marianne Thomsen 

Å
le sp01tsudøvere ved, at 3. halvleg er en ligeså stor 

del af spottsl i v et, som selve den fysiske udøvelse . 
Problemet har blot i EIF været, at vi siden forflyt

telsen fra Den gamle Brugs, hvor der virkel i g osede af 
hygge og klubånd, ikke rigtig har været den rette "klub
hygge" i vores klubhus ved Egebjerghallen. Det vil vi nu 
forsøge at lave om på. 

Der er stillet nogle midler til rådighed gennem et pænt 
overskud fra indendørs fodboldstævnet "Salami-Cup", 
hvor en række frivillige har knoklet for at arrangere dette 
store stævne. Resultatet af dette vil blive brugt til forskøn
nelse af klubhuset. 

Målsætning for brug af 
EIF's klublokale er: 

- klubfølelse-ose af klubliv og sammenhold 
- sammenhold på tværs af årgange og idrætsgrene 
- alle aktiviteter skal være gratis for dets brugere 
- ansvarsfølelse af klublokalet, inventar, materialer og 

ikke mindst dets muligheder 
- syn l iggørelse af forældrenes, trænernes og 

ledernes arbejde 
-fælles klubaftener med bl.a. underholdning, foredrag. 

storskærm til sportsbegivenheder, discoaftener, dart
fodboldspils-turneringer osv. 

-Mindst en ny aktivitet hvert år 

Lørdag den 8. april er der arbejdslørdag, hvor nogle 
frivillige med hammer, søm, pensel m.m. vil starte op og 
senere vil der blive en åbningsreception. · 

Vi håber på stor opbakning omkring projektet og har du 
nogle gode ideer eller ting, som kan bruges -spil, blade 
m.m. - så henvend dig til: 

Ole Jørgensen .................. tlf. 75 65 67 32 
Erik Thomsen .................. tlf. 75 65 65 01 
Marianne Thomsen ...... . ..... tlf. 75 65 62 47 

Træningstider for fodbold-udendørssæsonen 2000 
o 

Arg a n g Træningsdag Tidspunkt Start 

Junior Tirsdag - torsdag 18.00-20.00 18. januar 

Drenge Tirsdag- torsdag 18.00-20.00 22. februar 

Lilleput Mandag - onsdag 16.00~ 17.30 7. februar 

Miniputdrenge Mandag - onsdag 17.30-18.30 6. marts 

Miniputpiger Tirsdag - torsdag 16.00-17.00 7. marts 
o 

Argang 91 Tirsdag - torsdag 7. marts 
o 

Argang 92 Mandag - onsdag 16.30-17.30 3. april 
o 

Argang 93 Mandag - onsdag 17.30-18.00 3. april 
o 

Argang 94 Torsdag 17.00-18.00 6. april 
o 

Argang 95 Torsdag 17.00-18.00 6. april 

Seniorherrer Tirsdag- torsdag 19.00-20.30 8. februar 

Seniordamer Mandag - onsdag 19.00-20.30 6. marts 

Yderligere oplysninger kan fås hos: 
Ungdomsafdelingen: Erik Thomsen ............................... 75 65 65 01 

Lars Vissing Andersen ................... 75 65 68 50 
Seniorafdelingen: Peter Sørensen ............................ 75 65 67 17 



Gymnastik-opvisning 
Der afholdes igen i år gymnastik- opvisning i Egebjerghallen. 

Dette finder sted onsdag den 29. marts 2000 klokken 19.00. 

Vore lokale hold og gæstehol det, som i år ~r elever fra 9. og 1 O. klasse 
på Vestbirk Efterskole viser, hvad der er arbejdetmed i vinterens løb. 

_ Fælles opvarmning klokken 19.00 

Forældre, bedsteforældre, ægtefæller og børn. 

Sæt X i kalenderen onsdag derl 29. marts 

og mød talrigt op og vær med til at gøre aftenen. hyggelig og begivenhedsrig. 

Efter opvisningen kan der købes kaffe, sodavand og kage i klubhuset. 
Gymnastikafdelingen. 

Sommerfest.\ 
Vi er så småt i gang med planlægningen af sommerfesten, som i år finder 

sted i perioden fra den 16. til 19. August. 

Da denne som bekendt ikke pialægges af sig selv, kunne vi godt tænke os 
at høre fra nogle, som vine være med i planlægningen af sornrnerfesten, C>g 

derved være med til at sætte sit eget præg på sommerfest~n. 

Vi er også meget interesseret i at høre fra nogle, §Om kunne tænk~ sig at 
_ hjælpe lidt til i somm~rfestdagene. 

Hvis dette har vakt interesse, er Du/l velkommentil at kontakte 
Pia på telefon 75 65 68 50. 

Sommerfestudvalget. 

- og husk lidt hjælp er bedre end ingen hjælp. 



KASKELO 
Vi siger tak for hjælpen. 

Tekst: Trude Larsen 

D
en 6. december holdt Kaskelotten sin årlige 
juletræsfest i Egebjerghallen. Oprindelig skulle 
festen være afholdt i Forsamlingshuset. Men 

efterhånden som tilmeldingerne strømmede ind i løbet af 
november måned, blev det klart for os, at Forsamlings
huset ikke kunne rumme så mange, som vi blev. Ja vi blev 
mange - næsten 400!! 

Nu var gode råd dyre, for hvor kunne vi med så kort 
varsel nå at få andre lokaler. Her skal lyde en stor tak til 
halbestyrer Erik Thomsen, som gjorde alt hvad han kunne 
for at få os "puttet" ind i hallen. Han blev måske lidt 
upopulær blandt vores håndbolddamer. Vi håber, han er 
tilgivet. 

Selve aftenen bød på nogle hyggelige timer med bl.a. 
dans om juletræet. Vi var endda så he'ldige, at julemanden 
havde tid til at komme forbi med godteposer til stor glæde 
for børnene. 

Så var der musikken- det vil vi også gerne sige tak for. 
To friske "drenge" på harmonika var med til at give den 
rette stemning. Den ene af musikerne var ligesom os lidt 
spændt, for som han sagde: "Jeg har ikke været ude at 
spille siden jeg var 70" . Til det er der vist kun at sige: 
"Godt gået!" 

Efter dans og sanglege var der heldigvis mulighed for 
noget at styrke sig på. De gæve folk i cafeteriet svingede i 
rask tempo kaffe, the, gløgg, øl , vand, pølser m.m. over 

disken. En indsats vi sætter stor pris på. Der er ikke noget 
at sige til, at de kære folk fik sved på panden, for på et tid
spunkt så det ikke ud til, at den lange kø ville tage nogen 
ende. 

Alt i alt en vellykket aften. Det har i forbindelse med 
vores juletræsfest været meget positivt at opleve et 
lokalsamfund, hvor man kan samarbejde og trække på de 
lokale kræfter. Så endnu engang tak for hjælpen. 

Aktivitetsdag 
Kaskelotten 
Tekst: Anni 

• 
l 

Traditionen tro skal vi også i år holde aktivitetsdag. 
Datoen er fastsat til fredag den 9. juni 

kl. 15 .00 - 17.00. Dørene er åbne for alle i Egebjerg. 
Børn, personale og forældrebestyrelse har denne dag 

travlt med diverse boder og underholdning. Der vil være 
salg af øl, vand og noget at spise. Vi håber naturligvis på 
et pænt overskud, som går til de to børn, vi har fjer
nadopteret Børnene hedder Esso og Barikissou. De kom
mer fra Togo. Vi adopterede børnene gennem børnefonden 
i 1995. Vi hører jævnligt fra dem , sidste gang i december, 
hvor vi fik julekort samt nogle flotte tegninger. Vi ved
gennem rapport og billeder- at Esso og Barikissou har det 
godt og at de klarer sig godt i skolen. Det er vi 
selvfølgelig meget glade for og synes i øvrigt også, det er 
vigtigt at lære "vores" børn i Kaskelotten, at der er god 
mening i at hjælpe andre. Vi håber, vejrguderne og rigtig 
mange Egebjergborger komme denne dag. Vi vil gøre 
vores til , at det bliver en hyggelig og aktiv dag. 



En Rådved-dreng 
Brasilien og hans familie 

• 
l 

Fortalt af Mogens Kirkegaard 

E
n dag i juni sidste år kom tre brasilianere til Ege

bjerg og Rådved. Det var en læge, hans kone og 
voksne arkitektsøn, der var kommet til Danmark 

for at forsøge at opspore fa m i l i e og få kendskab ti l deres 
rødder her i landet. Med sig havde de et par gamle fo
tografier og nogle endnu ældre breve. 

Deres danske forfader hed Bernth Hansen Holmer og 
var rejst til Brasilien omkring 1868. De fleste af brevene 

var skrevet og sendt til ham af hans forældre og søskende, 
men brevene kunne ikke læses af hans efterkommere, 
heller ikke selv om en venlig danskfødt dame i Brasilien 
havde hjulpet dem; de gotiske bogstaver var for svære at 
læse. Efter nogen søgen var de blevet henvist til vores 
lokalarkiv og ringede til mig. Telefonisk aftalte vi, at fa
milien Holmer Fiori skulle besøge Lise og mig samme 
aften; så ville jeg i dagens løb se, om sognearkivet kunne 
hjælpe dem. 

Det blev begyndelsen på en spændende historie, hvad 
jeg ikke var klar over på det tidspunkt. 

Hvad kunne vi finde i arkivet? 

Jeg tænkte med det samme på familien Holmer Jensen, 
Tommy og Lene i Rådved. Der kunne jo være en 
forbindelse der. Navnet Holmer er trods alt ikke så almin
deligt. Men det var der nu ikke. Hvad Lene fortalte, 
passede ikke ind i billedet. Den unge Renato havde i tele
fonen snakket om, at Bernth Holmer var sejlet med 
anklens skib til Brasilien, og det eneste Lene kunne 
fortælle var, at der langt ude i deres familie engang havde 
været en lidt for vild knægt, der var blevet sendt til 
Amerika for at køle af, og han var vist død derovre. 

Så jeg måtte jo i gang med de sædvanlige kilder, kirke
bøger og folketællingslister. Til Hansted sognearkiv har vi 
købt kopier af kirkebøger, så vi kan finde frem til dåb, 
konfirmationer, bryllupper og begravelser i Hansted kirke 
i tiden 1743 - ca. 1890. Folketællingslisterne har vi fra 
folketællingerne 1787, 180 l, 1834, 1840, 1845 og 1880. 
Derudover kan lokalsamlingen på Horsens Bibliotek i 
nogen grad supplere med det, vi ikke har. 

Ud fra disse kilder fandtjeg frem til, at der virkelig 
havde boet en familie med navnet Holmeri Rådved i 
m id ten af l 800-tallet. 

Det var Hans Paulsen Holmer, hans kone og børn. Han 
var født i Løjt sogn i Sønderjylland ca. 1804 som den yng

ste søn, kunne jeg se. En ældre broder havde fået slægts-

gården, en anden bror var blevet sømand, og pigerne var 
blevet gift til andre gårde på egnen. Der var tilsyneladende 
ikke blevet meget til Hans. Hvad han havde lavet i sine 
yngre dage, ved vi ikke, men omkring l 840 havde han ar
bejdet i nærheden af Ørritslev, sandsynligvis på en gård. 
Der havde han mødt Maren Mogensdatter, en 26-årig ugift 
moder fra Brædstrup-egnen med et barn. De var blevet 
gift, havde fået en søn og var derefter flyttet til Rådved, 
hvor de havde købt det stykke jord, der omfattede 
matr. nr. l l b og 11 f, altså i trekanten mellem Ål kjærgård
vej og Rådvedvej. Her lå der et lille hus, hvor de 
opfostrede 7 børn: 

Sidsel Kirstine Fransen, f. i Brædstrup 17/2 1839 
Paul Hansen Holmer, f. i Ørritslev 29/6 1844 
Johannes Hansen Holmer, f. Raadved 817 1846 
ligesom sine yngre søskende 
Bernth Hansen Holmer, f. 13/6 1850 
Hanne Maria Hansen Holmer, f. 18/6 1853 
Peter Svennesen Hansen Holmer, f. 13/11 1856 
Kirstine Maria Hansen Holmer, f. 28/3 1858. 
Navnene kan i breve og folketællinger være stavet lidt 

anderledes, men sådan her er de skrevet ind i kirkebogen . 

Luftfotografifra Raadved by. Vi ser skolen i forgrunden til 
venstre og Raadvedvej nr. 50 til højre. 
Kastrup Luftfoto 1980. 



Huset lå på Rådvedvej nr. 50, hvor familien 
Suralski/Ernstsen bor i dag. I tidligere tider kaldtes det 
"Tjørne ly". Skolen i Rådved lige ved siden af blev bygget 
1866 på jord, som Hans Paulsen Holmer solgte fra til 
kommunen. I folketællingen 1845 står han som gartner og 
husmand, ca. 25 år senere som daglejer. 

Alt dette er der ikke noget særlig spændende ved, sådan 
levede tusindvis af familier i 18oo-tallet. De fik mange 
børn, arbejdede hårdt og døde tidligt. Hans Paulsen 
Holmer må have været gjort af godt materiale, for han 
døde først i 1876. 

Familien Fiori bestod af Renato Fiori senior, som er 
læge, børnespecialist, og af italiensk afstamning. Hans 
familie stammer fra omegnen afNapoli. Eneida, hans 
kone, det er hende, der hedder Holmer, er læreruddannet. 
De er 50-60 år. Navnet Holmer er givet videre til sønnen 
Ret'lato, der så hedder Holmer Fiori. Det var nogle utroligt 
søde og varme mennesker, der heldigvis talte et godt 
engelsk, og vi var på bølgelængde med det samme. 

De havde brugt dagen til at køre rundt i omegnen . De 
havde også været i Rådved og haft kontakt med Lene 
Holmer Jensen, men det havde jo ikke givet noget. 

Og nu er det nok bedst, at jeg lader Eneida fortælle 
(i min oversættelse fra engelsk): 

Eneida Holmer Fiori fortæller: 

' 'Jeg fik fortalt af m in e forældre og fra onkler og tanter, at 
unge Bernth, 18 år gamme l, ankom til Rio de Janeiro om 
bord på et skib, hvis kaptajn var hans onkel. I Rio havde 
han et alvorligt skænderi med sin onkel. Han forlod skibet 
i vrede og kom ikke tilbage til det. Onklen blev liggende i 
havnen så længe han kunne, mens han håbede, at Bernth 
ville dukke op igen. Til sidst vendte han tilbage til Europa 
uden nevøen. 

I Rio fik Bernth kendskab til en stor tysk koloni langs 
floden Rio dos Sinos i Rio Grande do Sul, den allersyd
ligste brasilianske delstat og besluttede sig til at drage 
mod syd. Det var sikkert hans mening at slutte sig til disse 
mennesker, som havde en kultur meget lig den, han kendte 
hjemmefra. Tyskerne kom til det sydlige Brasilien fra 
1824 og fatisatte med at slå sig ned i de følgende år i 
denne region, der geografisk mindede om deres hjemland. 
En brasiliansk forfatter, Viana Moog, udgav en meget in
teressant bog om tyskerne i Rio Grande do Sul med titlen 
"Um rio imita o Reno", (En flod, der ligner Rhinen). 

Efter et kort ophold i byen Sao Leopoldo, fortsatte den 
unge Bernth til Taquara do Mundo Novo, (Taquara i den 
nye verden). Det ser ud til, at han blev godt modtaget af 
de tyske nybyggere. Han begyndte her at arbejde først hos 
en tømrer, senere som landmåler og endte med at få sin 
egen betydelige landinspektørforretning. 

Bernth giftede sig med en tysk kvinde, der hed Luize 
Trein, og blev overhoved for en stor brasiliansk middel
klasse familie. Luize døde ung, og Bernth giftede sig igen 
med Amalie Heurich, også af tysk oprindelse. Bernth fik 9 
sønner og 2 døtre, 39 børnebørn og 59 oldebørn og næsten 
l 00 efterkommere i fjerde og femte generation. 

Et barnebarn (88 år gammel) lever endnu og er en inter
nationalt anerkendt ekspert i franske vine. Hun og de an
dre børnebørn husker ham som en venlig, stærk mand, 
som elskede musik, bøger og skak. De husker hans 
fremmedartede accent og også noget meget bevægende. 
Da han lå for døden i Taquara i 1939, 89 år gammel, bad 
han om at blive begravet med det danske flag over sig, et 
flag, som han omhyggeligt havde passet på siden sin ung
dom. 

I mange år har efterkommerne af Bernth Holmer, i det 
sydlige Brasilien, holdt et stort årligt møde i september, 
der plejer at samle næsten l 00 mennesker, for at mindes 
deres danske stamfader og for at forny deres venskab og · 
høre nyt om familien." 

Bernth fotograferet med et barnebarn, som han kaldte 
"Maninha ", der betyder lillesøster. Han plejede at SiKe. at 
hun lignede hans lillesøster Kirstine Maria. Udateret. 

"Vi har været så heldige at få samlet ca. 15 fami 
liebreve, nogle fra Kristine, nogle fra Bernths broder 
Johannes i Mandal i Norge og også fra hans forældre Hans 
Poulsen og Maren. Brevene er blevet oversat af fru Else 
Hagelund, en meget sød dansk dame, som bor i Porto Ale
gre og er medlem at det Brasiliansk-Skandinaviske kul
turinstitut. Det er klart fra brevene, at både Johannes i 
Norge, og Peter og Poul i USA, blev velhavende og hjalp 



familien i Raadved ligesom Bernth også gjorde. Kristine 
ønskede at udvandre til Brasilien og være sammen med 
sin broder Bernth, men som hun skrev, omkostningerne 
ved at rejse til Sydamerika var så meget højere sammen
lignet med en rejse til USA, så derfor bestemte hun og 
hendes mand Christian ThaanL1m sig til, med hjælp fra 
hendes broder Pou l, at rejse til New York. Kristine fik l i 
børn, af hvilke 6 levede. En a.f hendes sønner fra New 
York brevvekslede med Bernth, og vi har et af disse breve 
på engelsk og også nogle billeder. Kristine skrev til 
Bernth, hvad hun kaldte sit sidste brev, da hun lå for 
døden med lungetuberkulose i 1905 . 

Jeg forestiller mig Kristine Marie som en varm og 
kærlig ung kvinde, der var ked af, at familien spredtes, 
efterhånden som hendes søskende forlod hjemmet. Hun 
selv blev opofrende hos sine gamle forældre i mange år 
for at passe dem i hjemmet i Rådved. Hendes velskrevne 
breve fra 1873 fik mig til at tage til Horsensegnen for at 
prøve at finde ud af mere om den danske gren af m in 
familie, Holmer familien. Kristines breve, som hun sendte 
tilTaquaraidet sydlige Brasilien, til min oldefar Bernth 
Holmer, fortalte om den daglige tilværelse i Danmark på 
den tid, om deres brødres og søstres rejser, sædvanligvis 
uden at de nogen sinde kom hjem igen, om venner og om 
deres forældres helbred. Hans Poulsen og Maren Mogens
datter fik det gradvis dårligere, efterhånden som de blev 
ældre. Det påvirkede mine følelser meget at se de snH1kke 
steder, som Kristines breve kom fra, det grønne, bakkede 
landskab, og jeg tænkte på, om landet var ligeså fredeligt 
dengang, som det ser ud til at være nu." 

Den aften i juni fandt Holmer Fiori familien og jeg ved 
fælles hjælp frem til mange detaljer vedrørende Bernth og 
hans familie, og i løbet af sommeren og efteråret besøgte 
jeg arkivet i Brædstrup og Det søndeljyske Landsarkiv i 
Åbenrå og kunne således både bekræfte og udbygge 
familiens oplysninger. 

Bernth bliver skibsdreng 
Hans Paulsen Holmer var født i Barsmark i Løjt sogn 

lige nord for Åbenrå den 8. januar 1804 i en familie, der 
havde levet på stedet siden midten af 1600-tallet. l sognet 
boede mange sømandsfamilier, og også i Holmer-familien 
var der søfolk. Åbenrå var i 1800-tallet en betydelig havn 
med skibe, der sej lede på verdenshavene. 
· Da Bernth var blevet konfirmeret, tjente han i Hansted 
hos Steffen Jensen på den nu nedlagte gård matr. nr. 6, der 
lå ved Gravens Planteskole. Derfra kom han som 16-årig 
ned til Løjtland hos sin onkel og tante i landsbyen 
Barsmark på slægtsgården " Holme", sandsynligvis for at 
komme ud at sejle. Her var hans far født , og det er uden al 
tvivl den gård, som familien har navn efter. På hele 
Løjtland og den nærliggende ø Barsø boede familie, der 
enten selv var søfolk eller som kendte kaptajner i området. 

Men bortset fra det, så var ikke svært at komme til søs, 
for der var altid brug for en rask skibsdreng. Bernth fik 
hyre på en skonnert på 48 kommercelæster (svarende til 
96 registertons ), ikke nogen stor skonnert efter A aben-

raaforhold og slet ikke sammenlignet med moderne skibe, 
men nybygget i 1867 på Niels Jacobsens værft i byen. 

Ejer og skipper var Johan Petersen Grau fra Barsø, så 
det var naturligt for ham at døbe skonnerten netop 
" Barsø". Muligvis var Grau i familie med Holmerne, men 
det har ikke umiddelbart kunnet bekræftes. Skibet afse
jlede fra Aabenraa den 19. juli 1867 med besætning og 
altså også Bernth. Formentlig skulle det først til Hamborg 
for at laste som de fleste langfartsskibe, og derfra til 
Brasilien. Det gode skib Barsø har formentlig gjort to ture 
til Brasilien det år. 

Skonnert af nogenlunde samme type og størrelse som 
''Barsø". Man kanforestille sig, hvilken opgave det hor 
været at føre skibet igennem en storm på Atlanten. 

Normalt lå skibene i Aabenraa om vinteren, for så om 
foråret igen at stævne ud. Bernth havde sikkert om 
vinteren arbejdet hjemme på gården i Barsmark. Noget 
kunne tyde på, at bl. a. et par jævnaldrende kusiner syntes 
rigtig godt om ham. 

l det tidlige forår 1868 gik det atter på langfart med 
kaptajn Grau. 

Bernths tante Christine Marie (gift) Svennesen (den 
egentlige ejer af gården efter mandens død) skriver den 
12. marts, at de har fået brev fra ham den 23. februar og 
ser, at alle er raske om bord på skibet Barsø. De har det 
selv godt, men på nabogården har der været et udbrud af 
tyfus. Gården har været isoleret i et stykke tid , og flere 
personer er døde. Bernths onkel Nis fortæller, at en ung 
mand fra en anden gård har fået brækket et ben, da en hest 
skulle skoes hos smeden og sparkede bagud. Der var også 
arbejdsskader dengang. Han fortæller også, at Bernths 
storebror Paul fortsat er i Amerika. Han var i smedelære, 
men er nu hos en købmand. Den anden bror opholder sig i 
Mandal i Norge for at lære styrmandskunsten. Han tog 
senere sin styrmandseksamen, blev kaptajn og bosatte sig 

i Manda!. 



Landbrugskrise og udvandring 

l 1800-tallet skete der en massiv udvandring til først og 
fremmest USA, men også til andre oversøiske lande, hvor 
levemulighederne var bedre end i Danmark på den tid . l 
løbet af nogle år udvandrede op mod 15% af befolknin
gen, fordi de simpelthen ikke kunne tjene nok herhjemme 
til at brødføde en familie, og velfærdssamfundet var 
endnu ikke blevet til virkelighed. l kølvandet på den tabte 
krig i 1864 var der landbrugskrise. Af brevene kan vi se, 
at der var hele familier, der rejste fra Raadved til fjerne 
mål , USA (bl.a. til mormonsamfundet i Utah), eller Aus
tralien. Det var først og fremmest fra landbefolkningen, at 
udvandringen fandt sted, karle og piger, ja hele familier, 
der var uden udsigter til en fremtid i Danmark, men som 
havde det fornødne gå-på-mod ti l at turde sætte alt på et 
bræt oo- forlade fædrelandet. Ville man til fx Australien, o 

skulle man blot selv betale rejsen til Hamborg, så var den 
videre rejse gratis derfra. 

Af brevene kan vi se, at årene efter den ulykkelige krig 
1864 blev særligt slemme for den befolkningsgruppe, som 
Holmer-familien tilh01ie, dejordløse landarbejdere. Det 
blev sværere og sværere at finde arbejde som daglejer. 
Mange gårde solgte jord fra til oprettelse af mindre ejen
domme og fik derved også mindre behov for daglejere, og 
indvandrede svenskere konkurrerede med danskerne om 
jobbene. 

Hans Paulsen Holmer havde endnu i 1868 arbejde på 
Rådved Kjærsgård som ga~iner og daglejer, og hans kone 
arbejdede også der, måske som malkepige. Raadved 
Kjærsgård havde et stort folkehold. Af Hans Paul sen og 
Maren Moo-ensdatters 6 fællesbørn blev kun en pige, o 
Hanne Maria født i 1854, i Danmark. Alle de øvrige ud-
vandrede. Og Hanne Maria, der ikke havde så gode 
kundskaber som de andre, fik det ikke let. 

Efter at have været ude at tjene i perioder flyttede hun 
hjem til moderen. Hun blev gift med en Carl Kristensen 
(eller Christensen) og fik to børn med ham, Maren Holmer 
Kristensen, f. c a. 1881 , og Kristine Marie, født ca. 1883. 

En rømning 

Men tilbagetil Bernth.17. august 1868 er der igen brev 
fra Bernth til familien i Barsmark. Han er blevet 
fotograferet i sit sømandstøj og sender sit billede . De 
svarer ham den 28. august og siger tak for brevet. Onkel 
Nis har læst i avisen, at Barsø var afgået fra Rio Grande. 

Bernth skriver, at alle om bord har det godt. Men så 
sker der noget. Den 12. januar 1869 har familien hjemme i 
Raadved fået brev. Bernth har meddelt familien , at han har 
rømt skibet. Vi kan ikke se detaljerne og årsagen, men det 
var ikke ualmindeligt, at besætningsmedlemmer på 
datidens sejlskibe rømte. Lønnen var lav, arbejdet hårdt, 
kosten temmelig dårlig, og udsigterne til et bedre liv i fx 
Amerika lokkede. Efter familietraditionen var Bernth på 
turen til Brasilien kommet op at skændes med sin onkel, 
kaptajnen. Der kan være flere forklaringer. Bernths fader 

svarer den 29. apri l. Brevene kunne være måneder om at 

komme til Danmark fra Sydamerika, så han har nok først 
fået Bernths brev i midten af april. Og med brevet har han 
så også fået en adresse. 

Faderen skriver, idet jeg gengiver dette uddrag med 
hans skrivemåde: 

" Kære Søn! 
Din Skrivelse fra 12 Januar dette Aar haver jeg mod

taget og ser deraf at du ikke haver forladt dit vaklende 
Sind som følger dig endnu. Maaske kan det være dig en 
Fordel i Fremtiden men det er dig ingen Ære. For det 
første du haver tabt hvad du i denne Tid haver fortjent og 
gaar nøgen derfra. Af dit Brev kanjegjo tillige høre, at 
Mæster maatte klæde dig. Er det nu din Bestemmelse saa 
bliv fast den ved og pas paa at du haver noget i Behold, 
naar du engang vender tilbage til Fædrelandet, for ellers 
bliver du anset for en Sværmer, som strejfer omkring! " - -

Beskeden var tydelig: Du har kastet skam over 
familien. Kom ikke hjem, før du har bevist, at du kan 
klare dig selv! 

Men passager i brevet viser også, at Bernths fader trods 
alt er tydeligt bekymret for sin søn . Hvordan skal det gå 
ham i det fremmede? 

Det viste sig sidenhen, at der ingen grund var til 
bekymring. Bernth klarede sig lige som sine udvandrede 
søskende godt i det fremmede, som vi også kunne se af 
Eneidas forklaring, og det glædede selvfølgelig foræl
drene at Bernth var faldet til ro med familie og børn. 

' 

Udateretfotografi tagetfør 1876 af Bernthsforældre, 
Hans Paulsen Holmer og Maren Mogensdatter, og sendt 
til Brasilien. 



Hvordan det gik familien i Raadved 

Men i de følgende år blev det sværere for familien 
hjemme i Raadved at klare sig økonomisk, da faderen på 
grund af alder og svækket helbred ikke længere kunne 
arbejde. Hans Paulsen Hoiiner døde i 1876 af vattersot. 
Søsteren Kirstine fortalte Bernth om faderens sidste tid og 
skrev i de næstfølgende år flere breve til broderen. 

Hun havde lært at sy og klarede åbenbart sig selv, i 
hvert fald boede hun ikke hjemme i en længere periode. 
Søsteren Hanne Maria blev gift og boede til at begynde 
med sammen med sin mand i moderens hus. Men så 
flyttede de, og moderen var alene. 

Det er gribende at læse den gamle mors breve til 
sønnen. l en længere periode efter faderens død har hun 
ikke hørt fra Bernth. l 1881 skriver hun bl. a.: 

"Kære Søn! 

Du har Nok glemt din gamle Moder for det er 4 Aar 
siden jeg hørte fra dig, jeg er Nu Gammel og er ene, og 
alting er Trykkende for mig, menjeg maa Takke Gud at 
jeg er Nogen Lunde Rask, jeg skal takke Johannes meget. 
Han er mig en god Søn. Han er den eneste der giver mig 
Noget, han giver mig jo et Par Skilling hvert Aar. Du 
skriver om Hanne Maries mand, men ham kender du ikke. 
Han var broder til Niels Taulstrup som boede i Raadved 
Kær. Din Soster er ulykkelig gift, han er et fordrukket 
svin."-- -

Tilsyneladende gør moderens nødråb indtryk på Bernth, 
for i de følgende år kom der flere breve og flere penge, 
både fra ham og de andre søskende. De har nok ikke været 
klar over hendes situation. Både broderen Paul og søsteren 
Kirstine kommer hjem for at besøge moderen, og hun har 
også forbindelse med sin mands familie i Sønderjylland. 
Men søsteren Hanne Maria hjemme i Rådved fik det 
svært. Hun og hendes mand var efter 1881 flyttet fra mod
eren og boede til leje et sted i byen. Manden fortsatte sit 
drikkeri , og hun måtte til sidst forlade manden og tage 
børnene med hjem til moderen ; men det var så tre munde 
mere at mætte. 

l det sidste brev (fra januar 1888) fra moderen til 
Bernth, der er bevaret, skriver hun bl. a.: 

"Kjære Søn, Kjære Søn . 
Jeg har rigtig modtaget dit Brev og Jule Gaven som du 

sente mig, hvor for du takkes meget og dinsisteBrev har 
jeg modtaget i Dag. Jeg var meget syg tre uger før Jul , thi 
jeg tænkte ikke, jeg havde levet Julen over, men Nu er jeg 
da bedre, men jeg har en Daarl i g Brøst med Hosten og 
Opspytten. --Kære Søn, naar mine Dage faar Ende, vil 
du saa tænke paa din Søster Hanne Marie, for saa er hun 
fattig, jeg har tænkt at tilskrive hende alt hvad jeg har naar 
hun tager imod min Gæld, thi jeg er meget glad ved hende 
for hun er meget god ved m i g, og jeg har heller ingen 
anden der kan hjælpe mig i mine sidste Dage. Hun har de 
to smaa Piger, den ældste er syv Aar, den anden fem Aar. 

Bare jeg kunne have levet i nogle Aar endnu, at de kunne 
have vokset til og kommet frem saaledes at de kunne have 
hjulpet deres deres Moder lidt, for ellers kan hun ikke be
gaa sig, det kan jeg godt indse. 

Kære Søn, nu være du og din Kone kærlig hilset og 
takket for alt godt fra din alle Tider tro og hengivne 
Moder. Lev vel og Herren være med eder alle Dage, far 
vel fat vel, kære Søn." 

~-~~~~~ 7a-~~ 
. /.,8g ~ 

Uddrag af Bernths moders sidste brev til sin søn, som hun 
aldrigfik at se efter at han var rejst til Brasilien .. 

Bernths moder levede endnu syv år. Hun døde 18/5 
1895 og blev begravet på Hanstedkirkegaard ved siden af 
sin mand. Hun havde i et tidligere brev givet udtryk for, at 
det ville hun hellere end at rejse til Brasilien, sådan som 
Bernth havde foreslået. 

Hanne Marie havde i 1889 fået skøde på huset. Tre år 
efter moderens død solgte hun det, og det vides ikke, hvad 
der siden blev af hende og hendes to piger. Måske nogen 
ved noget om det? Det er i hvert fald de eneste af Holmer
familien fra Raadved, der kunne tænkes at have 
efterkommere i Danmark. 

Jeg har fortsatforbindelse med brasilianerne og har 
fundet lidt flere oplysninger frem. De er glade for 
den hjælp, Hansted sognearkiv har kunnet give 
dem Desværre kunne vi ikke .finde frem til slægt
ninge til Bernth. Hvis det skulle lykkes, så må det 
vel nærmest være efterkommere af Maren eller 
Kristine Marie Holmer Kristensen. Kan nogen 
hjælpe med oplysninger om dem og deres eventuelle 
familier, så er Holmer-familien i Brasilien 
interesseret i at få kontakt med dem. 
Det kan ske ved at henvende sig til mig, 
Mogens Kirkegaard, på tlj: 75 65 61 09. 



EGEBJERG - HANSTED 
FORSAMLINGSHUS 
Generalforsamling i Egebjerg- Hansted 
Forsamlingshus fredag den 28. januar 2000 

3 O 
fremmødte medlemmer fra Egebjerg og 
Hansted kunne høre husets formand Svend 
Stouby berette, at 1999 havde været et godt år 

for Forsamlingshuset. Svend takkede husets vært Henrik 
Mortensen for en stor indsats for at Forsamlingshuset igen 
er kommet ind i en positiv kurs, idet den sidste år har 
været udlejet 124 gange. Det vil sige at der ca. hver 3. dag 
har været et arrangement i huset. 

Revyen "Byens Bodega" sidst i februar blev spillet for 
fulde huse, og fonnanden takkede alle aktørerne for en 
stor indsats og en meget underholdende forestilling. 

Husets alarmsystem voldte i foråret og sommeren store 
problemer, det medførte, at et helt nyt er blevet installeret. 
Svend undskyldte og beklagede meget overfor naboerne 
til Forsamlingshuset, som blev generetafalarmen, men 
med den nye alarm skulle det problem være løst. 

Forsamlingshuset har købt nabohuset, beliggende 
Egebjergvej 131, af boet efter Carl Jacobsen. Huset er 
overtaget fra den l. januar 2000, og planen er, at huset 
skal rives ned og at der laves parkeringspladser på grun
den, således at brugerne af Forsamlingshuset slipper for at 

parkere bilerne på Egebjergvej. Bestyrelsen vil ikke lægge 
skjul på, at den havde håbet på hjælp fra politisk hold med 
overtagelsen af nabohuset, men her var ingen hjælp at 
hente. Så bestyrelsen ser gerne, hvis der er hjælp at hente 
fra beboerne i Egebjerg- Hansted og omegn, når ned
brydningen og parkeringspladsen skal etableres. Vi er nødt 
til selv at gøre det for at holde omkostningerne nede. 

På valg til bestyrelsen var: Per Hansen, Palle Guldager 
og Bent Andersen. Alle tre blev enstemmigt genvalgt. 

Herefter fik formanden for Jens Karl Hansen fonden 
Kurt Nielsen ordet, og han kunne berette, at det igen i år 
var lykkedes at placere midlerne således, at fonden kunne 
levere de obligatoriske lagkager m.m. 

Herefter kunne dirigenten Kurt Rasmussen takke for 
god ro og orden, og at generalforsamlingen var slut. 
De fremmødte fik herefter en kop kaffe og en bid brød. 

Forsamlingshusets bestyrelse i år 2000 er: 
Formand: Bernt Stribalt ......... 75 65 62 66 
Næstformand: Bent Andersen . ...... 75 65 69 12 
Kassere: Svend Åge Madsen .... 75 65 64 1 O 
Sekretær: Carl Chr. Jensen ...... 75 65 62 15 
Svend Stouby . .................. 75 65 62 88 
Per Hansen .......... ~ ........ 75 65 63 79 
Palle Guldager ................... 75 65 69 45 

Alle tager gerne imod nye medlemmer til Forsamlingshuset 



Barndomsminder 
fra Egebjerg 
Her fortsætter Karl Emil Karlsens · fortælling "Minder fra min barndoms vej" 

Redigeret af Peder Pedersen 

I 
forrige nummer af Broen fortalte Karl Emil Karlsen 
om minder fra sin barndomstid i Egebjerg omkring 
1930. 

Vi sluttede sidst ved gården "Brandbjerg" 
Gl. Egebjergvej nr. 18. Nu går vi videre ned ad gaden og 
kommer til et langt hvidt, stråtækket hus: 

Gl. Egebjergvej nr. 20 

Her boede Marie og Andreas Jensen. Andereas blev i 
daglig tale kaldt ''Andreas Købmand", fordi han havde 
drevet en lille købmandsforretning på stedet, der skulle 
ikke så stort et kundeunderlag til dengang for, at en køb
mand kunne eksistere, man regnede med, at otte familier 
var nok. Sideløbende hermed havde Andreas endnu et job, 
han solgte mælk fra mejeriet Egedal, hver dag kørte han 
ind til Horsens med en lille salgsvogn, med en hest for, og 
solgte mælk ved dørene, den tur klarede han om formidda
gen. 

Marie og Andreas Jensen havde to børn, en dreng, som 
hed Harry og en pige, som hed Henny. 

Som så mange andre steder dengang, boede der to 
familier i det samme hus. Medens "Andreas Købmand" 
boede i den ene ende, boede der en skomager Jacobsen i 
den anden ende. Han var farfar til skomager Carl Jacobsen 
Egebjergvej nr.131. Denne gamle skomager ville vi børn 
gerne ind og snakke med, medens han sad og flikkede sko, 

Gl. Egebj ergvej nr. 20 

for ude i køkkenet havde han et blåmalet køkkenskab med 
en glaslåge for, derinde havde han sin sukkerskål stående, 
og så kunne det hænde, at vi fik lov at få nogle sukkerk
nalder. Han var meget glad for børn og også meget 
tålmodig, men skete det, at vi kom til at røre ved noget, vi 
ikke måtte sagde han: "Høj! høj! det må I sandelig ikke" 
Derfor blev han altid, blandt vi børn kaldt "Høj! høj!" 

Den gamlesmedie 

Nu kommer vi til den gamle bysmedie, udenfor den, 
ude ved vejen, var bybrønden med pumpen, den kunne 
benyttes af alle i byen. En gang hver sommer blev der 
holdt brandøvelse, det foregik udenfor smedien og med 
vand fra bybrønden. Det var en stor begivenhed for os 
børn. Så blev den gamle hestetrukne brandsprøjte trukket 
ud af sit hus. Der blev godtnok ikke spændt heste for, for 
det gik jo nedad fra sprøjtehuset og til by brønden, så 
kunne den sagtens trækkes af det brandmandskab, som var 
tilsagt at møde ved øvelsen. Nu kom de så løbende, alt 
hvad de kunne, ned gennem byen med sprøjten og alle vi 
børn kom hujende bagefter, nogle havde måske været så 
heldige at komme op at køre. 

Måske var det praktisk nok, at øvelsen blev afholdt om 
sommeren, for kommunens vejtromle havde også sin 
plads i sprøjtehuset og den stod lige inden for porten, så 
når den først var kommet ind om efteråret, kunne brand
sprøjten ikke komme ud igen før næste forår, når trumlen 
var væk. Nu skal det lige bemærkes, at i de år var det, at 
Falck inde i Horsens var ved at vinde indpas med deres 
store brandbiler, så det var dem, man satte sin lid til. En 
gang har jeg dog oplevet, at hestesprøjten rykkede ud, det 
var min ven Viktor, som jeg før har omtalt, der kørte med 
den. Han havde to store jydske heste for, så det var jo ikke 
ligefrem nogen hurtig udrykning. Brandsvendene, som 
skulle med, kørte på cykel, de var fremme ved brandstedet 
længe før sprøjten. 

Inde ismedien arbejdede, foruden smedemesteren, også 
en smedesvend, han hed Villiam, han boede hos 
smedemesteren lidt længere henne i byen. Smede har det 
jo som regel med at blive meget sorte under arbejdet, og 
da badeværelse var et ukendt ord dengang, klarede han sig 
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Smedemester Therkel Hansen i gang med at sko heste foran den gamle s medie. 

på anden vis. Vi børn kikkede på ham med stor forun
dring, når han ved fyraften gik ud til pumpen og hentede 
en spand vand, herefter tog han, en klump jern, som han 
havde varmet i essen, så den blev næsten hvidglødende, 
den puttede han ned i spanden under stor syden og sprut
ten og så skete der det, at jernet blev koldt, mens vandet 
blev varmt. Nu kunne han vaske sig i varmt vand. Han 
knappede den øverste knap i halslindingen op og vaskede 
sig så godt han kunne på hænderne og i ansigtet. Om han 
blev ren, ved jeg ikke, men han var i hvert fald nyvasket. 

Omme bag smedien var der en lille smededam, som 
blev mindre og mindre som årene gik, tilsidst var den tør
ret helt ud og naboen Jens Christensen inddrog den som 
hønsegård. 

Gl. Egebjergvej nr. 31 

Lige på den modsatte side afvejen lå der en lille land
brugsejendom, her boede Christiane og Christian Nørskov 
Rasmussen. Christian var mælkekusk, det vil sige, at han 
hver morgen hentede mælkespandene rundt på gårdene i 
Gl. Egebjerg og havde vi ikke nået at blive færdige med 
morgenmalkningen og spandene ikke var sat ud til vejen, 
når han kom, så kørte han bare, og så han så, at vi kom 

lige om hjørnet, fik hestene et ekstra rap, så måtte vi løbe 

Gl. Egebjergvej nr. 31,fotoet er fra ca. 1960 medens Karl 
Munk Nielsen boede da 

bagefter ham med spandene på mælkebøren og var vi 
heldige, kunne vi fange ham omme ved Jens Christensen. 

Men den fornøjelse kostede ham også dyrt, for hvert år 



når der var licitation om mælketuren på mejeriet, var der 
altid en eller anden, som bød turen lidt ned, selvom han 
ikke ville have den alligevel. Christian Nørskov kunne til 
tider være noget brysk, vi børn var lidt bange for ham, 
men han var nu god nok alligevel. Christiane og Christian 
havde fem børn og de var blandt de børn, som min søster 
og jeg legede mest med. 

Gl. Egebjergvej nr. 33 

Gl. Egebjergvej m: 33,fotoet er fra 1990 

Efter ejendommen Gl. Egebjergvej nr. 31, kommer vi til 
et lille stråtækt hus, her boede Johanne og Hans Sørensen. 
Hans Sørensen var vognmand, han havde en lille lastvogn 

Grusdalsvej nr. 33,fotoet er fra 1990 

og en hestevogn, jeg kan huske, at den ene af hestene hed 
" Bakmand". Min far havde engang hjulpet Hans Sørensen 
med at få købt en grusgrav. Den viste sig siden at blive en 
ren guldgrube. Takket være den blev han med årene den 
største vognmand i Horsens og omegn. Da forretningen 
var på sit højeste, havde han fem lastvogne og en person
bil, nogen god kollega var han vist ikke, de andre vogn
mænd på egnen elskede ham ikke, men min far glemte 
han nu aldrig, selv om han var kommet højt på strå. Da 
forretningen havde vokset sig stor, byggede Hans 
Sørensen et hus med tilhørende garagt<r nede på Grus
dalsvej nr. 9. 

Grusdalsvej nr. 33 

Nu drejer vi lige om hjørnet og kommer til Grusdalsvej 
nr. 33, her boede en murer, som hed Dalsgaard, jeg husker 
ikke hans fornavn for jeg var ikke ret stor, da han døde. 
Menjeg husker den dag, da han blev begravet, da gik min 
bedstefar og jeg og strøede blomster ude på vejen, før 
rustvognen skulle passere. På den tid var det skik og brug, 
at der blev strøet blomster og grankviste på vejen udenfor 
ens bopæl til ære for den afdøde, når en nær ven eller fam
iliemedlem skulle begraves. Jeg husker også tydeligt 
rustvognen, en hvidmalet hestevogn med to sorte heste for 
og på bukken sad Søren Nielsen med høj hat på. 

Her viljeg lige tilføje, Søren Nielsen blev i daglig tale 
kaldt "Brændevin Søren"- han havde det med at kikke lidt 
dybt i glasset. Han var tit sammen med en ven, en cykel
handler inde fra Horsens, som havde fået tilnavnet "K lok 



Grusdalsvej nr. 31, fotoet er fra 1963. Læg også mærke til husene i den østlige ende af Gl. Egebjergvej 

Anders", fordi han altid ved en handel gjorde kunden op
mærksom på, at der jo også fulgte en klokke med. Det 
fortaltes, at når de to var i byen sammen og kom ind på et 
værtshus, spurgte Sør~n: "Skal vi have c.l.o .k. Anders?" 
"Nej, vi skal da have brændevin Søren!" 
Nå, det var et lille sidespring. 

Dalsgaards kone husker jeg tydeligt, hun hed Marie, 
hun kom meget op til min bedstemor. Marie blev boende i 
huset sammen med sin søn Harry, han var også murer og 
arbejdede inde i Horsens. 

Herefter kommer vi til den sidste gård i Gl. Egebjerg. 

Grusdalsvej nr. 31 

Her boede Mmiine (Tinne) og Jens Sigvald Christensen. 
Jens var fætter til min far og derfor hed han altid "Fætter 
Jens" . De havde to døtre Helga og Inger Marie, de var lidt 
yngre end jeg. Nu vender vi tilbage til Gl. Egebjergvej, til 
huset efter vognmandens . 

Gl. Egebjergvej nr. 35 

Huset her "Højbo" ligger godt tilbagetrukket fra vejen. 
Menneskene her kendte jeg ikke meget til , udover at de 
hed Hansen til efternavn og kom fra København og at 
manden tidligere havde sejlet. Men jeg kan huske, at han 
hver søndag flagede, ikke kun med Dannebrog, men han 
havde også en line fra toppen af flagstangen og ned til jor
den, som var besat med alle de signalflag, som man brugte 
på skibene dengang, en ting som vi børn var meget 
duperet af. De havde to piger, som var lidt ældre end min 
søster og jeg. De to piger var ikke døbt, men havde kun 
fået navne, det undrede vi os noget over. 

Gl. Egebjergvej nr. 35, fotoet er fra ca. 1960 

Gl. Egebjergvej nr. 37 

Det næste hus i rækken var et lille bitte stråtækt hus, her 
boede Alvine og Jacob Pedersen, i daglig tale "Lille Ja
cob". Han var ikke ret stor afvækst, men hvad han man
glede i højde, det havde han i energi. Han var en myretlit
tig lille mand, han drog ud på vejen hver morgen, før det 
endnu var blevet lyst, og slog skærver i skæret fra sin 
flagermuslygte - en petroleumslygte, som ikke kunne 
blæse ud. En dygtig mand kunne slå l kubikmeter om da
gen, men når Lille Jacob gik hjem om aftenen, så havde 
han slået l Y2 kubikmeter. Om sommeren rev han sin have, 
før han gik på arbejde og når han kom hjem om aftenen, 
fik den den helt store tur med både hakkejern og rive. De 
havde mange børn, som alle rejste hjemmefra, efterhånden 
som de blev voksne. 



Smedemester Therkel Hansenforan sit hus Gl. Egebjergvej nr. 36. Her boede Marie og Therkel Hansen sammen med 
deres børn, 7 piger og 2 drenge, foruden smedesvenden Villiam, som havde et kammer på 2 x l 12 meter 

Gl. Egebjergvej nr. 36 

Nu går vi for en kort stund over vejen til Smedehuset, 
her boede Marie og Therkel Hansen. Therkel var bysmed 
hos hvem, den før omtalte Villiam arbejdede. De var ældre 
mennesker, deres børn kendte jeg ikke, udover en datter, 
som hed Alma og gift med Sigvart Hansen, som var vært i 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 

Tilbage til den nordlige side afvejen. l huset lige ved 
siden af Lille Jacob, boede Karoline og Peter Forsberg. 
Peter Forsberg var kusk ved vognmand Sørensen, medens 
der endnu blev kørt med heste. En bedre kusk fandtes 
ikke, han var god ved hestene, syntes han, at det var for 
hårdt for dem, kunne han finde på at gå om og skubbe bag 
på vognen. De havde to døtre Marie og Emmy. 

Langt ti l bagetrukket fra vejen lå så Frede Becks' foder
mesterhus, her boede Olga og Christian Hansen, de havde 
fem børn, jeg kan huske en dreng, som hed Regner, de an

dre husker jeg ikke navnene på. 

Gl. Egebjergvej nr. 45 

Det sidste hus i rækken. Det var posten, som boede her. 
Hans kone hed Krestense og han hed Kresten, efternavnet 
husker jeg ikke, men da han var en lille mand, blev han 
altid kaldt "Lille Post" og selvfølgelig hed bakken, huset 

ligger ved, "Postbakken'' . Udover at han klippede mig og 

Luftfoto fra 1963 

at han havde to sønner, Evald og Peter, husker jeg ikke no
get om dem, de flyttede nemlig til Gedved omtrent på det 
tidspunkt, vi taler om her. 

Efter dem kom Anna og Magnus Steffensen. Magnus 
arbejdede for det meste hos murermester Knud Jensen. 

Dette er, hvad jeg i korte træk kan berette om husene og 
deres beboere på min barndomsvej , da jeg var 4-5 år 
( 1927-28). Jeg kunne selvfølgelig fortælle meget mere, 
men min tanke var at nøjes med dette tidsrum. 

Kilder: 
Karl Emil Karlsens fortælling 
"Folk på min Barndomsvej" 
Billedmateriale: Hansted Sognearkiv 





Rådved Kaersgård 
Tekst: Frands Paaskesen 

Lidt historie om køb og salg af RÅDVED 
KÆRSGÅRD inden for de sidste 180 år. 

Rådved Kærsgård er tilsyneladende ikke 
nogen særlig gammel gård, det vides dog at 
Major Gersdorff fik skødet på gården i 1821. 
Derefter har den haft flere forskellige ejere, 
hvoraf den mest kendte har været H.P. 
Heide som købte den i 1858. 
H.P. Heide var folketingsmand og forpagter 
af Bygholm Teglværk. Han tog først selv 
ophold på gården i 1876, hvor han 
forbedrede den betydeligt. 
l 1885 solgte H.P. Heide Rådved Kærsgård 
til hr. Mozart Jensen for 190.000 kr. 
Mozart Jensen var en meget initiativrig 
mand. Han forbedrede yderligere gården og 
drev den landbrugsmæssigt mønster
værdigt indtil sin død i 1900. Han havde da 
i 1899 - efter en brand - opført den nu
værende smukke hovedbygning - helt efter 
sin egen tegning. 
Hans enke Elisabeth, født W enge - solgte så 
gården til Landmandsbanken i København, 
derpå blev den straks solgt videre til greve 
Ulrik Hans Cecil Scheel, der så i 1919 sol
gte den til proprietær Chr. Lund og køb
mand Bentzen i Odder for 450.000 kr. 
Samme år mageskiftede de til kursusfor
stander C.A. Søegaard fra Århus, som ind
rettede skolekursus på Rådved Kærsgård. 
Den blev ret hurtig solgt igen til S.P. 
Kristensen, der et halvt år senere solgte 
den til S. Bach af hvem den så i 1930 blev 
købt af O.A. Christensen, som ejede gården 
i en del år. 
Det vil sige at O.A. Christensen ejede 
Rådved Kærsgård indtil 17. august 1965, 
hvor han solgte den til Valdemar Michael 
Trechow, som allerede 2 år senere i 1967 
solgte til Jens Kjær Jensen. 
Han havde den i 11 år, og så solgte han den 
26. april 1978 til Birgitte og Christian 
Estrup af hvem Holger W. Hansen købte den 
6. december 1990. 

Jo, det er en gård, der har været handlet 
meget med. 

Besøg på RADVED KÆRSGARD 

Rådved Kærsgård er en af de ret kendte gårde her på 
egnen. Nævner man navnet, er der mange - især blandt 
ældre som straks udbryder: " Den kender jeg, der har jeg 
tjent i mine unge dage", og ellers har de en eller anden 
beretning om oplevelser i forbindelse med Rådved 
Kærsgård, og de fortæller, at den har været handlet meget 
med inden for de sidste åringer 

Lisbeth Myrfeld siger selv, at folk ude omkring ved 
mere om Rådved Kærsgård, end de selv ved. 

Ejerne i dag er Holger W. Hansen og hans kone Lisbeth 
Myrfeld. De overtog som før nævnt gården i 1990 efter 
Birgitte og Christian Estrup. 

Holger W. Hansen er søn af den bekendte Rasmus 
Hansen, Hatting Tvebakker og Lisbeth Myrfelds far havde 
den kendte fiskeforretning i Horsens. 

Parret har tre børn på 8, 12 og 14 år. 

Hvorfor købte l netop Rådved Kærsgård? 

Jo, det kom faktisk af, at vi i en del år var nabo til 
gården. Vi boede på Lundum Hedevej . Min far, siger 
Holger Hansen, købte midt i tresserne Lundum Hedevej 
65, det brugte vi dengang som sommerhus. Men midt i 
firserne købte vi det til os selv, og da Rådved Kærsgård så 
blev til salg, og da jordene stødte lige op til vores hus, 
syntes vi, at det var naturligt at købe gården. 

Det skallige tilføjes at Holger Hansen for et par år siden 
også købte Brandbjerglund, som nu drives sammen med 
Rådved Kærsgård 



Lisbeth My1jeld og Holger W Hansen ved det store skrivebord i kontoret 

Hvordan driver du gården? 

Landbruget driver jeg økologisk, der er 190 ha. med 
korn og så er der 60 ha. skov, det er med pyntegrønt og 
juletræer og det er naturligvis ikke økologisk. 

Dertil kommer, at jeg har 150 moderfår. 
Det er arbejdsmæssigt en god fordeling, for når vi er 

færdige med efterårsarbejdet i marken, kan vi begynde at 
klippe pyntegrønt sidst i oktober, og så er der som regel 
arbejde i skoven til vi skal i marken igen. 

Især i år er der meget arbejde i skoven , f ord i orkanen 
først i december fældede mange af vores store graner. 
Skoven er ret arbejdskrævende, men hvad der også kræver 
en stor arbejdsindsats er vedligeholdelse af bygningerne, 
men det er i hve11 fald et af mine mål , at de skal være i 
orden. 

Jeg er jo uddannet bager og ikke landmand, men jeg har 
været på slagteriskole i Roskilde, og det har givet mig en 
god baggrund. 

Jeg har for øvrigt 3 heltidsansatte i arbejde. 

Hvordan ser du ellers på 
fremtidsudsigterne for landbruget? 

Landbrug er jo efterhånden meget forskelligt, men jeg 
tror i hvert fald på det økologiske landbrug, som vi driver. 
Vi er selvfølgelig meget afhængig af prisen, og jeg ved 

godt, at den kan svinge, og -at der ikke skal meget til før 
det kan mærkes, men som det ser ud i øjeblikket, så er jeg 
tilfreds. Indtil videre har jeg ikke haft grund til at klage. 
Det er jo udelukkende kornprodukter, som jeg kan sælge 
økologisk, fårene er ikke helt klar til det endnu. 

Jeg får trods alt prisen hjem for det økologiske korn, 
selv om udbyttet er lidt mindre end hvis det havde været 
konventionelt avlet korn. 

1 første omgang binder man sig til 5 år, og derefter kan 
man sige fra med et års varsel. 

Det er et privilegium at være landmand og have lov til 
at dyrke jorden. 

Man er jo mere afhængig af vejr og vind end inden for 
mange andre erhverv, og selv på trods af utal! ige dekreter 
og kontroller med landbruget, så er det alligevel et frit 
erhverv. 

Både Lisbeth og jeg er glade for landmandslivet 
Det er spændende at opleve, hvordan en ikke landmand 

forstår at sætte ind på at oprette et landbrug, der er 
forsømt. Det er noget der bør respekteres, og det er 
gavnligt for hele landbrugsstanden. 

Efter mødet på kontoret kørte Holger Hansen m i g en tur 
rundt, blandt andet til Brandbjergi und. Vi så de veldrevne 
økologiske marker og vi så også orkanens hærgen i 
granskoven. 



Bæverne 
Tekst: Tine Kjær 

Siden sidst: 
- Har vi været på ''Bæverdag" 
- Har vi haft "Tag en ven med" dag 

E
n tirsdag i november kunne alle bæverne tage en 
ven med til bævermødet, de havde ugen i 
forvejen fået et lille brev med til den ven, de nu 
ville have med. 

Dagen oprandt, vi voksne var nok lidt spændte på, hvor 
mange der ville dukke op. Ud af de 9 faste bævere havde 
de 7 en ven med - det var rigtig godt. Per, som er leder hos 
troppen, havde lovet at hjælpe. Vi havde et lille indendørs 
løb, hvor posterne var at binde knob- alle fik deres knob
reb med hjem, lege ballon-stafet, smage kimsleg og huske 
kimsleg. Til sidst var der saftevand og kage, som Per 
havde bagt. Det var en hyggelig aften, som måske godt 
kunne se lidt uoverskuelig ud for de forældre, der så på. 

Vi fik 4 nye Bævere, så vi siger velkommen til Amalie, 
Sandra, Christoffer og Rikke. 

Bæverdag den 20.november 1999 

Lørdag kl. l 0.00 var der afgang fra Kvisten. Ud af9 
bævere var der 5 med på tur. Vi var 4 voksne+ l junior til 
at passe på dem.!! 

Med lidt forsinkelse kom vi af sted, vi skulle ud til 
Betina' s onkel, som har Assendrup strudsefarm 
- den ligger på Gl. Århusvej. Der var ikke langt og vi var 
a lle meget spændte på at se de store dyr. Der var forresten 
også både får og grise derude. 

Vi blev modtaget af Frede, som fortalte hvor vi måtte 
gå, det var nu næsten over det hele. Det var også den dag, 
hvor det bare blæste helt vildt, så vi fik lov til at sidde 
inde hos rarene og spise vores madpakker. Der blev lavet 

stole af halmballer og dyrene puslede omkring os, det var 
hyggeligt. 

Der var nogle "små" kyllinger, ca. Y:z meter høje, de 
stod inde i vannen . De var rigtig søde. Andre, der var 
noget større, stod i en anden lade, dem håndfodrede nogle 
af børnene, de skulle bare have handsker på ellers kunne 
strudsene måske godt nappe lidt. 

Vidste I forresten at: et strudseæg= 30 hønseæg?? 
De er bare store og hårde som porcelæn. 

Vi skulle også samle ting til juledekorationer, som 
skulle laves hjemme til næste møde. Der blev samlet både 
strudsefjer, sten , lidt mos, stumper af drænrør osv. 

Det blev nogle rigtig flotte dekorationer. 

Der var en "flod", hvor der skulle laves en dæmning 
over, det var noget alle gik meget op i at samle ting til. Da 
den var færdig, skulle vi prøve om den kunne holde til at 
gå over. Det kunne den, også til vi "store". 

Da den skulle skilles ad igen, var det knap så sjovt. 
Der var jo selvfølgelig også tid til saftevand og kage. 

Vi skulle holde bæverceremoni, der blev lavet en hule 
af halmballer og tæpper. Bæverne blev kaldt ind i hulen en 
efter en for at få deres bævermærke som bevis for, at de 
nu er med i bæverflokken . Meget højtideligt. 

Da det var tid for aftensmad, blev der lavet bål og her 
blev der ristet pølser og brød, dertil fik vi en sodavand, 



som Frede havde været så rar at stille til os. 
Til vores møder på kvisten prøver vi på at få alle til at 

fortælle lidt og at man skal vente med at sige noget, til det 
bliver ens tur. Det kan nu godt være lidt svært indimellem, 
når nu man har så meget at fortælle. 

Hvis der er noget en bæver er ked af, vil vi gerne vide 
det, så der kan blive gjort noget ved det, for ingen skal 
være kede af at gå til spejder, det skal være sjovt. 

Sæt kryds i kalenderen den 8. og 9. april , der skal vi på 
lejr sammen med andre bævere fra Horsens. Dette hører l 
nærmere om. 

Sidste nyt Sidste nyt 
Stinna er tilbage. 
Efter endt barselsorlov er Stinna nu endelig tilbage i 

bæverflokken. 
Vi siger velkommen. 

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

Enhed Skoleklasse Mødetidspunkt Leder l kontaktperson 

Bævere 00.-01' Tirsdage 18.00-19.30 Stina R. Jørgensen tiL. 

Ulveunger 02.-03. Onsdage 19 00-2030 Inger Scheei-Hansen tlf. 

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

Spejdere 06.-10. Torsdage 19 00-21.00 Poul Petersen tlf. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. .75 65 42 23 

Rovere 17.-?? år Tirsdage 1930-21.30 

Ledere 17.-?? år Poul Petersen tlf. '''''''' ''''''' .. .75 65 42 23 

- så ring til den af lederne i ovenstående skema som passer netop i din aldersgruppe! 



-LUNDUM 
EGEBJERG
HANSTED 
PENSIONIST
FORENING 
Forårs og sommerprogram 

Efter at have afl1oldt vores Nytårsspisning den 13 
januar- med god tilslutning- atlwlder vi torsdag 

den l O. februar kl. 14 i Egebjerghallens klublokale 
møde, hvor Verner Pedersen fra Tørring fortæller 
om Gudenåen og Den Jyske Højderyg. Det er et 
meget interessant foredrag, lwor1i l der vises lys
billeder. 

Torsdag den 9. marts k l. 14 afl1o Ides den årlige 
generalforsamling i klublokalet i Egebjerghallen . 
Der holdes samtidig et bankospil , og man ser gerne, 
at så mange som muligt af medlemmerne møder op 
og kommer med ønsker for tilrettelæggelse af 
næste års program. 

Forårsmode afl1oldes torsdag den 13. april i 
klublokalet i Egebjerghallen .kl.l4. 
Her kommer naturvej leder Ole Schmidt og fortæller 
om en spændende rejse til Island, og han viser 
samtidig lysbilleder. 

Torsdag den 4. maj kører vi med Jyske Buslinier en 
tur ud i det nyudsprungne forår. Der er afgang fra 
Den Gl. Brugs og fra Hansted kirke kJ. l O. 

Efter en skøn tur ankommer vi ca. kl. 12 til Kolt 
Æ ldre Højskole, hvor der bliver serveret frokost. 

Derefter er der foredrag og rundvisning på skolen, 
og efter kaffe og småkager, kører vi en sidste lille 
rundtur inden vi er hjemme ved 17-tiden. 

Hele turen alt iberegnet vil koste kr. 200,00. 

Lørdag den 13 . maj arrangeres sammen med Jydske 
Buslinier en meget spændende S-dages tur til 
Tysklands gamle og nye hovedstad Berlin . 
Det bliver til den favorable pris af kr. 2285,00 med 
4 overnatninger på et trestjernet hotel, og med 
kørsel og rundvisning i Berlin alle tre dage. 
Vi er hjemme igen onsdag den 17. om aftenen. 

Det kan absolut blive en god og interessant tur, 
men vi disponerer kun over 25 pladser, så det vil 
være klogt at bestille i god tid. 

Tilmelding til samtlige møder og ture kan ske 
på følgende numre: 

Søren Larsen formand ......... 75 65 63 85 
Frands Paaskesen næstformand . 75 65 62 02 
Gorm a Therkildsenkasserer ..... 75 65 66 80 
Maria Pedersen ....... . ...... 75 65 63 82 
Ditte Jensen ................. 75 65 62 53 



Kender du Hansted -
Egebjerg Beboerforening? 
Læs her om en forening der virker i det stille, men er nødvendig når det gælder 

Hansted Egebjerg Beboerforening er efterhånden en 
gammel forening. Den blev stiftet i 1972 efter 
kommunesammenlægningen på iniativ af lokale 

borgere. Før den tid høtte vi til Lundum-Hansted 
kommune, men så blev vi indlemmet i Horsens 
storkommune ligesom de andre omegnskommuner. 

Stort var godt, hed det, men herude var man betænkelig. 
Der var en vis frygt for at blive glemt, så udviklingen 
standsede, og lokale problemet blev vanskelige at få løst. 
De lokale "sognerødder" kendte vi, og dem kunne vi let 
komme i kontakt med. Hvad med bureaukratiet i Horsens? 

Det var udgangspunktet for foreningens opståen. Som 
enhver anden forening var den særdeles aktiv i årene efter 
statten, fordi der var mange ting at tage fat på. Man kunne 
som forening lettere henvende sig til myndighederne i 
Horsens, når man behøvede kommunens hjælp til at løse 
problemerne. Kommunen på sin side var tilfreds med, at 
der var et panel at henvende sig til for at mærke den lokale 
stemning. 

l foreningens protokol kan man se, at der har været ar-
bejdet med fx (i vilkårlig rækkefølge): 

Studiekredse om lokal udvikling 
Lokalhistorie (foreningen driver Hansted Sognearkiv) 
Afholdelse af St. Hans bål i skoven 
V æ l germøder 
Møder om varme emner 
Skrivelser til kommunen 
Trafikproblemer 
Af tidligere varme emner, som foreningen har arbejdet 

med, kan nævnes den påtænkte anlæggelse af asfaltfab
rikken i Rådved (som blev opgivet), omlægning af 
trafikken gennem Egebjerg, anlæggelse af cykelstier, ud-

taleise om på tænkt stiføring med ekspropriation afjord 
fra private grundejere (blev opgivet) 

Beboerforeningen er upolitisk. Den får heller ikke støtte 
fra kommunen . Den er derfor uafhængig og kan udtale sig 
med større vægt. Medlemskab er kun bindende fra år til år. 
Man bliver medlem ved at indbetale kontingent på de 
girokort, der udsendes samtidig med dette nummer af 
Broen. 

Generalforsamling afholdes onsdag den 15. marts på 
Egebjergskolen med følgende dagsorden: 

Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Beretning af Hansted Sognearkivs daglige leder 
Kassererens beretning 
Behandling af indkomne forslag 
(afleveres til bestyrelsen senest den 8. marts) 
Valg af bestyrelse. På valg er formanden Finn 
Kirkegaard 

og bestyrelsesmedlem Peder Pedersen 
(modt. ikke genvalg) 
Valg af revisor (på valg er Georg Brander Rasmussen) 
Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et 
mindre traktement. 

Hvis du vil vide mere om foreningen , så mød op til 
generalforsamlingen. Under alle omstændigheder beder vi 
dig være med til at styrke det lokale sammenhold ved at 
bruge det omdelte girokort. 

Med venlig hilsen 
Finn Kirkegaard Egebjergvej 162 tlf. 75 65 63 92 

Hvem tegner i øjeblikket foreningen? 
Her er et miniportræt af bestyrelsesmedlemmer og arkivledere: 

Saren P Christensen 
driver smedeværksted 
i Gl. Egebjerg, 50 å1~ 

barnefodt på 
Horskærgård 

Per Hel bo 
afdelingsleder og 
f åreholder i Egebjerg 
Kær 

Finn Kirkegaard 
cqfeterialeder og 
jhtidsdykke1; nu
værende formand 

Mogens Kirkegaard 
tidligere lærer på 
Egebjergsko/en, 66 å1; 
leder af sognearkivet 

Peder Pedersen 
har hidtil drevet gården I/oj
vang på Ege bjergvej. 7 2 w; 

arbejder med lokal historie. 
tidligere mangeårig j(mnund 



Guds t jenester 
Marts - april - maj - 2000 LUNDUM KIRKE HANSTED KIRKE 

Søndag den 5. marts 14.00 19.30 
Fastelavn Ingerlise ~anq~r •' rUse Sander .,. 

Søndagden12.marts 09.00 10.30 
1. søndag i fasten Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 19. marts 10.30 
,·,,. 

09.00 
2. søndag i fasten Ingerlise Sand~r 

·''· 
'Ingerlise Sander 

Søndag den 26. marts 09.00 10.30 
3. søndag i fasten Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 2. april 10.30 i 
' ' } 09.00 

Midfastesøndag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 9. april Ingen 10.30 
Maria Bebudelsesdag gudstjeneste Ingerlise Sander 

Søndag den 16. april . ' 10.30 09.00 
Palmesøndag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Torsdag den 20. april 09.00 10.30 
Skærtorsdag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

' ,,i < 
' ~~~~ •' i ., . Fredag den 21. april 10.30 '' 09.00 

Langfredag Ingerlise Sander eriise s~hder 

Søndag den 23. april 09.00 10.30 
Påskedag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

.i/ 

Mandag den 24. april 10.30 09.00 
2.påskedag Ingerlise Sand~r Ingerlise ~ander 

Søndag den 30. april Ingen 09.00 
1. søndag efter påske gudstjeneste Baggesgaard 

Søndag den 7. maj 09.00 l '' i 10.30 
2. søndag efter påske Ingerlise Sander '·' logerlise ~ander 

Søndag den 14. maj 10.30 09.00 
3. søndag efter påske Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

<i' 
Fredag den 19. maj Ingen .••. . 't<6ri~0.30 
Bededag gudstjeneste •' finqåtion 

Søndag den 21. maj 09.00 10.30 
4. søndag efter påske Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

~ Søndag den 28. maj Ingen 09.00 
l'.!' a;gesgaard 5. søndag efter påske gudstjenest~ 

Torsdag den 1. juni 09.00 10.30 
Kr. Himmelfartsdag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 4. juni 10.30 09.00 
6. søndag efter påske Ingerlise Sander 

< 'ågerli~e Sa!lder 

Søndag den 11. juni 10.30 09.00 
Pinsedag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 



Hansted Hospital 
Kirkesalen 

Onsdag den 15. marts kl. 14.30 . ...... ............. ... .. Ingerlise Sander 

Onsdag den 5. april kl. 14.30 .......... .... .. ..... .. . .. Ingerlise Sander (Altergang) 

Onsdag den 26. april kl. 14.30. . ...................... Ingerlise Sander 

Onsdag den 17. maj kl. 14.30 .... .......... ...... .... .. .. Ingerlise Sander (Altergang) 

Onsdag den 7. juni kl. 14.30. . . . . ....... .. .. .. .... . Ingerlise Sander 

KirkebilJer Hansted sogn 
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kL 09.00,kl. 10,30 og kL19.30. 
Nårduerinteresseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte tilHorsensTaxa (tlf.75 503000) senest 
dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, ~t du øn$~er~tvære q:tedj1~iik~bilen den følgende 
dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt r • 

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 78 1 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 

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

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

Graverved 
Ransted Kirke 

Tlfpå kirkegården 
656'104 

flåns Thomsen 
tlf: 75 65 61 33 

StængeQiej 46, 8700 Horsens 



Foråret så sagte kommer 
Af Paul Zebitz Nielsen præst og bønholder ved Hansted Hospital 

M
an skal høre meget, før ørene falder af. 

"Hvordan gik barnedåben ?" 
"Forfærdeligt. Midt under det hele gik 

videokameraet i stykker, men alligevel nægtede præsten at 
døbe barnet om !" 

Og konfirmanden var heller ikke helt tilfreds med gud
stjenesten: 

"Jo, musik og sang var meget godt, men talen i pausen 
var alt for lang.'' 

Børn er børn, siger man. 

* 

Foråret så sagte kommer. 
l n d r ø mm et. 
Jeg har ikke selv fundet på den overskrift. 

Det er titlen på Vedersø-præsten Kaj Munks erindrings
bog, som udkom i 1940, da Munk selv var 42 år gammel, 
og der endnu skulle gå fire år, før nazi-tyskere hentede 
ham i præstegården i Vedersø, kørte ham til Silkeborg-eg
nen og dræbte ham med nakkeskud. 

Men jeg tror, at Kaj Munk tilgiver mig- oppe i sin him
mel. Det mente hans kone Lise i hvert fald, da jeg besøgte 
hende ovre i Vedersø for nogle år siden og fortalte, at jeg i 
anden sammenhæng havde brugt et citat af hendes mand 
som overskrift til en aviskronik. 

Foråret så sagte kommer. 
Bedre kan det jo ikke siges - om alt det, der sker i denne 

tid. 
Først dukkede vintergækken op i februar med erantis 

lige i hælene, og her i marts, april og maj alt det andet. 
Liv så det sprudler. 
For nogen bliver det sidste forår, de kommer til at 

opleve. 
For andre er det blot et forår i rækken af de mange 

forår, der kommer. 
Men for alle er foråret nok noget med glæde, noget 

med liv og vækst. 
Og som kristne kan vi også koble foråret sammen 

med troen på opstandelsen og evigt liv. 

* 

"'At rejse er at leve'', sagde H.C.Andersen. 
Da jeg var i Thule i Nordgrønland i 1968 for at lave tv

reportage om et nedsty1iet atombevæbnet amerikansk B-
52 bombefly, oplevede jeg storslået natur, ren luft og 
dagslys døgnet rundt. 

Da jeg nogle år senere kom til Kenya i Afrika var det 

varme dage med tropeluft og en overvældende frodighed i 
naturen. 

Jo, vist. Det er en oplevelse at rejse. 
Men det danske forår er en større oplevelse. 
Efter vinterens mørke er naturen så sprængfYldt af liv -

som vil den fortælle os, at påskemorgen triumferede livet 
og kærligheden over døden og ondskaben. 

* 

Når man en forårsdag med fuglesang følger en kiste til 
graven, så føler man, at døden kommer på tværs af alt
men hvis man derpå synger Grundtvigs store salme 'Tag 
det sorte kors fra graven", så kommer fugle, sang og 
blomster ind i billedet med liv, lys og kærlighed. 

Sprængte er nu dødens bånd, 
han visselig er opstanden". 
Døden er en grænse for os, men ikke for Gud. 

Og når Jesus siger: "Jeg lever, og l skal leve - så er det 
ord, vi kan stole på. 

Opstandelsen er virkeligheden. Fortid, nutid og fremtid. 
Et menneske med en tom og meningsløs tilværelse 

oplever pludselig kærligheden til et andet menneske. Det 
liv, som før var meningsløst, får mening. 

Sådan kan opstandelsen opleves. 
For som Kaj Munk engang sagde i en prædiken i Ved

ersø Kirke: 
"Han lurede dem Påskemorgen." 

* 

Og så er foråret også konfirmation - for omkring 40 
unge i vore sogne. 

Den konfirmation, som viser tilbage til dåben som 
livets og dødens tilhørsforhold ti l Jesus. 

Hverken konfirmandforberedelsen eller konfirmationen 
sigter mod at gøre de unge til religiøse eftersnakkere
men til deres glæde får de at vide, at netop dåben er 
udtryk for Guds urokkelige kærlighed til fej !ende og 
hjælpeløse mennesker- altså til os alle. 

Og konfirmander kan skam også fortælle historier: 
Præsten og konfirmanden var på vej til himlen op ad 

hver deres stige - og skulle med et stykke kridt sætte kryds 
hele vejen op for hver synd, de havde begået i livet. 

Halvvejs oppe opdager konfirmanden, at præsten er på 
vej ned og råber til ham: 

"Hvorfor går du ned igen ?" 
Og præsten råber tilbage: 
"Jeg skal ned efter mere kridt !" 



Kirkens betydning for mig 
Tekst: Ole Ankersen 

J
eg vil begynde med at lade tankerne gå tillage til min 
barndom, hvor jeg er vokset op på en gård i Vestjyl
land. Vi havde 7 km til kirke. Min far og mor gik lidt 

i kirke, jeg mindes, at når vi var med, sad vi musestille og 
lyttede. Dengang så man op til præsten som noget særligt, 
og mødte man ham, tog man huen af og bukkede. Hvis 
man så en rustvogn, stod man af cyklen, var man kørende 
holdt man ind til siden og holdt stille indtil følget var forbi 
-ikke som i dag hvor man har så travlt og blot kører 
videre. 

Det er nu 70 år siden, jeg var med i kirken første gang, 
da kørte vi en fjedervogn. Hestene blev opstaldet på 
kroen, som lå overfor kirken . Jeg kan huske, at kirken 
næsten altid var fuld. Til november er det 26 år siden, jeg 
første gang kom i men ighedsrådet, så det kan vel ikke un
dre, hvis når man di skuterer og spørger hvorfor mange 
næsten aldrig kommer i kirken . Jeg må tilstå en stor del 
synes den er bl evet en dans om guldkalven, at det ikke er 
en fordel med bi spekåber og præstekjoler til mange 
tusinde kroner, og repemtioner af kirkelige bygninger, 
som over hele landet overskrider, hvad offentlige 
bygninger især skoler opnår. Mon ikke det er rigtigt, at de 
forskellige menighedsråd mener, at hvis ikke de får del i 
summen, der er til rådighed, er der blot andre kirker, der 
får. 

Hvad er der i vejen med folk, når en meget stor del kan 
komme i kirken, når det er jul, dåb, konfirmation, bryllup 
eller begravelse. Konfirmander er søde til at komme, mens 
de går til konfirmationsforberedelse, og så ser man ikke 
ret mange mere. 

I mange kirker landet over koster det mellem kr. 800,00 
og 1 .000,00 for hver, der går i kirke pr. søndag - hvor 
længe tror man det holder? Hvadjeg absolut mener vil 
være en sørgelig tendens, da det er en gammel kultur, som 
jeg i højeste grad synes, man skal værne om. 

For 70 år siden, hvor jeg begyndte at komme med i 
kirke, kendte man ikke til , at unge skulle have stimulanser 
af betydning. Når de var til fest eller ikke bar sig 
ordentligt ad, så skulle præsten nok påtale det i kirken . 

Mærkeligt at tænke på at alle folkeslag i verden er enige 
om, der kun er en Gud , og så bekæmper man hinanden i 
Vorherres navn. Ville præsterne i deres prædiken og folk 
blot aldrig glemme, at det sted, man skal stræbe efter og 
have det godt, er derhjemme. 

Jeg vil her fo1iælle om en oplevelse, jeg havde med lan
devejens farende svende, som der var mange af dengang. 
Gården derhjemme lå tæt op ad et teglværk, der opdagede 
jeg, næsten alle landevejens farende svende havde et 
forhold til Vorherre. Der kom mange, idet teglværksloftet 
var et yndet opholdssted, her var varme og hygge, især når 
de var flere. Jeg havde, inden jeg kom ud at tjene, det job 

at være afløser, hvis brænderen blev syg og oplevede der 
en juleaften, hvor mange af landevejens farende svende 
var samlede. En af dem havde endda fået fat i et lille 
juletræ. Flæskestegen og medisterpølsen var bjerget fra 
bøndergårdene og slagtere. De havde fået fat i øl og sprit, 
som de puttede i kaffen. De var enige om at drikke med 
måde, da det var juleaften. Efter at flæskestegen og medi
steren var stegt og kartoflerne var kogt og de var færdige 
med maden, som de syntes var et helt festmåltid , var der 
en, som tog en bog frem , hvorpå han læste juleevangeliet. 
Derefter blev der sunget julesalmer, som de tilsyneladende 
kunne udenad, da der kun var en, der havde en salmebog. 
Indimellem blev der drukket ø l eller nippet til kaffen med 
sprit i. Måske var det spiritussen el ler øllet og måske mest 
julen, men mange triste skæbner blev oprullet, men ingen 
behøvede at skjule noget, da de alle var i samme båd . Man 
blev helt bevæget, da en stod op og sagde: "Skal vi nu 
ikke takke for en dejligjuleaften og slutte med at bede 
Fadervor!" En tingjeg blev meget forundret over, var at 
hen på aftenen kom teglværksejeren med smørrebrød til 
alle. En juleaften man aldrig glemmer. Jeg vil også her 
fremhæve, at jeg aldrig har oplevet, at nogle af 
landevejens farende svende lavede noget forkert. 

Jeg vil slutte her med nogle vers fra en sang, jeg lavede 
til min mors 90 års fødselsdag: 

Jeg går tit og drømmer om tiden dengang 
da hver en forsamling begyndte med en sang 
hvor kunne man drømme om fremtidens spil 
når i sig man havde, man kan hvad man vil. 

Jeg går lidt og drømmer om tiden der gik 
om alle de glæder vi sammen jo fik 
der er dog så meget man vil tænke på 
når man går tilbage fra da vi var små. 

Jeg drømmer om livet som det var engang 
da vi havde travl og hvor dagen var lang 
man kunne så meget, tænk hvad vi ku nå 
hvor bliver man forundret at tænke derpå. 

Der er jo så meget at man ikke må 
og endnu langt mere men ej kan forstå 
aller mest jeg dog tænker, hvordan det skal gå 
for dem der i dag begynder som små. 

Kun en ting er sådan som det var engang 
fra kirken der lyder en skøn klokkeklang 
har tid du en aften stå sti Ile og hør 
kun det er jo stadig det samme som før. 



Fynsk præstedatter 
bag Hansted Hospital 
Få år før den fynske præstedatter, Dorthea Hansdatter Lotturp, døde som kun 53-årig i 
et fornemt hus i Horsens, gav hun 55 gårde, 23 huse og store jordområder til opførelse 
af Hansted Hospital, som hun aldrig selv fik set. Hun døde rig i år 1711, men tæret af 
sorg og sygdom efter at have mistet mand og fire børn og brugte sine sidste år på at 
hjælpe fattige og syge i Horsens og Hansted. 

Tekst: Paul Zebitz Nielsen- Foto: Marianne Thomsen 

D 
et skete midt i vintertiden. Datoen var 25. 
januar 171 l. Klokken var 17. l et fornemt hus 
midt i Horsens lå Fru Dorthea til sengs med 
høj feber. 

Pludselig sukkede hun dybt og udåndede. 
Dorthea Hansdatter Lottn1p var død, tæret af sorg og 

sygdom efter at have mistet både sin mand og sine fire 
børn. 

Hun blev 53 år gammel. 

Forud var gået et begivenhedsrigt liv- et liv, som den 
dag i dag trækker sine spor i Horsens bl.a. med 
eksistensen af Hansted Hospital, som Dorthea Hansdatter 
tog initiativ til at oprette i år 1705. 

Fynsk præstedatter 
Dorthea Hansdatter blev født i Gudbjerg Præstegård på 

Fyn den 3.maj år 1657- klokken 6 om morgenen. 
"Hendes far var den ærværdige, meget hæderlige og 

Hansted Hospital som det ser ud i dag. Bygningerne er fra slutningen af 1800-tallet og ligner nærmest en større 
herregård eller et gammelt kloster. 



l Hansted Hospitals gamle og fine kirkesal hænger det store maleri af stifteren, Dorthea Hansdatter Lottrup, som på 
denne måde overvåger de daglige gudstjenester, der varetages af Hospitalets præst og bønholder. 

fornemme, velædle sognepræst til Gudbjerg menighed, 
Hr.Hans N i e Isen Lotturp, og hendes mor den hædersbårne, 
Gud -og dybtelskende Ane Christensdatter Espe, hvis far 
var præsten Christen Jørgensen,"- som sognepræst, mag
ister A. Winding sagde ved hendes kiste. 

Dorthea Hansdatter fik en god og kærlig opdragelse i 
den fynske præstegård, og kom allerede som l 0-årig til 
borgmesterfamilien i Svendborg for at lære husholdning -
og gik samtidig på "sy-og kniplesko le" i byen et par år. 

Herefter var hun i huset i tre år hos sin søster og svoger, 
præste-fa m i l i en i Gudme-Brudager, inden hun kom ti l 
Horsens til sin faster "den hædersbårne, dydædle og 
gudelskende Matrone Anne N i elsdatter Lottrup". 

Hun var da kun 15 år, og blev straks optaget i byens 
"fine og forenemme" kredse. 
Hendes faster, AnneNielsdatter Lottrup, var gift med 

rådmand og købmand Christoffer Christensen B limester 
med hvem hun havde tre sønner, sognepræsterne i Ålborg 
og Næstved og den senere borgmester i Horsens, Jørgen 
Christoffersen Blimester, hvis hustru var moster til Vitus 
Bering. 

Efter opholdet hos fasteren kom hun ti l fætteren, Jørgen 

Christoffer Blimester, der nu var blevet borgmester i byen 
-og gennem otte år stod hun for hele husholdningen i det 
store hus og blev rost af alle for sin trofasthed, dygtighed 
og dydige liv. 

Og så bankede hendes livs kærlighed på døren. 

Kærligheden 

Han hed Anders Jensen Tonboe- en driftig og rig han
delsmand, født i den Galmbeckske Gård på hjørnet af 
Borgergade og Badstuegyde som søn af den "højagtbare 
og velfornemme handelsmand og skipper Jens Pedersen 
Tonboe og den dydædle og gudelskende Elisabeth Anders
datter, søster til den højtansete isenkræmmer Johan Ander
sen". 

Anders Jensen Tonboe friede - og fik hendes ja. 
Brylluppet fandt sted den 14.november 1680. 

Ægteparret boede i 14 år i en ejendom på Torvet. De 
hørte til byens "spidser" med en omgangskreds, der 
bestod af det velhavende borgerskab, borgmestre, 
rådmænd, de store købmænd samt præster og 
proprietærer fra omegnen. 



Og de havde styr på økonomien. 
Anders Jensen Tonboe var en dygtig forretningsmand 

og tjente store penge. Han opkøbte jord og ejendomme i 
byen og omegnen - bl.a Hanstedgård med gods i 1684- og 
fik senere patronatsretten til Hansted og Lundum kirker 
med deraf følgende løbende indtægter. 

l 1694 ombyggede og moderniserede ægteparret Hanst
edgård, solgte forretningen i byen og flere skibe i 1696 og 
flyttede til Hanstedgård for at leve som proprietærpar 
bl.a. fordi de ønskede at være med til at give bønderne i 
området bedre levevilkår. 

Ægtemanden dør 

Der var også andre grunde ti l, at ægteparret, som var 
stærkt knyttet til hinanden i kærlighed og gudstro, nu 
ønskede at "trække sig tilbage" og leve som herrefolk på 
Hansted gård . 

Tre af deres fire børn var døde, og den sorg ber01ie dem 
meget dybt- samtidig med, at Anders Jensens Tonboes 
helbred var blevet dårligere og dårligere i de senere år. 

Ægteparret ønskede derfor sammen med deres eneste 
endnu levende søn, at "henleve resten af deres dage i ro
lighed på Hanstedgård." 

Men der skulle gå kort tid, før døden igen holdt sit 
indtog hos familien . 

Anders Jensen Tonbos sygdom forværredes , og i som
meren 1697 stod det klart for alle, at døden nærmere s ig. 

Han tog en rørende afsked med sin hustru, Dorthea, 
som han takkede " for hver en vågen nat og hver en 
grådsdråbe, hun havde fældet for hans skyld, og fordi hun 
aldrig havde gjort ham noget imod''. 

Anders Jensen Tonboe døde den 29.juli 1697 om efter-

Præst og bønholder ved Hansted Hmpital Paul Zebits 
Nielsen på arbejde på Hansted Hospital- her på 
prædikestolen i Kirkesalen. 

m i ddagen efter godt 16 års ægteskab med sin elskede 
Dorthea. 

Han blev 49 år gammel - og dermed var" et 
samdrægtigt, kærligt eksemplarisk og velfornøjeligt 
ægteskab, hvori der kun var een vilje i begge hjerter og 
kun eet hjerte i begge legemer til ende". 

Hospitalet oprettes 

Da Anders Jensen Tonboe blev gravsat under korgulvet 
i Hansted kirke den 6.august 1697, ringede alle kirke
klokker i Horsens. 

Der blev tændt vokslys ved hans fædrene gravsted ved 
Klosterkirken- og ved kisten holdt Hansteds sognepræst 
Peder Toxværd den tale, hvoraf en del af foranstående ci
tater er taget. 

Dorthea Hansdatter var knuget af sorg over ægtefællens 
død, men skulle leve sit liv videre sammen med deres en
este endnu levende søn. 

Men døden hvæssede sin le- og kom igen til 
Hanstedgård. 

Få dage før julen i 1704 døde hendes sidste barn - og 
det slog hende næsten ud. Hun søgte endnu mere trøst i 
Gud og hans ord, gik flittigt i kirke, forberedte sin begra
velse med salmevalg og fastede totalt på bestemte 
ugedage for på den måde at komme nærmere Gud med sin 
"nådehungrende sjæl". 

Hun søgte ensomheden, men opholdet på Hanstedgård, 
hvor "minderne stirrede fra hver en krog og sorgen rugede 
over alle minder" blev dog snart uudholdeligt for hende. 

Efter samråd med søskende og nære venner flyttede hun 
derfor igen til Horsens by i forsommeren 1705, hvor hun 
blev " til stor glæde og velsignelse for mange mennesker" 
i sine sidste leveår. 

Samtidig modnedes den plan og den tanke, som hun og 
hendes mand havde haft om at skænke det meste af deres 
formue til hjælp for mennesker i nød. 

l 1705 oprettede hun en fundats for Hansted Hospital 
med bestemmelser om, at bl.a. Hanstedgård, 55 gårde og 
23 huse samt en række jordområder og tiender skulle 
bruges til at oprette Hansted Hospital - og i 171 O lavede 
hun testamente, hvori skænkede store gaver til fattige og 
gjorde nogle tilføjelse til fundatsens bestemmelser om 
Hansted Hospital - en fundats, som i øvrigt blev formet af 
justitsråd Oluf Krabbe og stadfæstet af Kongen. 

Dør som 53-årig 

Dorthea Hansdatter levede sine sidste år inde i Horsens 
i dyb sorg over at have mistet mand og børn. 

Fattigfolk - som der var mange af dengang- opsøgte 
hende og modtog økonomisk hjælp, oghun besøgte de 
fattige, der var for syge til at komme til hende- og hjalp 
på mange måder mange mennesker rundt om i byen og 
i Hansted. 

l hendes to sidste leveår blev helbredet meget skrøbeligt 
med hyppig feber, og rådmænd, borgmestre, præster, 
apotekere og læger besøgte hende jævnligt på bopælen i 



På Hmpitalet har man en stor havestue, som beboerene ofte bruger til sang og underholdning- med serveringfra eget 
køkken, der står for al spisning i huset. Fra havestuen er der direkte udgang til Hospitalets store og smukke park 

Horsens by og trøstede så godt de kunne., før hun døde i 
januar 1711 kun 53 år gammel - og dermed ikke selv 
oplevede, at planerne om Hansted Hospital blev ført ud i 
livet. 

Hendes kiste blev under meget stor deltagelse hensat i 
Klosterkirken i byen, hvor sognepræst, magister 
A. Winding talte. 

Han sagde bl.a. at både Anders Jensen Tonboe og 
Dorthea Hansdatter var døde "efter at have udstået den 
sværeste sjælenød'', hvilket på den tid var udtryk for den 
sande kristentro og en tilkendegivelse af, at deres liv og 
gerninger fuldt ud vidnede om oprigtigheden i deres 
kristelige næstekærlighed- som lektor Sv.Aage Bay 
skriver i Historisk Samfund for Århus Stift i en 
redegørelse om Hansted Hospital i peiorden 1705- 1955. 

Hendes kiste blev senere ført til gravkapellet i Hansted 
Kirke. 

Hospitalet - før og nu 
Kort tid efter D011hea Hansdatters død i l 711 opf011e 

man et Hansted Hospital vest for Hansted kirkegård. 
Det hospital eksisterer ikke mere. 
l 1863 blev der nedsat en kommission, der fastslog, at 

"stiftelsen med dens nuværende indretning mere er et 
fattighus end et hospital". 

Man besluttede derfor at opføre et nyt hospital. 

Det gamle hospital blev revet ned, og vest herfor 

byggede man et helt nyt hospital bestående af en hoved
bygning og to sidefløje. Den nye bygning var færdig i 
1868, og dens virke blev baseret på en ny fundats af 
l O.oktober 1870. 

I 1881 byggede man en etage til ovenpå hovedbygnin
gen og en del af sidefløjene - og Hansted Hospital fik stort 
set sit nuværende udseende. 

Hansted Hospital er kendt ud over det ganske land, og i 
Hospitalets egen kirkesal er ophængt et stort maleri af 
stifteren, Dorthea Hansdatter. 
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Lektor Sv:Aage Bay "Hansted Hospital 1705- 1955" 
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HANSTED - EGEBJERG 
HUSHOLDNINGS
FORENING~~~-~~ ~ ~ :J:. ~ 

Tekst: Annalise Daugaard ~~ ~ 
~/J/f/NGS~~~ 

E
fter et godt j utearrangement med j utehygge og 
hj.erm~ebagte k~ger, underh~ldn in g af "Bygholm
tnoen og amenkansk lotten om fine aevinster 

1::> ' 

hvor Ruth havde lavet nogle flotte dekorationer, sluttede 
dette århundrede og vi er så begyndt på år 2000, hvor vi i 
janua.r har haft besøg af Dammask væverierne i Kolding, 
der vrste mange flotte duge og sengelinned. Der blev købt 
og bestilt mange fine ting. 

Nu er der så tid til vor årlige spisning- torsdag den 
16. marts kl. 18.30 i klubhuset ved Egebjerghallen er der 
hyggeaften med en fin middag og kaffe med lagkage, un
derholdning og amerikansk lotteri. Vi håber, at mange 
kommer og tager manden med. Hvis l kender nogle, som 
vil være med i vor forening, så kom og se, hvad vi laver. 
Tilmelding til bestyrelsen senest fredag den 9. marts. 

Tirsdag den 9. maj kl. 18.30 i skolekøkkenet på 
Egebjergskolen- Generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen vil fiskemanden på Vi
borgvej fortælle om "Alt godt fra havet" og der bliver 
vinsmagning. 
Tilmelding til bestyrelsen senest onsdag den 3. maj. 

Onsdag den 14. juni kl. 19.00 besøger vi In-mode, 
Herning. Vi kører fra svømmehallen kl. 18.00. Der er 
modeopvisning og derefter kan der handles. 
l pausen serveres kaffe. 
Tilmelding til bestyrelsen senest onsdag den 7.juni. 

AFLYSNING 
På grund af indtrufne 

omstændigheder, ser vi os 
desværre nødsaget til at aflyse 

arrangementet 
19. til 21. marts 2000, 

med African Childrens Choir. 

Arrangementsudvalget og 
Hansted Menighedsråd. 

Rejsegilde 
Tekst: Frands Paaskesen 

T
irsdag den 30. november 1999 tog man de første 
spadestik til 4 ældreboliger på Rådvedvej Il i 
Egebjerg. Det var Horsens Andelsboligforening og 

Horsens kommune, der markerede begivenheden-
og allerede fredag den Il. februar 2000 kl. 12.30 blev der 
holdt rejsegilde. 

Der var ca. 50 gæster mødt op og der blev holdt tale 
først af Horsens Andelsboligforenings formand Kjeld 
Olsen, der bl.a. takkede håndværkerne for deres gode 
indsats i det noget forsinkede byggeri . 

Derefter talte Karsten Bjerregaard og han glædede sig 
til, at kommunen nu kunne stille sådanne velindrettede 
boliger til rådighed for værdigt trængende personer, og 
han slog kraftigt på, at det betyder meget for beboeren, at 
de trods et eller andet handicap, kan trives i boligen. 

Arkitekt Wohlert havde også ordet. Han takkede 1 

ligeledes håndværkerne og kommunen for et godt samar
bejde, og samtlige 
3 talere udbragte 
hver især et leve 
for byggeriet og 
den nye æl
drebolig på 
Rådvedvej. 

Det er så 
ganske afgjort et 
godt initiativ, der 
her er taget fra 
Horsens Sund
heds- og Socialud
valg med Karsten 
Bjerregaard i spid
sen og det må 
også stå som et 
udtryk for, at 
Horsens er en god 
kommune at bo i. 



Egebjerg Dagli Brugs 
har fået ny uddeler 
Tekst: Frands Paaskesen 

En kort præsentation af Jeppe Hansen, vores nye uddeler i 
Egebjerg Dagli Brugs, som det nu hedder. 

Jeppe Hansen er 25 år og stammer fra Aagaard ved 
Kolding. Han er faktisk født i Svendborg, men hele sin 
barndom og ungdom har han tilbragt i Aagaard. 

Han fortæller selv: 
Jeg stod i lære i Aagaard Dagli Brugs, derefter var jeg 

et halvt år ansat i Dagli Brugsen i Højer, hvorefter jeg 
kom til Super Brugsen i J els. Der var jeg i godt et år, og så 
kom jeg til Fredericia, hvor jeg blev uddelerassistent i 
Super Brugsen . Der var jeg i 3 år. Fra Fredericia kom jeg 
til en større Super Brugs i Ringkøbing, hvor jeg blev 
souschef og her var jeg i 2 år. 

Det er faktisk gået slag i slag, og det kan måske virke 
på nogle mennesker, som om jeg har faret lidt for meget 
rundt, men der har også været vikarsti Ilinger i mellem. 
Men nu er jeg kommet tilbage til det østjyske igen, og det 
er i hvert fald ikke min mening at flytte om 2 år igen. Jeg 
har altid drømt om at få en stilling i trekant området, og 
selv om Egebjerg ligger i den nordlige del , så hører den 
alligevel ti l her. 

Både min forlovede-Tina-og jeg glæder os til at falde 
til her, men vi skal jo først enten købe eller bygge et hus, 
og indtil det er i orden, bor vi i Ødsted, hvor Tina er fra . 

Jeg har erfaret, at der er en ret aktiv sportsforening her i 

Egebjerg, og jeg kan da fortælle, at jeg selv er ivrig 
sportsmand, jeg har spillet både volleyball og fodbold, 
hvor jeg kommer fra . 

Min forgænger Brian Scheel Hansen fik hævet Egebjerg 
Brugs fra Lokal og til Dagli Brugs, og det er min helt 
bestemte mening at holde dette niveau i hævd. 

Jeg glæder mig til at komme i gang. 

Fra arkivet 
Tekst: Peder Pedersen 

Som man kunne læse i forrige nummer af Broen, har 
Hansted Sognearkiv i en forsøgsperiode på tre måneder 
været åben for offentligheden hver første og tredie 
mandag i måneden fra kl.l9.00 til 21.00. 

Det har imidlertid vist sig, at behovet for at holde åbent 
ikke var så stort som først antaget, derfor har vi besluttet 
fremover kun at holde åbent en aften om måneden, nemlig 
den første mandag i hver måned fra kl. 19.00 til 21 .00. 

Det vil derfor sige, at tidsplanen for de kommende tre 
måneder ser således ud: Mandag den 6. marts, mandag 
den 3. april , mandag den l . maj. 

Vel mødt i arkivet! 



''Kastanjealle'' 
Tekst: Peder Pedersen 

Byggemodning af 16 grunde 

Som mange forbipasserende nok har bemærket, er bygge
modn ingen af fors te etape af udstykningen 
"Kastanjeparken .. gået i gang. l første omgang er det l . 
sidevej til Kastanjeparken med 16 parcelhusgrunde, det 
drejer sig om. 

De geotekniske undersøgelser blev foretaget allerede i 
oktober. Der blev fundet et meget tykt muldlag-op til l 
meter- de næste fire meter derunder var ler, i en enkelt 
boring i den ost l igc ende af arealet fandtes. "mergel '' i 
nogle boringer nær Egebjergvej fandtes "silt" 

Derefter var det arkæologernes tur. De søgte efter for-

tidsminder. Mulden blev rømmet af i fem bælter på tværs 
af arealet. Et sted blev der fundet forkullede sten, som 
kunne tyde på, at her havde engang været en bålplads, 
ellers fandt man intet af interesse. 

En uges tid inde i det nye år begyndte så arbejdet med 
kloakering- afvanding af arealet, som det hedder i 
fagsproget. Vand- og kloakledningerne kommer til at følge 
de fremtidige veje. Da den østlige del af arealet skråner 
mod øst, kan vandet herfra ikke ledes ud til Egebjergvej 
nord for Højvang, derfor valgte man at lægge ledningen til 
den sydlige del af udstykningen allerede nu og lede vandet 
den vej. 

Når arbejdet med kloakeringen er tilendebragt, går man 
igang med at anlægge veje. 

Byggemodningen ventes at være færdig ca. l. maj 2000. 

Et højspændingskabel, som i dag går skråt over marken, 
vil blive flyttet ud i fortovet på Egebjergvej. Kablet, som i 
dag er med til at forsyne Chemitalic med strøm, skal i 
fremtiden også forsyne det nye område. 

Projekteringen af kloaknettet bl iver udført af det 
rådgivende ingeniørfirma Hundsbæk & Henriksen a/s 
Horsens. Medens projekteringen af vejnettet udføres af 

Horsens Kommune. 
Arbejdet bliver udført af entrepenørfirmaet 

Harry Andersen og søn a/s, Grinsted . 
Projektleder og tilsynsførende for Horsens Kommune er 

ingeniør Grethe Koch Petersen. 
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er der er 
oato huske 
værd at 

KAL 
MARTS 

Mandag den 6. 
Hansted Sognearkiv 
holder åbent kl.19.00-21.00. 

Tirsdag den 7. 
Kagecafe på Hansted Hospital kl. 14.00 
Kommer Hedvig Karoline Pedersen, guitarrist 
Arne Krikau, Grete Obel og Finn Holmboe- Vi 
skal opleve en syng-med eftermiddag med 
bl.a. de dejlige danske revyviser fra 30'erne. 

Torsdag den 9. 
Lundum - Egebjerg - Hansted 
Pensionistforening 
afholder generalforsamling kl. 14.00 i klubhuset 
ved Egebjerghallen . Derefter bankospil. 

Torsdag den 16. 
Hansted - Egebjerg 
Husholdningsforening 
afholder spisning kl. 18.30 l klubhuset ved 
Egebjerghallen. 

er der er 
oato huske 
værd at 

Tirsdag den 21. 
Generalforsamling i Hansted 
Hospitals Venner kl. 19.30 
på Hansted Hospital. 
Efter generalforsamlingen vil forstander Jette 
Lund fortælle om Hansted Hospital. 

Tirsdag den 28. 
Kagecafe på Hansted Hospital kl. 14.30 
Modeopvisning v/G.J. Konfektion- Hansted 
Hospitals Venners flotte modeller vil vise tøjet. 

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



APRIL 

Mandag den 3. 
Hansted Sognearkiv 
holder åbent kl.19.00-21.00. 

Torsdag den 13. 
Lundum- Egebjerg
Hansted Pensionistforening 
afholder forårsmøde kl. 14.00 i klubhuset ved 
Egebjerghallen. Ole Schmidt vil fortælle om en 
spændende rejse til Island. 

Torsdag den 13. 
Kagecafe på 
Hansted Hospi
tal kl. 14.00 
"Hvordan laver vi 
smukke blomster
dekorationer til 
påske?" 
Ove Frost Jensen 
kommer og viser, 
hvordan han laver 
blomsterdekora
tioner. 

Tirsdag den 25. 
Støtteforen i n gen 
afholder klubaften 
med banko i 
klubhuset kl. 19.00. 

MAJ 
Mandag den 1. 
Hansted Sognearkiv 
holder åbent kl.19.00-21.00. 

Torsdag den 4. 
Lundum - Egebjerg -
Hansted Pensionistforening 
tager på bustur tager på forårstur til Kolt Ældre 
Højskole. Afgang kl. 10.00 fra Den Gl. Brugs og 
Hansted Kirke. 

Tirsdag den 9. 
Hansted - Egebjerg Husholdningsforening 
afholder generalforsamling kl. 18.30 i 
skolekøkkenet på Egebjergskolen. 

Lørdag den 13. 
Lundum - Egebjerg -
Hansted Pensionistforening 
5-dages bustur til Berlin. 

Torsdag den 25. 
Kagecafe på Hansted Hospital kl. 14.00. 
Underholdning af Katy Bødtger. 

Tirsdag den 30. 
Støtteforen i n gen 
afholder klubaften med banko i 
klubhuset kl. 19.00. 

JUNI 

Mandag den 5. 
Grundlovsdag på Hansted Hospital. 
Underholdning ved Horsens Politiorkester, 
derefter grundlovstale -nærmere oplysning om 
tidspunkt i dagspressen. 

Fredag den 9. 
Kaskelotten 
holder aktivitetsdag 
kl. 15.00-17.00 
- alle er velkomne. 

Onsdag den 14. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
besøger In-Mode i Herning. 
Afgang fra svømmehallen kl. 18.00. 



Roser, stedsegrønne, 
buske, frugttræer, 
hækplanter, stueplanter. 
Alt i moderne binderi: 
Buketter, dekorationer, 
kranse, bårebuketter m.m . 
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Johansens Planteskole 
Silkeborgvej 67- 8700 Horsens- Tlf. 75 62 26 46 

Malerffrma 11 
MICHAEL ROSENBERG 

Østergade 1 09, 8700 Horsens 
Mobil: 20 42 15 05 

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 75628007 • 75621902 
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Guldager Energi AIS 
Frederiksberggade 25 

8700 Horsens 


