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Ungdomsskolen 
hvad er det? 

-

Ungdomsskolen i Ege
bjerg er en af de 7 afde-
linger under den kommu

nale ungdomssko le i Horsens. 
Ungdomsskolen er for ele

ver fra 7. klasse hvor de kan 
tilmelde sig ungdomsskolens 
fag, ture og klubtilbud. 

Klubben er åben for alle 
unge. Vi lægger vægt på, at de 
unge har medindflydelse og er 
medbestemmende i klubbens 
drift. De voksne medarbejdere 
lytter til de unges ønsker - og 
vi er kendt for at handle hur
tigt hvis det er nogle ønsker vi 
kan opfylde. De unge kan også 
tilmelde sig undervisning i Hyggeforanjjernsynet. 
ungdomsskolen, der bliver 
hvert år tilbudt rigtig mange gode muligheder for at dygtig
gøre sig eller bare få hjælp til et hængeparti inden for for
skellige sprog- matematik eller dansk. Der er også mange 
kreative fag at vælge imellem, lige fra barnepleje og til at 
bygge sin egen fiskestang. For vores eget vedkommende 
har vi i denne sæson 3 undervisningshold - show dans -
elektronik og foto, undervisningen foregår på 
Egebjergsko len. 

I klubben er der åbent hver mandag- tirsdag og onsdag 
fra kl. 19,00-21,50, her kan de unge komme og spille bil
lard - bordtennis- poll, og andre spil , eller måske bare se 
fjernsyn- høre noget godt musik og snakke med hinanden. 
Der er også fredags åbent en gang imellem fra kl. 19,30 ti l 

Videonat i ungdomsskolen. 

-

23,00, datoerne for fredags åbent kan ses i vores ungdoms
blad Spot ON. For at komme i klubben skal man have et 
klubkort, det koster 25 kr. for en hel sæson, men er man til
meldt et undervisningshold er det gratis. 

Skulle der nu sidde en læser, med en god ide som de tror 
de unge kunne have interesse i, så kom ned i klubben og lad 
os snakke om det, vi er altid meget interesseret i nogle nye 
ideer, man er også altid velkommen til bare at kigge forbi og 
se hvordan der er i klubben. 

Med ven lig hilsen 
Ungdomsskolen 
Irma Egelund 

Jesper spiler bordtennis. 
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SSP-arbejde 
praksis i Egebjerg 

• 
l 

Tekst: Henrik Meldgaard, viceinspektør Horsens kommunale Ungdomsskole 

I 
starten af sidste måned skete der med korte mellemrum 

to overfald her i Egebjerg. I det sidste tilfælde måtte 
ofret en tur omkring skadestuen og behandles for 

skrammer efter den grove og utilstedelige behandling. Den 
dreng, der var initiativtager og hovedmand i overfaldet, 
kendte den overfaldne fra tidligere, da han var elev på sko
len. Han var ikke alene om overfaidet, men havde en 
backinggruppe med. 

Overfaldet blev meldt til politiet, som hurtigt foretog an 
afhøring af den dreng, der var hovedmand i overfaldet. De 
øvrige deltagere blev afhørt, og i det hele taget reagerede 
politiet hurtigt og konsekvent over for de unge, hvor de 
fleste er under 15 år. Fra Ungdomsskolens side blev der 
foretaget hjemmebesøg af vore to street-walkere, som sam
men med forældrene satte nogle stramme rammer op for 
drengen. Han må ikke forlade hjemmet om aftenen, og han 
har forbud mod at vise sig i Egebjerg-området overhovedet. 

Street-walkerne er en vigtig del af Ungdomsskolens ind
sats for at forebygge og bremse kriminalitet. De færdes i 
byen om aftenen, og i weekenderne også om natten, og ud 
fra deres kendskab til de unge ved de, hvor der kan opstå 
'brændpunkter'. Street-walkeme er også ansat 

EDB giver nye muligheder- og de unge er hurtige til at ud
nytte dem. To unge arbejder målrettet med PC-kørekort i 
Ungdomsskolen. 

Ungdomsskolens klubber, og de unge har tillid til disse 
voksne, som de ved kan hjælpe dem med kontakter eller 
støtte dem, når de ikke selv kan overskue tingene. Street
teamet arbejder tæt sammen med kommunens SSP-koordi
nator og politiet, og med deres funktion har kommunen fået 
et ekstra vågent øje. 

Hvad gør man som forældre, hvis ens barn bliver mob
bet, truet eller direkte udsat for fYsisk overlast ? I en sådan 
situation føler mange forældre frustration og afmagt, og 
nogle lukker sig inde med problemet, andre er mere udfa
rende og kontakter venner og naboer, for nu må der gøres 
noget. Men hvad ? Her opstår der ofte en del uenighed, af
hængig af, hvor tæt man er på problemet. I en populær TV
serie så jeg for nylig en yngre politimand, der i rollen som 
far både overtrådte loven, men også skræmte sit eget barn 
fra vid og sans ved at opsøge faderen til den dreng, der mob
bede sønnen. Politimanden truede med sin pistol og gjorde 
sig derved til selvtægtsmand. Nu var det hele jo TV og fik
tion, men mon ikke tanken har luret i baghovedet hos en del 
forældre: De frække lømler burde have en afklapsning, de 
kan mærke! 

Desværre er der ikke videnskabeligt eller historisk belæg 
for, at denne metode virker. Tværtimod skræmmer sporene. 
Men børn, unge og forældre står ikke alene, hvis den unge 
bliver udsat for overlast på den ene eller den anden måde. 

Både skolen, ungdomsskolen og i givet fald politiet er 
med på sidelinien, hvis der opstår problemer. Alle parter 
står klar til at støtte familien og den unge, og det værste man 
kan gøre, er at gå alene med sit problem, så det kan vokse 
sig større og større. Fortæl klasselæreren, klubmedarbejde
ren eller en anden voksen om problemet. Er der tale om 
mobning eller trusler, gælder det om at gribe hurtigt ind, så 
'skadevolderen' kan blive konfronteret med sine grove 
handlinger. Som forældre gælder det om at bevare roen: Vis 
den unge, at problemet kan løses- ikke ved at gå i panik el
ler ved at tage offer-rollen på sig, begge dele forstærker kun 
den unges følelse af afmagt. Brug det netværk, der findes til 
at imødegå disse problemer- og det er vores erfaring, at 
mobberne og dem, der truer, stopper deres aktiviteter, hvis 
der bliver grebet hurtigt og konsekvent ind. Fortæl også den 
unge, at det ikke er nogen god ide at være tilskuer eller 
'passiv deltager', når en anden ung bliver mobbet eller ban
ket. Tag afstand fra disse handlinger, gå væk, så en over
faldsmand ikke får publikum- og alarmer nogle voksne! 



Ikke al skønhed kommer inde.frra, og i Ungdomsskolenfår 
de unge sidste skrig i trendy makeup, 

Skolen, ungdomsskolen, de sociale myndigheder og po
litiet samarbejder inden for reglerne om SSP-arbejde i 
kommunerne, 

SSP er navnet, der dækker et samarbejde mellem skolen, 
de sociale myndigheder og politiet SSP er en forebyggende 
foranstaltning, hvor parterne støtter hinanden i arbejdet for 
at mindske kriminalitet blandt unge. 

Netop i denne tid er der fokus på de unge- eller rettere 
de unge, der overtræder samfundets regler og normer på en 
voldsom og brutal måde. Ofte virker det, som om disse unge 
handler uden normer og uden tanke for de konsekvenser, de 
udsætter uskyldige ofre for. Som altid er medierne parat, når 
de unge går over stregen- til gengæld har myndighedernes 
parathed over for de unge lovbrydere ikke været noget at 
prale af. I de tilfælde, hvor de unge kriminelle er under 15 
år, kan der som hovedregel ikke foretages frihedsberøvelse , 
og der er stor mangel på sikrede opholdssteder til de lidt æl
dre unge. 

Ser vi på de unge lovovertrædere, er unge af anden et
nisk oprindelse end dansk i overtal. Netop denne gruppe af 
unge har andre normer og lader sig ikke påvirke med de 
sædvanlige socialpædagogiske metoder. Men fælles for alle 
unge gælder, at de ikke er født kriminelle- men i deres nære 
miljø er der under opvæksten sket svigt i opdragelsen. 
Derfor gælder det som hovedregel , at de unge har brug for 
tydelige og konsekvente voksne, som stiller krav til dem
bolsjepædagogikkendur ikke! Det værste , man kan gøre, er 
ikke at have forventninger til de unge, så taber de interessen 
og skaber hurtigt deres eget normsæt, som ofte er gadens 
lov. 

I Horsens Kommune har Ungdomsskolen været en del af 
det kommunale samarbejde, der har arbejdet med en såkaldt 
gruppe af 'v ilde unge' , som bragte sig selv i søgelyset med 
kriminal itet, provokerende optræden i byen og almindelig 

afstandtagen fra skolegang osv. Vi har stillet krav til disse 
unge, idet de alle er blevet tilbudt arbejde, ofte i kombina
tion med undervisning. De unge har fået tilbudt en mindre 
arbejdsdusør for at passe deres arbejde- og på denne måde 
er det faktisk lykkedes at sprede gruppen og fastholde de 
fleste af dem i arbejdsforhold. 

Når de unge lovovertrædere i den grad er kommet i fo
kus, er der egentlig tale om et paradoks, for statistikken vi
ser, at vi aldrig har haft så mange lovlydige unge som i dag. 
Der er kun nogle ganske få procent, som begår kriminalitet 
Til gengæld er antallet og alvoren i deres kriminelle hand
linger af en sådan grad, at vi som samfundsborgere tager af
stand fra disse unge og ønsker dem isoleret fra samfundet 
Og det er nødvendigt at sende tydelige signaler til disse 
unge- vi vil ikke acceptere deres vold eller truende adfærd 
i øvrigt 

Ser vi tilbage på den aktuelle sag, er det vigtigt at 
understrege, at der efter politiets opfattelse er tale om en en
keltstående sag. Der er altså ingen grund til at frygte vold el
Jer overfald på gaderne i Egebjerg- det er stadigvæk en fre
delig plet på landkortet, men vi må erkende, at de unge også 
i vore dage er mobile. Egebjerg er ikke isoleret ø, men en 
del af det danske samfund på godt og ondt Derfor kan der 
aldrig trods omfattende forebyggende foranstaltninger stil
les garantier op. Men aktuelt er der ingen grund til at være 
opskræmt Politiet og street-teamet besøger også Egebjerg, 
og de unge kan trygt og roligt gå til og fra sport og ung
domsskole. Der er heller grund til at frygte bestemte etniske 
eller andre grupper af unge fra bestemte kvarterer i byen. I 
Ungdomsskolens klub kan alle unge principielt komme, 
men vi stiller krav om ordentlig opførsel, og kan en enkelt 
ung ikke indordne sig, bliver han/hun bortvist og hjemmet 
bliver kontaktet. 

I kølvandet på sagen har Egebjergskolen afholdt møde 
med en del forældre til unge i de større klasser, elevrådet er 
blevet mobiliseret til at give signalerne videre til klasserne, 
og fra skoleinspektør Kim Fuglsang er der udsendt et ny
hedsbrev med en gennemgang af forløbet og ikke mindst en 
opfordring til de voksne om at lytte til de unge og om at på
tage sig det ansvar, der hører voksen-rollen til. Skolen vil 
senere på året starte et større udredningsarbejde om mob
ning, så der i de enkelte klasser kan etableres et beredskab 
mod mobning. 

Fra det offentliges side, dvs. skolen, ungdomsskolen, 
børnefamilierådgivningen, sundhedsplejen, pædagogisk
psykologisk rådgivning og politiet, er der stor bevågenhed 
over for de unge, der er i søgelyset p.g.a. deres adfærd. Vi 
vil gerne bevare kontakten til dem , og vi vil gerne støtte for
ældrene i deres livs sværeste rolle- som opdragere og norm
sættere for de unge. Alle unge har brug for grænser, der ikke 
er til forhandling hele tiden. 

Vi tror på, at dette arbejde kan lykkes- men alle må 
yde deres bidrag, både den unge, forældrene og de samar
bejdende offentlige myndigheder og institutioner. 



Villa Kul la 
Tekst: Frands Paaskesen 

N
ede ved Vandværkssøen i skoven ligger en af 
Danmarks smukkest beliggende spejderlejre. 
Hytten har i mange år trængt til en kærlig hånd, 

hvilket man er i fuld gang med nu. Jeg har besøgt Villa 
Kulla og har talt med Henrik Madsen, som er byggeleder, 
Henning Petersen, som er Hyttefar og udlejer samt Lis 
Ragn, som står for pengesagerne. 

Hvem ejer Villa Kulla i dag? 

Det gør KFUK Spejderne og Set. Georgsgilderne i 
Horsens har drifts- og råderet over huset. 

Det er gået til på den måde, at det kneb lidt for KFUK 
spejderne at skaffe midler til husets vedligeholdelse, det 
kunne Set. Georgsgilderne så til gengæld klare. Vi havde 
mulighed for både at stille arbejdskraft og skaffe penge
midler til rådighed, og på den måde har vi således overtaget 
driften af Villa Kulla. 

Vi har selvfølgelig oprettet en kontrakt med spejderne 
om, hvordan det skal køre. 

Hvornår er spejderhytten opført? 

Det er den i 1960. I forrige nummer af Broen var der et 
billede af vandværket fra 1950, og da var Villa Kulla ikke 
på. 

Hvem har så brugt huset i de år der er gået? 

Det har spejderne først og fremmest, men det har også 

"KuJla " med den nye overdækkede teresse 

været lejet ud til skoler og børn. Det er selvfølgelig også 
det, vi vil fortsætte med, så børn har et godt sted at være, 
når de er på tur i Hansted Skov med deres lærere og ledere. 

Villa Kulla har selvfølgelig også besøg af mennesker, 
som bare kommer forbi og bare sætter sig udenfor, hvor de 
kan nyde deres medbragte madpakke, uden at de behøver at 
komme ind . 

Hvem betaler istandsættelsen nu, det er jo en 
ret stor omgang? 

Vi har haft et møde med kommunen, og Horsens kom
mune har stillet sig yderst velvillig over for os. Vi har også 
søgt forskellige fonde, hvor vi har fået støtte. Vi regner 
med, at det hele vil komme til at koste omkring kr. 250.000. 

Vi skal også have nyt gulv med isolering under, vi skal 
have vandskuret en væg og vores badeværelse skal også 
moderniseres. 

Der vil gå ca. et års tid endnu med renoveringen, og der
efter bliver det kun almindelig vedligeholdelse. 

Er alt sammen så med frivillig arbejdskraft? 

Ja, det er det bortset fra taget, vinduer og dræning, der 
havde vi håndværkere på. 

Indvendig er det også ved at være i orden . Køkkenet fun
gerer fint, der er blandt andet lagt nyt gulv, der skal blot ma
les og køjesengene er nye og fine, bortset fra nogle få skruer 
er de dyvlet sammen, det er rigtigt håndværk. 

Foruden den nye overdækkede terrasse er der også ord-
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Facade efter renovering: Nye vinduer, døre og tag 

net udenfor, samtidig med at vi får sti llet arealet på den an
den side af åen til rådighed til teltlejr. 

Palle Koch har lovet at være behjælpelig med at skaffe 
granrafte r. 

I det hele taget er udearealerne blevet drænet og en ny 
bundsikret P-plads er lavet. 

Som en sidegevinst til dræningen er lejrpladsarealet 
næsten fordoblet, idet krat er blevet fjernet og sumpede 
områder er blevet brugbare. 

Der er pålagt nyt tagpaptag incl. l 00 mm ekstra isolering 
samt ny stemkant 

Der er isat nye vinduer, som udfYlder hele de oprindelige 
vinduesåbninger samt nye døre. Det har indenfor givet me
get mere lys med de nye store vinduer samt et flot vue ud 
over skoven. 

Der er lavet ny hovedvandsforsyning til huset. 

l regner så med, at der stadigvæk bliver god 
brug for Villa Kulla i fremtiden? 

Ja, det gør vi absolut. Vi har allerede mange forespørgs
ler fra spejdere og børnehaver og naturlærehold, og når vi 
nu får lagt sidste hånd på værket, bliver det absolut et at
traktivt sted at være. 

Vi har jo desværre været noget udsat for indbrud og hær
værk hernede. Tyveri har især drejet sig om bygningsartik
ler, såsom håndvaske, toiletter og brædder. 

Men nu bliver der også sat en alarm op, det anser vi som 
værende nødvendigt, og det bliver et anlæg, som går ind på 
nogle telefoner. 

Der er for mig ingen tvivl om, efter den samtale med 
dis~e mennesker, og med Set. Gorgsgildernes styring af 
spejderhytten, at den nok skal overleve som en af de smuk
kest beliggende spejderlejre i Danmark, så VillaKulla fort
sat må ligge som en attraktion ved Vandværkssøen i 
Egebjerg. 

Det er noget, som vi beboere i sognet også må værne. 

LUNDUM - EGEBJERG - HANSTED 
PENSIONISTFORENING 

VINTERPROGRAM: 

Torsdag den 14. december kl. 14 afholdes 
gudstjeneste i Hansted Kirke. 
Derefter er der kaffe og underholdning i 
Egebjerg forsamlingshus. 
Der kører kirkebil. 

Vores første møde i det nye år bliver torsdag 
den 11. januar kl. 13 i klublokalet ved 
Egebjerg Hallen. 
Det bliver med spisning og bankospil. 
Husk at medbringe tallerken og bestik 
foruden kop til kaffen. 

Torsdag den 8. februar kl. 14 i klublokalet 
kommer den kendte natur og miljøhistoriker 
Eigil Holm fra Gedved og fortæller om egnen 
nord for Horsens. 
Eigil Holm er en meget interessant fortæller 
og der vises samtidig lysbilleder. 

Torsdag den 19. april kl. 14 i klublokalet får vi 
besøg af konsulent Karsten Billegrav fra 
Kolding, han vil fortælle om, hvordan humor 
bygger bro mellem mennesker. 
Det bliver noget helt nyt at høre om. 

Alle er selvfølgelig velkomne til disse møder, 
men vi beder venligst om tilmelding i god tid 
til nedenstående bestyrelsesmedlemmer. 

Søren Larsen, formand ........... 75 65 63 85 
Frands Paaskesen, 
næstformand . ...... ......... .... .. 75 65 62 02 
Irma Sahner .. . ... ................. 75 65 64 61 
Marie Pedersen ... .... .. .. . .. .... . 75 65 63 82 
Elly Johansen .. . ..... . ......... . . . 75 65 63 81 

December-januar-februar~==================================================J~IUI 



Guds t jenester 
Dec. - januar - februar - 2000/01 

.... . ······ • S~nc:l;,tgden 3. december 2000 
·.: 1~ · søndag i ad\lent 

Søndagden10.december2000 
2. søndag i advent 

. . . ... 

• Søndag den 17. december 2000 
iL 3. søpdag i .advent ..... '· .: .· ... . •'' , . . · 

Søndag den 24. december 2000 
4. søndag i advent - juleaften 

M~rulag<den 25~ december 2000 
" ~,..l~c:lag · 

Tirsdag den 26. december 2000 
2. juledag 

LUNDUM KIRKE HANSTED KIRKE 
' 

14.00-Familiegudstjeneste 10.30 - Familiegudstjeneste 
Ingerlise ~ander lng~rlis~ Sander. 

09.00 
Ingerlise Sander 

. 

10.30 
Ingerlise Sander ..•.. ·····• 

15.00 
Ingerlise Sander 

10.30 
Ingerlise Sander 

09.00 
Ingerlise Sander 

10.30 
Ingerlise Sander 

19.30 

Julekoncert · ·· ·••· 

16.30 
Ingerlise Sander 

.. ·.·. 09.00 
· Ingerlise Sander 

10.30 
Ingerlise Sander 

. 

. ·:: s'll~~g .del) 31. december 2000 : · ··· 
;• Nytarsaften · 

Ingen gudstjeneste 
Se Hansted ... < · •·•··· 

... 23.30 <>· ...... 

Ingerlise Sander 
.... 

Mandag den 1. januar 2001 
Nytårsdag 

: .. .. .. . . . 
Søndag den 7. januar 2001 

l i:•: 1. søndag efter Hellig 3 konger 

Søndag den 14. januar 2001 
2. søndag efter Hellig 3 konger 

[·· ... . .. 

f·· • S~ndag ,,den· 21. jC,lpuar goo1 
1 i 3. sØndag efter Hellig 3 konger 

Søndag den 28. januar 2001 
4. søndag efter Hellig 3 konger 

'(' . . 

Søndag.den 4. februar 2001 
Sidste søndag efter H. 3 k. ,,. 

Søndag den 11. februar 2001 
Septuagesima 

• Søndagden 18. februar 2001 
$eksagesima 

Søndag den 25. februar 2001 
Fastelavn 

....... .. ·· . 

····•·• SØndag. den 4. marts 2001 
. • søndag · i fasten 

14.00 
Ingerlise Sander 

.. .. ' 
Ingen gudstjeneste 

Se Hansted 

Ingen 
gudstjeneste 

09.00 
Dorte Isaksen 

09.00 
Ingerlise Sander 

Ingen 
gudstjeneste 

14.00 
Ingerlise Sander 

Ingen 
gudstjeneste 

14.00 - Familiegudstjeneste 
Ingerlise Sander 

Gudstjeneste for begge 
sogne: Se Hansted 

10.30 
Ingerlise Sander 

. 
. 1 ~.()O - N.ytårsparade 

Ingerlise Sander 

09.00 
Dorte Isaksen 

Ingen 
gudstjeneste 

10.30 
Ingerlise Sander 

09.00 
Dorte Isaksen 

10.30 
Ingerlise Sander 

10.30 
Ingerlise Sander 

19.30 - Kirkekaffe 
Ingerlise Sander 

. . . . 

19.30 - · LYSJ:Judstjeneste 
Ingerlise Sander ' 



Hansted Hospital 
Torsdag den 14, december kl. 14.00: Julegudstjeneste i Hansted kirke 

ved Ingerlise Sander 
Søndag den 24. december kl. 14.00: Juleaftensgudtjeneste (for be

boere, pårørende og andre i 
sognet, som kan bedre på dette 

Tirsdag den 2. januar kl. 14.30: 
Onsdag den 24. januar kl. 14.30: 
Onsdag den 14. februar kl. 14.30: 

tidspunkt) ved Ingerlise Sander 
Ingerlise Sander (Altergang) 
Ingerlise Sander (Altergang) 
Ingerlise Sander (Altergang) 

Kirkebil for Hansted sogn 
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00,kl. 1 0.30og kl. 19 
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens '"'"'." ''"' 
dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du ønsker at være 
dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt. 
OpQiV din adr~~s~. enten eller der, hvor du vil stå på 
Aft~l ti9spunkf med 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 .. · 
Ole Leth tlf .. ... . :f;ii!( ........... , ... :· .. ... 75 6S: ~2 :32"" rv1()bil2o"11 69 12 

·Askeholm '59, 8700 Horsens 

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

Ingerlise Sander tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... .... .. .. 75 65 64 12 
Stængervej 24, 8700 Horsens 

;·· .,., ... ", 
· Tlf. på kirkegården 

75.656704 

Hans Thomsen 
. tlf. 75 65 61 33 . . .·· 

StængelVej 46, 8700 Horsens 



Meddelelser fra 
sognepræsten 

ADVENTSTIDEN: 

Hansted kirke søndag den 3. december kl.1 0.30 

l.søndag i advent. Traditionen tro kommer 2 fjerdeklasser 
fra Egebjergskolen sammen med deres musiklærer Karen 
Danmark. De synger og spiller advents og julesalmer, og 
alle som tidligere har deltaget i en sådan familiegudstje
neste vil vide, at disse børn fylder os med glæde. 

Lundum kirke søndag den 3. december kl. 14.00. 
Familiegudstjeneste og samvær i 
Medborgerhuset. 

Begge steder fortæller Helle Slotved eventyr, både for børn 
og voksne. Helle Slottved er en fantastisk historiefortæller, 
som med kropssprog, mimik og stemmens magi, fører sine 
tilhørere ind i eventyrets verden, så man glemmer tid og 
sted .. 

Julegudstjenster for dagplejebørn 
og dagplejemødre: 

Tirsdag den 5. december kl. 9.30 i Hansted kirke. 
Efter en times tid går vi i konfirmandstuen, hvor menig
hedsrådet serverer saftevand og æbleskiver. Jeg kan i et vist 
omfang rumme nogle hjemmegående mødre eller fædre 
med børn i 2-3 års alderen, som ikke er i dagplejen. 
Tilmelding senest torsdag den 30 . november. 

Torsdag den 7. december kl. 18.30 i Hansted kirke. 
Julegudstjenste for Egebjergkollegiets og Hanstedholms 
beboere med personale og pårørende: 

Pensionistjulegudstjeneste: Se annonce 

Julekoncert i Hansted kirke 3. søndag advent den 
17. december kl. 19.30. (Se annonce) 

Og så kommer jo højdepunktet, hvor vi mødes til juleguds
tjenester. Se gudstjenesteliste. Og der er altid plads. Selv ju
leaften - da er det skønt at sidde tæt sammen og fornemme 
julefreden ogjuleglæden. Selv glæder jeg mig meget, da jeg 
sidste år ikke var i sognet og for første gang i hele mit liv 
ikke var i kirke juleaften. Jeg glæder mig til at mødes med 
børn, unge og gam le ved alle tre juleaftensgudstjenester. Og 

hvem der ikke har prøvet at sidde i kirken julemorgen, 
skulle unde sig selv denne oplevelse. Da ånder alt fred og 
hjertet stemmes til højtid, når vi julemorgen stemmer i: 
Velkommen igen Guds engle små fra høje Himmelsale. -
Ja, selv 2. juledag er klangen ikke forstummet og man vil 
endnu kunne synge med på de kendte julesalmer. 

Andre arrangementer 
i december måned: 
Nytårsaften: 

Midnatsgudstjeneste kl. 23.30 i Hansted kirke: 
Der kommer forhåbentlig også et nytår, men forinden vil vi 
tage afsked med det gamle og derefter synge velkommen til 
det nye år. Sidste år blev det aflyst p.g.a. mit fravær, men nu 
glæder vi os igen til denne stemningsfulde stund. 
Gudstjenesten slutter . kl. 0.1 O. 

Januar-februar: 

Studieaften i præstegården tirsdag den 23. l. 2001: 
Vi har haft tre aftener om Israel og Israels folk og de to 

sidste aftener har vi været en hyggelig flok sammen. En 
gruppe af mennesker, som tænker alvorligt på at tage med 
undertegnede og min mand til Israel fra 23.4. til30.4. 2001 
-En del har meldt sig til. Vi besluttede ved sidste studie
kreds, at endelig tilmelding skulle gives den 23.1.200 l. Der 
er endnu pladser og man kan nå at være med til flere 
studieaften, som bliver fastsat sammen med de tilmeldte.
Hjertelig velkommen!!- Vi håber og tror, at forholdene bli
ver roligere inden vi rejser, ellers må vi jo udskyde turen. 
Det ligger i sagens natur. Men ring til mig og få flere oplys
ninger, hvis I er interesseret. 

Lige efter nytår tager jeg på lejr med konfirmanderne et 
par dage og fra den 9-1 til i hvert fa ld den 18-1 holder jeg 
fri- og feridage ovenpå juletidens anstrengelser, men dette 
v il ! høre på min telefonsvarer. 

Fastelavn: 

Traditionen tro er der fastelavnsgudstjeneste for familier 
med børn i Lundum kirke søndag den 25. februar kl. 14.00 
og derefter i Borgerhuset. Alle børn kan være udklædte. 



E julelegende af 
kendt forfatter 

Planeten, der fik besøg. 

Der var engang en ganske ung engel, som af en ældre 
engel - bekendt for sin visdom -blev ført rundt blandt uni
versets herligheder og vidundere. 

Sandt at sige var den unge engel ved at blive rigtig godt 
træt, og kede sig en smule gjorde den også. Den havde set 
hvirvlende mælkeveje, flammende sole og umådelige af
stande mellem stjernerne, og det forekom den, at der var en 
overvældende masse af alle disse naturfænomener. Tilsidst 
ankom de til den mælkevej, hvorafvort solsystem er en lille 
bitte del. Da de nænnede sig det flammehav, vi kalder vor 
sol, og de planeter, der går i kredsløb om den, pegede den 
gamle engel på en ganske ubetydelig klode, som drejede sig 
langsomt omkring sin egen akse, i størrelse kun som et støv
gran mellem mælkevejens giganter. 

Den unge engel fandt den ikke værd at interessere sig vi
dere for, så lille og kedelig, den tog sig ud, omtrent som en 
grå og snavset tennisbold. 

- Betragt den ganske nøje, sagde den gamle engel og pe
gede på den. 

-Hvorfor? Hvad skal det gøre godt for? Er der noget sær
ligt ved den? kom det skeptisk fra den lille engel. 

- Ja, det er der, svarede den gamle højtideligt, - for det er 
den planet, der fik besøg. 

- Fik besøg? Den lille var et stort spørgsmåltegn, - du 
mener da ikke af ... 

- Jo, netop. Den pusling af en klode, som oven i købet 
ikke er særlig ren og bliver mere og mere snavset for hvert 
år, der går, den fik besøg af vor unge Heri ighedens Fyrste, 
sagde den gamle og bøjede ærbødigt sit hoved. 

- Mener du virlig, lød det tvivlende fra den lille, - at vor 
store og strålende fYrste, som var med, da de millioner af vi
dundere, jeg har set i universet, blev skabt, og der er nok 
mange flere, som jeg endnu ikke har set ... mener du virke
lig, at han drog ned til denne lille tingest der og blev som en 
af dem, der myldrer rundt på den? Om jeg begriber, at han 
kunne komme på den ide! 

-Det gør jeg heller ikke, men det tilkommer ikke os, der 
kun er tjenende ånder, at granske hans veje, sagde førereng
ien lidt bestemt, dog kan jeg betro dig, at han i sine afgø
relser ikke tager hensyn til størrelse eller rangforordning, 
sådan som du synes at gøre. Men at det var til den lille 
klode, han drog hen, det ved både jeg og enhver i himlen, 
som overhovedet ved noget. Men når du spørger, hvorfor 
han blev som en af dem, så prøv at tænke dig om. Hvordan 
i al verden skulle han ellers kunne besøge dem og komme i 
forbindelse med dem, hvis han ikke kom til dem som en af 
deres egne? 

Den unge engels ansigt fortrak sig i væmmelse. 

- Vil du virkelig bilde mig ind, at han nedværdigede sig 
til at blive som et af disse krybende, kravlende væsner på 
denne roterende klode. 

- Ja, det vil jeg, men jeg tror, at Han ikke ville bryde sig 
om at høre dig tale i den tone om dem, at du kalder dem 
"krybende kravlende væsner". For hvor underligt det end 
må forekomme os, så elsker han dem. Han drog ned til dem 
for at løfte dem op, så de kan blive ham selv lige. 

Den unge engel måbede. Den tanke var helt ufattelig for 
den. 

-Luk nu dine øjne, sagde førerenglen,- og så vil vi gå til
bage i det, de kalder tiden. 

Den lille lukkede øjnene, og mens de to nærmede sig den 
drejende klode, sagtnede den sin fart og begyndte derpå 
hurtigere og hurtigere at rotere baglæns, indtil den tilsidst 
standsede og derpå igen langsomt genoptog den sædvanlige 
omdrejning om sin egen akse. 

- Se nu, og da den unge engel adlød, viste der sig her og 
der på jordens matte overflade små lysglimt, nogle lyste kun 
ganske kort, andre blev ved at skinne længe. 

-Hvad er dog det, jeg ser? spurgte den lille nysgerrigt. 
- Du betragter denne lille klode, som den så ud for at par 

tusinde år siden. Hver glød, hvert lysglimt du ser, er lidt af 
Skaberens vejledende lys og bundløse visdom, som oplyser 
sind og samvittigheder hos så en og så en anden af jordens 
beboere. Ikke ret mange hører hans stemme eller fatter hans 
ord, og dog taler han stadig og roligt til dem alle. 

-Hvor kan de dog være så blinde og døve og dumme, ud
brød den unge engel forarget. 

-Det tilkommer ikke os at dømme dem, sagde førereng
len. Vi, der lever i stråleglansen, kan slet ikke forestille os, 
hvad det vil sige at leve i mørket. Som lyden af brusende 
vande hører vi hver dag den himmelske musik og hans 
stemme; men de .. . ja, der er meget mørke, megen uro og 
stor forvirring på jorden. Kun ganske få i menneskeslægten 
er så stille, så ydmyge og så viise, at de kan høre hans 
stemme. Men se nu nøje til, for om lidt sker der noget alde
les vidunderligt dernede. 

Jorden blev ved at dreje sig i sit kredsløb om solen, men 
pludselig brød der på dens nathimmel et lys frem af så stærk 
en styrke, at begge englene måtte holde hænderne for øje
nene. 

- Jeg tror, jeg ved, hvad det var, hviskede den lille, - det 
var hans besøg ... var det ikke? 

- Jo, det var hans besøg. Lyset selv steg ned og tog bolig 
iblandt dem .. . men vent nu lidt, så kan du selv med lukkede 



øjne fornemme, at lyset går ud igen. 
- Hvorfor dog det? Kunne Han ikke udholde mørket hos 

dem og deres dumhed? Var det derfor, Han blev nødt til at 
vende tilbage til os? 

-Nej, sådan gik det ikke. Den gamle engels stemme var 
på en gang bøs og bedrøvet.- Det, der var i vejen, var de
res evneløshed til at kende Ham, som den Han i sandhed var 
-eller i hvert fald kendte kun et fåtal ham. De fleste af dem 
valgte at leve videre i deres eget mørke fremfor i Hans lys, 
og tilsidst dræbte de ham. 

- De tåber, de vanvittige tåber, de fortjener ikke-
-Hvad de har fortjent eller ikke, kan vi ikke afgøre, ligeså 

lidt som du og jeg eller nogen anden engel kan forstå, hvor
dan de kunne være så tåbelige og onde. Men den barske 
kendsgerning er, at de dræbte vor Herlighedens Fyrste, 
mens han levede som menneske blandt dem, sagde den 
gamle engel. 

- Og det var så det hele, lød det skuffet og indigneret fra 
den lille, -men kunne man ærligt talt vente sig noget andet 
af disse menneskelige væsner. 

-Nej, men vent nu blot lidt, for vi er endnu langt fra en
den på historien om planeten, der fik besøg. Se, nu blot ef
ter, men vær parat til igen at holde hænderne for øjnene. 

I bælgmørke drejede jorden sig om sin akse. Tre gange 
drejede den, men så flammede et blændende lys op over 
den. 

- Hvad var dog det? lød det chokeret fra den lille engel, 
mens den skyggede for øjnene . 

- Det var lyset fra den grav, hvori de havde lagt den 
dræbte Herlighedens Fyrste, men ikke kunne hindre ham i 
at sprænge sig vej ud af som en dødens overvinder. Det, 
som jordens beboere næsten allesammen ængstes for hele 

deres liv: - at dø og gå til 
grunde i graven, det ned
brød og overvandt han. 
Der var nogle af dem, der 
så ham som den op
standne, og de blev hans 
hengivne trælle i liv og 
død. 

- Gud ske lov for det, 
lød det begejstret fra den 
lille. 

- Amen, sagde den 
gamle og fortsatte: - men 
luk nu blot øjnene op 
igen. Det blændende lys 
er borte. Fyrsten er vendt 
tilbage til lysets hjem. 
Men betragt nu jorden 
t gen. 

Og det gjorde de, og 
mens de stirrede intenst 
på jorden, svandt det 
blændende lys og afløstes 
af en klar gløden, som 

bølgede og skælvede. Jorden drejede og drejede, døgn efter 
døgn og år efter år, og som tiden gik, skød små klare lys
stråler ud fra planeten. Nogle af dem blafrede og gik hurtigt 
ud, men de fleste af dem brændte med klar og rolig flamme, 
og lyset bredte sig fra dem videre og videre ud over store 
dele af kloden. 

- Forstår du nu, hvad der sker? spurgte førerenglen, -det 
er de mennesker, der brænder som himmellys, og dem bli
ver der flere og flere af, fordi de bringer lyset videre i håb 
om, at det tilsidst må oplyse hel,e kloden . 

- Ja, ja, sagde den lille engel utålmodig, men tror du, at 
det vil gå, som de håber. Der er, så vidtjeg kan se, jo meget 
mørke endnu. 

Den gamle rystede på hovedet. 
-Ja, det kan jeg da også se, men glem ikke, at lyset alli

gevel altid er stærkere end mørket. Det er nok det, 
Herlighedens Fyrste har villet bevise sandheden af på denne 
lille klode, og så forstår du nok, hvorfor den, trods sin li
denhed, er så betydningsfuld. Han har besøgt den. Han er 
ved at fuldkommengøre sin hensigt med den. 

- Ja, det kan da godt være, sagde den lille engel, - og så 
skal du ha' tak, du gamle, fordi du viste mig, så jeg aldrig 
vil glemme det, at det er denne planet, der fik besøg. 

Min mand og jeg ønsker alle i Lundum-Hansled sogne og 
alle sognebåndsløsere en rigtig glædeligjul og et velsignet 
nytår med håbet om, at vi fortsat får mange gode stunder 
sammen både i smerter og i glæder. 

Kærlig hilsen 

G.Yntjedise eanaet 
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JULEFEST FOR PENSIONISTER 
TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2000 

Vi starter i Hansted kirke kl. 14.00 med gudstje
neste, hvor sognepræst Ingerlise Sander vil 
prædike og Helle Slottved læser op. Derefter er 
der kaffebord og hyggeligt samvær i 
Egebjerg/Hansted forsamlingshus. 

Det er lykkedes os at få Helle Slottved til at 
komme i forsamlingshuset for at fortælle 
juleeventyr. Helle Slottved er en fantastisk 
historiefortæller, som med kropssprog, mimik og 
stemmens magi, fører sine tilhørere ind i 
eventyrets verden, så man glemmer tid og sted. 

Kaffen, vil som tidligere år, koste 20,00 kr. 

Der vil som sædvanligt være bustransport med 
start i Lundum kl. 13.20, derfra via Rådved til 
Egebjerg og Hansted. 
Ruten er her Egebjergvej, Vesterhøjsvej, 
Østerhøjsvej, Vandværksvej og Grusdalsvej, 
Hanstedvej, over broen og Stængervej. 
Herefter til kirken. 

Kørestolsbrugere og stærkt handicappede, der ønsker at blive afhentet, kan give besked om 
dette ved tilmeldingen, som sker til: 

Johannes Søvang, tlf. 75 65 61 03 - Julie Sørensen, tlf. 75 65 42 13 

Sidste frist for tilmelding: Mandag den 11. december 2000 

Venlig hilsen Lundum-Hansted Menighedsråd 

JULEKONCERT l HANSTED KIRKE 
Flemming Efterskole's Luciapiger synger julen ind, 

Søndag den 17. december 
2000, kl. 19.30 

Efter et prægtigt luciaoptog, 
hvor 66 piger fra Flemming 
Efterskole går i procession, 
synger de julen ind med nye 
og gamle julesange. 
Med sig har de en 16 årig 
solist. 

Venlig hilsen 

Lundum Hansted 
Menighedsråd 

December-januar-februar·=======================================================4CE) 



. o 
Nyt menighedsrad 

Lundum sogn • 
l 

Det nye menighedsråd i Lundum sogn afholdt tirsdag den 31. oktober konstituerende møde i 
konfirmandstuen i Hansted præstegård. Menighedsrådet er for de kommende fire år således: 

··· Valgte medlemmer: ····· 
Formand 

· oqrt~~ Mog~nsen 
østbirkveJ 45 · 
8700 Horsens 
Tlf.: 75 65 63 65 

Lis Odgaard 
Torpvej 29 
8700 Horsens 
Tlf.: 75 65 42 44 

Født medlem: 
Ingerlise Sander 
Stængervej 24 
8700 Horsens 
Tlf.: 75 65 64 12 

Næstformand Kasserer 
Hans Jørgen Chri.stensen 
Rådvedvej165 

· ,,, Ole · søg~år<:J · . 

Østbirkvej 40 
8700 Horsens 
Tlf.: 75 65 68 69 

8700 Horsens 
Tlf.: 75 65 48 22 

Morten Jakobsen 
Torpvej 25 
8700 Horsens 
Tlf.: 75 65 49 02 

Hans Jen$~11 
i ' LundumskovVej 4 

8700 Hors~ns 
>Tlf.: 7 .. ·· 71 

Repræsentant for medarbejderne ved kirken:: 
Graver Ole Leth 
Askeholm 59 
8700 Horsens 
Tlf. 75 65 62 32 

<'--:-·--

Valgene til formands- og næstformandsposten er for et år af gangen, hvorimod kassereren er valgt for 
hele rådets funktionstid ... Udover de ,()rntalte poster, blev Hans Jensen genvalgtsom kir værge. 

H~sråd ser frem til a.r~ØJdet medp~im~nge sr>~tide'nde uå 
··'·- ·'"-:';------

er som borger'i sognet altid velkol11m.en til at henvende dig til et medlem fra menighedsrådet, h\fis 
har forslåg eller kommentarer til det arbejde, der bliver laveti forbindelse med kirken i Lundum. 

. . .' ,: 

Menighedsrådsvalg i Hansted sogn 
l henhold til bekendtgørelse af lov om valg til me
nighedsråd § 16 bekendtgøres det herved, at der i 
forbindelse med valget tirsdag den 14. november 
2000 kun er indleveret em gyldig kandidatliste: 

1. Johannes Søvang, Munkhøjvej 1, 8700 Horsens 
2. Ib Ove Madsen, Vandmøllevej 3, 8700 Horsens 
3. Karin Helbo, Sorthøjvej 18, 8700 Horsens 
4. Jytte Friis Olsen, Vesterhøjsvej 28, 8700 Horsens 
5. Ingvard Svenningsen, Rådvedvej 64, 

8700 Horsens 

6. Pia Schiønnemann, Ny Havnegade 1 O, 
8700 Horsens 

7. Mogens Holm Jensen, Egebjergvej 55, 
8700 Horsens 

Derfor bortfalder afstemningen, og de ovenfor 
nævnte 7 kandidater er hermed erklæret for valgt til 
menighedsrådet. 

På vegne af valgbestyrelsen for Hansted sogn 
Ib Ove Madsen 

CD,,~.·~===================================================== Broen 13. årgang - nr. 2 



Dejlig er den himmel blå ... 
Tekst: Provst Arne Thomsen. 

En hvidjul er ikke det, jeg ønsker mest. En himmelblå 
jul, hvor alle stjerner stråler og gnistrer i kor, en him
mel uden dis og skyer- sådan en himmel bringer os 

nærmest til, hvad jul egentlig betyder: at i julenatten er det 
netop himmeltid, og jorden ligger bare ganske stille hen og 
venter på et under ovenfra. I julenatten åbner himlen for al 
sin herlighed og tager magten over jorden: 

Dejlig er den himmel blå, 
lyst det er at se derpå, 
hvor de gyldne stjerner blinke, 
hvor de smile, hvor de vinke 
os frajorden op til sig. 

Eller som det lyder i en anden julesalme: 
Salig fred, himmelsk fred 
toner julenat herned. 
Den ældste jul. 

Julen er ældgammel. Lige så længe mennesker har været 
udviklede nok til at være opmærksomme på årstiderne og 
leve med i årets rytme, har årets højdepunkter været års
skifterne. Først skiftet mellem de to hovedårstider sommer 
og vinter, vækst - og virketid og derefter hviletid 

eller anderledes sagt: lystid og mørketid. Siden fordoblet 
til fire årstider, forår og sommer, efterår og vinter, hilst vel
kommen med hver sin fest.. 

Julen er den mærkeliste af alle årets fester. Midt i den 
mørkeste tid fejrer man lysets komme. For julelyset er jo 
usynligt, næsten da. Julelyset er som den allerførste anelse 
af morgen midt i nattemørket Jul er solhverv: 

Vor sol er bleven kold. 
Vi er i vintervold og dunkle dage. 
Men nu er nedgang endt og håbet tændt. 
Nu kommer lyset og den lange dag tilbage. 

Det sker ganske langsomt, som en anelse gennem uger. I 
begyndelsen havde man ingen kalender, ingen datoer for ju
len. Julen strakte sig over nogle uger. Dens grundstemning 
var ikke glæde, men spænding og mørkerædhed, for vi 
mennesker har altid været lysets børn og trives ikke i 
mørke. Julen er netop en kamptid, en brydningstid, hvor ly
set fra himlen begynder en invasion ind i den mørke jord, og 
mon nu invasionen vil lykkes ? 

Så smeltede alle forskellige menneskesind og menneske
drømme sammen i en eneste stor og fælles længsel mod ly
set. Og man tændte julelys i alle hjem og brugte løs i alle 
hjem af overskuddet fra sommerens grøde. I det ældgamle 
nordiske ord jawl betyder simpelthen fest. Ikke en fest i 
livsflugt, men netop en fest for livet og lyset, som når man 

tænder bål i en kold og mørk nat for at drive mørket på af
stand og slutte en ny pagt med lyset fra himlen, solens og 
stjernernes lys, Guds lys. 

Da julen blev kristen. 

Da Kristendommen kom til jorden, mødte den årets store 
fester, ikke for at udrydde dem, men for at fylde dem med 
endnu mere dybde og indhold. Årets fester blev vævet sam
men med de store hovedbegivenheder i den kristne grund
fortælling om Kristi fødsel, hans liv og død og opstandelse 
og endelig det nye lys, Helligåndens sommerlys ved pinse 
som indgang til menneskelivets sommertid.Ingen ved, hvil
ken dato Kristus blev født, men efter sit indhold smeltede 
hans fødsel sammen med den ældgamle lysfest i december. 

Han er jo verdens lys, der skinner i mørket. Ikke blot 
årets lys, men hele livets lys til alle tider og for alle men
nesker. 

Den første forårsdag var efter den gamle kalender den 25. 
marts, og den dag begyndte man at fejre som dagen, hvor 
Jesus blev undfanget af jomfru Maria ved Helligånden. Så 
skulle han jo fødes ni måneder senere, og det passede netop 
med den 25. december, som var den gamle solhvervdag. 

Julen er altså en fin sammensmeltning af naturtro og kris
tentro. Den rummer i sig alle menneskers inderste og var
meste forventninger om lykke og fred og kærlighed midt i 
livets mørke og usikkerhed, og den rummer samtidig Guds 
svar på vore drømme og længsler: 

Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle. 
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle. 
Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange: 
Jul med Gudsbarnet i svøb under englenes sange. 



Hansted Hospital modtager 
tomme flasker på 
nybygget containerplads "~~l) Hos~.,. 
Nu kan dine tomme flasker give livsindhold for andre - hvis du 
lægger dem i den ny flaskecontainer ved Hansted Hospital. 

~ . 
~ 

= 
Hansted Hospitals Venner - der er en foren in g med 140 lo
kale medlemmer, som gør et stort arbejde for beboerne på 
Hansted Hospital - har fået en god ide. 

Man vil tage imod tomme flasker fra alle, og pengene 
herfra vil blive brugt til aktiviteter for beboerne på 
Hospitalet- f.eks. udflugter, indkøbsture, sangeftermiddage 
på Hospitalet og familiebesøg. 

Kun fantasien sætter grænser. 

Rent praktisk foregår flaskeindsamlingen således: 
Hospitalet har netop fået etableret et aflukke i stil med en 
carport uden tag for enden af Hospitalets køkkenfløj ved 
gangstien under jernbanen. 

Her har man nu alle Hospitalets affaldscontainere samt 
en stor flaskecontainer, hvor man kan lægge alle slags 
tomme flasker. 

For god ordens skyld skal oplyses, at affaldscontainerne 
er forbeholdt Hospitalet- og at det kun er flaskecontaineren, 
der er åben for alle. 

Hvis man kommer i bil, kan man køre helt frem til con
tainerpladsen, der er bygget op i træplanker og med sten
gulv. 

Hospitalet sørger for, at flaskecontaineren tømmes med 
jævne mellemrum og omsætter de tomme flasker til penge, 
der videregives til bestyrelsen for Hansted Hospitals 
Venner. 

Systemet bruges mange andre steder- bl.a. ved pleje
hjemmet Nørrevang i Stensballe, hvor det er Foreningen af 

Nørrevangs Venner, 
der står for det i praksis. 

Formanden for Hansted 
Hospitals Venner, Carl Oluf Madsen, Hansted Mølle, siger: 

"Jeg håber, at ideen slår rod - og at mange vil køre en tur 
op til Hospitalet med deres tomme flasker i den kommende 
tid. 

Vi er en forening af frivillige og vores økonomiske fim
dament er medlemskontingentet på 50 kr årligt. For pensio
nister 25 kr. 

Men jo flere penge, vi kan få ind, jo større er vores mu
lighed for at være med til at give beboere på Hansted 
Hospital et så godt livsindhold som muligt." 

Bestyrelsen for Hansted Hospitals Venner består af føl
gende, som man er velkommen til at kontakte, hvis der er 
behov for yderligere oplysninger: 

Carl Oluf Madsen (formand) 
Hansted Mølle ...... .. .... ................... .. .. ....... ... .. . tlf. 75 65 63 30 
Karen Dahl (næstformand) 
Egebjergvej 1 01 .. ...... .. ............................... ..... tlf. 75 65 60 05 
Winnie Ejlersen (sekretær) 
Hansted Hospital ..... .. .... ... ... .. .. .... ................. tlf. 75 65 65 22 
Eva Søvang (kasserer) Munkhøjvej 1 .. tlf. 75 65 61 03 
Hans Jensen Lundum Skovvej 4 .. .. .. ... tlf. 75 65 63 71 
Jette Lund Hansted Hospital ....... ... .. .. .. . tlf. 75 65 65 22 

Det nye aflukke 
med 
flaskecontaineren 
ved Hansted 
Hospital -for 
enden af 
Hospitalets 
køkkenfløj ved 
gangstien under 
jernbanen. 
Man kan køre i bil 
helt op til contai
nerpladsen og af 
levere alle slags 
tomme flasker. 



Jeg tror på Julemanden 
Tekst: Paul Zebitz Nielsen 

D 
et skete i Otterup på NordfYn. Her var mit barn
domshjem. Her voksede jeg op sammen med mine 
forældre, søskende samt hunde, katte og kanarie

fugle. Når vi havde været i kirke Juleaften og spist os mætte 
i andesteg og is, ordnede min mor køkkenet, mens min far 
gik ud for at give dyrene lidt ekstra godt at spise- og vi børn 
satte os forventningsfulde ved juletræet inde i dagligstuen. 
Så bankede det pludselig på døren. "Hvem mon det kan 
være - her på en højhellig juleaften ?", sagde min mor og 
gik ud og lukkede op . Og vi børn strømmede efter. Der stod 

. Julemanden - med en stor sæk gaver på ryggen. Stort hvidt 
hår og langt hvidt skæg, så man knap nok kunne se hans an
sigt og en meget dyb stemme, der sagde: "God aften til alle 
- og en rigtig glædelig jul !" Og så gav han den store gave
sæk til min mor - og sagde, at han skulle skynde sig videre 
til alle de andre huse i byen. Vi slæbte gaverne ind under ju
letræet, og der var kun en ting, der ærgede os lidt- jul efter 
jul. Min far nåede aldrig at hilse på Julemanden. Han kom 
altid ind lige efter, at Julemanden var gået. Men vi fortalte 
ham med strålende øjne om oplevelsen, og han sagde hver 
jul, at til næste jul håbede han at få hilst på Julemanden. 
Derfor tror jeg på Julemanden- for jeg så ham som barn. 

Julenissen 

Julenissen er det en ganske anden sag. Han har ført en 
ejendommelig tilværelse gennem tiderne- og var engang en 
gammel hedning. Jo - det er skam rigtigt. Den kristne kirke 
tog afstand fra ham- og den svenske katolske biskop, Olav 
Magnus, skrev f.eks. i år 1555, at nissen var en djævel, der 
påtog sig menneskeskikkelse og arbejdede på bondegården. 
Dengang blev nissen kaldt gårdboen. Man gjorde klogt i at 
stå sig godt med ham - og stillede derfor en stor skål grød 
med smørklat op på loftet til ham julenat. Men som tiden 
gik blev nissen bedre og bedre. Kunstnerne placerede ham 
i Julens forunderlige verden sammen med engle, lys, gran, 
juleklokker og juletræer, som vi fik her til landet fra 

· Tyskland i 1800-tallet - og i de sidste 15 O år har nissen væ
ret en del af vores jul. Og på TV i dag er nissen som regel 
både god og rar med særlige evner, som kun tjener det go
des sag. Sådan kan det gå. 

Jul i Hansted 

Da jeg holdt gudstjeneste i en fYldt Hansted Kirke 
Juleaften sidste år, blev kirkens lys pludselig dæmpet til tus
mørke, dajeg gik op på prædikestolen. Og i et split-sekund 
kom jeg til at tænke på en aftengudstjeneste i en jysk 
landsby vestpå. Præsten talte over Jobs bog og læste: 
"Den gudløses lys bliver slukket". I det samme gik lyset i 
kirken ud. Lidt efter hørte man præstens stemme i mørket: 

"Skal vi i anledning af den hurtige opfYldelse af vores pro
feti bruge nogle minutter på en stille bøn for el-værket ?" 
Men det var kun i et glimt den historie gik gennem mit 
hoved - for kirkens graver, Hans Thomsen, havde fortalt 
mig, at lyset traditionen tro ville blive dæmpet. På prædike
stolen tænkte jeg, at det ville være rart at vide, om børnene 
var vågne - for jeg kunne jo ikke se dem i den halvmørke 
kirke. Jeg spurgte derfor ud i kirkerummet: "Er der nogen 
børn her i kirken, der skal have julegaver i aften?" Der blev 
helt stille i kirken. Man kunne fornemme, at børnene tænkte 
så det bragede- om de skulle svare igen eller hvad. Jeg gen
tog derfor spørgsmålet- og så lød der et rungende JA. Det 
var dejligt. De var meget vågne- og spændte. 

Barn i Julen 

Da jeg holdt foredrag i Vor frelser kirke inde i Horsens i 
et FOF Rosin g Ræderske arrangement med l 00 deltagere, 
blev jeg spurgt: "Tror du på engle ?" Jeg svarede ja - for 
engle er jo Guds sendebud og tilføjede: "Da min datter var 
fire år, blev jeg syg i Julen. Hun kom med en farvestrålende 
tegning af mig i sengen og en Guds engel, der svævede over 
mig. "Nu gør englen dig rask," sagde hun. En af mine ven
ner sagde senere, at jeg da vel ikke troede på, at en tegning 
af en engel gjorde mig rask. Herti l dette: "Det er i den for
bindelse ikke så vigtigt, hvad jeg tror. Det væsentligste var, 
at min datter troede på det." Da Grundtvig holdt juleguds
tjeneste i Præstø Kirke i 1821, sagde han: "Det er godt at 
være barn i Julen." Måske skulle vi voksne øve os på at op
leve Julen med barnets umiddelbare tro, håb og kærlighed. 

December-januar-februar·=====================================================~ 



'fe-eftermiddcig 
Søndåg den 14-1-2201 kJ~ 

Sangen harv'inger ....... , underholdning ved 

Paul Stampe og Bent Clausen 
Pris for underholdning, 2 slags brød og kaffe: 25 kr; 

Cafe-aften 
1-2-2001 kl. 19.00 

.Ib Eriksen 
medMidtbyskolens sangkor 

Pris for underholdning, 2 slag brød og kaffe: 25 kr. 

:.=aT.::..ø·tTøJP'rni ddag 
20-2-2001 kl. 14.15 

Erik Palmelund 
kommer og .. vi~er lysbilleder fra en rejse til Irland 

Pris for und~rholdning, 2 slag brød og .k.§lffe: 25 

den 6-3-200t .· ··· 

Karin Mads 

' Cafe-eftermid 
Tl~$~Åg den 27-:3-20 

eøpvisning ve · 
; .• ; E;rj , ~ftermiddag hvord~t sidste nye forårs-: og somm~rtøj bliv~t vistfrØm, 

· ·· endnu engangvil de. lokpie modellerv~re på podiet. 
Pris for unc:Jerholdning, brød og ~åffe: 25 kr. 

på ti~hsted Hospita.l sørgrr .. 1-tå11~ted HospitalsYenher 
transport atrnrc:Jiemrner,der ikke . ~~~\' kan ko mm r frem; .... 

kan bestilles p~~Bnstec:J . I:iospit~l;~lf, .. 7565'6?22 på h 
ki.J0-12 (s~nesfdagen før) og koster kr. 20tur/retur. 



Spil på 
Hospitalet 
Nu er der mulighed for spil på Hansted Hospital en gang 

om måneden - her i vinterhalvåret. 

Tilbudet gælder hospitalets beboere og alle pensionister 
i vores lokalområde . 

Arrangementet sker i Hospitalets store spisesal og om
fatter så at sige alle slags spil - ludo, mølle, dam, skak 
eller måske noget helt andet. 

Det foregår en onsdag eftermiddag en gang om måneden 
fra kl. 14.15 til 15.45- og repræsentanter for Hansted 
Hospitals Venner tager sig af det praktiske og sørger for, at 
der er kaffe på kanden . 

Nærmere oplysninger kan fås hos Winnie Ejlersen på 
Hansted Hospital tlf. 75 65 65 22. 

Alle pensionister her fra Hansted, Egebjerg og Lundum 
er hjertelig velkomne - og datoerne for første kvartal år 
200 l er følgende: 

Onsdag d. 17. januar fra kl. 14.15-15.45 
Onsdag d. 21. februar fra kl. 14.15-15.45 
Onsdag d. 14. marts fra kl. 14.15-15.45 

Er du pensionist og har du lyst til spil - så sker det på 
Hansted Hospital onsdag eftermiddag en gang om måne
den. Der er kaffe på kanden. -

Støtteforeningen 
Hvad er det? 

25.000 kr. har støtteforeningen givet til ung
domsafdelingen i Egebjerg Idrætsforening 
i år. Disse penge er givet til stævner, ud
landsture og lign. 

Via medlemskab af foreningen for 100 kr. pr. 
år kan alle støtte de unge mennesker i 
Egebjerg. 

Foreningen afholder banko og hyggelig 
samvær i klubhuset den sidste tirsdag hver 
mdr. her udtrækkes der også præmier på 
medlems nr. 

Der opfordres kraftigt til at flere af de unges 
forældre bliver medlem af støtteforeningen. 

Jo flere medlemmer, jo flere penge til 
idrætsforeningen. 

Den almindelige procedure ved rejser, 
stævner og lign. er at EIF betaler 1/3- egen 
betaling 1/3 - og støtteforeningen 1/3. 

Så derfor bliv medlem og støt de unge men
nesker i Egebjerg. 

Henvendelse til bestyrelsen ved 
Birte V. Sørensen Tlf. 75 65 69 25 

December-januar-februar·=======================================================~ 



ANTENNEFORENINGEN 
HORSENS NORD 
A

tenneforeningen har siden sidste generalforsamling arbejdet med 
forskellige tiltag til samarbejde med flere udbydere, der kan le 
vere TV /Radio programmer, samt internetopkobling, således at 

også muligheden for opdeling af programmer i pakker foreligger. Vi er 
nået et godt stykke videre, uden vi dog på nuværende kan gå i detaljer, vi 
håber inden generalforsamlingen at kunne forelægge et brugbart oplæg til 
orientering. 

Der har i årets løb været en del problemer med teknikken, dels på grund 
af overgang til digitale modtagere, der ikke helt levede op til forvent
ningerne og stabilitet, og dels at en del ældre udstyr ikke kunne mere. 

Vi har siden sidst fået TV2 ZULU, som kan ses på kanal l 0/21 O Mhz. 

Mvh. 
Pbv. Jørgen Pedersen 

< ., .. ... . ,, •. -.• 

"_ . . . . -. <::/;'.:. /:"·"- '" '· :·:·':>': •:·:>- -.. ,;:':. 

afholdes onsdag den 28. feb:ruår· 
. ·.. . 2001 kl. 1!J;30 ... . ········ ·· i .•• 

i .. Ege:bjerg-Hansted .,orsamliqg~h!.,.s. 



ANTENNEFORENINGEN HORSENS NORD 
l 

Bemærkninger: PROGRAM KANAL FREKVENS 
Bånd 1: 

Samsendes på 06 TV3 02 48 M Hz 
Samsendes på 11 DANSK TV 1 04 62 M Hz 

BAND 3: 
TV DANMARK2 05 175 M Hz 
TV3 06 182 M Hz 
TV DANMARK 1 07 189 M Hz 
DR2 08 196 M Hz 
EUROSPORT(SPORTSKANAL) 09 203 M Hz 
TV2 ZULU 10 210 M Hz 
DANSK TV 1 11 217 M Hz 
DANSKTV2 12 224 M Hz 
S-KANALER: 
ARD 88 l S09 161 M Hz 
RTL+ 89 l S10 168 M Hz 
SAT 1 90 l S11 231 M Hz 
ZDF 92 l S13 245 M Hz 
PRO? 93 l S14 252 M Hz 
VIVA (MUSIKKANAL) 94 l S15 259 M Hz 
SVENSK TV 4 95 l S16 266 M Hz 
DISCOVERY 96 l S17 273 M Hz 
TV2 NORGE 97 l S18 280 M Hz 
NRK 1 (NORGE) 98 l S19 287 M Hz 
CARTOON NETWORK 99 l S20 294 M Hz 
RADIOKANALER: 
RADIO VIBORG 89 1 M Hz 
DANMARK P 1 89 4 M Hz 
DANMARK P 2 90 5 M Hz 
DANMARK P 3 92 4 M Hz 
THE VOICE 93 9 M Hz 
RADIO 2 (DANSK SAT-RADIO) 95 o M Hz 
TYSKLAND 3 97 o M Hz 
VIVA RADIO 97 65 M Hz. 
DR KLASSISK 99 6 M Hz 
RADIO HORSENS 100 6 M Hz 
KANAL 94 VEJ LE 101 4 M Hz 
RADIOVLR 102 9 M Hz 
RTL-RADIO 103,6 M Hz 

FORENINGENS BESTYRELSE: Finn Christensen, Gl. Kirkevej 33 ... .. 75 65 65 26 

Allan Eriksen (formand) Irma Christiansen, Østerhøjsvej 3 ... .. 75 65 60 56 
Østehøjsvej 26, ... .... .. . ..... . . . . . . .... . 75 65 62 26 Svend O. Nielsen, Grusdalsvej 19 .... 75 65 62 23 
Jørgen Pedersen (kasserer) Michael Lind Frandsen, Egesholm 40 75 65 64 42 
Egesholm 64, ........ . . .. ....... .. .. . . .. .. 75 65 63 22 Anders Larsen, Askeholm 25 ..... . ... . 75 65 65 73 



Da elektriciteten kom 
til Hansted og Egebjerg 
Tekst: Peder Pedersen 

F
or snart l 00 år siden blev elektriciteten udbredt i 
Danmark. Horsens fik sit første Elværk i 1906. 
Bygningen, som skulle rumme værket, var tegnet af 

arkitekt Viggo Norn og opført i løbet af året 1906. Den 12. 
december gik maskinerne i gang og der kom spænding på 
nettet. I dag danner huset rammen om Industrimuseet 

Men det var kun i Horsens, her ude på landet i Hansted 
og Egebjerg måtte man vente lidt endnu. Til belysning 
brugtes mest petroleumslamper og stearin- eller tællelys, 
gadelys var der naturligvis ikke noget der hed. Som træk
kraft i landbruget, når der skulle tærskes, males korn eller 
skæres hakkelse benyttede man en hestegang. Senere vandt 
petroleumsmotorerne indpas. 

Men elektriciteten var meget dyr for den enkelte i begyn
delsen. I 1918 var prisen på en kWh l, 18 kr. medens nor
maltimelønnen for en håndværker var 0,50 kr. Selvom vi i 
dag klager over de høje el-priser, så er de alligevel små, når 
vi tager købekraften i betragtning. Man forstår godt, at der 
blev sparet på lyset dengang. 

Hansted 

Horsens Kommunes første vandværk blev bygget nede 
ved søen i Hansted Skov i 1876. De første mange år blev 
pumperne drevet af vandkraft, suppleret med en dampma
skine. Men da nu Horsens havde oprettet sit første Elværk, 
var det en nærliggende tanke at trække en ledning ud til 
vandværket i Egebjerg, så man kunne gå over til eldrift. 
Som tænkt så gjort, i 1908-09 blev der trukket en højspæn-

En hestegang var den mest brugte trækkraft i landbruget 
før elektriciteten gjorde sit indtog. 

dingsledning fra 
elværket i 
Horsens ud til 
vandværket i 
Egebjerg. 

Horsens 
B e lysningsvæsen 
så det ellers ikke 
som sin opgave at 
forsyne landsby
erne i omegn med 
elektrisk strøm, 
men da nu den nye 
højspændingsled
ning, på sin vej 
ned til vandvær
ket, passerede 
Hansted, indvil
gede man allige
vel i at forsyne 
byen. En række 
beboere samt 
Hansted Hospital 
bekostede selv 
ledningsnettet, 
som så blev forsy
net med strøm fra 
Horsens, det var 

Der skulle betales en ekstrafast afgift 
for hver stikkontakt, derfor klarede 
man sig med så få som muligt. En me
get brugt løsning var en -:- snydeprop 
- som her, hvis man skruede to- tre 
nedenunder hinanden kunne man få 
helt op til seks udtag på et sted. 

ganske vist kun jævnstrøm, men det var alligevel en stor re
volution . Man kan godt forestille sig, hvor stor en foran
dring det må have været, selvom der kun blev brugt små pæ
rer dengang og der kun blev installeret få lampesteder i 
hvert hus eller gård, så gav det alligevel et lyshav i forhold 
til det lys man var vant til fra petroleumslampen. 1927 blev 
den første vekselstrømsgenerator sat i drift, det varede dog 
helt til 1957 før hele Horsens var dækket. 

I Hansted blev transformatorstationen ændret til veksel
strøm i 1944-4 5. 

Forskellen på jævnstrøm og vekselstrøm? 

Man taler om jævnstrøm, hvis strømmen bevæger sig i en 
retning i en jævn strøm, og vekselstrøm hvis strømretningen 
varierer (veksler). Jævnstrøm har en styrke på 120 v til lys 
og 3 x 208 v til kraft. Vekselstrøm derimod har en styrke på 
220 v tillys og 3 x 380 v til kraft. I dag findes der kun vek-
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setstrøm i danske hjem, men i elektricitetens barndom var 
jævnstrøm meget udbredt. Den havde to ulemper, for det 
første kunne den ikke sendes over ret lange afstande uden at 
tabe for meget af spændingen, for det andet, hvis man skulle 
tage strøm ud fra en stikkontakt, måtte man sikre sig, at stik
ket vendte rigtigt ellers fungerede det ikke, derfor var de to 
huller i stikkontakten .ikke ens i diameter og benene i stik
ket heller ikke. I overgangstiden voldte det en del besvær. 
Jævnstrømmen havde til gengæld den fordel, at den kunne 
opbevares på akkumulatorer, det kan vekselstrøm ikke. 
Horsens Elværk havde et akkumulatorbatteri på 180 ampere 
i 3 timer til brug i en nødsituation. 

Egebjerg 

Beboerne i Hansted var heldige med at få elektricitet så 
tidligt, for ved l. verdenskrigs udbrud i 1914 blev der sat en 
foreløbig stopper for udviklingen. Selvom krigen sluttede i 
1918, gik der endnu en del år inden der igen indtrådte nor
male tilstande. Først i begyndelsen af 20-erne begyndte 
man så småt at tænke på elforsyning til Egebjerg. 

Egebjerg havde en naturlig tilknytning til Hovedgaard og 
Omegns Højspændingsanlæg H.O.H. og det blev da også 
dette selskab, der kom til at forsyne området. 

I løbet af året I 923 blev der ført en højspændingsledning 
til Egebjerg fra elværket ved Bygholm Sø, herom senere. 

Efter mange diskussioner frem og tilbage om små og 
store ting, linieføring, master, masteerstatning m.m. blev 
anlægget alligevel færdig til jul. 

Den 13. december 1923 meddeler firmaet Ladegaard og 
Co., som stod for etableringen af nettet, følgende til for
manden for H.O.H Karl Pedersen, Ørskov: 
"Højspændingsledningen til Egebjerg er i dag sat under 
spænding og lavspændingsnettet vil blive sat i drift først
kommende søndag aften" Den begivenhed er der sikkert 
blevet talt meget om den jul. 

I begyndelsen var der ikke så mange af beboerne i 
Egebjerg, der ønskede at blive tilsluttet. Når man læser i pa
pirerne fra den gang, er det interessant at se, hvilke ønsker 
og krav der blev stillet. I et brev fra firmaet Ladegaard og 
Co.til H.O.H.'s formand Karl Pedersen kan man læse føl
gende: Vi har fået henvendelse fra gårdejer N .N. i Egebjerg, 
som ønsker medlemskab, han har bestilt en 7 Yz hk. motor 
og et Iampested, han vil formentlig have flere, når vi kom
mer i gang med arbejdet, lyder kommentaren. Det viser lidt 
om, hvor beskedne man var dengang i forhold til nu. Man 
var henrykt for bare et lampested. Elektriske apparater var 
der heller ikke mange af, måske havde man flottet sig med 
en bordlampe eller en læselampe. Elektrisk strygejern var 
nok det hjælpemiddel, der hurtigst vandt indpas i hjem
mene. 

Medens man i Hansted havde måttet starte med jævn
strøm for senere at gå over til vekselstrøm, sendte Egebjerg 

De folk, som reparerede luftledningerne, blev kaldt 
"Luftskippere" det kunne til tider være et meget koldt job, 
de fleste skader opstod gerne i forbindelse med vinter stor
mene. 

December-januar-februar=======================================================~ 



Skærbækværket ved Kolding Fjord blev bygget i 1952. 

stationen straks fra starten 220 v vekselstrøm ud i ledning
erne. Det var selvfølgelig en fordel, men Egebjerg-boerne 
havde jo også måttet vente i 15 år på at blive elektrificeret. 

Elektricitetsforsyningens historie 

Dette emne er naturligvis alt for stort til at bringe her, 
men jeg vil forsøge at redegøre for hovedtrækkene i det, der 
vedrører Hansted og Egebjerg. 

Vi siger nok, at udviklingen går hurtigt, men der er nok 
ikke ret meget, der kan måle sig med elektricitetens. 

Horsens 

Da Horsens fik sit første elværk i 1906 var drivkraften 
gasmaskiner, det var en naturlig ting, idet byens gasværk 
var nærmeste nabo. Allerede tre år senere blev de udskiftet 
med dieselmotorer. Dynamoerne var af jævnstrømstypen. 
Jævnstrømsdynamoerne var billigere i anskaffelse end vek
selstrømsdynamoerne og da strømmen kun skulle sendes 
over en relativ kort afstand inde i byen, kunne den sagtens 
bruges. I 1927 blev kapaciteten udviddet med to kulfyrede 
dampkedler, som gav anledning til opførelse af byens stør
ste skorsten på 73 meter. Samtidig gik man over til veksel
strøm, men det varede dog helt frem til 1957, før hele byen 
var forsynet med vekselstrøm. Horsens elværk stoppede 
produktionen i 1950-erne, da Skærbækværket blev bygget. 

H.O.H. 

blev oprettet i 1911 af en kreds af beboere i Hovedgård, 
Tvingstrup, Ørridslev, Ørskov, Kattrup og Grumstrup med 
Karl Pedersen, Ørskov som formand. Maskinerne var die
selmotorer, der trak vekselstrømsgeneratorer. Under l. 
verdenskrig kneb det hårdt med at skaffe dieselolie nok. 
Derfor gik man i samarbejde med Bygholmværket, som la
vede strøm ved hjælp af vandkraft. Nogle år senere, da det 
blev mere fordelagtigt at købe strømmen ved de store kraft
værker, valgte man at stoppe maskinerne i Hovedgaard. På 
dette tidspunkt var de da også slidte, for små og for gamle. 

Bygholmværket 

I forsommeren 1917 begyndte man at undersøge mulig
heden for at bygge et vandkraftværk ved Bygholm Å. Her 
lå i forvejen et gammelt mølleri, som blev drevet afvand fra 
åen. Bygholm Gods ejedes dengang af Grev 
Schimmelmann, af ham købte H.O.H. vandkraftsretten 
samt bygningerne. Der blev bygget en dæmning over åda
len, som gjorde at man fik en faldhøjde på fem meter, nok 
til at drive et kraftværk. Ovenfor dæmningen opstod 
Bygholm sø, som vi kender den i dag. I løbet af 1918-19 
blev dæmning og vandkraftværket bygget og i september 
1919 stod anlægget færdig til at blive sat i drift. 

På dette tidspunkt havde Horsens Kommune i imidlertid 
købt Bygholm Gods. Kommunen henvendte sig nu til 
H.O.H. for at få oprettet en driftsammenslutning af 
Bygholmværket og Horsens Elværk. Der blev også indgået 
en aftale, dog sådan at H.O.H. ene havde ejendomsretten. 
Samtidig blev der indgået en iJ.ftale med endnu et elselskab 
nemlig Bjerre Hatting Herreds Højspændingsanlæg 
B.H.H.H., som blev optaget som forbruger. I 1921 dannede 
de to sidst nævnte selskaber i samarbejde med endnu et sel
skab: Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg V.O.H. et nyt 
selskab, som fik navnet "Horsens Omegns forenede 
Vandkraftanlæg" H.O.f.V. Sådan var forsyningsleddet orga
niseret, da Egebjerg blev koblet på, derfor var det naturligt, 
at Egebjerg blev forsynet fra Bygholmværket Der blev ført 
en højspændingsledning ud til Egebjerg, den gik gennem 
Egebjerg Kær, videre op mod Raadved, med en stikledning 
ind til Egedal, herfra blev lavspændingsledningerne ført ud 
til den enkelte forbruger. Bygholmværket kørte til 1961, da 
blev det lukket og bygningerne revet ned. 

Det findes ikke mere, og desværre har det ikke været m u-

Kontroltavle på elværket i Hovedgaard. 
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I de hårde vintre under 2. verdenskrig var væltede master et almindeligt syn i hele området. I 1940 knækkede og væltede 
der 500 master, to år senere var det endnu værre. 

ligt at fremskaffe et billede af værket. På Vestbirk 
Vandkraftanlæg findes der et lille museum. Her er man så 
heldige at være i besiddelse af to billeder af 
Bygholmværket, som bliver opbevaret med stor omhu, der
for må de ikke lånes ud. Det er jo også forståeligt nok, da de 
er de eneste som findes. Dæmningen, der blev bygget, kø
rer vi på når vi kører ad Schiittesvej. Kraftværket lå umid
delbart øst for dæmningen ved enden af Bygholm Sø. 

Før dæmningen blev bygget, var der over Bygholm Å, 
bygget en bro "Fårebro" . Fårebro blev ikke revet ned, den 
kommer til syne, når vandstanden i søen bliver sænket . 

Vestbirk vandkraftværk 

I slutningen af 1924 blev et nyt, stort vandkraftanlæg ved 
Vestbirk taget i brug. Det var vand fra Gudenåen, der her 
udgjorde drivkraften og den gav rigeligt strøm nok til at for
syne alle tre selskaber. Men efter ganske få års forløb, var 
strømforbruget igen steget så meget, at vandkraften ikke 
slog til. Efter som tiden gik og el-priserne faldt og lønning
erne steg, begyndte det at knibe med værkets rentabilitet. 
Sidst i 70-erne talte man om at lukke værket, men besty
relsen var dog samtidig klar over værkets tekniske og histo
riske bevaringsværdi, derfor indledte man forhandlinger 
med staten om en overdragelse. I dag er værket ejet af sta
ten og dermed sikret for fremtiden, ikke blot som et mu
seum, der bliver produceret ligeså meget strøm på anlægget 
som altid. H.O.f.V. står for den daglige drift. 

Sammenslutninger 

Som årene gik, blev det mere almindeligt med samkø
ring mellem de forskellige elselskaber, det gav mulighed for 
at købe strøm hos hinanden. 

I 1934 oprettedes således "Sydøstjyske Samleskinne", 
som dækkede Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens. 1940 
blev samarbejdet yderligere udviet til Sønderjyllands 

Turbinehallen på Vestbirk Vandkraftværk 



Horsens Elektricitetsværk. 

Højspændingsanlæg i Aabenraa, hvor man netop havde 
bygget et nyt, stort kraftværk. 

I 1952 gik 13 el-forsyningsselskaber sammen om at 
bygge Skærbækværket ved Kolding fjord, herfra blev hele 
det østjyske område forsynet med strøm. 

Senere kom sammenslutningen "Elsam", som formidler 
samhandelen med el, ikke kun her i landet, men også med 
selskaber i vore nabolande. På det europæiske plan er det 
selskabet Konti-Skan, der formidler elsarnarbejdet fra 
Nordkap til Sicilien 

På det lokale plan er der sket det, at H.O.H. har fusione
ret med V.O.H. og hedder i dag "EnCon". 
Sammenslutningen har kontor i Brædstrup. 

B.H.H.H. og HorsensBelysningsvæsen har også fusio
neret og hedder nu "Energi Horsens" og har til huse på 
Bjerrevej i Horsens. 

Kilder: 

Der er en række personer, som jeg skylder en stor 
tak for oplysninger og velvillig udlån af materialer, 
der i høj grad har været med til at belyse emnet. Det 
er: Ingeniør Niels Fjerbæk fra "Energi Horsens", 
Teknisk Chef Mogens Lange fra "En Con", Jytte 

Thomdahl fra Elmuseet i Tange og Maskinmester 
John Frederiksen fra Vestbirk Vandkraftværk. Også 
en tak til Horsens Byarkiv og Horsens 
lndustrimuseum. 



CODA 
Grundet at denne artikel først kom til efter at sidste nummer af broen var ombrudt 
bringes den nu, på opfordring af flere. ' 

E
g~bjer? har været mit liv i 20 år. De færreste kan se 
sig fn for den følelse, at når man taler om stærke 
minder, er det ens barndomshjem der løber med 

guldmedaljen. Specielt når barndomsbyen har været en by 
som Egebjerg. Egebjerg, med Brugsen, Spejderne, Skolen, 
Svømmehallen, sin første smøg, sin første ukontrollerede 
brandert, sin første kæreste. 

Byen, med sine indbyggere, man har færdes i og med på 
godt og ondt. 

Jeg bor ikke længere i Egebjerg, men heldigvis besøger 
jeg tit gamle venner og min forældre i "byen" og det er pud
sigt nok den samme følelse, der rammer mig lige i brystet 
hver gang jeg kommer indenfor byskiltet; her har jeg 
hjemme, her er min base. Det hele starter, når jeg ankommer 
med toget på Horsens banegård: Med en vis nostalgi tao-er 
. e 
Jeg- siddende på rygraden og uden at have tænkt over det i 
årevis - rute 107 mod Egebjerg. Jeg passerer S te j !bakken, 
med de mange pustende cyklister som, dag efter dag, tager 
den hårde tur op af bakken. l 07'eren kører videre igennem 
Hammersholm -jeg tænker på Aakroen og klassekamme
rater, videre op forbi Hansted - med hospitalet, Døve 
Dorthe og konfirmationsforberedelserne. Egebjergvej sneg
ler sig opad, op forbi skolen; med eftersidninger, kysseta' i 
gården, den første eksamen og for mange det første kys! 
Bussen kører ligeud i rundkørslen og standser ved "Den 
gamle Brugs" - Egebjergs ubestridte centrum! -med fre
dagsklubben, Spejderne, motorcykelklubben, Fodslaw og 
Aage med sin cykel, på vej hjem til Helga, til kaffen og 
eftermiddagsluren. Den "nye" Brugsen, med smugrygning i 
12'eren, gamle alkoholikere og knallert-ræs. Ti l sidst ender 
turen ved toppen af bakken, ud for Birkeholm-der skal jeg 
af. .. 

Den tur, med "1 07" har jeg taget tusindvis af gange i mit 
liv. Det er de samme indtryk gang efter gang, som har 
brændt sig ind på min nethinde og dybt ind bagerst i min 
hjerne. Naivt nok troede jeg aldrig dette billede skulle æn
dre sig- selvfølgelig bliver busruten lagt om en gang imel
lem, en rundkørsel bliver anlagt, døgn· eren åbner og lukker, 
et par ældreboliger skyder op og skolen får ny legeplads 
- men alt det er jo blot ændringer man kan fø lge med og kan 
følge med i. 

Næh, jeg taler her om netop det bil lede på min nethinde, 
fra min barndom, det billede der gør at jeg til en hvilken 
som helst tid, kom bare an!, vil vædde på at jeg kan gengive 
billedet af min fødeby, på papir om det skal være, og enhver 

med kendskab til Egebjerg vil kunne forstå og godkende 
min tegning. 

. Om det hører med til at blive voksen eller hvad, ved jeg 
Ikke, men forleden brast min illusion om et sådan projekt. 
Forleden blev Egebjerg nemlig ændret væsentligt. Faktisk 
vil jeg gå så langt som til at sige, at Egebjerg aldrig bliver 
den samme igen! 

Egebjerg har mistet" Aage med cyklen" ... 

Aage Mikkelsen er død. 

Hele min barndom er jeg kommet i Helga og Aages hus, 
drukket sodavand og spist frokost i deres køkken, hørt his
torier fra krigen og "det gamle Danmark" . Og mens Aage 
sov til middag og efter Helga og jeg havde diskuteret nok så 
mange verdens- situationer, har jeg haft min vante gang i 
"kælderen"; blandt løvsaven, den indsamlede avisbunke, 
for spejderne skulle jo bruge dem! og pludseligt lyden af 
Aages glade fløjten , hans træsko på vej ned ad kældertrap
pen og hans evigt glade smil og hjælpsomme sind. 

Uden at lyve, tror jeg, at Aage og jeg sammen har snittet 
mindst ligeså mange træmænd, som Emil fra Lonneberg, 
har kunnet producere i samtlige afsnit. .. 

Aage var for mig, den bedstefar, jeg aldrig selv har haft. 
Ironisk nok har menneskene det med at forsvinde, før vi 
som står tilbage når at få sagt "tak for alt" . Jeg selv hørte 
først om Aages død, efter netop at være hjemvendt fra 
Grønland, knap 2 uger for sent. Intet ville have betydet mere 
for mig i dette øjeblik, end at have taget trompeten frem og 
blæst Aage Mikkelsen en salme, på sin vej herfra. Jeg tror 
jeg ville have valgt en salme som "Blomstre som en ro
sengård"- ikke fordi teksten har meget med Aage at gøre, 
men fordi den melodi er en af de smukkeste jeg kender -
præcist som Aages glade fløjten i hans kælder, på vej til 
hans bistader i grusgraven eller på vej ned til "den gamle 
brugs" !!! - Hermed er salmen "Blomstre som en rosengård" 
evigt dedikeret til Aage og hvis I en smuk aften hører netop 
denne melodi svæve over gravene ved Hansted Kirke, så 
tænk på Aage og nyn med. Tilbage står jeg med en dyb 
medfølelse for Helga. Må hendes stærke væsen aldrig æn
dre sig! 

-En tur med linie l 07 fra Horsens til Egebjerg, vil aldrig 
igen blive den samme .. . 

Æret være Aages minde . .. 

Morten Friis 
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·Juniorteltturen 15. -17. se p. 
udspring 2000 ved Gudenåens 

Tekst: Maria Kjær (junior spejder) 

KL. I 7 mødtes 8 juniorspejdere og 3 ledere . Vi kørte ca. 
en halv time. Vi bar alle vores ting ned til lejren men, først 
skulle vi gå igennem en kom ark!! Da vi kom der ned skulle 
vi rejse telt op i regnvejr( men det er vi jo vant til) Der gik 
ikke lang tid før vi gik til teltene for at sove. 

Næste morgen skulle vi op kl. 7.00 Vi startede med mor
gengymnastik som Irma stod for(så det var ikke så hårdt) 
Bagefter fik vi morgenmad også skulle vi lave teltorden. 
Om formiddagen fik vi lært at bruge dolke og økser. Senere 
skulle vi gå til Gudenåens udspring, de gamle svømmebas
siner og Kovtruphuset. Der var mange der drak af 
Gudenåens vand. Kim (en af vores ledere) sagde at han 
havde glemt sin kop så han gik tilbage. Men da vi kom til
bage sad der en mand ved vores bål og råbte "hjælp min 
pung ligger inde i bålet" Vi viste med det samme at det var 
noget lederne havde fundet på men vi fik da slukket bålet. 
Til aftensmad fik vi kylling lavet på spyd over bål. 

Senere havde vi lejrbål og bagefter gik vi i poserne. 
Næste morgen lavede vi morgengymnastik , spiste morgen
mad og lavede teltorden. Vi fik også kage for man kan jo 
ikke overleve en spejderlejr uden kage så dem fik vi 3 af. 
Vi gik igen til Gudenåens udspring og Skjernåens udspring 
Lige inden vi skulle hjem fik vi vores snitte og øksebevis. Signe og Maria laver morgengymnastik. 

J U n i 0 r l i V e t Tekst: Sabrina Sørensen 

Hej, jeg er en glad juniorspejder. Jeg synes juniorlivet er 
sjovt og spændende og vi laver masser af skægge ting og 
opgaver, som man skal samarbejde om . Vi er også på lejr
ture hvor man skal løse opgaver og man får økse og snitte 
bevis. 

Opgaverne løser man, fordi vi skal tage nogle mærker, 
dem får man kun hvis man har løst opgaverne. Vi har en 
grøn uniform som vi skal have på til møderne. Mærkerne 
skal syes på nogle bestemte steder på skjorten. 

Man får også et mærke så andre kan se om man kommer 

fra : Bæver, Ulve, Junior, Troppen, Senior eller Rovere. 
Juniornes mærke ser ud som et bål i en trekant. 
Vi har et godt kammeratskab og en gang imellem har vi 

"ta' en ven" med dag. Så skal vi give en seddel til to af vo
res venner og de giver besked om de kan komme med til et 
spejdermøde. Vi har en sjov aften sammen med vennerne og 
vi laver skægge ting som de måske synes er sjovt og så kan 
det være at de også gerne vil gå til spejder. På den måde bli
ver vi flere og flere og jo flere vi er jo sjovere er det. 

Med spejderhilsenfra Sabrina Sørensen (Junior spejder) 



Ulveflokken Tekst: Karin og Gunni 

Siden sidst har vi været på Kaninjagt, som blev afholdt i 
Bygholm skov. 

Vi deltog med 3 bander: Falke, Høge og Ørne. 
Vi startede fra P. pladsen ved Orienteringsklubben. 
Der deltog 15 bander i alt. 
Der var forskellige poster der skulle løses bl.a. skulle der 

laves en båre som selvfølgelig skulle kunne holde, finde 
forskellige telefonnumre, brænde en snor over som var hæ
vet ca. 1/2 meter over jorden. (ved at lave/tænde et bål med 
kun 3 tændstikker) det var vores post. Det var der kun 3 
bander der kunne klare og de 2 var vores egne. (Godt gået.) 

Gunni og jeg havde den bedste udsigt ud over søen og 
samtidig var det et dejligt solskinsvejr. 

Da løbet var slut fik vi saftevand og boller og vi ventede 
spændt på hvem der havde klaret sig bedst, 

Det blev ikke os i år. Trofæet ( udstoppet kaninhoved på 
ca. I meter lang træplanke) blev vundet af Hatting gruppe. 

Men vi forsøger igen næste år. 
Vi havde en dejlig dag og vores ulve gjorde deres bedste. 

Weekenden den 30. september og l . oktober tog vi på 
hyttetur til en dejlig hytte som ligger i en skov ved Adslev 
(Jeksendalen). 

Vi fik snittet en navnepind og en brummer. 
Alle vores ulve bestod snitteprøven og kan reglerne for at 

bruge en dolk, 
så alle fik snittebevis. TILLYKKE. 
Vi havde arrangeret et løb rundt omkring hytten og i sko

ven. 
De skulle gå efter internationale sportegn udlagt i skoven 

ca. I km, det var en opgave som er led i et mærke de er ved 

Cecilie, Sandra H, Christoffer, Simon og Kenneth. 

at tage til deres uniform . (Stifinder). 
Aftensmaden var "Tigerbøf' vi havde "slagtet" Shere 

Khan. 
Så havde vi optagelsesceremoni, her fik ulvene navne. 
Lejrbåletholdtevi indendørs (det var for mørkt udenfor), 

men det var hyggeligt og sjovt alligevel. 
Godnathistorie og Godnat. 
Søndag morgen vækkede Gunni os kl. 7.15 så var der 

morgengymnastik øv øv. 
Flaget blev hejst samtidig med at kirkeklokken ringede 

fra Adslev kirke kl. 8.00. 
Nu skulle alt pakkes sammen, men en manglede et sove

posehylster en anden kunne ikke få sin sovepose deri, men 
ved fælles hjælp blev alle færdige. 

Endnu en gennemgang af snittereglerne. 
Fy Fy-kasse, flaget ned, udlevering af snittebevis og tak 

for en god weekend. 

Der er julenatsvandring i weekenden den 15. - 17. de
cember der afholdes ved Rådsklippen i Ejstrupholm. 

Vores sidste flokmøde i år er onsdag den 13. december og 
vi mødes igen onsdag d. 3. januar 2001. 

Vi deltager i nytårsparade søndag d. 7. januar 200 I 

Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt 
nytår og tak for hjælpen i årets løb. 

Hilsen ulvelederne 
Karin og Gunni. 



"Nytårsparade Cl en 07-01 ~01 
··sp~jder~t .• hold~r tt~diti~;,~n tro ~ytårsp~raåt. · 

let~~opfr~ Eg~kvisten, ned til kirkxn hvor cl~~ .caf~~ldesgucl~tjemeste. 
> Efter,gudstjenesten går vi tilbage tiiEgekvisten, , · 

hyor ger ~~rveres boU~r p g varm kcai5§1P, 
.· ·og der er·hyggelig samvær . . 

Få et gratis benzinkort 
og støt spejderne i Egebjerg 

DU kan støtte KFUM spejderne i Egebjerg , hver gang du tanker benzin ved Egebjerg 
brugs, HVIS du har et OK kort udstedt af spejderne i Egebjerg. 

Skulle dette ikke være tilfældet, så kan du få et ved at henvende dig til 
Jens Kjær, Hanstedvej 35 tlf. 75 65 67 37. 

Har du et OK kort i forvejen, som ikke er udstedt af spejderne i Egebjerg, kan du ved 
henvendelse til ovenstående person få det ændret så du støtter spejderne 

hver gang du tanker ved brugsen i Egebjerg. 

(du skal ikke have et nyt kort) 

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 Tina Kjær tiL ... . ........... 756567 37 

Ulveunger 02.-03. Onsdage 19.00-20.30 Karin Hansen tlf. .. .. .. 

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

Spejdere 06.-10. Torsdage 19.00-21.00 Poul Petersen tlf. •••••o ooooo•••••H00756542 23 

Rovere 17.-?? år Tirsdage 19.30-21.30 

Ledere 17.-?? år Gustav Mathiasen tlf. .... 7566 53 95 

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



Bagkjær Mølle 
Tekst: Mogens Kirkegaard 

Bagkjær Mølle setfra nord. Foto J. Bølcho. 

F 
otograf Inger Paulsen, der nu er beboer på Hansted 
Hospital , opfordrede mig i 1986 til at beskrive 
Bagkjær Mølle og dens historie, menjeg syntes ikke, 

at jeg havde styr på stoffet dengang. Nu har jeg haft tid til at 
samle mere materiale, så jeg vover at kaste mig ud i det, selv 
om der stadig mangler enkelte detaljer. Bedre sent end al
drig! Menførst er det nødvendigt at beskrive forudsætning
erne for, at man byggede en vandmølle netop der. 

Tolstrup å afvander et område mellem Østbirk, Tebstrup 
og Hovedgård. Den bugter sig igennem slugten mellem 
Hansted Fredskov og Egebjerggaards marker (området er 
tidligere også kaldet Det danske Schweiz!) inden den løber 
ud i Egebjerg Vandværkssø. Neden for søen fortsætter den 
under navnet Lille Hansted Å nord om Hansted ud til 
Egebjerg enge, hvor den tæt ved omfartsvejen løber sam
men med Store Hansted Å. 

I bogen "Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg" fra 
1985 er Egebjerg Mølle beskrevet. Det var en stor møllene
den for vandværkssøen, som dækkede behovet for at få ma
let korn og boghvede i Hansted og Egebjerg, foruden at en 
mindre stampemølle i den nordlige ende af søen også be
handlede (valkede) de tøjer, som egnens vævere fremstil 
lede. 

Imidlertid blev Egebjerg Mølle købt af Horsens kom
mune i 1875, som der anlagde et moderne vandværk indviet 
ijuni 1876. Siden blev møllen og møllegården nedrevet. Nu 
stod man uden mølle i Hansted og Egebjerg, og derfor byg
gedes i de næste par år bl. a. først Hansted Mølle (omtalt i 
Broen 12. årg. nr. 2) og tre år senere Bagkjær Mølle til at af
hjælpe savnet. 

Bagkjær Mølles tilblivelse 

Denne ejendom ligger som vist nordligt i Hansted sogn 
ved Tolstrup å og ganske tæt ved Hansted skov. 

Selve møllen indføres i Horsens Branddirektorats forsik
ringsprotokol 4/4 1881, hvor den beskrives under navnet 
Bagkjær Vandmølle beliggende på matr. nr. 12h, en lille 
parcel på ca. 700 m2, der var købt af bager Hans Jørgen 
Madsen i Tolstrup Mølle i 1879. Desuden havde han i 1878 
købt den noget større naboparcel matr. nr. 3 f af Hansted by 
af mølleejer Rasmus Jensen i Tvingstrup. De to møllere 
havde åbenbart begge set mulighederne på stedet, men det 
blev så Hans Jørgen Madsen, der lod grave kanaler, op
stemmede åen og byggede møllen. Jeg kan ikke lade være 
med at videregive en lille vits, som Agner Aagaard i 
Tolstrup fortalte mig. Han siger, at Tolstrup Mølle er den 
eneste vandmølle i landet, der har været drevet ved vind
kraft. Og hvorfor nu det? Jo, Tolstrupmølleren hed i en lang 
periode netop Vind. 

w 
t 

RUGBALLEGAAR 
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Kort over Bagkjær Mølle tegnet efter et kort i Horsens 
Vandvæsens arkiv apr. udarbejdet af landinspektør 
Valdemar Møller o. 1900. 

Fra gården matr.nr. 12 af Egebjerg (Gl. Egebjergvej 11) 
var ca. 1854 udstykket matr. nr. 12e til Peder Jacobsen, der 
her havde bygget et lille husmandssted. Han havde giftet sig 
med enken Kirsten Pedersdatter efter den tidligere ejer af 
gården, Stephen Jørgensen. Men stedet var efterhånden 
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stærkt forgældet, og efter Peder Jacobsens død blev det af 
hans datter hurtigt solgt tilbage til gården i Egebjerg. I 1884 
blev stedet købt af Henrik Oscar Bruun, der samme år 
havde købt også møllen af den hidtidige ejer Hans Jørgen 
Madsen og yderligere skovparcellen matr.nr. 7h af Hansted 
(af ejeren af gården Hanstedholm). Fra nu af benævntes 
hele ejendommen bestående af de 4 parceller som Bagkjær 
Mølle og er siden handlet som en ejendom. Arealet udgør 
også i dag ca. 52.000 m2, altså små l O tønder land. Selv ef
ter at møllebygningen blev brudt ned i 1930, blev den ved 
at hedde Bagkjær Mølle. 

På både matr. numrene 3f og 7h var og er stadig freds
kovspligt. Disse parceller betegnedes som kratlodder og 
skulle bevares som lodsudhugst og underskov, og de måtte 
og må stadig ikke bebygges. Med hensyn til opstemningen 
var dergrænser for, hvor højt vandet måtte nå af hensyn til 
naboejendommen, der ellers kunne blive oversvømmet. 

John og Jonna Bølcho 

Det kan være lidt svært at finde frem til Bagkjær Mølle. 
Den ligger ved en smal grusvej, der snor sig en god halv 
kilometer nedad fra den asfalterede Lykkebjergvej. Men når 
man kommer frem, er man ikke i tvivl om, at det er det rig
tige sted. Før en lille bro over Ulvedalsbækken står en gam
mel møllesten påmalet "Bagkjær Mølle" med store hvide 
bogstaver. Et "Privat" skilt fortæller dog også, at der ikke er 
offentlig adgang til idyllen. 

De nuværende ejere af Bagkjær Mølle er John og Jonna 
Bølcho, der købte ejendommen i 1993 . De havde været på 

udkig efter et sted i landlige omgivelser, nu da børnene var 
blevet voksne. Det faldt sammen med, at Bagkjær Mølle 
var til salg. Både stedets atmosfære og de smukke omgi
velser var præcis, hvad de havde drømt om, og de var der
for ikke længe om at slå til. Og siden har det været en dag
lig glæde at bo her midt i naturen. 

Den første vinter var imidlertid ikke uden problemer. 
Efter en række år praktisk talt uden vintervejr kom der bun
ker af sne, der gjorde vejen ned til åen ufarbar i flere dage. 
Og da sneen igen smeltede, skabte den oversvømmelse 
både ved åen og ved den lille Ulvedalsbæk, der løber fra 
markerne vest for Gedvedvej ned igennem Ulvedalskløften. 

Men efter vinter kommer vår, og siden har der ikke været 
alvorlige problemer med at komme af sted til arbejde om 
morgenen . De er begge lærere og arbejder på en special
skole i Viby. Efter en dag i et miljø med meget støj er det 
godt for sjælen at komme hjem til fred og stilhed. Her kom
mer rådyr og fasaner tæt op til huset, og ved åen kan man se 
både vandstær og isfugl. Tidligere (og måske endda stadig) 
var der også bjergvipstjerter, der er en karakterfugl netop 
ved vandmøller. Om aftenen flyver flagermus rundt mellem 
træemeop i den store parklignende have syd for beboelses
huset. Omkring århundredskiftet var der også oddere, og et 
sving tæt ved Rugballegaard blev tidligere kaldt "odderhu
len"; her stod der altid en stor ørred. 

Det er som sagt et meget naturskønt sted, men det skal 
dog ikke glemmes, at det også er et sted med en spændende 
historie, som der i det følgende skal redegøres for på grund
lag af de hidtil fundne kilder. 

Jonna og John Bølcho nyder novembersolen Foto: Mogens Kirkegaard. 



Bygningerne 

Det nuværende beboelseshus er sammensat af 3 forskel
lige bygningsdele. Det oprindelige stuehus lå i den vestlige 
ende og var sammenbygget med stald og vognport I årene 
fra 1887 til 190 l var der desuden bageri. Det gik fint sam
men med møllen, der kunne levere mel, og svinestien, hvor 
man bl. a. kunne fodre grisene med det brød, der ikke var 
blevet solgt. Det var jo en landejendom, og man havde både 
køer, heste, grise og høns. 

Stuehus og staldbygning brændte i 1909. Herved omkom 
en griseso m. 5 smågrise og nogle høns, foruden næsten alt 
løsøre. Bygningerne blev genopført og vurderet til 5350 kr. 
og samtidig blev opført en lille separat bygning mod nord
øst til hønsehus, vognport og brændehus vurderet til 350 kr. 

U n der senere ejere blev også staldbygningen inddraget til 
beboelse. Jonna og John Bølcho har somme tider haft 
autiske børn fra deres skole med hjemme. Når børnene 
kommer ind i en af stuerne, hvor der tidligere har været 
hestestald, kan de fornemme noget af den ro, der engang var 
her, når hestene stod og gumlede. I hvert fald bliver børnene 
selv mere rolige 

Der findes ikke mange beskrivelser af selve møllebyg
ningen, og tilsyneladende ingen billeder, men noget har 
kunnet stykkes sammen ud fra skøde- og panteprotokoller 
og brandforsikringsprotokoller, og man kan endnu se dele 
af fundamenterne vest for strømfaldet ved den sluse, hvor 
vandstanden kunne styres med et stigbord. I den østlige side 
var et underfaldshjul, der fik sit vand igennem en lille kanal 
fra mølledammen og drev en enkelt kværn. Senere udbyg
gedes møllehuset med svinesti og værksted, og fra ca. 190 l 
blev vandkraften også brugt til at drive et savskæreri. 
Bygningen var ca. 6 x 4,5 m, bygget med kampestens
grundmur, murene afbindingsværk og taget belagt med træ
spåner. Neden under bygningen var et oplagsrum. I 1916 
var bygningen ny (det vides ikke med sikkerhed, om også 
møllebygningen på et tidspunkt har været brændt) og vur
deredes til 3000 kr. 

Kunderne kom med korn til møllen bl.a. fra 
Egebjerggårdene. En vej førte tidligere omtrent fra bysme
dien rundt om Egebjerggaard og ned til Bagkjær Mølle, 
men den blev efter Inger Paulsens oplysninger pløjet op en
gang i 1970erne af et par gårdejere i Egebjerg. 

Tidligere ejere 

Der vides ikke meget om møllens tidligste ejere eller om 
driften. Men nogle annoncer fra Horsens Folkeblad fra 
1887 fortæller, at til l. maj samme år søgte man en konfir
meret dreng til at passe l O køer. I annoncen hedder møllen 
"Egebjerg Vandmølle". Møllekusken efterlyste i april en 
presenning tabt på vejen mellem Rodhusene (hvor er det?) 
og Egebjerg. I en annonce fra juli samme år kan man læse, 
at en bagersvend, dygtig til hvedebrød og konditori kan få 
plads straks. Så der må have været et vist folkehold på det 
tidspunkt. Formentlig vil man ved en systematisk gennem
læsning afFolkebladet kunne finde flere af den slags oplys
ninger. 

I 1888 købte bager H.J. Madsen ejendommen tilbage fra 
Henrik Oscar Bruun, men solgte den allerede i 1891 til 
gårdejer N i els N i e l sen, Høj balle. Efter hans død solgte ar
vingerne møllen på auktion i 1896 til møller Christen 
Nielsen for 5000 kr. Faktisk var det hans svigerfar, møller 
Knud Jensen fra Ousted, der fik hammerslag, men Christen 
Nielsen fik senere skøde på Bagkjær Mølle. 

Der må omkring århundredskiftet have været et vist sam
arbejde mellem møllerne i Totstrup og Bagkjær. Det fortæl
les i hvert fald, at folkene fra Bagkjær bar kornsække på de
res rygge op til Totstrup Mølle, hvor kornet blev malet til 
mel. De var stærke dengang! Der kan på visse tider af året 
have været mangel på vand i åen, og ved at samarbejde 
kunne man så først udnytte vandet i Tolstrup. Det kunne 
derefter opsamles i Bagkjærs mølledam for så at blive brugt 
der en gang ti l. 

Christen Nielsen afstod 1903 møllen til Anton Nielsen 
(måske en søn?), der havde drevet en mølle i Dronningborg 
ved Randers. I hvert fald var der i skødet indføjet bestem
melser om aftægt. En af hans sønner igen var Sofus 
Burehard Nielsen, der senere drev en maskinfabrik i 
Horsens med stor succes. 

I 1918 solgte den sidste møller, Anton Nielsen, ejendom
men til Horsens kommune, der havde planer om at udnytte 
vandkraften ved Egebjerg vandværkssø. Møllebygningen 
blev dog først brudt ned 1930, så kommunen må have opgi
vet projektet. 

Men efter at mølleren og hans familie var flyttet, blev be
boelseshuset anvendt bl. a. til bolig for husvilde, der af 
Horsens Kommune blev anvist en bolig her. Huset varme
get forsømt, der var ikke ordentlige gulve, og rotterne huse
rede. I en periode boede desuden daglejerfamilier, der ar
bejdede på Egebjerggaard. Det var fattige mennesker, der 
havde svært ved at skaffe mad til børnene, og havde det ikke 
været for Mathilde, så . .. 

Mathilde og Jens Aagaard 

Mathilde Aagaard hed hun og var gift med Jens Aagaard, 
der var barnefødt på gården ved siden af, der kaldes 
"Rugballegård", og som i dag ejes af Knud og Ingerlise 

Jens og Mathilde Aagaard. 
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Aaens rislende Tonestrøm 
vuggende blød, som en Barndomsdrøm. 
Ved skovklædte Banker i sti lle Dal, 
med Solfaldslysning i Aften sval. 

Aaen snor sig i ensom Dal, 
blinker, som Smilet en vaarlys Dag. 
Stenet er Lejet og bugtet dens Gang, 
altid dog frejdig er Aaens Sang. 

Fremad den iler, ved El og Eg, 
Strømmen gaar som i munter Leg. 
Maalet er stort, det aabne Hav, 
Aastrømmen svinder i Bølgegrav. -

Højner dog Bølgen 

Rugballegaard, en af Tolstrupgårdene. Luftfoto ca. 1935. 
Fotografer: P og K. Kristensen, Horsens. 

og Havstrømmens Brus 
Aaen fra Danmark, 
ved Fædrenes Hus. 

Sander. De drev Rugballegaard i mange år, men afstod så 
gården til deres søn, Ejnar Aagaard. På deres gamle dage 
lejede Jens og Mathilde af Horsens Kommune en bolig i den 
ene ende af beboelsehuset i Bagkjær mølle, mens de fattige 
boede i den anden ende. Mathilde forstod at udnytte stedets 
muligheder. Hun havde ænder og høns, og hun holdt gæs, 
som blev fedet op til jul. I et gåsekuld kunne der være et par 
gæslinger, der ikke rigtig trivedes. Mathilde kunne så redde 
dem ved at putte dem i en strømpe og hænge dem op over 
det varme komfur i køkkenet. Hun fangede også ål ved at 
lægge liner ud. Maddingen var de småfisk, elritser, som hun 
hentede op afUivedalsbækken. Det daglige forbrug af vand 
blev hentet med spand i bækken og siet. Der var ofte små
fisk i sien og de blev så kroget som madding for ålene. 
Ålene kunne i røget tilstand sælges til gode penge. I som
mertiden fangede de mange ål ved at stemme vandet op, 
men det gav anledning til politianmeldelse fra en lokal lyst
fiskerforening. 

Mathilde var en rask kone. Det generede hende ikke at gå 
til Horsens og tilbage, hvis hun manglede et eller andet fra 
byen. Men hun havde også foruden sit gode helbred også et 
stort hjerte, og hun gav ofte en mellemmad til en lille sulten 
dreng eller pige fra familien ved siden af, på trods af, at hun 
ofte selv måtte undvære. De havde ikke meget at gøre med, 
selv om de ind imellem fik lidt slagtemad fra sønnen på 
Rugballegaard.Han havde vist egentlig heller ikke meget at 
undvære af, for uden hjælp fra sine mere velhavende søs
kende kunne han nok ikke have blevet ved gården. 

I en af de små stuer lærte Mathilde børnene at danse 
Lanciers, hvilket vist var ret usædvanligt blandt jævne men
nesker. Jens Aagaard var en begavet mand, der havde læst 
meget og fulgte med i tidens rørelser. Han skrev desuden 
digte, hvoraf nogle er trykt i det lille hæfte "Stemninger i 
vers og breve", som findes i Gedved sognearkiv. Et af dig
tene hedder "Aaens sang ved Tolstrup Aa", det er skrevet i 
1915, mens han boede på Rugballegård, og skal gengives 
her: 

De børn fra Rugballegaard, der var vokset op ved 
Tolstrup å og Hansted skov, glemte aldrig deres barndoms
land. 

Jonna Bølcho fortæller, at hun af og til har lidt portvin 
stående i en karaffel inde i en af stuerne, hvor tidligere Jens 
og Mathilde boede. Det forsvinder altid på mystisk vis, og 
hun siger med et glimt i øjet, at det efter hendes mening er 
Jens og Mathilde, der tømmer karaflen. 

I 1954 solgte Horsens kommune Bagkjær Mølle til Jens 
og Mathilde Aagaards søn, Hakon Fogh Aagaard, der havde 
drevet en vognmandsforetning i Charlottenlund. På det 
tidspunkt var stedet nærmest faldet helt sammen, men han 
fik det sat det i stand, så stedet kunne bruges til sommerbo
lig. I et brev til Horsens Kommune takkede han for, at hans 
nu afdøde forældre havde kunnet få lov at bo i Bagkjær 
Mølle i de samme omgivelser, hvor de havde arbejdet i hen
ved 60 år. 

Luftfoto fra 1965 viser bl. a drivhuset og gartnerens mark. 
Foto: Kastrup Luftfoto. 

Efter Hakon Aagaard kom en række ejere, bl. a. gartner 
Hansen, der drev gartneri der 1960-66. Han og hans kone 



Bagkjær Mølle setfra sydvest. Foto: November 2000 af Mogens Kirkegaard. 

kom fra Århus men havde øjnet muligheder for at etablere 
gartneri ved Bagkjær Mølle. Jorden her havde en sammen
sætning, der gjorde den meget velegnet til at dyrke 
Chrysantemum, og han dyrkede også bl. a. gulerødder. 

Så købte ingeniør Andreas Bønding stedet til helårsbolig, 
og efter ham boede her fra 1975-89 fotograf Inger Paulsen 
og hendes mand, Willy, der sammen havde drevet IW foto i 
Kattesund i Horsens. Det var et par mennesker, der ligesom 
de nuværende ejere forstod at værdsætte både den gamle 

. bygning og naturen omkring. De havde heste, som blev rørt 
daglig på ture i skov og mark, ofte også af Karin, datter af 
Viggo og Grethe Nielsen, der boede i en afvandværkets bo
liger ved søen. 16. juni 1988 var der et stykke i Horsens 
Folkeblad med billeder fra idyllen ved Bagkjær Mølle. 

Inger og Willy Paulsen brugte mange penge på at skabe 
et hyggeligt hjem, hvor husets oprindelige bygningstræk 
blev bevaret. Den tidligere staldbygning mod øst blev også 
inddraget til beboelse, der på denne måde kom op på et bo
ligareal på 230 m2. Stuerne har synlige bjælker, og de 
gamle staldvinduer med specielt glas giver et smukt lys ind 
i rummene. Loftet blev indrettet med soverum, og et af væ
relserne kaldes prinsessestuen, fordi her sover Jonna og 
John Bølchos børnebørn, når de er på besøg. Som en kurio
sitet fortæller Jonna, at der i den tidligere svinesti i stalden 
er indrettet et moderne badeværelse. 

Sådan har tilværelsen formet sig på Bagkjær Mølle gen
nem årene. Fra at være et sted, hvor der måtte arbejdes hårdt 
med mølle og landbrug for at skaffe det daglige brød, blev 
den senere bolig for naturelskere, der her kunne og kan lade 
op til næste dags udfordringer i en stadig mere stressende 
hverdag. 

Da jeg kører hjem til parcelhuset i Egebjerg, kan jeg ikke 
lade være med at tænke på, hvorfor jeg i grunden ikke selv 
gjorde det samme, hvorfor fandt jeg ikke sådan et sted ved 
åen, det kunne nu have været dejligt! Men nogen nøjes jo 
med at drømme, mens andre gør dem til virkelighed! 

H9rsens Dpm111~~~ontors .. ~~alregi~ter . . . .... · 
~.køde- og panteorevsprotokolter for Voer og 
Nim Herreder · 
og Horse~s Branddirekt9yats taxationsp~oto
koller i Landsarkivet i Viborg 
og i Erhvervsarkivet i Århus 
Horsens Folkeblad 
Landinspektør Bloks arkiv 
Horsens Vandvæsens arkiv 
Horsens Byråds (;lrkiv \ : 
Kristian Vestergaå:rd: Va['Jpmøller·i def gamle 
Skanderborg Amt 
Vort Sogns Historie. i l OOAar. Historisk ForJag 
1~56. +r' .•• ·· 
Sognearkiverne i Gedved 
Mundtlige oplysninger af John og Jonna 
Bplcho, S(lrhta~ A9nerAaQ(lardpghaps sø.ster 
Elna Larsen. .. ... . 
Det har ikke været muligt for Jriig at finde 
S~ander~org la11dv ~psk~l'pmissions-

. ·· protokol, der si rt ku have givet v~rdi~ 
fulde oplysninger. 

December-januar - februar·=====================================================~ 



GP Produets Tekst: Frands Passkesen 

GP Produets er af beboerne i Egebjerg og Hansted bedre kendt som Gravens Planteskole. 
Der bliver ikke længere produceret planter, som da Erling Graven i sin tid drev 
planteskolen. l dag drives forretningen af Inge Graven og hendes søn Kasper Graven. 

Hedder det ikke Gravens Planteskole mere? 

Nej, det gør det faktisk ikke mere, det hed det i mange år, 
men i dag er firmanavnet GP Products. 

Det blev lavet om i 1998, og det er jo på grund af, at vi 
ikke mere producerer planter selv, så vil det være misvi
sende at kalde det for planteskole. 

I dag producerer vi mest gravpynt, kranse, kors og lig
nende og det er jo af indkøbte varer. 

Men vi har så valgt at kalde det for GP, det er det navn, 
der har været brugt i mange år, og det er det vi er blevet 
kendt under. Vi har mange af de samme kunder endnu og de 
husker os bedst som GP. 

Jeg er ikke selv uddannet gartner, men jeg er gået med i 
firmaet sammen med min mor, og så styrer jeg bogholderiet 
og vareindkøbene og hvad der ellers er løbende. 

Min morfar, fortæller Kasper videre, stammer fra Vrå ved 
Brønderslev. Han kom hertil Egebjerg i 1946 og ville lave 
planteskole her på ejendommen . 

Han kunne allerede på det tidspunkt se, at det gik ikke an 
at plante med håndkraft, så han spekulerede på maskiner, og 
han vidste også, hvordan de maskiner skulle se ud, og hvor
dan de skulle virke, han kunne bare ikke selv lave dem. 

Så henvendte han sig til Henning Jensen på Egedal 
Maskinfabrik. Han kunne fabrikere maskinerne, og det 
viste sig, at de to mænd fik et ualmindeligt godt samarbejde, 
som endda strakte sig ud over landets grænser. 

Også efter Henning Jensens død fortsatte Erling Graven 
samarbejdet med fru Ellen Jensen. 

Kasper Graven i kontoret, hvor han bl.a. styre bogholderiet 
og vare indkøb. 

Min fars familie er også planteskolefolk, de stammer fra 
Fyn . 

Hvor mange år drev din morfar og din mor
mor forretningen sammen? 

Jeg mener, det var fra 1946 til 1983 og så døde min mor
far i 1988. 

De havde til at begynde med et stykke med roser og 
frugttræer, blandt andet for at gøre jorden frugtbar, men de
res mål det var hæk- vildtbeplantning, og det blev også den 
primære drift. 

Dengang hørte der også mere jord til, vi havde blandt an
det også en ejendom i Egebjerg, som blev drevet med plan
ter og dertil kom også en hel dellejet jord. 

Der blev eksporteret en del planter samt til kommuner og 
amter blev der solgt. 

Mange af beplantningerne ved motor-, kommunal- og 
amtsveje stammer herfra. 

Dengang var det udelukkende planteskole, især med 
forstplanter og vi havde jo også mere jord dengang. Det er 
solgt fra i dag, ligesom vi her ved ejendommen har solgt 
byggegrunde fra. 

Hvem driver GP Produets i dag? 

Det gør min mor og jeg. 

Hvem er jeres primære kundekreds i dag? 

Det er først og fremmest grossister, som handler med de 
ting, vi fremstiller for eksempel kranse og dekorationer og 
så sælger vi selv direkte til nogle kæder og havecentre. En 
del går også til eksport både til Spanien og til Færøerne. 

Trods konkurrence føler vi, at vi kan klare os, vi har for 
eksempel ikke et stort drivhus vi skal varme op, det er jo 
det, der er problemet for mange gartnerier i dag. 

Vi betragter os selv som værende i opstartsfasen, idet det 
jo kun er 2 år siden, at vi lavede vores firma om. 

Hvordan tegner fremtiden sig for Jer? 

Jeg mener, at vi har en fornuftig fremtid for os. Meget af 
det vi producerer er jo noget, der ikke går af mode. 
Selvfølgelig har vi produkter, som er in en kort tid og så går 
de ud igen, men hovedparten af vores produkter er faktisk 
traditionsbundne og det gør, at der altid er behov for dem. 
For eksempel her til jul med kirkegårdspynt, adventskranse 
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De to indehavere afGP Products, Inge og Kasper Graven med nogle af Deres produkter 

og juletræer, det vil der altid være behov for. Jeg tror virke
lig på en god fremtid specielt for os, fordi vi fører en høj 
kvalitet. 

Hvor mange ansatte har l? 

Ja, det er jo meget sæsonarbejde, vores travleste tid er fra 
september og til jul. Sidste år var vi ca. 35 ansatte op til jul, 
men på årsbasis er vi vel gennemsnitlig 7 fuldtidsmedarbej
dere. 

Vi har også en speciel produktion, og det er indsamling af 
mos til dekorationer og sammenplantninger. Der betaler vi 
for at gå i et område i statsskoven eller i en privatskov. Det 
er faktisk et af vore store produkter, der bliver brugt en del 
i Danmark, men rigtig meget går til eksport 

I 1985 valgte min mor at genåbne Gravens Planteskole 
med Bambus som hovedkultur. Det gik rigtig godt og fun
gerede fint i en årrække. Så skete der bare det tragiske i 
1994, at bambussen begyndte at blomstre, og når en bam
bus gør det, så går planten ud. Det gjorde alle min mors 
planter, det var hele produktionen, der forsvandt. Det var ret 
ulykkeligt, men det var faktisk starten til det, vi laver i dag, 
hvor vi beskæftiger os med nogle ting, som ikke er af
hængig af jorden. 

Alt dette er menigmand ikke klar over. De fleste regner 
os stadig for en planteskole, men det er vi altså ikke mere. 

Men rent historisk har der været planteskole i mange år 
forud for det her. 

Har l ellers nogle fremtidsplaner? 

Ja, det har vi, midt i november påtænker vi at åbne en bu
tik. Det har der før været, men nu skal der være en fast bu
tik, så folk kan komme og købe deres dekorationer og 
kranse her, og den skal have åbent hele året, så der også kan 
købes andre dekorationsartikler. 

Og så har vi jo også lokaliteterne til at kunne oprette 
eftermiddags- og aften kurser for blomsterbinding, det er 
noget vi har planer om efter nytår, men vi skal selvfølgelig 
føle os frem, om der nu er interesse nok for det. 

GP Produets ligger selvfølgelig ikke lige ud til alfarvej, 
men som Gravens Planteskole kender folk i sognet stedet, 
og de skal nok finde om til den. 

Det er i hvert fald mit indtryk, at det team, der hedder mor 
og søn - Inge og Kasper Graven - er et par mennesker, der 
ved, hvad de har med at gøre, og set i det lys, så tror jeg også 
på en stadig fremgang for GP Products. Der står i hvert fald 
gode kræfter og energi bag. 

December-januar-februar====================================================~~ 



Fodboldafslutning 
juniorer 2000 
Tekst: Torben Jørgensen 

Efter en yderst tilfredsstillende sæson, med mange 
gode oplevelser endte vi på en delt første plads i pul
jen - godt gået drenge. Endelig kom tiden, hvor vi 

skulle afvikle vores afslutning. Datoen var bestemt til den 
4. november. 

Vi havde på forhånd aftalt, at spillerne ikke skulle vide, 
hvad der skulle foregå. Og deres gætterier afslørede, at de 
ikke er helt fantasiløse,- ikke dem alle i hvert fald.- Lørdag 
den 4. kl. 8.00 kørte vi fra p-pladsen ved Egebjerghallen. 
Endestationen var Herning. Ca. halvvejs lod Ole "bomben" 
falde . Vi skal til Herning isstadion råbte han, og det lød til 
at falde i god jord, selvom der var nogle, som aldrig før 
havde haft skøjter på fødderne. Efter drengene havde brugt 
en time til at komme i ishockeyudstyret, blev de delt op i to 
hold og spillede 3 perioder a 15 minutter, hvilket var sær
deles underholdende at se på fra sidelinien. Specielt de mis
lykkede tacklinger. 

Efter et hurtigt bad tog vi så en tur ind til Herning 
Centret. Der kunne vi så gå rundt nogle timer, inden vi igen 
tog ud til isstadionet. Vi ville lige se hvordan "profferne" 
spillede ishockey. Herning lammetævede Rødover 5-2, som 

Højt humør på isen, selv om det for nogle var første gang 
de havde skøjter på fødderne. 

var en vild underholdende kamp. Efter kampen kørte vi så 
mod Egebjerg, godt trætte efter en dejlig dag, som vi vil 
huske i lang tid. 

Spillere og trænere vil derfor sige tak til sponsere og for
ældre, der har givet os så rige oplevelser. Vi tre trænere vil 
også gerne takke spillerne for det gode sammenhold og re
sultaterne, og sige tak for de fine gaver. 

Lars Sørensen, Ole Jørgensen og Torben Jørgensen 

Øverst venstre: Stein Gunnerson, Jacob Skovsgård, Lars Nielsen, Jonas Nøhr, Rasmus Jørgensen, Kasper Petersen, Jeppe 
Svenningsen, Jesper Hansen, Mikkel Johansen, Træner Lars Sørensen. 
Nederst venstre: Morten Molboe, Kim Sørensen, Daniel Jørgensen, Kasper Rasmussen, Chris Jørgensen, Træner Torben 
Jørgensen og træner Ole Jørgensen. 
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EIF's bestyrelse: 
Formand: Per Bregendal, Egesholm 34 ... .. • •• .••••• 1' · -- · ·- ' ' , . .... .. : ~ .. 75 65 6189 

.. 75 65 65 0,1 Næstformand: Erik Thomsen, Vesterhøjsvej 12- ungdomsfodbold .· .. 
' - - -- - .. 

Kasserer: Lene Jørgensen, Hanstedvej 32 ... ~ ........ · 1'.· •• . ·'·. ~ •.• •· ••• 75 ~~ .§9 5Q 
Jette Christensen, Askeholm 57 - gymnastik +s~lliorsvØ~ning ..... ~ : 75 65 /~'743 ·· 

Ulla Jørgensen, Birkeholm 2 A - ungdomshåndbold ..... < .......... ·••· 7~ ~5 6P 22 . 
Birgitte Kristensen, Birkeholm49- seniorhåndhold , .. ;; ·,,: ... :. ;<; o. ';75 1~~i§3 31. ,: 

Lonnie Pedersen, Banevænget 20- badminton .. . ... . . 75 6567'35 .. 
Heine Holm, Askeholm 10 - ungdomsfodbold .J. 't.. 48 ·: 
Kim Andersen, Egesholm 44 - seniorfodbold ~ ... ; .•. . . 19 

Generalforsamling • 
l EIF 

Der blev torsdag den 16. November afholdt general
forsamling i Egebjerg Idrætsforening, hvor 
form andsberetn ingen lød således: 

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

Håndbold: 

Håndboldungdom har en lille tilbagegang i medlemmer, 
hvilket s/ry/des at vi ikke har nogle drengehold Desværre 
meldte vore dameynglinge fra til kvalifikationskampe i eli
terækken, og de må derfor spille i A-rækken i næste sæson. 

Håndboldsenior har stadigvæk 2 hold i serie2. Det ville 
være dejligt, hvis de ikke hvert år skulle spille ekstra kampe 
for at f å lov til at blive i serie 2 

Da vi har måttet sige farvel til de fleste trænere, håber 
vi, at der melder sig en masse nye kræfter til næste sæson. 

Fodbold: 

I ungdomsafdelingen har detforløbne år været en succes 
medfremmøde af spillere og præstationerne såvel udendørs 
som indendørs. Flere afholdene har spillet sig til div. mes
terskaber og kredskampe. Vi har fået 2 hold landsmestre 
henholdsvis miniputdrenge og miniputpiger. Endvidere har 
junior A haft stor succes, og der bliver søgt om mesterrække 
til næste år. Juniorerne var også en tur i England, hvilket 
var en stor oplevelse for dem alle. Succesen skyldes ikke 
mindst staben af gode trænere og en del aktive forældre. 
Der vil ligesom sidste år blive afholdt et stort stævne i 
indendørs fodbold i november. 

For ungdomsafdelingen ser fremtiden lys ud, i form af 
gode engagerede trænere og forhåbentlig hjælp fra foræl
drene. Der er også strøtankeer ang. et evt. samarbejde med 
Lund. 

I seniorafdelingen har serie 5 måtte skifte træner midt i 

sæsonen. Der vil desværre ikke blive et serie 5 hold til næste 
år, grundet manglende interesse. 

Junioroldboys, oldboys og Super oldboys har alle haft en 
god sæson. 

Fodboldafdelingen vil gerne takke trænerne for en god 
indsatss i sæsonens løb. 

Badminton: 

På motionssiden kører badminton lige som den plejer 
med god opbakning. Dog har vi i år haft nedskæringer i hal
tid, og gymnastiksalen er desværre ikke længere disponibel 
pga helhedsskolen, hvilket jo går udover en del spillere. 

Vi har igen i år tilmeldt et turneringshold 
På ungdomssiden har der igen i år været stor opbakning, 

hvilket ikke mindst skyldes vores 2 gode trænere: 
Dorthe Thomsen og Hans Steensen. 

Gymnastik: 

Der er desværre kun 2 hold i gymnastik i år, et herremo
tion og damemotion, hvilke også er godt besatte. 

Vi har desværre været nødt til at nedlægge børneholdene 
og aerobicholdet, idet vi ikke har kunnet disponere over 
gymnastiksalen. Dette håber vi rettes op på næste år, idet 
der så søges om ha/timer. 

Sommerfest: 

Sommerfesten gav i år et overskud mellem 4000-5000,
De sidste 2 år har sommerfesten givet et langt mindre over
skud en tidligere. Målsætningen for sommerfesten er pri
mært at styrke foreningslivet/sammenholdet i lokalsamfun
det, og de enkelte arrangementer har været gode. 
Spørgsmålet er, om overskudet står mål med den store ind
sats sommerfestudvalget yder. Vi mener, at sommerjesten 
som helhed skal revurderes, og vi vil gerne have nogle nye 
impulser. 



Vi vil endnu engang takke for den store indsats fra spon
sorer, trænere og deltagere. 

Vi har i detforløbne år haft store problemer med at skaffe 

arbejdskraft til bestyrelsen, og vi har alle ydet vores bedste. 
Vi håber, der står nye kræfter klar i kulissen med nye ideer 
og visioner, således at vi stadig kan have idrætsaktiviteter 
at tilbyde i lokalsamfundet. 

Ny bestyrelse 
Efter formandsberetningen skulle der så findes l 

formand og 4 nye bestyrelsesmedlemmer iblandt de 
17, der var fremmødt foruden bestyrelsen. Denne 

opgave så på forhånd svær ud, men efter en generel, positiv 
snak angående, at der var hjælp at hente fra forældrene, hvis 
bare de fik en konkret opgave, begyndte der at ske noget. 
Heine Holm var den første der meldte sig, og derefter 
meldte Jette Christensen, Kim Andersen, Lonnie Pedersen 
og Birgitte Kristensen sig. Formandsposten skulle besættes 
og Per Bregendahl blev valgt til denne. 

Det er utrolig glædeligt, at generalforsamlingen forløb så 
positivt, efter en periode med store problemer med at skaffe 
bestyrelsesmedlemmer. 

Jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke og håber at 
Egebjerg Idrætsforenings med lemmer vil bakke den godt op 
eventuelt i form af en hjælpende hånd i ny og næ. 
- For husk: mange bække små- gør en stor å. 

Det er også tid til at begynde at planlægge sommerfest, så 
hvis du går og har nogle gode ideer og vil være med til at 
sætte sit præg på sommerfesten er du/I velkomne til at kon
takte en af bestyrelsesmedlemmerne. 

Pia Højberg Andersen 

Hansted-Egebjerg 
Husholdningsforening 

Program for Januar - Februar 2001: 

Mandag d. 15. januar 2001 kl. 19.00 i 
Klubhuset ved Egebjerghallen 

Denne aften får vi besøg af Akupunktør og syge
plejerske Susanne Søe, fra AkupunkturHuset på 
Skjoldvej, som vil fortælle om akupunktur m.m. 

Tirsdag d. 13. februar 2001, kl 19.00 skal vi 
besøge Industrimuseet 

Vi mødes på lndustrimuseet, Gasvej 17-19, der er 
parkeringsplads ved museet. 

Der bliver rundvisning, hvor vi går på opdagelse i 
Danmarks industrialisering, som vi kender den fra 
midten af forrige århundrede til i går. 

Vi slutter af i foredragssalen med kaffebord. 
Der er tilmelding til Bestyrelsen senest den 
5. februar. 

Hansted-Egebjerg 
· Husholdningsforenings bestyrelse: 

Annalise Daugaard, Højbovej 22 . . . . . . 75 62 44 79 

Grete Sørensen, . . ... . . .............. ... 75 61 17 20 

Eva Range, Vesterhøjsvej 29 .... ...... 75 65 60 72 

Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 6 .. 75 65 63 15 

Betty Holst, Rådvedvej 61 .. ... . . . ... .. 75 65 61 94 

Helga Christensen, Boligselskabet 24 75 62 97 61 

Astrid Andersen, Platanalle 24 ........ 75 64 39 69 
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Der var engang ... 
Tekst: Jeannette Retstrup 

H
vordan flår man en hare eller et rådyr? Hvordan 
henkoger man? Hvordan opbevarer man friske æg i 
mange måneder? 

Med alt respekt for mine gamle hjemkundskabs lærer 
følte jeg mig som analfabet, da jeg sad over for næsten hele 
bestyrelsen i Hansted-Egebjerg husholdni ngsforening. 

Disse damer kan en masse ting. som jeg nok aldrig får 
lært- men som jeg gerne Yil kunne. Men min huslige ud
dannelse består i to års obligatorisk undervisning i hjem
kundskab og to års hjemkundskab som valgfag. 

Jeg var sjældent med til at lave mad derhjemme. og så\"el 
min farmor som min mormor kan stadig skrælle fem kilo 
kartotler på samme tid, som det tager mig at skrælle et en
kelt kilo. 

Slagtningen 

"l foråret 1945 skulle vi flytte fra en landejendom og i 
hus. Ved salget af ejendommen havde mor betinget, at hw1 
måtte tage alle de høns og æg med, hun ville, samt en stor 
slagtegris. Det blev et kæmpe arbejde. En masse høns bfey 
kogt, parteret og derefter lagt i henkogningsglas og hen
kogt. Grisen blev slagtet. Slagteren tog svineblæren ud, og 
vi børn brugte den til ballon. Blodet fra grisen kom i en 
spand og blev rørt med rugmel, så det ikke klumpede. Af 
blodet blev lavet "sval pølse." Gruekedlen var tændt, og 
pølserne blev lagt i. De var i de store tarme fra grisen. Den 
lange tynde tarm blev brugt til medister. Når blodpølsen var 
kogt, skulle vi smage. Vi fik kogte æbler og sirup til - her
ligt. De næste dage blev pølsen ristet på en pande; det var 
endnu bedre." 

Man kom ud at tjene, når man var 14 år. Og hvis man var 
heldig, fik man en madmor, så man kunne lære at føre hus, 
fortæller Betty Holst. Hun og Grete Sørensen, Annelise 
Daugaard, Eva Runge, Margit Henriksen samt Helga 
Christensen har taget en pause i forberedelserne ti l aftenens 
møde i husholdningsforeningen for at fortælle fortælle om 
"dengang". Flere af damerne har været på husholdnings
skole. Her blev de undervist i såvel den praktiske som den 
teoretiske side af madlavningen. 

Men vi lærte også at stryge og gøre rent, samt hvordan 
man førte en økonomisk husholdning, fortæller Grete 
Sørensen, som i 1939-40 var på Ry Husholdningsskole i ni 
måneder. 

Betty Holst supplerer: - Faktisk blev man jo lært op i at 
blive frue i et hus. Der var også andre steder at lære det nød
vendige. Blandt andet hos 4h, der står for Hoved, Hjerte, 

Hånd og Helbred, el ler hos 
"de blå piger" . Vi lærte om 
madlavning og sådan noget, 
fortæller Anelise Daugaard. 

Henkogning 

"Alt fedtet blev hakket og smeltet. Det blev brugt tillåg 
over medisteren, så det kunne være lufttæt. På den måde 
kunne medisteren holde sig i mange dage. Mor henkogte 
stegte ribben og medisterpølse. En stor skinke blev saltet i 
tre uger og så sendt til røgning. " 

Rundt om bordet her ved man, hvad man stiller op med 
en hel gris, når den kommer fra slagteren. 

Man ved, hvordan man flår skindet af en hare eller et rå
dyr. Man ved, hvordan man slagter en kylling og plukker 
den. 

Da jeg flyttede hjemmefra, klarede jeg mig i første om
gang med lørdagskyllinger. Senere er jeg begyndt at købe 
de hele ky llinger, men i begyndelsen var jeg nødt til at nær
læse "Frøken Jensen" for at finde ud af, hvad i alverden jeg 
skulle stille op med kræet. Og stykkerne blev noget aparte 
de førs te gange. 

At flå en hare 

Jeg forestiller mig at skulle hugge hovedet af en kyl
ling .... Hmm, ikke nogen tiltalende tanke. Men min lille
søster har et endnu fjernere forhold til, hvor hendes mad 
kommer fra : Hun nægter at røre ved kød der ikke er stegt! 
Men det er nu heller ikke, fordi bestyrelsen i husholdnings
foreningen husker alt med glæde: - Det værste var, når man 
havde flået en hare. Når den så lå der i vasken, lignede den 
et dødt spædbarn, siger de og gyser ved mindet. 

l kælderen 

"Da vi flyttede i hus, fik vi god brug for lækkerierne. Vi 
havde en stor kælder, og hver dag måtte vi se til glassene, 
om de havde løsnet sig, for så skulle de bruges med det 
samme. Det bestemte derfor ojie "dagens middag". Den 
blev altid indtaget om middagen, og så godt som altid be
stod den af flæsk, frikadeller eller andet kød. Flæsk og fri
kadeller fik vi oftest med persille eller løgsovs. " 

Det er med et lettelsens suk, at de husker de gamle bræn
dekomfurer. For det var ikke rart, at skulle hente brænde ind 
til dem. I de tidlige morgeners mørke frygtede de at få fat 
om rottens lodne, varme krop i stedet for det tiltænkte bræn
destykke. 

Og så skulle komfuret hver dag slibes, til det var helt glat. 

December-januar-februar~==================================================~~ 



Det færdige resultat af smørrebrødet til aftenens arrangement. Fra venstre er det Betty Holst, Helga Christensen, Margit 
Hendriksen, Eva Rounge, Annelise Daugaard og Grete Sørensen. (Foto: Martin Ravn). 

Hver lørdag skulle messingringen rundt om det pudses, til 
den skinnede. 

Nogle husker, at der hver dag blev tændt op i gruekedlen, 
mens andre husker den første elektriske vaskemaskine: 

-Og så sad hele familien der og kikkede på tromlen, som 
kørte rundt og rundt. Som om det var et fjernsyn! 

Altid to retter 

"Om aftenen fik vi altid resterne fra middag og brød for 
resten og te til. Vi fik altid to retter mad. Ofte var der frugt
grød, kærnevælling, byggrød, sødsuppe eller sagosuppe. Vi 
fik også hvidkålssuppe, grønkålssuppe og gule ærter. Til 
efterret fik vi ofte budding. Om lørdagen fik vi øllebrød og 
pandekager. Var der så pandekager til overs, fik vi dem til 

·· kaffe smurt med margarine og drysset med sukker. Vi børn 
fik kaffe med meget mælk i. Titfik vi også hjemmebagt brød 
med fedt og sukker eller margarine og brun farin eller ost. 
Hver aften i sommertiden fik vi rødgrød med mælk i stedet 
for aftenkaffe. " 

Menuen var også en hel del anderledes. Maden var salt, 
fordi kødet var saltet. Der var mælkemad- grød i enhver af
skygning- først; Det lagde ligesom bunden. 

Slik og sodavand som nutidens børn kender det, var der 
ikke noget der hed. 

-Vi var fire søskende, og juleaften fik vi en appelsin. Til 

deling, fortæller Margit Henriksen. Juleslikket var sukker 
og havregryn, ristet i smør på panden. 

Juleaften var der risengrød først og derefter flæskesteg: 
_Der var ingen dessert. Men hvad skulle det også til for; 

vi var jo mætte, fortæller en af damerne og griner højlydt 
ved mindet. Smør fik man lov at få på brødet, når det var jul, 
påske og pinse. Kød spiste man ikke bare uhæmmet. To 
stykker flæsk eller en frikadelle var rationen pr. person. Til 
gengæld kunne man få alle de kartofler, det skulle være. 

Aftenkaffe 

"Var der gæster i mit barndomshjem, var der altid tid til 
aftenkaffe med boller, kringle og lagkage eller en anden 
kage og småkager. Ud på aftenen blev der budt fint pudsede 
æbler og måske en sodavand. Til min broders konfirmation 
i 1950 fik vi suppe, tarteletter, kød i sur- sød sovs samt ci
tronfromage. Så hvidt jeg husker, fik vi nogle æblemost og 
ellers vand til. Til min konfirmation var menuen vist den 
samme bortsetfra desserten, der var is. På det tidspunkt bo
ede vi nemlig, så vi hurtigt kunne rende hen til bageren og 
hente den. Ud over vand seks flasker sauterne til 30 gæster, 
men så havde Brugsen også lovet at tage de uåbnede fla
sker retur. Det var i 1952." 

(Den kursiverede fortælling er skrevet af Betty Holst.) 



iJ"a~ din nabo med i forsamlingshuset, og oplev en generalforsamling der"ikke er Kedeli9~ 
Hør om hvad der er sket i huset det forgangne år. · 

Hør om hvad der er sket med Jens Karl Hansen fonden. 

· •.. Efter generalforsamlingen bliver der sørve~et et.pa~. stykkerbrØd mod er) mindre oetaling. 
Alt efter interø~~e blivør germulighed forcatfået ~pil • kortsel"lere. · · · 

;:>.·, ' ' 

Nærmøre. infqrrnation vil komme i dagspre~sen midtljanuar måned. 

Egebjerg = Revyen 2001 

''Se d i g selv j spellet" 
Ryd dine aftaler for den sidste løtc!ag i feJjrf.!arljJ~nt:~d #001 

· Mød op i Egebjerg-Hansted forsamlingshu5o$·oplev ~1"1 ~ey~.~~YEf~ og· 1P~~rt .. (lf lp~~le 
'<·krcefter revyen vil behandle begivenheder fra det lokale samt detomliggende miljø, med 

.humor og.en løftetfinger som kan mane til eftertænksomhed fQr tilskueren. 

Revyholdeter allerede langt fremme ·med planlægningen og de indledende maf1øvreZmen 
manmangler 2- 3 personer som kan lave forskellige rekVisitter hertiE 

Mere udførlig programvil blive omdeltførsti februar. 
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Mød en af det danske fodboldlandsholds store spillere. 

Per Røntved 
l Egebjerg-Hansted Forsamlingshus- onsdag den 17. januar 2001 kl. 19.00 

Per Røntved taler over emnet livskvalitet. 

P
er kommer her ind på sin karrierer som fodboldspil

ler, med start i Brønshøj - prof. i tyske Werder 
Bremen (1972 - 1979) - for at slutte sin karriere i 

dansk fodbold som hjemvendt prof. i Randers Freja ( 1979 -
1982), og til slut en tur til USA for sammen med sin bror 
Kim Røntved at spille indefodbold i Wichita Wings, hvor 
Per stoppede i foråret 1984. 

Per fortæller om sin landsholdskarriere der startede som 
21 årig med debut mod Sverige den 25.-6.-1970 på 
Danmarks lykkebane Nya Ullevi i Goteborg, hvor Danmark 
spillede l - l , med Rudi Strittich som dansk landstræner, og 
sluttede på landsholdsplan i Luxembourg med en 2 - l sejr 
den l 0.-11-1982, en EM-kval. kamp i turneringen som førte 

Danmark til EM i Frankrig 1984, her hed landsholdets træ
ner Sepp Piontek. 

Da Per Røntved stoppede var han den spiller der havde 
spillet flest landskampe, nemlig 75 og havde været anfører 
i 38 kampe, Pers afløser på liberopladsen og som anfører på 
var Morten Olsen, der som bekendt også fik stor succes, han 
slog senere Per Røntved 's landskamprekord. 

Per kommer ind på sin kontroversielle bog "fodbold på 
vrangen" som han udgav 1979, en bog skrevet med både 
humor og alvor, og bl.a. beskriver han det pres som lægges 
på en prof. spiller der har en skade og lægebehandling som 
ydes for at få spilleren på banen igen. 

Han kommer kort ind på den daværende landstræner 
Kurt Nielsen og hans noget korte taktiske oplæg til kampe 
"hvis blot alle mand kæmper, kan vi sagtens slå de bavia
ner" . 

Per Røntved har også en del af æren for at Sepp Piontek 
blev træner for det danske landshold . 

I foråret 1984 tog Per Røntved' s liv en dramatisk ven
ding, han fik en hjerneblødning og blev lammet i hele ven
stre side, han fortæller om sin kamp for at vende tilbage til 
et liv så normalt som muligt, og hvor han står i dag som træ
ner forTrundholm FC som spiller i serie 2 i Nordsjælland. 

Per kommer også ind på hvordan han har tacklet det tom
rum der opstår når man går fra at være en kendt person til at 
være en anonym dansker. 

Efter foredraget vil der være mulighed for at stille 
spørgsmål til Per Røntved. 



KALENDEREN 
DECEMBER 

Søndag den 3. kl. 10.30: 
Hansted kirke. 
Traditionen tro kommer 2 fjerdeklasser fra 
Egebjerskolen sammen med deres musiklærer. 
De synger og spiller advents og julesalmer, og 
Helle Slottved vil fortælle eventyr både for børn 
og voksne. 

Søndag den 3. kl. 14.00: 
lundum kirke. 
Familiegudstjeneste og samvær i 
Medborgerhuset. Helle Slottved vil fortælle even
tyr både for børn og voksne. 

Tirsdag den 5. kl. 9.30: 
Hansted kirke. 
Julegudstjenester for dagplejebørn og 
dagplejemødre. 
Derefter serverer menighedsrådet saftevand 
og æbleskiver i konfirmandstuen 

Torsdag den 7. kl.18.30: 
Hansted kirke. 
Julegudstjeneste for Egebjergkollegiets og 
Hanstedholms beboere med personale 
og pårørende. 

Torsdag den 14. kl. 14.00: 
Julefest for pensionister. 
Vi starter i Hansted kirke 
hvor Ingelise Sander vil 
prædike og Helle Slottved 
læser op. 
Derefter er der kaffebord 
og hyggeligt samvær i 
Egebjerg - Hansted 
Forsamlingshus. 

Mandag den 15. kl. 19.00: 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Klubhuset ved Egebjerghallen 
Susanne Søe fra Akupunkturhuset vil fortælle 
om akupunktur. 

Søndag den 17. kl. 19.30: 
Julekoncert i Hansted kirke. 
Flemming Efterskole's Luciapiger synger julen ind. 

Torsdag den 28. kl. 19.00: 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset. 

Søndag den 31. kl. 23.30: 
Hansted kirke. 
Nytårsaften. Midnatsgudstjeneste 

JANUAR 

Søndag den 7.: 
Nytårsparade. 
Spejderne holder traditionen tro nytårsparade. Vi 
går i samlet trop fra Egekvisten, ned til kirken 
hvor der afholdes gudstjeneste. Derefter serve
res der boller og varm kakao i Egekvisten. 

Torsdag den 11. kl. 13.00: 
i Klubhuset ved Egebjerghallen. 
Lundum - Egebjerg - Hansted 
Pensionistforening. · 
Det første møde bliver med spisning 
og bankospil 



Søndag den 14. kl. 14.15: 
Cafe- eftermiddag på Hansted Hospital. 
Paul Stampe og Bent Clausen kommer og 
underholder. 

Onsdag den 17. k1.19.00: 
Egebjerg- Hansted Forsamlingshus. 
Per Røntved kommer og taler over emnet 
livskvalitet. 

Tirsdag den 23.-1. kl19.30: 
Studieaften i præstegården om turen til Israel. 

Fredag den 26: 
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus. 
Generalforsamling 
Se nærmere i dagspressen. 

Tirsdag den 30. k1.19.00: 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset. 

FEBRUAR 

Torsdag den 1. kl. 19.00: 
Cate - aften på Hansted Hospital. 
Denne aften skal være i selskab med Ib Eriksen 
og Midtbyskolens sangkor. 

Onsdag den 7. kl. 19.00: 
Sidste frist for indlevering af Bro-stof til 
marts-nummeret der udkommer 
3-4. marts 2001. 
Nu også på e-mail: steen-broen@mail.tele.dk 

Torsdag den 8. kl. 14.00: 
Lundum - Egebjerg - Hansted Pensionistforening . 

. l klubhuset ved Egebjerghallen. 
Eigil Holm fra Gedved, kommer og fortæller og 
viser lysbilleder, om egnen nord for Horsens. 

Tirsdag 13. kl. 19.00 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Besøg på Industrimuseet 
Vi mødes på parkeringspladsen ved museet. 
Tilmelding senest den 5. februar 

Tirsdag den 20. kl. 14.15: 
Cafe eftermiddag på Hansted Hospital. 
Hans Palmelund kommer og viser lysbilleder 
fra en rejse til Irland. 

Lørdag den 24.: 
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus. 
Egebjerg = Revyen 2001 
"Se dig selv i spejlet" 
Program bliver omdelt først i februar. 
Søndag den 25. kl. 14.00: 
Lundum kirke. 
Fastelavnsgudstjeneste for familier med børn og 
derefter i Borgerhuset. 
Alle børn kan være udklædte. 

Tirsdag den 27. kl.19.00: 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset. 

Onsdag den 28. kl. 19.30: 
Antenneforeningen Horsens Nord. 
Generalforsamling afholdes i Egebjerg - Hansted 
Forsamlingshus. 

MARTS 

Tirsdag den 6. kl.14.15: 
Cafe- eftermiddag på Hansted Hospital. 
Karin Madsen fra Korning vil fortælle om 
"Mit liv på børnehjem i ord og billeder'' 

Tirsdag den 27. kl.14.15: 
Cafe-eftermiddag på Hansted Hospital. 
G.J. Konfektion kommer og viser det 
nye forårs- sommertøj. 
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Telefon 7 562 5818 

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 
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Guldager Energi AJS 
Frederiksberggade 25 

8700 Horsens 


