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Lykken er en hundehvalp 
Tekst og foto: Paul Zebitz Nielsen, præst ved Hansted Hospital 

"Det er bedst at købe hundehvalp i forsommeren", siger 
man. 

Det fik en elskelig ældre dame til at tro, at hunde kun 
kommer i løbetid om foråret, og hun blev derfor en kende 
overrasket, da hendes tævehund efter en strejfetur i efterå
ret fødte et kuld hvalpe ved juletid. 

Det var forsommer, da vi fik en ny hvalp i huset. 
En otte uger gammel schæfertæve, som var noget betæn

kelig ved sit første møde med vores 12~årige schæferhan
hund. De stod bare helt stille i flere minutter og så hinanden 
dybt i øjnene. Den gamle med et fast og bestemt blik, hval
pen med et undergivende og ængsteligt udtryk i øjnene. Så 
satte hvalpen af med et sæt, løb bjæffende syv gange rundt 
om den gamle hund- og de blev venner for livet. 

En dag, da den gamle lå og sov foran TV, løb hvalpen 
glad hen og bed den i snuden. Den gamle rejste hovedet 
med et sæt, trak overlæben op, viste sine store hjørnetænder 
og knurrede ret højt - hvorefter hvalpen sprang otte meter 
tilbage, og den godmodige gamle hund fortsatte sin af
brudte søvn efter at have markeret en grænse. 

Det var både første og sidste gang, at hvalpen bed ham i 
snuden. 

Fanden er løs 

"Den kunne ikke gøre for det", forklarede jeg min græ
dende fem-årige datter, da hun blev væltet omkuld under 
leg med vores store hund. 

En hund kan være voldsom i leg, men jeg har aldrig ob
serveret ondskab hos hunde og andre dyr. Det er tilsynela
dende en egenskab, som kun findes hos mennesker, hvor det 
sommetider opleves som om Fanden er løs. 

Det er derfor alvorligt ment, når vi i kirken starter dåb og 
trosbekendelse med at tage afstand fra det onde: 

"Vi forsager Djævlen og alle hans gerninger og al hans 
væsen" - og beder til, at vi i vores hverdag får lige så nemt 
ved at tage afstand fra det onde, som vi gør det i kirken. 

Enten hører du til Gud eller også hører du til Djævlen. 
Der er ingen gylden mellemvej. Det er et enten eller. Og si
ger du nej til Gud -ja, så skal du ikke komme og pive ba
gefter, for så er det nok for sent. Derfor beder vi: Fri os fra 
det onde og hjælp os til tro på Gud. 

Sommer og sol 

Det er sommer og sol - som de synger i en af de gamle 
"Far til fire" film, og man mindes sin barndom. 

Solen lavede sommerdans Pinsemorgen, fortalte dem, 
der havde været tidligt oppe den dag og bragt sommer i hus 
med bøgegrene. 

Og vejret. Ja, det var nu anderledes dengang, hvor solen 
skinnede fra en skyfri himmel hver eneste sommerdag. 

Minder er godt- men ikke alt. 
Gå ind i en kølig kirke på en varm sommerdag- måske i 

Lundum eller Hansted. Se dig omkring i det smukke kirke
rum og tænk på, at her er dine forfædre kommet gennem 
800 år. Så oplever du nok, at noget, der er større end dig 
selv, trænger sig på. 

Måske hvisker Gud et par ord til dig - og har du en hun
dehvalp, så venter den ganske givet på dig udenfor kirkens 
tykke mure. Måske kalder den utålmodigt på dig - men 
hvad: 

At være savnet er vel ikke det værste, man kan opleve her 
i livet. Især ikke af en hundehvalp. 

Det lyser ud af øjnene på 
den otte uger gamle 
schæfer tæve. 
Hun er lidt utryg ved 
situationen, men overgiver 
sig betingelsesløst ved 
dette første møde med den 
12-årige godmodige 
hanschæferhund, som blev 
hendes ven for livet. 



Fra land til by 
Tekst: Holst Pedersen 

O
verskriften antyder, at der er forandring på vej, 

det var der også i Hansted/Egebjerg området. 
Forandringen fra land til by tog rigtig fart i begyn

delsen af 60-erne. Kommunerne rundt om Horsens by var 
begyndt at opkøbe jord til udstykning, parcelhusbyggeriet 
tog fart, en ny kultur var ved at opstå. 

Lundum Hansted kommune kom lidt senere i gang med 
udstykningen end områderne syd for Horsens, der var dog 
bygget enkelte parcelhuse på Vandværksvej. I 1963 be
gyndte udstykningen på Grusdalvej og området vest for 
denne vej. Grundene havde en pris på 6300 kr. Så var det 
også med vej og kloak. 6300 lyder ikke af mange penge, 
men det svarede efter datidens lønniveau til 5 månedsløn
ninger. Jeg havde hørt om udstykningen; opsøgte sogne
rådsformand Schøneman, for jeg ville gerne købe en grund 
på Vesterhøjsvej. Men det kunne ikke umiddelbart lade sig 
gøre. Sognerådsformanden mente, at 7 grunde langs 
Grusdalsvej skulle sælges først. Han regnede med, at det 
ville gå en rum tid inden grundene på Vesterhøjsvej kunne 
sælges, og de var heller byggemodnet færdig. Han tog fejl! 
Grundene blev solgt meget hurtigt. Jeg tror ikke der gik 
mere end et år. Udviklingen gik stærk! Holger Due Jensen 
havde åbenbart bedre talegaver end jeg. Han fik lov at købe 
en grund på Vesterhøjsvej. Vi begyndte næsten på samme 
tid at bygge. Det var i sommeren 1964, og vi flyttede ind 
samme år. Det var mærkeligt at bo på landet igen efter nogle 
år i byen; det var mørkt omkring os, på en måde både hyg
geligt og rart - børnene mente det modsatte . 

Vi var kommet på landet. Vi var unge. Vi syntes, at alle 
omkring os var meget gamle. Sådan synes man, når man er 
ung. Alle over 50 år er gamle - det ser jeg helt anderledes 
på nu -. Den aldersforskel , der trods alt var, gjorde, at der 
opstod en vis form for generationskløft, sikkert også en 

Nybyggeri i 1964. 

kulturkløft; ikke sådan vi mærkede det i det daglige, men 
den var der! 

Nu var der et problem med den grund vi købte. Op til den 
grund vi gerne ville have, var der en uofficiel losseplads 
med de gener det medførte Naturligvis sikrede vi os, at los
sepladsen blev lukket, når vi flyttede ind. Vi blev det lovet, 
men et år efter var lossepladsen stadig i brug. Lugtgenerne 
var store og rotter var i tusindvis. De invaderede vores hus 
og have, løb over vores græsplæne, spiste vores jordbær -
det var meget ubehageligt. Der var så mange, at jeg oppe fra 
min grund medjagtgeværet skød 7 rotter i et skud! Jeg kla
gede naturligvis til sognerådet og foreholdt dem, at de 
havde lovet, at lukke lossepladsen; tænk sig, der var en af 
sognerødderne - husker ikke hvem - der spurgte, om jeg 
havde det på skrift. Det havde jeg ikke, så mente han ikke, 
der var noget at gøre, men man tilbød mig noget rottegift, 
som jeg kunne udlægge. Jeg fik det i sække a 25 kg. Hvad 
der gemmer sig i den nu nedlagte losseplads, er ikke rart at 
tænke på. Så skete der noget omkring julen 1965. En nabo 
og jeg havde under en jagt ved Gudenåen fået begge vores 
hunde skudt. Det var mørkt, da det skete, så vi kunne ikke 
se, hvem det var, vi kunne ej heller komme over åen, men 
sagen blev anmeldt og landbetjent Kristensen fra Østbirk 
kom ud til mig for at høre de nærmere omstændigheder. Det 
første han bemærkede, da han kom, var den grimme lugt. 
Lugten kom fra lossepladsen, hvor der med jævne mellem
rum blev brændt af, så store flager af ubrændt materiale 
blev ført ind over grundene med vinden. Efter at have lug
tet og set de gener den ulovlige losseplads medførte, lovede 
han, at lossepladsen ville blive lukket omgående. Et par 
dage efter var pladsen lukket. Nu kom det første problem 
med "de indfødte". Vores daglige leverandør af mælkeva
rer, mælkemand og sognerådsmedlem, Hjeresen, havde vi 
normalt et godt forhold til. Men dagen efter den famøse 
lukning af lossepladsen var tonen en anden. Han var meget 
sur og oplyste mig om, at beboerne var temmelig utilfredse 
med mig. Han oplyste, at affaldet herefter ville blive smidt 
i min have, og jeg gjorde klogt i at holde mig fra byen. Hvad 
"byen" i den sammenhæng var, blev jeg aldrig klar over. Jeg 
følte mig ikke særligt bange. 

Vi skulle jo af med vores affald. Jeg kontaktede den jovi
ale Karl Munk, som netop havde solgt sin jord til ud
stykning (det drejede sig om arealet øst for Grusdalsvej). 
Karl Munk var med på ideen om at samle skrald ind fra 
området. Til dette brug købte han en lille lastbil. For den 
formidable pris af 2,50 kr. om ugen, afhentede han sæk
kene, som han også leverede til samme pris. Karl Munk 
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Udsigt fra Grusdalsvej 17, over mod Østerhøjsvej. 

gjorde gerne ophold hos os, fik som regel kaffe, men ofte 
måtte børnene over til købmand Ejnar og købe to øl, soda
vand til sig selv og min kone fik sommetider l O cigaretter. 
Man kan vist rolig sige, at det var en underskudsforretning. 
Denne ordning holdt indtil vi blev sammenlagt med 
Horsens kommune- som alle ved blev affaldsordningen nu 
til en helt anden pris. Kom så ikke og sig', at private ikke 
kan gøre det billigere end det offentlige. Et andet eksempel 
på privat initiativ skal nævnes: Vi havde ikke noget gadelys 
på Grusdalvej. Flemming Sørensen og jeg talte sammen og 
besluttede, at vi ville forsøge at etableret gadelys. 
Flemming kontaktede beboerne og jeg talte med "Kalle 
elektriker Sørensen". Han var på det tidspunkt hos en mes
ter i Tvingstrup, hvorfra vi fik et tilbud. Det lød på 185,00 
kr. pr. hus. Strøm have vi jo ikke, men beboerne på 
Vandværksvej var mere moderne end os- de havde gadelys. 
Vi fik lov at tilslutte til deres elnet, mod at vi betalte IO kr. 
om året for strømforbruget. Sidst skal nævnes en episode, 
som understreger, at vi var kommet på landet og der havde 
man sin egne love og regler. På min arbejdsplads var der 
mange på min alder, der havde bygget hus, og de fortalte, at 
hvis huset ikke var over en vis størrelse, kunne man få mæl
kekort, hvis man havde børn og indtægten ikke var for høj. 
Jeg mente, jeg opfYldte betingelserne og henvendte mig til 
vores kæmner, Alf, og forklarede ham om disse mælkekort 
Han kikkede på mig og fremsagde disse vise ord :"Det bru
ger vi ikke her ude:" Jeg affandt mig med svaret, men et års 

tid efter erfarede jeg, at det ikke var kommunen, der be
stemte, om de ville udlevere mælkekort, det var staten. Med 
den viden talte jeg igen med Alf, hvorefter han måtte læse 
på lektien. Jeg fik mælkekort, dog ikke med tilbagevirkende 
kraft. 

Hele området omkring Grusdalvej blev meget hurtigt ud
bygget, også selvom grunden på Karl Munks jord var kom
met op i pris. Jeg tror det var omkring Il 000 kr. A Ile der 
byggede, eller næsten alle, var unge avledygtige mennes
ker, så der var børn på gaden. De fleste hustruer gik 
hjemme, passede selv børnene. Børnene havde et dejligt 
område at lege på- jeg tror ikke de kedede sig - , grusgra
ven, skovene omkring vandværkssøen var yndede steder for 
børnene. De skulle ikke stimuleres, det kunne de selv klare. 
Så vidt jeg har kunnet følge med, har disse børn klaret sig 
godt. Også uden den i dag helt nødvendige og påkrævede 
pædagogiske påvirkning. Mødrene selv gjorde det ganske 
godt 

Trods alt en dejlig tid. Vi boede på landet og alligevel i 
byen. Det har sådan set ikke ændret sig ret meget siden. 

Nu er vi pionerer blevet gamle, det mener de unge ind
flyttere sikkert, som vi gjorde, dengang vi flyttede her ud. 

Vi nærmer os nu kommunesammenlægningen og hvad 
dette medførte. Det blev ikke billigere at bo her, det privat 
initiativ som havde klaret mange ting, blev nu overladt til 
det offentlige. En epoke var slut. 
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El F sportsuge 2001 
den 14.-15. og 16. juni 

Egebjerg Idrætsforening indbyder hermed til glade dage i sportsugen. 

Fra den 14. juni til den 16. juni 2001. 

Med flytning af sportsugen vil vi fra festudvalgets side byde velkommen til 
sportsuge 2001. Der har været forskellige argumenter for flytning og 
afkortning af sportsugen. Det er vort håb, at det vil blive posetivt modtaget, 
således at vi får endnu større opbakning og fremmøde. 
Vi lægger op til til 3 dage her i El F med sport, fest og frem for alt hyggeligt 
samvær for børn og voksne. 

Per Bregendahl 
Formand 



PROGRAMOVERSIGT: 

TORSDAG DEN 14. JUNI: 
Hoppepude. 

Fodboldkampe. 
Grillaften ved klubhuset. 

Opvisningskamp med VB. 

LØRDAG DEN 16. JUNI: 
Morgenkaffe i hallen med 

underholdning og tombola. 
Hoppepude. 

Fest i hallen med 60'er musik. 

Torsdag den 14. juni kl. 19°0 

SHOWKAMP 
Kom og oplev El F's Old 
Boys møde VB's gamle 
stjerner. 
l årets kamp på 
Egebjerg Stadion kan 
du blandt andre se 
spillere som: 
Finn Kristensen, Gert 
Eg (klubrekord med 
509 div. kampe) John 
Sivebæk og Allan 
Simonsen kæmpe mod 
de lokale "stjerner" 



Hele holdet på Amsterdam Arena. Hjemmebane for Ajax og det hollandske landshold. 

Tekst: Ole Søgaard Lund-Egebjerg's 
påsketur til Holland 
D

er var i år kun lige juniorspillere nok i Egebjerg til 
et fodboldhold. Den samme situation havde man i 
Lund, så de to klubber bestemte sig for- i samråd 

med spillerne - at lave 2 fælles hold. Spillerne kommer 
altså fra 2 klubber med forskellig atmosfære, ledelsesstil 
o.s.v. men de kender dog hinanden fra Egebjergskolen. 

For at øge kammeratskabet og sammenspillet tog hele 
truppen på 28 spillere Skærtorsdag-aften til Holland ledsa
get af hele 8 ledere, hver med deres arbejdsopgave, for at 
deltage i en international fodboldturnering, og lad det være 
sagt med det samme: Drengene passede godt på alle le
derne. 

Vi kørte de ca. 800 km. til Amsterdam i bus sammen med 
et juniorhold fra Frederikshavn, så der var masser af musik 
og videounderholdning på turen. I Amsterdam så vi første
holdet fra Ajax træne, drengene blev fotograferet sammen 
med de store stjerner, vi så et kæmpe overdækket fodbold
stadion og mødte en af de danske landsholdsspillere, der 
spiller i Ajax. Så alle kan vel forstå, at drengene var klar til 
at gå i kamp for klub, dronning, fædreland og prof-kontrakt. 
Der var dog ingen, der rigtigt fik øjnene op for alle de dej-

lige, begavede og dygtige knægte, der spiller for Lund
Egebjerg. 

Flere af spillerne har tidligere været med i udlandet, men 
der var også mange debutanter, så de fik oplevet klassevæ-

Johannes Poulsen, Ungdomsformandfor Lund !F sammen 
med en af trænerne, Torben Jørgensen, samt et par af 
spillerne. 



retser omdannet til sove- og opholdsrum, hollandsk mad 
(når den er værst), hollandsk byggestil, kanaler og masser 
af cykler samt en fodboldturnering, der virkelig var flot or
ganiseret. Vort førstehold tabte 3 kampe og vandt 2, mens 
2.holdet resultatmæssigt klarede sig lidt bedre med 3 sejre, 
l uafgjort og 2 nederlag. Vi spillede mod hold fra USA, 
Frankrig, Holland, Belgien, Danmark og Holland, så selv 
om vi ikke var l 00 % tilfredse med resultaterne, så lærte vi 
alle en mængde. Kampene må have slidt på de unge men
nesker for der var ikke behov for at diskutere, hvornår der 
skulle saves. Alle sov inden midnat undtagen på afrejse da
gen, hvor bussen startede hjemturen kl. 24 lige efter afslut
ningsfesten- en kæmpe diskoteksfest 

Alle spilleme har utroligt behagelige at være sammen 
med. De opførte sig på en måde, der giver dem selv såvel 
som Lund-Egebjerg stor ære og vort meget fine samarbejde 
på turen med vore rejsepartnere fra Frederikshavn har re
sulteret i, at vi næste år er inviteret til at deltage i verdens 
største fodboldturnering DanaCup i uge 28, samt at 
Frederikshavns junior - Mesterrækkehold kommer til 
Lund-Egebjerg på træningsophold en weekend i marts må
ned. Spændende perspektiver for vore to klubber, spæn
dende for drengene, men også yderst interessant for os le
dere. 

Sådan en tur koster penge, nærmere bestemt mere end 
1650 kr, pr deltager. Drengene betalte selv l 050 kr, mens vi 
fik resten af pengene. Lund I.F., Lunds Støtteforening, 
Egebjerg I.F., Egebjergs cafeteriaforening hjalp os meget. 
Tusind tak for dette. Det samme gjorde bidrag fra holdenes 
sponsorer Elite-Miljø, Lund Stjernebageri, TopVision. 
Uden disse bidrag er det ikke sikkert, at vi fik opfyldt et af 
vore hovedmål: Alle spillere skal med- det er en fællesop
levelse for drengene. Så endnu engang tak til bidrags
yderne. 

Hilsen alle lederne 

EIF Gymnastikafdelingen 
Sæson 00-01. 

Da vi jo i denne sæson ikke havde en gymnastiksal, 
havde vi ikke mulighed for at tilbyde gymnastik til vores 
børn i Egebjerg. Det er, set fra vores synspunkt trist og har 

. nogle konsekvenser for vore børn/ungdom i .Egebjerg. 
Vi kan stadig kikke langt efter en gymnastiksal, men til 

næste sæson har vi dog fået to haltimer. Vores store dame
motionshold bruger den ene og den sidste time bliver for
delt på to børnehold. Et småbørnshold 3-5 år og et gymna
stik/dansehold børnehold. 

Vores herremotionshold håber vi endnu engang vil bære 
over med vores manglende gymnastiksal og endnu et år 
tage turen over til Bent i Østbirk. 

Vi takker endnu engang Ase og Bent for deres store og 
stabile indsats for gymnastikken og vores lille afdeling i 
Egebjerg. 

Tak for denne sæson, 
Håber vi ses til næste sæson . 
Jette Christensen 

Lundum
Egebjerg-Hansted 
Pensionistforening 

EFTERÅRSPROG RAM. 

E
fter at have sluttet vores 
forårsprogram med en fin 
bustur til Als og Danfos, starter 

vi efteråret op med følgende: 

Første møde bliver Torsdag den 13. September hvor Lilly 
Andersen fra Brædstrup vil fortælle om Dyresafari i 
Karen Blixens fodspor, vi har før haft Lilly Andersen j 

foreningen, hun er meget interessant at høre. 

Torsdag den 11. oktober, får vi besøg af "De syngende 
koner fra Hundslund", det skal nok blive festligt. 

Den 8. november afholdes der bankospil med mange fine 
gevinster. 

Samtlige arrangementer afholdes kl. 14 i Egebjerg 
Hallens klublokale. 

Husk at melde Jer til bestyrelsen i god tid, af hensyn til 
kaffen . 

I December bliver der som sædvanligt afholdt gudstje
neste, i · Hansted kirke, med kaffe og underholdning i 
forsamlingshuset bagefter. 

Bestyrelsen er i dag følgende: 
Søren Larsen formand ............. 75 65 63 85 
Irma Sahner næstformand ........... 75 65 64 61 
Emmy Jørgensen .................. 75 65 61 39 
Karen Marie Hansen ............... 75 65 69 75 
Frands Paaskesen ......... . ....... 75 65 62 02 

Velkommen til alle møderne. Frands Paaskesen. 

Nyt fra Arkivet 
Hansted Sognearkiv har nu i en periode været 
åben for offentligheden en aften i hver måned. 
Vi har desværre måttet konstatere, at interessen 
ikke har været så stor som forventet. 

Derfor har vi i stedet valgt at meddele de, der 
kunne være interesserede i at se nærmere på ar
kivets materialer, at de er meget velkomne til at 
ringe og aftale en tid hos enten 
Mogens Kirkegaard tlf. 75 65 61 09 
eller Peder Pedersen tlf. 75 65 60 30. 
Vi mener dermed, at yde den mest mulige service. 



... 
EU s Eksportrad 

En herlig aften med flot 
og festlig underholdning 
med de lokale aktører. 



Nye stole og borde 
F

orsamlingshuset er blevet ejere af 16 nye borde som 
huset har fået skænket af Danish Crown, en gave vi 
er utrolig glade og stolte af. 

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Danish 
Crown. 

Tuborgs "GRØNNE FOND" har givet huset et beløb til 
indkøb af 50 nye stole med stofbetræk på sæde og ryg. 

Også her skal der lyde en stor tak til Tuborgs "GRØNNE 
FOND", bestyrelsen er utrolig stolte og glade for denne 
gave. 

Bestyrelsen har herefter kigget dybt i kassen og købt 
yderlig 50 nye stole, således at huset nu råder over l 00 stk. 

Husets vært Henrik Mortensen er en glad mand, da hu
sets gæster roser ham meget for det nye inventar. 

P-pladsen er så småt ved at tage form, og bestyrelsen har 
et håb om at kunne lave en indvielse efter sommerferien. 

• 
' 



Hansted - Egebjerg 
Husholdningsforening 

H
ansted-Egebjerg Husholdningsforening har den 3. 
maj holdt generalforsamling i Klubhuset ved 
Egebjerghal len. 

Formanden fortalte, at man kunne se tilbage på et rigtig 
godt år, med mange forskellige arrangementer, som alle har 
haft rigtig god tilslutning, og det siger vi vores medlemmer 
tak for. Vi fortalte om, på generalforsamlingen sidste år, at 
vi som noget nyt ville prøve, at søge nogle fonde om støtte, 
så vi kan få forskellige foredragsholdere. 

Vi sendte 6 ansøgninger ud, og har indtil nu modtaget fra 
Horsens Folkeblad og Schurs støttefond, det er vi meget 
glade for, og siger mange tak. Derefter var der valg - alle 
valg var genvalg. 

Sidste år til generalforsamlingen havde vi besøg af 
Fiskemanden fra Viborgvej, som lavede mange fine og nye 
retter. Desværre er de holdt med forretningen, men nu er de 
at finde i den fine fiskeafdeling hos Bilka. 

Vores udflugt i august var et besøg hos Lilli og Hans 
Blocks's have i Løsning og Planteskolen i Ny Sebberup, og 
vi sluttede af på Hotel Fakkegrav, hvor vi nød den dejlige 
udsigt. 

I september havde vi Bowling og derefter sluttede vi af 
med spisning. 

I oktober var vi på besøg på "Arla", Mejerikontoret i År
hus, en meget interessant aften med demonstration af 
Mejerikontorets produkter, og mange smagsprøver. 
Igen med meget stor tilslutning. 

I november var Brdr. N i e Isen på besøg hos os, hvor de 
lærte os lidt om kunsten i blomsterbinding, og vi fik også 
selv til opgave at binde en buket. En rigtig dejlig og hygge
lig aften. 

I december havde vi vores årlige julehyggemøde, med 
besøg af Poul Zebits Nielsen, som fortalte om sit arbejde 
som journalist, præst og om julen, en meget spændende af
ten. 

Poul Zebits Nielsen lovede at fortælle mere om sit spæn
dende liv som journalist, ved et senere møde. Bagefter blev 
der spillet om Ruths meget fine juledokorationer. 

I februar var vi på besøg i Industimuseet i Horsens, hvor 
vi blev guidet rundt og fik fortalt om museet, og set den fine 
udstilling. 

I marts havde vi den årlige hyggeaften med spisning og 
underholdning af Herbert Zierler, som sang og spillede de 
dejlige wienersange. 

Vi har til alle vores arrangementer haft en meget stor til
slutning, og det siger vi vores medlemmer tak for. 

Vi håber, at mange vil være med til vores arrangementer 

også fremover, og byder 
velkommen til vore medlemmer 
og håber på, at mange nye vil være 
med i vores forening - de er meget velkommen. 

Kvatralsoversigt over arrangementer: 

Tirsdag d. 12. juni, kl. 17.30 afgang fra Svømmehallen. 

Aftentur til Den Italienske have, på Møllegården, 
Broløs ved Mariager. 

Haven er på ca. ;,.j tdl., har fået navn efter de italienske 
skulpturer, som står spredt rundt over hele haven og gårds
pladsen, 25 stk. ialt. 

Haven er meget særpræget og stilren. Der er 5 store vand
bassiner med springvand og 30 forskellige åkander samt 
guldfisk. Kæmpestore stenbede med 400 forskellige alpine 
planter, staudebede, rosenbede, surbundsbede, forskellige 
sommerblomster m.m. 

Der bliver også rundvisning i stuehusets rokokoprægede 
stuer. Der er mange antikkemøbler, malerier m.m. 

Ægtefæller er velkommen. 
Der er afgang fra Svømmehallen kl. 17.30. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 7. juni. 

Onsdag d. 8. august, k! 18.00 afgang fra 
Svømmehallen. 

Aftentur til Den kreative have 
i Haldrup, m.fl. 

Haven er 4.000 m2
• Sten, træ

stubbe,og andre naturmaterialer danner 
rammen om den kreative, japansk inspi
rerede have. En 8-kantetjapansk pagode spejler sig i to 300 
m2 store søer. Der er vandfald, vandløb m.m .. Der er også 
mulighed for at købe planter. 

Derefter køretur ud i den dejlige danske natur, afsluttes 
med kaffe. 

Ægtefæller er velkommen. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 3. august. 

Hansted-Egebjerg 
Husholdningsforenings bestyrelse: 

Annalise Daugaard, Højbovej 22 . . ... .. . . 75 62 44 79 
Grete Sørensen, Gathersgade 2 . . . . .. . . . 75 61 17 20 
Eva Ronge, 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 



T amdrup sogn skal 
låne Lundum kirke 

l løbet af det næste halvandet års tid skal Tamdrup kirke renoveres indvendigt. Gudstjenesterne og kirkelige 
handlinger i Tamdrup sogn vil derfor blive afholdt i Lundum kirke. 

I praksis får det den betydning, at Ingeflise Sander vil holde gudstjeneste i Lundum kirke ca. l gang om 
måneden. De resterende søndage vil Dorte Isaksen - præsten i Tamdrup sogn - stå i spidsen for gudstjenesterne. 

Alle gudstjenester i Lundum kirke vil som sædvanligt blive annonceret her i Broen, samt på kirkens område 
på Lundums hjemmeside (www.lundum.dk). Normalt vil gudstjenesterne begynde kl. l 0.30, men der kan ske 
ændringer på grund af ferie og fridage. Hold derfor øje med annonceringen, hvor du kan se, dels hvomår 
gudstjenesten begynder, og dels hvilken præst, der kommer. 

Kirkelige handlinger for borgerne i Lundum sogn - dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser- vil som 
udgangspunkt blive afholdt af Ingerlise Sander, da hun stadig er "vores" præst i Lundum sogn. Det vil sige, at 
det er hende, der skal kontaktes! 

Kirkebil: Hvis Lundum borgere, som ikke har bil, vil til Hansted kirke på søndage, hvor Ingerlise Sander 
prædiker, kan man uden vederlag bestille kirkebilen i hele perioden, hvor Tamdrup holder tjenester i Lundum. 

Med venlig hilsen 
Lundum menighedsråd. 



Gudstjenester 
JUNl-JULl-AUGUST 2001 Lundum/Tamdrup kirke 

:».øJrJo~aa den til~'cj'uli •. 
efter trinitatis ' 

Søndag den 15. juli 
5. søndag efter trinitatis 

Søndag den 22. juli . . . 
... . ~. søndag efter trini~atis ·· 

Søndag den 29. juli 
7. søndag efter trinitatis 

10.30 
Arne Thomsen 

10.30 
Ingerlise Sand~r 

10.30 

HANSTED KIRKE 



Hansted Hospital 
kirkesalen 

Gudstjeneste med altergang: 
Onsdag den 20. juni, .. .. .... ... ........... kl. 14,30 Dote Isaksen 
Onsdag den 11. juli, ..... .... ........ .... ... kl. 14,30 Ingerlise Sander 
Onsdag den 1. august, .................. kl. 14,30 
Onsdag den 22. august, ....... ........ kl. 14,30 
Onsdag den 12. september, .. ... ... . kl. 14.30 

Ingerlise Sander 
Ingerlise Sander 
Ingerlise Sander 

kører efter;øn~k~ pg behoy til gudstje . både ti l. kl. 09.00,kl.• 10.30 og kl. 19.30. 
• .N~f gy erJI)t~r~~s.eret i at benytte, kir an du ringe direkte til HorsEms Taxa (tlf, 75 50 30.00} senest 

meddele, at ·du øns t være med i kirkebilen den følgende r. ········:'4c:t9en før.c.1eri p~~æ,lf:Jende gudstje 
; · _ dåg. 'Opgiv gu~~ti~flestetidspunkt. 

·• Opgiv din adres~e, enten privat eller de 
Aftc:tiJi,~spunkti; O"le~:fHorsens .Taxa, ogl3å 

Kirkebil for Lundum sogn 

r du vil stå på ..• .· .. · .. " 
~ntning ved kirk~n :·. > ·· 

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. Fra 11. maj og 1% år frem kan kirkebilen også tages til Hansted Kirke. 

rave~vea 

. Hansted 'Kirke 

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

Ingerlise Sander tlf. . ................ .... . .. ................. 75 65 64 12 
Stængervej 24, 8700 Horsens 
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Konfirmander St. Bededag 2001 i Hansted Kirke: 
Christa Just Bjerre 
Camilla Lindberg Christensen 
Rikke Christensen 
Theis Møller Christensen 
Julie Fabricius 
Jakob Hoffmann Frederiksen 
Birna Hafsteinsdottir 
Jacob Rosendahl Heiss 
Anders Abildgren Hudecek 
Dennis Høllund Jacobsen 
Maiken Hedegaard Jensen 
Rene Jensen 
Kris Bjørn Jeppesen 
Heidi Mott Johansen 
Denise Lisa Larsen 
Martin Lundegaard 
Christoffer Skov Muhlbach 
Nikolaj Stourup Nielsen 
Asgeir Hrafn Olafsson 
Lindy Zeigermann Pedersen 

. Lone Rasmussen 
Tanja Jørgensen Sedavia 
Martin Schjødt 
Christian Andersen Skriver 
Sofie Kjær Steensen 
Rune Svenningsen 
Morten Thiesen 
Sarah Thomassen 
Jim Kvist Jensen Tirsvad 
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Nyt industriområde 
nord for Egebjerg 
Tekst: Peder Pedersen 

D
er hersker en del uklarhed omkring det nye indu
striområde nord for Egebjerg, derfor denne 
redegørelse. 

Danish Crown 

Grunden hvorpå Danish Crown har planer om at bygge et 
nyt slagteri er afgrænset af Skanderborgvej mod øst, 
Østbirkvej og Vejle Amts saltlager mod syd, Motorvejen 
med vest. Mod nord afgrænset af en linie der går fra motor
vejen over mod Skanderborgvej syd for Egeskovvej. 
Arealet omfatter landbrugsejendommene: "Jensensminde" 
Skanderborgvej nr. 255 (Silkas gård), "Mosegaard" 
Lykkesholmvej nr. 4 (Bodil og Erik Jensens gård), 
"Lykkesholm" Lykkesholmvej nr. 8 og en del af jorden til 
Lykkesholmvej nr. 16 (Jens Jørgen Hansens ejendom). I alt 
et areal på ca. 3 7 ha. 

Af informationschef Gudrun Andreasen Daniell Crovn 
har jeg fået følgende oplysninger: 

Det nye slagteri, som Danish Crown planlægger byg
ningen af, får på et bruttoetageareal på 70.000 m2 med en 
kapacitet på 75.000 ugentlige slagtninger, der giver beskæf
tigelse til ca. 1.100 medarbejdere. ' 

Projekteringen af byggeriet er allerede begyndt. Man for
venter at påbegynde byggeriet i aug. 2002. 

Hvis alt går vel ventes det nye slagteri at stå klar til ibrug
tagning ultimo 2004. 

Danish Crown har opstillet en målsætning for det nye 
slagteri: 

Slagteriet skal levere konkurrencedygtige ferske svine
kødsprodukter, som opfYlder kravene fra den globale kun
dekreds ti l: 

kvalitet 
produktsikkerhed 
mangfoldighed 
Ved brug af teknologi, der bedst muligt 
udnytter de anvendte resurser 
forbedrer det indre og ydre miljø. 
Slagteriet pointerer, at den endelige beslutning omkring 

opførelsen, endnu ikke er taget. Først når der foreligger en
delige priser på hele projektet vil det være muligt, at vur
dere om forudsætningen for projektets gennemførelse sta
dig er til stede. 

Hertil kommer, at der naturligvis skal være sikkerhed for 
et tilfredsstillende råvaregrundlag og forretningsgrundlag 
på det tidspunkt, hvor den endelige beslutning tages. 

Det handler ikke mindst om at vurdere, om betingelserne 
for en både kvalitetsmæssig og økonomisk forsvarlig svine
produktion i Danmark vil være til stede også på lang sigt. 

Nyt industriområde 

Umiddelbart nord for arealet hvor Danish Crown har pla
ner om at bygge, harHprsens Kommune bedt Vejle Amt om 
tilladelse til at udlægge endnu et areal til industri. Dette 
areal strækker sig helt op til kommunegrænsen mod 
Gedved og omfatter alle ejendommene på Egeskovvej for
uden Skanderborgvej nr. 261 - 271 - 275. Endvidere 
Lykkesholmvej nr. 20 - 15 og resten af nr. 16. I alt et areal 
på ca. 50 ha. 

Denne udvidelse af industriområdet kræver, foruden et 
regionplantillæg også et tillæg til kommuneplanen. Først 
når de to ting er på plads kan Horsens Kommune gå videre 
med sagen. 

Arealet skal, ifølge tillægget til kommuneplanen, anven
des til: Regionalt orienterede virksomheder med særlige 
arealbehov og krav om beliggenhed ved det overordnede 
vejnet. 

Horsens Kommunes forslag til kommuneplantillæg 
fremlægges offentligt i samme periode som amtets forslag 
til regionsplantillæg og Gedved Kommunes forslag til kom
muneplantillæg. 

Kilder: 
Oplysninger af Kontorchef Torben Rass Sørensen Horsens 
Kommune 
Uddrag af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 

CD11.1!J: ~============================================================================== B roen 13. årgang - nr. 4 



Hansted Hospital 
Grundlovsdag på Hansted Hospital 
Tirsdag den 5. juni 2001 kl. 14.00 
Underholdning ved Horsens Politiorkester. 
Derefter er der grundlovstale ved Frands Paaskesen, Egebjerg. 
Hvis vejret er fint, afholdes festen i haven. 
Beboere, pårørende og venner af huset er hjertelig velkomne. 
Kaffe og brød kan købes. 

Skt. Hans aften på 
Hansted Hospital 
Lørdag den 23. juni 2001 kl. 
19.15 
For alle interesserede. 
Folkedansere giver opvisning 
på plænen ved den store flag
stang. Her serveres der "Skt. 
Hansted bowle". Herefter vil 
bålet blive tændt, og der vil 
være båltale. 
Efter bålet kan der købes 
en let anretning. 

Sommerferie i ungdomsskolen 
Så er tiden igen kommet hvor vi har afsluttet en 
sæson i ungdomsskolen. 
Siden sidste blad af Broen har vi afsluttet vores 
undervisning med en forestilling i 
Håndværkerforeningen af drama holdet i 
ungdomsskolen samt opvisning af 2 show danse 
hold, (det ene var fra Egebjerg) og udstilling af 
blandt andet smykker og knive. 
l klubben har vi holdt en fastelavnsfest og en 60' 
fest. (se billederne fra vores fester på vores 
hjemmeside): HYPERLINK "http://w1.1756.te
lia.com/-u175601 098/" 
http://w1.1756.telia.com/-u175601 098/ 
Vores arrangement med blå mandag for 
konfirmander blev desværre ikke til noget i år (på grund af manglende tilmeldinger). 
Vi starter en ny sæson igen i uge 34, så vi håber at se mange af de unge igen til en lang vinter 
med undervisning og klub. Hold øje med undervisnings tilbuddene i SpatOn som kommer efter 
sommerferien, det vil være fyldt med mange spændende tilbud. 
Alle klubmedarbejderne i ungdomsskolen ønsker jer en rigtig god sommer. 

Med venlig hilsen Ungdomsskolen 
Irma Egelund 



Multikunstneren 
K a j R u g h o l m Tekst: Frands Paaskesen 

Kaj Rugholm er måske nok en af de stille i sognet, men han er absolut ikke tilbageholdende eller 
indelukket, og det bevises da også af hans præstationer. Det var for mig en stor oplevelse at møde 
ham. Han har absolut været med til at præge både Horsens by og Egebjerg med sin kunst. 

E
n morgenstund fra k! 8.30 til9.30 hos en af 
Egebjergs berømtheder, Kaj Rugholm, 
som bor på Egebjergvej 196. 

Der var kaffe på kanden, og det blev t il en 
munter snak om mange ting. 

Det er ikke bare de flotte statuer af cykler og 
lænestole, som Kaj Rugholm har lavet og er in
volveret i, nej det er tusinde andre ting, der fy l
der hans tilværelse. 

Hvem skulle tro, at han blandt andet er præ
sident og balletmester i "Horsens 
Balletkompagni", men det er han fo r fulde 
sejl sammen med Aksel Nielsen her fra 
Egebjerg, som er vicepræsident. 

Men han har mange andre jern i ilden, 
han "arbejder" også sammen med Jesper 
Klein, de laver de særeste ting sammen. 

Et andet kuriosium er, at der på Kaj 
Rugholms adresse findes en vinkælder, som 
hedder "Ballettens Vinkælder" . Her er et stort 
udvalg af mange forskell ige slags vine for ek
sempel til gaver eller ikke mindst til selskaber. 

Så er der "Horsens Balletkompagnis 
Propbortkastningslaug". Blandt andet har man i 
Balletkompagniets vinkælder på Egebjergvej 
haft besøg af balletkompagniets æresmedlem 
Hofmarskal Søren Haslund-Christensen 
sammen med vicepræsidenten Aksel 
Nielsen. 

Der var fuldt hus i vinkælderen den 
19. og 26. oktober. En række vine 
kendte såvel som nye, blev prøvesmagt 
og diskuteret. 

Propbortkastningslauget kunne uddele 
sølvproppen til tre veteraner og i øvrigt 
meddele, at Lauget nu optaget i det inter
nationale selskab, der har hovedkontor i 
Paris. 

Han har også med "Danske 
Fluekirkegårde at gøre, her står for ek
sempel: "Formanden Per Højhalt oplyser, 

at der nu sættes krafti gt ind mod fluerne på 
Brædstrupegnen. Højhalt har bedt to af sine 
næstformænd, Flemming Jensen og Anders 
Errboe, om at løse opgaven. 
På Pejsegården vil de slippe de bedste fluer 
løs. 
Til efteråret vi l næstformand Jesper Klein 
kommme til stede for at kontro llere fluernes 
adfærd. 
Jovist, det er stærke kræfter formanden 
sætter ind." 

Der er noget, der hedder "Dansk 
Smørrebrødsudlejning", de udsender føl
gende meddelelse: "Vi anmoder venligst 
lejerne af smørrebrød om at være op
mærksom på, at ved ti lbageleveringen 
skal indpakningen følge vore foreskrifter. 
Der har på det seneste været uheldige ek
sempler, hvor vi ikke har kunnet genud
sende varerne som smørrebrød. Det giver 
et betydeligt indtægtstab, når vi er nødt 
til at udsende dem som madpakker. 
Endvidere et opråb: Vi opfordrer alle 
vore kunder t il omgående returnering ef
ter julefrokosten. Husk på, at andre venter 
og at der ikke må forekomme for sen le
vering i juletiden, hvor mange spændt 

venter på et gensyn med de 
fest! i g pyntede stykker fra tid
ligere julefester." 

Så er der også "Institut for 
Europæiske Rastepladser". 
"Efter ønske fra flere raste
pladsentusiaster arbejdes der 
med nye kort over rasteplads
ruter - efter forbillede fra vin
ruterne. De nye kort vil kunne 
føre turisterne den korteste vej 
mellem de mest seværdige 
europæiske rastepladser." 
Mere fra Instituttet for 
Europæiske rastepladser: 

"Vi har igen i år rejst spørgsmålet, 
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om det manglende toiletpapir på 
mange europæiske rastepladser. 

Spørgsmålet er nu blevet overgi
vet til det pågældende ankenævn." 

For yderlig at betegne, hvad det 
hele står for, er her en liste: 

Horsens Balletkompagni 
Ballettens Vinkælder 
Propbortkastningslauget 
Ballettens Petanque Afdeling 
Ballettens Sport~fiskerafdeling 
Institut for Europæiske Rastepladser 
Grundforskning i nyere Bifald 
Dansk Smørrebrødsudlejning 
Cigar Cafeen 
Stempellauge t. 
Danske Fluekirkegårde. 
Nødvendig Viden. 

Som det fremgår af denne liste 
spændes der vidt, og alt dette er 
Kaj Rugholm involveret i. 

En god oplevelse var det, da der 
kom en deputation fra Østrig til mit 
atelier her og spurgte, om en skulptur til "Det 30. 
Internationale Forum Grossarl". 

Grossari er en mindre sneklædt by, som ligger i nærhe
den af Salzburg. 

De havde godkendt en model 
og sommeren 97 tog Anni og 
jeg til Salzburg. Vi havde en 
meget interessant uge der
nede, vi var byens æresgæster, 
vi så på Grossaris gader og 
torve, hvor skulpturen eventu
elt skulle stå, og vi vandrede 
rundt i bjergene for at finde en 
sten, der kunne bruges som 
sokkel. 

Derudover besøgte vi nogle 
af de lokale bjergbønder og 
spiste middag hos dem. 
Grossaris borgmester bød på 
middag på egnsmuseet i byen. 

Den 17. januar 98 blev den 
3,4 m høje skulptur afsløret, 
og det blev den af selveste 
borgmester Vagn Ry Nielsen 
fra Horsens, sammen med 
mig. 
Vagn Ry og fru Ruth var i da
gens anledning kommet kø
rende til Grossari i åben he
stevogn med firspand, og by

ens skyttekompagni og byorkester stod opmarcheret sam
men med 550 deltagere fra 22 nationer, og desuden et tal
rigt fremmøde af byens indbyggere. 

Det blev en uge med stor festivitas, blandt andet holdt 
Vagn Ry Nielsen en flot tale på ikke mindre end fire sprog. 
Der var også mulighed for at deltage i en festgudstjeneste i 
kirken. 

Desuden var der optræden af "Horsens 
Balletkompagni" og af "Evita-Easton balletten" fra 
Salzburg. 

Jo, Anni og Kaj Rugholm oplever virkelig noget. 

Men han rækker endnu videre. 
I hjemmet på Egebjergvej er der mange spændende ting. 
Der er blandt andet hans hund, som er en Leonberger, hvis 
oprindelsesland er Tyskland. Leonbergerener en meget 
stor hund, kraftig, muskuløs og alligevel elegant. Den ud
mærker sig ved hannonisk kropsbygning og selvbevidst 
ro, forenet med et helt igennem livligt temperament. Især 
hannen er imponerende og kraftfuld. 
Søndag den 11. februar var hunden på international udstil
ling, hvor den fik l. præmie samt anerkendelse som avls
dyr, til stor glæde for dens ejer. Naia skal senere på udstil
ling både i Sverige og Tyskland. 

I hjemmet er der desuden mange modeller til Kaj 
Rugholms store skulpturer, som står rundt omkring i 
Horsens by, der er ligeledes fYldt op med billeder og foto
grafier på væggene af forskellige episoder, især fra 
Horsens Balletkompagni. 



Jeg lagde særligt mærke til et bord, dækket op med en 
fiskeanretning, hvor alt var lavet i metal, selv flasken og 
glassene. 

Det så både appetitligt og spændende ud. 

Det var i det hele taget en morgenstund, hvor jeg fik så 
mange indtryk, at jeg ikke kan viderebringe dem alle. Men 
en ting kan jeg sige, Kaj Rugholm er absolut et besøg 
værd. 

Kaj Rugholm hvornår helligede du 
dig udelukkende kunsten? 

Jeg kan ikke give et konkret svar på, hvornår det var, det 
er faktisk noget, der har ligget i mig altid, menjeg kan da 
sige, at jeg allerede som seksten år i g var i gang med noget. 
Og siden har det så udviklet sig. 

Hvad inspirerer dig til daglig? 

Det gør alle de oplevelser, jeg har, når jeg kommer ud 
blandt folk og snakker med dem, og hører deres meninger 
og om deres syn på tilværelsen. 
Jeg kan kort sagt sige, at jeg får m in inspiration 
i hverdagen . 

Hvor mange statuer har du efterhånden lavet? 

Det har jeg virkelig ikke tal på. Der står jo mange - ikke 
alene i Horsens og omegn, men også uden for og jeg har 
da også enkelte i udlandet. Derudover står der mange i fir
maer, på kontorer o.s.v. 

Men når jeg kommer til at tænke på, at det efterhånden 
drejer sig om 42 år, så er det da klart, at det er blevet til 
nogle stykker. 

Og så har jeg jo også udstillet både på "Den Frie" og på 
"Charlottenborg". 

Er du glad for at bo her i Egebjerg 
og have dit atelier her? 

Det siger faktisk sig selv, jeg var med herude fra begyn
delsen som nybygger og når jeg efterhånden har bygget 3 
huse, så må det være fordi, jeg kan lide at være her, og 
derfor bliver jeg boende. 

Egebjerg ligger jo så dejligt, tæt ved byen, nær ved sko
ven - og vejen lige her ved siden af går til Rom, til Alsace, 
til Amsterdam og til Oslo. Egebjerg er jo centrum for al 
udkørsel til udlandet. 



Kan man i grunden kalde din virksomhed 
her i Egebjerg for et familieforetagende? 

Nej, jeg står jo selv for alt, hvad jeg foretager mig. Anni 
hjælper mig med sin computer med meget af papirarbej
det, og hun tager også ud og repræsenterer mig ved udstil
linger og lignende, når jeg selv er forhindret. 

Men jeg vil da sige, at uanset hvad jeg laver, så er jeg 
bakket godt op af min familie. 

Har du ellers nogle fremtidsplaner? 

Jeg ved ikke, om man kan kalde det for fremtidsplaner, 
men jeg arbejder på noget inden for de næste par år, og det 
bliver noget omkring piber. 
Det bliver sammen med 
Jesper Klein, hvor han 
kommer med tegninger og 
digte, og jeg laver piberne i 
Jern. 

En af grundene til at vi 
laver det med piberne er, at 
der er så mange krige rundt 
omkring i verden - og for 
lidt rygere - det vil sige at 
man ikke kan ryge freds
pibe, og det vil vi gøre no
get ved. 
Jeg har foreløbig 15 både 

store og små piber, men vi skal op på et større antal i løbet 
af de næste par år. Så kan vi lave en udstilling med freds
piber og med piber for ikke- rygere - det er piber uden 
bund, så kan vi lege lidt med publikums humoristiske 
sans. 

Hvad arbejder du med i øjeblikket? 

Jeg skal aflevere en erhvervspris til Horsens, og jeg speku
lerer som en gal, for det er ikke helt afklaret endnu, hvad 
det skal være. 

Den bliver sponsoreret af U ni Bank og skal afleveres til 
en komite med borgmester og erhvervsfolk. Det er fjor
tende gangjeg har denne opgave. 

Ti l september skal der 
uddeles en pris til børnetea
terfestivalen, det er også 
noget jeg har med at gøre 

Kan vi stadig vente nyt 
fra dig Kaj Rugholm? 

Det kan man altid, der er 
ikke nogen der ved, hvad 
der sker og hvad der kom
mer. Når jeg har nogle 
ideer, så kører jeg ud med 
dem. 
Det slipper I ikke for! 



Husene og deres 
beboere på Vandvoerksvej 
Tekst: Peder Pedersen 

!
forlængelse af min artikel i forrige nummer af Broen 
"Grusdalsvej, dens huse og beboere i historisk belys
ning" går vi nu videre ad Vandværksvej. De første huse 

vi kommer til er fra samme tidsperiode som husene på 
Grusdalsvej. Endelafhusene her på Vandværksvej er byg
gede efter loven om - Landarbejderboliger- Da 2.verdens
krig brød ud i 1940, blev det i folketinget vedtaget, at staten 
skulle yde støtte og billige lån til opførelse af nye boliger til 
landarbejdere. Rimeligt nok, for det var som regel den 
gruppe, der boede i de dårligste boliger her ude på landet. 

Renter og afdrag på lånene var sat så lavt, at en arbejder
familie kunne få råd til at bo i et hus der var bygget efter den 
lov. Der var visse betingelser, som skulle opfYldes hvis man 
skulle gøre sig håb om at komme i betragtning. Hvordan hu
set, helt præcist skulle se ud, var der ikke krav om, men der 
var visse retningslinier, som skulle overholdes. Det var f. 
eks.et krav, at bygherren havde fast arbejde og, at han var i 
stand til at betale grunden af sin egen lomme, grunden 
skulde for øvrigt være stor efter datidens målestok, mindst 
l 000 m 2 , det var tanken at familien skulle have mulighed 
for at dyrke grøntsager nok til eget brug. Ordningen varede 
til engang sidst i 60-erne 

Vandværksvej 2 

Huset her på nr. 2 er opført i 1944 af Inger og Martin 
Hansen. Martin blev kaldt "Tusindkunstneren" Man sagde 
om ham, at han mestrede mere end fYrre discipliner, helt 
forkert var det nu heller ikke . At remse op alle de færdighe
der han besad, ville føre alt for vidt. Det han nok var mest 
kendt for var hans arbejde som tækkemand, utallige er de 
tage han har tækket i Egebjerg og omegn. Ja, langt udenfor 
sognets grænser var der bud efter ham. Hjemmeslagtning 
var også en af hans mærkesager. Hele december måned var 
fuldt besat med slagtninger. Alle ville gerne have julegrisen 
slagtet så nær på jul som muligt, der var jo ingen frysere 
dengang. Tørvegravning og brolægning var også blandt 
hans discipliner. Som et kuriosum kan nævnes, at i 1942 da 
landet var plaget af isslag og næsten alle telefonledninger 
var faldet ned, gik der umådelig lang tid før telefonselska
bet kunne nå at få dem sat op igen. Men her trådte Martin 
til. Han gik til telefonabonnenterne og spurgte om de ville 
have deres ledninger samlet igen. Det ville mange selvføl
gelig gerne. Martin havde ganskevist ikke udstyr til at kla
tre i masterne, men så han satte bare en stige til masten og 
så klatrede op og bandt ledningerne sammen. 

Efter nogle års forløb købte Inger og Martin Hansen 
grunden ved siden af deres egen, der hvor nu Grusdalsvej 4 

ligger. På grunden byggede Martin et stort hønsehus, resten 
af grunden blev brugt til grøntsager. Nævnes skal det da 
også1 at Martin havde en længere række bistader stående i 
sin have. Så sig ikke, at der ikke skete noget oppe hos Inger 
og Martin. 

I 1969 købte Lillia Christensen grunden med hønsehuset. 
Hun brød hønsehuset ned og byggede et dejligt hus til sig 
selv. 

Martin Hansen døde i 1973. Inger blev boende i huset til 
1988, da flyttede hun ned på Hansted Hospital og huset blev 
solgt til Henriette Andersen og Poul Kragslund Jensen. 
1995 blev huset solgt til den nuværende ejer Kristina 
Johanne Sørensen. 

Inger Hansen døde i 1990. 

Vandværksvej 4 

Ragnhild og Aksel Laursen byggede huset her i 1944, 
samme år som nabohuset. Aksel var søn af skomager 
Rasmus Laursen Hansted, der var døvstum. Vi børn var 
ikke så glade for, at blive sendt ned til Rasmus Skomager 
med et par sko, der skulle repareres, for den eneste måde vi 
kunne kommunikere med ham på var ved at skrive en be
sked til ham med et stykke kridt på en tavle. 

Aksel var ansat som chauffør hos vognmand Sørensen. 
Axel døde i en ret ung alder i 1965. Ragnhild Laursen havde 
forskellige småjobs, bl. a. bestyrede hun frokoststuen/læ
rerværelset på Egebjergskolen, var hjemmehjælper, eller 
husmoderafløser som det hed dengang, arbejdede i en år
række på Gummivarefabrikken inde i Horsens. Endvidere 
var hun medlem af det sidste sogneråd i Lundum-Hansted 
Kommune før kommunesammenlægningen 1970. 
Ragnhild blev boende i huset til 1992 da blev det solgt 
Mona og Tommy Asbjørn Mortensen, som bor der i dag. 

Ragnhild flyttede op på Vesterhøjsvej, hvor hun boede til 
hun i 1995 flyttede ned på Hansted Hospital. Ragnhild 
Laursen døde i l 999 

Vandværksvej 6 

Selvom huset her er bygget i 1941 har det ikke nogen 
lang ejerliste, i de 60 år der er gået, har der kun været to ej
ere. 

Det blev bygget af Hulda og Peter Christiansen. Peter 
var, ligesom naboen vi besøgte før, ansat som chauffør hos 
Vognmand Sørensen på den modsatte side af vejen . Han 
havde et tilnavn: "Peter Blitz" den lastvogn han kørte var en 
Opel Blitz. Da Hans Sørensens vognmandsforretning stop
pede i 1954 blev Peter arbejdsløs, derfor begyndte han som 



selvstændig vognmand. Han byggede en stor garage ved si
den af huset til sin lastvogn, garagen er siden bygget om og 
moderniseret flere gange. 

Hulda døde i 1968 og Peter i 1977 
Huset blev nu solgt til den nuværende ejer Søren Lindkær 

Jensen, som er tømrer. 

For nu at få historien til at hænge sammen tidsmæssig, 
bliver vi nødt til at gå en tur over på den anden side af vejen 
og kommer til : 

Vandværksvej 1 

Grunden her lå i mange år ubebygget hen. Oprindelig 
hørte den til grusgraven på den anden side afvejen som ej
edes af vognmand Sørensen, her kunne også graves grus, 
men grunden lå jo mellem to veje og var alt for lille målt 
med vognmand Sørensens alen. Derfor solgte han i 1927 
grunden til Murermester Carl P. Siig. Siig gravede noget 
grus til eget forbrug, men det blev nu aldrig til det helt store. 
Efter nogle års forløb solgte han grunden til ejeren af nabo
huset Søren Munk, som lagde den til sin have. 

I 1980 blev grunden overtaget af Karen og Kurt 
Baunsgaard, som byggede et dejligt hus der til sig selv. De 
bor der stadig. 

Vandværksvej 3 

Er bygget ca. 1920 af Frederik Frederiksen, han var an
sat som assistent nede ved Horsens Vandværk. I mange år lå 
huset helt frit på marken uden naboer til nogen af siderne. 
1940 blev huset solgt til Margrethe og Søren Munk. De kom 
fra en ejendom på Egeskovvej. Søren var amtsvejmand, 
dvs. han holdt vejen i orden fra Horsens til et sted mellem 
Gedved og Tebstrup, foruden et godt stykke af Østbirkvej. 

Vandværksvej nr. 3 foto sep. 1939, billedet er taget fra 
"Bavnehøj" 

Søren Munk døde i 1975, Margrethe døde i 1982. 
Herefter blev huset solgt til Henning Nissen. I 1986 blev 
huset igen solgt, denne gang til den nuværende ejer Benny 
Sander Højgaard. 

Husene vi lige har besøgt, helt fra Egebjergvej og hertil, 
ligger alle på jord, som oprindelig har tilhørt "Højvang" Nu 
går vi så over skellet til jorden, som h;:tr tilhørt "Skovgaard" 
Det første hus vi kommer til er: 

Vandværksvej 5 

Her byggede Elly og Søren Rasmussen et hus i 1943. De 
havde før boet i Hansted. Søren arbejdede, som så mange 
andre, i vognmand Sørensens grusgrav. Han blev senere an
sat som graver ved Hansted Kirke. Elly bestyrede "kontrol
stedet" Dengang vidste alle hvad et kontrolsted var, men i 
dag kræver det nok en forklaring. Når man som lønmodta
ger var organiseret i en fagforening og blev arbejdsløs, 
kunne man få understøttelse, men det krævede, at man hver 
dag mødte op på kontrolstedet og fortalte, at man ingen ar
bejde havde, "satte sit kryds" Det var den funktion Elly 
havde. Desuden havde hun også arbejdsformidlingen, eller 
arbejdsanvisningskontoret, som det hed dengang. Det var jo 
meget praktisk, at have begge de to funktioner samlet på et 
sted og Elly styrede det hele med fast hånd. 

For at få en lidt større have købte de nabogrunden på nr. 
7. 

Søren Rasmussen døde i 1971. Elly blev boende i huset 
til 1997. Da blev det solgt til Helene Lind og Jens Jensen, 
som bor der i dag. 

Elly Rasmussen døde i 1998 .. 

Vandværksvej 7 

Som før nævnt købte Elly og Søren Rasmussen grunden 
her for, at få en større have, men i 1986 blev den solgt til 
Poul Erik Kjær Petersen, som dog kun havde den i to år til 
1988, da blev grunden solgt til Elektriker Knud Kristensen, 
som byggede en stor garage på grunden. 

Vandværksvej 9 

Asta og Henry Ahle byggede huset her i 1958, de havde 
dog købt grunden allerede tre år før i 1955. Asta har været 
syerske og arbejdet på gartneriet hos Henning Nikolajsen. 
Henry er uddannet svejser og har haft arbejde hos Hede 
Nielsen i Horsens. Henry er måske mest kendt for sit har
monikaspil, Han har været primusmotor for et amatøror
kester "Unoderne" som har til huse i den gamle brugs. Asta 
og Henry bor stadig i huset og nyder nu deres otium. 

Vandværksvej 11 

Anna og Andreas Skovlund Andersen købte også deres 
byggegrund i 1955 ligesom naboen, men de byggede deres 
hus samme år. Andreas arbejdede ved Horsens Vandværk. 
Han døde i 1988. Anna blev boende i huset til 2000 da 



solgte hun det til Heidi Larsen og Carsten Bloch og flyttede 
ind i en andelsbolig på Birkeholm. 

Heidi har sine rødder på Østerhøjsvej i Egebjerg 

Vandværksvej 13 

Huset her på nr. 13 er bygget i 1954 af Axel Børge 
Jensen. Seks år senere i 1960 købte Helga og Aage 
Mikkelsen det. Aage arbejdede på en kartonnagefabrik inde 
i Horsens, Helga har haft forskellige jobs. Det som de fleste 
her i Egebjerg kender Helga og Aage bedst for er nok deres 
engagement i "fredagsklubben" i den gamle brugs. Aage 
Mikkelsen døde i 2000. Helga bor stadig i Huset. 

Vandværksvej 15 

Anna og Børge Nielsen byggede huset her i 1956. Børge 
havde arbejde på et engroslager inde i Horsens og Anna var 
kendt som "Anna Sypige" Efter Børges død 1991 blev 
Anna boende i huset nogle år, men er nu flyttet i en ny æl
drebolig på Egevej. Huset er ikke solgt endnu. 

Vandværksvej 17 

Jacob Smalz er egentlig født i Rumænien, men kom her 
til Egebjerg efter 2. verdenskrig og følte sig så godt tilpas 
her, at han i 1965 byggede huset her på nr. 17. Jacob har 
haft forskellige jobs inde i Horsens, foruden at han har pas
set sit hus og sin have, ja, han har nok den mest velplejede 
have i hele byen. Jacob Smalz bor endnu i huset. 

Vandværksvej 19 

Huset her er bygget i 1965 af Lis og Poul Erik Nielsen. 
Poul Erik Nielsen er typograf. Han har desuden en fri
tidsinteresse, han spiller trompet i Horsens Brassband. Lis 
og Poul Erik Nielsen bor stadig i huset. 

Vandværksvej 21 

Vandværksvej nr. 9 og 
del af nr. li 
Personerne er: Fra v. 
Asta Ah/e, Henry Ah/es 
broer, bag han, næsten 
skjult, Henry Ah/e. Ved 
hjørnet af huset Asta 
og Henrys tre piger. 
Udenfor nr. II Andreas 
og Anna Skovlund med 
deres to børn. Luftfoto 
fra I960. Bemærk om
råderne foran og bag 
husene! 

Marta og Jens Christensen byggede huset her i 1965. Jens 
var maler, han døde i 1976, herefter solgte Marta huset til 
Magda og Alfred Nielsen. Alfred døde i 1993. Magda bor 
endnu i huset. 

Nu går vi tilbage og tager den anden side af 
Vandværksvej , vi begynder med: 

Vandværksvej 8 

Ingrid og Otto Pedersen, byggede huset i 1964. Ingrid be
styrer en forretning inde på Nørregade i Horsens, medens 
Otto har været ansat på bygningskontoret i Horsens 
Kommune. De bor stadig i huset 

Vandværksvej 1 O 

Huset her er bygget i 1965 afTage Jensen, som var køre
lærer. Folk på gaden siger, at det er det eneste hus, som er 
bygget to gange. Da murerne var næsten færdige løb de fra 
deres arbejde og det viste sig at arbejdet var gjort så dårligt, 
at huset måtte brydes ned og opføres igen. Det var et stort 
arbejde, at få stenene rensede så de kunne bruges igen. 
Allerede året efter i 1966 blev huset solgt til Magnus 
Rasmussen, som også kun boede i huset i et år til 1967, da 
solgte han det til Gerda og Hans Graakjær, som så til gen
gæld stadig boer der. Hans Graakjær har en ledende stilling 
på iltfabrikken i Hedensted. 

Vandværksvej 12 

Huset er bygget samme år som nr. l O nemlig i 1965 af 
Karen og Chris Peter Olesen Norup. Chris Norup havde en 
ledende stilling indenfor Post Danmark. Karen var lærer på 
Egebjergskolen. Karen og Chris Norup solgte huset i 1972 
til de nuværende ejere Ester og Ole Schmidt. Ester er lærer 
på Egebjergskolen og Ole er naturvejleder. 
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Vandværksvej 14 

Nr. 14 er bygget i 1963 af de nuværende ejere Anny og 
Benny Madsen. Benny Madsen er uddannet som metalsli
ber. Anny og Benny bor stadig i huset. 

Vandværksvej 16 

Kaj Milwertz byggede huset her i 1964. Fem år senere 
blev det solgt til Axel Pedersen, som også boede der i fem 
år til 1974, hvor det blev overtaget af Marius Vestergaard. 
Efter endnu en fem-års periode blev huset i 1979 igen solgt, 
denne gang til de nuværende ejere Bodil Jørgensen og Poul 
Hansen. Bodil og Poul arbejder begge på Chernitalie 

Vandværksvej 18 

Annalise og Olau Rude Jensen byggede huset på nr. 18 i 
1963. De boede der i 19 år til 1982 da de solgte det til Frank 

· Herborg Glibstrup og flyttede selv til et nedlagt landbrug 
ved Lundum. 1989 skiftede huset igen ejere. Denne gang 
blev det købt af Gerda og Olaf Petersen, de kom fra Bleld, 
hvor de i mange år havde drevet en gård, nu ville nyde de
res otium i Egebjerg. Gerda døde i 1998 og Olaf i 1999. 

I 2000 blev huset solgt til Lene Andersen og Søren 
Klausen. 

Vandværksvej 20 

Huset her er bygget i 1961 af Kirsten og Peder Olesen. 
Peder Olesen havde været lærer, sammen med sin kone nød 
de deres otium her i Egebjerg. Efter deres død blev huset i 
1976 solgt til Bjørn Jørgensen, som boede der til 1981. Den 
nye ejer hed Flemming Brun. Han solgte igen huset til de 
nuværende ejere Anja Runge Nielsen og John Hansen. Anja 
har sine rødder på Vesterhøjsvej i Egebjerg 

Vandværksvej 22 

Huset her på nr. 22 er bygget i 1961. Det var Lis og 
Heinrich Hudecek, som byggede det. Heinrich er uddannet 
metalsliber og værktøjsmager, Lis har i mange år arbejdet 
på Chemitalic. Nu efter 40 års forløb bor Lis og Heinrich 

stadig i huset. Næst efter Asta og Henry Ahle må det vist 
være dem, der har boet på Vandværksvej i den længste år
række. "Godt at have faste holdepunkter i tilværelsen" 

Vandværksvej 24 

Blev bygget i 1962 af Betty og Lars Hein Nielsen. Huset 
blev, for størstedelens vedkommende, bygget af genbrugs
materialer og stod i lang tid uden at være gjort færdig, der
for var det, i begyndelsen, ikke så kønt at se på. Men det er 
der for længst rådet bod på. Nu er det renoveret og moder
niseret efter alle kunstens regler. Lars Hein døde i 1977. 
Betty blev boende i huset til hun i 1986 flyttede ind på 
Lindehøj. Her døde hun i 1995 

Huset blev i 1986 solgt til Michael Johansen og T. 
Jørgensen, som bor der i dag. Michael er fængselsbetjent og 
hans kone er folkeskolelærer. 

Vandværksvej 26 

Huset her blev bygget samme år som nabohuset 1962. 
Det var Grethe og Villy Jonassen som byggede det. Villy 
var smed, Grethe havde forskellige småjobs. Villy døde i 
1990. Herefter solgte Grethe huset til Jack Svendsen, som 
bor der i dag. 

Vandværksvej 28 

Irma og Keld Sahner byggede huset her i 1964. Keld er 
uddannet gulvpålægger, Irma har haft forskellige jobs. Hun 
har, i mange år gjort rent i skolen . Men det hun er nok mest 
kendt for er sin tid i Legestuen i den gamle brugs, det er ikke 
så få børn, som har haft nogle gode timer sammen med 
Irma. Det skal også lige nævnes, at Irma har en særdeles 
god sangstemme, hun synger i en amatørgruppe og under
holder gerne på plejehjem og lignende. 

Irma og Keld Sahner er også blandt "de gamle" på 
Vandværksvej. 

Her slutter så historien om Vandværksvej. Hverken hu
sene eller beboerne her på vejen har l 00 år på bagen, men 
alligevel har vejen og dens beboere en historie der har for
tjent en omtale. For beboerne her, har Vandværksvej uden 
tvivl været verdens centrum og et godt sted at bo. 

Vandværksvej 22. 
Beboes af Lis og 
Henrichs, der har boet 
i huset siden det blev 
bygget i 1961. 
Foto ca. 1970. 



Tak til T .ROFA 
& C H E MIT ALIC 
P

å grupperådsmødet den 20-03-01 fremlagde spej
derne ønske om, at få repareret deres kærrer og så 
ville de også gerne have en PCer. 

Så vi henvendte os til TROFA, som er et smedefirma på 
Kærvej 2 , hvis indehaver Troels Søvang gerne ville svejse 
kærrerne. 

Og angående Peeren henvendte vi os til CHEMITALIC, 
som lovede os en brugt PCer når de skulle have en udskif
tet. Så ca. en måned senere fik vi leveret en komplet PCer. 

KFUM spejderne takker for støtten til spejderarhej det. 

40 km. Hike 
den 21.-22. 
April 

V
i startede på Egekvisten med at bringe vores tasker 
i kærrerne, vi var friske og troede at dagen ville gå 
hurtig. Vi begyndte at gå ned afEgebjerg-bakken i 

fuld tempo. Vi gik ind mod Hammersholm og drejede mod 
Nebel. Lidt efter svinget gik vores ene kærre i stykker, og vi 
ringede til Gunni og Karin og sagde, at de skulle komme og 
hente den. Vi tog alt det andet bagage og fyldte det op på 
den anden kærre og så gik vi videre. Vi kom op af den store 
bak. 

Da vi havde gået et godt stykke tid, satte vi os ned og 
spiste og hygge snakkede. Da vi var færdige var det lige på 
det tidspunkt Gunni og Karin kom med vores anden kærre, 

Vi starter frisk ogfredigt. 

Det går bare derua ... 

som de havde repareret. Da vi havde fordelt sagerne igen 
gik vi af sted mod Haldrup og vi var stadig friske til dagens 
lange løb. Noget senere gik vi langs Horsens fjord hvor vi 
satte os ned og holdt pause imens vi så ud over havet. 

Da vi kom til Søvind holdt vi et hvil ved kirken og nogle 
af os fik tisset af efter den lange tur. Thor og Henrik fandt 
en roe et sted på turen og Thor sad og skar og hakkede den 
i stykker med sin dolk. Lederne blev lidt sure og sagde han 
selv skulle samle det op. Vi gik ned af en sti fra kirken ind 
mod købmanden inden vi gik videre mod Gangsted kirke 
hvor vi spiste aftensmad. 

Det tog os ca. 15 min. at strække ud og en halv time om 
at komme i gang med maden. Inden vi skulle have aftens-

Uden mad og drikke ... 



Velfortjent proviantering. 

Nettopris 
92okt8.64 
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mad gik Andreas, Chr. T., Thor og mig ud på kirkegården 
for at finde toilettet og vi kikkede også lidt på gravstenene. 

Da vi fik aftensmad, som bestod af kalkunkød og ris og 
sovs. Da vi endelig tog os sammen, gik vi mod Hadrup og 
da vi var igennem Hadrup skulle vi til at finde et sted at 
sove. 

Den første gård var der ingen hjemme men vi gad heller 
ikke sove der. Den anden gård var der nogle hjemme, men 
de havde ikke plads. Den tredje gård var der heller ingen 
hjemme. Den fjerde var der nogle hjemme og vi måtte godt 
sove der, mange af os sagde endelig fordi det havde taget så 
lang tid og vi var ømme over det hele. Vi overnattede over 
2000 høns. 

Næste dag vågnede vi næsten udhvilet. Vi gik hjem over 
Hovedgård og Gedved og ved bageren i Gedved købte le
deren en is til os. Vi var hjemme på Egekvisten kl. 1245 og 
fik udleveret vores vandreskjold, som vi havde fortjent. 

Skrevet af Sabrina (junior spejder) 

På vej mod overnatning i solnedgangen. 

HUSK OGSA PR. WEEKEND 18.-19. 
AUGUST HVOR ALLE ER VELKOMNE. 

Ulvene 
Tekst Karin Hansen 

S iden sidst har ulvene været på hyttetur til Reden i 
Breth. Det blev en kold og blæsende tur, men vi er 
nogle seje ulve som ikke giver op så let. 

Vi startede med at snitte en snobrødspind, som skulle 
bruges senere. 

Et solur blev lavet som virkede, for solen var så rar at 
skinne ned til os en gang imellem. 

Hver bande skulle også lave et landskab over junglen ved 
Waingunga floden, ved hjælp af materialer fra naturen. Det 
blev til 3 flotte, men forskellige resultater, som der blev ta
get billeder af, hvor det senere viste sig at Karin/Akela 
havde glemt at komme film i sit kamera. UPS ! . så vi har 
desværre ikke nogle billeder fra ulvene denne gang. 

Med stort besvær fik vi tændt et bål til vores snobrød, vi 
skulle også have haft lavet frikadeller over bål, men det må . 
vi have tilgode, for det blæste en hel pelikan. 

Efter aftensmaden spillede vi morselotteri, sang og hyg
gede os. 

Nu ville ulvene i seng, de var meget trætte og efter en his
torie fra Junglefortællinger faldt de hurtige i søvn. Det var 
med at blive i soveposerne for det var meget KOLDT. 

Ulvene havde natløb. Sjovt spændende uhyggeligt og en 
oplevelse som ikke kan fortælles, den skal opleves. 

Næste dags morgen sov vi længe, efter morgenmaden var 
det tid til at starte med oprydning på sovesalen. 

En romersk stridsvogn blev lavet og afprøvet, den vir-
kede. 

Efter frokost var der oprydning og rengøring af hytten. 
Farvel og tak for en god, sjov og kold weekend. 
Tak til forældrene for kørsel og nogle gode kager. 

Vi har også været på stjerneaften ude på Statsskolen, hvor 
ulvene fik set i kikkerten, men det var desværre overskyet. 

Nede i et klasselokale fortalte Knud Erik Sørensen om 
vores solsystem, planeterne, og deres måner, om stjerner og 
mælkeveje alt sammen suppleret af lysbilleder. 



Ulvene var flittige til at spørge. 
En god og lærerig aften. 

Lørdag den 5. maj tog vi på Musløb i Enemærket skov 
ved Bjerre. 

Musløbet arrangeres af Set. Georg gilderne i Horsens. 
Løbets tema var H. C. Andersen' s eventyr. 
Ca. 250 spejdere deltog fordelt på 50 familier, bander og 

patruljer. 
Spejdere fra DDS. KFUK og KFUM deltog. 
Egebjerg gruppe vandt Musen (som er et vandretrofæ) 

sidste år. 
"H. C. Andersen" startede med at fortælle eventyret: Det 

er ganske vist. 
Efter at spejderne var fordelt ud til de forskellige poster 

startede løbet. 
Gunni, Dorthe og Karin drog ud i skoven for at se hvor

dan vores ulve og juniorer klarede sig og hvad de skulle 
lave på de forskellige poster. 

Dem der stod på de forskellige poster var klædt ud, flot 
og livagtig. 

"H. C. Andersen gik rundt og kiggede til sine eventyr, 
han var populær blandt spejderne. 
Post l. Svinedrengen: 

Huskekimsleg. 
Post 2. Pigen og svovlstikkerne: 

Brænde eri snor over ved hjælp af 3 tændstikker, 
ting til bålet skulle de finde i skovbunden. 

Post 3. Prinsessen på ærten: 
Bygge en stige, så de kunne kravle op til sengen og 
lægge ærten under madrasserne. 

Post 4. Stoppenålen: 
Sy en knap i. 

Post 5. Den grimme ælling: 
Riv en svane af en avisside og spis en ælling af et 
stykke knækbrød eller rugbrød. 

Post 6. Fyrtøjet: 
Kaste med redningsreb. 

Post 7. Kejserens nye klæder: 
Fremvise et skuespil over eventyret. 

Post 8. Den standhaftige tinsoldat: 
Lave en krykke, som skulle afprøves. 

Post 9. Klods Hans: 
Kaste med mudder og binde så mange forskellige 
knob/stik som muligt. 

Løbet sluttede kl. 14.00 og så begyndte spejderne at komme 
tilbage til samlingsstedet, hvor der var saftevand og kage 
(bl.a. rigtig spejderkage, grøn kage med brun glasur UHM!) 

Så skulle spændingen udløses. 
Bedste familie blev : Bæverne fra Horsens. 
Bedste bande blev ulvene fra Endelave. 
Anden pladsen gik til ulvene fra Rårup. 

Bedste patrulje blev Pegasus fra Egebjerg 
Anden pladsen gik til KFUK i Horsens. 
Det bedste gennemsnit havde Gedved gruppe så de vandt 

Musen i år. 

STORT TILLYKKE. 

Vi forsøger igen næste år. 
Alle fik udleveret en læderlap til deres uniform, med en 

mus i en flyvende kuffert. Flot! 
Vi kunne tage hjem efter en dejlig dag med godt vejr og 

gode oplevelser. 

Vores sommerlejr holder vi i Riishytten ved Give, med 
masser af spejderi og spændende overraskelser for både 
ulve og deres forældre når de kommer og henter deres børn. 

Lørdag den 9. juni deltager vi i divisionsturneringen: 
Kaninjagten som afholdes på Borre Knob, som er en halvø 
i Horsens fjord lige ud for G lud. 

Vores division hedder: TAKRA. 

I weekenden den 17. - 19. august afholder vi traditionen 
tro vores årlige PR. - weekend. 

Alle er velkommen til at deltage. 

Ulvene har sidste flokaften onsdag den 20 juni 200 l, og 
vi mødes efter sommerferien onsdag den 8. august 200 l. 

Kan I have en god sommer. 
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KALENDEREN 
JUNI: 

Tirsdag den 5. kl. 14.00: 
Grundlovsdag på Hansted Hospital. 
Underholdning ved Horsens Politiorkester. 
Derefter er der grundlovstale ved Frands 
Paaskesen, Egebjerg. 

Tirsdag den 12. kl. 17.30: 
Hansted - Egebjerg husholdningsforening. 
Aftentur til Den Italienske have, på Møllegården, 
Broløs ved Mariager. 
Der er afgang fra svømmehallen. 

Torsdag den 14. fra kl.16.30: 
Egebjerg E.I.F. sommerfest. 
Hoppepude, fodboldkampe, grillaften ved klub
huset og opvisningskamp med VB 

Fredag den 15. fra kl. 18.30: 
Egebjerg E.I.F. sommerfest . 

. Hoppepude, ungdomsdiskotek i klubhuset. 

Lørdag den 16. fra ki.09.00: 
Egebjerg E.I.F. sommerfest. 
Morgenkaffe i hallen med underholdning og 
tombola, hoppepude og fest om aftenen i hallen 
med 60'er musik. 

Lørdag den 23. kl. 19.15: 
Skt. Hans aften på Hansted Hospital. 
Folkedansere giver opvisning på plænen ved 
den store flagstang. Her serveres der "Skt. 
Hansted bowle". Herefter bliver bålet tændt, og 
der vil være båltale. For alle interesseret. 

AUGUST: 

Onsdag den 8. kl.18.00: 
Hansted - Egebjerg Husholdningsforening. 
Aftentur til den kreative have i Haldrup. Derefter · 
køretur ud i den dejlige danske natur, og der af
sluttes med kaffe. 
Afgang fra svømmehallen. 

Tirsdag den 21. august kl. 19.00: 
Sidste frist for indlevering af Bro-stof til sep
tembernummeret der udkommer 
15.-16. september 2001. 
Nu også på e-mail:steen-broen@mail.tele.dk 

Tirsdag den 28. kl. 19.00: 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

SEPTEMBER: 

Torsdag den 13. kl. 14.00: 
Lundum-Hansted-Egebjerg pensionistforening. 
Lilly Andersen fra Brædstrup vil fortælle om 
Dyresafari i Karen Blixens fodspor, i Klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

OKTOBER: 

Onsdag den 1 O. 
Hansted Menighedsråd 
Ebbe Kløvedal Reich holder foredrag i 
Forsamligshuset. Nærmere herom i Broens sep
tember nr. 

Torsdag den 11. kl. 14.00: 
Lundum-Hansted-Egebjerg pensionistforening. 
Der kommer "De syngende koner fra 
Hundslund" i Klubhuset ved Egebjerghalleri. 

Go' sorllrlle 
rferie!!! 

og på gensyn til 
et nyt nummer i 

september ... 
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