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Hansted - Egebjerg 
Husholdningsforening 

Onsdag den den 5. december 
kl. 19.30 i Klublokalet ved 

Egebjerghallen. 
Julemøde. Vi har pyntet hyggelige 
juleborde og serverer kaffe med hjem
mebagt kage. 
Nørrevangs mandskor vil komme og 
underholde, og vi synger de dejlige julesange. 
Aftenen slutter med amerikansk lotteri om flotte gevinster, 
bl. a. juledekorationer, der som sædvanlig er lavet af Ruth 
Jensen. 
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer og husk, 
at mændene altid er velkomne, ligeledes nye medlemmer. 

Tirsdag den 22. januar, kl. 
19.00 besøg på El-centret, 
Bjerrevej 139, Horsens 
Aftenens tema hedder, 
Styr på energien -
skær toppen af el
regningen og spar op 
ti l l 0- l Y%, uden 
man mærker det. 
Der fortælles om 
brugen af 
forskellige 
apparater, og 
der gives gode 
råd og fif om 
hvordan man 
bruger dem. Der 
serveres smagsprø
ver og kaffe. 
Der er tilmelding til 
bestyrelsen senest den l 7. 
Januar. 

Tirsdag den 12. marts, kl. 18.30 hyggeaften i Klubhuset 
ved Egebjerghallen. 
Foreningen indbyder til Hyggeaften med spisning og 
underholdning. 

Onsdag den 3. 
april, kl. 19.30 
hos Dallerup 
Modecenter, 
Dallerupvej 5, 

Stenderup. 
Der bliver mode-

Tilmelding senest den 27. marts . 
Der er max antal deltagere. 

Mandag den 6. maj, kl. 19,00 
generalforsamling i Klubhuset ved 
Egebjerghal len. 
Først af110lder vi generalforsam
ling, derefter vil pens. læge Karen 
Korsgaard, Tørring komme og for
tælle over emnet " Et godt liv -
oplevelser og erfaringer". 
Fortællinger fra sit liv, om tiden 
som læge og sine ønsker til sund
hedsvæsenet. En meget positiv 
oplevelse. Vi afslutter med kaffe 
og bankospil. 

Det var med sorg vi modtog meddelelse om vores mange
årige trofaste bestyrelsesmedlem Grete Sørensens død. 
Grete var i 25 år leder af legestuen i Egebjerg, og medlem 
af vores bestyrelse i over 30 år. 
Suppleant Ruth Jensen er nu indtrådt i bestyrelsen . 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse: 

Annalise Daugaard, Højbovej 22 75 62 44 79 

Ruth Jensen, Skovgårdsvej 1 O 

Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 

75 65 63 72 

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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o ar Vær velkommen 2002 
Tekst: Paul Zebitz Nielsen - Foto: Anni Hammershøj 

Klodens befolkning vokser og vokser. 
Siden 1960 er jordens befolkning fordoblet, og om 50 år 

vil halvdelen af klodens samlede befolkning mangle drik
kevand, og vi vil opleve hidtil usete folkevandringer fra 
fattige til rige lande. 

Radioavisen fortalte om det her til morgen - og således 
opmuntret starter vi dagen. Godmorgen - Hansted, 
Egebjerg og Lundum. En ny dag truer. 

Efteråret 200 l blev et mærkeligt efterår. Vi, der opleve
de det, glemmer det aldrig - og vore børn vil snakke om 
det. 

ll.september med terrorangrebet i USA drejede kloden 
ind på en ny kurs, og for at det ikke skulle være løgn - så 
fik vi tre valg smidt i hovedet 20. November med kværne
debat før og efter i samtlige medier. 

Hvad var det nu, de lovede før valgene- alle de politi
kere? Nu skal løfterne indfries. Herligt ! Så får vi det alle
sammen bedre. 

Julen står for døren 

Og så skulle det være ganske vist: 
Julen står for døren - sådan lige pludseligt. "Er det alle

rede jul igen ? Som tiden dog går ! " 
"Det er Jul, det er cool"- synger de nu i radioen. Den bli

ver man aldrig træt af- i radioen. 

"Kalenderen aldrig stille står, 
men bliver ved og går og går 
og pludselig er det vinter. 
Før man ved det, er det Jul 
med risengrød og steg og sul 
og glade barndomsminder." 

Digteren P. Sørensen- Fugholm for fuld musik. 

Og budskabet om, at Gud kom til jord i Jesus skikkelse 
for godt 2000 år siden, lyder endnu engang- for at minde 
os om meningen med vores liv og slå fast, at den, der tror 
på Jesus som Guds søn, ja Gud selv, ikke skal fortabes, 
men have evigt liv - også når døden har været her .. 

År 2002 - et godt tal 

Derpå skal vi til at vænne os til at skrive år 2002. 
Egentlig et godt tal. Symmetrisk og flot- og vi spørger: 

Hvad vil år 2002 bringe os ? Af lykke og glæde - sorg 
og smerte. 

Hver gang vi får lov til at begynde et nyt år, så spej
der vi ind i det ukendte - men det gør vi jo egentlig hver 
dag. Ingen kender som bekendt dagen, før solen går ned. 

Paul Zebitz Nielsen 

I Jakobs brev i Det nye Testamente står: 
"I kender jo ikke dagen i morgen. Hvordan er jeres liv 

? I er jo damp, som ses en liden stund og så forsvinder." 
Hvordan er jeres liv ? 
Det er et spørgsmål om vort ståsted, om livets indhold 

og mening. Og det må føre over i spørgsmålet: Hvem er 
jeg? 

Alderdommens storhed og rigdom er, at man efter et 
langt livs sejre eller skuffelser i kampen for, hvad man skal 
være, må gøre op med sig selv og spørge: Hvem er jeg ? 

Da vi fik navn 

Og så er der ingen vej udenom. Vi må tilbage til den dag, 
vi fik navn. Den dag var det ikke tandlæge eller bager 
Madsen, der blev døbt. Det var Peter eller Thomas 
Madsen, eller hvad vi nu hedder. 

Da blev vi gjort til Guds ejendom og fik et navn, som vi 
skulle holde hus med og stå til regnskab for. 

Og at være et kristent menneske - det er at stole på, at 



Gud kan genkende det barn, som han ved -dåben vedkend
te sig, selvom vi har være alt for optaget af, hvad vi var, og 
alt for l id t af, hvem vi var. 

År 2002. 

Det er ikke blot en ny kalender, vi skal tage i brug. Det 
er et stykke fremtid, som ingen kender. 

"Lev hver dag som var det din sidste. En af dem bliver 
det." 

Det måtte manden, der havde planlagt at bruge hele det 
nye år til en jordomrejse sande, da han efter to dages rejse 
strandede på en ø i Stillehavet. 

"Er her kannibaler ?" - spurgte han ængsteligt den ind
fødte på stranden og fik svaret: 

"Nej, heldigvis. Vi spiste den sidste i går." 

Din dag - din gave 

I vore danske kirker går vi ind i år 2002 med korte tek
ster om Fadervor og beretningen om, at barnet fik navnet 
Jesus, der betyder Gud frelser. 

Det betyder, at det garr1le år hverken er glemt eller 
udslettet, men husket som tilgivet. Det betyder, at vi befri
es for bekymringer for fremtiden. 

Fremtiden er usikker. Ja, vidst. 
Men Gud vil lære os, at dagen i morgen slet ikke er 

vores - forstået på den måde, at dagen i morgen skænkes 
os som en gave og opgave. 

Med andre ord: 
Hvis vi på forhånd gør regning på det, vi endnu ikke har, 

så risikerer vi at havne i bitterhed og skuffelse, når det ikke 
sker, som vi regnede med. 

Hvis vi derimod taget mod hver ny dag som den gave 
og opgave den er, så bukker vi ikke under for bekymring
er. 

Og kan allesammen sige: Vær ve lkommen år 2002 

Humor i kirken 
- og et smil 
Tekst: Paul Zebitz Nielsen 

Kirken er Guds hus, men det er mennesker, der arbejder i 
den. 

Der kan derfor ske uheld, som ikke må ske - ofte med 
plads til smilet og humoren. En provst, der senere blev 
biskop, fortalte: 

Det var et stort 
bryllup. Præsten 
spurgte manden: 
"Vil du have Lise 
Jensen , som hos 
dig står til din 
ægtehustru ?" 

Manden så 
længe på præsten 
og rystede så på 
hovedet og sagde: 
"Nej , for hende er 
jeg lige blevet 
skilt fra." 

Latteren og letelsen bredte sig hurtigt. For bruden hed 
nemlig ikke Lise Jensen. 

Præsten havde byttet om på navnene, og de to foran al
teret blev gift . 

Præsten havde en meget travl dag og kom styrtende til 
kirken til en barnedåb efter tre begravelser i nabokirken. 

Han øste vand på barnets hoved og sagde: "Af jord er du 
kommet, til jord skal du blive og ...... " 

Præsten opdagede sin fejl og døbte barnet med det rigti
ge ritual. 

Kordegnen, som havde stået st ille og set til , sagde 
bagefter: "Det var da altid noget, at præsten ikke kastede 
jord i hovedet på barnet." 

Biskoppen kom til gudstjeneste i den lille landsbykirke 
en varm sommersøndag og satte sig på bagerste række i 
den tomme kirke. 

Klokken var færdig med at ringe. Intet skete. Fra et til
stødende lokale, sakrastiet, hørtes pludselig: "Spar er 
trumf', "Jeg spiller hjerter" osv. 

Biskoppen besluttede at give præsten, graveren, orga
nisten og kirkesangeren en lærestreg. Han gik op i tårnet, 
ringede med klokken og skyndte sig ned på sin plads i kir
ken igen. 

Fem minutter efter kom købmandens dreng rendende 
med en halv kasse øl. 

Historierne siges at være sande, sagde den provst, som 
fortalte dem med et glimt i øjet for mange år siden. 
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Manden 
o p a 

· Hansted 
Mølle 
Inger og Carl Oluf Madsen har skabt et 
smukt og præsentabelt hjem på Hansted 
Mølle. Overalt er der værnet både om de 
gamle ting og om bygningerne, 
og vandmøllen kan stadig trække kvær
nen, så kornet bliver malet til mel. 
Hansted Vandmølle er så ganske afgjort 
en perle i sognet. Tekst: Frands Paaskesen 

"Carl Oluf Madsen, kan du 
fortælle lidt om dig selv?" 

"Jeg er født i Tåning hvor mine forældre havde en land
brugsejendom. 

Landbruget har altid haft min interesse, så det var helt 
naturligt, at jeg skulle have en landbrugsuddannelse. 

Efter militærtjenesten kom jeg på Bygholm 
Landbrugsskole. Opholdet her inspirerede mig til at fort
sætte den teoretiske del af landbrugsuddannelsen med et 
landbrugsteknikker studie på Vejlby Landbrugsskole. 

Jeg valgte maskinteknik linien , hvilket førte til, at jeg fik 
arbejde på Statens Redskabsprøver Bygholm. 

Jeg havde i m id lertid truffet Inger, vi blev gift og stiftede 
hjem i Torsted. 

En god nabo fik mig til at skifte job, nemlig til Egedal 
Maskinfabrik. 

Jeg fik naturligvis meget kendskab til Hansted- Egedal 
området gennem mit arbejde på EgedaL Inger er opvokset 
i Egebjerg, idet hendes foræ ldre, Gerda og Olaf Petersen 
havde en landbrugsejendom i Egebjerg, men flyttede til 
Bleld i 1962. 

Gennem min søster og svoger der bor i Hansted, fik vi 
kendskab til at Hansted Vandmølle var til salg, og vi syn-

Hansted Hospitals beslutning om at stoppe 
som plejehjem kom bag på alle - også de knap 
150 lokale medlemmer af Foreningen Hansted 
Hospitals Venner. 

Foreningen blev oprettet for tre år siden, og 
medlemmerne har gjort et meget stort frivilligt 
og ulønnet arbejde med omsorg og aktiviteter 
for Hospitalets beboere. 

Formanden for foreningen Carl Oluf Madsen, 
der bor med sin familie på den gamle Hansted 
Mølle, står helt uforstående overfor beslutning
en om lukning - og støtteforeningens fremtid 
skal nu drøftes på en generalforsamling i nær 
fremtid. 

På den baggrund har Frands Paaskesen fra 
BROEN's redaktion besøgt Carl Oluf Madsen 
på Møllen og bedt ham om at fortælle lidt om 
sig selv og livet på sognets gamle Mølle sam
men med hustruen Inger. 

Efter samtalen bringes Carl Oluf Madsens 
kommentar til beslutningen om lukning af 
Hansted Hospital og hans vurdering af 
Støtteforeningens fremtid. (Red.) 

tes straks at det var et dejligt sted. Ganske vist med nogen 
betænkelighed, for vi boede jo i nyt hus i Torsted, købte vi 
stedet. Men vi var jo unge, havde friske kræfter og ingen 
børn, så vi tog fat med en renovering af møllen. 

Vi har nu boet her i 27 år og har 2 børn, Anders som er 
uddannet tømrer og Anne Katrine der nu er i gang med en 
læreruddannelse." 

" Hvad er dit erhverv i dag, Carl Oluf?" 

"Jeg har en lille forretning som sælger maskiner og hjæl
pemidler til planteskoler og frilandsgartnere, stort set det 
samme som jeg arbejdede med på EgedaL 

Vi importerer maskiner fra mange lande i Europa og 
sælger videre i Danmark og lidt til Norge. Vi har på den 
måde ingen produktion, og når jeg siger vi , så er det fordi 
Inger, som har sin hovedbeskæftigelse inden for bankver
denen, er med til at trække " læsset". Vi rejser altid sammen 
når vi er ude at købe ind, eller når vi er på messer eller 
ud sti Il in ger. 

Selvom rejselivet til tider kan være lidt stresset, har vi 
så friheder på andre måder, det er en stor fordel at Inger 
kan tilpasse sine feriedage , så hun kan være med, hun er jo 
mit omvandrende kontor. 

Vi har nu drevet den forretning i seks år, og har mange 
gode kunder. Når man er alene om salg, levering med vide
re, får man en god personlig kontakt til kundekredsen, 
hvilket jeg tror er en stor fordel. 

Jeg er ikke ked af, at jeg i 1995 fik mulighed for at søge 
nye udfordringer. 



Øverst: 
Inger og Carl Oluf Madsen, 

som nu har boet på 
Hansted Mølle i 27 år, ses 

her ved den gamle vand
mølles kværn, der stadig 

kan male korn til mel. 

Til Venstre: 
Selve "Møllerie t " som det 
ser ud i dag - med den 
gamle kværn på l. sal. 
Stuehuset med beboelse for 
Inger og Carl Oluf Madsen 
ligger til venstre derfor. 
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Hansted Hospitals ledelse synes 
ude af trit med vort lokalsamfund 
Tekst: Carl Oluf Madsen - Formand for Foreningen Hansted Hospitals Venner 

Hansted Hospital lukker ned og 
hvad så med Vennerne ? Skal vi gå i 
"Kloster" eller hvad ? 

Nej, jeg tror nu ikke, vi skal i 
"Kloster", men vi bliver da tvunget til 
at drosle aktiviteterne ned - helt ned 
endda. 

l bestyrelsen har vi naturligvis dis
kuteret fremtiden for Foreningen 
Hansted Hospitals Venner. Det er jo 
en privilegeret lille forening med en 
stor aktiv medlemsskare og en øko
nomi, som mange sikkert vil misunde 
os, men fra december, har vi mgen 
steder at bruge resurserne. 

På den kommende generalforsam
ling vil bestyrelsen foreslå, at for
eningen går ned på vågeblus i en 
periode på max fem år. 

Vi har så det håb, at Horsens 
Kommune har fået etableret et pleje
center i vort område, hvor Hansted 
Hospitals Venner måske med et nyt 
navn så kan være til støtte for det nye 
plejecenters beboere. 

Tak for hjælpen 

Fra bestyrelsens side skal der heri
gennem lyde en stor tak til alle, som 

Carl Oluf Madsen 
Formand for Hansted Hospitals 
Venner 

har støttet os i de 3 år vi fik lov at 
være aktive på Hansted Hospital. 

Vi har følt en overvældende 
opbakning bag foreningen fra såvel 
lokalområdet som fra pårørende til 
beboerne på Hospitalet samt hos de 
fonde, hvor vi har søgt økonomisk 
hjælp. 

Men hvordan kunne det så gå så 
galt, at Stiftelsen Hansted Hospital 
skænket af den gudfrygtige Dorthea 
Hansdatter Lottrup, til gavn for sog
nets gamle, svagelige og syge beboe
re pludselig skal ændres til et lejlig
hedskompleks for mere velstillede 
selvhjulpne personer? 

Pengemaskine 

Var det en kommunikationsbrist 
mellem Horsens Kommune og 
Hansted Hospitals ledelse? 

Var det fordi ledelsen, bestyrelsen 
er sammensat af en gruppe, som 
måske ikke har føling nedad? 

Var det fordi Hansted Hospital 
skulle laves til en pengemaskine ? 

Eller var det fordi tiden simpelthen 
var løbet fra den gamle driftsform? 
Osv. osv. 

Ja, der er mange spørgsmål som 
melder sig hos os udenforstående. En 
ting er imidlertid sikkert: 

Der vil ske store forandringer med 
vor snart 300 år gamle kulturperle 
HANSTED HOSPITAL - (til det 
bedre ? - måske.) 

Det statelige 
gamle 
Hansted 
Hospital set 
ovenfra - med 
Hansted Kirke 
i baggrunden. 



Ny sæson 
S 

å er ungdomsskolen startet på en ny sæson efter 
s~mmerferien, og vi er godt i gang med undervis
nmgen . 

startet 
Ud over vores sædvanlige åbningsdage i klubben man

tirs- og onsdag, har vi i år fået 3 undervisningshold et mad
lavningshold som noget nyt, og så vores fotoholdet som 

kører igen i denne sæson med stor succes. Der er også 
blevet lavet et hold som skal bygge flere ramper til skater
ne. 

Rulleskøjtehold i gang 
igen i Egebjerg -

støtte fra Carslbergfonden 

F
or et par år siden foretog de unge i Egebjerg en virkelig 
kraftprøve: I løbet af vinteren samledes 20-30 unge for 
at save, skrue og hamre en rulleskøjterampe sammen. 
Resultatet blev he lt unikt, og rampen kunne indvies til 
sommerferien . 

Nu er rampen samlingspunkt for mange unge, der har rul
leskøjter el ler skateboardspå hjernen . Der er dannet en klub 
for de unge skatere, og sammen med Ungdomsskolen 
står de for vedligeholdelse af banen. Sidste år fik 
Skaterklubben et bidrag fra Horsens Kommunes 
5 % pulje, og pengene blev brugt til en udvidelse 
af banen. 

Nu har Skaterklubben været ude og søge igen, 
og den gang er det Carlsberg-fonden, som støtter 
de unge med et rundt beløb. Og planen ligger klar. 
Der skal bygges forskellige nye spring og fly-outstil 
banen, og der skal søges om at få etableret lys, så 
banen kan bruges om aftenen. Sammen med Peder 
Laursen fra Ungdomssko len er de unge gået i sving med 
værktøjet, og igen får de husly hos et særdeles forståen
de forældrepar i Rådved, Birthe og Ingvard Svenn ingsen, 
hvor der er plads til at stå i en udbygning og snedkerere . 

Vi er glade på de unges vegne for Carlsberg-fondens 
bevågenhed - og vi er glade for, at de lokale borgere, 
ikke mindst inspektøren i Egebjerghallen, Erik Thomsen, 
bakker om de unges fritidsinteresser. 
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ANTENNEFORENINGEN 
HORSENS NORD 
P 

å sidste generalforsamling blev det pålagt besty
relsen at arbejde med muligheden for at kunne 
vælge en lille programpakke med de kanaler, man 
skal kunne se, DR l ,DR2,TV2, TV2 Zulu , og 

TVDanmark 2 samt radioprogrammerne P l , P2/P4, P3 og 
DR klassisk radio. De er "must carry", samt evt. nogle af 
de "gratis" tyske kanaler. 

Det engelske ord er også et dansk begreb for kanaler, 
som antenneanlæg har pligt til at fremsende til alle tilslut
tede husstande. 

For at kunne dele anlægget i "pakker" er det nødvendigt 
med en opdeling og flytning af nogle af programmerne. 

F o r at levere internet gennem antennenettet er det nød
vendig med en ombygning, idet kabelanlægget er bygget 
op så der kan tranporteres tv- og radiokanaler fra 
antennerne/mastehuset ud til medlemmerne. - Envejs
kommunikation. 

Da internet/te lefoni er tovejskommunikationer skal 
kabelnettet opgraderes til også at kunne sende signaler den 
anden vej , fra medlemmerne og ud i den store verden. - Det 
kaldes at opgradere til returvej , hvorefter man via en inter
netudbyder vil få mulighed for levering af internet opkob
ling gennem antennekablet, der dels giver en meget hurtig 
forbindelse og dels er man fri for at blokere sin telefonfor
bindelse. 

Bestyrelsen har været i kontakt med flere udbydere, for 

at vurdere teknik og priser, men fælles for selskaberne er, 
at vi har en størrelse ( 480 medlemmer), der ikke er så 
attraktiv, deres priser er baseret på, at der fra starten er ca. 
200 forhåndstilmeldte internet brugere, men det skulle vel 
også være muligt, hvis prisen er rigtig, vi kan dog ikke her 
i bladet fremlægge nogle tilbud, men vil bestræbe os på til 
generalforsamlingen onsdag 27/2-2002 kl. 19,30 at have 
nogle konkrete tilbud . 

Med venlig Hilsen 
Pbv. 
Jørgen Pedersen 

Så derfor!!! 
HUSK ge.neralforsamlingen 

onsdag den 27. februar 2002 
kl. 19.30 i For!iamli.ngs.lt.IJset 
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ANTENNEFORENINGEN HORSENS NORD 

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 DANMARK 2 05 175 M Hz 
TV3 06 182 M Hz 
TV DANMARK 1 07 18g M Hz 
DR 2 08 1g6 M Hz 
EUROSPORT (SPORTSKANAL) og 203 M Hz 
TV2 ZULU 10 210 M Hz 
DANSK TV 1 11 217 M Hz 
DANSK TV 2 12 224 M Hz 
S-KANALER: 
ARD 88 l sog 161 MHz 
RTL+ 8g l S1 O 168 MHz 
SAT 1 go l S11 231 MHz 
ZDF g2 l S13 245 MHz 

PRO 7 g3 l S14 252 MHz 
VIVA (MUSIKKANAL) g4 l S15 25g MHz 

SVENSK TV 4 g5 l S16 266 MHz 
DISCOVERY g5 l S17 273 MHz 

TV 2 NORGE g7 l S18 280 MHz 
NRK 1 (NORGE) g8 l S1g 287 MHz 
CARTOON NETWORK gg l S20 294 MHz 

····· ••• 
RADIOKANALER: RADIO VIBORG .. 8g, 1 MHz 

l .· . · DANMARK P 1 . 8g 4 MHz 
< · DANMARK P 2 .· go 5 MHz 

·.· .. 

•••• r----· ----· -----~·· -··~~~ .. TD~.~H ~AO~~RIC. ~KE~P-~3---------------------. -· --------------------------~-----g~2~4~-=M~H~z~• 
·· :HE V< . · · g3 g MHz 

··· ·· . ·RADIO 2 (DANSK SAT-RADIO) g5 O M Hz 
TYSKLAND 3 g7 O MHz ... 

VIVA RADIO 97 65 MHz. 
< DR KLASSISK ......... gg 6 MHz 

•·· ·········.. < RADIO HORSENS 100 6 MHz 

1---------..•. -.• --·-1-~...:.KA~:N:::· ~=~....:..::..I~:- :V:E:J:LE=======================:::~ ~=~:t-MH;--.;;;",._- .:.;_M"'"""H:=z-1 
. . RADIO VLR 102 g MHz 

l ··· RTL-RADlO 

FORENINGENS BESTYRELSE: 
Allan Eriksen (formand) Østehøjsvej 26, .. 75 65 62 26 
Jørgen Pedersen (kasserer) 

Egesholm 64, .............. .. .. .... ........ 75 65 63 22 
Finn Christensen, GL Kirkevej 33 .. .. . .. 75 65 65 26 

103,6 ·. MHz 

Svend O. Nielsen, Grusdalsvej 19 .. . ... 75 65 62 23 
Anders Larsen, Askeholm 25 ..... . .. . . .. 75 65 65 73 
Suppleanter: 
Irma Christiansen, Østerhøjsvej 3 .. . . . . 75 65 60 56 
Peter Sørensen, Vesterhøjsvej 14 ... . . .. . 75 65 67 17 
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Junior sæson 2001 
Tekst Ole Jørgensen 

D
et var med store forventninger vi startede med 
sæsonen, vi skulle prøve noget nyt. Vi lavede et 
samarbejde med Lund !F i forventning om at få 2 

junior hold, blande os i toppen med begge hold, 30 spille
re, træne i Egebjerg, spille kampe på skift i Lund og 
Egebjerg og ikke mindst få et godt kammeratskab mellem 
spillerne. Alt dette er faktisk lykkedes efter en stor træ
ningsindsats af spillerne og et godt humør til træningen. 

Junior A holdet var meget tæt på mesterrækken i foråret, 
tabte kun en kamp og med 3 uafgjorte blev det FC 
Horsens, som vi slog 5-l, der rykkede op. A holdet blev 
junior l, det 3. bedste hold i Horsens efter AC Horsens o a o 
FC Horsens og sluttede lidt skuffende på en 4. plads i efter-
året. B holdet sluttede som nr. 2 i deres række, en meget 
flot indsats. Vi har haft hjælp af 3 drenge spillere som alle 
har klaret sig godt og nogle ynglinge spillere, som på dis
pensation, ligeledes har spillet på B holdet. 

2 spillere har spillet Junior division i AC Horsens. 
Magnus Søgaard og Bo Hansen . 

Hvis der skal fremhæves nogle spillere, alle har gjort det 
godt, må det være Casper Bo Jensen som til afslutninas o 
festen blev kåret til Årets Junior Spiller i Lund/Egebjerg IF 
200 l , af kvaliteter kan nævnes: altid i godt humør, l 00 % 
indsats i kampe, har spillet alle A Kampe, vinder instinkt 
og vil gerne lære noget nyt. 

Malte Søgaard fik prisen på B holdet, Sebastian 
Beronius havde trænet mest, 56 gange ud af 57. 

Næste sæson ser lovende ud, samarbejdet forsætter på 
Junior og Ynglinge plan. Ole Søgaard står i spidsen for 
junior holdet og til det hold kan vi godt forvente os nogle 
gode kampe af, talentet er der. 

• 

Det lykkedes: 

Næste år får 
vi for første 
gang i 20 år et 
ynglinge hold i 
Egebjerg. Det 
sker ligeledes i et 
samarbejde med 
Lund IF. 

Langt de fleste spiller 
er fra Egebjerg og træningen 
kommer til at foregå i Egebjerg og ligeledes vil alle kam
pene blive spillet i Egebjerg. Dog vil vi forsøge , at træne 
med senior holdene fra Lund for at få lidt krop. Vi arbejder 
på træning med Bokseklubben i opstmien , senere roning 
og andre alternative sportsgrene. Ligeledes vil vi forsøge, 
at få gæstetræner på visit til nye input. Deltage i DANA 
CUP i Frederikshavn i uge 28. Lars Sørensen og Ole 
Jørgensen v il gøre alt for at ynglinge holdet får en god 
sæson . 

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til Lund !F oa 
Egebjerg !F for godt samarbejde, tak til de forældre der så 
vores kampe og gav en hånd med når der var bruo- for det o 
såsom kørsel , foto, barpasser, udsmykning, dørmænd og 
sjælesørger ved nederlag uden jeres hjælp var det knapt så 
sjovt at være træner. 

Ikke mindst en kampe tak til Henrik Søby, Torben 
Jørgensen og Lars Sørensen for godt partnerchip. 

Ole K. Jørgensen. 
Junior træner . 

Prismodtagere ved Junior afslutningsfesten: Johny, Casper Bo, Sebastian, Malte, Rasmus J og Casper Kirke. 



Generalforsamling i EIF 
Der indbydes til generalforsamling i EIF torsdag den 6. december kl. 19.00 i klubhuset, så 
har du lyst til at være med til at bestemme retningen for EIF i de kommende år så mød op. 
Der er brug for opbakning til det lokale idrætsliv, hvis det skal bestå. 

På valg er: 

Formand: Per Bregendahl. .......... ... . Ikke på valg 

Næstformand: Erik Thomsen . . .......... På valg, ønsker ikke genvalg 

Kasser: Lene Jørgensen .......... . . . ... På valg, genopstiller 

Senior håndbold: Birgitte Kristensen ..... . . Ikke på valg 

Ungdoms håndbold: Ulla Jørgensen: ...... På valg, genopstiller 

Senior fodbold: Kim Andersen: ........... Ikke på valg 

Ungdomsfodbold: Heine Holm . .......... Ikke på valg 

Gymnastik+ svømning: Jette Christensen .. Ikke på valg 

Badminton Lonnie Pedersen: . ........ . .. På valg, ønsker ikke genvalg 

Desuden mangler vi en der vil overtage Peter Sørensens job som sponsorkontaktmand 

Sommerfest EIF år 2002 
Vi mangler frivill ige der vil være med til at planl<l?gge næste års sommertest Hvis dette 
har interesse er der møde i klubhuset tirsdag den 1 t. december kl. 19.00 eller kontakt 

Per Bregendahl på tlf. 75 65 61 89 

Træningstider indendørs fodbold vinteren 2001/2002 
Alle hold træner fredag, og med første træningsdag fredag den 26. oktober 2001. 

Tidspunkt Række Træner 
14.30- 15.30 .. .. . . . .. . . . ... . Miniput, drenge . . . . . .... .. Ole Amundsen 75 65 63 40 

Kent Christensen 75 65 67 43 

15.30 - 16.00 ... . . . .... . . . . . ... Poder 96, drenge .... . .. . .. John Hansen 75 65 67 56 
Kim Andersen 75 65 65 19 

16.00 - 16.30 ..... . . . 

16.30-17.10 .... . . . 

Poder 95, drenge ... Christian Lind 
Bettina Stouby 

... . Poder 93, piger ............ Jørn Christoffersen 75 65 65 67 

17.1 O- 17.50 .... . . .. . . . . . . . . . . Poder 93, drenge .......... Carsten Falbe 75 65 68 68 

Miniput, piger ... . ... .. . ..... Tina Brauner 75 61 64 61 
Carsten Sørensen 

17.50- 18.30 . . . . . . . . . . . . . . Poder 94, drenge ... . . ... . . Claus Jensen 75 65 61 1 O 

18.30- 19.15 . . . . . . . . . . . Lilleput, drenge. .. . .... John Ferguson 75 61 52 19 

19.15 - 20.00 .... Lilleput, piger ...... . ........ Carsten Jensen 75 65 65 15 
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GUDSTJENESTER LUNDUM HANSTED KIRKE 

Søndag den 2. december 10.30 10.30 ., 
1. søndag i advent Heidi Bisgaard, Tamdrup Ingerlise Sander 

,.,·· 

14.00 familiegudstjeneste 
Ingerlise Sallder ' 

Søndag den 9. december 10.30 Julemusikgudstjeneste 10.30 Familiegudstjeneste 
2. søndag i advent Heidi Bisgaard, Tamdrup Ingerlise Sander 

' 
Torsdag den 13. december Ingen 14.00 . Pe:nsionistgudstjeneste 

Gudstjeneste Ingerlise Sander 

Søndag den 16. december 10.30 19.30 Julekoncert 
3. søndag i advent Heidi Bisgaard, Tamdrup v/Gudenåkoret 

Søndag den 23. december 14.00 Ingen ' 

4. søndag i advent Heidi Bisgaard, Tamdrup Gudstjeneste 

Mandag den 24. december 15.00 Ingerlise Sander 14.00 Ingerlise Sander 
Juleaften 16.30 Heidi Bisgaard, Tamdrup 16.30 Ingerlise Sander 

Tirsdag den 25. december 10.30 09.00 
Jule~ag ' ' Heidi Bisgaard, Tamdrup Ingerlise Sander 

Onsdag den 26. december 14.00 10.30 
2. juledag Heidi Bisgaard, Tamdrup Ingerlise Sander 

Søndag den 30. december 10.30 09.00 
Julesøndag Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Tirsdag den 1. januar 14.00 10.30 
Nytårsdag Dorte lsaksen, Tamdrup Ingerlise Sander 

Søndag den 6. januar 10.30 14.00 Nytårsparade 
Hellig 3 Konger søndag Dorte lsaksen, Tamdrup Ingerlise Sander 

' 

Søndag den 13. januar 1 0.30 Nytårsparade 10.30 
1. søndag efter H. 3 Konger Dorte lsaksen, Tamdrup Ingerlise Sander 

Søndag den 20. januar 10.30 Prædikant: 10.30 
2. søndag efter H. 3 Konger 
,' ·. 

Se dagspressen Ingerlise Sander 

Søndag den 27. januar 10.30 09.00 
Septuagesima Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 3. februar 10.30 09.00 
Septuagesima Dorte lsaksen, Tamdrup Dorte Isaksen 

Søndag den 1 O. februar 10.30 19.30 Kirkekaffe 
Fastelavn Dorte lsaksen, Tamdrup Ingerlise Sander 

14.00 familiegudstjeneste 
Ingerlise Sander 

Søndag den 17. februar 09.00 10.30 
1. søndag i fasten Ingerlise Sander, Tamdrup Ingerlise Sander 

Søndag den 24. februar 10.30 10.30 
2. søndag i fasten Dorte lsaksen, Tamdrup Ingerlise Sander 

SØndag den 3 . . marts 10.30 10.30 
3. søndag i fasten Dorte lsaksen, Tamdrup Ingerlise Sander 

.. · .. ... , .. , .. , 
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Hansted Hospital : 
Ingen gudstjenester 

- lukket under ombygningl 

Kirkebil for Hansted sogn 
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30. 
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa 
(tlf. 75 50 30 00) senest dagen før 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 Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. 

Kirkebil for Lundum sogn 
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30. 
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Østbirk Taxa (tlf. 
75 78 1 O 56) senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du ønsker at 
være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt 
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på. 
Aftal tidspunkt med Østbirk Taxa, også til afhentning ved kirken. 
Fra 11. maj og 1 Y2 år frem kan kirkebilen også tages til Hansted Kirke. 

Graver ved Lundum Kirke 
Ole Leth ........ tlf. 75 65 62 32- Mobil20 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 

Graverved 
Hansted Kirke 

Tlf. på kirkegården 
75 65 67 04 

Hans Thomsen 
tlf. 75 65 61 33 
Stængervej 46, 
8700 Horsens 
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FOF Rosing Ræderske 
Højskole formiddage 
Lundum- Hansted sogne 

V
i har nu den glæde at kunne tilbyde højskole 
formiddage i Lundum-Hansted sogne for alle 
interesserede. Som det sikkert er mange 
bekendt, har der længe være overtegnet i 

Horsens og de steder, hvor det kører nu. Og da vi blev kon
taktet var vi klar til at sige ja, da erfaringen er, at disse for
middage er af stor værdi for de mennesker, som deltager. 
Vi ved da også, at mange fra Lundum-Hansted deltager 
andre steder. Vi har fået tilbud om at starte allerede foråret 
2002, og hvis der kommer tilmeldinger nok, er vi klar med 
tre foredrag i første omgang. I efteråret 2002 vil vi så 
lægge ud med en samlet række foredrag hele sæsonen frem 
ti l maj 2003. 

Foreløbig vil formiddagene holdes i præstegårdens kon
firmandstue og v i vil selvfølgelige give mulighed for at 
købe kaffe og smørrebrød, hvis man ikke selv medbringer. 

I menighedsrådet har vi i øjeblikket planer i gang om 
større lokaler, så vi forhåbentlig kan tilbyde en stor gruppe 
mennesker mulighed for at deltage. Men indtil da kan vi 
rumme 40-50 personer. 

For dem, der ikke har stiftet bekendtskab med sådanne 
højskole formiddage, kan vi oplyse, at det foregår på føl
gende måde hver gang: 

Man møder kl. l 0.30. 

l 0.30 - 11.00: Fællessang fra højskolesangbogen , her
under en gennemgang af en fo lkelig sang 
eller salme. Præsten står for dette indslag. 

11.00- 12.00: FOREDRAG. 
12.00 - 13.00: Frokost (der kan købes kaffe/the til med

bragt mad- eller der kan købes smørrebrød 
mod forudbestil! in g) 

12.30- 13 .30 : Samtale om fordraget eller fortsætte lse af 
dette. 

Om disse arrangementer skriver FOF Rosing Ræderske: 

Højskoleformiddagene er et tilbud om fællesskab 
omkring væsentlige folkelige og kirkelige emner. Det er 
vort ønske, at arrangementet skal have højskolepræg og 
blive et mødested, hvor mennesker kan blive inspireret 
gennem foredrag, levende samtaler og fællessang. 
Højskoleformiddagene er ikke kun tilrettelagt specielt for 
kirkeligt interesserede, men er åben for enhver, der har lyst 
til at være med i et oplivende og oplysende fællesskab. 

Opstarten i Lundum-Hansted kommer til at se således ud: 

Tirsdag d. 29. januar 2002: "Fra bondedreng til direktør". 
v/ Direktør K. Torben 
Rasmussen. 

Tirsdag d. 26.februar 2002: "Horsensegnens kirker" 
v/ Forfatter Eigil Holm . 

Tirsdag d. 2. april 2002: " Muntre historier fra et langt 
skuespillerliv" v/ Skuespiller 
Henning Palner. 

Mødested: Hansted Præstegård, Stængervej 24, Hansted. 

Pris for de tre foredrag, i alt: 110,00 kr. 

Tilmelding snarest mulig til: 
(af hensyn til opstartmulighed) 

FOF Rosing Ræderske 
Holmboes Alle 2, 
8700 Horsens 
Tlf. 76 258988 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ovennævnte adresse 
(Mette Skibsted) eller til sognepræst Ingerlise Sander 
tlf.75-656412 
eller til menighedsrådsformand 
Johannes Søvang tlf. 75 -656103 . 

Lundum-Hansted menighedsråd. 

CD~============================================================================= B roen 14. å r g an g - h r. 2 



JULEFEST 
FOR PENSIONISTER 

TORSDAG DEN 13. DECEMBER 2001 

Vi starter i Hansted kirke kl. 14.00 med guds
tjeneste, hvor sognepræst Ingerlise Sander 
prædiker. Efter gudstjenesten er der kaffe
bord og hyggeligt samvær i Egebjerg forsam
lingshus. 

Julen er omgivet med mange hemmelighe
der, og efter kaffen åbner vi for julehyggen. 

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 ad 
Stængervej 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 
Morten Jacobsen, . . . . . . . tlf. 75 65 49 02 

Sidste frist for tilmelding, 
Mandag den 1 O. december 2001 

Venlig hilsen 
Lundum-Hanstad Menighedsråd 
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GUDENÅ FOLKEKOR 
Synger julen ind i Hansted Kirke ved julekoncerten 

SØNDAG DEN 16. DECEMBER 2001, KL. 19.30 

Koret blev dannet i 1979 og 
ledes af dirigent Jørn Bendixen, 
og består af ca. 40 sangere. 

Gudenå Folkekor har gennem 
flere år samarbejdet med Nim 
Sangkor, bl.a. har de sammen 
indstuderet Handels "Messias". 
Dette værk har de opført hvert 
år i Brædstrup kirke. 

l 1994 var Gudenå Folkekor i 
Wales og har siden været i 
Rostock og senest har de 
besøgt Lielvarde i Letland, 
hvor de bl.a. sang i Riga. 
Ved julekoncerten i Hansted 
Kirke vil de f.eks. synge uddrag 
af Brahms Maria-musik, Lange
Mullers Madonna-sange og 
Ohrwalls Julecalypso og natur
ligvis et udvalg af julens samler. 

Vi er meget glade for at vi kan 
byde velkommen til Gudenå 
Folkekor i Hansted Kirke. 

Venlig hilsen 
HANSTED MENIGHEDSRÅD 

GRUNDTVIG BILLEDER 
l HANSTED KIRKE 

SØNDAG DEN 10. MARTS 2002, KL. 14.00 

Et liv i billeder, ord og musik 

Folkehøjskolelærer Lars Thorkild Bjørn har 
sat Grundtvigs begivenhedsrige liv i ord, bil
leder og musik 
l dag er N.F.S. Grundtvigs tanker om oplys
ning, skole og samfund en selvfølgelig del af 
Danmarks kulturelle bagage, men dengang i 

1800-tallet var de farlige og forbudte. 
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, 
for en søndag eftermiddag, hvor vi skal 
opleve noget om at være dansk ... 
Om fællesskabet, om glæden ved livets 
udfordringer og kampen imod dødbideriet. 

Venlig hilsen HANSTED MENIGHEDSRÅD 



Bemærkninger til gudstjenestelisten: 

Der holdes ingen gudstjenester i Hospitalskirken under ombygningen, men når vi åbner og 
nye beboere er flyttet ind, så holder jeg igen gudstjenester i denne smukke kirke, offentlige 
hverdagsgudstjenester, som sognets beboere kan komme til og dermed få fællesskab med 
tilflyttere. 
Adventstid: 
l.søndag i advent : Organist Gerda Skibsted har d.d. 25 års jubilæum organist ved 
Lundum og Hansted kirker. Hun spiller også denne dag ved Højmessen i Hansted kirke, og 
alle, som deltager i gudstjenesten denne dag bliver af menighedsrådene inviteret til 
reception i Hansted præstegårds konfirmandstue umiddelbart efter gudstjenesten. 
Ved samme lejlighed må vi desværre tage afsked med kirkesanger Svend Jørgensen, 
som af helbredsmæssige grunde har måtte sige sit arbejde i kirkerne fra for at bruge 
kræfterne på sin tømrerforretning 
Vi håber på hurtigst mulig og evt. ved bladets uddeling at have ansat en ny kirkesanger. 
Lundum kirke l.s.i advent kl. 14.00: Her holder vi familiegudstjeneste med alle børn og 
familier i Lundum by og sogn. Efter gudstjenesten tænder vi juletræet ved Medborgerhuset 
og hygger os med kaffe, sodavand og æbelskiver. 

2.s.i advent: 4. klasserne fra Egebjergskolen kommer sammen med Gert Enghild. De 
synger og spiller julen ind, og vi glæder os som sædvanlig til denne familiegudstjeneste. 
3.s.i advent : Julekoncert i Hansted kirke kl. 19.30. Se omtale. 
4.s.i advent: Ingen tjeneste i Hansted, men i Lundum kl. 14.00. 

Juleaftensgudstjenester: Bemærk, at der er to julegudstjenester i Hansted kirke: 
Kl. 14.00 og kl. 16.30. Vi har ofte være mere end fuld hus, og mange har måske undladt at 
komme, fordi de gik ud fra, at der nok ikke var plads. Nu får I chancen for at fylde kirken 
to gange, vælge mellem tider, eller vælge Lundum kirke, hvor jeg prædiker kl. 15.00. Og 
vi har altid plads, for det hører sig alligevel til juleaften, at der er lidt mere end fuld hus. 
Derfor får I nu en glædelig mulighed. Og husk så, at kirkebilen kan køre til døren, også 
alle adventsøndage. Brug den, uanset, om man bor tæt ved kirken eller ej. Den kan faktisk 
køre til døren, da porten altid er åben. 

Adventstid 

Advent har noget med forventning at gøre, forventnig om noget godt, forventning om lys, 
der tændes, forventning om en juleaften, hvor det virkelig lykkes Gud at få os til at erfare 
fred på jord, i hvert fald i nogle timer, og at denne fred opstår, fordi han stiger ned på 
jorden i skikkelse af et lille menneskebarn, ligger ligesom et stykke levende kærlighed i 
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kød og blod, og netop denne kærlighed lader sig transplantere ind i vor hjerter, når vi 
sidder til julegudstjeneste, så vi tager glæden, freden og kærligheden med hjem og lader 
den leve og virke i alle hjem juleaften. 
Men i løbet af december måned tager vi forskud på glæden, forskud på julens fryd. Vi 
tænder lys og hanker op i os selv og andre, så ingen skal være ude af stand til at deltage og 
erfare julens begivenhed. Her et lille digt af Vagn Johannsen til inspiration: 

Vi tænder tit et lys til fest 
til hygge og til pragt 
for lyset er en venlig gæst 
i flammens enkle dragt. 

Vi sætter lyset på vort bord 
for dem vi holder af. 
det siger m er' end mange ord 
om glæden i vor dag. 

Når regn og rusk og vejrets gys 
og mørketid får magt, 
så tænder vi som værn et lys, 
som har med livet pagt. 

Ved advent tænder vi et lys 
i håbets grønne krans 
for livets sejr trods mørkets gys 
for glædens juleglans 

Og det betyder, at det sker 
- det kommer nu til os, 
det lys, der skinner mer' og mer' 
og byder mørket trods. 

Når alle fire lys er tændt 
er livets sejr stor. 
Guds kærlighed er blevet sendt 
som lille barn til jord. 

Men mange mennesker kender også al for godt til forventninger, som ikke blev indfriet, og 
til håb, som bristede. Nogle mere alvorlige end andre. For dem vil vi tænde lys, for dem 
brænder adventslysene i kirken, og til dem vil vor Herre tale trøst og nye håb i det 
evangelium, som lyder. 
For vi er nødt til at komme overens med vore skuffede forventninger, og vi er nødt til at 
lære at leve med dem og smerterne. Men vi er også nødt til at turde blive ved med at håbe 
og drømme gode drømme, også selv om vi er blevet skuffet. Ellers slår vi vort liv i stykker. 
"l denne søde juletid tør man sig ret fornøje"; sådan indleder Brorson en af sine mindre 
kendte julesalmer. Og i vers 6 i salmen skriver han : 

"Og blandes end min frydesang 
med gråd og dybe sukke, 
så skal dog korsets hårde tvang 
mig aldrig munden lukke; 
når hjertet sidder mest beklemt, 
da bliver glædens harpe stemt, 
at den kan bedre klinge; 
og knuste hjerter føler bedst, 
hvad denne store frydefest 
for glæde har at bringe." 

Julens budskab er, at Jesus kommer til verden, som vi kender verden med med bristede 
håb og skuffede forventninger, for at dele vilkår med os. Jesus kommer for at fortælle os, 
at fremtiden er Guds. I salmebogen er der en salme skrevet af Kaj Munk. Lad os bruge den 
i disse "terrortider" : 



l.Du ved det nok, mit hjerte, 
du ved, at Gud er stor; 
men stor er og hans fjende, 
så tit du det erfor. 

2. Velan! Så får du kæmpe 
og tro trods fald og brud, 
at stor er vel Guds fjende, 
men større er dog Gud. 

Men han har også skrevet en anden håbets sang, som jeg vil slutte med: 

Der skinner et lys fra en stjerne 
igennem natten herned. 
Der lyder en tone fra Himlen 
til jorden om fred, om fred. 

Hernede er lysene stænget. 
I mørket høres kun skrig, 
som truer, hoverer og jamrer, 
for jorden ved kun om krig. 

Bliv ved, du ensomme stjerne, 
at sende dit lys mod jord, 
til hjerterne dog omsider 
bøjer sig dybt og tror. 

Og syng om freden, Guds engle, 
utrættelig syng og spil, 
til hjerterne dog omsider 
bøjer sig dybt og vil. 

Kaj Munk, december 1941 

Hermed vil jeg ønske alle i mine sogne, alle sognebåndsløsere, og alle udefra, som ofte 
kommer i mine kirker, en glædelig jul med det, den vil glæde med og et godt nytår, 
velsignet med det, som Gud vil velsigne med. 

Kærlige tanker og på gensyn i juletiden 
Ingerlise Sander 

sognepræst 
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Mælkehandler 
Holger Hjerresen 
Overlærer Mogens Kirkegaard interviewede i september 1986 Holger Hjerresen, 
derfor kan vi endnu den dag i dag lytte til Holgers stemme på båndet, som blev 
optaget dengang. På det tidspunkt var han flyttet ind på Hansted Hospital sammen 
med sin kone Margrethe. Tekst: Peder Pedersen 

Går vi tilbage .til årene.~. 945 til 1970, var 
der i hvert fald en mand, som var kendt 
af alle i Hansted og Egebjerg, det var 
mælkehandler Holger Hjen:esen. 

Hver eneste dag, alle ugens dage året rundt kørte 
Holger fra dør til dør og solgte frisk mælk fra meje-

l riet "Egedal" til alle husstande i både Hansted og 
Egebjerg. Han havde en lille hestevogn, som blev 
trukket af "Musse'.'. Ved siden af agestolen hang der 
en klokke- ligesom den vi i dag kender fra hjemisbi
len -. Når han ringede med den - ding ding ding- så 
vidste husmødrene at nu kom Holger, så var det med 
at komme ud til vejen og få byttet de tomme flasker 
fra dagen før med nye der var -fYldte. Dengang var, det 
vigtigt at få frisk m;:elk hver dag, for vi skal huske på, 
at det var før køleskabene holdt deres indtog i hjem
mene. Det var også før kvinderne kom ud på arbejds
markedet, når manden var taget på arbejde om mor
genen, var det konens job, at få hjemmet til at funge
re, derfor var der næsten altid en hjemme til at tage 
imod når Holger kom med den friske mælk. 

"Musse" 

1 Musse var et helt kapitel for sig, den var kendt og 
elsket af alle, den fik tit et stykke brød og et strøg 
over mulen når den og Holger kom på deres daglige 
besøg. Det var også interessant at se hvor godt den 
kendte turen, Holger sad jo ikke oppe på bukken, 
næh, han gik ved siden af vognen medens tømmen 
hang på hjørnet af bukken. Musse kendte selv mten 
og vidste når den skulle stoppe og når det var tid at 
køre videre. 

Holger fortæller 

Jeg er født på herregården Rhoden, som ligger nede ved 
Vejle fjord. Min far var staldmester der på gården. Da jeg 
var l O år kom jeg ud at tjene på en gård i Bel le. Der var 

meget at lave for en lille purk som jeg-. Jeg gik i skole hver 
tredje dag fra kl. 7,00 til kl. 11 ,00, men inden jeg gik i skole 
sku Ile jeg trække køerne i marken og så snart jeg kom h j em 
fra skole skulle jeg ud at flytte dem igen, køerne stod jo tøj
rede dengang, så de skulle jo flyttes på nyt græs med jævne 
mellemrum. 

Dajeg blev ældre arbejdedejeg på forskellige gårde som 
landbrugsmedhjælper. 

Jeg traf Margrethe, hendes forældre drev dengang 
Langagergaard i Egebjerg (Gl. Kirkevej 43). Hos dem 
boede vi den første tid vi var gift. Senere købte vi huset på 
Gl. Egebjergvej nr. 33, der boede vi så alle årene lige til vi 
flyttede ind her på Hansted Hospital 

I 1936 kom jeg til at sælge mælk i Horsens, det var for 
Horsens Andelsmejeri. Efter en centralisering, som blev 
gennemført den l. jan. 1943 , kunne jeg ikke længere få lov 
at sælge mælk. Men jeg havde jo min hest og da der under 
krigen var småt med benzin til lastvognene, købte jeg en 
lille vogn og drev vognmandsforretning med den og 
hesten. 

Casper Caspersen havde i mange år solgt mælk i Hansted 
og Egebjerg, da han så stoppede, på grund af alder, overtog 
jeg hans forretning, det var den 28. oktober 1945 . Det job 
fortsatte jeg så med i 25 år til den l. oktober 1970, jeg 
manglede lige 28 dage i at kunne fejre 25 års jubilæum. 

25 gode år 

Jeg har mange gode minder fra den tid da jeg kørte 
mælk. Når man sådan ser de samme mennesker hver dag, 
kommer man jo til at kende dem godt. Jeg havde mange 
pudsige episoder. 

Kom man for eksempel til et hjem og der stod et barn i 
en barnevogn udenfor og barnet græd, ja, så var det jo bare 
et spørgsmål om at give barnet sin sut igen , sådan noget 
kunne jeg jo nemt klare. 

Jeg vil lige fortælle historien om Gusta. Da jeg kom til 
huset en dag, var der ingen hjemme, men ved døren lå en 
seddel hvorpå der stod: Kære Holger, pengene ligger i 
dåsen på køkkenbordet og nøglen er under måtten. Hilsen 
Gusta. Jeg låste mig ind, lyset brændte i hele huset og 
radioen spillede, i badeværelset løb vandet og katten sad 



Holger og Musse fotograferet på Grusdalsvej, udfor nr. 33. 

oppe på køkkenbordet. Da jeg gik skrev jeg på seddelen: 
Kære Gusta,mK10r pengene! Har slukket lyset syv steder, 
slukket radioen, lukket for vandet i badeværelset og sat kat
ten udenfor. Kærlig hilsen Holger. 

Jeg husker også en kone i Hansted som hver dag, foru
den den daglige mælk, fik- en lille fløde- til sin kaffe, men 
en dag måtte jeg fortælle hende, at fløden desværre var ste
get med 2 øre. Nej, nu bli'r det for galt, så skal jeg i hvert 
fald ingen fløde have sagde hun, men efter nogle dages for
løb kunne hun nu alligevel ikke undvære sin fløde. Ja, 
sådan kunne jeg fortælle mange sjove tildragelser. 

Sortimentet af mælkeprodukter var ikke så stort som i 
dag. Kunderne kunne få sødmælk og fløde i flasker, kær
nemælk og skummetmælk kunne de få - i løs vægt - når de 
kom med en kande eller lignende. De to produkter havde 
jeg i mælkejunger, som var forsynede med aftapningsha
ner, de stod bag i vognen. Jeg solgte også smør og en lille 
smule ost. Priserne var ikke så høje dengang, da jeg 
begyndte tror jeg Yz liter sødmælk kostede 23 øre og 1/1 
l i ter 44 øre. 

Mælken fra "Egedal" var ellers af en høj kvalitet, det 
mærkede jeg tyde! igt da jeg kørte for Andelsmejeriet inde 
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i Horsens. Produkterne fra "Egedal" var ikke til at konkur
rere med, "Egedal" var tidligt ude med at pasteurisere mæl
ken så den holdt sig bedre. 

Nye tider 

Men som årene gik og kvinderne begyndte at arbejde 
udenfor hjemmet, var der ikke længere nogen til at tage 
imod mælken, så det resulterede ofte i, at Holger måtte 
sætte den udenfor døren til folkene kom hjem, hvis det var 
en varm sommerdag hvor solen skinnede, var det nok ikke 
så godt. Desuden var køleskabene begyndt at vinde indpas, 
man gik over til mælkekartoner i stedet for flasker og 
Brugsen havde anskaffet sig en køledisk hvorfra man solg
te mælkeprodukter. Alt det betød, at det ikke længere var så 
nødvendigt, at få frisk mælk hver dag. Holger Hjerresens 
forretning svandt ind og den J. okt. 1970 stoppede han. En 
epoke var slut, men i de 25 år han kørte, udgjorde han og 
Musse en vigtigt plads i bybilledet. 

Lundum Hansted Sogneråd 

Var du ikke medlem af byrådet, spørger Mogens 
Kirkegaard? Jo, jeg var medlem af det gamle Lundum 
Hansted Sogneråd i to perioder, jeg husker ikke lige årstal
let præcist, men det var i vist i 50-erne og 60-erne. l første 
omgang var det med Nicolai Karlsen som sognerådsfor
mand, da havde Venstre flertallet. l anden omgang var det 
med Chr. Schønemann Hansen som sognerådsformand, han 
var valgt på en borgerliste, som spøgefuldt blev kaldt- for
tovslisten -. 

Det var en spændende tid, det var på det tidspunkt at 
byudviklingen begyndte. Vi købte Holgersens gård og fik 
lavet en udstykningsplan. Vi regnede ikke med at det v ille 
gå så hurtigt med at få solgt grundene, måske kunne vi 
sælge en række grunde langs med Grusdalsvej , men det 
varede ikke længe før de var revet væk, for husk på, vi 
kunne sælge en grund for 6000.-kr. det kunne en grund ikke 
købes til andre steder. Så vi gik i gang med at anlægge 
Vesterhøjsvej med sideveje. Ja, der blev meget at se til for 
der skulle jo ikke kun anlægges veje og fortove med gade
lys, men der skulle også kloakeres. Det var et stort projekt 
for kloakering havde jo hidtil været et ukendt begreb, der 
fandtes ikke noget' som helst. Jeg kan fortælle at oppe fra 
Gl. Egebjerg ned langs Grusdalsvej var der en åben grøft, 
her løb både husspildevand og møddingvand og det lugte
de, kan jeg sige dig. Inden længe var grundene på 
Vesterhøjsvej solgt. Derefter købte vi Karl Munks 
Ejendom, hans jord lå på den østlige side af Grusdalsvej 
ved siden af det sidste af Holgersens jord. Her opstod så 
Østerhøjskvarteret Jo , det var en spændende tid. 

Horsens Byråd 

I 1970 kom så kommunesammenlægningen, det betød, 
at vores gamle Lundum Hansted Kommune blev lagt sam
men med Horsens Kommune. Jeg var så heldig, at blive 
valgt som Lundum Hansted Kommunes eneste repræsen
tant i det nye Horsens Byråd. Alle tre gange jeg blev valgt 

til kommunalbestyrelserne både i Lundum Hansted og 
senest i Horsens Byråd, var det for Socialdemokratiet. 

Arbejdet i Horsens Byråd var noget ganske andet end jeg 
var vandt til herude fra Egebjerg. Alt var meget større og 
mere kompliceret. Jeg brugte megen tid på at lytte for at 
lære hvordan det hele fungerede . Jeg ville gerne have haft 
fire år til i Byrådet, for det var først nu jeg rigtigt kunne 
begynde at gøre et stykke arbejde. 

Noget om det gamle Hansted-Egebjerg 

Fortæl noget om 
Hansted-Egebjerg, 
Kirkegaard : 

hvad du kan huske fra det gamle 
lyder opfordringen fra Mogens 

Jae! lad mig nu se. Samlingspunktet i Gl. Egebjerg var 
nok bysmedien, her residerede Harald Nielsen, han var en 
dygtig smed, alt hvad han lavede var håndarbejde, maski
ner havde han næsten ingen af , hans arbejde bestod mest 
af, at sko heste, hvæsse plovskær og spidse harvetænderne 
når bønderne skulle ud at harve om foråret, og hvad der 
ellers var af smedearbejde. Han havde ingen medhjælpere, 
men hen under aften var det kutyme at mændene i Egebjerg 
samledes i smeclien for at snakke om dagens begivenheder, 
store som små. Der opholdt vi så en time eller to. Hvis så 
smeden havde noget arbejde, hvortil der helst skulle være 
to, så greb han chancen for at få en hjælpende hånd . Det var 
meget hyggeligt, der blev fortalt mange historier sådan en 
aften. 

Der var også en tømrer i G l. Egebjerg og en maler, ja, vi 
må da heller ikke glemme skolen med lærer Fischer 

Fra den allersidste mælketur den l. oktober 1970. Billedet 
er fra "Smedegade" i Hansted 



Nede på bakken lå jo Brugsen, de fleste kan nok huske 
uddeler Svendsen, men jeg kan huske endnu længere tilba
ge, da det var Chr. Jensen, der var uddeler, det var i den 
gamle brugsbygning. Butikken var meget lille, gryder, pot
ter, pander og andet hang ned fra loftet, Uddeler Chr. 
Jensen tøffede rundt i et par sivsko iført en blå kittel. Så en 
dag kom assistent Oluf G luds datter nede fra Vandværket 
ind i butikken, hun var, sammen med sine foræ ldre flyttet 
hertil fra København. Hun bad om -for to øre hævelse- på 
et syngende københavnsk. Hævelse, hva er det for nued? 
det hår vi it, var Chr Jensens svar. Det er noget til at putte i 
dejen så den kan hæve i en fart, forklarede pigen så, - nå 
gjar jo de hår vi da- og så gik hun glad hjem med for to øre 
gær. Ja, der kunne også være sproglige problemer dengang. 

I Hansted var der mange flere forretninger. Der var både 
en bager og en købmand foruden Brugsen. Og så var der 
karetmager Antony og tømrermester Jens Karl Hansen. Vi 
må da heller ikke glemme Frk. Winther, som havde en vik
tualieforretning. I Hansted var der jo også en skole med 
både en lærer og en lærerinde og så var der jo både Kirken 
og Hospitalet. Jo, dengang var Hansted skam en levende 
by. 

Jagtglæder 

Jeg skal også lige huske at fortælle om de glæder jeg har 
haft ved at gå på jagt. Jeg har altid elsket naturen og dyre
ne. Det var mest andejagt nede i Egebjerg Kær - Mosen -
kaldte vi området dengang. Jeg var tit på jagt sammen med 
tømrermester Aksel Jensen fra Egebjerg. Når andejagten 
gik ind den 1. august kom Aksel og bankede på sovevæ
relses vinduet kl. 2 om natten - Nu dages det Holger, det 
lysner i øst - var hans melding. Så var det bare med at 
komme i tøjet og få bøssen på nakken og så gik vi ned i 
mosen, det var en lang vej når man skulle gå, og vi skulle 
jo hjem igen. Jeg skulle hjem og køre mælk kl. 7 og Aksel 
skulle jo også hjem at passe sin tømrerforretning. Det var 
ikke nær altid , vi havde noget med hjem i tasken, men det 
var nu heller ikke så afgørende. Men den oplevelse det er, 
at sidde på en tue nede i mosen med hunden ved sin side og 
se det blive lyst, se dyrene når de kom frem og begynder at 
hoppe rundt på marken, det er noget så skønt, ja, det er en 
oplevelse så stor, at jeg ikke kan beskrive den med ord. Til 
de folk som s iger at jægere er onde mennesker, som kun 
tænker på at slå ihjel, kan jeg kun sige: De ved ikke hvad 
de taler om! 

Margrethe og Holger Hjerresen endte deres dage på 
Hansted Hospital. Margrethe døde i november 1987, 
Holger i oktober 1992 

Kilder: 
Hansted Sognearkiv. 

Billederne er udlånt af Holger Hjerresens datter 
Gudrun Hjerrild, Gedved 

Informationsaften 
på Hansted 
Hospital 
Tirsdag den 4. december kl. 19.00 
indbydes alle interesserede til 
information om Hansted Hospitals 
ombygning og fremtidige virke. 

Der vil blive mulighed for at se 
tegninger med indretning af de 
forskellige lejligheder samt de 
enkelte lejligheders placering. 

Interesserede vil kunne blive skrevet 
op og eventuelt allerede nu reservere 
en bestemt lejlighed. 

Begge aftener vil der kunne købes øl 
og vand. 

Vel mødt i Hospitalets spisestue. 

Jette Lund 
Forstander 
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Høstfest på Hansted Hospital 

T
orsdag den 4. oktober fejrede Hansted Hospital 

høstfest. En af ~rets faste tradit~oner, men i år var 
det anderledes Idet aftenen ogsa blev det officiel
le punktum for mere end 20 års plejehjemsdrift I 

den anledning var beboernes pårørende inviteret med og 
rigtig mange havde taget imod invitationen. I festen deltog 
tillige bestyrelsen for Hansted Hospital, bestyrelsesmed
lemmer med ægtefæller fra Hansted Hospitals venner samt 
personale og deres ægtefælder. Kl. 18.00 samledes 

vi alle 93 i den festpyntede spisestue. De flotte blom
sterarrangementer, der pyntede bordene, var udført at Ove 
Frost fra "vennerne'', mens den dekorative blomsterranke, 
der bød os velkommen ved indgangen til spisestuen, var 
bundet af Hospitalets pedel. 

Glade og festklædte hyggede vi os i hinandens selskab, 
mens vi nød musikken , den gode mad og ikke mindst 
underholdningen ved Marie Laursen. Marie Laursen fløjter 
de dejligste musikstykker blot ved hjælp af sine hænder og 
fingre. Tak til Hansted Hospitals venner for dette dejlige 
indslag ved høstfesten. 

Det blev en rigtig god aften med en dejlig stemning, 
hvor snakken gik lystig rundt ved bordene. Tak til alle der 
deltog og alle der bidrog med det praktiske arbejde. 

Høstfesten blev et værdigt punktum for en epoke, en 
periode i Hansted Hospitals historie. Endnu et dejligt 
minde. 

I årenes løb har mange mennesker, på den ene eller 
anden måde, sluttet op om Hansted Hospital. 

Mange flere ens Hospitalets spisestue kan rumme, hvor
for ikke alle kunne være med. Min tak for den a-ode b 

opbakning gælder dog alle. Jeg vil gerne rette en STOR 
TAK til alle der gennem årene, på den ene eller den anden 
måde, har bidraget til Hansted Hospital har kunnet 
fungere som et hjem. 

Beboerne Carl og Niels, begge med pårørende 
+ ansat Lillian Asp. 

Afskedstale ved høstfesten 
den 4. oktober 2001 

Vi har nu i ~ år vidst, at plejehjemsfunktionen lakker 
mod enden. 

I den periode, har vi ved hver tradition sagt, at nu var det 
den sidste Uniceffmarch- den sidste grundlovsfest, - sidste 
gang til Skablund og sådan er det også i aften, - men det er 
ikke blot den sidste høstfest - det er Den sidste af vore 
årlige traditioner, Den sidste fest 

Selvom vi skal fungere og bo her et par måneder endnu, 
bliver denne aften mere officielle afskedsaften. 

Afsked med de traditioner- det fællesskab oa den sam-b 

hørlighed-vi har haft her i rammerne af Hansted Hospital. 
Man kan sige, at vi nu står ved en skillevej, hvor to eller 

flere veje fører os i hver sin retning- væk. fra hinanden. 
Inden vi om kort tid , for alvor begynder at bevæge os ud 

på de nye veje. v il jeg gerne stoppe op, - have tid til, - give 
tid til , at se tilbage og lade de mange minder- gode som 
mindre gode minder- fYlde vort sind, - lade os få sjælen 
med på den videre færd. 

Nu forventer I måske, at jeg vil komme med en lang 
række af m inder - men det skal jeg skåne jer for (næsten), 
for det har ikke den store værdi for jer lige nu. Det jeg 
mener er, at det er vigtigt for de af beboerne, der har haft 
deres hjem her igennem en tid og også for jer, der har haft 
jeres daglige arbejde her gennem en årrække, - at I hver 
især og med hinanden tager jer tid og rum til at slutte af, 
at gøre jer klar til at komme videre - netop gennem de fæl
les oplevelser og minder- snak om dem, le og græd sam
men. Det bedste ved fællesskabet er de fælles oplevelser, 
det vi husker i fællesskab. Kan du Huske? Hvor ofte har 
man ikke sagt det til et andet menneske - oa o-lædet sio-

~ b b b' 

når den anden også kunne huske? 
Når jeg ser tilbage på de mere end 15 år, ser jeg uende

ligt mange forskellige billeder. Først og fremmest tænker 
jeg 15 år ud af et helt liv- ud af evigheden- det er så lidt 
så lidt, MEN hvor er der sket meget på de 15 år! 

Her var 50 beboere, da jeg begyndte. Flere var så raske, 
at de kunne hjælpe til dels i haven, dels i køkkenet og i spi
sestuen. De udfmie reelt arbejde. Personalenonneringen 
var da også kun 0,54. Der var et velfungerende beboer råd , 
-der sandelig havde meninger og ønsker og gav udtryk for 
dem- til tider endda på en meget kraftfuld måde. 

Nu, ved beslutningen om lukning, har vi 31 beboere og 
en personalenormering på 0,9. Jeg har oplevet en beboer 
fejre sin 30- årsdag for sin indflytning og en anden sin 25 
-års dag. Det var for ca. l O år siden. I dag når de færreste 
at bo i en plejebolig mere end ~år!! Det fortæller om plej
ebehovet, når man endelig bliver tildelt en plads. De første 
år var der til 50 beboere ca. 5 kørestole d.v.s. ca. hver l O. 
havde det behov, i dag har 2/3 behov for en kørestol. For 



Anna Andersen med søn og svigerdatta 

IS år siden var her en personlift, den stod i kælderen og 
blev fundet frem , når der i perioder var behov. Nu er her 
fire lifte og de er i brug mange gange hver dag, døgnet 
rundt. 

Jeg kan se tilbage på renoveringen af køkkenfløj en , som 
gav os en rotteplage. Hvilket mareridt, indtil vi fik evaku
eret beboerne i sydfløjen og lukket af for de uindbudte 

Marie Laursen. 

gæster. -Flere l 00 - års - fødselsdage, som har været vidt 
forskellige- alt efter fødselarens ønske. -Hansted Hospital 
Revy, - flere gode udlandsferier med beboerne og persona
le. 

I 1992 deltes huset i to afde linger, ikke uden problemer. 
I 1998 indførtes integreret ordning, med hjemmeplejen og. 
ansvar for . området. Nu står vi så ved afvikling af hele den 
kommunale del og er på vej tilbage til start. Ja, udfor
dringer har det ikke skortet på. 

Til Hansted Hospitals Venner: 
Tre års samarbejde er det blevet til. Et frugtbart samar

bejde til stor glæde og gavn for husets beboere. Mange 
mennesker fra lokalområdet sluttede op og har ydet mange 
timer i samvær med beboerne. Det har virkelig været en 
flot indsats, - et rigtigt flot stykke arbejde der er ydet, af 
såvel de aktive som bestyrelsen. Jeg ved det ærgre jer, at 
det ikke kan fortsætte - det ærgre også mig - men jeg 
håber, at I vil genoptage det gode arbejde når, der igen er 
et plejecenter her i området. l det mindste hjælpe en ny 
gruppe i gang. For behovet er der og det vil det vedblive at 
være . Tak for en flot; flot indsats og et godt samarbejde. 
Skal vi give H.H 's venner en hånd som tak? 

Til personalet: 

Tak for et rigtig godt samarbejde. 
Vi har ikke været enige om alt - det ville også have 

været kedeligt, for så havde vi næppe haft nogen udvikling 
-men var gået i stå for længe siden. 

Tak til alle jer - for den indsats, l har ydet til gavn for 
H.H. og dets beboere. 

En indsats som l kan være sto lte af. l har nydt og nyder 
stadig stor anerkendelse fra langt de fleste pårørende, der 
gennem tiden har haft deres gang på H.H. Ofte har vi fået 
ros for den varme, venlig og imødekommende atmosfære, 
der er fremherskende . De fleste giver udtryk for, at man 
straks føler, at her er et hjem. 

Tak- at I har s luttet op om vore mange traditioner, uden 
jer kunne de ikke være holdt i l i ve! Det er jeres fortjene
ste at Hansted Hospital har så godt et omdømme. Det er det 
gode renome vi skal leve videre på. 

Som jeg allerede har sagt til jer et par gange ved afsked 
med kollegaer: Tag det bedste herfra med jer og byg vide
re på det. Glem det, der ikke var så godt -Men lær af det! 

Til de ægtefæller der, trofast gennem årene, er mødt op 
og har deltaget, både med jeres gode humør og med prak
tisk hjælp, skal der også lyde en tak. Tak for jeres bidrag 
til , at dette sted har kunnet fungere som et hjem. Tak for 
jeres interesse og hjælp. 

Med dette vil jeg ønske jer alt, alt godt såvel privat som 
arbejdsmæssigt. Jeg ved at man i Nord glæder sig (meget) 
til at få jer ind i folden der. De føler derinde, at de har vun
det i lotteriet! Rigtig god vind fremover. 

Hansted, den 4. oktober 200 l Jette Lund 
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Nyhedsbrev vedrørende 
anti-mobbekam agnen 
på Egebjergsko en 

S 
kolebestyrelsen har nu i mere end 1 år kø1t en 
kampagne, der har til formål at imødegå og stand
se mobning på Egebjergskolen. Kampagnen har 
indebåret 

O Skemaundersøgelser blandt eleverne 
O Drøftelser blandt personalet, kontaktforældrene og 

ikke mindst eleverne 
O Foredrag for alle forældre med John Aasted Halse 

Skolebestyrelsen finder, at kampagnen som sådan nu har 
kørt længe nok. Emnet bliver nok desværre aldrig uaktuelt, 
hvorfor vi har ladet udarbejde et materiale, der skal anven
des efter behov af klassen, forældrene eller personalet på 
det tidspunkt, man finder det rigtigst for den enkelte klas
se. 

Materialet indeholder 
O Egebjergskolens definition på mobning 
O Egebjergskolens vision på området 
O Skolebestyrelsens overordnede principper 
O Samværsregler eller de 1 O bud 

O Indsatsområder for at mindske mobning 
O H and lemuligheder 

De 1 O bud er tænkt anvendt som inspiration , når 
klassen/forældrene skal arbejde med emnet. 

For at følge op på om kampagnen har haft en effekt, vil 
der i løbet af november måned blive gennemført en m in i
spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. 

Resultatet vil blive offentliggjmt i Linien. 

Sluttelig vil vi appellere til alle jer forældre om at være 
opmærksomme på om Jeres barn mobber - eller bliver 
mobbet. I fald det skulle ske for Jeres barn, så husk, at per
sonalet på Egebjergskolen til enhver tid gerne vil medvir
ke til at standse mobning. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Steen Andersen 
Formand 

Kim Fuglsang 
Skoleinspektør 

Anti-mobbekampagnen 
på Egebjergskolen 

Skolebestyrelsen har vedtaget fø lgende definition på 
mobning: "Mobning er vedvarende fysisk eller psykisk 
forfølgelse". 

Spilleregler omkring mobning 

Vision: 

"Egebjergskolen har som VlSIOll at blive en mobbefri 
skole!" 

Overordnede principper: 

- Vi har alle et fælles ansvar for at alle skal respekteres. 

-Enhver er forpligtet til at handle, når man får kendskab 
til at mobning finder sted. 
- Enhver klasse er forpligtet til efter behov at arbejde med 
socialiseringsprincipper, der medvirker til at undgå mob
ning. 

Med alle eller enhver mener vi de personer, der på en 
eller anden måde har tilknytning til Egebjergskolen (ele
ver, forældre, personale). 

Samværsregler eller "De ti bud". 

1. Du har ikke lov/grund til at mobbe andre. 

2. Du bør have så meget selvironi, at du kan skelne 
imellem drilleri og mobning. 



3. Du bør have situationsfornemmelse, således at dril
leri kan blive stoppet i tide. 

4. Du skal være åben over for andre, således at der ikke 
er nogen, der står udenfor fællesskabet. 

5. Du skal være medvirkende til , at v i skal have det 
sjovt sammen. 

6. Du skal være villig til at få nye venner. 

7. Du må ikke sætte rygter og sladder i gang. 

8. Du skal være glad på andres vegne og ikke vise 
misundelse. 

9. Du har ret til at sige til og fra. 

l O. Du skal respektere, at vi som personer er forskellige . 
Indsatsområder for at mindske mobning. 

a. Man bør have fælles retningslinjer på årgangene, som 
klasserne kan forholde sig til. 

b. Man bør styrke arbejdet på tværs af klasser og årgange. 

c. Man bør opnå mange fælles positive oplevelser sam
men . 

d. Man bør tilstræbe at lærere/pædagoger får den nødven
dige og indholdsmæssige samme efteruddannelse, såle
des at man er klædt på til at imødegå mobnings/sam
værsproblemer. 

e. Man skal lære at respektere hinandens forskelligheder. 

Handlemuligheder. 

l. Læreren/pædagogen taler med eleven(mobberen.) og 
gør det klart at man ikke vil have det. (klasselæreren 
skal orienteres.) 

2. Næste gang kontakter klasselæreren forældrene. 

3. Skoleledelsen taler med eleven, og gør skolens hold 
ning til mobning klar. 

4. Forældre og elev indkaldes til samtale med klasselæ
rer og skolens ledelse. 

5. Specielle regler omkring elevens ophold på skolen. 
(flytning til anden undervisning, opsyn i frikvartererne.) 

6. Eleven bortvises en dag. 

7. Eleven bortvises flere dage. 

8. Eleven botivises fra skolen. 

Lundum-
Egebjerg - Hansted 
Pensionistforening 
VINTER
PROGRAM 

l December bliver der 
som sædvanligt 
afholdt gudstjeneste, i 
Hansted Kirke kl. 14, 
og derefterkaffe og hyg
geligt samvær i forsam
lingshuset bagefter. 

· Torsdag d. 10. Januar 2002 afl1oldes den årlige 
nytårsspisning, kl. 11.3 O i klublokalet ved Egebjerg 
hal1en. Maden er gratis, men der betales 20 kr. til en 
lodtrækning af gevinster. Derefter, er der demon
stration åfuldtæpper, og andre ting, blandtandet den 
efterspurgte Kreutzerolie: 
Bestik medbringes både til mad og kaffe. 

Torsdag den 14. Februar rar vi besøg af den kend
te præstPoul Zebitz Nielsen, som er både munter og 
interess.ant at høre på. 

Torsdåg den 14. Marts er der generalforsamling 
med efterfølgeilde lotterispiL 

Torsdag 11. AprilkommerKetty Breuner fra 
Barrit. Hun vil fortælle om sine rødder, der i sjette · 
generation går tilbage til kartoffeltyskerne. Det var 
folk, der tidvandrede fra Heidelberg, og drog til 
Havredalog Grøn høj, for på Alheden at bygge deres 
eget samfund med skole og boliger op. 

' Torsdag d~ 16. Maj planlægger vi en udflugt. 
HeriYm senere. 
Samtligemøder afholdes i kL14 i Egebjerg Hallens 
Klub lokale. 
Tilmelding til bestyrelsen, af hensyn til kaffen. 

Bestyrelsen er i dag følgende. 
Søren Larsen formand ........ 75 65 63 85 
Irma Sahner næstformar)d ...... 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. 
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Egebjerg-Hansted 
Forsamlingshus 

Generalforsamling 
afholdes i år fredag den 25. januar for 
alle interesserede medlemmer. 
Der vil bliver også annonceret i dags
pressen senere. 

Men er du ikke medlem, og gerne vil 
med til en traditionsrig generalforsam
lingen, kontakter du en af følgende 
bestyrelses- medlemmer: 

Bernt Striboll ......... 75 65 62 66 

Bent Andersen ....... . 75 65 69 12 

Lars Madsen ..... . ... 75 65 65 47 

Palle Guldager ........ 75 65 60 45 

Svend Stouby ........ 75 65 62 88 

Bruno Jørgensen ...... 75 65 64 69 

Carl Chr. uensen. . . . . . 75 65 62 15 

Vinteren eller måske rettere forårets 
fest, holdes i Forsamlingshuset på 
BAKKEN Lørdag d. 23 februar. 

Vi har i år valgt at give Hevyen 
lille pause efter sid$teårs flotte 
underholdning, ogsåvende tilbage 
næste år, med de sidste nye histOri
er. 

Det er lykkedes for bestyrelsen at fe\ 
fingre i underholdning, af oøjeste 
karat. 

Vi kan ikke røbe dens form idet en 
stor del munder Ud i overraskelses
momer'ltet fortilsklJerne. 

Banko 
6. og 13. december 2 01 
10.- 17- 24.-31. · ar 2002. 
Alle bankospillen egynder 
kl. 19.30 i Forsamlingshuset. 



Vold - Hvad gør du? 
Der har nu flere gange været voldsepiso
der i Egebjerg i forbindelse med nogle pri
vatfester, hvor vores lokale unge er blevet 
opsøgt af folk udefra med vold til følge. 
Senest var en af de lokale unge uhyre hel
dig i forbindelse med et uhyggeligt overfald 
på ham. Han "slap" rimeligt billigt, men det 
kunne være gået grueligt galt. Spark mens 
han lå ned var bare nogle af de uhyggelig
heder, som han blev udsat for. Andre 
gange har nogle lokale unge været den 
"angribende part" mod andre lokale unge. 
Totalt uforståeligt, og totalt uacceptabelt. 

Men det kan/vil ske igen. Og det kan også 
gå ud over dit barn. Som forældre til piger 
i den "kritiske" alder tænker l muligvis, at 
det jo normalt er et drengeproblem , men 
så enkelt er det ikke. Piger bliver også 
slået, overfaldet og de ser de triste over
fald og bliver stærkt psykisk påvirket. 
Derfor er emnet også aktuelt for jer foræl
dre til piger. 

Derfor er jeg overbevist om, at vi voksne i 
området skal gå i aktion. Jeg er ikke inte
resseret i at gå ind i de seneste sager, der
imod mener jeg, at vi ikke skallade det ske 
igen. 

Men hvad skal vi gøre? og hvad kan vi 
gøre? Ja der er jo nok ikke noget nemt 
svar, men en ting er sikkert: Der sker ikke 
en pind , dersom du ikke selv gør en ind
sats. 
Og hvad om det er dit barn , det næste 
gang går ud over? 

Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke har løs
ningen , men jeg foreslår, at vi viser alle 
voldelige elementer, lokale såvel som dem 
"udefra", at vi her i Lundum/Rådved/ 
Egebjerg/Hansted ikke bare ser til, mens 
det sker overfald. Mit forslag er, at en 
masse forældre skal møde personligt 
frem, hver gang der er ved at opstår pro-

blemer. Ved at vi er mange, der møder 
frem så hurtigt som muligt, når der er ved 
at opstå problemer, kan vi forhåbentligt 
stoppe al tilløb til vold, alene ved at være 
der. Meningen er absolut ikke, at vi skal 
"deltage" i urolighederne, men alene gen
nem en massiv personlig og passiv tilste
deværelse stoppe problemerne. 

Men hvordan kommer vi hurtigt frem? Her 
forestiller jeg mig, at vi laver en telefonkæ
de. Dersom et af vore børn føler, at en 
uheldig situation er ved at opstå ringer han 
l hun hjem, og telefonkæden går i gang. 
Det rent tekniske i hvorledes en telefon
kæde skal fungere , vil jeg tage mig af, 
men der er brug for, at du /l deltager i 
kæden. 

Et brev med samme indhold som denne 
artikel er blevet delt ud til Egebjergskolens 
8. og 9. klasseforældre, men kun 4 foræl
dre meldte sig. En stor tak til disse 4 for
ældre. Dette er bare ikke nok. Er du lige
glad? Gider du bare ikke at blive indblan
det? eller mener du bare, at de unge skal 
slå hinanden til ukendelighed? 

Derfor meld dig til telefonkæden, eller kom 
med et bedre forslag til hvorledes vi stop
per volden. 

Meld dig til telefonkæden - og mød frem 
når det er nødvendigt. 

Du/l kan tilmelde jer hos: 

Ole Søgaard Andersen 
Lundumhedevej 65, Rådved 
telefon 75 65 45 33 eller 20 98 48 09 
eller på E-mail: 
HYPERLIN K mailto:OSA@ jubiimail.dk 
OSA@jubiimail.dk 

Men gør nu for pokker noget ved det!!! 
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Hyttetur til Garnmelstrup 
Tekst: Karin Hansen 

L ørdag den 29. september tog 
16 friske ulve og os 3 leder på 

hyttetur til Gammelstrup. 
Hytten ligger ned til Gudenåen, 

dejligt område, selvom arealet ned 
ti l åen er privat. 

Indkvartering, flaget op og 
området afgrænset. 

Nu blev snittereglerne gennemgået meget grundig. 
Frokosten nydes og opvasken klares . 
Nu var det tid til at ulvene skulle vise at de kunne snit

te, de nye ulve snittede en brummer, de "gam le" snittede 
en smørekniv. 

Trods nogle forældres skeptisk, var ulvene gode til at 
snitte og overholde reglerne. Godt gået ulve. 

Vi havde desværre ikke en dolk til hver ulv, så der var 
lidt ventetid men alle blev færdige . 

Teffe med hjemmebag. 
Kartofler og gulerødder skulle skrælles. Bålet tændes, 

farsen blev røti og fonnet til frikadeller som blev stegt over 
bålet. UHM. 

Legen med flaskerne . 

Samlet foran Gammelstruphytten. 

Patrick på gliderutsche banen. 

Thomas, Louise og Patrick var meget interesseret i at 
passe bålet og frikadellerne. 

Nu havde ulvene frikvarter, men nogle er lidt hårde ved 
hinanden og kalder hinanden ord som vi ikke vil høre. 
Ulve husk: Spejderi er også sammenhold og tolerance. 

Aftensmaden blev nydt indendørs, og vi fik sovs til. 
Efter opvasken forberedte vi: Fuldmånemøde. 
Vores cermonie hvor ulvene får navne er hemmelig, men 

en god oplevelse. 
Alle ulve blev anderkendt Velkommen i flokken. WUF 

WUF. 
Sketcks og sange blev fremvist og sunget, sjov og hyg-

gelig aften . 
Teffe med hjemmebag. 
Tak til de forældre som bager kage til os. 
Godnathistorie, afslutning samt Fader Vor. 
Nu sad vi ledere og slappede af til, ulvene var færdige 

med at børste tænder m. m. 
så vi kunne komme ind og sige godnat og så selv gå i 

seng, men sådan skulle det ikke blive denne aften, for lige 
pludselig lød der skrig inde fra sovesalene og på styrken 
kunne vi høre at det var alvorligt. 

Så vi farede derind og så at næsten alle ulve sad oppe i 
de øverste køjer. 



Christoffer og Oliver farver ulvemasker. 

Nogle ulve skreg og virkede lidt panisk. Nu fik vi histo
rien, der var 3 mus på besøg. 

Ja nu var der musejagt. Efter en lille times jagt var muse
ne jaget ud og ulvene beroliget, så vi kunne komme i seng. 

Knus til alle og tak for idag. 
N u trængte vi ledere også til at komme i seng og få lidt 

søvn og hvile. 
Søndag morgen vågnede vi til regn. Øv Øv. 
Flaget blev hejst og flagsangen sunget. 
Morgenmaden og opvasken blev klaret. 
Så skulle ulvene bevise at de kunne bestå snitteeksamen, 

som alle gjorde. FLOT. 
Tillykke ulve. 
Ulvene klistrede flagsangen og de internationale spor

tegn ind i deres bog, de prøvede også at lægge tegnene ved 
hjælp af sølvpapir. 

3 ulve blev hentet lidt førend de andre så vi havde fy fy 
kasse lige inden, der var en del i den. 

Men ikke så meget i forhold til at vi var så mange. 
Ulvene var flittige til at hjælpe hinanden med at blive 

færdige og gøre rent. 
Forældrene ankom, flaget blev taget ned, ulvene fik 

deres ulvedåbsattest og snittebevis udleveret. 
Tak for en god weekend. 
Men HUSK: Hjælp og vær gode ved hinanden. 

Hansted kirke 
På en flokaften onsdag den 3. oktober mødtes vi på par

keringspladsen ved kirken. 
Vi gik ind i kirken hvor Inger Lise tog udgangspunkt i 

Fader Vor. 
Ulvene var utrolig spørgelystne. 
Inger Lise har været præst ved Hansted kirke i 14 år. 
Hun spurgte ulvene hvor gammel de troede hun var, der 

var friske bud lige fra 29 år til 62 år, men hun er 55 år. 
En god og lærerig aften, som sluttede med kage som 

Akela havde bagt og medtaget, Inger Lise gav sodavand. 
Der mødte en ny ulv op denne aften. Velkommen Nana. 

Vi vil gerne sige vores præst I n ger Lise tak for at hun tog 
sig tid til at have os på besøg. 

Ulveflokken består af 18 friske og livlige ulve og nu 5 
ledere. 

Sidste flokmøde inden juleferien: Onsdag den 19. 
december 200 1. 

Første flokmøde efter nytår: Onsdag den 9. januar 2002 . 

Her til slut vil vi gerne byde 2 nye ledere velkommen til 
ulveflokken hos KFUM spejderne i Egebjerg. 

Velkommen Anja og Michael. 

Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og godt 
nytår. 

Tak til forældre for kage og kørsel i årets løb. 

Ps. Husk vores nytårsparade Søndag d. 6. januar 2002. 
Ingen flokmøde i uge 7 (vinterferie). 

Med stor ulvehilsen 
Dorthe, Gunni og Karin. 
Pudmini, Baloo og Akela. 

Cecilie, Freja, Christina, Annie, Nana, Maria Louise, 
Patrick, Sandra K, Sandra H, Robert, Louise, Maria, 
Oliver, Frederik, Christoffer, Ricki og Thomas 

Sognepræst 
Ingerlise Sander 
sammen med Cecilie 
ved døbefonden. 

December - j a n u a r - fe b ru a r 2 001 l 02 ======================================================================================6> 



Juniortroppens telttur 
F

redag d.l4/9. mødtes vi 7 junior og 4 ledere for at 
tage på weekendtur på OE. Pladsen som er en telt
plads som ligger ned til Nedenskov sø ved 

Vorvadsbro, vi ankom kl.l8-30.og gik straks i gang med at 
slå teltene op og finde vandhane og WC. Efter en times 
hårdt arbejde var vi færdige og havde også lavet bål sted 
,så var tid til bål hygge med kage og saftevand, kl.ca.23-00 
var alle i soveposerne og tid til godnat. 

Lørdag morgen vågnede vi kl. 7-30. og startede dagen 
med morgengymnastik og flaghejsning, inden morgenmad 
dernæst var det tid for teltorden som er oprydning i teltet, 
efter denne frygtelige opgave var der frikvarter inden de 
skulle lære at bruge en dolk og økse rigtig. Samtidig skul
le Kim og Villy ud og finde en rute til aftenens gåtur i 
mørke efter det var det blevet frokost og fritid. 
Eftermiddagens program som skulle have været et o løb, 
blev på grund af regnvejret ændret til at vi skulle lære at 
bruge kompas og kort samt kompasgang. Løbet skulle 
have været et der heder "juniorild" hvor patruljen bærer et 
bål med rundt på løbet og det var umuligt at holde ild i med 
det vejr. Heldigvis så blev det næsten tørvejr inden vi skul
le lave aftensmad som var spagetti og kødsovs med frugt 
til dessert og efterfølgende opvask, imens vi lavede mad 
blev vejret også bedre og klarede helt op inden vi skulle 
have lejrbål , læs Majs beretning om resten af turen. 

Vi satte os ved lejrbålet, mens det var ved at blive mørkt, 
Cecilie og jeg havde øvet os en del af eftermiddagen på en 
sangleg, som hedder " hej , hej , hej ." Det havde vi meget 
sjovt ud af, og vi lærte det til sidst 

Til lejrbålet, hvor jeg skulle lære de andre det, gik det 
rent galt, for jeg kludrede i det. Men ellers gik lejrbålet ret 
godt og var smadderhyggeligt De blå spejdere lå lige ved 
siden af os og inviterede os på is og bananer. Men vi var 
ret mætte, så det var ikke så mange, der tog imod tilbuddet. 
Vi havde planlagt at gå en tur op gennem skoven til en 
gammel hytte et stykke inde i skoven. Det gjorde vi så. Det 
var fint vejr, og man kunne se en masse stjerner. Det var rat 

Der skal hugges brænde til bålet~ 

Dejligt med middag i det fri. 

mørkt, og der var en del der havde en lommelygter med. 
Det havde jeg også selv, jeg skulle ikke nyde noget af at gå 
alene, så jeg holdt mig tæt på Kim. Det var ret uhyggeligt, 
da vi kom op til hytten, og alle børnene var enten lige så 
eller mere bange end mig. Vi satte os ind i hytten, hvor 
Kim skar kage ud, mens Villy læste en historie op. På turen 
hjem havde vi bestemt, at man for at vænne sig til at se i 
mørke ikke måtte bruge lommelygter. Hvad der bestemt 
ikke var til min fordel. Da vi var kommet et stykke ned ad 
vejen delte den sig. Kim og Villy og jeg havde planlagt et 
lille skuespil, hvor vi blev uenige om, hvilke vej vi skulle 
gå for at komme tilbage til lejeren. Det virkede ikke helt, 
for heldigvis var de alle sikre på hvilken vej, der var den 
rigtige. Det endte med, at alle gik med mig og det var kun 
Kim og Villy, der gik den anden vej. Men det var heller 
ikke pointen. Pointen var, at efter vi havde gået ca. 5 meter, 
stoppede vi og snakkede om, at man aldrig går fra hinan
den, når man er ude at gå. Da vi kom tilbage til lejeren, gik 
nogle i seng, mens andre stegte skumfiduser og drak varm 
kakao. 

Søndag 
Vi stod lidt sener op end planlagt. Vejret var fantastisk 

og vi fik hejst flaget. Så skulle vi lave tømmerflåde, og det 
gik ret godt, for vi fik den ud at sejle fra den ene side af 
søen til den anden. Vi fik ret travlt, og mens vi skilte tøm
merflåden, begyndte Villy at bryde lejeren ned, indtil vi 
kom op og hjalp ham. Vi var ikke helt færdige, da foræl 
drene kom for at hente børnene. Vi slutte af, og de kørte 
hjem, hvorefter vi pakkede det sidste sammen og tog tilba
ge til Egekvisten, hvor vi hængte telte op m.m. Det var en 
rigtig hyggelig tur, men det var bare en skam at det regne
de en del lørdag. Vi skal en anden gang have lidt mere med 
til at lave en tømmerflåde af. Men vi nåede det hele. 



Efter at have knoklet med tømmerflåden, (det øverste billede) kom det store øjeblik hvor flåden skulle søsættes, og som det 
ses medflot resultat. 

Herover og til højre: Koncentration om dagen arbejde. 
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Min historie som Iederi 
Tekst: Bente Lund Degn 

H
er i Pr. weekenden/ spejder for en dag, sendte jeg 
mine juniorer afsted. Det var dem som jeg også 

startede op med for to år siden, jeg startede som 
leder lige efter pr. weekenden og de som juniorer. 

På det tidspunkt var jeg stadig i troppen og havde på det 
tidspunkt gerne villet være leder et styktid. Vil ly kom hen 
til mig og spurgte på pr. weekenden om jeg ikke havde lyst 
til at prøve at være juniorer hjælpeleder, det sagde jeg ja 
tak til og mødte op den første mandag efter. 

Jeg var næsten helt grøn inden for området at være leder, 
jeg havde ikke rigtigt været patrulje leder, så jeg havde 
ikke prøvet det den vej igennem. Jeg havde da været på 
nogle kurser hvor jeg skulle lære at styre sådan nogle 
unger og planlægge en aften, men når man først står der er 
det noget helt andet. 

Jeg var meget genert i starten for det var jo både nogle 
ledere der havde godt styr på hvad der foregik hos sådan en 
størrelse og der var jo også nogle gamle fra året før, som 
godt vidste hvad det ville sige at være juniorer. Det var nu 
svært at komme fra troppen hvor man vidste hvad deres 
plan af sværhedsgrad var på og så ned til juniorerne, hvor 
alt var nyt, for nu skulle jeg pludselig bestemme over dem 
og samtidig lære fra mig. Jeg syntes at det var svært, og det 
tog mig noget tid før jeg begyndte at føle jeg kunne følge 
bare lidt med. 

Inspiration og learning by doing var noget jeg pludselig 
skulle til at selv hente i en bog, ved nogen der havde for
stand på det jeg skulle bruge, og hvad jeg nu ellers skulle. 

De ting man var usikker i kastede man sig ud i og læste en 
hel masse om, og hvis et eller andet gik i kage, ja så kunne 
man gå i nogle notater. 

Det at være leder har været en god ting for mig, jeg har 
været meget glad for det og lært meget jeg kan bruge sene
re i min uddannelse. 

Pludselig var jeg nød til at være den voksne og den 
ansvarlige, det var svært i starten ikke at være alt for pjat
tet men det gik over og nu finder jeg det frem når jeg ska 
bruge det. 

Jeg fandt hurtigt ud af at mine juniorer godt kunne lide 
mig, og at de var til at snakke med . Det var rart at føle sig 
annerkendt og at man kunne lave sjov og samtidig tale om 
noget alvorligt. 

Det var en ny ting at stå deroppe foran en forsamling og 
gi en instruktion, det var jeg ikke ret glad for, genertheden 
og usikkerheden meldte sig, men hurtigt fandt jeg ud af at 
man sagde noget og hvis man bare havde læst ordentlig på 
lektien hjemme fra, ja så skulle det så men nok også gå. 

Det har været nogle meget værdifulde år og jeg glæder 
mig til endnu et år med nogle helt nye juniorer, som vi skal 
lære op helt fra bunden i juniorer arbejdet. 

Som leder har jeg nydt det, jeg har haft nogle meget søde 
juniorer og nogle gode med ledere, så jeg har intet at bekla
ge mig over. 

Pr. weekenden var hård i år, for jeg vidste at nu skulle 
jeg sende dem op til troppen som jeg startede med, Det var 
også den sidste pr. weekend, ja Gud ved hvor lang tid for 
mig, da jeg rejser udenlands næste år. Jeg havde dog troet 
at den ville blive mere svær at komme igennem end den 
var, for da vi sendte de gamle juniorer afsted, var det lige 
som om at det var en ny begyndelse og en ny trup jeg 
havde med at gøre, nu havde jeg gjort mit til at de kom 
godt videre i deres liv og nu var de ved at blive store. Så 
m in afsked blev en positiv oplevelse, da jeg sagde farvel. 

De nye sagde jeg goddag og velkommen til, og så var en 
ny tid begyndt for mig. 



KALENDEREN 
DECEMBER: 

Tirsdag den 4. kl. 19.00: 
Hansted Hospital. 
Informationsmøde om Hansted Hospitals 
ombygning. 

Onsdag den 5. kl. 19.00: 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Egebjerg Hallens Klublokaler 
Julemøde. 

Torsdag den 6. kl. 19.00: 
Egebjerg Idrætsforening. 
Afholder generalforsamling i klubhuset ved 
Egebjerg hallen. 

Torsdag den 6. kl. 19.30: 
Egebjerg- Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil. 

Torsdag den 13. kl. 19.30: 
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil. 

Torsdag den 13. kl. 14.00: 
Lundum-Hansted Menighedsråd 
Julefest for pensionister. 
Vi starter i Hansted kirke med gudstjeneste og 
derefter er der hyggeligt samvær i 
forsamlingshuset. 

Søndag den 16. kl.19.30: 
Hansted Menighedsråd 
Hansted kirke. 
Gudenå Folkekor synger julen ind ved 
julekoncerten. 

Torsdag den 27. kl. 19.00: 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med banko i klubhuset. 

JANUAR: 

Torsdag den 1 O. kl.11.30: 
Lundum - Egebjerg - Hansted 
Pensionistforen ing. 
Afholder den årlige nytårsspisning, i klubhuset 
ved Egebjerg hallen. 

Torsdag den 1 O. kl. 19.30: 
Egebjerg- Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

Torsdag den 17. kl. 19.30: 
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil. 

Tirsdag den 22. k1.19.00: 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Vi besøger Elcentret Bjerrevej 139 i Horsens. 

Torsdag den 24. kl. 19.30: 
Egebjerg- Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil. 

Fredag den 25: 
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus. 
Afholder generalforsamling. Der vil blive 
annonceret i dagspressen senere. 

Tirsdag den 29. kl. 19.00: 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med banko i klubhuset. 

Torsdag den 31. kl. 19.30: 
Egebjerg- Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil. 
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FEBRUAR: 

Tirsdag den 5. kl.19.00: 
Sidste frist for indlevering af Brostof til 
Marts nr. (Udkommer 2 -3 marts). 
Nu også på mail: steen-broen@mail.tele.dk 

Torsdag den 14. kl. 14.00: 
Lundum - Egebjerg - Hansted 
Pensionistforen ing. 
Får besøg af den kendte Tv-mand og præst, 
Poul Zebitz Nielsen. 

Lørdag den 23: 
Egebjerg- Hansted Forsamlingshus. 
Fest i forsamlingshuset på bakken , med 
underholdning af højeste karat. 

Tirsdag den 26. kl. 19.00: 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med banko i klubhuset. 

Onsdag den 27. kl. 19.30: 
Antenneforeningen Horsens Nord. 
Afholder generalforsamling i forsamlingshuset. 

MARTS: 

Søndag den 10. kl. 14.00: 
Hansted Meninghedsråd. 
Hansted kirke. 
Folkeskolelærer Lars Thorkild Bjørn har sat 
Grundvigs begivenhedsrige liv i ord, billeder og 
musik. 

Tirsdag den 12. kl. 18.30: 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Afholder hyggeaften med spisning og 
underholdning i klubhuset ved Egebjerghallen. 

Torsdag den 14. kl.14.00: 
Lundum- Egebjerg- Hansted 
Pensionistforen ing. 
Afholder generalforsamling med efterfølgende 
lotterispiL 

Tirsdag den 26. kl. 19.00: 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med banko i klubhuset. 

@!})t:oen ønsket: 

sine tæset:e en 
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Fra og med næste nummer af 
Broen (udkommer 2.-3. 

marts 2002) vil vi forsøge 
at sælge dise annoncemoduler 
på anden sidste side af Broen. 

Interesseret? 
Kontakt 

Hans Thomsen 
Tlf. 75 65 61 33 
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t li 
Rosendal & Sønner A/S 
Murer og Entreprenør 

Nørretorv 15- 8700 Horsens 
Telefon 7 562 5818 

Malerffrma11 
MICHAEL ROSENBERG 

Løvenørnsgade 15, 8700 Horsens 
Mobil: 20 42 15 05 

Din lokale 
varmeleverandør 
O Industrigasser 

O Afdækningsbark 

O Alt i fast brændsel 

O Træflis • strøspåner 

O Flaskegas + tilbehør 

O Petroleum • smørreolie 

O Træpiller • træbriketter 

O Fyringsolie • autodiesel 

O Kulterminal på 
Horsens Havn 

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

\ ' l / 

G ;, i\~ 
Guldager Energi AIS 
Frederiksberggade 25 

8700 Horsens 
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