
:1 5 årgaog nr. 3 
. ., -



BRO 
BESTYRELSEN: 
Egebjerg - Hansted Støtteforening EIF: 
Hans Thomsen (formand) 
Stængervej 46 ............... . 75 65 61 33 

Egebjerg - Hansted Forsamlingshus: 
Carl Christian Jensen (næstformand) 
Rådvedvej 4 ... . ...... . . .. .. .. 75 65 6215 

Georg Brander Rasmussen, (Kasserer) 
Østerhøjsvej 4 .......... . .. ... 75 65 63 05 

Grundejerforeningen Egesholm: 
Vagn Christiansen, Egesholm 38 . . . 75 65 63 96 

Børnehaven Kaskelotten: 
Trude Larsen, Østerhøjsvej 7 .. ... 75 65 61 99 

Dagplejen: 
Ursula Søvang, Egebjergvej 130 .... 75 65 64 51 

Hansted Kloster: 
Jette Lund, Egebjergvej 100 ...... 75 65 65 22 

Hansted Hospitals Venner: 
Carl Oluf Madsen, Hanstedvej 15 ... 75 65 63 30 

Hansted - Egebjerg Husholdningsforening: 
Annelise Daugaard, Højbovej 22 ... 75 62 44 79 

Egebjergskolen: 
Egebjergvej 165 ...... . ...... . 75 65 65 55 

Hansted - Egebjerg Beboerforening: 
Finn Kirkegård, Egebjergvej 162 ... 75 65 63 92 

Horsens Fællesantenne-Forening: 
Gunnar Sørensen, Kongensgade 8 .. 76 25 89 06 

Lundum Menighedsråd: Morten Jacobsen, 
Torpvej 25, (MJAK@woldonline.dk) . 75 65 49 02 

Hansted Menighedsråd: 
Jytte Friis Olsen, Vesterhøjsvej 28 . 75 65 63 93 

Egebjerg Idrætsforening: 
Per Bregendahl, Egesholm 34, ... 75 65 61 89 

Ungdomsskolen i Egebjerg: 
Irma Egelund, Rådvejvej 3 ....... 75 65 66 85 

KFUM- Spejderne i Egebjerg: 
Eva Rasmussen, Askeholm 49 .... 75 65 69 32 

Lundum - Egebjerg - Hansted Pensionistforening: 
Vagn Jensen, Østerhøjsvej 6 .. . .. 75 65 64 47 

Egebjerghallens Cafeteriaforening: 
Marianne Thomsen, Egebjergvej 132 .... 75 65 62 47 

Hansted - Egebjerg Vandværk: 
Bo Therkelsen, Skowej 7 ....... 75 65 62 38 

Indholdsfortegnelse : 
Brobestyrelsen ..... . .. . .. . . .. .. . ... . .. . .. . ..... . .... .... . .. . . . . . . . 2 

"Årets Borger" ........ .. . ....... .... .. . .......... . .. . .. .. .... .. .. . 3 

Ny omdeler af Broen ........................... 3 

Aktivitetsplan for klubhuset ..................... 4-5 

Glimt fra min barndoms- og ungdomstid .... 6-7-8-9-10 

Nyt konfirmand/kirkehus ....................... 11 

Fra sognepræsten .... .. ................... 12-13 

Ingemanns Levnedsbog ........................ 14 

Esther Brohus i Hansted kirke ............... . ... 15 

Kirkelisterne . . ................ . ........... 16-17 

Dagplejen ................................ 18-19 

Egebjerg Idrætsforening ................ 20-21-22-23 

Hansted Egebjerg Husholdningsforening ....... . ... 24 

L.E.H. Pensionistforening .................... . .. 25 

Fuld fart fremad for nyt slagteri .................. 26 

Hansted Strandgård ..................... 27-28-29 

Spejderne ............................. 30-31-32 

Brokalender ........................ . ...... 33-34 

Støt vore annoncører - de støtter os ... . .. . .... ..... 34-35-36 

Forsidefoto: Egebjerg skole ca. 1950. 

BROEN 
der udgives af 18 foreninger, og husstandsomdeles i Hansted, 
Egebjerg, Lundum og Rådved områderne, udkommer fire gange årligt 
i september, december, marts og juni måneder, næste gang uge 22 

S~een Højberg (ansvarshavende efter presseloven) •.......... 75 65 64 49 
Kirsten Højberg ....... . .. . ... . . ... ... ... , ..... ...... . 75 65 64 49 
Frands Paaskesen ...... .......... ... ................ 75 65 62 02 
Peder Pedersen ...... .. .............................. 75 65 60 30 
Udgiver: Foreningen Broen (v/fonnand Hans Thomsen) . .. . 75 65 61 33 
Sekretær: Jytte Friis ....... ....... ...... .... .. .. .. 75 65 63 93 
Tryk: Steffensen Offset. .................... 75 62 11 22 
Distribution: Jacob Skovsgaard ..................... . 75 65 45 73 

Stof der ønskes optaget i næste udgave af bladet skal være redaktionen 
(Kirsten Højberg, Skowej 3, Egebjerg 8700 Horsens Tlf. 75 65 64· 49) . 
i hænde senest tirsdag den 6. maj 2003, kl. 19.00. 

Nu også via e- mail. Adr~ssen er: steen-broen@stofanet.dk 



o 

Arets Borger 
Tekst:: Marianne Thomsen 

Mange går i dagligdagen rundt og gør 
nogle ting - store som små, synlige som 
ikke synlige - hvilket kan være til stor 
gavn for vores lille samfund. Det kan 
være gerninger, som glæder og 
opmuntrer i dagligdagen, indslag som gør 
hverdagen sjovere eller nemmere, indslag 
som skaber en større viden, et bredere 
kendskab eller et nyt syn på tilværelsen. 
Skaber ting som gør vores egn lidt 
smukkere. Alt sammen ting, som er med 
til at udvikle og skabe noget positivt for 
lokalsamfundet. 

Vi har derfor i Broens regi besluttet, at 
der hvert år i september måned skal 
kåres en "Årets Borger". Det er læserne, 
som skal indstille kandidaterne, ved at 
sende et indlæg med en begrundelse for, 
hvorfor man mener, at netop denne 
person har gjort sig fortjent til titlen - og 
som sagt, så kan der være rigtig, mange 
gode grunde til at indstille vedkommende 

- kun fantasier;~ sætter grænser. Der er i 
Broens bestyrelse nedsat et udvalg, som 
læser alle indlæggene igennem, og vi vil 
derefter udvælge den person, som vi 
mener, har det i sig, som gør at man i 
vores lokalsamfund kan æres som 

"Årets Borger". 

Udvalget består af: 
Ursula Søvang, Dagplejerne 

Jytte Friis, Hansted Kirke 

Trude Larsen, Kaskelotten 

Vagn Christiansen, 
Egesholm Beboerforening 

Marianne Thomsen 
Egebjerghallens Cafeteriaforening 

Indlæg skal indsendes senest 
den 20. august 2003 til 
Marianne Thomsen, Egebjergvej 132 
eller på mail: mims-egedal@mail.tele.dk 

Omdeler af BROEN 
Da vores dygtige og meget stabile omdeler Jacob Skovsgaard, skal ind og aftjene sin 
værnepligt, kommer Broen til at mangle en ny omdeler af Broen, gældende fra 
september nr., der skal udbringes lørdag den 13. og søndag den 14. september. 
Broen udkommer 4 gange årligt, og hustandsomdeles i Hansted, Egebjerg, Lundum 
og Rådved områderne. Prisen for omdeling af Broen pr. gang er 2000 kr. 
Det Broen søger, er en stabil og meget omhyggelig person (personer), der 
ansvarsbevist sørger for, at alle får et eksemplar af vores lokalblad, inden for den 
nærmere anførte tid. Til hvert nummer er der afsat 2 dage til at bringe bladet ud. 

Hvis dette har interesse, så kontakt 
formand Hans Thomsen, Stængervej 46, Hansted - tlf. 75 65 61 33, 
for nærmere oplysninger. 



or klubhuset 
Tekst: Marianne Thomsen 

V
i har ved hallen et dejligt, stort klubhus, som 
desværre slet ikke bliver brugt optimalt, hvilket 
der kan være mange årsager til. Vi har derfor 

nedsat et lille klubhusudvalg i Idrætsforeningen bestående 
af Ole Jørgensen og undertegnede og vi vil forsøge at lave 
nogle aktiviteter i de mørke måneder af året. 

Aktivitetskalenderen 

Fredag den 28. februar kl. 19.00 - 23.00: 
Klubaften for børn og unge 

Fredag den 14. marts kl. 19.30: 
Fyraftensarrangement m/musik 

Fredag den 28. marts kl. 19.00 - 23.30: 
Alkoholfri Discotek for unge 

Søndag den 30. marts kl. 1 0.00 - 12.00: 
Legetøjsmarked 

Klubaften for unge 

Denne aften er det op til de unge selv, hvad de vil lave. 
Der bliver åbnet for salg af sodavand, chips og slik i baren. 
Der er mulighed for at lave en fodboldtumering og bord
tennisturnering. Har I lyst til at spille andre spil, skal I selv 
medbringe spil, da vi ikke har nogle. I må også selv med
bringe CD'er, så I kan høre den musik I bedst kan lide. Så 
kom op og få en venindesludder eller bare prøve at være 
sammen på tværs af alder og interesser. Det er ikke noget 
problem at sende dit barn af sted, da der vil være voksne til 
stede. 

Fyraftensarrangement 

Ligesom sidste år, hvor vi havde stor succes med en irsk 
aften, har vi igen i år bestilt musik til en hyggelig aften. I 
år skal vi høre "Back Soon", som består af 2 gutter fra 
Vejle og l fra Samsø, som spiller blues -rock. Vi har ople
vet dem på Samsø Festivalen, hvor de kunne få et stort telt 

helt op på kogepunktet. Der bliver gang i musikken denne 
aften, og der skulle være lagt op til nogle hyggelige timer 
med øl, musik og en god oplevelse sammen med konen, 
naboen, fodboldkammeraten og andre. Det kunne jo være 
sjovt at endnu flere i år har fået lyst til at komme, efter at 
have hørt om succesen sidste år. Det koster kun 2 flade 
tyvere i entre. 

Alkoholfri discotek 

Denne aften bliver der mulighed for at danse og hygge 
sig til tidens hotteste musik for unge. Musikken bliver 
leveret af 2 lokale DJ's, som leverer musik, lys og røg i 
bedste stil. Der vil blive små konkurrencer med præmier, 
salg af sodavand, chips og slik i baren og en mulighed for 
at komme til at danse med ham eller hende, man går og 
kigger efter i skolen. Der vil selvfølgelig også denne aften 
være voksne til stede. Det koster kun kr. 20.- i entre. 

Legetøjsmarked og "bytte-støvle-dag" 

Vi har på opfordring fra en forældre arrangeret en lege
tøjsmarkedsdag, som jo er meget populært andre steder. 
Der bliver mulighed for at leje en bod, som består af l 
bord, for kr. 20.-, hvor du kan komme med det legetøj, som 
ikke længere er så interessant, men som andre måske også 
kunne få glæde af. Der vil denne dag også være mulighed 
for at få byttet eller solgt de fodboldstøvler, som efter en 
sæson allerede er blevet for små. Så tag de gamle med og 
se om der er mulighed for en god byttehandel. Der vil være 
åbnet i Cafeteriet. Så kom og vær med til at skabe en hyg
gelig dag for børnene - det kunne jo være, at man kunne 
finde en billig fødselsdagsgave eller julegave. 

Du kan bestille en bod ved henvendelse til Ole 
Jørgensen tlf. 75 65 67 32 el. 20 19 40 03 eller Marianne 
Thomsen tlf. 75 65 62 47 el. 29 65 85 73 senest den 27. 
marts 2003. 

For at disse arrangementer skal blive en succes, som gør 
at vi fortsat vil arbejde med sagen, kræver det stor 
opbakning, så vi håber at så mange som muligt deltager i 
arrangementerne. 



Målsætningen for brug af EIF's klubhus 
Klubfølelse, ose af klubliv og sammenhold 

Alle aktiviteter skal være gratis for dets 
brugere, undtagen ved særlige arrangementer 

Sammenhold på tværs af årgange og 
idrætsgrene 

Ansvarsfølelse af klublokalet, inventar, 
materialer og ikke mindst dets muligheder 

Synliggørelse af forældrenes, trænernes og 
ledernes arbejde 

Fælles klubaftener med bl.a. underholdning, 
foredrag, storskærm til sportsbegivenheder, 
discoaftener, dart - fodboldspilsturneringer osv. 

Mindst en ny aktivitet hvert år. 

Desværre har det ikke været muligt helt at 
opnå det optimale, da få er med til at ødelægge 
dette. 

Vort mål var egentligt, at klubhuset dagligt 
skulle være åbnet for unge mennesker, så de 
havde et sted at gå hen om eftermiddagen og 
aftenen, hvor de kunne høre musik, se film, 
spille bordtennis, fodboldspil, kort m.m. 
Desværre er nogle få med til at ødelægge dette, 
da de udviser meget lidt respekt for tingene. 

Bordtennisbattene bliver ødelagte eller 
forsvinder ligesom boldene, billeder falder ned 
og går i stykker osv. For nylig var toneren fra 
kopimaskinen blevet spredt udover det nye 
gulvtæppe og unge mennesker sprang henover 
bordene. Det er selvfølgelig med til, at gøre livet 
surt for den ansvarlige samt til at der bliver sat 
en stopper for initiativet, som kunne glæde 
mange andre. 

Vi håber, at l forældre vil tage en snak med 
jeres børn og gøre dem bevidste om dette. 

Sidder l med nogle gode ideer, som kan være 
med til at skabe et klubliv eller har du lyst til at 
være med i udvalget eller blot at hjælpe til, så 
kontakt os: 

Ole Jørgensen tlf. 75 65 67 32 
mobil 20 19 40 03 okjoergensen@post9.tele.dk 

Marianne Thomsen tlf. 75 65 624 7 
mobil 29 65 85 73 mims-egedal@mail.tele.dk 



Glimt fra min barndoms
og ungdomstid i Egebjerg 
Fortalt af Ingeniør Knud Møller Hansen - redigeret af Peder Pedersen 

O
pførelsen af Egebjergskolen blev påbegyndt 

umiddelbart før 2. verdenskrigs begyndelse. 
Murermester Siig fra Hansted fik entreprisen, men 

også andre håndværkere på egnen fik enten underentrepri
ser eller blev direkte ansat hos Siig. Desværre blev 
Murermester Siig dræbt ved en nedstyrtningsulykke under 
arbejdet med skolen, trist, for det var nok hans livs største 
opgave, som han nu næsten var klar til at aflevere. 

Nå, men skolen blev bygget færdig og jeg glædede mig 
til at komme til at gå der, for i modsætning af Hansted 
skole, hvor jeg før havde gået, var der i den nye skole både 
gymnastiksal, sportsanlæg og meget mere. Men ak, sådan 
kom det ikke til at gå, ikke lige med det samme i hvert fald, 
for krigen var jo brudt ud og Der deutsche Wehrmacht 
kunne bruge skolen til indkvartering af besættelsestrop
perne. 

Baggrunden for opførelsen af skolen 

Fødselstallet i den gamle Lundum Hansted kommune 
var stigende og de fire små skoler i Hansted, Egebjerg, 
Rådved og Lundumskov var gamle og udslidte. Efter flere 

års diskussioner i sognerådet blev man enige om at bygge 
den nye skole i Egebjerg, "Lundum Hansted Centralskole" 
var dens navn i begyndelsen. 

Tyskernes besættelse af skolen voldte store kvaler for 
kommunalbestyrelsen og fik også stor betydning for ele
verne, som skulle gå der. Egentlig husker jeg det som en 
spændende tid med skolegang i alle de skoler, der var i 
kommunen. 

Hansted Skole 

De første år gik jeg i Hansted skole. Spanskrøret - det 
store - stod i krogen til højre for kateteret og blev anvendt 
- så det til sidst revnede - dog ikke på l. klasse elever, her 
var en tur i "skammekrogen" nok for en forseelse. 

Tyskernes nærværelse var også tydelig for de mindste 
elever, for skolens udenomslokaler, såsom skure og gara
ger havde de beslaglagt. 

En vinterdag, efter det store spisefrikvarter, hvor lærer 
Knudsen lige skulle have de sidste nyheder i radioavisen 
med inden han kaldte ind til næste time, eller hvad ved jeg? 
Det trak i hvert fald lidt ud så frikvarteret blev længere end 

Lærer Knud Knudsen med sine elever foran Hansted Skole engang i 30-erne. 



Rådved Skole. 

normalt, men omsider klappede Knudsen i hænderne som 
tegn på, at nu var frikvarteret forbi og vi løb ind i skole
stuen. Men en elev havde puttet en tysk riffelpatron ind i 
kakkelovnen og netop i det øjeblik, Knudsen indtager kate
teret skete det som de indviede havde ventet: Der lød et 
tordenbrag! Lugen til kakkelovnen sprang op ild gnister og 
gløder føg ud i klassen! Lærer Knudsen var nær ved at dø 
af hjertestop, blev først hvid i hovedet som sne og derefter 
rød som en tomat og med tordenrøst brølede han "Hvem i 
alverdens riger og lande og omliggende øer, har gjort det?" 
I kunne jo have slået os alle ihjel! 

Den formastelige elev måtte, meget beklemt, gå til 
bekendelse, blev taget i kraven og hevet op til kateteret, 
skældt huden fuld og fik nogle lussinger, samtidig med at 
han blev holdt i det modsatte øre -ih du store -!! 

Alle var forskrækkede, ja, man fandt det faktisk korrekt, 
at afstraffelsen var så kraftig og kontant. Ja. nogle elever 
talte bagefter om, at synderen ligefrem havde hængt i øret 
uden at røre gulvet, men det var nu nok en overdrivelse. 

Med bus til andre skoler 

Som sagt overtog tyskerne den nyopførte skole, ja, den 
nåede lige at blive indviet og taget i brug, så måtte elever
ne igen tilbage til de gamle små skoler igen, men der var 
nu trængsel om pladsen så mange gange måtte eleverne gå 
i skole i andre skoler hvor der var bedre plads, det foregik 
på den måde, at vi samledes på pladsen ved den nye skole 
og blev derefter kørt med bus til f. eks. Rådved og 
Lundumskov. Bussen, eller rutebilen som vi kaldte den 
dengang, var for øvrigt forsynet med gasgenerator. Det var 
lidt frustrerende at skulle mødes ved den nye skole, men 
ikke have lov, at komme derind. 

Fra den tid husker jeg: Rådved skole hvor gamle lærer 
Rasmussen terpede salmevers med os så det var en lyst, 
han dikterede dansk diktat så hurtigt, at vi næsten fik skri-

vekrampe. Så beordrede lærer Rasmussen "Læg penne
skafterne fra jer"- Armene stræk og bøj, fingrene stræk og 
bøj osv. Efter 25 gange var vi nogenlunde friske igen og så 
lød ordren "Fat penneskaftet igen". 

Efter en tid i Rådved skole blev vi forflyttet til 
Lundumskov skole, hvor Lærer Bøtker Rasmussen reside
rede. Her fik vi naturlære, det syntes vi drenge i hvert fald 
var meget interessant og Bøtker Rasmussen forklarede det 
på en populær måde, så det var til at forstå, men hans 
evindelige store pibe udsendte røgskyer, som kunne over
gå kakkelovnens, men de lugtede bedre, om end tobakken 
var af egen avl eller af tvivlsom herkomst, det var jo under 
krigen og oversøisk tobak kunne ikke købes. 

Men i Lundumskov kunne vi heller ikke blive, nu blev 
vi flyttet til Lundum Præstegårds konfirmandstue, her var 
der små vinduer og kalkede væge, men her var dejligt 
varmt. Lærerkræfterne var vekslende, men det gik da, det 
skulle det jo. 

Men her kunne vi heller ikke blive da vi skulle rykke en 
.klasse op så vi blev flyttet til Egebjerg gamle skole, som lå 

Egebjerg Skole. 
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Lærer Fischer med bogen om regneregler som han selv 
har skrevet. På billedet er han over 90. 

oppe på toppen af bakken ved Gl. Egebjerg, dertil måtte vi 
gå på vores ben - ingen bus -. Her var det gamle lærer 
Fischer der havde kommandoen. Ja, vi syntes han var gam
mel, han var i hvert fald skaldet og havde et markant og 
stramt ansigtsudtryk, kunne måske karakteriseres som en 
"Kaptajn Jespersen- type med en rank ryg og blikket løftet, 
en noget militærisk adfærd i øvrigt. Han lærte os dansk, 
regning og gymnastik, med regning på førstepladsen, vi 
lærte alle tabeller udenad til og med 20 og alle tal ganget 
med sig selv op tillOO. Ak ja, til hvad nytte i dag, hvor alle 
har en elektronisk regnemaskine. 

Krigen 

Alt imens vi hutlede os igennem, flyttede fra skole til 
skole, rasede krigen videre ude i Europa. General Rommel 
tabte slaget ved El Aiamine og de tyske og italienske trop
per blev drevet tilbage. De britiske og amerikanske styr
ker, under ledelse af henholdsvis General Montgommery 
og General Eisenhower, var gået i land på Sicilien og i 

Normandiet. Tyskerne havde tabt slaget ved Stalingrad, de 
allierede styrker var på fremmarch overalt, nu gik det · 
endelig den anden vej. De tyske tropper her i landet, blev 
trukket hjem til fronterne, så nu ventede vi at vi snart igen 
kunne overtage den nye skole, men ak! sådan gik det slet 
ikke, for nu kom der i stedet tyske flygtninge til landet, og 
hvor opbevarer man så disse stakkels mennesker? Ja, de 
blev jo så inkvarteret på Egebjergskolen såmænd. Samtidig 
kom der en del tyske soldater som var blevet trukket hjem 
fra fronten i Finland og andre steder, for at få et lille hvil 
inden de skulle i ilden igen. Foruden på skolen, blev de 
indkvarterede på gårdene rundt omkring i sognet. 

Jeg mener at kunne huske, at det lykkedes Sognerådet at 
få nogle klasseværelser fri til de ældste elever. Jeg synes at 
kunne huske, at vi gik i skole i lokalerne i den øverste 
etage, medens der var soldater i den underste og flygtninge 
i gymnastiksalen. 

Skolegården blev delt op ved hjælp af en streg, som 
blev malet på asfalten, på den ene side måtte vi være og på 
den anden var det soldater og flygtninge. 

På sportspladsen og bag skolen, der hvor bl. a . 
Svømmesalen nu ligger, havde tyskerne både køretøjer, 
våben og ammunition, området var afspærret med pigtråd 
og blev bevogtet af vagtposter døgnet rundt. Der måtte vi 
selvfølgelig ikke komme, selvom det for os drenge så 
meget spændende ud. 

Skolemælk 

Under krigen kneb det ofte med at ra fødevarer nok og 
ernæringen var ikke lige god i alle hjem, derfor besluttede 
kommunen at yde tilskud så det blev muligt for alle elever, 
uanset social status, at få en lille flaske skolemælk hver 
dag. Mælken blev selvfølgelig leveret af Mejeriet EgedaL 
Mejeriet havde ligeledes en daglig leverance til de tyske 
soldater og flygtningene, men efter befaling fra den tyske 
overkommando måtte de kun få skummetmælk, det syntes 
alle da også var godt nok til de dumme tyskere. 

Smørrebrød var også på programmet som gratis forplej
ning til skoleeleverne. Menuen bestod af leverpostej med 
agurker, spegepølse med rå løg og franskbrød med revet 
gulerod, jo jo, det var skam ernæringsmæssigt rigtigt. 
Ordningen varede nu ikke ret længe, så måtte vi igen have 
vores madkasse med hjemmefra "Velbekomme" 

Befrielsen 

4. maj om aftenen var der fodboldtræning på sports
pladsen. Bedst som vi løb efter bolden som sædvanlig, 
kom Overlærer Knudsen løbende -hvad han meget sjæl
dent gjorde - hen til trappenedgangen til sportspladsen, 
klappede i hænderne og råbte med høj røst: Krigen er slut! 
Tyskerne har overgivet sig til General Montgommery! 

I må hellere løbe hjem og fortælle det til jeres forældre , 
det gjorde vi, men lærer Knudsen var jo ikke den eneste, 
der havde hørt radio så det var allerede kendt. Hurra, nu 
kunne freden holde sit indtog. 

Næste dag turde vi sige - gud ved hvomår de skide 



tyskere trækker sig hjem? Og hvad med flygtningene fra 
Estland, Letland, Lithavn og Polen og flere tidligere besat
te områder, som jo stadig lagde beslag på Egebjergskolen? 

De tyske soldater gik hjem, i ordets egentlige forstand, 
på deres ben, versk6 højre om march! 

Flygtningene blev samlede i forsamlingshuset, hvor sol
daterne havde været. Og så blev der ryddet op på skolen i 
den helt store stil. En lang og dyb grøft blev gravet nord for 
skolen, her blev tyskernes efterladenskaber deponeret. 
Overlærer Knudsen gav os strenge formaninger om ikke at 
røre ved noget af det, alligevel fik vi drenge efterhånden 
samlet så meget, at vi hver især kunne føre en mindre krig. 
Der var alt lige fra feltspader til geværer, bajonetter og 
hjelme osv. Nå, glæden varede kun kort for de voksne 
beordrede os til at aflevere det hele igen - basta - væk med 
den krig. 

Skolen efter krigen 

Nu blev der, i ordets bedste betydning, muget ud, ren
set, desinficeret og malet og istandsat, der kom nyt inven
tar overalt, jo jo, nu var alle ret så fornøjede. 

Den første dag i skolen, stillede eleverne op klassevis i 
skolegården. Da dørene blev slået op marcherede vi ind i 
forhallen og stillet op igen i formationer, jo, der skulle 
være orden i den n yinviede skole. Nu blev der holdt tale af 
både præst og sognefoged foruden nogle af lærerne, alle 
udtrykte deres glæde over at kunne ibrugtage den længe 
ventede nye skole. Eleverne sang "Der er et yndigt land" 
og "Frihedssangen" og råbte 3 gange hurra! 

Eleverne blev fordelt rundt i klasselokalerne, vi måtte 
selv bestemme hvor vi ville sidde - noget helt nyt - Der var 
også fotograf på, jeg husker, at jeg dagen efter så mig selv 
i avisen sammen med Overlærer Knudsens søn, som også 
hed Knud, med en lidet flatterende tekst i øvrigt "Ikke alle 

Egebjergs førstehold 1944. 

elever har lige let ved at kapere matematikken" Det var 
lige hårdt nok, for efter vores egen mening tilhørte vi nogle · 
af klassens lyse hoveder og navnlig hvad angår matematik. 

Der kom også nye fag til i skolen: Fysik som drengene 
fandt mægtig spændende. I modsætning til pigerne, som så 
til gengæld fik undervisning i håndgerning og madlavning 
i det nye skolekøkken. Drengene fik skam også lov at 
prøve madlavningen, det var dog ingen større succes. 
Sløjd, var derimod lige noget for drengene, her var alt nyt 
og moderne værktøj, nu skulle vi rigtigt snedkerere, men 
nej - I kan tro nej - det havde Bøtker Rasmussen en helt 
anden opfattelse af, for her skulle læres noget ikke fanta
seres, når vi skulle høvle var det på tælling frem til bage 
et to et to, det var - i den grad så åndsvagt, det kvalte nok 
kimen til mangen en god tømrer. 

Til daglig begyndte dagen med, at vi alle mødte kl. 8.00. 
Vi stillede op i aulaen på rad og række, Overlærer Knudsen 
gik op på trappen, sagde "god morgen" og informerede om 
dagens program, hvorefter vi sang en morgensalme. 
Derefter bad Overlærer Knudsen "Fader vor" og alle gik
gik sagde jeg - til klasserne! 

En god måde at starte dagen på! 

Sundhedsundersøgelser 

Krigen, og navnlig de tyske flygtninge, havde ført en 
del smitsomme sygdomme med sig til Danmark, derfor 
blev der iværksat landsomfattende vaccinationer mod dif
teritis, tuberkulose og i nogen omfang også kolera. Alle 
disse vaccinationer, af både børn og voksne, foregik helt 
naturligt på Egebjergskolen. 

Aftenskole 

Ja, den nye skole var rammen om meget andet end fol
keskoleundervisning. Et nyt tiltag var aften
undervisning, foruden gymnastik og badmin
ton, som blev afholdt i gymnastiksalen, 
kunne man nu få undervisning i sløjd, hånd
arbejde, bogbinding, sang, musik og sprog, 
navnlig engelsk var populær, men også tysk 
havde en del interesse, nu kunne man jo så 
småt begynde at rejse sydpå og kikke på 
resterne af Hitlers Tyskland, man sagde 
dengang: hvis man står op på en ølkasse kan 
man overse hele Hamborg. Overdrivelse, ja, 
men at det er næsten sandt, kan jeg bekræfte 
ved et selvsyn i 1947. 

I forbindelse med det store fyr i kælderen 
på skolen, var der indrettet badelokale - fol
kebad blev det kaldt- det vil sige, at der var et 
antal brusekabiner hvor man kunne få et 
varmt brusebad, mange havde jo ikke selv 
badeværelse derhjemme dengang, et bad ko
stede, så vidt jeg husker 35 øre, efter sports
kampe var det gratis, den forretning stod 
pedellen for. · 

Medens aftenundervisningen mest hørte 



vinteren til, så var sportspladsen, om sommeren, rammen 
om fodbold- og håndboldtræning alle ugens aftener. 

Ja, Egebjerg var sandelig blevet et kulturcenter, flere 
hestehoveder foran de fleste andre byer i området. 

Anekdote fortatt af : P. P. 

På mejeriet Egedal var der, som på alle andre mejerier 
dengang, en dampkedel med en tilhø~ende stor skorsten, 
anlægget blev brugt til mejeriets drift. En gang hvert år var 
der kedeleftersyn, det betød at fyret blev slukket så det var 
muligt at rense og efterse fyr og kedel. En mejerist, som 
tidligere var ansat på mejeriet, har fortalt mig følgende: Et 
år hvor der var et sådant kedeleftersyn - det var da Knud 
kun var tre måske fire år - var Knud pludselig blevet væk, 
hans mor ledte efter ham overalt, hun spurgte folkene på 
mejeriet om de havde set ham? Det var der ingen, der 
havde. Og mor kaldte og kaldte Knud! Knud! hvor er du? 
Jeg er da her! lød det så pludseligt oppe fra toppen af den 
ca. 30 meter høje skorsten og et lille barnehoved kikkede 
ned fra toppen. Når fyret var stoppet og lugen åben var der 
fri adgang til skorstenen og der var indmurede trin på 
indersiden til brug for skorstensfejeren. Den adgang har 
været alt for fristende for en dreng med eventyr i blodet. 

En dag, mange år senere, da jeg arbejdede i marken, 
som grænsede op til mejeriet, så jeg to drenge på vej op i 
skorstenen, det var Knud og naboens søn Peter. Skorstenen 
havde været udsat for et lynnedslag og var derfor blevet 
afstivet med jemgjorde både lodret og vandret, de vandret
te gjorde var holdt sammen med kraftige bolte, det var dem 
drengene klatrede op i. Det gik også meget godt indtil de 
næsten havde nået toppen, da fik Peters mor øje på dem fra 
sin altan og så fik de ellers, i utvetydige vendinger, besked 
på at tiltræde tilbageturen, hvilket de da også gjorde. 

Fakta 

Knud Møller Hansen er født i 1932 på "Egedal Mejeri" 
hvor hans far Peter Møller Hansen var mejeribestyrer. 
Efter folkeskolen kom han ind på Statsskolen i Horsens 

Lundum Hansted 
Centralskole ca. 
1950. 

hvor han fik realeksamen. Da eksamenen var overstået 
kom han i lære som maskinarbejder hos Paasch og Larsen 
Pedersens maskinfabrik, som lavede mejerimaskiner, og 
som dengang lå i Borgergade. 

Efter maskinarbejderuddannelsen . kom K.M.H. ind til 
Det danske Flyvevåben, på pilotskole, og blev derefter 
uddannet som navigatør, her blev han i 2 år. Derefter læste 
han til ingeniør i Odense. Efter endt uddannelse her, kom 
han tilbage til sit gamle firma Paasch og Larsen Pedersen, 
som l O år senere flyttede til Ternevej og senere igen fusio
neret med Silkeborg Maskinfabrik og Kolding 
Maskinfabrik og flyttede til Silkeborg. Her var K.M.H. fra 
1970 til 1990 en del af tiden som produktionschef en over
gang for to fabrikker. De sidste 6 år som eksportchefinge
niør med specialområdet: Østeuropa fra Polen til 
Jugoslavien. 

I 1990 blev K.M.H. ansat hos et kaseinatfirma i 
Hamburg, som skulle opføre N ordeuropas største kasein 
og kaseinatfabrik i nærheden af Schwerin, den totale til
budssum på maskiner og udstyr løb op i 3,3 mia.danske kr. 
hvortil kommer anlæg og bygninger- et såkaldt større mej
eriprojekt!! 

En pæn afslutning på en livskarriere indenfor mejeri
maskinbranchen - lige fra det mindst transportale anlæg til 
nomader, til førnævnte gigantanlæg til bearbejdning af 
overskudsvalle fra osteproduktionen i hele Nordtyskland. 

I 1993 stoppede K.M.H. sit erhvervsaktive liv og flytte
de sammen med sin kone til Egebjerg, hvor de overtog 
Knuds forældres hus på Grusdalsvej. 

Knud er gift med Inge Arentoft, der er uddannet som 
damefrisør, hun startede som selvstændig i "Salon Petit" i 
Borgergade i Horsens, flyttede senere til Silkeborg sam
men med sin mand. Ægteparret har to sønner: Jan, som er 
ingeniør ved elektronikfirmaet ABB. med speciale i 
skibsinstallationer på Lindøværftet. Og Peter, som er 
uddannet indenfor konfektionsbranchen og ansat hos 
Hennes og Mouritz i Århus. 

Peder Pedersen 



Byggeri af nyt Konfirmand/ 
Kirkehus i Hansted 
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Stadig større konfirmandhold, indførelse af ny kirke
bog, og hermed inddragelse af en del af konfirmandstuen 
til præstesekretær har bevirket, at lokalerne til undervis
ning og møder i Hansted præstegård er blevet for små. 
Derfor har Lundum og Hansted menighedsråd arbejdet 
med muligheder for at få større lokaler. I forbindelse med 
Hansted Hospitals renovering, og overgang til klosterboli
ger, blev der pludselig en mulighed for Lundum og 
Hansted menighedsråd, at erhverve en grund til bygning af 
et nyt konfirmand/ kirkehus. Grunden har en ideel 
beliggenhed, mellem Hansted Kloster og kirken. 
Menighedsrådene har købt grunden, og arkitekt Mogens 
Svenning har udarbejdet tegninger til et konfirmand/kirke-

······· ..... ~ 
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hus på 242 m2. Huset udføres som et dobbelthus, med 
undervisning/mødelokaler, køkken, depotrum, foyer og 
handicapvenlige toiletter. Det var planlagt at byggeriet 
skulle starte lige efter ferien, men på grund af forskellige 
fredningsservitutter på grunden, og tvivl om skellinier, 
blev byggeriet forsinket. Udgravningen til fundamenter 
startede 5/11, og siden er det gået rask fremad. Byggeriet 
er nu i rejsehøj de, og man kan begynde at se hvorledes det 
vil komme til at se ud. Det er byggeudvalgets mening at 
huset vil falde godt ind i hele miljøet omkring klostret og 
kirken 

Med venlig hilsen. 
Lundum-Hansted Menighedsråd. 



Forår endnu engang ... 
N

år jeg vil skrive om foråret, - om alt det, der bris
ter og bliver grønt, så lader det sig ikke gøre, uden 
at komme ind på, hvad der ligger før bristningens 

tid: Sne, kulde frost, - vintergrene, der i afmagt rækker ud 
i dagen. - Men selv disse grene er der liv i, for de er for
bundet med rødder, der gror for dem, og holder liv i dem. 
-De taler om håb. 

Det er da også mit håb med disse ord at vække forårs
tanker i jer, vække håb og fortrøstning i de sind, som har 
svært ved at folde sig ud i glæde. Vist gør det ondt, når 
knopper brister. Og vist gør det ondt, når mennesker, der 
har lukket sig om smerten, skal åbne sig på ny. 

I bogen:" Kære hr. Gud, det er Anna", siger Anna et 
sted: "Ok, Gud, du fungerer måske lidt langsomt engang 
imellem, men jeg skal love for, du når frem til sidst!" -
Dette er forår! - Mange gange i løbet af livet, oplever vi 
fornyelse og sprudlende forår, uden vi næsten tænker over 
det. - Vist tøver foråret ind imellem i mange menneskesind, 
men gid det når frem til sidst! 

Og hvordan skulle jeg tale om "Forår endnu engang"- i 
menneskers liv - uden at tænke på dem, hvor smerten og 
frosten har knuget længe nok. - Når jeg sidder med smer
teramte mennesker, finder jeg ikke altid ord, somjeg synes 
kan tø et menneskesind op, og da må jeg tro på, at man i 
kulden må varme hinanden, - være sammen om håbets ild, 
ligesom man i den hårde vinter sætter sig sammen i den 
varmeste af stuerne. 

"Alting kan gå itu- et hjerte kan gå i tusind stykker" -
synger Anne Linnet i en af sine sange, og minder mig om 
alt andet end forår.- Og så fortsætter hun: 

Man si'r, at over skyerne er Himlen altid blå 
det ka' være svært at forstå 
når man ik' ka' se den. 
Og man si'r, at efter stormens pisken kommer solen 
altid frem, 
men det hjælper sjældent dem, der er blevet våde. 

Man si'r, at det, der sker er altid godt for noget 
troen har vi fået for at bruge den. 
Man si'r så meget og ved så lidt, 
når angsten den har plads 
og sjælen mærker illusionen briste" 

Og hun har ret, - man ved så lidt, synes man, når him
lens klarblå lys er skiftet ud med en mørkere erfaring. - Da 
ængstes mennesker, og livet synes ufremkommeligt, som 
når snedriver lukker os inde - og foråret tøver med at 
komme. 

Da er det man må gribe til troen på livets mirakler -
troen på, at et eller andet sted ligger noget levende og ven
ter i mørket, noget, der engang vil spire og blive liv, akku-

rat som kernen i jorden, der må ligge i mørket, må aflæg
ge sin gamle slidte skal, men en dag, når solens lys og 
varme begynder at få magt, spirer den på ny, bryder igen
nem en frostbunden jord for at strække sig mod lyset. -

Selv må jeg gang på gang læse teksten om mit liv i Guds 
tale til os i skaberværket eller lytte mig til det i hans ord.
Og jeg må sige: Jamen foråret kommer med opstandelse, 
fordi jeg tror det- men vist gør det ondt, når knopper bris
ter. - Eller lyt til et lille digt, som handler om livets mira
kel, skrevet af Hedvig Nielsen: 

Der er noget som vågnende jubel at føle 
når solen får magt over vejenes søle. 
Det er alt det, som ligger og lytter og gror
det er livets mirakel, hvis bare du tror. 

Der er noget som myldrer blandt regnvåde stene 
som ånder blandt visnede blade og grene. 
Det er bitte små spirer i tidligste vår -
det er livets mirakel som ingen forstår. 

Er drømmene bristet og vejene øde. 
Der er noget, som kommer dig gavmildt i møde, 
der er noget, der gror i den iskolde vind -
det er livets mirakel i menneskers sind. 



Som vi tror på miraklerne i skaberværket, lige nye og 
lige vidunderlige hver gang de sker, og måske allerstærkest 
, når foråret kommer, således kan v:i også lære at tro på 
miraklerne i vort liv, - forår igen og igen - opstandelse igen 
og igen, hver gang vi synes at noget bliver brudt ned. - Vi 
kan øve os i at lytte til vor indre kraft - øve os i at tro, at 
inde i dig og mig ligger noget bestandigt og venter på 
vækst, Guds drøm for os som slumrer.- Er drømmene bris
tet og vejene øde - og sådan er det for mange mennesker i 
mange perioder af livet - så kan vi i lang tid blive nødt til 
at tro på foråret i sjæl og sind - tro, at der er noget, som 
kommer os gavmildt i møde. - Vi kan ikke altid forklare 
alt. Hvem kan forklare foråret? -Men vi kan engang imel
lem udbryde: Dette er livets mirakel i mit og dit sind. Gud 
tøvede, men han kom til sidst. 

I et digt hedder det: 

"Vågn, hvad der blunder 
brist som et under 
drøm i mit sind. 
Det er bristningens tid 
forløsningens tid." 

Lad dette være jeres forårsråb til den indre kraft, som 
venter på at blive brugt. 

Af en konfirmand fikjeg fik engang et digt, som hedder 
"Vinter": 

"Træer står med is på grene, stille i den klare frost 
og du sidder helt alene på din gamle udkigspost. 
Midt i vinduets krystaller har du lavet dig et hul, 
se, hvor sneen langsomt falder, spærrer for den varme sol. 
Is, sne, stille lyd, toner i mig klinger. 
I mit hjerte er en fugl, sart med frosne vinger. 

Vil den vågne eller dø? Længselsfuldt jeg venter. 
Mon i morgen det bliver tø? Hvem mon fuglen henter?" 

Ja, sådan sidder der mange mennesker og venter på tø. 
- Og jeg vil tilføje: Hold aldrig op med at lave et lille 
udkigshul - en lille åbning, hvor Guds lys og kærlighed kan 
slippe ind med sine stråler. 

Nis Petersen siger i et digt: 

"Mørket er ikke så mørkt som det synes 
den dag, da glæderne ødes, 
når kun man erindrer, at det er i mørket, 
at morgenrøden fødes. 

- Når vi mennesker bliver løftet frem i lyset, funkler vi 
med mange farver, uanset hvor forskellige vi er. - Og når 
jeg søndag efter søndag prædiker evangeliet, det glade 
budskab, finder jeg bestandig, at det løfter os ind i lyset, -
ind i forårssolen, som vil gøre alting nyt, og trænge ind i 
alle mørke sprækker. 

Giv tid og livets træ bliver grønt 
må frosten det end kue. 
Giv tid og hvad du drømte skønt, 
du skal i sandhed skue. 

Og med disse ord vil jeg ønske for jer alle: "Forår endnu 
engang, .... " i sjæl og krop. Og glædelig påske, hvor hele 
livets drama udfoldes gennem Jesus Kristus og ender i den 
store opstandelsesfest Og så er der "forår endnu en gang". 

De kærligste forårshilsener fra 

eJnøerLise @)an'iJer. 



Ingemanns Levnedsbog 
l Hansted kirke søndag den 9. marts 2003, kl. 14.00 

En romantisk billedfortælling af højskolelærer 

Lars Thorkild Bjørn. 
"l østen stiger solen op", "Dejlig er jorden", l 
sne står urt og busk i skjul". Man husker 
ikke, hvornår man hørte den første gang. 

Bernhard Severin Ingemanns (1789 -1862) 
sange og salmer er en kendt og fortrolig del 
af den danske kulturarv. Takket være kom
ponister som Weyse lever de videre fra gen
eration til generation. 

Lars Thorkild Bjørn tegner med sit kamera 
et portræt af den børnekære, men barnløse 
skjald, og indfanger stemningen i hans 
digte. 
Ud af det er kommet en fortælling om et liv 
og en tid i billeder, tale og musik. En billed
fortælling om en romantiker. Om en rejse til 
Rom. Og om en omdiskuteret skolemand 
fra Sorø Akademi. 

Lysbilledfortællingen , der er opkaldt efter 
Ingemanns selvbiografi "levnedsbog", 
beskriver en bemærkelsesværdig periode i 
Danmarks historie, nemlig den danske 
Guldalder. Romantikken blomstrede inden 
for digtning, billedkunst og musik. 
ln~emann repræsenterede denne tid med 
sin digtning og historiske romaner, ligesom 
hans ven Thorvaldsen gør det inden for bil
ledkunst og Weyse indenfor musik. 

Billedfortællingen er ledsaget af Ingemanns 
kendte sange, indspillet med kunstnere som 
Maria Stenz og Michael Kammer. 

Entre 25,- kr. 

l pausen vil menighedsrådet være vært ved 
en kop kaffe. 

Venlig hilsen 
Hansted Menighed$råd 



Ester 
Brohus 
• 
l 

Hansted 
kirke 

Søndag den 
6. april 2003, 
kl. 19.00 

Ester Brohus trådte sine barnesko i den danske folkekirke, hvor hun med sin familie optrådte 
i Danmarks kirker. 

Ester Brohus har med stædighed og stort talent gjort musikken til sin levevej. Hun har formået 
at markere sig i en ellers ofte flygtig og hurtig løbende branche, hvor mange er glemt næsten 
før gennembruddet har sat sig. 
Hun har heldigvis holdt fast i sin helt personlige stil - har udgivet 5 plader i tidens løb. Hun har 
vundet talrige priser og opbygget et stort og trofast publikum. 

l dag er hun så vendt tilbage til kirkerne, for at skabe nogle anderledes og intense koncerter, 
hvor repertoiret også tilpasses den specielle stemning og akustik, som kirkerummet giver. 
OG det er i grænselandet mellem folk og gospel musikken befinder sig til disse stemning
sfulde koncerter. 

Ester Brohus spiller selv guitar og mundharpe, og hun akkompagneres af endnu en guitarist og 
en bassist. Og så er der jo stemmen, den mørke, udtryksfulde og smukke stemme, som bliver 
klædt utroligt på i kirkens akustik. 

Vi glæder os over, at vi er så heldige, at kunne åbne Hansted Kirke til en kirkekoncert udover 
det sædvanlige. 

Kirken vil være åben fra kl. 18.00, hvor der kan købes billetter a 60,- kr. 

Venlig hilsen Hansted Menighedsråd 



Gudstjenesteliste for Lundum-Hansted 
GUDSTJENESTER LUNDUM KIRKE HANSTED KIRKE 



Hansted Kloster: 
Ingen gudstjenester 

- vi venter til efter den officielle indvielse 

er ønske og behov til gudstjenest ' åde ti l. 09.00, kl. 1 0.30 og kl. 19.30. 
r interesseret i at benytte ki ilen, kan du ringe direkte til Horsens Tl a 
30 00) senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele,- a 

t være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt 
m adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på 

ed Horsens også til afhentning ved kirken. 

Kirkebil for Lundum sogn 
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl.. 09.00, kl. 1 0.30 og kl. 19.30. 
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Østbirk Taxa (tlf. 
75 781 O 56) senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du 
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt 
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på. 
Aftal tidspunkt med Østbirk Taxa, også til afhentning ved kirken. 
Fra 11. maj og 1 Y2 år frem kan kirkebilen også tages til Hansted Kirke. 

ed Lundum Kirke 
If. 75 65 62 32- Mobil20 11 6912 

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 Hor-Sens 



Børnejulegudst j eneste 
3. december 2002 
Igen i år var vi inviteret ned i Hansted 
kirke af Ingelise Sander. 
Det dejlige er, at det er det samme 
hvert år, så nogle børn kan huske det 
og de nye børn kan blive 
orienteret hjemmefra af deres 
dagplejer, hvad der skal ske. 
Hans Thomsen startede med at ringe 
med klokkerne nogle 
blev bange, mens andre 
sad med store øjne. 
Derefter sang vi "På loftet sidder 
nissen med sin julegrød." 
Ingelise havde nogle julemus 
og nisser med. 
Alle gik derefter op til alteret, 
hvor vi igen sang nogle sange. 
Vi sluttede med at Hans Thomsen 
løftede samtlige børn op en efter 
en op på prædikestolen, så de kunne 
se ud over hele kirken. 
Vi gik over i præsteboligen, hvor der 
ventede os æbleskiver, saft og kaffe/ 
The. Det var en rigtig 
hyggelig formiddag. 
Et stort tak til Ingelise Sander. 

Julebørnegudstjeneste i Hansted kirke. 

Sognepræst Ingerlise Sander viste "Dukkespil" hvor vi sang til bl.a. 
Ursula Søvang På loftet sidder nissen med sin julegrød. 

Efter vi havde været til 
Børnejulegudstjeneste i 
Hansted kirke, tog vi 

. over i præstegården, 
hvor nogle fra 
menighedsrådet bl.a. 
Eva Søvang, stod parat 
med æbleskiver og saft. 
En dejlig hyggelig 
formiddag. 

På billedet: 
Emilie, Karen, Emma, 
Eva Søvang og Nicklas. 



Juletræsfest 
11. december 2002 

Skovtroldene: Vi startede med at nyde et rundstykke med forældre og børn. Derefter dansede vi omkring 
juletræet og sang nogle sange. Så lige pludselig kom julemanden, ham måtte vi lige synge for. Så delte han 
slikposer ud til alle børnene. En rigtig dejlig formiddag. 

Myretuen: Vi startede med et rundstykke sammen med forældre og børn (Tholstrup gav ost), tak for det. 
Vi dansede omkring juletræet imens vi sang nogle sange. Så dukkede julemanden op, han fik risengrød imens 
vi sang for ham. Han uddelte gaver til børnene, vi sagde pænt farvel. 
Tilsidst fik børnene deres slikposer som blev nydt a fulde drag. Også en rigtig hyggelig formiddag. 

Juletræsfest i 
Fodslaws lokaler. 

Forældrene var 
også inviteret. 

Julemanden kom 
på besøg, og 

han havde en gave 
med til alle børnene. 

Julemanden spiser 
sin risengrød, mens 
vi synger for ham. 



Træning udendørs 2003 

Mandag og onsdag 

Tidspunkt 

17.00- 18.00 . . . 

17.00- 18.00 . . . . 

. . . 

. . . 

18.00 - 19.30 . . . . . 

19.30- 21.00 . . . 

Tirsdag og torsdag 

16.30- 17.30 

16.30- 17.30 

17.30- 19.00 

18.00 - 20.00 

19.00- 21.00 

Tirsdag 

. . 

. . 

. . . 

. . . 

Række Opstart Bane 

Miniput, piger ... . . . . . . 3. marts 2003 .. ..... . . . . . 2 

Piger .. . . . . . . . . . . . . . . 17. marts 2003 . .. . . . . . . . . 2 

Drenge .... . . . . . . . . . 17. februar 2003 . .... . . . . . . 2 

Lilleput, drenge ... ...... 17. februar 2003 . . . . . . . . . . 2 

Poder96 1 . april 2003 ............ 2 

Poder 95 1. april 2003 ............ 2 

Miniput, drenge . . . . . . . . 18. marts 2003 . . . . . . . . . . . 2 

Ynglinge ............. . 4. februar 2003 ....... Lund 

Senior .............. . 1 . februar 2003 ........... 2 

16.30- 17.30 ........... Poder 97 . . . . . . . . . . . . . 1. april 2003 .. håndboldbaner 



Træneroversigt for EIF fodbold 2003 
Senior 

-herrer: Peter Sørensen, Vesterhøjsvej 14 - Egebjerg, 8700 Horsens 
John Hansen, Vandværksvej 20 - Egebjerg, 8700 Horsens 

..... 75 65 6717 
...... 75 65 67 56 

Ynglinge: Bent Kristensen, Ole Worms Gade 8, st tv, 8700 Horsens ....... 61 24 16 64 

Junior: Ivan Pedersen, Rypevej 26, 8700 Horsens 75 64 32 08 
Torben Jakobsen, Skellet 16 - Lund, 8700 Horsens ........... 75 65 47 42 

Drenge: Heine Holm, Askeholm 1 O - Egebjerg, 8700 Horsens .......... 75 65 68 48 
Steen Kristensen, Egesholm 45- Egebjerg, 8700 Horsens ....... 75 65 64 13 

Piger: Ole Møller-Jensen, Skovgårdsvej 11 -Egebjerg, 8700 Horsens .... 75 65 66 20 

Ulleput: 

- drenge: Ole Amundsen, Egebjergvej 140, 8700 Horsens ............... 75 65 63 40 
Kent Christensen, Askeholm 57- Egebjerg, 8700 Horsens ........ 75 65 67 43 
Anders Rasmussen, Kyradservej 22, 8700 Horsens ............ 75 62 10 72 

Miniput: 

- piger: Sofus Kristoffersen, Gl. Egebjergvej 18 D -
Egebjerg, 8700 Horsens ................................. 75 65 67 47 
Jørn Christoffersen, Egesholm 14 - Egebjerg, 8700 Horsens ...... 75 65 65 67 

-drenge: Claus Jensen, Askeholm 2- Egebjerg, 8700 Horsens ........... 75 65 61 10 

Poder 95: 

- drenge: Claus Trust, Birkeholm 23 A - Egebjerg, 8700 Horsens .......... 75 65 69 57 
Bettina Stouby, Sydtoften 6 - Lundum, 8700 Horsens ........... 75 65 49 50 

Poder 96: John Hansen, Vandværksvej 20 - Egebjerg, 8700 Horsens ....... 75 65 67 56 
Peter Sørensen, Vesterhøjsvej 14- Egebjerg, 8700 Horsens ...... 75 65 67 17 

Poder 97: Kim Andersen, Egesholm 44 -Egebjerg, 8700 Horsens ...... · .... 75 65 65 19 
Steen Dige Jensen, Grusdalsvej 34 - Egebjerg, 8700 Horsens .... 75 65 60 89 



o 

HAN D BOLD 

Sæsonen . 2002/03 nærmer sig sin afslutning 
og vi vil i ungdomsafdelingen gerne rette en tak 
til alle som har ydet en indsats. 

Vi må desværre sige farvel til et par trænere 
som har ønsket at holde en pause .. Derfor er vi 
allerede nu i gang med at finde deres afløsere. 

Skulle der være nogle som "BRÆNDER" efter 
at tage en tørn i afdelingen 
- sii grib blot telefonen og meld jer. 

For en lille klub. som EIF er det en stor hjælp at 
have sponsorer til at bidrage med spilletøj til de 
forskellige hold. 

Først skal lyde en tak til System Vikar for deres 
sponsorat til vort ynglinge elitehold som sidste 
år modtog såvel spilletøj samt nye trænings
dragter. 

System Vikar er et danskejet rekrutterings- og 
vikarbureau, som vi håber også i fremtiden vil 
samarbejde med Egebjerg IF. 

Vikarbureauet har hovedsæde i Rødovre, men 
med afdelinger fordelt over hele landet, sågar 
et i Horsens. Som de selv udtrykker det - ikke 
landets største - men de er hurtige. 
"Det er ikke nødvendigvis de store der har 
overtaget i forhold til de små, men snarere 
de hurtige, der overhaler de langsomme." Det 
var måske noget vi andre kunne l~re noget af! 

System Vikar er ikke kun et vikarbureau. De 
hjælper også til med fastansættelse, hvor de 
via deres emnebank formidler arbejdskraft til 
diverse virksomheder. 
Det drejer sig hovedsageltgt om formidling 
indenfor eksport, shipping samt spedition. 

System Vikar foranlediger ca. 200 personaleud
vælgelser hvert år, så måske kan de også hjæl
pe dig, hvis du står uden arbejde. 

DesLiden har 

~~ Service AIS 

sponsoreret dragter til begge vore pigehold. 

Som sidste skud på stammen i år har 

l-hl 
~ liøntor Taknik 
(bidraget med tøj til vore micro-spillere. 

Af forskellige årsager var vi lidt for længe om at 
få sendt et billede til sponsor-
så vi har tilladt os at låne det, som Arne selv 
tog ved et stævne i Lund. 

Som afslutning på sæsonen vil vore ungdoms
hold deltage i et st~vne som de plejer. 
Lilleput samt puslinge _skal til HUMLEBI CUP i 
Give 5.-6. april, mE:m de to 2 pigehold har vi på 
nuværende tidspukt endnu ikke fundet et stæv
ne at deltage i, da der ved Broens deadline, 
indløb afbud fra det stævne de var tilmeldt. 
Men vi arbejder på højtryk, og skal nok finde et 
andet godt stævne. 
Vi ønsker dem alle en god tur. 

Ulla Jørgensen 



Egebjergs pigehold med deres trænere Brian og Kenneth. 

Et udpluk af vore micro spillere. Klubbens fremtid. 

~~ - ~~-m~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Hansted - Egebjerg 
Husholdningsforening 
Program for marts, april, maj og juni 2003: 

Tirsdag d. 4. marts kl. 18.00, Hyggeaften i 
Klubhuset ved Egebjerghallen. 
Foreningen indbyder til Hyggeaften med 
spisning, hvor Kok Ole Jørgensen vil stå for 
maden. Der bliver underholdning og sang 
med de kendte spillemænd "Tidsfordriv". 
Aftenen slutter med 
amerikansk lotteri. 
Husk mændene/ledsager er 
altid velkommen. 
Pris: 125,- kr. pr. deltager. 

Torsdag den. 1 O. april, 
besøg i Havlykke Planteskole 
Så har vi fået forår og skal ud og nyde 
naturen. 
l år vil vi besøge Havlykke Planteskole, 
Pærgårdsvej 9, Sønderby, hvor der vil være 
pyntet til påske, med bl. a. 
dekorationer og påskepynt Der vil også 
blive lejlighed til at handle. 
Aftenen afsluttes med kaffebord. 
Vi mødes ved svømmehallen kl. 18.30. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 
7. april af hensyn til transport, 
da vi kører i private biler. 

Tirsdag den 6. maj kl.19.00, 
Generalforsamling i Klubhuset. 
Aftenen starter med generalforsamlingen 
(hvor vi forøvrigt har 65. års jubilæum), 
hvorefter der bliver bankospil med fine 
gevinster og der afsluttes med kaffe. 

Tirsdag den 3. juni aftentur til 
Husflidshjemmet "Marielyst" i Tyrsting 
Så køres der på aftentur til Tyrsting, hvor vi 
denne gang skal besøge Husflidshjemmet 
Her vil man vise os forskellige brugsting i 
træ, bl. a. fade, skåle, krukker m.m., 
udskåret og drejet i eget værksted. Der vil 
også blive vist en del kort og forskellige 
ting i pergamano, og lidt i patchwork. Der 

bliver også lejlighed til besøg i den dejlige 
have, som ligger med en fantastisk udsigt. 
Aftenen afsluttes med kaffebord. 
Vi mødes ved svømmehallen kl. 18.15. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 
30. maj af hensyn til bussen. 

Hansted-Egebjerg 
Husholdningsforenings bestyrelse: 

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

Ruth Jensen, 
Skovgårdsvej 1 O ........... 75 65 63 72 

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 



Lumdum - Egebjerg - Hansted 
PENSIONISTFORENING 
Forårsprograrn. 

Torsdag den 13. marts klokken 14.00 
er der generalforsamling med dagsorden 
ifølge vores vedtægter. 
Her bedes alle møde op og komme med til
kendegivelser og gode ideer. 
Husk: Generalforsamlingen er der, hvor 
beslutningerne om foreningens arbejde 
træffes. 
Indkommende forslag skal være formanden i 
hænde 5 dage før. 
Efter generalforsamlingen er der kaffe og vi 
slutter med banko. 

Torsdag den 10. april klokken 14,00 
kommer formand for smedeveteranerne. 
Jens Chr. Jensen, og fortæller om restaure
ringen af majs-møller til Maasaierne i det 
nordlige Tanzania, et projekt som smedeve
teranerne på Industrimuseet lavede. 

Da møllerne var færdige tog en gruppe af 
smedene med ægtefæller ned for at være 
med til at overdrage dem til Maasaierne. 
På turen har Jens Chr. Jensen taget en del 
lysbilleder. Gruppen fik ting med hjem, som 
Maasaiernes bruger i deres hverdag og når 
de holder fest. De ting vil vi også få at se. 

Alle møderne er i Klublokalerne i Egebjerg 
hallen. På grund af kaffen, er der tilmelding til 
bestyrelsen senest veekenden før. 
Husk at medbringe kop. 

Torsdag den 22. maj 
arrangeres en udflugt til Rebild bakker. 
Efter opsamling køres nordpå mod Rold 
Skov, hvor vi finder en kro i området, hvor vi 
kan få vores middagsmad. Efter middagen 
køres til Tingbæk Kalkmine, hvor vi kan se 

udkast til billedhuggeren Anders Bundgårds 
skulpturer. Her skal nævnes to meget 
kendte: Cimbertyren i Ålborg og 
Gefionspringvandet i København. 
Der bliver også besøg på Lincoln- Blokhuset, 
som er udvandremuseet for dansk- amerika
nerne, og eftermiddagskaffen får vi på spille
mandsmuseet med underholdning af et par 
spillemænd. 
Prisen for turen er 275,00 kr. pr. person med 
buskørsel, entre, middag og kaffe. 
Turen starter ved Hansted kirke klokken 9,00 
og med efterfølgende opsamling ved bus
stoppestedet ved Hansted Auto, ved den 
Gamle brugs og på Østerhøjsvej. 
Vi forventes hjemme ca. klokken 18,00. 

Tilmelding til formanden senest 
den 1 O april 2003. 

Betingelsen for at turen bliver gennemført er, 
at der er minimum 35 deltagere. 

Bestyrelsen er på tiden: 
Søren Larsen ............. 75 65 63 85 
Irma Sahner .............. 75 65 64 61 
Emmy Jørgensen .......... 75 65 61 39 
Karen Marie Hansen ........ 75 65 69 75 
Vagn Jensen ............. 75 65 64 47 



Fuld fart fremad 
for nyt slagteri 
A

rbejdet med at anlægge Danish Crowns nye 
slagteri i Horsens fortsætter i højeste gear. I over
ensstemmelse med tidsplanen er der fuld gang i 

arbejdet med at montere elementer. Desuden støbes der på 
livet løs i kælderområdet og på de lokaliteter, der fremover 
vil være opskærings- og udbeningsrum. 

Omkring 125 håndværkere har deres daglige gang på 
byggepladsen for tiden - heraf størsteparten fra NCC, der 

står for støbe- og montagearbejdet. Per Aarsleffhar ansva
ret for jordarbejdet, ligesom medarbejdere herfra er i gang 
med at grave ud til parkeringsplads ved den vestlige side af 
adgangsvejen til slagterigrunden. 

Med venlig hilsen 
Jan Bjerre Lauridsen. 
Informationsmedarbejder 

På billedet ses Knud (tv.) og hans kollega Bjarne, der binder jern til armering i betonbjælker. . 



Hansted Strandgård 
Hansted Strandgård, der i dag ejes af Anne og Jeppe Christensen ligger smukt med sine 
marker ned til nordsiden af Nørrestrand. Hansted Strandgård er også en gård med en hel 
del historie, som langt tilbage har været "Fæstegård" under Hanstedgård og Hansted 
Hospital. Før den fik sit nuværende navn omtaltes den helt tilbage i 1700 tallet, som gård 
nr. 13. Både Hansted Strandgård og nabogården Strandhalt har begge ligget i Hansted by, 
så de er begge udflyttergårde. Først omkring 1850 blev de selvejende, det vil sige at 
fæsterne købte dem til sig se/v. Tekst: Frands Paaskesen 

Hansted Strandgård ano 1880. 

Anne og Jeppe Kristensen, 
vil l præsentere jer selv? 

"Jo" siger Jeppe."Jeg er født iVrigsted i Bjerre Herred, 
og jeg er 37 år gammel. 

"Og jeg" siger Anne, "jeg er født her på Hansted 
Strandgård, og jeg er 33 år. 

Hele familien her på gården består af os to, og så 
Rasmus på 6 år. 

Jeppe fortæller videre. Med hensyn til min fødegård i 
Vrigsted, så dannede min mor og min bror et VS selskab. 
Efter at selskabet kørte i et par år, købte Anne og jeg dem 
ud i 2001. 

Så købte vi Bregnedgård, ved siden af Højballegård, 



Anne, Rasmus og Jeppe Christensen. 

som vi også driver. Her bor for øvrigt vores medhjælper. 
Min landbrugsuddannelse er 5 måneders grundskole på 

Borris Landbrugsskole, og derefter tog jeg driftlederud
dannelse på Næsgård Agerbrugsskole på Falster. 

Så har jeg været ude at rejse nogen tid, jeg var blandt 
andet et års tid i Australien, hvor jeg selvfølgelig arbejde
de ved landbrug. 

Både før og efter australiensturen har jeg arbejdet med 
svine- og planteavlsproduktion forskellige steder her i lan
det. 

Med hensyn til Hansted Strandgård, fortæller Anne, så 
overtog min far, Knud Rasmussen, gården i 1966 efter 
Peder Pedersen, som var en meget kendt mand i sognet. 
Min far drev så Hansted Strandgård indtil 1992, hvor vi 
lavede et I/S selskab. I år 2000 købte vi mine forældre ud. 

Hvordan driver l så gården i dag? 

Vi driver fortrinsvis med svineavl. Vi køber smågrisene 
ved 30 kg, og feder dem op til slagtning. 

IVrigsted producerer vi ca. 5000 svin om året, og her på 
Hansted Strandgård bliver det til ca. 8000 svin. 

Når Bregnedgård bliver gjort klar, kan vi producere ca. 
9000 svin der. Det vil give en årlig produktion af godt 
20.000 svin. 

Jorden på knap 400 ha. drives med byg og hvede samt 
rødsvingel og rajgræs, og så har vi et mindre areal med 
sukkerroer til Assens Sukkerfabrik Jeg har i alt to med
hjælpere hele året. 

Hvad er så din indsats i det daglige Anne? 

Jeg er faktisk uddannet kok og tjener. Da vi blev gift 
boede vi i Odder, men så flyttede vi hertil i 1992. Så var 
jeg et par år på Bygholm Park Hotel, både som kok og tje
ner. 

Derefter blev jeg ansat på Hedensted Planteskole, fordi 
jeg trængte tilluftforandring. 

Så fik jeg Rasmus, og jeg gik hjemme ved ham i to år. 
Derefter havde jeg to år,_ hvor jeg igen var ansat på 

Bygholm Parkhotel, blandt andet som Oldfrue 

I August 200 l fik jeg et job som konsulent hos Cortex i 
Homsyld, som er et ret krævende arbejde, hvor jeg er nødt 
til at rejse rundt i hele landet. 

I november 200 l blev jeg så valgt ind i Horsens Byråd. 
Det er et meget spændende arbejde, som jeg er glad for. 

Så er der spørgsmålet om, hvordan jeg får tid til at arbej
de uden for gården. 



Jo, jeg har købt mig fra rengøring, og jeg har en aftale 
med et vinduespudserfirma og noget hjemmeservice. På 
den måde klares de daglige pligter. 

Jeppe Kristensen fortæller videre: 
Den måde, vi bor på i dag, og den måde vi lever på, gør 

at vi ikke er så bundne af erhvervet landbrug, som man var 
før i tiden. Vi er i dag godt hjulpet med maskiner og meka
nik, men vi skal passe på med at overholde arbejdstiden i 
landbruget, for ellers kan det godt komme til at knibe med 
at få medhjælp fremover. 

Hvis jeg skal spå om landbrugets fremtid, så kan jeg i 
hvert fald med sikkerhed sige, at det stadig vil blive større 
og større landbrug. 

Godt naboskab 

Jeg vil ikke undlade at nævne det gode naboskab, vi har 
her, specielt sammen med Mogens Holm Jensen på 
Hanstedgård. Er der brug for hjælp, enten fra den ene eller 
den anden side, så træder vi til, hver i sær. Det kan dreje 
sig om en mejetærsker eller et andet redskab der er brug 
for. Der er aldrig noget regnskab i mellem os, fordi det 
først og fremmest drejer sig om at få høstet mens tid er. 

Begge gårdene holder også julefrokost sammen, og når 
hele mandskabet med damer er samlet, kan det godt blive 
til en snes stykker. 

Vi har for øvrigt også vores eget flag, som bliver hejst 
på Hansted Mark, hver gang vi holder fest. 

l . 

---~ 

Karle og tjenestepiger har gennem tiderne efter endt 
tjeneste på Hansted Strandpård, ridset deres navn i 
murstenene. 

Jeg synes også selv, at Hansted Strandgård har en dejlig 
beliggenhed, den ligger ude på landet, men alligevel tæt 
ved byen. 

Da stuehuset blev bygget i 1880, tænkte man ikke så 
meget på, at man skulle kunne se vandet fra stuerne, men 
det kan vi nu alligevel i dag oppe fra vores soveværelse på 
l. sal, hvorfra man tydeligt kan se Nørrestrand. 

Vi er glade for at bo her, og jeg er glad for at arbejde 
med landbrug, siger Jeppe, selv under de vilkår der bydes 
landbruget i dag. 

Dette interview må da i hvert fald give indtryk af, at et 
par unge mennesker godt kan leve af at drive et moderne 
landbrug, og samtidig kan få tid til også at interessere sig 
for, hvad der i øvrigt sker i samfundet. 



--------

Juletur til Olufsborg 
Tekst: Karin Hansen 

Fredag den 13. december tog alle tilmeldte til en dejlig 
spejderhytte der hedder Olufsborg og ligger tæt ved 
Sondrup strand. 

Vi havde 11 ulve med. 
Fredag aften tog vi alle med en tur ud i den mørke nat, 

nogle få stykker var lidt betænkelige, men vi fik alle med 
både ud og hjem igen. 

Utroligt hvor meget man kan se u d e n sin lommelygte, 
ikke sandt! 

Der skulle laves jJlepynt til vores juletræ. I kan tro det 
blev flot. 

Der blev lavet så meget at hele spisesalen også blev flot 
pyntet. 

Lørdag lavede bæver og ulve en flot lysestage/julede
koration af ler. 

Det var koldt, så det var rart at vi legede en masse lege, 
så vi kunne få varmen. 

De friske ulve foran hytten Olufs borg: 

Om eftermiddagen ankom forældrene, og alle blev ind
delt i hold og drog ud på et løb med forskellige poster. 
Stakkels de forældre og børn der startede på Dorthe og min 
post 

Vi var blevet placeret forkert, så de kom ud og fik set 
lidt mere af den dejlige skov. 

Men vi kom tilbage til den rette plads, så resten kom 
den rigtige vej rundt. 

Grupperådet havde i mellem tiden lavet flæskesteg med 
kartofler og rødkål klar. Tak for det store arbejde i havde 
lagt i det. 

Vi var ca. 125 til spisning. 
Dejligt med så mange tilmeldte. 
En god og hyggelig dag og aften. 
Efter lidt underholdning og teffe tog børn og forældre 

hjem. 
Tak for en god og oplevelsesrig weekend. 

Nana, Sara, Annie, Stephanie, Amalie; Christoffer, Magnus, Christina, Cecilia, Frederik og Oliver. 



I ulveflokken havde vi den sidste flokaften før juleferi
en en dejlig hyggeaften med videofilm, masser af slik og 
MC. Donalds mad. 

En god afslutning på det forgangne år. 

Søndag den 12. januar afholdte Egebjerg gruppe 
Nytårsparade. 

Vi gik med fanen forrest derefter bævere, ulve, junior, 
spejdere og til sidst forældre til gudstjeneste i Hansted 
kirke. 

Derefter drog vi atter til Egekvisten hvor grupperådet 
havde sørget for boller og teffe. 

Overrækkelse af årsstjemer, vi havde 2 ulve: 
Frederik 2 års stjern~. 
Christoffer 3 års stjerne. 
Et stort tillykke til jer. 
Bagefter blev der afholdt forældremøde, hvor 4 nye for-

ælclre blev valgt ind i grupperådet Velkommen. M c-Donald hyggeaften misfik og vidiofilm. 

I ulveflokken har vi været heldige at få 2 seniorer til at 
hjælpe os. 

Vi håber på et godt samarbejde. Håber I kan give os en 
masse nye ideer. 

En stor velkomst til Kenneth og Martin. 
Vi har også fået 2 nye ulve og et stort velkommen til 
Bryndis og Holger. Wuf- Wuf. 

Tak for blomster, tegninger og gaver i det forgangne år. 

Det sker: Forårstur til Borgmestergården i weekenden 
den 14.- 16. marts. 
Musløb den 3 Maj. 
Fælles Sommerlejr til Bogensholm på Djursland 
den 28. Maj - l. Juni. 
20 km hike i juni. Bæver og Ulve 's lysestager -juledekorationer. 

Kom og vær med ! 
Har du lyst til en hobby med spænding, udfordring og oplevelser i naturen, så er det nu du skal melde dig. 
Mød op i spejderhuset overfor brugsen, eller ring til lederne for din aldersgruppe. 
Vi tilbyder dig en måneds gratis prøvetid. 

Enhed Alder Leder l kontaktperson Mødedag 

Bævere 00 .. 01. kl. Villy Mathiasen ur. 75 66 53 95 Torsdag 17 .45·19.00 

Ulve 02 .. 03. kl. Karin Hansen tlf. 75 65 65 02 Dnsdag 18.30·20.30 

Juniorer 04 .. 05. kl. Villy Mathiasen tlf. 75 66 53 95 Mandag 19.00·21.00 

Spejdere 06 .. 08. kl. Michael Eriksen tlf. 40 27 62 26 Torsdag 19.00·21.00 

Seniorer 09 .. ??. kl. Michael Eriksen tlf. 40 27 62 26 

Ønsker du at høre mere om arbejdet som frivillig leder hos KFUM-Spejderne i Egebjerg, 
så ring til gruppeleder Gunni Hansen tlf. 75 65 65 02 



Bæverdag 
L

ørdag d. 30111-02. var bæverflokken en tur i Hansted 
skov, denne dag havde bæverne en ven/veninde 
med dem der havde lyst til det, det var der 7 der 

havde og vi havde alle en herlig dag i skoven. 
Vi startede ved søen hvor alle gæsterne blev sat i de fem 

familier som vi har. Så startede løbet som var et o løb med 
6 poster hvor de skulle lægge puslespil gennemføre en 
bane med forhindringer, finde mad til skovens dyr og 
fugle , følekimsleg, lave knob af lakridssnørre og iagta
gelse hvor de skulle finde l O ting som ikke normalt er i 
naturen. Kl. 12.30 var det spisetid og der havde jeg fået 
Karen og Gunni til at forberede og bage nogle pandekager 
over bål, bæverne skulle også selv bage en pandekage så 
der var gang i 4 pander på en gang, men det lykkedes at få 
bagt alle 11 O pandekager og de blev spist alle, derefter var 
der fri leg indtil vi skulle ud og finde ting som vi kunne 
bruge til en juledekoration som vi skulle lave den næste 
mødeaften. Til sidst gik vi alle tilbage til p-pladsen ved 
søen hvor vi fik 2 kager som 2 bæverforældre havde bagt 
tak for dem kl. 15.00 sagde vi farvel og tak for en herlig 
dag i skoven. 

Til slut skal Gunni og Karen have mange tak for den 
store hjælp med pandekagerne også tak til Camilles Mor 
og Sannes Far og Kim Juniorleder, uden den store hjælp 
havde det været meget vanskeligt at give 25 børn en god 
oplevelse i skoven. Hilsen Villy. 

• 
l skoven 



' 

KALENDEREN 

MARTS: 

Tirsdag den 4. kl.18.00: 
Hansted - Egebjerg Husholdningsforening. 
Foreningen indbyder til hyggeaften i klubhuset 
ved Egebjerghallen med spisning, hvor kokken 
Ole Jørgensen står for maden. Underholdning 
ved de kendte spillemænd "Tidsfordriv". 
Pris pr. person 125.00 kr. 

Søndag den 9. kl. 14.00: 
Hansted Menighedsråd. 
Hansted kirke. Folkehøjskolelærer Lars Thorkild 
Bjørn har sat Bernhard Severin Ingemann's 
begivenhedsrige liv i ord og billeder og musik. 
l pausen er menighedsrådet vært ved en kop 
kaffe. Entre 25.00 kr. 

Torsdag den 13. kl. 14.00: 
Lundum- Egebjerg- Hansted 
Pensionistforening-
Afholder generalforsamling i klubhuset ved 
Egebjerghallen. Indkomne forslag skal være 
formanden i hænde 5 dage før. Efter 
generalforsamlingen er der kaffe (husk kop), og 
der sluttes af med banko. 

Fredag den 14. kl. 19.30: 
Klubhuset ved Egebjerghallen. 
Fyraftensarrangement m/musik. "Back Soon" 
som er kendt fra Samsø Festivallen, er et 
orkester som gør i blues-rock, og der er alle 
muligheder for en hyggelig aften med godt 
musik, øl og hyggeligt samværd. 
Entre: 2 flade tyvere. 

Tirsdag den 25. kl. 19.00: 
Støtteforeningen: 
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

Fredag den 28. kl. 19.30-23.00: 
Klubhuset ved Egebjerghallen 
Aikoholdfri Discotek for unge. Musikken bliver 
leveret af 2 lokale DJ's, som leverer musik, lys 
og røg i bedste stil. Salg af sodavand, chips og 
slik i baren, og der er selvfølgelig voksne 
tilstede. Entre 20 kr. 

Søndag den 30. kl. 10.00-12.00: 
Klubhuset ved Egebjerghallen. 
Legetøjsmarked og "bytte-støvle-dag". 
Der bliver mulighed for at leje en bod, som 
består af 1 bord, for kr. 20.-, hvor du kan 
komme med det legetøj, som ikke længere er 
så interessant, men som andre måske også 
kunne få glæde af. Der vil denne dag også 
være mulighed for at få byttet eller solgt de 
fodboldstøvler, som efter en sæson allerede er 
blevet for små. Så tag de gamle med og se om 
der er mulighed for en god byttehandel. 
Du kan bestille en bod ved henvendelse til 
Ole Jørgensen tlf. 75 65 67 32 el. 20 19 40 03 
eller Marianne Thomsen tlf. 75 65 62 47 
el. 29 65 85 73 senest den 27. marts 2003. 

APRIL: 
Søndag den 6. kl. 19.00 Hansted kirke: 
Hansted Menighedsråd. 
Koncert med Esther Brohus. Esther Brohus 
spiller selv guitar og mundharpe, og hun 
akkompagneres af en guitarist og bassist. Vi 
glæder os over, at vi er så heldige, at kunne 
åbne Hansted kirke til en kirkekoncert udover 
det sædvanlige. Kirken vil være åben fra kl. 
18.00, hvor der kan købes billetter a 60 kr. 

Torsdag den 1 O. kl. 18.30: 
Hansted- Egebjerg Husholdningsforening. 
Vi skal besøge Havlykke Planteskole i 
Sønderby. Der vil også blive mulighed for at 
handle. Aftenen slutter med kaffebord. Vi 
mødes ved svømmehallen kl. 18.30 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 7. april 
af hensyn til transport, da vi kører i private 
biler. 



Torsdag den 10. april kl. 14.00: 
Lundum - Egebjerg - Hansted 
Pensionistforening 
Formand for Smedeveteranerne Jens Chr. 
Jensen kommer og fortæller om 
restaureringen af majs-møller til Maasaierne i 
det nordlige Tanzania, et projekt som 
smedeveteranerne på Industrimuseet laved~. 

Tirsdag den 29. kl. 19.00: 
Støttefor-eningen: 
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

MAJ 
Tirsdag den 6. kl. 19.00 
Absolut sidste frist for indlevering af Bro-stof 
til juni. nr. der udkommer 31/5-1/6. 
Husk at billeder der ønskes bragt i broen, 
skal ledsages af en billedtekst. 
OBS! ny email: steen-broen@stofanet.dk 

Tirsdag den 6. kl. 19.00: 
Hansted Egebjerg Husholdningsforening 
Generalforsamling i klubhuset. Derefter 
bankospil med fine gevinster, og der afsluttes 
med kaffe. 

Torsdag den 22. kl. 09.00: 
Lundum - Egebjerg - Hansted 
Pensionistforening 
Arrangerer en udflugt til Rebild bakker. Pris for 
turen 275.00 kr. pr. person med buskørsel, 
entre, middag og kaffe. Tilmelding til formanden 
senest den 1 O. april, da der som minimun skal 
være 35 deltagere, for at turen gennemføres. 

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

JUNI 
Tirsdag den 3. kl. 18.15: 
Hansted Egebjerg Husholdningsforening 
Aftentur til Husflidhjemmet "Marielyst" i 
Tyrsting. Aftenen sluttes med kaffebord. Vi 
mødes ved svømmehallen kl. 18.15. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 30. maj, af 
hensyn til bussen. 

Entreprenør og Aut. 
kloakmester 

Søren Sørensen 
Lundum hedevej 1 O, 
Rådved - 8700 Horsens 
Telefon: 75 65 63 64 
Mobil: 40 58 63 64 

Alt i: 
Jord, kloak, dræning 

beton- og belægningsarbejde 

Udlejning af: 
Rendegraver- minigraver m. hammer 

- pladevibrator m.m. 

Malerffrma• 
MICHAE'L ROSENBERG 

Løvenørnsgade 15, 8700 Horsens 
Mobil: 20 42 15 05 

SMC ATV - IMPORT "' EXPORT 
Stængervej 13, 8700 Horsens 
Tlf. 75 65 61 85 - Mobil 40 28 14 46 
HOMEPAGE:http//www.atv-ntz.dk - E-MAl l: friis@atv-ntz.dk 



EGEBJERG-EL 
El-installatør Henning Juhl l GI 
Egebjergvej 194 - Egebjerg 

Tlf. 75 65 61 76 ~wlmroel 

Nu er tiden til nyt tag! 
Alt i renovering, TIL" u T" T 

reparat!o~. Isolering, ~ARANTI$#' 
brandsrknng, 1/11! .. oRDNING )l/11, 
vinduer, døre og ..,...=,,~~+-~ 

udestuer af træ, plast 
og aluminium, 
Nybygning og 
tilbygning. 
Vi er også Decra 
tageksperter. 

IIABT 
K Ø K K E N & B A D FACADEVINDUER 

Hansted Tømrer- & 
Snedkerforretning ApS 

Hanstedvej l 7 A - 8700 Horsens, Tlf. 75 65 61 66 

PETER DAUGAARD 
Entreprenør- og brolægsningsfirma 

Vi udfører bl.a. 
Jord - Kloak- Støbearbejde. 

Ny- og tilbygninger. 
Privat - Erhverv - Landbrug. 

AUT.KLOAKMESTER 
~ 

Tilsluttet: Kloakmesternes Kvalitetskontrol AJS 

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens 

75 65 69 65 • 40 98 69 65 

Belægningsarbejde 
Alt indenfor fliser -
belægningssten, 
støttemure mm. 
Stensætninger i 
natursten. Terrasser 
- indkørsler, mm. 
-Udgravning-bundsikring - Levering af sand-ral. 
-Kørsel med minidozer. o et 

beta\ er 
R\ng t\\... LARS MADSEN s\g 

Gl. kirkevej 17 - Egebjerg 

Tlf. 75 65 65 47 • 40 38 70 47 

. EGEBJERG WS 
Vi klarer alle former for repanilian og nybygning 
, Vand Tilsluttet vvs-

branchens 
, Varme garantiordning 

: ~~~ii~:tall. ® 
• Gasservice 
75 65 62 45 
Mobiltlf. 40 45 54 38 
Skovgårdsvej 18 - Egebjerg 
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens 

Nyt køkken? 
www. fri is-koekken .dk 

Bordplader, 
låger og skabe på mål. 

friis INTZ\ 
køkken- bad - garderobe inventar 

~~~·::·~. --~\:..;;;:l~JJ:CcG' . 
. {i02"2E;;.:.:[b .. "'\ .·/'.~;~~~1-~:!lliifJJ u'\1;~-~~ f-} 
~rrliDIJd..?. """'·'.!.!:.:JJLl=~k!t • -·~~~.Lr-----r~4--~-":t1 ~J 

~~· .. ~ 

Skovvangen 1, 8722 Hedensted- Tlf. 75 89 17 33 



HENRIK ROSENBERG 
VARME-SMEDEN APS 

MURERFIRMAET 

Højbovej 14 • 8700 Horsens 
Tlf. 75 62 62 09 • 20 44 33 09 

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. 75622266 • 75628008 
Fax 75628007 • 75621902 

\l l / 

ts~ 
/l l .\' 

Guldager Energi A/S 
Frederiksberggade 25 ' 

8700 Horsens 


