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Arets Borger 
Tekst: Marianne Thomsen 

Der er stadig mulighed for at lave et 
lille indlæg til Broen's "Årets 
Borger-udvalg", idet man på 
bestyrelsesmødet besluttede, at 
udvælgelsen først skal finde sted sidst 
på året, således at offentliggørelsen vil 
finde sted ved udgivelsen af årets 
sidste udgave, hvilket vil være en fin 
måde at slutte årets gang. 

Dermed vil vi opfordre alle Broens 
foreningers bestyrelser til at komme 
med forslag til kandidater - ikke 
nødvendigvis inden for egne rækker. 

Udvalget vil gerne takke for de 
allerede rigtig gode indkomne forslag, 
som selvfølgelig indgår i udvælgelsen. 

Øvrige indlæg skal indsendes senest 
den 29. oktober 2003 til 

Marianne Thomsen, Egebjergvej 132. 
E-mail: mims-egedal@mail.tele.dk 

eller 

Jytte Friis Olsen, Vesterhøjsvej 28. 
E-mail: jytte-friis@sol.dk 

Udvalget består af: 
Ursula Søvang, Dagplejerne 
Jytte Friis, Hansted Kirke 
Trude Larsen, Kaskelotten 
Vagn Christiansen, 
Egesholm Beboerforening 
Marianne Thomsen 
Egebjerghallens Cafeteriaforening 

Ungdomsklubben 
Så er ungdomsklubben startet igen og det er sket i nye lokaler og med ny indgang. 
Man går ned af trappen ved svømmehallen og rundt om hjørnet så er man der. 
Klubben har t1bent: 
Mandag-tirsdag-onsdag fra 19:00 - 21 :50 og et par fredage i hver måned. 
Men alt om åbningstider og hvilke aktiviteter klubben byder på, kan du læse meget mere 
om på klubbens hjemmeside. · 
Kommende aktiviteter i klubben er: 22 .september kl. 19:30 - ca. 23:00 - Fredagsåbent 



HØSTFEST 
Nu da høsten næsten er i hus skal den ifølge den gamle sang: 

" altid sluttes med et gilde og en dans". 

Dette kan forsamlingshuset være behjælpelige med den 

4. oktober 2003 kl. 19.00 

BANKO 

Vi kan tilbyde en tre retters menu: 
Stjerneskud 
Rødvinsmarineret svinekam 
lsbombe m. jordbærsauce 
Mus,ik og dans ved Putte og Ole 
Rimelig pris a 150 kr. pr. person 

Kom og deltag i det lokale folkelige liv 
og holde den gamle tradition i hævd. 

Tilmelding: 
Vagn Rumph Tlf. 75 62 70 19 
Bent Andersen tlf. 75 65 69 12 
eller 20 95 58 58. 

Senest den 30. september 2003 

Husk banko start torsdag den 9. oktober 2003 kl. 19.30 
Se Bro-kalenderen - Gode parkeringsforhold 



GLÆD DIG TIL DET 
LOKALE JULEBRAG 

Som nævnt i forrige udgave af Broen, arrangerer Egebjerg-Hansted 
Forsamlingshus Julefrokost for lokale virksomheder, håndværkere etc. 

FREDAG 
den 5. DECEMBER 2003 

Vi har sammen med forsamlingshusets vært Henrik Mortensen 
sammensat en lækker julefrokostmenu. 

Musikken leveres af den kendte duo: Ole & Putte. 

Kontakt: Lars Madsen tlf. 75 65 65 47- Palle Guldager tlf. 75 65 60 45 
For at rekvirere menuoversigt, priser, tidspunkter m.m. 

Eller blot for at tilmelde dig og dine medarbejdere. 

Tag beslutningen nu, 
der er kun plads til 150 gæster i forsamlingshuset. 

Sidste frist for tilmelding er den 23. november. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Egebjerg - Hansted Forsamlingshus 



Tak for en forrygende sportsfest 
Der skal fra idrætsforeningens side, lyde en stor tak til arrangørerne af årets 
sportsfest - Marianne Thomsen og Poul Kirkegård. 

Det var et rigtig flot stykke arbejde der var lavet. Det bidrager i hvert fald til en god 
stemning i lokalsamfundet, og ikke mindst i klubben. 

Vi er i klubben meget taknemlige for den indsats der bliver gjort, både fra 
Cafeteriaforeningen, Støtteforeningen og alle andre foreninger og enkeltpersoner, da 
støtten fra alle jer, er en ikke uvæsentlig del af klubbens drift. 

Jeg kan derudover oplyse at der til sportsfesten blev uddelt flg. Priser: 

El F-Pokalen: Som i år gik til Marianne Thomsen, for den indsats hun gør bla.: 
Som formand for cafeteriaforeningen, de mange arrangementer hun 
laver i klubhuset f.eks. fyraftensrock, børnediskotek, legetøjsmarked 
og i år også som en af de bærende kratter i sportsfesten. 
Derudover har Marianne et smittende godt humør, det gør som regel 
det hele lidt sjovere. 

EIF-Lederpokal: Som i år gik til Peter Sørensen, for hans indsats i cafeteria
foreningen, som træner for de mindste spillere både i fodbold og 
håndbold, træner for El F's seniorherrer i serie 6. 
Derudover er Peter ofte klar med en hjælpende hånd i klubben. 

Der er efterfølgende blevet uddelt en initiativpris, som er en pris der vil blive uddelt, 
når foreningen skønner, at der er nogle, der har gjort noget der skal påskønnes. 

Prisen er denne gang gået til: 
Susanne Molboe og Bent Larsen, for deres arbejde med 
foreningens hjemmeside, der ligger som et link på 
Broens hjemmeside. 

Et stort tillykke skallyde til jer alle. 

Med venlig hilsen 
Claus Trust 

Formand EIF 



l nformation fra 
Egebjerg 
l d rætsforen i n g 

Fodbold serie 6: efter et forrygende forår, er de lokale helte fra serie 6, gået videre til 
oprynings-spillet 
Efteråret er startet ligeså godt, med 2 sejre i 2 kampe, hhv. 1-0 og 6-2, så det er virkeligt et godt hold 

· vi har fået i Egebjerg. Jeg vil stærkt opfordre til at man støtter op omkring holdet, det gøres bedst 
ved at møde op til deres kampe. 
Her er en liste over deres hjemmekampe i efteråret: 

02-09-03 kl. 19.00 Egebjerg - Stjær B 

16-09-03 kl. 19.00 Egebjerg - Hårby IK 81 

30-09-03 kl. 19.00 Egebjerg - Brædstrup IF 

09-10-03 kl. 19.00 Egebjerg - FC Øster 

Sillad os nu vise vores opbakning til.drengene•, og sammen følge dem op i serie 5. 

Fodbold Ulleputter: Til dette hold mangler vi en træner til indendørs træningen, så går du med en 
lille, Morten Olsen eller Michael Laudrup, i maven, kan du kontakte Heine Holm på tlf. 75 65 68 48. 
Indendørs træningen starter i øvrigt i uge 43, vi træner hver fredag. 
De enkelte holds tider følger senere, trænerne giver besked. 

Badminton ungdom: Tirsdag fra 15:00-17:00. 
seniorer: Mandage fra 21 :00-23:00 

Håndbold Puslinge: til dette hold mangler vi nogle "hyggeonkler" eller "legetanter". 
Træningstiden er torsdage kl. 15:00 - 16:00. 
Så er du forældre, bedsteforældre eller har du bare lyst til lege lidt håndbold med de mindste, så er 
du meget velkommen til at kontakte Ulla Jørgensen på tlf. 75 65 60 22. 

Generelt, er hjælpere til alle hold på alle årgange, meget velkomne. 
Og jo i EIF kan det godt lade sig at give en hjælpende hånd uden at få armen rykket af. 

Med sportslige hilsner 
Claus Trust 

Formand. 
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Idræt i 
Egebjerg 

Gymnastik 
følgende hold starter: 

Småbørns gymnastik 3 - 6 år 
Onsdag 16:00 - 17:00 i Egebjerghallen 
Leder: Anette Buhrkal - Start 17/09-03 

Damegymnastik, 
men fokus på ryg/holdning 
Onsdag 19:00 - 20:00 i Egebjerghallen 
Leder: Aase Bertelsen - Start 17/09-03 

Badminton 
Seniorer. 
mandage .............. 21 :00 - 23:00 

Ungdom: 
tirsdage ............... 15:00 - 17:00 

Familie/Motionssvømning 

Onsdag ............... 20:00 - 21 :00 
Start 1 7/09-03 
Egebjergskotesvømmesal 

Sommerfest 2003 
Tekst: Marianne Thomsen 

Endnu en sommerfest i Egebjerg Idrætsforening er 
overstået og det blev en succes. 

Der var gode sportslige indslag på både fodbold og 
håndbold siden torsdag aften samt et dejligt grillar
rangement lavet af vores lokale kokke. Derudover havde 
vi Michael fra Kolding, som med en dags varsel leverede 
en god underholdning med sin guitar. 

Fredag aften var rigtig mange samlet til helstegt gris 
lavet af vores lokale svinedrenge samt til fest enten i 
klubhuset til discotek, hvor 179 børn fik svedt og danset til 
de sidste nye toner, lavet konkurrencer samt drukket 
sodavand og spist slik i lange baner eller i teltet, som på et 
tidspunkt var ved at koge over til irsk, skotsk og 
amerikansk folkemusik leveret af Christian og Bo "C n' 
B". Der var en helt forrygende stemning og mon ikke, at 
man allerede nu skulle få booket musikken til næste års 
Sommerfest? 

Lørdag morgen var igen mange troppet op til morgen
kaffe og alle var spændte på at komme i gang med 
Amerikansk lotteri for alle kom for at vinde den flotte 
hovedpræmie: den lille firehjulede crosser, som vi hermed 
endnu engang gerne vil takke Niels for. I mellemtiden fik 
alle vore små håbefulde talenter vist, hvad de kunne med 
en fodbold i deres lille fodboldturnering. 

Spændingen blev udløst og vinderen fundet, da Niels og 
hans team skulle starte deres cross show for både 
tohjulede og firehjulede crossere. Der gik vist lidt dreng i 
os alle, da vi kunne lugte benzin og høre lyden fra 
motorerne. Det blev et flot show, som blev sluttet af med 
en æresrunde for de nye ejere af den lille crosser. Derefter 
benyttede mange sig af en frokost serveret af vores altid 
stabile husholdningsforening for derefter at opleve en 
fodboldkamp spillet af vores unge løver mod dem som for 
20 år siden var vores unge løver. Det blev en rigtig 
showkamp, hvor de unge måtte se sig slået med 3-1 af de 
aldrende fodboldspillere, som helt klart vandt på rutinen 
og ikke hurtigheden. 

Alt i alt tre forrygende gode, sjove og hyggelige dage 
som oven i købet ser ud til at give et pænt overskud til 
vores ungdomsafdeling i idrætsforeningen. 

Hermed vil vi benytte lejligheden til endnu engang at 
sige alle vore sponsorer tak for jeres enorme støtte, tak til 
samtlige hjælpere, som har lavet et flot stykke arbejde 
samt til alle jer, som mødte op og bakkede op om vores 
arrangement. 

Poul Kirkegård og Marianne Thomsen 



Egebjerg under foran ____ 
Tekst: Vagn Christiansen og Peder Pedersen 

E
fterhånden er der ikke så mange, der kan huske 
hvordan Egebjerg så ud i 1950-erne, men vi få, 
der kan, husker byen og egnen som et udpræget 
bondesamfund med nogle få gårde og ejendom

me. Alle der boede her havde noget med landbruget at 
gøre, på den ene eller den anden måde. De unge forlod sko
len efter 7. klasse. Til gengæld var der mange karle og 
piger på gårdene. De serviceerhverv som nu engang hørte 
med til et bondesamfund: Mejeri, brugs, købmand, smed, 
murer og tømrer m.fl. levede alle, direkte eller indirekte, af 
landbruget. Med mekaniseringens indtog i landbruget 
svandt det ud i medhjælperne på gårdene de unge flyttede 
fra landbruget og ind til byen. Egebjerg fik efterhånden et 
mere bymæssigt præg. 

Udvikling 

Men i begyndelsen af 1960-erne skete der noget. 
Sognerådet i den gamle Lundum Hansted kommune, med 
sognerådsformand Chr. Schønemann Hansen i spidsen, 
købte Magnus Holgersens gård i Egebjerg med henblik på 
at begynde en udstykning af parcelhus grunde, i lighed med 
det man allerede havde påbegyndt syd for Horsens i 
Tyrsted og Torsted. Senere købte Kommunen også Carl 
Munks gård. 

I løbet få år blev boligområderne Vesterhøjsvej og 
Østerhøjsvej udbygget og man begyndte at interessere sig 
for området vest for Egebjergvej. 

I 1965 købte Lundum Hansted Kommune gården 
"Egesholm", som lå der hvor nu Brugsen ligger. Jorden 
blev, i de første år, forpagtet bort, men efter kommune
sammenlægningen i 1970, hvor Lundum Hansted 
Kommune blev lagt sammen med Horsens Kommune, 
kom der igen gang i byudviklingen. Første trin var 
Egesholm, derefter Birkeholm og endelig Askeholm. 

Da Askeholm, i begyndelsen af 1990-erne var fuld 
udbygget, oplevede vi en nedgangsperiode i hele samfun
det hvor, stort set alt nybyggeri gik i stå, der blev bygget 
enkelte huse, mest på steder, hvor der kunne presses nogle 
få stykker ind. 

Først i året 2000 blev der udstykket et nyt område 
"Kastanjevænget" og "Kastanjeparken" I efteråret 2002 
flyttede 14 familier ind i andelsboligerne i 
Kastanjevænget, og i skrivende stund, bor der l O familier 
i Kastanjeparken, medens 3 huse er under opførelse. 

Afvikling 

Samtidig med udviklingen i udstykningen øst for 
Egebjergvej, foregår der det stik modsatte på Egeskovvej, 
som ligger en lille kilometer nord for Egebjerg. Her for
svinder nemlig en hel bydel. Da Danish Crown besluttede 

at bygge et nyt stort slagteri lige nord for Egebjerg ved 
motorvejsudfletningen "Horsens Nord" betød det, at 6 
familier måtte forlade deres hjem og finde et andet sted at 
bo. Samtidig inddrog Horsens Kommune endnu et areal til 
industriformål, her boede yderligere 9 familier. 
Sammenlagt betød det at i alt 15 familier måtte finde et nyt 
sted at bo. 

"Luskeegnen" 

I et tidligere nummer af"Broen", blev der stillet spørgs
målet- Hvorfor kalder man Egeskovvej og egnen derom
kring for Luskeegnen?- Vi fik aldrig noget fyldestgøren
de svar, men en ting var alle enige om, det var en egn helt 
for sig selv med egne skikke og meninger. 

Historien 

I Broens 11. årgang nr. 3 og 4, var der to artikler, som 
belyste en del af historien bag ejendommene på 
Egeskovvej og Skanderborgvej, men på Lykkeholmsvej lå 
yderligere 5 ejendomme, som også er blevet beslaglagt, 
dels til slagteriet og dels af det nye industriområde. Jeg har 
været i arkivet og fundet nogle oplysninger om disse ejen
domme. Den første vi kommer til er: 

"Mosegården" Lykkeholmsvej nr. 4 

Første ejer vi kender hed Anders Sørensen, han boede 
på gården indtil 1870. Derefter bliver den overtaget af 
Niels Rasmussen Steffensen. Niels Rasmussen Steffensen 
driver gården til 1904, herefter bliver den solgt til Carl 
Jensen, han driver den i 14 årtil1918, hvor den bliver solgt 
til Jens Elisius Jensen. Han sælger den i 1921 til Nicoline 
Kirstine og Thorvald Julius Jensen. Thorvald Jensen døde 
i 1933. Herefter overtog hans søn ~g svigerdatter Anna og 
Egon Frederik Jensen gården. De drev den til 1966. 
Herefter overtog deres søn og svigerdatter Bodil og Erik 
Jensen gården. Egon Jensen døde i 1974. Bodil og Erik 
Jensen boede på gården indtil den i 2001 blev opkøbt af 
Horsens Kommune, med henblik på byggeriet af Danish 
Crown slagteriet. 

"Lykkeholm" Lykkeholmsvej nr. 8 

Første ejere, vi kender er Peter Jørgensen og hans kone 
Ane Jørgensdatter. 

I 1856 overtager Hans Hansen gården og driver den til 
sin død i 1889. Herefter overgår den til hans enke Elsine 
Caroline Hansen. Hun gifter sig imidlertid to år senere i 
1891 med Jørgen Rasmussen. Jørgen Rasmussen driver 

Teksten fortsættes side 12 
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Skanderborgvej nr. 275. 

Lykkeholmsvej nr. 16. 

Lykkeholmsvej nr. 4. 

gården i 23 år til 1914 da bliver den solgt til Laurits 
Monrad Laursen. Fire år senere i 1918 skifter gården igen 
ejer, denne gang bliver den overtaget af Jens Gertsen, han 
sælger den imidlertid samme år til Kirsten Marie og Anker 
Sørensen. Kirsten Marie og Anker Sørensen havde gården 
indtill940, hvor han afstod den til sin søn og svigerdatter 
Jens og Marie Have Sørensen. Jens Have Sørensen døde i 
1978, hans enke Marie Have Sørensen solgte herefter går
den til Torben Ross Sørensen. Marie Have Sørensen døde 
i 2002. Torben Ross Sørensen boede på gården til 1995. 
Herefter blev den solgt til Sabina Sørensen og Henrik 
Christensen. Nu er den, ligesom naboejendommene, solgt 
til Horsens Kommune og nedrevet. 

Lykkeholmsvej nr. 15 

Ejendommen her er udstykket fra "Lerkenfelt" i 1954, 
den var oprindelig på 6 ha. 

Det var Kirsa og Poul Andersen, der byggede ejendom
men og drev den alle årene til Poul Andersens død i 1998. 
Nu er ejendommen opkøbt af Horsens Kommune. 
Bygningerne er revet ned på nær en nyere hal. 

Lykkeholmsvej nr. 16 

Det er ikke meget vi ved om ejendommen her, kun at 
Marie og Frederik Olsen købte den i 1930. Men allerede 
året efter i 1931 var Frederik Olsen så uheldig at blive 
sparket af en hest ude i stalden og den ramte så uheldig, at 
han døde af det. Hans enke Marie Olsen drev ejendommen 
videre i et år. Derefter solgte hun den i 1932 til Anton Emil 
Hansen. Emil Hansen blev senere gift med Else Marie. 
Sammen drev de ejendommen til Emil Hansens død 
1983.Else Hansen døde i 1997. Herefter blev den overta
get af deres søn Jens Jørgen Hansen. Han har så boet der 
siden, men nu er også denne ejendom, der var på ca. 10 
ha., solgt til Horsens Kommune til fraflytning l. okt. 2004 

Lindegården" Lykkeholmsvej nr. 20 

Gården var oprindelig på 12 ha., men motorvejen tog en 
bid af kagen, så der kun blev 8 ha. tilbage. 

Om gårdens historie ved vi ikke så meget. Helena og 
Axel Nielsen købte gården i 1949 og drev den 1976, da 
blev den solgt til Jørgen og Kim Bro, som imidlertid solg
te den igen året efter i 1977 til Niels B. Rasmussen. Niels 
Rasmussen blev der også kun et år. Han solgte den i 1978 
til Henny og Gudmund Hansen og de har boet der siden, 
men nu er den, som de øvrige ejendomme på stedet, 
opkøbt af Horsens Kommune, til fraflytning pr. l. okt. 
2003. 

Vagn Christiansens erindringer 

Jeg villige komme med en kommentar til den seneste 
udvikling på min hjemegn, Egeskovvej "Luskeegnen" Jeg 
her jo haft min barndom og ungdom der. Det er vemodigt 



Det nye storslagteri, der bliver det mest moderne i Europa. 

at det hele nu skal jævnes med jorden. Der hvor så mange 
familier har fået til dagen og vejen. Men udviklingen, som 
vi ikke kan stoppe, har stor magt. Egnen har også været 
hårdt ramt, først kom omfartsvejen og derefter motorvejen, 
og den trekant op til Gedved, der blev tilbage, kunne slag
teriet bruge, meningen er så, at andre også kan flytte derud 
med noget industri. 

I en af de to tidligere artikler i Broen, som omhandlede 
Egeskovvej, har jeg fortalt nogle barndoms og ungdoms
minder derude fra, dem vil jeg ikke gentage her. Jeg vil 
blot slutte med at udtale min fulde forståelse for alle deru
de, for det er ikke rart når man næsten bliver smidt ud af 
sit hjem. 

l 

Kilder: 
Hansted Sognearkiv 
Tinglysningskontoret i Horsens 
Oplysninger fra privatpersoner 
Luftfotoerne er udlånt fra Hansted Sognearkiv, Jens 

Jørgen Hansen og Erik Jensen 

Billedreportage 
Ejendommene på Skanderborgvej, Egeskovvej og 

Lykkeholmsvej som de så ud den 17. juni 1963 da en foto
graf fra Kastrup Luftfoto tog billederne her. 

Fotoet af Mosegården og Lykkeholmsvej nr. 16 er dog 
noget ældre (ca. 1940.) 



NØD 
SKOLEN HAR BRUG FOR HJÆLP! 

l dette halvår har skolen været udsat for mere hærværk, end det er set i 
mange år! Alene knuste ruder beløber sig til over 22.000 kr. Heri er ikke ind
regnet de ruder, som bliver erstattet, når man kender den uheldige. 

Langs stien rundt ved skolen og hallen står der en række høje lamper med 
glaskupler. De er også et yndet mål for kasteskyts - i år er der en regning på 
25.000 kr. på den konto. 

Næsten hver mandag morgen, når det tekniske servicepesonale møder på 
arbejde, starter de med at feje glasskår op i skolegården. Det er knuste flasker 
- fortrinsvis Bacardi Breeze og Smirnoff Iee, de meget populære saftdrinks -
det drejer sig om. Flaskerne kastes mod basketplader mv. i skolegården, når 
de er tømt, og de farlige efterladenskaber ligger tilbage! 

Det er alt sammen noget der sker i week-enden! Det sker heller ikke hver 
week-end, men kommer meget i bølger, næsten som om nogen skal prøve at 
overgå hinanden i et orgie af meningsløs ødelæggelse. Alle de penge, skolen 
må bruge på den slags reparationer går fra den samlede ramme, skolen har til 
rådighed til vedligeholdelse, og alle ved vist, at vi så rigeligt kunne bruge alle 
de penge, der er til rådighed på den konto, til at vedligeholde og male mv. Det 
er ærgerligt at se så mange penge blive brugt til noget, vi "ikke får noget for". 

Det ville være dejligt, om borgerne i Egebjerg ville være behjælpelige med at 
holde et øje på skolen, når det er week-end og ferietid! Hvis folk ville gå en tur 
igennem, reagere, hvis de ser nogen eller hører noget omkring skolen på 
tidspunkter, hvor der ikke burde være nogen. Bare det, at der kommer folk 
gennem området kunne virke præventivt - man ved aldrig, hvornår man bliver 
opdaget! Det er i perioder et stort problem for skolen, og vi har ingen chancer 
for at gøre noget - derfor denne bøn om hjælp! Vi har talt med politiet, og de 
har også lovet at se ind omkring skolen, når de er på patrulje i området! Jo 
flere, der kommer omkring og ser og lytter, jo større chance har vi for at få dette 
meningsløse hærværk stoppet. 

Med venlig hilsen 
Bjarne Schuricht 
Skoleleder 



Ældreboliger på Bakken 

O
m 2 år skulle der gerne stå et splinternyt 

ældrecenter på bakken mellem Egebjerg og 
Hansted med 20 - 24 boliger, 

plejepersonale, cafeteria og aktivitetslokaler. Det var 
teksten i en artikel i Horsens Folkeblad den 15. 
februar 2002. De to år er nu næsten gået, og der er 
ingen aktivitet på bakken endnu, der tyder på at, 
området er ved at få et ældrecenter. Sker der ikke 
noget, er det hele gået i stå? 

Svaret er, at borgergruppen på de 7 personer, der 
stillede sig til rådighed for at komme med ønsker og 
forslag til byggeriet afleverede sit oplæg til 
socialudvalget. Sagen kom for i byrådet der 
besluttede, at der skulle opføres et ældrecenter med 
20 døgn-bemandede boliger og en aflastningsplads, 
samt et service- og aktivitetscenter. 

Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe 
med 2 fra borgergruppen, l fra ældrerådet, folk fra 
kommunen og boligselskabet, som står for byggeriet, 
samt et arkitektfirma. Deres opgave var, at lave klar 
til udbud af byggeriet med borgergruppens ønsker og 

alle de lovmæssige krav for byggeri af ældreboliger. 
Gruppen havde oplægget klar først i 2003, og der 
blev indbudt til en arkitekt konkurrence med 5 
deltagere, og de havde hver et større entreprenør
firma med til at give en totalpris på deres oplæg til 
byggeriet. Alle forslag blev forkastet, da priserne var 
langt over det, som er til rådighed for byggeriet. 

Hvorfor priserne var så høje, er svært at svare på, 
andre steder kan de bygge til de beløb, der er afsat, 
måske er området ramt af, at der bygges Slagteri, 
Statsfængsel og Horsens Forum. 

Det der nu sker, er at byggeriet udbydes i 
fagentreprise og med opstart ca. l. december, og 
følges den tidsplan der var lagt i udbudet til 
konkurrencen på 15 måneder, må det forventes, at 
byggeriet er klar til indflytning og ibrugtagning 
omkring den l. marts 2005. 

De to fra borgergruppen: 
Eva Rouge & Vagn Jensen 



Lundum- Egebjerg
Hansted Pensionistforening 

Efterårs program: 

Ovenpå en rigtig god og varm sommer er det 
tiden, at vi igen må i gang med vores 
møderækker i pensionistforeningen. 

Vores tur til Rebild bakker i maj måtte vi 
desværre aflyse på grund manglende tilslutning. 

Vi håber dog, at rigtig mange af medlem
merne vil møde op til efterårets møder, som 
afholdes den anden torsdag i måneden. 

Torsdag den 9. oktober klokken 14,00 er det 
et par spillemænd fra Gedved, der vil komme 

og underholde os med sang og musik. 
Melodier som vi kender og har mulighed 

for at synge og nynne med på. 

Torsdag den 13. november klokken 14,00 
har vi lavet en aftale med Karin Madsen fra 
Korning, som vil fortælle i ord og billeder om sin 
barndom på børnehjem. 

Alle møderne er i Klublokalerne i 
Egebjerghallen. På grund af kaffen er der 
tilmelding til bestyrelsen senest weekenden før. 
Husk at medbringe en kop. 

Bestyrelsen er på tiden: 
Søren Larsen ................. 75 65 63 85 
Irma Sahner ................. 75 65 64 61 
Lisbeth Brønd ............... 75 65 66 01 
Henry Albertsen ......... 75 65 63 61 
Vagn Jensen ............ 75 65 64 47 

Hansted-Egebjerg 
Husholdningsforening 

Program for september, 
oktober, november, december 2003 

Torsdag den 2. oktober, kl. 19.00 i Klubhuset 
ved Egebjerghallen, besøg fra Advodan, Horsens 

Denne aften får vi besøg af advokat Anne 
Koch, fra Advodan, hvor emnet er "Kvinder og 
økonomi", eller når kvinder tror de er sikret. "Jeg 
vil gribe alvorlige problemer an på en munter -
måske også drillende og provokerende - måde", 
siger Anne Koch. En aften om jura og økonomi 
på en fornøjelig måde. Der bliver lejlighed til at 
stille forskellige spørgsmål. Anne Koch lover det 
bliver en spændende aften. Tilmelding til 
bestyrelsen senest mandag den 29. september. 

Tirsdag den 4. november, k1.18.30, lmerco, 
Horsens. Denne aften besøger vi lmerco, 
Søndergaards udstyr, Hestedamsgade 13, 
Horsens. Vi mødes i butikken, hvor vi vil blive 
vist rundt og få fortalt en del om de forskellige 
gryder, pander, el-artikler, gaveideer m.m. 
Aftenen afsluttes med kaffe. 

Tilmelding til bestyrelsen senest 
onsdag den 29. oktober. 

Mandag den 8. december, kl19.00: Julemøde i 
Klubhuset ved Egebjerghallen. Vores traditionel
le julemøde, hvor vi har pyntet hyggelige julebor
de og serverer kaffe og hjemmebagt kage. Vi vil 
synge de dejlige julesange, og der vil være 
underholdning. Der er også amerikansk lotteri 
med fine gevinster. 

Til alle arrangementer er mænd/ledsager altid 
velkommen. 

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 



Indvielse: 
Hansted Kloster er nu - efter ombygning - igen ved at være beboet. 
Kirkehuset er bygget og de sidste byggecontainere er væk. 
Det betyder, at Hansted Kloster kan fejre indvielse af de nye boliger. 

Indvielsen er fastsat til onsdag den 17. september kl. 16.00 

Alle der har lyst til, sammen med klosterets beboere, bestyrelse og ansatte, at fejre 
indvielsen er velkomne til at deltage i eftermiddagens program, hvor Horsens 
Politi-orkester underholder. 

Arrangementet foregår i Klostergården, hvor der vil være opstillet borde og stole. 

Det vil være muligt at kØbe øl, vand, sandwiches, kaffe og kringle. Der åbnes for 
salg af forfriskninger kl. 15.30. 
l tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet ind i Kirkehuset 

Kl. 16.00 Ve'lkomst 
Fællessang 

Program: 

Kl. 16.1 O Horsens Politiorkester underholder 
Kl. 16.30 Tale v. bestyrelsens formand Stiftamtmand 

Peter Christensen 
Fællessang 

Kl. 16.55 Horsens Politiorkester underholder 
Kl. 17.15 Afsluttende fællessang 

Fællesspisninger: 
Søndagene den 14. september, den 12. oktober, 9. november og 7. december kl. 
12:00, er der igen fællesspisning i Klosterets spisestuer. 
Vi håber rigtig mange fra lokalområdet vil benytte disse søndage til dels at spise et 
måltid mad i dejlige omgivelser og dels være med til, at udbygge og styrke et 
fællesskab for seniorer i lokalområdet. Husk tilmelding senest onsdagen før! 

Syng sammen: 
l skrivende stund arbejder vi på at etablere en syng sammen eftermiddag og en 
syng sammen aften om måneden. Også hertil håber vi på tilslutning fra 
lokalområdets borgere. Tidspunkter vil blive offentliggjort senere. 
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Gudstjenesteliste for .-..wra& 

GUDSTJENESTER LUNDUM KIRKE HANSTED KIRKE 

Søndag den 7. september 10.30 ~ 09.00 
12. søndag efter trinitatis Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 14. september Se 09.00 
13. søndag efter trinitatis Hansted Dorte Isaksen 

Søndag den 21. september 1 0.30 - Høstgudstjeneste Se · 
14. søndag efter trinitatis Ingerlise Sander Lundum 

Søndag den 28. september Se Hansted 1 0.30 10.30 
15. søndag efter trinitatis og Tamdrup 09.00 ved Høstgudstjeneste 

Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 5. oktober . 09.00 ' 10.30 
16.' søndag efter trinitatis l n gerlise Sander Ingerlise Sander 

Søndag den 12. oktober Se 09.00 
17. søndag efter trinitatis Hansted Dorte Isaksen 

Søndag den 19. oktober Se Hansted 1 0.30r. 10.30 
18~ søndag efter trinitatis og Tamdrup 09.00 ved Ingerlise 

l ngerlise Sander Sander 

Søndag den 26. oktober 10.30 09.00 
19. søndag efter trinitatis Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

l 

SØndag den 2. november 09.00 1 0.30 - Kirkekaffe 
Alle Helgens Dag Ingerlise Sander · Ingerlise Sander 

Søndag den 9. november Se 09.00 
21. søndag efter trinitatis Hansted Dorte Isaksen 

Sønd~g den 16. november Se Hansted 1 0.30 ' 10.30 
22. søndag efter trinitatis og Tamdrup 09.00 ved lngerli.se 

Ingerlise_ Sander Sander 
M 

Søndag den 23. november Se Hansted 1 0.30 10.30 
23. søndag efter trinitatis og Tamdrup 09.00 ved Ingerlise 

Ingerlise Sander Sander 
••••• 

Søndag delil 30. november . 14.00 Familiegudstjeneste 10.30 
1. sø~dag i advent · Ingerlise Sander Ingerlise Sander 

' ' 



Formand for menighedsrådet i Hansted: 
Johannes Søvang, Munkhøjvej l, 8700 Horsens. Tif. 75 65 61 03 

Formand for menighedsrådet i Lundum: 
Dorthe Mogensen, Østbirkvej 45, 8700 Horsens. Tif. 75 65 63 65. 

Kirkebil fo~ Hansted sog(J 
kører efte~ ... ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 1 0;30 og kl. 19.30. 
Når du er .interesseret i at ,benytte klrkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa 
{tlf. 75 50 30 00) senest dagen f~r 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 Tc;lXa, 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 1/2 år frem kan kirkebilen også tages til Hansted Kirke. 

Graver ved Lundum Kirke 
Ole Leth ••••• tlf. 75 65 62 32.- Mobil 20 11 69 12 

Askeholm 59, 8700 Hor5ens 

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 



Meddelelser fra sognepræsten 
H østgudstjenester i Lundum den 21. september 10.30 

og i Hansted den 28. september kl. 10.30: 
Vi håber, at mange vil være med til at slutte op om 

denne tradition. Konfirmander vil hjælpe med at gøre 
høstgudstjenesterne festlige og kommer med et bidrag til 
frokost i henholdsvis Medborgerhuset og "Kirkehuset". 
Alle som deltager i gudstjenesterne bliver inviteret til at 
deltage i frokost. Menighedsrådene vil servere brød, 
kartoffelsalat, frikadeller og kaffe for et beløb af 25 kr. 

To •syng sammen· aftener den 8. 
oktober og den 5. november i 
~kehuset•klt930 

Vi synger nye og kendte salmer og sange. Vi, 
forsanger og pianist og håber på nogle hyggelige aftener. 
Menighedsrådet serverer kaffe og brød. l O kr. pr. person. 

Små fortællinger til opmuntring, nu hvor efteråret 
nærmer sig: 

Jeg fandt dem i et blad og vil hermed give dem videre. 
Forfatterne nævnes ikke. (!.Sander) 

M alle blomster 
"En blomst er et øje. 

Kære lille øj e, se på 
mig, nik til mig" , 
skriver kunstneren 
Carl-Henning Pedersen 
i et udstillingskatalog 
fra 1941: Af alle 
naturens blomsterøjne 
sætter han rosens 
kærligt røde blik højest. 
Et andet sted udtrykker 
han det sådan: "Rosen, 
det røde i rosen, den 
uendelige sum af lykke, 
der er samlet i rosens 
røde udfoldelse, den 
røde lykke ... Min drøm 
er at male et billede lige 
så smukt som et rødt 
rosenblad". 

Øjne på stilke. 
I år havde jeg ikke troet, at de overlevede vinteren, de 

gamle røde roser i bedet ned mod åen. En kølig aprilaften 
blev de beskåret. Da beskærersaksens krumme rovdyr 
næb havde taget for sig af retterne og gjort rent bord, lig
nede de indtørrede knogler, der i en sidste kraftanstreng-

else havde arbejdet 
sig op mod lyset. Al 

1 

fornuft tilsagde en, 
at døden var 
indtruffet. Men 
hvilken opstandelse! 
Under en tilsyne
ladende overmagt af 
regntunge sensom

- ~ 

mer skyer havde de gamle planter endnu engang i ugevis 
haft små og store øjne på lange stilke, Med stor 
selvfølgelighed har de set på mig, nikket i tavs 
forundring, men uden en eneste bebrejdelse: 

Hvor kunne du dog tvivle? 
Sommeren er forbi nu, men der er stadig stædigt liv i 

roserne. Jeg kigger ud over mit bed og vi får øjenkontakt, 
nikker til hinanden. Jeg forstår mere og mere, at skal kris
tendommens essens have figur og farve og skal tilværel
sens mening samles i et billede, må det blive rosens, det 
røde i rosen; 

Min Jesus! du stedse skal være 
mit smykke, min rose, min ære ... 
lad hjertet kun dåne og briste, 
min rose jeg aldrig vil miste! 

Efterårsglød 
Snart falder løvet for alvor i alverdens gyldne farver. 

Det er utrolig smukt, men samtidig er det også vemodigt. 
Den stemning rammer Benny Andersen i et digt om sin 
elskede Rosalina: 

Jeg bliver trist og vemodsfuld hvert år 
omkring den tid, da sommeren ender. 
Erkendelsen af årene, der går -
et løvfald i livets kalender. 
Jeg bliver ti år ældre på ti minutters tid 
og himlen bliver så dyster, og månen gullighvid 
og jeg si 'r: Rosalina, lad os hel're vende om! 
Nu må vita' lidt hensyn til min alderdom! 

Benny Andersen bruger en spadseretur i efteråret som et 
billede på vores vandring gennem tilværelsen: Som årene 
går, oplever vi løvfald i livets kalender. Bladene påvort 
eget livs træ, eller vore kæres, kan blive syge og mørke og 
måske falde af alt for tidligt. Alligevel skal vi forsøge at 
fange de små intense solstrejf, der pludseligt kan bryde 
igennem de mest truende og forrevne efterårsskyer. 

Det gør Rosalina! Hun ser ikke løvfaldet som tegn på 
død og forfald, tværtimod glæder hun sig over bladenes 
varme og gyldne glød og siger: 



Ved du hvad? 
Jeg glæder mig til efteråret kommer, det har altid gjort 

mig stærk og glad! 
Jeg synes, jeg går i stå, når det er sommer. Efterårets 

farver har glød og temperament. jeg føler mig som genfødt 
hver eneste gang. 

Rosalina hjælper sin triste ven til at bliveglad for livet 
på ny - ved selv at være det! 

Hun er så fuld af livsglæde og livsmod, at det smitter af 
på den modfaldne ledsager, så han .liver op og udbryder: 

Ja, hvorfor se tilbage, når man hel're vil se frem? 
Nu tager jeg og Rosalina Karlsvognen hjem! 

Når vi rammes af efterårsvemod og føler os sårbare og 
skrøbelige, har vi mere end nogen sinde brug for at have in 
mente, at vemodet kan forvandles til nye stærke kræfter 
ved at være nærværende og om-sorgsfulde over for hinan
den. 

Og det gælder for alle os med løvfald i livets kalender, 
at Gud ikke slipper en eneste, selv om vi kan være flygti
ge som en bunke løv i en efterårsstorm; men Gud holder 
fast og lader os til sidst tage Karlsvognen "hjem". 

Naser Khader 
kommer i Lundum 
Medborgerhus 
11. november 19.30 

Forår i december. 
I romanen "Prioritaire" fortælles, at en farmor og hen

des barnebarn hvert år tager en tur ud på landet i august. 
De går langs de afhøstede marker og samler kom i deres 
medbragte poser. Det er et trygt ritual, men med et stænk 
af vemod, for sensommerens luft er skarp som nyspidsede 
blyanter. 

En dag i december mødes de to igen, tænder levende 
lys, breder aviser ud, gør klar med potter og muld og mens 
det mørkner, sår de augustdagens kom - og ved, at når det 
begynder at spire, er det , og det vil ikke vare længe, før 
solsorten atter begynder at fløjte. 

Farmoderen dør, men barnebarnet tager troligt turen i 
august og sår i december. De to dage opleves samhørighe
den så stærk, at farmoderens velkendte duft krydrer luften 
- duften af hyacinter, der netop har lettet kræmmerhuset af! 

Alle ønskes hermed et godt efterår med et forhåbentlig 
farverigt liv. 

Kærlige tanker fra 

GYntJed ise eanaet 

liden tierkulturelle udford ri ng ~~ 
Danmark bliver i stigende grad et multietnisk og 
multikulturelt samfund - to begreber som skræmmer mange. 
Men hvad betyder det? Nogle mener at dansk kultur er truet, 
andre at det går fremragende godt, og at det er fantastisk 
eksotisk. Sandheden er at Danmark er under forandring og J 

at det giver både problemer og nye muligheder. Naser Khader giver sit bud på danskheden 
af i dag og på om man kan være både dansker og muslim på samme tid. 
Naser Khader, født 1963, er mf'er, cand.polit., foredragsholder og forfatter ti l bøgerne 
"khader.dk" og "Ære og skam". Naser Khader har boet i Danmark, siden han var 11 år
før da i Damaskus. Naser Khader er valgt til Folketinget for Det radikale Venstre i Østre 
Storkreds. 

Entre 30 kr. Tilmelding nødvendig til 
Hanne Hauser 75 65 48 05 eller hannehauser@ofir.dk 

Arrangører: Lundum Menighedsråd, Brugsfonden og Lundum Borgerforening 
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ården 
Interview med Birgit og Gregers Andersen om Teglgården i Egebjerg 

Gregers Andersen, du og din kone Birgit har 
ejet Teglgården. Vil du fortælle lidt om den? 

Ja det vil jeg da, men det historiske om gården kan jeg 
ikke gøre rede for længere tilbage end til 1944, da den før
ste gang blev overtaget af direktør Finn Lauritsen Horsens 
Jem & Stål, og hans kone Magda. Det hedder sig, at den 
samme Magda nægtede at flytte med på Teglgården af den 
simple grund, at spisestuen var for lille til hendes spise
bord. Dette problem blev så løst ved at direktøren måtte 
bygge 2-3 m. til den nordlige ende af stuehuset, og spise
stuen blev derved forlænget. 

Det lille træhus ved gården blev ligeledes opført af Finn 
Lauritsen i 1950 og anvendt som bestyrerbolig. 

Gården blev i Lauritsens tid drevet som traditionelt 
landbrug, men stuehuset blev i deres ejertid nærmest ende
vendt og indrettet, til det der efter datiden måtte betragtes 
som en herskabsbolig. Deres initialer er den dag i dag med 
solidt smedearbejde indprentet både i vejrhane og gelæn
der ved havedør og indretningen af huset er, mig bekendt, 
stort set ikke ændret siden. 

I 1958 solgte Lauritsen Teglgården til gårdejer Jørgen 
Nyborg, der ligeledes drev den som almindeligt landbrug, 
men i 1962 blev den atter overtaget afFinn Lauritsen, som 
så havde den til 1971, hvor den blev købt af direktør Leif 
Kraul. 

Gregers foran det nye træhus. 

LeifKraul var vist nærmest" bidt af en gal travhest" og 
det satte sit præg på gården i de ca. 7 år, han stod som ejer 
af den. Udhusene blev alle indrettet som hestebokse, ca. 40 
stk, og markerne blev prioriteret til travbaner og hestefol
de. 

I 1978 købte Birgit og jeg så Teglgården. Den havde på 
det tidspunkt stået tom og upasset hen i et par år. 

Hvor længe havde l så Teglgården? 

Den har vi for så vidt endnu, men i 2001 solgte vi byg
ningerne med tilhørende 2 ha., så det blev til det meste af 
23 dejlige og virksomme år, vi sammen med vore børn 
havde der. Skønt stedetdemede kræver en stor arbejdsind
sats for at det kan bevare sit smukke særpræg, erkender vi 
gerne, at vi på sin vis savner det, og vi føler det trist, at vi 
nu ikke mere kan komme der. 

Levede af gården i de år? 

Ja det gjorde vi, men ikke af det, der dengang var at for
stå som traditionelt landbrug. Vi fik styr på markerne og 
havde i de første år lidt kødkvæg, men hovedvægten af 

bedriften var minkene. Vi byggede en minkfarm på den 
del af det udyrkede areal, hvor der i sin tid havde ligget et 
teglværk, deraf navnet Teglgården . Teglværket var i drift 
indtil 1920 - 30 og stenene til de nuværende bygninger, 



Birgit og Gregers Andersen i Ders hyggelige stue. 

mener jeg er leveret herfra.- En af årsagerne til, at vi købte 
Teglgården var, at jeg kunne se, at der ved en passende pla
nering kunne skabes en fortrinlig plads og beliggenhed for 
en minkfarm, på arealet, hvor teglværket havde ligget. Da 
vi planerede, stødte vi på rester af det gamle teglværk, 
såsom fundamenter og sveller til tipvognsspor m. m. 

Et par af vore daværende naboer på Vandværksvej 
udtrykte dengang betænkeligheder ved, at vi ville etablere 
en minkfarm så tæt ved byen. En var bange for at minkene 
skulle løbe op og æde hans papegøjer, og en var bange for 
at de skulle springe op i barnevognen og bide den lille. 
Heldigvis er ingen af delene sket, og vi føler da, at vi har 
haft og stadig har et særdeles godt forhold til vores nabo
er. 

Hvor kom l fra? 

Både Birgit og jeg kommer fra Gyllingegnen ved 
Odder. Før vi flyttede på Teglgården, havde vi været for
pagtere på gården Hanstedholm i ca. l O år. 

Vi kunne derfra skimte stuehuset på Teglgården, og vi 
var nok lidt betaget af dette syn, så her var sikkert en anden 
årsag til at vi flyttede. 

Havde i kendskab til minkavl i forvejen? 

Ja vi begyndte så småt med mink i 1968 med ca. 30 avl
stæver. Da vi købte Teglgården, havde vi en ejendom med 
minkfarm i Enner med ca. 500 tæver. 

Den solgte vi i 1979, og minkene blev flyttet til 

Teglgården, hvor vi efterhånden kom op på ca. 1500 tæver. 
Både minkfarmen og agerjorden til Teglgården er i dag 

forpagtet ud. 
I valgte så at bygge et træhus som nyt stuehus til 

Teglgården. Hvorfor skulle det netop være et træhus? 
Jo de mennesker der vælger at bo i træhus, de har som 

regel en holdning til det. 
For os er der ingen tvivl om at det er meget miljørigtigt 

og at trivslen i et træhus er helt i top. Ej heller er der tvivl 
om , at et træhus der er bygget rigtigt er særdeles økono
misk at bo i. - og endelig er der det vægtige argument, at 
jeg altid har sat pris på at arbejde i træ. 

Hele proceduren med at få diverse tilladelser til at fra
sælge de gamle bygninger og til at opføre det nye stuehus 
på den beliggenhed vi nu havde valgt, det var en ret 
besværlig affære, der gik næsten 3 år fra vi begyndte at 
søge og til vi kunne begynde at bygge. Der er ingen tvivl 
om, at vi i hele denne procedure havde en uvurderlig hjælp 
af Ulla og Jørgen Ullvit,- hendv. advokat og landinspektør, 
samt af hæderkronede Erling Jensen, tidligere kommunal
politiker i Horsens. 

Hvor stor er jeres familie? 

Vi har to børn, en datter og en søn. Vores datter Sif er 38 
år. Hun er sygeplejerske og bosat i Langballe ved Århus, 
hun er gift, - i alt fald så godt som,- og har to dejlige piger 
på 3 og 6 år 

Sønnen Peter er bosat i Malaysia og er malaysisk gift, 
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hos dem har vi et livstykke af en sønnesøn på 6 år. Ingen 
tvivl om at de har et godt liv derude i varmen,-og det er jo 
det afgørende også for os. At vi så, hvad der er naturligt, 
gerne ville have set lidt mere til dem end vi gør, må komme 
i anden række. Vi må så bruge vores ferieresurser på at 
rejse ud og besøge dem. 

Er det så indiskret at spørge om, 
hvad l laver i dag? 

Nej det er det ikke, og helt ærligt så er det, i forhold til 
det vi tidligere havde om ørerne, ret begrænset hvad vi 
laver. 

Birgit har altid været et meget udadvendt menneske 
med en masse kreative evner, så hun har altid et eller 
andet, hun er i gang med, og hvad mig selv angår, så har 
mange her omkring sikkert bemærket, at jeg har en svag
hed for gamle biler, så hver især har vi altid et eller andet 
gøremål, som interesserer os . Desuden nyder vi meget at 
have tid til at støtte og hjælpe vore børn og børnebørn 

Nu har vi boet her i "bjælkehytten" i ca. 2 år. Det første 
års tid var der nok at tage fat på med at fa huset lavet fær
digt med værksted og garage m. m., især under hensynta
gen til at jeg i perioden lige før og efter vores flytning 
havde problemer med en nedslidt hofte, som nu har faet 
nye kuglelejer, så nu går det lidt igen. 

For at være sikre på at vi ikke falder helt hen, har vi købt 
en lejlighed, som skal sættes i stand inde i Horsens, så lige 
nu er der ikke udsigt til at vi kommer til at kede os. 

Jeg vil godt røbe min egen alder, den er 66 år, men 
Birgits alder skal jeg ikke have sagt noget om, men så vidt 
jeg husker er hun 2 år yngre end jeg. 

På fritidsplan har jeg stadig et formandsjob i Horsens 
Bådeklub og det har jeg haft siden 1981. Vi har ikke selv 
båd mere, men vi har været fritidssejlere i godt 30 år og har 
sammen med vore børn haft utrolig mange gode oplevelser 
omkring klubben, fjorden og sejlsporten i øvrigt. 

Et kig i stuen. 

Indkørselen til Teglgården. 

Mit mangeårige engagement på lystbådehavnen, har så 
bevirket at der ikke har været plads til at deltage i de for
skellige aktiviteter i Egebjerg området. 

Et forhold som jeg i dag nok vil beklage. 

Er i glade for at bo i Egebjerg? 

Ja det er vi helt bestemt, vi sætter pris på hele området 
og på Horsens by. Birgit kommer i det samme ind fra jord
bærrene og hendes kommentar til spørgsmålet er"Jo vi er 
glade for at bo her og for Hansted - Egebjerg området, 
ellers havde vi nok ikke boet her så mange år som vi har". 

Den kommentar kan Gregers Andersen godt tilslutte sig 
og tilføjer, at den er både dækkende og rammende, og at 
det gælder alt, lige fra gode naboer og til et godt lokalsam
fund. 

Gregers Andersen kan i øvrigt ikke lade være med at 
bemærke, at der i de 43 de har været gift, har der meget 

sjældent været uenighed mellem 
ham og Birgit, og han er sikker på 
at det skyldes, at de til deres bryl
lup lavede en aftale om, at Birgit i 
fremtiden skulle tage sig af de min
dre opgaver og Gregers de større 
ting. 

Men indtil nu havde der kun 
været småting. 

Det var et bekendtskab med et 
par mennesker, som har taget deres 
hårde tøm i livet, men som i dag 
bor i et aldeles pragtfuld hus hvor 
de "nyder deres otium", 
både på en energisk og aktiv måde. 

Det er uden tvivl med til at 
holde dem begge unge. 

Frands Paaskesen. 



Sidste nyt fra Kastanjevænget 
- af venlige mennesker, også kaldet Rynkeby ... Tekst Frands Paaskesen 

V i har det faktisk godt her og vi har da også allerede 
haft et par hyggelige sammenkomster. 

Den første var da vi indviede flagpladsen. Det gjorde vi 
den 5 .juni, altså Grundlovsdag ved en lille sammenko~st, 
hvor hver især kom med stole og borde og mad og dnkke 
efter behov. 

Vi havde det virkelig hyggeligt, vi sang et par sange, og 
Henry Ahle spillede til og vi følte hver især, at vi kom 
hinanden ved. 

I samme anledning gav foreningen Kastanjevænget en 
smuk træbænk, som virkelig pynter på pladsen ved siden af 

fl~~- . 
Sankt Hans fejrede vi også. På grund af regnen fik VI 

ikke tændt bålet fØr kl. 22:15, men så blussede det også op, 
så det kunne ses langt omkring, - det var nemlig bygget op 
på en måde, så det ikke var blevet særligt vådt af regnen. 

Også en god aften. . 
Torsdag den 5. august holdt vi høstgilde. Markerne hge 

uden for vores huse var blevet høstet og halmen var 
presset, så alt var klar. 

Vi mødtes kl. 17, med borde og stole. Bordene blev 
festligt pyntet med kornaks, blomster, m.m. og derefter 
hej s te vi flaget. 

Så gik vi tilbords hvor vi rigtig hyggede os med den 
gode mad, som vores damer havde lavet. Der var i hvert 
fald ingen der gik hverken sultne eller tørstige fra bordet. 

Mogens Kirkegaard havde trykt nogle sange, og det 
allerbedste var at en af dem havde han selv skrevet, nem
lig "Rynkeby- sangen", den gjorde stor lykke og der var 
absolut enighed om, at den for fremtiden skulle være 
Kastanjevængets "nationalsang". Vi sang den også to 
gange og den følger med artiklen her. 

Og Henry Ahle, med sit gode humør, stod som sædvan
ligt for musikken. 

Som jeg begyndte vil jeg også slutte. Vi har det virkelig 
godt her, og der er al mulig grund til at tro at vi også næste 
år vil fejre høsten, "med et gilde og en sang" 

Rynkeby-sangen 
Mel: Folk srr om mig, jeg drømmer alle dage 

Richard Farelly 1952 

Der er et sted, det ligger midt på bakken, 
det ikke har sin lige her til lands, 
det · kaldes · Rynkeby i folkesnakken, 
men pyt med det, vi harfor glæde sans. 
Her er såskønt, når lærkens triller lyder, 
og sommersolen giver os kulør, 
vi samles gerne og os sammen fryder, 
forsang og spil gi'r dagen højt humør. 
Når Henrytrækker i harmonikassen, 
så bliver alle li" som født påny, 
og .der.ier gang i sangen her på pladsen, 
og flaget vajer flot i Rynkeby. 

l fjorten huse under .røde tage, 
derleverviet liv.i ,harmoni, 
en øl, en snaps skal nu os rigtig smage, 
når arbejdslivets travlhed er forbi. 
·Nu har vi tid at passe vore haver 
og gå til gymnastikogforedrag. 
Virejser ud9g ser hvad andre laver. 
Naturen er for os en mærkesag. 
Vort skønne ·land harmange gratis glæder, 
til . mark Og ~n g \li dag lig har et kig. 
Er der i verdenmange smukke steder, 
i Rynkeby, der er mit .. livs musik. 

For selv om vi er gamle .pensionister, 
så er vi stadigvæk i fuld vigør, 
vi spiller golf og nogle ercyklister, 
og der er il<ke det vi ikke tør. 
Lad .andre .tale blot om vores rynker 
Vi hardog ikke stress og mavesår 
Vi. nyder ~ft'nerne når solen synker 
Og tænker på de mange gode år. 
Vi passerbørnebørn og deres hunde, 
vor hjælpsomhed har vundet sig et ry. 
Det dejligF var, ja skønt, når blot jeg kunne 
som hundredårig bo i Rynkeby. 

Foreningen Kastanjevænget har sponseret en 
smuk træbænk, som virkelig pynter på pladsen 
ved siden afjlaget. 

MK2003 

Øeptember - oktober - november 2003==============================================(D 



Kanotur 2003 
May Alling Kjems har været med på juniorernes 
anatur 30. juni - 2. juli 2003. 

I 
stedet for en traditionel sommerlejr valgte vi i år at tage 
på en tre dags kanotur. Grunden var denne, at vi havde 
været på den fælles gruppe-sommerlejer, og derfor 

ikke havde behov for noget lignende så kort tid efter. 
Desuden havde vi ikke prøvet det før. 

Mandag 

Vi startede meget tidligt mandag morgen fra 
Egekvisten. Derfra blev vi kørt ud til Skjern å, hvor vi 
havde bestilt to kanoer. Vi fik pakket alt vores grej ned i 
kanoerne, og af sted gik det. Villy, Sandra og Maria i den 
ene kano og Kim, Simon og jeg i den anden. Den første 
dag vi sejlede, skulle vi igennem en masse søer. Men det 
var heldigvis ikke noget problem, for vejret var fantastisk 
ikke en vind rørte sig. 

Efter vi havde sejlet et stykke tid, fandt vi et godt sted 
at holde frokostpause. Vi parkerede kanoerne inde ved 
bredden og gik i land. Villy stod i den ene kano for at få fat 
i sin uundværlige kaffekop. Da han havde fundet den, ville 
han så lige træde i land ... hmm ... det gik bare ikke helt så 
godt, som han havde planlagt. En, to, tre, vupti og kanoen 
lå på hovedet, og Villy lå nede i åen og plaskede rundt. Vi 
gjorde alle vores bedste for ikke at grine. Det lykkedes hel
ler ikke så godt, for det så ret sjovt ud. Bagefter måtte vi 
fiske efter vores ting, der nu lå og svømmede rundt i åen. 
Det eneste, der gik tabt, var Villys solbriller. Alt andet fik 
vi fisket op igen. 

Ved en fire- fem tiden nåede vi den campingplads, hvor 
vi havde bestemt, at vi skulle have aftensmad. Så gjorde vi 
noget jeg kun har prøvet den ene gang i al den tid, jeg har 
været spejder, vi gik op på campingpladsens grillbar, hvor 
aftensmaden bestod af pomfritter og pølser. Den noget 
unormale aftensmad smagte kanon, og den røg lige ned. 

Efter at vi havde spist, stod den på roning. Vi havde sta
dig 4 km til vores overnatningssted. Der nåede vi til på 
knap 40 minutter, hvilket må siges at være ret stærkt, efter
som man normalt sejler 4 km/t på Skjern å. Det sidste 
stykke fra campingpladsen og til overnatningsstedet var 
smalt og meget laoget. Da vi kom til pladsen, som vi havde 
helt for os selv, fik vi hurtigt sat vores telte op. Og så var 
der dømt hygge. Vi havde en rigtig hyggelig aften, indtil 
Maria desværre fik det dårligt, og det blev nødvendigt at 
ringe efter hendes mor. Derfor var Maria desværre ikke 
med på resten af turen. 

Tirsdag 

I løbet af natten var det begyndt at regne, naturligvis 
ikke bare sådan noget smådrypperi, næh, næh! Når det skal 
regne, skal det åbenbart regne ordentlig, så det stod ned i 
stænger. Det gjorde det også, da vi vågnede. Vi fik i en fart 
lavet noget overdækning så vi kunne sidde næsten i tørvejr 
og få vores morgenmad. Da vi havde spist, og det stadig 
ikke var holdt op med at regne bare den mindste smule, 
blev vi enige om at ligge inde i vores telt alle sammen for 



at spille kort. Efter vi havde ligget der et godt stykke tid, 
stilnede det en smule af - ikke at det holdt om med at 
regne, næ, næ, så heldig skal man åbenbart ikke være. Men 
når nu det var stilnet af, blev vi enige om at sejle igen. Vi 
kom sent af sted, klokken var omkring 11 om formiddagen. 
Men det gjorde ikke noget, for vi sejlede ret stærkt. Der var 
ikke nogen, der gad pjatte alt for meget. 

Sidst på eftermiddagen holdt det endelig op med at 
regne. Det var først ca. 5 minutter, før vi var ved overnat
ningsstedet. Men hvad, det var helt klart bedre end ingen
ting. Mens vi fik set os omkring og slået teltene op endnu 
engang, blev skyerne stille skilt fra hinanden. Og tro det 
eller ej: solen var rent faktisk på den anden side. Så blev 
der meget hurtigt konstrueret en tørresnor. Og alt vores tøj 
hang ud over det hele, for det gjaldt om at få noget tørret, 
man kunne jo aldrig vide, hvornår det havde tænkt sig at 
regne igen. Det var en flot aften. Himlen var blevet helt 
skyfri, og vinden var der ikke alt for meget af, dejligt! 

Efter aftensmad fik vi besøg af Irma og Tommy. De 
havde alverdens lækkerier med, men det bedste var de 
hjemmebagte pølsehorn. Lige en tur over bålet, og de 
smagte kanon. Var egentlig meget mæt i forvejen, men der 
kunne nu alligevel lige ryge et par stykker ned. Det var 
smadder hyggeligt med deres selskab. 

Onsdag 

. Morgenen tegnede rigtig godt. Vejret var dejligt, næsten 
mgen skyer. Så vi pakkede sammen og nød stille det sidste 
stykke af vores kanotur. Men glæden varede ikke alt for 
længe. Hen ad formiddagen begyndte det at regne igen. Vi 
søgte hurtigt ind under de nærmeste træer for at komme 
li?t i læ. Til sidst kunne træerne ikke holde vand mere, og 
Vl kunne lige så godt padle videre. Det syntes som om at 
regnen ikke ville holde op, og vi var ved at være ret sultne 
efter vores middagsmad. Men da klokken var omkring et, 
lysnede det, og vi bestemte os for, at nu skulle det være. 
Hele tiden medens vi spiste, skinnede solen. Efter vi havde 
spist, klarede det meget op, og da det var helt holdt op med 
at regne, sejlede vi stille og roligt videre. 

Vi havde ikke noget, vi skulle nå, vi havde masser af tid. 
Så vi roede kun for at styre, så vi hyggede os og nød de 
fantastiske omgivelser, vi befandt os i. Jeg, som sad forrest 
i den ene kano, fandt en perfekt måde at ligge på. Man læg
ger sig med røven i bunden af kanoen, benene lægger man 
op på sædet, og hovedet lægger man på forstævnen med 
kraven af redningsvesten som hovedpude, kanon! Der syn
tes både Villy og Kim, at jeg lå alt for godt. Kim startede 
med at sejle med vilje ind i alle træer, der hang ud over åen. 
Så jeg fik det lige i hovedet. Oven i det syntes Villy, det var 
sjovt at sprøjte vand på mig, hvilket resulterede i en min
dre vandkrig. Vi drev hurtigt frem til vores slutsted. Lige 
idet vi var fremme, begyndte det at regne voldsomt igen. 
Så vi fik hurtigt kanoerne på land og løb hen under den 
nærliggende bro. Der sluttede vores kanotur, hvor Sandras 
far og Tommy kom 
og hentede os. 

Det var en rigtig 
god tur, selv om vi 
ikke var lige heldi
ge med vejret, men 
alle holdt humøret 
oppe, hvilket er det 
vigtigste. Så tak 
for en kanon 
kanotur 



VIkingelejr os. -12. juli 2003 
N. C. m. fl. refererer fra seniorernes og spejdernes 
deltagelse i distriktets vikingelejr. 

Forpionering 

Vi var tre fra gruppen der blev enige om, at det der for
pioneringslejr egentlig lød meget spændende! Og nu tæn
ker du måske, hvad er en forpioneringslejr? 

Det er en lejr inden selve lejren, hvor man forbereder 
alt, inden resten ankommer. Vi var ca. 20 pionerer, som 
kom fra mange forskellige grupper i det gamle Midtland 
distrikt, der nu er delt op i mindre distrikter. 

På sådan en lejr er der masser at lave. Der skallaves el 
og vand til alk toiletter, scenen skal bygges, og der skal 
laves en indgangsportal og meget meget mere. 

Pionerlejren varede fra tirsdag aften til alle de andre 
spejdere begyndte at komme lørdag, og det var kanon 
fedt!! Man møder en masse nye mennesker og får set, 
hvordan en lejr bliver bygget op, vi kan alle varmt anbefa
le andre at prøve det! 

Lørdag den 05. juli 

Vi skulle alle mødes på Kvisten klokken 09:00 for at 
tage på vikingelejr, men blev dog 45 minutter forsinket 
pga. Gustav skulle med. Da vi omsider kom derned, skul
le vi alle hjælpe med at bygge lejren op. Forinden da havde 
forpionererne dog gjort et stort stykke arbejde. 

Da vi var fantastisk hurtige til at bygge lejren op, havde 
vi masser af fritid inden aftensmad. Denne blev brugt til at 
gå lidt rundt og tjekke de andres lejre. 

Da klokken næsten var 17:30, begyndte vi at lave vores 
aftensmad; den stod på spagetti og kødsovs. 

Klokken 21;00 sad vi alle oppe ved scenen, for der skul
le lejrbålet til at starte. Vi blev alle budt hjertelig velkom
men til vikingelejr 2003, som var den sidste 
Midtlandistrikts lejr. Da lejerbålet var sluttet, gik vi ned i 
lejren og forsatte med vores egen, N.C., Tanja og Henning 
havde inviteret dem, de havde været på forpioner sammen 
med, til at komme og hygge lidt sammen med os. 

Søndag den 6. juli 

Allerede klokken 08:00 var der morgenmad, men 
forinden da havde Henning været oppe og hente alle vores 
madting klokken 07:00. Det skulle vi skiftes til hele ugen. 
Man kan godt sige, at der ikke var kamp om, hvem der 

skulle op klokken 7:00. 
Da alle havde spist, skulle vi til fælles flaghejsning. 

Klokken 10:00. var der lejrgudstjeneste oppe på scenen, og 
først om eftermiddagen var der aktiviteter. De startede 
klokken 14:00. Vi skulle ned og lave noget pionering til et 
mindre tivoli. Desværre skulle vi også rive det ned, da akti
viteten sluttede. 

Til aftensmad skulle vi have vikingegryde med majs
blanding og ris. Til desserten var der frisk frugt. Det pas
sede med, at lederne skulle til ledermøde, da maden var 
færdig, så det var de nok ikke lige så glade for. 

Om aftenen skulle vi på aftenløb, der var en masse for
skellige poster, hvert sted skulle man slå med 2 terninger 
for at se, hvor langt man skulle, før man skulle have den 
næste post. Efter løbet skete der ikke rigtig noget, og så gik 
folk rimelig tidligt i seng. 

Mandag den 7. juli 

I dag var det så N.C., der skulle tidlig op. Da han kom 
tilbage, gik han da også i seng igen, for der var ingen grund 
til at være oppe endnu, for der var jo først flaghejsning 
klokken 08:30, og bagefter skulle der være morgenandagt. 
Det blev ikke til så meget andagt, men lidt søvn i stedet. 

09:30 skulle vi have dagens første aktivitet, som hed 
tvekampe. Det blev ikke til så meget, men vi da lavet en fin 
halskæde, hugget et stykke brænde og lavet et helvedstæp
pe (det var lavet ud af brændenælder). Man kan nok godt 
sige, at vi ikke gjorde så meget ud af det. 

Hen ad klokken 12:00 skulle vi til at have middagsma
den på bordet, for så skulle der spises. Det blev da også til 
en lille lur i solen for dem, der ville, efter middagsmad, for 
vi skulle først på aktivitet klokken 14:00. Da klokken nær
mede sig 14. måtte vi hellere komme af sted, for vi skulle 
lave noget primimad. Vi skulle lave tre ting, æg i kartoffel, 
fisk og noget brød. 

Det var kun vores fisk, der ikke var så vellykket, ellers 
smagte det vældig godt. 

Til aftensmad skulle vi have medister m. grønsagsfad 
og kartofler. Det blev en vellykket middag og til dessert fik 
vi frugtsalat. Resten af den dag skete der ikke så meget ud 
over, at der blev spillet konge i et par timer eller tre. 

Tirsdag den 8. juli 

I dag var det så en fra troppen, der gerne ville op og 
hente vores mad. 

Tirsdag var den dag, hvor alle skulle på hike, dog havde 
vi ikke meldt os på nogen, så derfor gik vi bare ind til øst
jysk idrætscenter. På vejen dertil kom vi forbi sparkøb
manden i Daugaard, hvor vi provianterede lidt. I 



Hedensted købte vi vildt ind i Aldi. I østjysk idrætscenter 
svømmede en del rundt. Det var dog ikke nok for vores 
piger, så de tog sig en gang massage. 

Efter en tre timer begyndt vi så at gå hjem igen. Det skal 
da lige siges, at vi ikke måtte komme tilbage før onsdag, 
for der var kommet en hel masse ulveunger. Men da vi ikke 
var tilmeldt en bike, kunne vi ikke se noget problem i det. 
Da vi kom hjem i lejren, lavede vi os noget mad og slap
pede af resten af aftenen. 

Onsdag den 9. juli 

Onsdag var den helt store slap-af dag, hvor der ikke 
skulle laves noget udover mad selvfølgelig, dog havde 
Scoutamok arrangeret et beach party for alle mellem 14 og 
20 år. Man kan godt sige, at de havde gjort lidt ud af det. 
De havde lige lavet en strand i dagens anledning, dog ikke 
så stor, men den var der. Der var mange forskellige 
meninger, nogen kunne lide det og andre kunne ikke. 

Om aftenen var der et stort lejrbål for alle spejdere. 

Torsdag den 1 O. juli 

Det var så dagen, hvor vi igen skulle ud på nogle af de 
mange aktiviteter! 

Om formiddagen hed vores aktivitet orientering, her 
skulle vi blandt andet bedømme afstande til nogle fastsatte 
punkter og nivellere. Om eftermiddagen var vi på uld, her 
kunne man lave mange forskellige ting af uld, fx filthatte 
og -armbånd! Vi blev enige om, at det ville være helt opti
malt at lave med bævere og ulve. 

Vi var så heldige, at vores ledere stod for svømmehal
saktiviteten, så vi gik lige lidt før fra vores aktivitet og fik 
os et tiltrængt varmt bad. Da vi alle var godt gennemvas
ket, gik vi tilbage til lejren for at starte på aftensmaden. 
Menuen stod på hakkebøffer med tomater og peberfrugter 
i stanniol samt skivede kartofler i stanniol. 

Ved 9-tiden var der natløb for juniorer, spejdere og 
seniorer. Alle seniorer stod på post, men det holdte absolut 
ikke troppen tilbage for at vinde løbet suverænt! Eminent! 
Inden alle så dyner, eller rettere sagt soveposer, var der 
som altid lidt lejrhygge forskellige steder i lejren! 
Afhængig af hvor man nu havde mødt nogle nye lejrven
ner, eller som Henning, kærester! 

Fredag den 11. juli 

Fredag var dagen, hvor den store temadag skulle løbe af 
stablen. Om formiddagen forberedte alle grupperne hver 
deres boder og vikingetøj! Plus, at der også skulle forbere-

des et vikingernåltid bestående af bl.a. vikiugetoast med 
hjemmelavet ost. 

Om eftermiddagen var der en masse forskellige viking
eboder, fx var der Mc Viking og et sted hvor man kunne få 
vasket hår! Ved vores bod, som lederne stod for, kunne 
man lave Thors hammer i bly! Udover de mange boder var 
der en stor vikiugedyst distrikterne imellem. Som afslut
ning på det hele skulle vi lave et rekordforsøg. Det gik ud 
på, at vi alle sammen skulle deltage i en sangleg, hvor vi 
skulle sidde på hinanden, helt klart et hit! Bagefter skulle 
vi i gang med at tilberede endnu et stort vikingernål tid. Det 
bestod af revelsben, hvor Per stod for den fantastiske mari
nade. Til det fik vi salat og hjemmebagt brød! 

Som afslutning på lejren var der ved 9-tiden et kæmpe 
afslutningslejrbål, der var en fantastisk stemning, og alle 
var glade. Men det var ikke enden, vi har en tradition, som 
siger, at man ikke sover den sidste nat på lejren, dette var 
der dog nogle, der ikke helt overholdt. Men de, som gjor
de, var Henning, Per, Michael, Christa og lille Mette fra 
Bankager (Christian, Magnus, Peter, Anne, kald ham, hvad 
du vil , han lystrer på alt) Det endte med, at nogle senior
spejdere fra Horsens blev vækket med skønsang og ind
købsvogn i forteltet! De var dog ikke de eneste, som blev 
vækket med morgensang, lederne fra Ølsted (Martin 
Sternberg) var også blandt de heldige! De vågnede dog 
beklageligt nok, mens vi prøvede at vælte deres telt. 
Nedtur! 

Lørdag d. 12. juli 

Lørdag var den dag, hvor vi skulle hjem igen, men først 
skulle vi lige have brækket alt det ned, som vi nu engang 
havde fået bygget op i løbet af ugen, spisebordet havde vi 
dog pillet ned dagen før, derfor havde vi tid til at hjælpe 
Hatting med deres spisebord, lidt efter lidt begyndte alle de 
andre også at komme op, men der var ikke rigtig noget at 
lave mere. 

Det var kun en tre telte, men de skulle lige have lov at 
blive tørre, derfor var vi så energiske, at vi hjalp med at 
rive scenen ned, og l, 2, 3 så var der ikke mere at lave. Da 
vi kom ned igen, var teltene blevet tørre, så de skulle også 
lige pakkes sammen. Da der ikke var mere at lave, skulle 
vi rundt og sige farvel til alle vores nye venner, og Henning 
tog lige et smut over forbi Skærbæk gruppe og sige farvel 
til sin nye kæreste! Hvad der videre sker mellem de to, ved 
vi godt, men det er en intern hemmelighed!!. 



Fælles sornrnerlejr ~t~ 
Tekst: Karin Hansen il 
O

nsdag d. 28. maj samledes hele Egebjerg gruppens 
spejdere, bæver, ulve, juniorer, spejdere og 
seniorer ved skolen. Da alle havde sagt farvel, 

steg vi på bussen og kørte til hytten Bogensholm, som 
ligger ned til Ebeltoft vig, et utroligt dejligt sted. 

Inden spejderne ankom var lederne mødt op for at 
pakke alt det grej, rafter, telte, tov patruljekasser ja 
simpelthen alt det der skal bruges på en spejderlejr. Gunni 
og Kim kørte vores grej op til lejren. 

Efter ankomsten var det tid at sætte teltene op. Ulvene 
var ikke alle lige interesseret i, hvordan man 
rejser et telt, men alle skulle være med ellers havde de ikke 
noget at sove i 

Da lederne skulle rejse lederteltet viste det sig at det var 
tipien uden pløkker vi havde fået med, så det var godt at 
det ikke stormede. Martin blev spurgt om han ikke kunne 
kende forskel på lederteltet og tipien, det var nemlig ham 
der pakkede telte. 

Da pigerne skulle i poserne syntes de ikke der var ret 
meget plads i et 8 mands telt til 7 ulve. Men efter en del 
ping pong på ord sov alle ulve, de kunne godt være der. 

Vi ledere samledes omlaing bålet, fik en kop teffe, og 
lige pludselig kom der en ræv, det viste sig at den vil 
komme hver aften, for at se om der var noget spiseligt, selv 
fra vores spisebord snuppede den en kage og vi sad ellers 
lige bagved. Ræven havde også fat i Bryndis' s pose og 
slæbte den ca. lO meter væk 

Torsdag morgen var det bæverne der stod for morgen
gymnastikken: Katten efter musen. 

Flaghejsning. Morgenmad opvask og teltorden. 

Alle ulve blev bedt om at smøre sig med solcreme, den 
besked fik de 5 gange daglig, for solen var meget hård og 
vi var ude i det fri hele tiden. 

Det er dejligt at spise når solen skinner og med en 
dejlig udsigt ud over Ebeltoft og vigen 

Nu skulle der arbejdes på at få lavet et spisebord ud af 
rafter. Ulvene blev helt gode tillave besnøringer, nu kunne 
de også se at knob og besnøringer kan bruges til noget 
fornuftigt. 

Resten af dagen havde vi ulviade, som er en olympiade 
for ulve med forskellige discipliner 

Bl.a. pakke en flødekaramel ud med kniv og gaffel, 60 
m. løb, spydkast, kartoffelløb og mange andre vi havde 15 
forskellige .Villy hjalp os færdige med ulviaden så vi 
kunne komme ud at bade som ulvene havde plaget om hele 
dagen. Det var dejligt at komme ud at bade, lidt koldt og 
saltet. 

Aftensmaden skulle forberedes, vi var heldige Irma og 
Tommy havde slaællet vores kartofler. Bøfferne måtte vi 
stege på panden inde i køkkenet, da brændet var vådt, men 
pyt vi blev alle mætte. 

Efter opvasken holdte vi lejrbål, hvor den lokale præst 
kom og holdt andagt, han talte om at vi alle er guds børn, 
og han kan li'os som vi er. Lige pludselig fik vi besøg af 
dronning "Margrethe" og prins "Henrik, som fortalte om 
Vitus Bering og om en af hans rejse, som vi skulle på næste 
dag. I slutningen af præsentationen kom det fra Sara: Lone 
du har taget mit udklædningstøj. 

Sange og sketchs blev fremført. Prøv bl.a. at synge Der 
er et yndigt land med 2 vattamponer i munden og først 

Ulvene klar til at nyde 
deres morgenmad. 



Badning i Ebletoft Vig, køligt men dejligt. 

have drukket 3 glas vand. Ulvene fik overrakt medaljer. 
Tillykke til jer alle. En sjov og hyggelig aften. Godnat. 

Fredag morgengymnastikken stod ulvene for det blev 
en fodboldkamp, da der var fodboldmål på lejren. 
Morgenmad, opvask og teltorden som er svær at holde en 
hel dag, især jer piger ikke sandt.? 

Nu skulle vi på rejse med Vitus Bering. Men først blev 
alle delt på tværs af enhederne, dernæst skulle hvert hold 
lave et sejlskib, som de skulle sejle i fra opgave til opgave. 
Det blev til 5 flotte skibe. Derefter drog holdene ud på rej
sen hvor de kom til forskellige poster der skulle bl.a. mixes 
en vitamin rig drinks, da deltagerne på rejsen dengang fik 
skørbug som er en mavesygdom, de fik for lidt c vitaminer. 
Skyde med kanoner, støbe et anker, lave mursten, finde 
ting i naturen som ikke fandtes den gang. Da rejsen var ved 
at være slut fik alle muligheden for at komme ud at bade, 
det benyttede mange sig af. 

Vores fællesspisnig bestod af kylling over bål, salat og 
flutes. UHM. Bæverne blev hentet af deres forældre og 
sagde tak for denne gang. 

Vi gik en tur langs stranden med de ulve der havde lyst, 
vi fandt sjove sten og slog smuttere. En dejlig og fredelig 

Pigernes fremvisning af i Arabiens drøm. 

aftentur. Vi gik i poserne og sagde godnat efter en varm, 
oplevelsesrig og spændende dag .. 

Denne lørdag morgen var det juniorerne der stod for 
morgengymnastikken. Efter morgenmaden, opvasken og 
teltorden lavede ulvene 2 pitabrød med fyld og fik vand 
eller saft i deres drikkedunk, vi skulle nemlig på minihike. 

Tommy og Michael startede med at tage ca. halvdelen 
af ulvene og Dorthe med ud til Skandinavisk dyrepark, de 
havde en del problemer med at finde derud, resten af ulve
ne og jeg begyndte at gå dem i møde, vi havde gået et 
meget langt stykke syntes de ulve jeg havde med, inden det 
blev vores tur til at blive kørt det sidste stykke vej . Vel inde 
i parken løb vi over til ulvene, hvor der blev fortalt om 
ulvene. Vi gik videre og var hele parken rundt, vi fik fod
ret nogle af dyrene, så og fik fortalt om deres nye bjørne
anlæg, med bjørne banden, som er bjørne der en del frække 
og sjove. Legepladsen blev benyttet og vi sluttede af med 
en ts. 

Vi havde aftalt at vi skulle hentes kl. 16.30 og nu var det 
omvendt hvem der skulle køres først, men "stakkels " mig 
jeg gik også med de ulve der skulle køres til sidst. 

Efter en kort pause hjemme i lejren, begyndte vi at tage 
vores spisebord ned, så aftensmaden blev nydt oppe ved 
hytten hvor der stod en del bænke, vi havde bestemt at vi 
skulle have pizza, det havde Irma og Tommy og nogle ulve 
og juniorer lavet. Vi havde fælles spisning med juniorerne. 
Vi spiste det hele, det var meget lækkert. UHM .. 

Lejrbål med forskellige indslag bl.a. ulvepigerne frem
viste/sang: Arabiens drøm. Og Thomas viste os lidt break
dance. Godt gået. Teffeen blev også nydt. 

Nu havde sommerlejrudvalget planlagt at vi skulle have 
et smugler løb. 3 steder var der mulighed for at score "guld
barrer" der et andet sted kunne indløses til penge. Der var 
en del toldere som forsøgte at fange smuglerne med deres 
guld, pengene kunne de ikke frarøve . Efter løbet blev 
pengene talt op, der var præmie til 3. l ulv, l junior og l 
spejder de der havde flest penge. Nu var klokken også næs
ten l, så ulvene gik i poserne uden vrøvl. 

Søndag morgen sov vi alle ca. l time længere selv om 
jeg havde sagt til ulvene at de skulle op på samme tid som 
de andre dage. Efter flaghejsningen , morgenmaden og 
opvasken var det tid at pakke sammen. Deres egen bagage, 
teltene, tovet, rafterne og alt det andet vi havde haft med 
blev læsset på lastbilen som Gunni kom med ved l O tiden. 
Det var dejligt at Gunni kunne få Air Liquide/Hede 
Nielsen til at sponsorere både lastbil og dieselolien dertil, 
det var en stor hjælp. Så en STOR TAK fra hele Egebjerg 
gruppe. Til sidst havde ulvene deres fy fy kasse, der var 
"kun" 25 ting i denne gang, den ulv der havde flest ting 
deri, havde 7 ting, der var 5 ulve der ikke havde noget deri, 
godt gået. Nu kom forældrene og hentede deres barn og vi 
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ledere, Irma og Tommy sørgede for at alt var gjort klar til 
at vi kunne forlade lejren. 

Her til sidst vil jeg gerne sige Irma og Tommy en STOR 
TAK for den store hjælp I har ydet os på vores fælles 
sommerlejr 

Tak til alle for en god lejr, vi fik lært hinanden at kende 
på en anden måde end til daglig. 

I weekenden den 22. - 24 august afholder vi "spejder for 
en dag arrangement" på Brugsen' s græsplæne. 

De"gamle" ulve sender vi op tiljuniorerne og vi ulvele
dere vil gerne sige tak for mange sjove og spændende ople
velser. Håber I far mange sjove oplevelser, det ved jeg I 
gør. 

Vi modtager også en del nye ulve, fra bæverne. Vi glæ
der os tii at lære dem at kende. 

Er der børn i 2. eller 3. klasse, der kunne tænke sig at 
gå til spejder, er I velkommen til at møde op en flokaften, 
onsdage kl. 18.30 - 20.00. 

(Hvis I vil være sikker på at, vi eri/ved spejderhuset, så 
ring lige i forvejen. Tlf. 75 65 65 02.) 

Forældremøde: onsdag den 17. september kl. 18.30 -
20.00, der er almindelig flokmøde for ulvene. Ingen flok
møde i uge 42. 

Den 25. - 26. oktober tager vi på hyttetur, hvorhen er 
stadig en hemmelighed. 

Et skib "sejler" videre på eventyr, nye opgaver skal/øses. 

Magnus, Frederik, Christoffer og Patrick hjælper hinanden 
med at holde te/torden. 

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. Laila Søgaard Ul. 75 65 68 18 lirsdag 18.00·19.30 

Ulve 02 .. 03. kl. Karin Hansen Ul. 75 65 65 02 Onsdag 18.30·20.00 

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

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

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

Ønsker du at høre mere om arbejdet som frivillig leder hos KFUM-Spejderne i Egebjerg, 
så ring til gruppeleder Michael Hansen tlf. 75 65 69 35 . 



Som vist på billederne herunder er depothuset bygget sammen med "Kul/a", således at der er et overdækket område 
mellem depothuset og "Kul/a", hvilket betyder, at der er "tørskoet" adgang til den sektion af depothuset, som lejer har 
rådighed over. 

Nytfra 
spejderhytten "Kullcl' 

D 
et er ca. l år siden at spejderhytten "Kulla" blev 
indviet efter en omfattende renovering, dog 
med et par projekter som ikke var afsluttet på 
daværende tidspunkt. 

Et projekt var opførelse af et nyt depothus, et andet at 
vandskure ydervæggene samt fær-diggørelse af ude area
lerne, herunder en ny bålplads. Vandskuringen er gennem
ført, og 

i foråret er projektet med opførelse af et nyt depothus 
blevet gennemført, til stor glæde for lejere af hytten, samt 
for "hytte far". 

Depothuset er inddelt i 3 rum - et isoleret rum til div. 
spejdergrej og til rengørings-midler - et stort rum til bræn
de og div. medbragt grej aflejer eks. regntøj, støvler, mad
varer (der ikke kræver køling) mv. - og endelig et stort rum 
til "hyttefar". 

Idet forløbne år har der været en flot udlejning af 
"Kulla" - der har været ca. 800 børn. 

Det er meget glædeligt, idet målet med renoveringen af 
"Kulla" netop er at der kommer 

så mange børn som muligt og benytter det utrolige 
naturområde "Kulla" er beliggende i. 

Vi har været forskånet for indbrud, efter at der er opsat 
tyverialarm, samt en bom over vejen ned til "Kulla". Dog 
er der stadig nogle, som synes, at vores tagrender er bedre 
end de, der kan "købes" i byggemarkederne- så her har vi 
igen et stykke arbejde med at er-statte de stjålne tagrender. 

Set. Georgs Gilderne i Horsens 
v. Henrik Madsen 



Dagplejedag 
Den 14-05-03 afholdte vi den årlige landsdækkende 

dagplejedag. I år havde vi valgt olympiade idet 
temaet i dagplejen i år er børn og bevægelse. 

Der var børn fra mange lande fx Canada, Kina, 
Danmark, Tyskland, Sverige og mange andre. 

Vi startede dagen med rundstykker og saftevand - kaffe 
the. Der var en del forældre der deltog "dejligt". 

Vi gik derefter i samlet optog til børnehaven, hvor vi 
blev modtaget af mange spændte børnehavebørn. De 
havde pyntet deres grønne areal med balloner og flag, og 
et langt dækket bord med kiks m. glasur og slik, de bragte 
megen lykke. Til at skylle dem ned, var der saftevand. 
Kaffe og the var der til de voksne. Tusind tak for alt det i 
gør når vi kommer, det var virkeligt dejligt. 

Vi sluttede af med Olympiade ved klubhuset, tunnel -
balancebom - kartoffel på ske - vælte vandflasker m. bold. 
Til sidst kom der en stor abe og gav slik til børnene. 

Nogle sluttede af med at spise middagsmad, jeg er sik
ker på at alle børn var meget trætte. Det var en rigtig god 
dag. 

Ursula Søvang 

Udflugtsdag 
Den 18-06-03 tog Skovtroldene på udflugt til 

Hanstedholm. 
Vi blev hentet i bus kl. 9:15 fra legestuen og selv om 

Alle på vej til optog i Børnehaven. 

det småregnede var tøjet 
varmt og humøret højt allige
vel. På Hanstedholm blev vi 
varmt modtaget med nybagte boller 
og saft. Derefter blev vi vist rundt på gården, der var heste, 
køer, kaniner, grise og geder, som vi alle måtte røre ved, og 
det var noget der vagte jubel. Derefter så vi hallen med 
korn og traktorere, og som bestilt blev der tørvejr da vi 
skulle spise vores mad. Børnene havde selv madpakker 
med hjemme fra, som blev spist med stor appetit og nys
gerrige blikke fra sidekammeraterne. Vi voksne fik flutes, 
som prikken over i'et havde Rebekkas mor bagt kage til 
dessert, lækkert. 

Kl. 12:00 kom bussen og hentede en flok trætte og glade 
børn, så tusind tak til Hanstedholm for en dejlig dag. 

Sanne Falbe 

Udflugtsdag 
Den 27-05-03 kørte vi i Myretuen alle samlet i bus til 

Hanstedholm, hvor brugere og personale stod klar med 
hjemmebagte boller m. marmelade, kaffe/ the. Da vi havde 
nydt det, blev vi vist rundt til alle dyrene, der var grise, 
marsvin, kaniner, får, geder, høns, heste og vi sluttede af 
med at se hallen med deres store maskiner, traktarere 
m.m. 



Andreas, Simon, Katrine, Peter og Oskar i baggrunden. 

Så var klokken ved at være frokosttid, alle børnene 
havde jo deres årlige hjemmebragte madpakke, det var 
meget spændende hvad den indeholdte af gode sager. 

Vi dagplejer nød en flutes, som vores pædagog havde 
hentet til os. 

Lækre kiks serveret i børnehaven. 

Nadia, Christine, Anette, Lærke, Jonathan, Emma og 
Emilie. Flotte ik '!. 

Der var lige lidt tid til at rende rundt på gårdspladsen og 
slå maver. Såkorn bussen kl 12, alle var klar til at tage 
hjem og få sig en god lur. 

En stor tak til Hanstedholm for endnu en begivenheds-
rig udflugt. Ursula Søvang 

En sød lille kanin, bliver vist frem. 

Lærke sidder og nyder udsigten. 

eeptember - oktober - november 2003==============================================le 



KALENDEREN 
SEPTEMBER 
Søndag den 14. kl. 12:00. 
Hansted Kloster. 
Fællesspisning i Klosterets spisestuer. 
Husk tilmelding senest onsdagen før. 

Onsdag den 17. kl. 16:00. 
Hansted Kloster. 
Indvielse af Hansted Kloster. Alle der har lyst til, 
sammen med klosterets beboere, bestyrelse og 
ansatte, at fejre indvielsen er velkomne til at 
deltage i eftermiddagens program, hvor 
Horsens Politi-orkester underholder. 
Arrangementet foregår i Klostergården, hvor der 
vil være opstillet borde og stole. Det vil være 
muligt at købe øl, vand, sandwiches, kaffe og 
kringle. Der åbnes for salg af forfriskninger kl. 
15:30. l tilfælde af regnvejr flyttes 
arrangementet ind i Kirkehuset 

Tirsdag den 30. kl. 19:00. 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

OKTOBER: 
Torsdag den 2. kl. 19:00. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Besøg af advokat Anne Kock fra Advodan i 
klubhuset ved Egebjerghallen. Emnet: "Kvinder 
og økonomi" eller når kvinder tror de er sikret. 
En aften om jura og økonomi på en fornøjelig 
måde. Der bliver lejlighed at stille spørgsmål. 
Tilmelding til bestyrelsen senest mandag 
den 29. september. 

Lørdag den 4. kl. 19:00. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Høstfest. Tre retters menu, dans ved Putte og 
Ole. Pris 150 kr. pr. person. Tilmelding til Vagn 
Rumph tlf. 75 62 70 19 eller Bent Andersen tlf. 
75 65 69 12 - 20 95 58 58,. sffmest den 30. 
september. 

Onsdag den 8. kl. 19:30. 
Kirkehuset- Hansted menighedsråd. 
"Syng sammen" aften. Vi synger nye og kendte 
salmer og sange. Vi, forsanger og pianist, håber 
på en hyggelig aften. Menighedsrådet 
serverer kaffe og brød. 1 O kr. pr. person. 

Torsdag den 9. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

Torsdag den 9. kl. 14:00. 
Lundum-Egebjerg-Hansted 
Pensionistforening. 
Et par spillemænd fra Gedved spiller og under
holder med melodier, vi kender og har mulighed 
for at synge og nynne med på. Klublokalet i 
Egebjerghallen. Tilmelding senest weekenden 
før. Husk at medbringe en kop til kaffen. 

Søndag den 12. kl. 12:00. 
Hansted Kloster. 
Fællesspisning i Klosterets spisestuer. 
Husk tilmelding senest onsdagen før. 

Torsdag den 15. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

Torsdag den 23. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

Tirsdag den 28. kl. 19:00. 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

Torsdag den 30. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 



NOVEMBER: 
Tirsdag den 4. kl. 19:00. 
Absolut sidste frist for indlevering af Brostof 
til december nr. der udkommer 1. - 2. 
december. 
Der vil blive strammet op med. hensyn til 
deadline, så Brostof der afleveres efter 
denne dato, vil stå over til næste nummer. 
Husk at billeder, der ønskes bragt i Broen, 
skal ledsages af en billedtekst. 
Obs! Ny e-mail:steen-broen@stofanet.dk 

Tirsdag den 4. kl. 18:30. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Denne aften besøger vi lmerco, Søndergaards 
udstyr, Hestedamsgade. Vi mødes i butiken, 
hvor vi vil blive vist rundt og få fortalt en del om 
de forskellige gryder, pander, el-artikler, gaveid
deer m.m. Aftenen slutter med kaffe. 
Tilmelding til bestyrelsen senest onsdag den 
29. oktober 

Onsdag den 5. kl. 19:30. 
Kirkehuset - Hansted menighedsråd. 
"Syng sammen" aften. Vi synger nye og kendte 
salmer og sange. Vi, forsanger og pianist, håber 
på en hyggelig aften. Menighedsrådet 
serverer kaffe og brød. 1 O kr. pr. person. 

Torsdag den 6. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

Søndag den 9. kl. 12:00. 
Hansted Kloster. 
Fællesspisning i Klosterets spisestuer. 
Husk tilmelding senest onsdagen før. 

Tirsdag den 11. kl. 19:30. 
Lundum Medborgerhus. 
Naser Khader holder foredrag om "den 
tierkulturelle udfordring". Nasar Khader har boet 
i Danmark, siden han var 11 år, før da i 
Damaskus. Er valgt til falketinger for det 
radikale Venstre. Entre 30 kr. Tilmelding nød
vendig til Hanne Hauser 75 65 48 05 eller 
hannehauser@ ofir.dk 

Torsdag den 13. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

Torsdag den 13. kl. 14:00. 
Lundum-Egebjerg-Hansted 
Pensionistforen ing. 
Karin Madsen fra Korning, kommer og fortæller 
i ord og billeder om sit barndom på børnehjem. 
Tilmelding senest weekenden før. Husk at 
medbringe en kop til kaffen. 

Torsdag den 20. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

Tirsdag den 25. kl. 19:00. 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

Torsdag den 27. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

DECEMBER: 
Torsdag den 4. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 

Fredag den 5. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Julefrokost for lokale virksomheder, 
håndværkere etc. Kontakt Lars Madsen tlf. 75 
65 65 47 eller Palle Guldager tlf. 75 65 60 45 
tor at rekvirere menuoversigt, priser, tidspunkt 
m.m. Sidste frist for tilmeldig er den 23. 
november. 

Søndag den 7. kl. 12:00. 
Hansted Kloster. 
Fællesspisning i Klosterets spisestuer. 
Husk tilmelding senest onsdagen før. 

Mandag den 8. kl. 19:00. 
Hansted-Egebjerg H usholdningsforening. 
Julemøde i Klubhuset ved Egebjerghallen. 
Vores traditionelle julemøde, hvor vi har pyntet 
hyggelige juleborde og serverer kaffe og 
hjemmebagt kage. Vi vil synge de dejlige 
julesange og der vil være underholdning. Der er 
også amerikansk lotteri med fine gevinster. 

Torsdag den 11. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Bankospil 



El-installationer klares af 

El-installatører 
Knud Kristensen - Dan Elkjær Petersen 

Skovgårdsvej 13, Egebjerg 
Tlf. 75 65 63 28 

Murerfir1naet BBR 
v/Bøje Bundgaard Rasmussen 
Skovgårdsvej 2 - Egebjerg ~~e".. 
8700 Horsens ~e~~._ .. ~ 

Tif.: 75 65 68 91 
Bil: 20 13 72 54 
Fax: 75 65 66 54 

Tilbygninger - Renoveringer 
- Flisearbejde m.v. 

Lille firma - STOR service 
- mester kommer selv! 

DAMKJÆR ANLÆGSGARTNERFIRMA APS 

Mangler du inspiration eller hjælp til arbejdet i haven. 
Så er vi klar med en hjælpende hånd. 

Kontakt os på telefon 

75 65 45 94 
NY ANLÆG- RENOVERING -VEDLIGEHOLDELSE 

www.damkjaer-ag.dk 

Entreprenør og Aut. 
kloakmester 

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

• Alt i kloak og dræn, 
incl rotteskader 

• Støbning af fundamenter. 
Nyt hus/tilbygning. 

• Indkørsler og terrasser. 
• Udlejning af minigraver - plade

vibrator u/m fører- rendegraver ml fører. 
• Bortkørsel af jord, trærødder, 

samt levering af sand m. v. 

Malerfirma• 
MICHAEL ROSENBERG 
Løvenørnsgade 15, 8700 Horsens 

Mobil: 20 42 15 05 

Dansk lærketræ i hel- og halvtømmer samt klink 
og rustik - miljørigtigt alternativ til trykimprægnering. 

Rekvirer produktinformation, prisliste. 

1-----~$----. 4" Lærk-klinkebeklædning 

· --§'~2:=~ -- ,;;;gg:: C---- 6" Lærk-klinke-
. · -~ · · -- ~1 beklædning 

Lundum Savværk ApS 
- det grønne savværk 

Torpvej 59, Lundum, 8700 Horsens, 
Tlf. 75 65 42 58 - Fax 75 65 49 44 

Opskæring af lærk og douglas m.m. • Lønarbejde udføres 



EGEBJERG-EL 
El-installatør Henning J u hl l@ l 
Egebjergvej 194 - Egebjerg 

Tlf. 75 65 61 76 
L.evwl med el 

Nu er tiden til nyt tag! 
Alt i renovering, TILSLUTTET 

reparat~o~. Isolering, ~ARANnØU' 
brandSikring, IIØ'- ORDNING )l/11M 
vinduer, døre og 
udestuer af træ, plast 
og aluminium, 
Nybygning og 
tilbygning. 
Vi er også Decra 
tag eksperter. 

IIABT 
KØKKEN & BAD 

Hansted Tømrer- & 
Snedkerforretning ApS 

Hanstedvej 17 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. 

~·-......... .,.....",",....".ll"'f, , . ",. 

AUt'I<I!.OAKMESTER ~ / 
, lilsluttet Kloakinesternes KvalitetskontrofA/S ., 
;;;:.JiiR'W:l•"= < eX ' ' 

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens 

7 5 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. 

Rin9 ti\... LARS MADSEN 
Gl. kirkevej 17 - Egebjerg 

o et 
beta\ er 
s\9 

Tit. 75 85 85 47 - 40 38 70 47 

EGEBJERG WS 
Vi klarer alle former for reparation og nybygning 
•Vand Tilsluttet WS-

branchens 
• Varme garantiordning 

• Sanitet 12\. 
• Gasinstall. \SI 
• Gasservice 
75 65 62 45 
Mobiltlf. 40 45 54 38 
Skovgårdsvej 18 - Egebjerg 
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens 

Ulla, Ullvit (auktionsleder, aut. bobestyrer) 
Per Q. Ovesen (H) 
Jørgen Pedersen (H) 
Mogens Yde Knudsen, LLM. (H) 
Michael Bach Jensen (H) 
Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN 
Ole Søgaard-Nielsen (H) HORSENS 

Vitus Berings Plads 1 
D r. Helene Beriths MOller (Of counsel) DK-8700 Horsens · 
Ulrike Berner (Rechtsanwaltin) Telefon 70 10 13 30 
Berit Kornbæk Boisen Telefax 76 28 14 28 
Kasper Fuglsang E-mali horsens@advokatg11Jppen.dk 
Hanne Biltoft-Knudsen, LLM. Homepage www.advokatgruppen.dk 

Madlam af 

M. 
MULTILA W 
Muninational Association 
lndependent Law Firma 

ejendomshandler • testamenter og ægtepagter 
dødsboer • retssager , gældssanering 

personskadeerstatning • ægteskabssager. lejeret 
byggeret • forsikringsret , foreningsret 

- og de fleste andre juridiske fagområder 
indenfor privatlivets og erhvervslivets retsforhold 

Ring for en uforbindende samtale ' 



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 75 62 80 07 • 75 6219 02 

~~~~ 
-~-
/l l \ ', 

Guldager Energi A/S 
Frederiksberggade 25 

8700 Horsens 


