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LUNDUM - EGEBJERG- HANSTED 
PENSIONIST FORENING 

V
ed det første møde i efteråret havde vi besøg af 
arkæolog Anne Mette Kristiansen, som fortalte 
om det de havde fundet ved udgravningerne i 

Egebjerg området, og der hvor fængslet i Enner skal ligge. 
Hun fortalte også om tidligere fund, der er gjort i de to 
omrilde r. 

Enner skatten, som blev fundet for 150 år siden, består 

af over l 000 sølv og guldmønter fra Vikingetiden, som i 
dag opbevares på Nationalmuseet i deres depot. Her i 
Egebjerg området foretog National museet en udgravning 
af 2 gravhøje ved Lærkenfeldt i 1926. 

De fandt nogle fine drikkehorn, de opbevares også på 
Nationalmuseet. Højene er dateret til ca. 400 år før vor 
tidsregning, så det beviser, at der har været bosætning i 
otmådet i flere tusind år. 

Vinterens program 2005 
Torsdag den 13. januar klokken 12,00 indledes det 

første møde i det nye år med nytårsspisning. 

Efter middagen får vi besøg af Ole Schmidt, som i ord 
og billeder vil tage os med på en tur til Svalbard. En 0-. 
gruppe i Ishavet nord for Norge, af nogle kaldet 
Isbjørnenes land. Den største af øerne er Spidsbergen, som 
er næsten på størrelse med Danmark og med ca. l 000 ind
b"ggere. 

Prisen for middag og kaffe er 70,00 kr. 
Husk, der er tilmelding senest weekenden før, samt at 

medbringe tallerken, bestik og kop til kaffen. 

Torsdag den 10. februar klokken 14,00 arrangerer vi 
en fastelavnsfest med tøndeslagning og underholdning 
merl sang og musik. Irma vil synge for og Børge vil 
komme og spille på Harmonikaen. 

Torsdag den 10. marts klokken 14 00 er der general-

forsamling med dagsorden ifølge vores vedtægter. Efter 
generalforsamlingen er der bankospil. 

De, som ikke har fået deres medlemskort fornyet, kan få 
det ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, 
eller når der afholdes møde i foreningen. 

Alle møderne er i klubhuset ved Egebjerghallen. På 
grund af kaffen er der tilmelding til bestyrelsen senest 
weekenden før. 

Husk at medbringe kop. 

Bestyrelsen er på tiden: 
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Irma Sahner .................... 75 65 64 61 
Lisbeth Brønd .................. 75 65 66 01 
Henry Albertsen ................. 75 65 63 61 
Vagn Jensen ............ · ..... ,' ; 75 65 64 47 
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Arets borger 2004 er valgt 

Marianne Thomsen. 

I. så slap det ud: 

Venlig, smilende, åben, givende af sit store 
overskud, alle kender hende, 
udtaler Susanne Falbe, der arbejder i 
"Skovtroldene", en afdeling under dagplejen, og 
hun tilføjer, at den person, hun har været med til at 
indstille til "Årets Borger" i Egebjerg - Hansted, er 
meget synlig i lokalområdet og har været med i 
mange aktiviteter, og hun siger sjældent nej til at 
hjælpe andre. 

Dagplejen kender hende særdeles godt 
som en meget positiv mor fra dengang, 
Marianne Thomsens datter Nicoline blev passet der. 

Broens udvalg og bestyrelse har valgt årets borger, og 
det blev Marianne Thomsen, selv om .der var mange andre, 
der også på en eller anden måde har gjmi sig fortjent til 
denne udmærkelse. 

spisetid, og Mariannes mand, Jørn, tidligere kok, er ved at 
være færdig i køkkenet for i dag. Jonas og Nicoline, fami
liens to børn, sidder i fjernsynsstuen. Nicoline, 12 år, går i 
6. klasse på Egebjergskolen, og Jonas på 19 er i murerlære 
på andet år. 

Mariannes far, Hans Thomsen, er også mødt op som 
formand for Broens bestyrelse; han er for nylig gået på 
pension efter at have været graver i Hansted i mange år; 
Hans Thomsen var i øvrigt selv indstillet, men man mær
ker ingen jalousi fra hans side, kun faderlig stolthed over 
datteren. 

Mogens Kirkegaard har besøgt Mariarme og hendes 
familie på Egebjergvej i deres hyggelige rødstenshus, hvor 
der tidligere var købmandsforetning. 

Så snart man kommer ind i huset, mærker man, at her er 
der både hygge og ro, et varmt miljø. Det er lige ved 

Marianne får at vide afsin far, at hun er udnævnt tilArets Borger og modtager både et varmt tillykke og den 
medfølgende gave. 
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- Du har gjort et stort arbejde for 
idrætsforeningens sommerfest igennem 6 år. 
Hvordan gik det til, at du fik den opgave? 

- Jeg havde jo haft meget at gøre i idrætsforeningen, 
siden jeg selv gik til fodbold. Jeg har aldrig siddet i besty
relsen, vist det eneste jeg ikke har lavet i den forening. Og 
så startede jeg med at være træner for poder, da jeg var en 
16-17 år, og dengang kom jeg også med ind i fodboldung
domsudvalget, så allerede dengang startede mit frivillige 
arbejde. Men så var jeg væk nogle år, hvor jeg var både i 
Hamborg og London, og da jeg kom tilbage, begyndte jeg 
at spille fodbold igen. Og på et tidspunkt blevjeg så spurgt, 
om jeg ikke kunne have lyst til at være med til at arrange
re sommerfesterne. 

Mens Marianne fortæller om, hvordan hun arbejdede i 
Hamborg i to år for den danske sømandskirke og nærmest 
blev som en mor for dem alle sammen, kan jeg ikke undgå 
at bemærke den vitalitet, der stråler ud af hende. Hun vil 
uvægerligt blive et midtpunkt, hvor hun færdes . Efter et år 
som au pair pige i London kom hun tilbage. 

- At være i Hamborg var næsten lige som at være i 
Egebjerg, alle der kom i sømandskirken, kendte mig. Jeg 
kom i kontakt med alle, lige fra sømænd og au pair piger 
til generalkonsulen. Mange af de fastboende danskere kom 
i kirken, så det var utroligt spændende at være der. I 
London var der meget mere puls og en helt anden atmo
sfære af storby. Der gik jeg ofte til musik eller bare sad på 
en bænk og så på livet rundt omkring, og der kom næsten 
altid nogen hen og snakkede med mig. 

-Hvilke opgaver er der i forbindelse med sådan en fest? 
- Da jeg startede i sin tid, løb den over flere dage, det 

var fra onsdag til lørdag, og jeg kom ret hurtigt med til at 
skulle lave lørdag aften. Og så var det formanden, der var 
hovedansvarlig for det hele. Men der var mange i udvalget 
og mange frivillige til de forskellige arrangementer. Det er 
altid let at finde folk til at udføre konkrete opgaver, men 
det er sværere, hvis de skal have ansvar for selvstændigt at 
løse opgaverne. Det er der mange, der finder uoverskue
ligt. 

Nu er det blevet lavet om til, at Paul Kirkegaard og jeg 
har taget hovedansvaret for alle dagene, og så har vi kortet 
det ned. Lørdag aftensarrangementet strøg vi, fordi det bli
ver for dyrt for familierne, hvis de skal komme den aften 
også og bekoste entre, spisning, måske babysitter osv. Så 
de sidste gange kom der ikke ret mange. 

- Giver sommerfesten et godt overskud? 

-Ja, det gør den nu. Sidste år gav den 30.000 kr. i over-
skud, og i år 34.000 kr. Det er jo lækkert, når man er fær
dig med sådan et stykke arbejde, og så se det gode resultat. 
Pengene giver vi så videre til idrætsforeningen, der skal 
bruge dem til ungdomsarbejde Men folk bakker godt op 
om de øvrige arrangementer, også når der er fodboldkam
pe lørdag formiddag. Torsdag aften til grillaften og ikke 

mindst fredag til helstegt gris kommer der mange, vi solg
te i år 200 portioner. 

Marianne for fuld udblæsning på de skrå brædder. 

- Foruden sommerfest har du jo også været 
med i revy i forsamlingshuset? 

Marianne siger storsmilende, at det med at være med i 
revyen var faktisk en byttehandel med Lis Stouby. - Det 
var fordi jeg spurgte hende, om hun ville være med til at 
lave sommerfest. Det er i orden, Marianne, sagde hun, men 
så skal du også være med til at lave revy. Det var så den 
aftale, og jeg anede overhovedet ikke, om jeg kunne sådan 
noget, om jeg turde, menjeg gjorde det, og jeg synes, at det 
er skægt. 

- Er det de samme skuespillere, 
man kører med fra år til år? 

-Nej , der er nogen udskiftning. I år er det et rimelig nyt 
hold, også mange unge mennesker. De har jo hver især en 
vennekreds, der skal ned og se deres kammerater, så det er 
jo godt. Hvor det måske tidligere var midaldrende men
nesker, der deltog, er' det nu mere de unge. Også fordi der 
er så meget andet, de lidt ældre har lyst til at prøve. 

- Hvad siger din familie til, 
at du er så energisk? 

-Ja, det havde jo ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke jeg 
havde sådan en som Jørn, der bare giver mig den frihed, 
jeg har brug for. Der er altid en base hjemme hos os. 
Børnene har ikke altid skullet passes, når jeg gik ud af 
døren til et eller andet. Og så harjeg jo far-og mor i nær 
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heden, og de bliver også flittigt brugt. Det er vi rigtig glade 
for alle sammen. 

- Det at være aktiv og deltage 
i frivilligt arbejde, det har du vel også 
lært hjemme hos dine forældre? 

- Ja, det er jeg jo nærmest vokset op med. Det har altid 
været naturligt for mig at skulle hjælpe til, hvor der var 
brug for det. Jeg synes, at det er vigtigt at bakke op om det 
lokale samfund, for nærheden betyder meget, men jeg har 
jo også mine mere egoistiske grunde. Jeg synes, at det er 
sjovt, og det skal det være. Hvis jeg har kunnet mærke, at 
jeg er blevet lidt træt af noget arbejde, så er jeg stoppet. 
Men det er hyggeligt at komme ud og møde så mange for
skellige mennesker. 

-Har du stadig kontakt med alle de venner, 
du har fået i tidens løb? 

-Nej, desværre, når man som jeg har prøvet så meget 
forskelligt, jeg har også været på højskole og gået i flere 
forskellige skoler, så har jeg sunget i kor og spillet harmo-

nika, ja så kommer man til at møde utroligt mange men
nesker, og så er det svært at bevare forbindelsen med dem 
alle sammen, selv om man hele tiden siger, at vi skal da 
mødes igen. Jeg har jo haft enormt mange venner i tidens 
løb, men det kan ikke rigtig lade sig gøre. 

- Du må jo også møde mange af dine gamle 
kammerater fra barne- og ungdomsårene? 

- Ja, ja, der er jo mange her, der lige har været ude og 
vende en gang, og når man så skulle stifte familie, så kom
mer man tilbage. Jeg har jo hele min familie her, og det er 
dejligt. Vi bruger hinanden meget. 

Her er et lille godt lokalsamfund, en god skole, som.jeg 
selv har været glad for at gå på og det er mine børn også. 
Her er de faciliteter, man har brug for, og så er der jo ikke 
langt til byen. 

Marianne er efterhånden blevet 38 år, hvad man kan 
have svært ved at forstå. Hun har arbejdet flere steder, bl.a. 
i Løvbjergs bagerafdeling, og nu på det sidste hos bageren 
i Gedved. Lidt plaget af rygproblemer har hun måttet finde 
et arbejde, der ikke belaster ryggen alt for meget, men alli
gevel er det hende, der ordner have derhjemme, mens Jørn 

Jørn, Nicoline og Marianne beundrer den jul euro, der vil blive hængt op i stuen inden længe. 
Marianne elsker hygge og pæne ting--i sine stuer. 
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selvfølgelig står for maden. Han ville også blive træt af at spise 
min mad, siger hun. 

Marianne er ikke bange for at sige sin mening hverken ude 
eller hjemme, og hun er helt klar over, at hun er en dame med 
temperament. 

-Når man er så meget udfarende som jeg er, så er man også 
nødt til at sige fra; det har jeg ikke altid været god til, men det 
er kommet med alderen. Man skal ikke træde mig over tæerne, 
så bliver jeg virkelig vred. Jeg kan sagtens indrømme, hvis jeg 
har taget fejl, men hvis nogen træder på mig, så stiger jeg af. 
Specielt i situationer, hvor jeg laver et frivilligt arbejde. Jeg er 
vokset fra at være konfliktsky. 

-Din far har der jo altid stået meget respekt omkring, måske 
fordi man ved, at når han siger noget, så har han tænkt sig om, 
så det er velovervejet? 

-Jeg er måske nok mere impulsiv. Men efterhånden bliver 
man bedre til at tænke sig om og at undgå de småfejl, der kom
mer af at være lidt for hurtig. Min far er jo en sindig vestjyde, 
og der har jeg nok arvet arvet lidt af hans stædighed, så det jeg 
vil, det vil jeg. I min mors familie var der flere, der beskæfti
gede sig med sang og musik, og det har måske også påvirket 
mig. Min oldefar var Sigurd Højberg, der var forstander på 
Flemming Efterskole, og der var et levende socialt miljø. 

- Er ·der andre ting, som du kunne tænke dig at gøre mere 
ved? 

Jeg har jo begrænset mit frivillige arbejde lidt. Jeg er 
begyndt at synge i kor igen, og det er jeg rigtig glad for. Det er 
i Mint Singers, det er et rytmisk kor, og vi synger inde i 
Håndværkerforeningen en gang om ugen, unge og gamle imel
lem hinanden, som kan lide at synge. Vi synger pop og blød 
rock. Så går jeg til gymnastik, det er nødvendigt, ellers ville jeg 
meget hellere spille fodbold. Så skal Nicoline og jeg til opta
gelsesprøve på Palsgårdstykket, der opføres til næste år. Det er 
Sound of Music. Det er meget krævende, men det er først nu, 
at jeg synes, at jeg kan være hjemmefra til det. Vi er selvfølge
lig spændt på, om vi bliver optaget og får lov til at være med 
begge to. Nicoline er med i Horsens Amatørteater og elsker 
også at synge og spille teater. Jeg vil også gerne prøve at male 
lidt og lave nogle mere kreative ting herhjemme. Lige nu skal 
jeg til at hygge mig med at binde kranse og sådan noget. 

Jeg har haft en travl periode som forælder, hvor jeg var i 
klasseforældreråd på skolen og tog med både Jonas og 
Nicoline ud til fodbold, men det har der altid skullet være tid 
til. 

I øjeblikket er jeg kun med til revy herude, og jeg nyder fak
tisk, at der ikke er så meget at huske på med ting der skal gøres 
og aftaler og den slags. Selv om jeg ikke let bliver stresset, så 
skal man engang imellem have tømt ud i sit hoved, kender du 
godt det? 

Jeg tror, at vi alle kan ønske for Marianne Thomsen, at hun 
får en god periode med nogen af de mange ting, som har måt
tet hvile, fordi hun har gjort så meget for andre. Men jeg har 
også en stærk formodning om, at Marianne om få år igen er i 
gang med et eller andet arbejde herude, simpelthen fordi hun 
med sit gå-på-mod og sin hjælpsomhed ikke kan lade være med 
at engagere sig. 

• 
l 

Hånd
bryggerlav 
Egebjerg? 

Mange steder i landet har man kun
net læse om, at folk har fået nok af 
masseproduceret øl, der er brygget 
af halvsløje råvarer og i bedste fald 
intet smager af. 
Det kan lade sig gøre at lave godt 
og velsmagende øl selv og eksperi
mentere sig frem til en øltype, der 
imødekommer ens personlige 
smag. · 
De, der har lyst til at være med til 
at diskutere, hvordan man kan få 
startet et håndbryggerlav her i 
området (altså ikke blot i Egebjerg), 
bedes ringe snarest til Mogens 
Kirkegaard; tlf. 75 65 61 09. 
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Broen er blevet international. Vi har modtaget en mail fra Thomas 
Undhart Jensen, som arbejder i Kina, og som her vil berette lidt om 
livet og daglidagen i Kina. For dem som ikke kender Thomas, kan 
redaktionen meddele at Thomas er Egebjerg-dreng, og er søn af 
Kirsten og Carl Christian Jensen, Rådvedvej 4, Egebjerg. 

1,3 m.illiarder 
kinesere og en dansker 
S 

å overvældende og forvirrende var mit første møde 
med Kina. Pludseligt står man der, i nogle massivt 
kinesiske omgivelser. Omkring en myldrer det med 

oceaner af puffende og masende mennesker, der tilsynela
dende alle har travlt med at nå frem til noget, som man 
ikke ved hvad er. 

Jeg vil på opfordring forsøge at fortælle lidt om Kina, 
og om nogle mine oplevelser og indtryk fra mit, indtil nu, 
6 måneder lange ophold i landet. 

Kort fortalt er jeg blevet udstationeret i Kina, af min 
arbejdsgiver AVK Gummi A/S i Låsby, i forbindelse med 
opstarten af en kinesisk filial. Den nye virksomhed hedder 
AVK Sealing Technology, og har til sæde i byen Kun Shan 
i Jiangsu Provinsen. 

Jeg er bosat i en lejlighed i Kun Shan by, som ligger ca. 
50 km. vest for Shanghai, i nærheden af Suzhou. Jeg skal 
være udstationeret hernede i 1-3 år på egen hånd. 

Det har været nævnt meget i medierne- den store udvik
ling som Kina gennemgår og har gennemgået den seneste 
årrække. Som bosat i Kina har jeg fået syn for sagen. Jeg 
bliver stadigvæk af og til imponeret og forbavset over den 

3 af mine arbejdskollegaer, på udjlugt... til Suzhou: 
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En traditionel kinesisk middag, sammen med nogle 
bekendte. Her får vi bl.a. ris, kylling, hønsefødder, krabbe, 
fåretunge,fiskehoved, grønsager m.m. 

voldsomme forandring og vækst der sker i landet. 
Byggerier af en hver art, ofte med samme dimensioner som 
det nye slagteri nord for Egebjerg, skyder op rigtig mange 
steder, specielt i og i nærheden af de større byer i Østkina, 
hvor den helt store industrialisering finder sted. Men hvor 
byggeriet ved Egebjerg har taget år, tager det ofte kUn 
måneder for kineserne at bygge noget i tilsvarende stør
relse. En kinesisk byggeplads vrimler for det meste med 
flittige mennesker, så naturligvis går det stærkt, men kva
liteten af en del af det de bygger og det meste af det de 
kinesisk ejede virksomheder producerer, ligger generelt set 
noget under det niveau det vi er vant til at se i Danmark, 
endnu i hvert fald. 

De er arbejdsomme og talstærke, og mange af de kine
siske virksomheder og nye iværksættere, er ivrige i deres 
forsøg på at kopiere alle slags udenlandske kvalitetspro
dukter, men mangler stadig noget knowhow indenfor 
mange områder. Mange af de gamle håndværks mæssige 
fag lever i bedste velgående i Kina, og tager man et kig ind 
i nogle af de lokale fabrikker og kigger på produktionen, 



Et almindeligt syn i trafikbilledet i Kina. Naturligvis kører 
han i venstre side af vejen! 

minder det på mange områder om hvordan det så ud i 
Danmark for cirka 50 år siden. 

Utallige kineserne emigrere i disse år til Østkina, enten 
for at få en uddannelse, eller for at finde arbejde på f. eks 
byggepladserne, eller på en af de mange hastigt voksende 
kinesiske eller udenlandske virksomheder, som blomstre 
op overalt i industriområderne. Kinesere fra alle samfund
slag, specielt fra de fattigere centrale og vestlige egne af 
Kina, flytter fra land til by, i ønsket om at øge deres leve
standard og få et bedre lønnet arbejde, eller en god uddan
nelse. 

En lille by 

For at give et indtryk af en lille del af denne udvikling, 
kan jeg fortælle at byen Kun S han, som jeg bor i, på min
dre end 10 år er vokset fra ca. 60.000 indbyggere til rundt 
regnet 1.6millioner i dag. Men spørger man de lokale kine
sere, er Kun Shan stadigt bare en lille by, set i .deres øjne. 
Shanghai har til sammenligning omkring 16-18 ·millioner 
indbyggere. Jeghar tit spurgt, men ingen ved åbenbart helt 
præcist hvor mange kinesere der bor i mange af byerne i 
Østkina, måske fordi der er en del hjemløse der enten bor 
på gaden, eller bogstavelig talt lever på deres arbejdsplads, 

og sover i et hjørne af fabrikken. I sommermånederne har 
jeg flere gange været vidne til folk som overnattede hen
slængt på fortovet eller lignende steder. 

En af grundene til den store vækst som Kina oplever 
skyldes bl.a. privatiseringen, og at mange udenlandske 
virksomheder vælger at investere og flytte større eller min
dre dele af deres produktion og knowhow til Kina, primært 
p.g.a de lave lønomkostninger, set i forhold til andre lande. 
Til sammenligning tjener en kinesisk ufaglært fabriksar
bejder i gennemsnit omkring 400-600 kr. om måneden. 
Arbejdskraften er billig og der er masser af villige hænder. 
U d viklingen i Kina har eskaleret den seneste årrække, men 
kimen blev oprindeligt lagt, da Kinas regering i 1979 
besluttede at åbne op for handel , investeringer og lån fra 
udlandet. 

For kun et par årtier tilbage, bl.a. under Mao Zedongs 
og Deng Xiaopings regeringstids, var alle kineserne lige 
stillet socialt set. Men den voldsomme udvikling i Kina de 
seneste år, har skabt nogle store kontraster i landet. Der er 
skabt store sociale forskelle mellem de nyrige kinesere 
man kan møde i storbyerne, og de mange fattige arbejdere 
og bønder. Kun Shaneren forholdsvis velhavende by, men 
tager man f.eks. lidt længere ind i landet, til de nogle af de 
små landsbyer, lægger man straks mærke til hvor kolossal 
stor social forskel der er på rig og fattig. 

Omvæltning 

Som udsending fra "lille" Danmark, var det en omvælt
ning pludseligt at stå ansigt til ansigt med det folkerigeste 
land i verden, i en ny og anderledes kultur. Et af de første 
indtryk jeg fik da jeg ankom, var det store menneskemyl
der, og de kaotiske tilstande der herskede i trafikken. 

Tilsyneladende har kineserne ingen gyldige eller gæl
dende færdselsregler. Adspurgt siger de at de har mange 
almindelige trafikregler, men i så fald overholder de dem 
sjældent. Lad mig sige det på en anden måde. 

De personer der var med i tv-udsendelsen "Danmarks 
værste bilist", ville være knaldhamrende dygtige og rutine
rede bilister på de kinesiske veje, efter min mening. I 
Danmark kan man for det meste slappe af og nyde turen, 
når man kører i trafikken. Det kan man ikke i Kina! 

Når man færdes i trafikken, lærer man hurtigt at skal 
man holde øje med ALLE bevægende objekter radius 100 
meter, for de har alle sammen utilregnelige hensigter - og 
man skal ikke være uopmærksom ret mange splitsekunder, 
og f.eks. kigge efter butikker eller folk på fortovet, med 
mindre man har faldskærm på. 

Der er kommet mange biler på vejene de seneste år, 
selvom stadig kun ca. 2-3% af befolkningen endnu har råd 
til en bil. Specielt i de større byer vrimler det med hen
synsløse urutinerede bilister. Men bilerne er naturligvis 
ikke det eneste der færdes på vejene. Der er også et stort 
virvar af fodgængere, cykler, knallerter, havetraktorer, tril
lebøre, ja stort set alt hvad der er mobilt findes på vejene, 
i cyklernes land. 

For lige at remse et par af de mest spændende kinesiske 
"trafikregler" op, som jeg har observeret, kan jeg nævne: 
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Et lille glimt af storbyen Shanghai. 

I Kina bliver alle trafikregler tilsyneladende ophævet 
ved brug af hornet - også vigepligten. Så hvis man vil 
forbi, så er det bare tudehornet i bund. Den mest slidte del 
på de kinesiske køretøjer er derfor ofte tudehornet, og der 
findes mange hæse udgaver. Zigzag kørsel er et stort hit i 
Kina. Overhaling foregår efter behov, indenom eller uden
om - bare der er plads, over fuldt optrukne streger, eller på 
fortovet i en snæver vending. 

Lysreguleringer er vejledende. Rødt lys· er for mange 
kinesere lig med lysegrønt, hvis man bare sniger sig over 
vejen. Parkering i et lyskryds er okay. Nedblænding af 
langt lys når man møder modkørende trafik, eller brug af 
nærlys når det er halvmørkt er valg frit. Brug af blinklys 
når man drejer er valg frit, og det er heller ikke nødvendigt 
at orientere sig bagud inden. Man vælger selv om man har 
lyst til at køre i højre eller venstre side afvejen. Et køretøjs 
laste-evne, er lig med hvor meget der kan stables/læsses 
på, inden det falder af. 

Dette var blot et udpluk..Noget af det er måske en smule 
groft generaliseret, men det finder sted i rig udstrækning, 
så det gælder om at holde på hat og briller når man er i tra
fikken. 

På min kinesiske cykel som jeg bruger jævnligt herne
de, har jeg monteret et par cykellygter fra Danmark for min 
egen sikkerheds skyld. Det har givet mig en masse 
opmærksomhed. En udlænding - på cykel - med lys på -
det er aldrig set før i Kina! På trods af de mange spænden
de regler, sker der dog forbløffende få alvorlige uheld i tra
fikken, primært fordi de heldigvis tilpasser hastigheden til 
forholdene. 

Har været i Danmark 

To af mine kinesiske arbejdskollegaer i Kun Shan, Hr. 
Wu & Hr. Wang har begge for nylig været en tur i 
Danmark, for at se virksomheden AVK i Låsby og for bl.a. 
at få noget oplæring. Som for de fleste andre kinesere, var 
det deres første rejse udenfor Kinas grænser, og de har 
begge fortalt at et af deres første indtryk af Danmark var, 
at det var et meget smukt og grønt land. De var begge 
enige om at der var meget rent og nydeligt overalt. Men det 

første indtryk de fik da de ankom var morsomt nok, at de 
var overraskede over at der næsten ingen mennesker var på 

. gaderne. De troede til at starte med, at en del af danskerne 
var flygtede! . 

Helbredsundersøgelse 

1,3 milliarder kinesere er mange mennesker. Jeg har 
bidt mærke i at mange kinesere er ansat i jobs hvor de kun 
har meget små opgaver og arbejdsbyrder, set med vestlige 
øjne. Men der skal jo også helst være arbejde til dem alle 
sammen i det kommunistiske land. 

Lad mig give et eksempel. Fordi jeg har søgt om 
arbejdstilladelse i landet, blev jeg straks efter ankomsten 
bedt om at møde op på det lokale hospital til en helbreds 
undersøgelse, svarende til en almindelig lægeundersøgelse 
i Danmark. Det var en ret morsom undersøgelse. Jeg var 
inde i 9 forskellige rum i den samme afdeling på hospita
let, hvor der i hvert rum kun sad l person! 

I det første rum fik jeg checket min puls og blodtryk - i 
det næste rum mit syn- det tredje min vægt og højde- det 
fjerde min lugtesans o.s.v. 

Der var tilsyneladende et meget lille flow af patienter 
igennem denne afdeling af hospitalet, så de ansatte så ud til 
at kede sig temmelig meget. En enkelt udviste ligefrem 
irritation over at han skulle afbryde hans spændende avis
læsning for at checke min hørelse og balance evne. 

Ved denne lille undersøgelse blev jeg eksamineret af 9 
forskellige personer, som hver især havde deres lille rum 
og jobfunktion- en undersøgelse som i Danmark normalt 
kun kræver .en person, nemlig ens egen læge. 

På samme måde er det heller ikke unormalt i Kina at der 
måske møder 3-4 mænd op, hvis mim bestiller en lokal 
håndværker til blot at komme og f.eks. reparere en utæt 
vandhane. Men selvom der møder 4 håndværkere op og 
kigger på sagen, er det ikke sikkert at vandhanen stadig
væk er tæt næste dag. 

Sprogforskelle 

Det kan til tider godt være lidt besværligt at bo og leve 
hernede. Stort set alt står kUn skrevet på kinesisk, og ikke 
ret mange kinesere taler andet end den lokale dialekt. Man 

Flot te-hus opført i træ. Fra en park i byen Jing Jiang. 



skal være lidt heldig hvis man skal møde en kineser som 
har et nogenlunde forståeligt ordforråd på engelsk, i hvert 
fald i Kun Shan som jo er en mindre by. Mange, specielt 
gadesælgerne, kender godt nok ordene "Hello og yes-yes", 
men det kommer man altså ikke ret langt med. I storbyer
ne som Shanghai og Beijing er det noget nemmere at møde 
engelsktalende kinesere. 

De unge lærer godt nok engelsk i skolen, men det er min 
opfattelse, at en del af de kinesiske engelsklærere selv har 
lidt problemer med udtalen, og så giver det jo selvfølgelig 
også problemer for eleverne. Der er derfor en relativt stor 
efterspørgsel på mange af især privatskolerne, efter eng
elsktalende udlændinge som har lyst til at undervise - hvis 
nogen hjemme i Danmark skulle få lyst til at tage et smut 
til Kina. 

Det er en fordel at være glad for ris, hvis man tager en 
tur til Kina. Den kinesiske mad er spændende, og de har 
mange lækre menuer. Men man skal helst ikke være alt for 
kræsen, specielt ikke hvis man besøger en lille lokal res
taurant. Kommunikationen og menukortene er som regel 
altid kun på kinesisk, så det er ofte lidt et spil i lotteriet 
hvad man ender ud med på tallerknerne, ud over ris selv
følgelig. Det er ikke helt løgn når nogle påstår, at de tilbe
reder og spiser alting i Kina. Er det organisk - så bruger de 
det for det meste også i madlavningen, har jeg et indtryk af. 
Men maden er veltilberedt og sund. Det er meget sjældent 
~an ser overvægtige kinesere. Hvis man en sjælden gang 
1mellem ser en overvægtigt person, er det næsten stensik
kert at det er en udlænding man har fået øj e på. 

Jeg forsøger selv at lære lidt af det kinesiske sprog, 
men det tager noget tid at lære, synes jeg. Jeg kan gøre mig 
forståelig til husbehov, men kinesisk kræver ofte en helt 
specieltkonstrueret tunge, som kun asiaterne har patent på, 
for at kunne udtale mange af ordene korrekt. Folk er gene
relt utroligt venlige, hjælpsomme og nysgerrige når man 
møder dem, og man kan sagtens få dem til at stoppe op på 
gaden og snakke lidt med en, hvis man vil. Det kræver 
"blot" at man har god tid, sproglig kreativitet, og bruger en 
masse grimasser, lyde og armbevægelser når man skal 
kommunikere. Mange af dem er meget åbne, og de har en 
humor som er tæt beslægtet med den danske, synes jeg. 
Det første mange af dem har spurgt mig om når man møder 
dem er, hvor man kommer fra, om man kan snakke kine
sisk, og om man vil være venner med dem. 

Byen Kun Shan er spændende at gå rundt i. Der er 
mange interessante og flotte bygninger som er opført i 
ældre traditionel kinesisk byggestil, men der er også en 
hulens masse nyt og gammelt, særdeles grimt byggesjusk. 
Der er naturligvis utroligt mange mennesker overalt på 
gaderne i dagtimerne. Der er mange små og store butikker, 
hvor man kan finde alverdens ting og sager til yderst lave 
priser. I modsætning til Danmark er det meget normalt at 
man prutter om prisen i butikkerne, inden man handler. 
Midtbyen i Kun Shan er normalt proppet med mennesker 
og køretøjer det meste af døgnet, og mange af butiksfaca
derne omkring centrum er indhylledei.blinkende neonlys i 

alle regnbuens farver, og ka~ om aftenen nemt minde lidt 
om Palles omrejsende tivoli. 

Elektricitet 

Klonk ... Bliiip!! siger computeren. Imens jeg sidder og 
skriver dette, er der blevet slukket for strømmen til lejlig
heden. Heldigvis har computeren et batteri, så den er lige
glad. 

P.g.a. den store vækst i landet, stiger strømforbruget 
eksponentielt, og som følge deraf må elværkerne i perioder 
rationere med elektriciteten, til både private og erhverv. Så 
mange byer er med i en turnus ordning, hvor der på skift 
bliver lukket for strømmen til forskellige områder i byen. 

Specielt om sommeren, hvor forbruget er størst, er der 
ofte ikke strøm nok, og kun nogle af storbyerne som f.eks. 
Shanghai og Beijing får lov til at gå ram forbi, når der skal 
spares på strømmen. I dag er det åbenbart mit boligområ
de der skal klare sig uden strøm. I sidste uge var der lukket 
for vandet tillejligheden et par dage, i dag er der lukket for 
strømmen. Støn! Sådan er Kina også! 

Sikke et ramaskrig der ville lyde, hvis strømmen bare 
blev afbrudt i Danmark i visse perioder. Men kineserne 
tager det med ophøjet ro , fordi sådan har det været i et 
stykke tid nu, så de har vænnet sig til situationen, og de er 
fortrøstningsfulde fordi der allerede er ved at blive bygget 
en masse nye elkraftsværker spredt ud over hele Kina, 
f.eks. vandkraftværket ved den nye dæmning over 
Yangtzefloden, som har gjort l ,3 millioner kinesere hjem
løse p.g.a oversvømmelserne. 

Gad vide hvad alle folk i mit område får tiden til at gå 
med i aften, når det er bælg ragende mørkt, og der ingen 
strøm er? De må jo kun få et barn per familie i Kina. 

Jo, nu er der nogen der fyrer nogle raketter og store 
kanonslag af, kanjeg høre .... kinesere der fyrer kinesere af. 

Kineserne bruger fyrværkeri til enhver tænkelig anled
ning, fest eller ej . Og det betyder ikke så meget om det er 
hverdag eller efter sengetid, bare det lanner. 

Nå, ja men så kan man da trøste sig med at elregningen 
bliver lidt mindre. Godt at man ikke har en hel ko i fryse
ren. 

I Shanghai. Her står jeg foran "the bunt " som området 
hedder. 



En Dagli' dag i brugsen 
Tekst: Arne Laursen 

B
roen er denne gang på besøg hos brugsen i 

Egebjerg. Her kan man godt mærke, at Bilka 
er i byen, men uddeleren tro på, at det er helt 
op til kunderne, om brugsen kan overleve de 
kommende år. 

Det blev hurtigt bemærket, da vores bmgs fik ny udde
ler den l. december. 2003. Der kom orden og system i 
butikken samt bedre plads til kunderne. 

Den nyansatte uddeler var Allan Andersen, som Broen 
har besøgt her sidst i oktober måned for at snakke lidt om 
situationen for vores lokale dagligvarebutik, som 
Dagli'Brugsen rettelig må kaldes. 

Jeg beder Allan fortælle lidt om sin baggmnd: Er 
uddannet i TV branchen i Vejle, derefter beskæftiget i 
Monareb restaurant i ca 5 ~ år, hvoraf de sidste 3 år var 
som leder. Nye udfordringer måtte der til, Allan søgte ind 
til Coop Danmark, måske lidt tilskyndet af 2 brødre, som 
er beskæftiget der. Den ene, hans enæggede tvillingebroder 
er i dag uddeler i Grejs, den anden er distriktschef i sel
skabet og faktisk Allans overordnede. 

Det første job i Coop Danmark var som salgsassistent i 
bmgsen i Mårslet, hvor han arbejdede i 2 år. Derefter blev 
det til 2 år som uddelerassistent i SuperBrugsen i 
Stensballe. Karrieren fortsatte med jobbet som uddeler i 
Ågård nede ved Kolding i 2 ~ år, )lvorefter han søgte og 
fik stillingen somuddeler i vores brugs. 

Allan, 32 år, er gift med Annette og de har 2 børn, l 
dreng og l pige og bor i Hedensted. Annette er også uddan
net i Brugsen, men er nu startet på en kontoruddannelse på 
baggrund af, at det er svært at være børnefamilie, hvor 
begge forældre arbejder i dagligvarebutik. 

Allan fortæller, at han er meget glad for sit arbejde i 
·Egebjerg, hvor han trives godt og han er i det hele taget 
glad for at arbejde i Coop Danmark, hvor konceptet er godt 
og udviklingen positiv. 

Hvad er dine ambitioner 
med Dagli•Brugsen i Egebjerg? 

"Det er at skabe en sund butik med et godt resultat på 
bundlinien med vægt på at være meget ornkostningsbe
vidst, at have nogle gode priser og yde en god service", 
svarer Allan, der fortsætter: "Den gode service er bl.a., at 
vi som nærbutik kan levere varer ud til kunderne." 

Hvor mange er der beskæftiget? 

"Vi er 3 på fuld tid, 3 unge over 18 år til bl.a. veek-end 
arbejde samt 5 unge under 18 år, der arbejder efter skole
tid og week-end". 

For nogle år siden gik brugsen gik fra at være Lokal 
Brugsen til Dagli'Bmgsen, jeg spørger, om det var på 
grund af større omsætning, "Det er ikke tilfældet, siger 
Allan, "forskellen er at Dagh Bmgsen har større udvalg i 
dagligvarer samt en non food afdeling. Y deriigere udgives 
der en tilbudsavis hver uge. I den forbindelse kan jeg for
tælle, at Coop Danmarks tilbudsaviser, iflg. undersøgelser, 
er de mest læste. Der er flere og flere kunder, der kommer 
ind i butikken med tilbudsavisen i ·hånden og køber eller 
bestiller en tilbudsvare," fortsætter Allan. 

På spørgsmålet om vi får en SuperBrugs, er svaret: "Det 
er slet ikke realistisk, dette koncept kræver en langt større 
omsætning, end vi har i dag, et større vareudvalg og ende
lig egen slagterafdeling." 

Vi kommer selvfølgelig ikke uden om at komme ind på 
konkurrencesituationen, og hvem og hvordan vi som loka
le bruger vores brugs. "Vi skal have det, man lige står og 
mangler", siger Allan." Det kunne mærkes, da Bilka kom 
til byen, men det er især discountbutikkerne ~ Horsens, der 
er de største konkurrenter." Allan er helt . bevidst om, at 
lokalbefolkningen gør sine store indkøb i Horsens og at 

· konkurrere på prisen alene er svært. Derfor har Coop 
Danmark nu besluttet, at Dagli'Brugsen skal fokusere mere 
på priserne, og man er'nu begyndt at nedsætte prisen på 30 



Allan Andersen. 

varer hver uge. Ligeledes fortæller Allan,. at bestilling af 
varer hos Coop Danmark via internettet og levering i den 
lokale forretning er en stor succes. 

Ligeledes er der fokus på effektivisering, bl.a. med 
automatisk varebestilling. Det foregår ved at systemet 
registrerer, når en vare forlader hylden, og når stykantallet 
er nede på en given mængde, bestilles det automatisk og er 
fremme næste dag. Det gør, at det ikke er nødvendigt at 
lagerføre mere, end der er på hylden i butikken. Den auto
matiske disponering er indført på kolonialvarer, det næste 
bliver ferskvarer. 

Hvor meget selvbestemmelse har den 
enkelte Dagli' Brugs? 

"Ikke ret meget", svarer Allan og fortsætter, "Coop 
Danmark har et færdigt koncept for Dagli' Brugserne, som 
skal følges 100 %, det er ikke velset, at vi disponerer selv
stændigt." 

Det sidste spørgsmål til Allan: Har vi vores 
lokale brugs om 5 eller 1 O år? 

Det har der også været flere kunder, der har spurgt om, 
svarer Allan og fortsætter: "Det er helt op til vores kunder." 



Egebjerg i 1930-eme 
Erindringer og oplevelser fra min barndomstid i Egebjerg af: Peder Pedersen 

V
i er efterhånden ikke ret mange, der kan 
huske hvordan det var at bo i Egebjerg i 
1930-erne. Mange er døde og andre er flyt
tet fra egnen, nye folk er kommet til og ikke 
mindst, egnen har i høj grad ændret karakter. 

Derfor synes jeg at det måske, for nogen, kunne være inter
essant at høre om hvordan det var at leve her i byen for 70 
år siden. 

Hvis vi i dag går eller kører en tur rundt i byen, gennem 
parcelhuskvartererne, Vesterhøj, Østerhøj, Egesholm, 
Birkeholm, Askeholm og nu de . nye udstykninger: 
Kastanjevænget, Kastanjeparken, Bavnehøjvej og Andels
boligerne oppe på toppen, der er så ny at de endnu ikke har 
fået et navn, forbi Plejecentret på bakken, som, i skrivende 
stund, heller ikke er navngivet, er det svært at forestille sig 
Egebjerg bestående af nogle få gårde og huse og hvor he
stevogne og cykler var de mest benyttede befordringsmid
deler, men prøv nu alligevel. 

Egebjerg var et udpræget landsbysamfund, hvor land
bruget var den altoverskyggende faktor. Havde man ikke 
selv landbrug, eller var ansat ved landbruget, var man alli
gevel afhængig af erhvervet på den ene eller den anden 
måde, de daglige samtaleemner var vejret og landbruget. 

Egebjergvej 

Vejene i området var grusveje af noget varierende 
beskaffenhed. Men Egebjergvej gjorde en forskel for den 
var nemlig "Hovedlandevej" mellem Horsens og 
Skanderborg, den vil jeg nu fortælle lidt om, for den fyld
te meget i det lille landsby~amfund, den var adgangen til 
verden mukring os. 

Ege bjergvej, batede t er desværre ikke fra 19 3 0-erne, men 
fra 1952 da den olympiske ild passerede Egebjerg på vej til 
olympiaden i Stokholm. Men man ser tydeligt chausse
belægningen. 

Skarpsindige iagttagere har nok set gamle kilometersten 
ved vejen, som forkynder, at nu er der 17,8 eller 18 kilo
meter til Skanderborg, det er levn fra tiden før omfartsvej 
og motorvej. Vejen var ikke grusvej, men var belagt med 
chaussesten på kørebanen, hvorimod cykelstierne i siden 
afvejen var grusbeiagt, de fik dog senere asfaltbelægning. 
Når en hestevogn med jemringe om hjulene og hestene 
med sko under fødderne kørte ned ad bakken i skarpt trav, 
gik det ikke stille af, om vinteren, når det var mørkt, kunne 
man tit se gnister, som fløj fra hestenes sko. Langs begge 
vejsider var der plantet træer, de stod med ca. 20 meters 
afstand, gadelys og fortove var naturligvis ukendte begre
ber. 

Selvom hestevogne og cykler var de mest foretrukne 
befordringsmidler, så kom der da også biler på vejen i tre
diverne, selvom det efter nutidens målestok var få. Det var 
mest rutebiler, lastvogne, læger og dyrlæger. Private per
sonbiler var der ikke mange af. Men vejen var trods alt 
hovedfærdselsåren op gennem Jylland. Vi drenge morede 
os undertiden med at ligge i græsset ved vejen og skrive 
bilnumre op. Dengang var det nemlig sådan, at man på 
bogstavet på nummerpladen kunne se hvor bilen kom fra i 
landet, X var fra Århus, M fra Odense, Y fra Vejle, K fra 
København osv. Kom der en enkelt gang en bil med en 
udenlandsk nummerplade, ja, så talte vi om det i flere 
dage. En stor. sensation var det da Kongen (Kristian den 
10.) en dag kom forbi med -Krone 1- på nummerpladen. 

Hastigheden på vejen var ikke stor, højeste tilladte has
tighed udenfor byerne var kun 60 km./timen, ikke meget, 
men rigeligt for datidens biler. Bremserne var ikke gode og 
rattet havde altid "slør" i højere eller mindre grad, vejgreb 
var et ukendt begreb, bilerne hoppede nærmest hen ad den 
ujævne vej. Ord som sikkerhedsseler og airbags var selv
følgelig også ukendte. 

Chaussestenene blev med tiden slidt glatte af hestevog
nenes jernhjul og når de blev våde af regn, var det svært at 
styre og bremse bilen. Det resulterede de også i temmelig 
mange ulykker, oftest endte kørslen mod et vejtræ. 

Jeg husker endnu tydelig en efterårsmorgen hvor det var 
både mørkt og regnfuldt. Casper Caspersen, som solgte 
mælk ved dørene i Hansted og Egebjerg, kom kørende ned 
ad Egebjergvej med sin lille salgsvogn forspændt en hest 
på vej ned til Egedal Mejeri for at læsse mælk på til dagens 
salg. Eneste belysning var en Flagermuslygte (en petro
leumslampe) som hang og dinglede under bagenden af 
vognen, denne lygteføring var ikke ret iøjnefaldende, men 
i øvrigt fuldt lovlig. Men samtidig kom fire unge mennes
ker fra Aarhus i en bil de havde lejet, de var på vej til Fyn. 
Føreren opdagede for sent Caspers vogn, han forsøgte at 
undvige, men tømede frontalt ind i et vejtræ, ulykken skete 



Lyntog. 

·der hvor nu Kastanjealle går fra. Vi hørte alle braget og 
min far løb derud. Der mødte ham et uhyggeligt syn, ingen 
var døde, men alle fire var svært tilskadekomne. Føreren 
havde fået et chok, trods skadens omfang ville han ikke til
lade min far at ringede efter en ambulance, han ville hver
ken have Politi eller Falck indblandet, han var så ulykkelig 
over det der var sket, at han truede med at begå selvmord. 
Min far ringede dog alligevel, hjælp var absolut påkrævet. 

Da de tilskadekomne var kørt på hospitalet, måtte vi 
børn jo ud at se bilen, som jo nok aldrig kom ud at køre 
igen, men det der satte sig de dybeste spor i et drengesind 
var nok synet af blod. Der var blod overalt i bilen og på 
vejen. Det var desværre ikke den eneste ulykke på 
Egebjerg bakke siden skete der flere, også nogle med 
dødelig udgang. Min skolekammerats storebror blev 
påkørt og dræbt en aften da han sammen med en flok andre 
unge var på vej hjem fra bal i Forsamlingshuset. 

Egebjergvej var som før nævnt landevejen der førte fra 
Skanderborg til Horsens og omvendt, men i 1935 skete der 
noget epokegørende med trafikken i Danmark. 
Lillebæltsbroen, som havde været under opførelse i flere 
år, blev indviet og DSB lancerede en ny togtype 
"Lyntogene", diesel-elektriske togsæt, som kunne køre 120 
km./timen, de havde desuden den fordel, at de kunne tages 
med på storebæltsfærgerne. Det betød en meget kortere 
rejsetid fra Jylland til Hovedstaden. Samtidig blev vejnet
tet sat i system, et antal større gennemgående veje fik sta
tus af "Hovedveje" Trafikken på hovedvejene havde ube
tinget forkørselsret, alle der kom fra mindre veje måtte 
pænt holde tilbage. Ved den lejlighed blev Egebjergvej 
opgraderet og fik navnet "Hovedvej l O" den løb fra 
Skagen til Rom- det må da siges at være en gennemgåen
de vej -. Der blev sat trekantede stopskilte op ved alle til
kørselsveje. Det gav selvfølgelig anledning til en del røre 
her i Egebjerg, inan havde, indtil nu, levet uden særlige 
færdselsregler, folk kørte nærmest som det passede sig 
bedst. På Egebjergvej havde de fleste jo nok lært at køre i 
højre side, men ude på de små veje kørte man simpelthen 
på midten afvejen - det var det sikreste, sagde man, for så 
kørte man ikke så nemt i grøften. Men.Jl.U skulle man p lud-

. se lig til at holde og se sig for, inden man kum1e køre ud. 
Det var en ordning som, især ældre mennesker ikke brød 
sig om, men efterhånden som trafikken blev tættere indså 
alle jo nok, at det var en nødvendighed. 

Ferierejser til udlandet, var noget mange drømte om, 
men en drøm som kun gik i opfyldelse for ganske få. 
Derimod var det meget populært i 30-erne at tage på cykel
ferie nmdt i Danmark. Man læssede cyklen til med telt, 
tæpper og andet grej til en campingferie, soveposen var 
endnu et ukendt begreb, og så drog man af sted. Der kom 
rigtig mange forbi på Egebjergvej i ferieperioden. Når det 
gik opad stønnede man noget og klagede over den stejle 
bakke, nedad gik det bedre. I nogle cykelforretninger 
kunne man leje en tandem - en cykel til to personer - det 
var der mange, som benyttede sig af. Ikke så sjælden kom 
der cykelturister og bad om at måtte overnatte i laden, det 
fik de selvfølgelig lov til. Lidt anderledes var det med 
"Landevejens farende Svende" dem var der også en del af, 
de fik som regel afslag på natlogi, men fik tilbudt en mad
pakke hvis de var sultne. 

Cykelturister på tandem. 

Toget holdt i Hansted 

Biltrafikken på vejen voksede støt op gennem 30-erne, 
det samme gjorde togtrafikken på jernbanen gennem 

Damplokomotiv . 



Hansted. Jeg kan svagt huske, at der var et "trinbræt" i 
Hansted hvor togene holdt så passagerer kunne stå af og 
på. Min onkel og tante, som boede i Vejle, tog altid toget 
til Hansted når de besøgte os, men en gang kom de noget 
skuffede og fortalte, at de på stationen i Vejle havde de fået 
den besked, at de ikke længere kunne løse billet til 
Hansted, toget stoppede der ikke mere, så der var ikke 
andet at gøre end at stå af i Horsens og så tage turen herud 
til fods . Jeg vil tro at det har været omkring 1934. 

Bortset fra de nye lyntog var det store kulfYrede dam
plokomotiver, som prustede af sted med en fane af røg og 
damp efter sig, når vinden var i sydlig retning kunne kul
røgen nemt lugtes helt her oppe i Egebjerg. 

Landbruget 

Nu kunne jeg jo selvfølgelig skrive mange sider om 
hv,ordan det var at arbejde ved landbruget i 30-eme, det vil 
jeg nu undlade, men da landbrugserhvervet fyldte så meget 
i hverdagen dengang, ville det også være meget forkert 
ikke at nævne det. 

Mælkemand på arbejde. 

Det første der skete om morgenen var mælkevognene, 
der kom med mælk til mejeriet. Der var vel 10-15 mælke
vogne, som samlede mælken hos landmændene i både 
Hansted, Egebjerg, Rådved og Lundum, de havde hver 
især fået tildelt rute og et tidspunkt hvor de skulle være på 

Når vejret var godt, var det en god oplevelse at pløje med 
heste. 

Tre heste for selvbinder. 

mejeriet med mælken, når spandene (mælkejungeme) var 
tømt for sødmælk, kom der skummetmælk og valle i dem 
i stedet, det tog mælkemanden så med tilbage til landman
den, hvor det blev brugt som foder til dyrene. Ofte var det 
landmænd der kun havde et mindre brug som supplerede 
deres indkomst med en "mælketur" 

Karakteristisk for landmændene og deres medhjælpere i 
30-eme var, at de næsten altid arbejdede udendørs i al slags 
vejr. I dag sidder man jo lunt inde i førerhuset på traktoren 
og lytter til musik eller radioavis og har lukket op for var
men hvis det er nødvendigt. 

Man hører tit i dag folk som siger: Der findes ikke dår
ligt vejr, kun .forkert påklædning, så tænker jeg: Ja, ja, I 
skulle prøve at traske i marken bag en plov med to heste 
for i 5 timer i regnvejr, så tror jeg I ville påskønne lidt sol
skin. Vi havde jo heller ikke regntøj som nu. En regnfrak
ke dengang var en gammel aflagt overfrakke, hvis den var 
tilstrækkelig tyk, varede det længe inden man var gennem
våd, men hvor blev den tung. Når det regnede blev jorden 
jo våd og så hang leret ved støvlerne så de blev dobbelt så 
tunge som før. Efter eh dag med sådant et vejr og føre var 
både mand og heste godt trætte når det blev aften, man 
havde ikke lyst til at gå ud og vælte byen bagefter. Nå, men 
der var da også dage med godt vejr og da kunne arbejdet i 
marken være fint og hestene blev efterhånden ens gode 
arbejdskammerater, samme forhold får man aldrig til en 
traktor. 

Vinteren 

Der var meget mere sne og is om vinteren dengang, 
synes vi da, men det er nok fordi al den sne der lå i vejen 
for trafikken skulle flyttes med en skovl. Ja, amtsvejvæs
net havde ganske vist en sneplov, som blev sat foran vogn
mand Sørensens lastbil, men lastbiler var ikke ret store 
dengang, vel ikke meget større end en håndværkervare
vogn i dag, så den kørte hurtigt fast, så måtte skovlen i 
gang. På kommunevejene var det hovedsagelig karlene på 
gårdene, der blev sendt på snekastningsarbejde. 
Kommunalbestyrelsen udpegede en "Snefoged" hvis opga
ve det var at beordre karleile ud at kaste sne og sætte 



En af vognmand Sørensens lastbiler, som fik påmonteret 
sneplov om vinteren. 

dem i arbejde. Der var udarbejdet en fordelingsnøgle hvor
efter gårdene skulle stille med en - to -tre - mand eller 
flere, alt efter gårdens størrelse, det var typisk en flok på 
tyve - tredive mand. Der var gerne højt humør og snakke 
gik godt og hjalp yderligere på humøret hvis man et sted 
blev inviteret ind på kaffe og måske en- lille en-. 

Indtil midten af 30-erne skulle de lokale snekastere også 
holde Hovedvejen ryddet, senere overtog amtet opgaven. 

Ellers gik vinteren i laden med tærskning af komnege
ne som var blevet kørt ind den foregående høst og med at 
køre roer ind til køerne fra kulerne i marken. Vintertiden 
var også tiden hvor der skulle skoves, saves og kløves træ 
til næste vinters forbrug af brændsel, det gik der megen tid 
med, det var jo håndarbejde alt sammen. 

Sport og Fritid 

Der· var mange unge mennesker på gårdene dengang 
både ka:rle og piger. Selvom arbejdsdagene var lange og 
trættende, så blev der alligevel tid til samvær om aftenen 
og om søndagen, lørdag var jo også arbejdsdag dengang. 
Og det var selvfølgelig som nu fodbold og håndbold, der 
havde første prioritet, om end forholdene var noget ander
ledes end nu. Idrætsforeningen "Egesvang" blev oprettet i 
1933, men der var jo ikke noget idrætsanlæg. Gården 
Egesholm, som lå der hvor Brugsen nu ligger havde en 
indhegning, hvor køerne gik om dagen, det var der hvor nu 
skolen ligger, den fik vi velvillig stillet til rådighed om 
aftenen af Kragh på Egesholm. Det var nu ikke et vandret 
areal, men pyt, det gik end~a. Inden vi begyndte træning
en måtte vi lige ud med en skovl for at fjerne kokasserne, 
vi fandt dem ikke altid alle sammen, men vi kunne gerne 
høre det, hvis en gled i en vi havde glemt. Marken var 
omgivet af et pigtrådshegn, så vi måtte helst undgå at 
skyde bolden i hegnet, den kunne godt punktere, og det var 
lidt af en katastrofe for vi havde jo kun en bold. I dag har 
man jo mange. Drengene/karlene spillede mest fodbold og 
·pigerne spillede håndbold. I løbet af sommeren blev der 
spillet kampe mod nabobyerne og en gang hver sommer 
var der sportsfest, ved den lejlighed v.ar der som regel også 

ringridning. Dagen blev afsluttet med bal 
Forsamlingshuset. 

Om vinteren var der gymnastik for både piger og karle, 
det foregik i Forsamlingshuset, lidt koldt, for der blev jo 
kun tændt op i kakkelovnen ved særlige lejligheder, men 
humøret var højt alligevel. Badminton var så småt ved at 
vinde indpas sidst i 30-erne, men det var på begyndersta
diet. Dilettant var noget som de unge og lidt ældre var 
meget optaget af dengang, der blev øvet vinteren igennem 
og om foråret blev forestillingen opført en eller to gange. I 
1938 blev der opført en revy, som var noget ganske nyt og 
uprøvet, den blev da også en bragende succes. Så når der i 
dag er dilettant forestilling eller revy i Forsamlingshuset er 
det en meget gammel tradition der stadig holdes i hævd. 

Ringridere linet op foran Forsamlingshuset. 

Skolegangen 

Børnene her i Egebjerg gik i skole oppe på toppen af 
bakken nu Gl. Egebjergvej nr. l Der var to klasser , lille 
klasse og store klasse. Der var kun en lærer, så vi måtte gå 
på skift, store klasse om formiddagen og lille klasse om 
eftermiddagen, dvs. vi gik jo ikke i skole alle ugens dage, 
jeg husker ikke helt hvordan skemaet var, men skolegang
en var lagt til rette sådan at de store kun gik 4 dage om 
ugen om sommeren, men lidt mere om vinteren. De store 
børn skulle jo hjælpe til i landbruget og der var der mest 
travlt om sommeren. Min lærer hed Kristoffer Fischer, han 
var en gammel mand da jeg begyndte skolegangen, men 
han holdt ud til jeg forlod skolen. Det var en lidt gammel
dags undervisning vi fik. Tro det eller lad være, men jeg 
har lært at skrive og regne på en tavle af skiffer, som vi 
skrev på med en griffel. Vi fik udleveret en svamp. som vi 
kunne viske det hele ud med igen inden vi gik hjem, Der 
er et stort spring til computeren som jeg skriver på nu.· 
Sprog, engelsk og tysk havde vi ikke, men vi lærte dog 
dansk til husbehov, men heller ikke mere. Da jeg blev 
ældre og lærte jævnaldrende at kende, som havde gået i 
købstadsordnede skoler, fandt jeg ud af at de havde lært 
meget mere i deres skole. I dag er skolegangen nok mere 
ensartet landet over. 

Skoleudflugter? Jo, det blev da både til en tur i skoven 
og en cykeltur til Ejer Bavnehøj bl. a. ,j 



Fornem gammel radio fra B & O. 

Kulturelt 

De kulturelle oplevelser vi fik i 30-erne her ude i 
Egebjerg var nok mest gennem aviser, ugeblade og bøger. 
TV var ikke opfundet endnu, men radioen var ret udbredt. 
De første radioer, jeg kan huske bestod af et radioapparat 
og en højttaler, sættet fik strøm fra en akkumulator, noget 
lignende den vi kender fra bilerne i dag, når strømmen var 
brugt op, kunne man få akkumulatoren genopladet på en -
ladestation - inde i byen. Radioen krævede en lang anten
ne, en ledning på ca. 20 m. , almindeligvis havde man en 
mast ude i haven hvortil ledningen var gjort fast. Man 
kunne kun høre Danmarks Radio, som sendte på lange og 
korte bølger, FM og Stereo var ikke opfundet endnu, så det 
skrattede temmelig meget, man skulle næsten sidde med 
hovedet inde i højttaleren for at kunne høre. 

Fra midten af 30-erne kom en ny generation af radioer 
frem, her var det hele bygget sammen i et kabinet og det 
vigtigste var, at de var forsynede med en transformator, 
sådan at man kunne få strøm direkte fra stikkontakten, 
samtidig var teknikken blevet maget bedre, nu behøvede 
man næste ingen antenne og alligevel var 
det muligt at stille ind på flere europæis-

ubeskrivelig oplevelse, det var næste bedre end at være der 
selv. En anden populær foreteelse var - hørespillene -, 
mange kendte og ukendte teaterstykker og film blev bear
bejdet for radio og sendt som hørespil, det var yderst popu
lær, har man ikke oplevet et godt hørespil i radioen kan det 
være svært at forestille sig hvordan det var. Der var også 
dygtige rapportere, som tog lytterne med rundt i landet, til 
forskellige begivenheder og beskrev begivenhederne 
meget professionelt. Jeg husker endnu det kongelige bryl
luppet i 1935 da kronprins Frederik og kronprinsesse 
Ingrid blev viet, det var en begivenhed på højde med det 
kongelige bryllup vi var vidne til i maj i år. Nyhederne fra 
Pressens Radioavis, som det hed dengang, var også meget 
aflyttet. Når min far havde åbnet for radioavisen, gjorde vi 
børn klogest i at være stille ellers var man ikke i kridthu
set. I det hele taget udviklede Danmarks Radio sig meget i 
de år, fik større og større betydning for nyheds- og kultur
fonnidlingen. 

Noget, som har sat sig meget fast i min erindring, der 
sidst i 30-erne, var når Danmarks Radio transmitterede 
Hitlers opildnende taler til det tyske folk. Hitler holdt sine 
taler på store åbne pladser med tusindvis af tilhørere. Han 
talte sig selv mere og mere op i talens løb, hovedtemaet 
var, at tyskernes trængsler skyldtes at de manglede plads at 
udfolde sig på "lebensraum" han holdt mange kunstpauser 
hvor folkemængden jublede og råbte "Hail Hitler" 

Man kan spørge sig selv, hvorfor Danmarks Radio 
transmitterede disse taler? Jeg kan huske at min far og mor 
sagde til hinanden: Der ender galt det her! og vi må jo sige 
at de fik ret, den l . september 1939 rykkede tyske tropper 
ind i Polen og 2. verdenskrig var begyndt. 

Billeder 

Nogle er udlånt fra Hansted Sognearkiv, andre er fra 
egne album. Et fra "Historien om Hede Nielsen", et fra 75-
års jubilæumsskriftet "Bang og Olufsen", to er hentet på 
"nettet" 

ke stationer, det var et kæmpe frem
skridt. Hede Nielsens Radiofabrik inde i 
Horsens havde stor succes med sin nye 
"Herofon" Vor lokale forhandler Sv. 
Engelbrekt Pedersen solgt et hav af dem. 

(
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Der er ingen tvivl om at radioen 
havde stor indflydelse på udbredelsen af 
kulturen ude omkring i landsbyerne og 
også her i Egebjerg, det var jo ikke så 
nemt at komme ind til byerne for at 
overvære koncerter og lignende. Nu 
kunne man sidde hjemme i sin egen stue 
og høre f. eks. middagskoncert fra de 
kendte restauranter i København, fra 
Tivolis Koncertsal og andre steder. At 
overvære en fodboldlandskamp mod 
Sverige på Stadion i København, refere
ret i radioen af Gunnar Nu Hansen var ... en 

. Vi præs:ent~ror-_ Dem her ror ·en 
virketig ·nyhed paa. radloens om~ 

r~asie. Det er en moderne surmr.
modtager med 7 rør!un_ktiongr og. 
fersynet med !F. }.-1., hvort il der 
e r indbygget an tenne . l~t -epv
kcgørende er dog -det elekt riske 
ur, der k~w tænde a pparatet t il 

1 forudvalgt k lok keslæt , sårerles at 
!f11a n i k k e gfe~m1er: de udsendel
ser, man gerne vil høre. Kom in
<l~t1for i iormtningen og !ad os 
demonstrere modtagen:n for Df<m . 
L~eres ogst~ som r.adiDgrammoy 
fon med ~aqar~ pladeskiHer !or 
LOng p l ay~ng 

)) u:r~ROI~f)N << Vanmarks POtndæreste radio 
Mest moderne radio i sidste halvdel af 30-erne "Herofon" radio fra Hede 

Nielsens fabrik i Horsens. 



Nyt om plejecentret 
på Egebjerg Bakke 

af Mogens Kirkegaard 

D
en 5. oktober havde Husholdningsforeningen 

inviteret områdeleder Brita Aagaard fra område 
Nord og socialrådgiver Anne-Lise Grann fra 

Voksenservice til at komme og fortælle om det nye pleje
center i Egebjerg. 

Husholdningsforeningen og dens energiske bestyrelse 
med Annalise Daugaard som formand har markeret sig i de 
seneste år som en forening, der formår at skabe nogle 
arrangementer, der i høj grad taler til den modne del af 
borgerne i det gamle Lundum-Hansted-Raadved område 
og altid har god tilslutning. Således også denne efterårsaf
ten, hvor ca. 80 interesserede borgere, de fleste seniorer, 
var mødt op. 

Der har tidligere været skrevet 
meget om centeret både i Horsens 
Folkeblad og i Broen, men til
syneladende ikke nok. Denne 
gang var man tydeligvis 
interesseret i at få opkla
ret, hvilke muligheder 
det nye center vil give 
for de lokale beboere. 

Efter at man 
havde sunget den 
smukke efterårs
sang "Det lysner 
over agres felt" fik 
Brita Aagaard 
ordet og indledte 
med at sige, at nu 
lysnede det. Det 
havde været en lang 
proces at få startet 
og gennemført byg
geriet, der nærmer 
sig sin afslutning. 

Dog ikke så lang 
som ombygningen af 

Områdeleder Brita Aagaard 
fra område Nord og 

socialrådgiver Anne-Lise Grann fra 
Voksenservice fortalte om det nye 

plejecenter i Eg-ebjerg. 

Tamdrup plejcenter, hvor der var gået 11 år fra start til 
afslutning. Derefter redegjorde hun for de enkelte byg
ningsafsnit hjulpet af Anne-Lise Grann, der især fortalte 
om visitationsreglerne. 

Der er tre hovedafdelinger: 

l. Mod vest l O døgnbemandede boliger + en aflast
ningsbolig. Disse boliger er beregnet til borgere, der af for
skellige årsager ikke kan passes hjemme. Der kan være tale 
om mennesker, der er bundet til stol eller seng, som ofte 
ikke er i stand til at tilkalde hjælp, kan være angstprægede 

eller have demenslignende adfærd osv. For at 
hjælpe disse mennesker vil der altid 

være medarbejdere på centeret, 
også om natten. 

2. I midten opføres et 
multihus med køkken, 

cafe, personalerum, 
kontor osv. Der vil 

her være mulighed 
for forskellige 
aktiviteter efter 
beboernes 
ønsker og 
behov. 
Personalet har 
til opgave at 
være sammen 
med beboerne i 
et fællesskab. 
Cafeen er i 
starten tænkt at 

være åben nogle 
timer midt på 

dagen. Maden vil 
komme fra 

Ceres- centerets 
køkken og vil så blive 

færdiganrettet af 
cafeens personale. 

Områdets ældre, der ønsker 
at spise fx smørrebrød eller 

varm mad i cafeen, får denne 
mulighed. 



3. Mod øst indrettes 8 ældreboliger med adgang til 
centerfunktionerne. 3 af boligerne bygges lidt større, såle
des at de vil kunne egne sig til ægtepar. 

Ved tildeling af disse boliger ser man først og fremmest 
på behov, ikke så meget på alder. Hvis man bor i en uhen
sigtsmæssig bolig, skal have daglige besøg af hjemmeplej
en, hvis man har svært ved at skabe kontakt med andre og 
måske savner et netværk af venner og familie, ja så er der 
mulighed for at komme i betragtning. Tildeling af boliger i 
centeret forudsætter visitation, der. udføres af 
Voksenserviceafdelingens medarbejdere efter henvendelse 
fra den enkelte borger. 

I løbet af december vil der blive taget stilling til, hvem 
der kan flytte ind. 

Det blev understreget, at lokalområdets beboere ikke 
automatisk har fortrinsret. 

Lejlighederne er gennemsnitligt på ca. 50 kvm. De 
indeholder stue, soveværelse, bad og toilet og et køkken i 
forbindelse med stuen. Størrelsen af køkkenet afhænger af 
beboernes behov. Der vil være mulighed for, at beboerne 
selv kan indsætte vaskemaskine i lejligheden. 

Al denne herlighed er naturligvis ikke gratis. De økono
miske vilkår er ikke gjort op endnu, men typisk koster den 
slags boliger 5-6000 kr. om måneden og 20-30.000 kr. i 
indskud. 

Der kan ydes boligstøtte og evt. lån til indskuddet 
afhængigt af beboernes økonomiske situation. 

Lejlighederne administreres af Horsens Andels- · 
boligforening. 



Boligerne i de to afsnit vil være grupperet omkring 
gårdhaver eller "sansehaver", der udfonnes med fliser og 
højbede med grønne planter og blomster. Til hver af ældre
boligerne mod vest vil der høre en terrasse. 

Nøgleordene for plejecenteret vil være fællesskab , 
åbenhed, et varmt og spændende miljø. Livet skal leves 
her, så beboerne kan føle, at det er deres hjem. 

I kælderen under multihuset er der rum, som kan bruges 
af både centerets beboere og områdets borgere. Her er 
mulighed for at skabe et værksted, og det er tanken, at 
Hansted sogns lokalarkiv kan være her. 

Ude i det fri vil der nordøst for centerets indgang blive 
indrettet en petanquebane, der uden tvivl vil blive flittigt 
besøgt. 

Det er hensigten at skabe adgang til centret fra 
Ka:stanjealle, og der er derfor allerede lagt fliser på en del 
af stiføringen. Ikke mindst beboerne i de nærliggende 
andelsboliger, populært kaldet "Rynkeby", glæder sig til at 
kunne bruge det nye centers faciliteter. 

Efter gennemgangen var der mulighed for at stille 
spørgsmål, og det benyttede flere sig af. Men Brita 
Aagaard og Anne-Lise Grann var kommet rundt om det 
meste og fik også et berettiget bifald. 

Aftenen sluttede med kaffe, smørrebrød og amerikansk 
lotteri, hvor som sædvanligt nogle var mere heldige end 
andre. 

Atter en god aften i den aktive forening. 

NB. 
Der skal være åbent hus med officiel indvielse, under

holdning og taler kl. l O på centeret for alle interesserede 

Jeg skulle hilse og sige, at man kan blive medlem af 
Husholdningsforeningen ved henvendelse bl. a. til 
formanden, Annalise Daugaard, tlf. 75 62 44 79. 



En dag i legestuen 
Dagplejen Myretuen 

Tekst: Marianf)e Hovedskov og Gitte Falkenstrøm 

En gang om ugen mødes vi til legestue i den "Gamle 
Brugs" . At vi hedder "Myretuen" er der en god grund til ... 
bare se på billederne . . . der er gang i aktiviteterne. 
Højdepunktet er når vi slutter af med vores madpakker. 

Helene, Anna, Karoline og Sofie. 

Jakob og 
Thomas leger 
hule. 

Nocolai og Arni leger med kugleramme. 

Karoline kigger på sig selv i et spejl. 



Her venter Helen, Vicki og Karoline på at komme ind i det store cirkustelt. 

En dag i Cirkus Krone 
E

n dag i August var alle dagplejebørn en tur i cirkus Krone. Forestillingen varede i ca. en time. Vi så de små po
nyer der løb rundt og rundt, først den ene vej og så den anden vej ... der var også et forvandlings nummer hvor 
den smukke dame hele tiden skiftede til en ny kjole. Det var vist lidtHOKUSPOKUS ... men det allerbedste var 

den skøre klovn og pingvinen. Pingvinen puffede hele tiden hatten af klovnen og så kunne klovnen jo ikke finde hatten 
igen. Vi blev hentet med bus og kørt hjem til en velfortjent middagslur ... 

Når man er i cirkus er det godt at have popcorn med. Victor sidder rigtigt godt her hos Gitte A. 



Fra sognepræsten 
Sangaftene r: 

Det har været så hyggelige sangaftener i kirkehuset ind
til nu, så vi finder grund til at fortsætte. Sammen vil vi tre 
Astrid Lindvig Nielsen, organist, Svend Jørgensen, kirke
sanger og undertegnede Ingerlise Sander gøre vores bedste 
for at tilrettelægge endnu to aftener med et blandet repe
toire som vi har haft det de andre aftener. Har nogen spe
cielle forslag, må man henvende sig til undertegnede i god 
tid. 
Datoer: 
Onsdag den 19. januar .................. kl. 19.30 
Onsdag den 2 marts .................. kl. 19.30 

Begge aftener i kirkehuset I pausen hygger vi os med 
kaffe og kage. 

Julekoncerter: 
Hansted Kirke 

Søndag den 5. december 2004, kl. 19.30 gæster 
Trompetisten Per Nielsen og hans faste pianist Carl Ulrik 
Munk-Andersen Hansted Kirke. 
Den landskendte duo vil bl.a. spille værker fra Per 
Nielsens jule-cd "Christmas Time 2004". 
Danmarks populæreste trompetist - til daglig solotrompe
tist i Sønderjyllands Symfoniorkester fortsætter traditionen 
tro med de populære julekoncerter, som i de senere har 
samlet "fulde huse" rundt om i landets kirker. 
Carl Ulrik Munk-Andersen er til daglig organist i Taarbæk 
kirke, men er derudover en brillant pianist, der bliver 
brugt af Radioens Underholdningsorkester-samt af kunst
nere som Birthe Kjær, Kurt Ravn m.fL .... 

Ved julekoncerten fremfører Carl Ulrik Munk-Andersen 
også værker på kirkens orgel. 
Vi glæder os til at åbne kirken til en hyggelig og stem
ningsfuld aften. 
Billetter købes i forsalg hos Dagli' Brugsen, Egebjerg. Pris 
kun 125,- kr.! 

Venlig hilsen 
Hansted Menighedsråd 

Lundum kirke 
Søndag den 12. december kl. 16.00. 

Bemærk tidspunktet!!!! 

Asger Lorentzen, som indtræder i LUlldum menigheds
råd synger i Skanderborg Kammerkor, og vi har været hel
dige med kort varsel at få koret til at komme til Lundum og 
synge julen ind. Det kan være svært at få mennesker ud en 
søndag aften, når "Ørnen" kører på TV, så vi har valgt en 
mørkningstime fra kl. 16-17. Vi håber, at mange i Lundum 

. og i øvrigt også Hansted vil være med til denne julekon
cert, som naturligvis er for begge sogne, ligesom julekon
certen med Per Nielsen er for begge sogne. 

Om Skanderborg kammerkor kan vi oplyse følgende: 
Skanderborg Kammerkor er et amatørkor med ca. 25 

medlemmer. 
Koret blev oprettet i 1990, og ledes i dag af Troels Lund 

Nielsen. 
Koret har et bredt repertoire af gamle, ældre, nyere og 

nye korværker af kirkelig og verdslig art. 

Koret har sunget værker af bl. a. Johan Sebastian Bach, 
Johannes Brahms, Carl Nielsen, Svend S. Schulz og Vagn 
Holmboe. 

Koret synger såvel a capella som med forskellige for
mer for musikledsagelse. 

Skanderborg Kammerkor har givet talrige kirkekoncer-



ter såvel som koncerter med verdslige programmer, bl. a. 
på Trapholt Kunstmuseum og på Horsens Kunstmuseum. 

Koret har desuden foretaget koncertrejser til udlandet, 
bl. a. til Set. Petersborg, Firenze, Rom og Granada. 

Lundum menighedsråd. 

Børnearrange~enterog 

hverdagsgudstjenester .i dece~ber: 
Den l december kl. 9.30 kommer hele DagpleJen, ca. 60 

børn og 17 voksne til Hansted kirke, hvor jeg fortæller om 
julen. Derefter går vi alle i Kirkehuset til æbelskiver og 
saftevand. 

Samme dag kl. 14.00 kommer Skovbørnehaven, De fire 
elementer, 20 børn og 3 voksne, også til kirken og 
Kirkehuset til æbelskiver og saftevand 

Torsdag den. 2. december kl. 18.30 kommer beboere på 
Egebjergkollegiet og Hanstedholm med pædagoger og 
pårørende til julegudstjeneste i Hansted kirke Det er en 
stor og berigende oplevelse med denne aften. Hvis nogle i 
sognet har psykisk og fysisk handicappede børn eller 
unge, er man velkommen til denne gudstjeneste. 

Tirsdag den 7 december kl. l O kommer alle børn fra 
Kaskelotten, ca. 80 børn og pædagoger til Hansted kirke 
og derefter til æbelskiver og saftevand i kirkehuset 

Meddelelser og hilsen 
fra sognepræsten: 

Når jeg nu skriver til denne udgave af BROEN , er det 
igen afskedstanker, som fylder meget indeni, men ud i sog
nene skal disse tanker, som er fyldte både med vemod og 
taknemlighed. Vi står jo overfor at sige farvel til 5 perso
ner fra Lundum-Bansted menighedsråd, og selvom der er 
skrevet om det af det resterende menighedsråd andet steds, 
vil jeg alligevel personligt og som præst give udtryk for 
min taknemlighed for den tid, jeg som præst havde disse 
mennesker med mig i et givende og frugtbart samarbejde. 
Det drejer sig om følgende personer fra Lundum menig
hedsråd: Formand · Dorthe Mogensen og kasserer Ole 
Søgaard. Og fra Hansted menighedhedsråd: Formand 
Johannes Søvang, kirkeværge Ib Ove Madsen og Ingvard 
Svenning, det kulturelle udvalg. - Dorthe Mogensen og Ib 
Madsen har siddet i menighedsrådene gennem 20 år og har 
således været med mig gennem alle 17 år som præst i sog
nene. Ole. Søgaard har været med i 12 år og Johannes 
Søvang har i 8 år. Ingvard Svenning i en periode på 4 år. 

Når jeg sidder og tænker på menighedsrådene godt 17 
år tilbage, hele min præstetid, og nu specielt på de sidste 
afgående menighedsrødder, så falder det mig allerførst ind 
at sige her, hvad der har været det største ~f alt for mig som 
præst og jeg tror også for menighedsli_v..et: Den fuldstændig 

afgørende og ægte holdriing fra samtlige menighedsrødder 
har altid været: At arbejde ud fra den grundholdning, sorn 
evangeliet hjælper os til: Nemlig .at arbejde i respekt for 
kirkens opgaver på en sådan måde, a't alle i menighedsrå
dene har respekt for hinanden og kærlighed ~ok at at støt
te hinanden, diskutere en sag, og fylde himirtden med gejst 
og mod til arbejdet. Dertil kommer villigheden til konstant 
at gå hen i kirken og lade sig fylde af det budskab, som til 
syvende og sidst holder os på plads, gør os glade og fri 
modige. Alt dette er uden undtagelser gennem alle årene 
blevet ikke bare holdninger, men virkelighed, således at 
jeg har glædet mig til hvert eneste møde sammen med 
disse mine nærmeste samarbejdspartnere og sådan at jeg, 
skønt dybt bedrøvet, kan tage afsked med den ene efter deh 
anden i denne tid, men ud fra det ovennævnte føler mig · 
forpligtet på at tage afsked i TAKNEMLIGHED, vidende 
at disse mennesker stadig vil være støtter både kirkeligt og 
på så mange personlige områder. Gennem alle årene har vi 
sammen følt os priviligerede, for aldrig har vi haft ufred 
eller konflikter. I respekt har vi altid nået til enighed. Og 
som Johannes Søvang altid har sagt til gamle og nye: Vi 
plejer at "komme til rette og være' venner" uanset uenighe
der, som altid har bragt os til fornuftige beslutninger. Dette 
er stort! Og til I fem, som nu holder, har jeg overordnet 
dette at sige: Hvor har I slidt, hvor har I været trofaste mod 
kirken og mod mig som jeres sognepræst. Hvor har I alle 
som en på hver jeres felt gjort det så godt, at jeg ikke kan 
være bekendt at græde, men må vende det til glæde og 
taknemlighed. Hver især har I gjort jeres store indsats: 
Dorthe Mogensen og Johannes Søvang som fremragende 
fonnænd, der virkelig har udrettet noget og været fremsy
nede, ikke mindst med at få gennemført det store arbejde 
med vort smukke KIRKEHUS sammen med Ib Madsen, 
Ole Søgaard, Ingvard Svenning og alle vi andre, som har 
arbejdet med. Men uden en flittig og dygtig ledelse ville 
tingene aldrig glide så flot. Dorthe og Johannes har virke
lig formået at lede både mindre og store arbejder og sam
tidig drage alle ind i en demokratisk proces. For fire år 
siden havde Ib Madsen besluttet at holde, men jeg skylder 
ham en stor tak for den trofasthed han dengang viste ved at 
blive endnu en stund, for jeg syntes, at det var helt forkert, 
at han holdt,. og den tanke tog han til efterretning. Og jeg 
syntes længe, at det var helt forkert, at de fem stoppede nu, 
men måtte også spørge mig selv, om jeg var al for egois
tisk, søgte trygheden i det bestående. Og de har jo virkeligt 
gjort alt, hvad de kunne!!! 

Derfor skal der fra mit hjerte strømme en hjertelig t\lk til 
hver eneste af jer, og de tanker, som går til hver enkelt af 
jer, fordi hver af jer har sit personlige præg, vil jeg ikke 
sige højt her, men tro på, at jeg gennem årene har formået 
at vise jer og give udtryk for min glæde over jer. 

Tak til hver af jer, mine kære, 
jeg tror vi stadig venner vil være, 
for fællesskabet gennem kirken stiftet 
bliver ikke ved dette farvel bortviftet 

Kærlige tanker fra jeres præst. 



Og med dette forsøgte jeg at give plads til fornyet gejst og 
glæde: 

For endnu var der jo gode, dygtige og trofaste mennes
ker tilbage: Jytte, Karin, Mogens, Pia; Hans Jørgen. Hans 
Jensen, Morten og Lis Odgård. - Men hvem ville så stille 
op til nye menighedsråd? Var der mon stadig mennesker; 
som på trods af dagligt arbejde og mange opgaver, ville 
melde sig som rede til at arbejde for kirkens liv og vækst? 
- Jeg var en smule ængstelig, for alle mennesker har vir
kelig meget at gøre. - Da skete det ! -Igen blev Lundum
Ransted menighedsråd fYldt ud med spændende og dygti
ge mennesker, rede til at være menighedsrødder og sam
men med de "gamle" gå ind i kirke- og sognearbejdet, slut
te op om gudstjenesterne og derved bestandig være med til 
at vække nysgerrigheden for det gode ~menighedsliv, vi 
allerede har. Derfor er det med glæde og forventning jeg 
byder velkommen til de to nye i Lundum: Willy Suhr 
Rasmussen og Asger Lorentzen. Og fire nye i Hansted, da 
Hansted-Egebjerg er vokset til, at vi skal være 8 medlem
mer og præsten: Velkommen til Carl Oluf Madsen, Bodil 
Østerby, Flemming Lindberg Christensen, Bo Holst 
Pedersen. (I skrivende stund er menighedsrådene ikke kon
stituerede.) 

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer alle, som 
jeg desuden har den glæde at kende som dygtige og enga
gerede mennesker, som også inden jeres valg om at gå i 
menighedsråd har vist jer trofaste og positive overfor mit 
arbejde som præst. Og så er det spændende mennesker, I 
skal arbejde sammen med i rådene. 

Jeg skal også her byde velkommen til vores nye graver: 
Sigfred Munk, som er i fuld gang på kirkegården sammen 
med Egon Pold. Alt skal være fint inden jul. Og det fore
kommer mig, at Sigfred allerede har "fanget tonen" her 
ved Hansted kirke, både på kirkegården og under gudstje
nester. 

Hjertelig velkommen til alle nye fra Ingerlise Sander. 

Jule- og nytårshilsen 
til sognene: 

Juletiden og julen er ikke bare en overfladisk idyl, men 
både fryd og smerte. Og når det kommer til stykket har 
julen måske allermest at sige til dem, der sidder i mørket 
og spejder efter lys, efter et budskab med trøst, et budskab, 
som ikke lyver om, hvordan menneskelivet er. Derfor vil 
jeg i år skrive disse tanker: 

Sorrig og glæde de vandre til hobe 
lykke, ulykke de gange på rad, 
medgang og modgang hinanden tilråbe; 
solskin og skyer de følges og ad; 
jorderigs guld er prægtig muld; 
Himlen er ene af salighed fuld . 

Sådan digter Kingo om det jordeliv, der er så fyldt 
med spændinger og modsætninger, og selvom glæden en 
julenat gæstede vor jord, så tog englene, der bragte os 
det glædelige budskab om Jesus komme, ikke for evigt 
bolig i blandt os. 

De vendte derimod hjem til deres rette hjem, den 
Himmel, som ene af salighed er fuld. Men hvad så med os? 
Hvordan kommer vi videre med de skønne glimt af ander
ledeshed og måske ligefrem fremmedhed, som vihører om 
i juleevangeliet: Lys, glæde, englesang og fred - og så ret 
hurtigt står med dagligdagen, som kan være så konflikt
fyldt. 

Hvordan håndtere og holde fast ved glæden, når vores 
virkeligheder så meget andet? 

Svaret må være, at sådan er det bare på jorden, at vi for 
evigt er afhængig af, at Gud må komme til os i både glæ
den og sorgen, ikke bare en julenat, men hver dag. 
Ingen forklaring kan løse den uløselige gåde, at sorgen og 
glæden har vi kun i en blanding, som vi i sidste ende ikke 
selv bestemmer sammensætningen af. 

Glæden, også julens glæde, er det, der overgår os på 
trods. 

Når glæden bryder ind i· vor verden, ser man ikke blot 
den, men også det mørke, den skinner ind i, stå stærkt og 
skarpt. 

Kontrasterne trækkes op - modsætningerne skærpes, -
ofte nok. 

Og da vi ikke alt for længe af gangen er i stand til at 
rumme begge dele, lader vi blikket vandre - fra det ene til 
det andet - lader os fylde af glæden for straks derefter at se 
på glædens modsætning, der lammer os med skræk, så vi 
igen får behov for at hvile i dens modsætning. 

For begge dele kan vi nu engang ikke rumme på samme 
tid. 

Og dog. Måske vi alligevel godt kan det. 
Der var i hvert tilfælde en, der engang kunne. Der var 

faktiske en, der formåede at fastholde både sorgen og glæ
den og som skrev det i en julesalme, som er så smuk, fordi 
den taler sandtom livet: 

Det er Jens Christian Hostrup i salmen "Julebudet til 
dem, der bygge". 

Hostrup levede - som så mange andre - et omskifteligt 
liv. Et liv, hvor han 'mødte en del modgang og sorg. Og så 
rummede han tillige selv store modsætninger. Hostrup 
begyndte som komedieforfatter. Skrev "Eventyr på fodrej
sen", 

"Spurv i Tranedans" og "Genboerne". 
Festlige og lystige syngestykker, som samtidig også 

inderholder et drag af noget helt andet. 

For ganske vist er det humor, der driver værkerne, og 
stykkerne ender som de jo skal altid forløst og glædeligt. . 
Men inden da har Hostrup fået tegnet en virkelighed, hvis 
stemning og grundtræk er alt andet end glædelig. 
I Hostrups komedier møder vi som udgangspunkt mennes
ker, der lever i en lukket, næsten klaustrofobisk verden. De 
er nok sammen, men de er også sammen om at være luk
ket inde i rum, som de ikke kan bryde ud af. 



Og var det nu ikke fordi, at de samtidig længtes efter et 
eller andet helt anderledes, så kunne det jo have været godt 
nok. 
·· Men da deres verden netop er lukket og mangelfuld, må 
de alle kæmpe for at :fa den fuldendt, men det vil ikke lyk
kes. 

Og derfor er det en vigtig pointe, at de alle venter på, at 
der skal komme nogen udefra for at bryde ind i deres cirk
ler og sætterdem fri. 

Et sådant stykke, har jeg læst, er f.eks. komedien 
"Snefog". 

Det er vinter og det er mørkt. 
Et gruppe mennesker er sneet inde .Ud over rent kon

kret at være lukket inde i samme rum, er de hver især fang
et ind af en skæbne, de ikke kan ryste sig fri af. Men styk
ket udvikler sig efter den linie, at da alt det svære er tegnet 
skarpt op og alt ser håbløst og fortabt ud, kommer der et 
budskab udefra, som sætter dem fri. 

Uventet, overraskende og helt ufortjent bliver de over
vældet af et budskab, der formår at få alle brikkerne til at 
falde på plads og sætte de fangne personer fri. Og smerten 
drev bort med snefnuggene. 

Ja, det er næsten som denkarikerede julefortælling om 
alt det, der går galt før jul, men heldigvis kommer i sidste 
øjeblik onklen fra Amerika og redder det hele. 
Den forheksede og forbandede virkelighed forvandles i et 
nu til festens arnested. 

Så kan man jo indvende, at det netop kun er et eventyr 
og en komedie, som er i stand til at foretage et sådant skif
te. 

Men Hostrup var ikke blot komedieforfatter. Han var 
også præst - forøvrigt samtidig med Grundtvig. Og det var 
netop under påvirkning af Grundtvig, at han begyndte at 
digte. 

Det digt, som er blevet til salmen om "Julebudet" skrev 
Hostrup i 1881. Da var han netop fratrådt som præst pga. 
dårligt helbred. 

Han havde da også gennemlevet de største sorger, et 
menneske kan møde. Han havde mistet sin første hustru. 
Og hele tre børn fra sit andet ægteskab havde han lagt i 
gravens mørke. 

Jo, han havde en erfaring af, hvordan det var at sidde i 
et lukket rum og vente på det budskab, som kunne sætte alt 
på placls, vente på at blive rakt et bæger koldt vand. Han 
havde en erfaring af, at ud over alle hans kære, som han 
kunne miste, var der en, der var over alt, en som var kom
met ham i møde med en kærlighed, som aldrig kunne mis
tes, nemlig Gud, som i Jesus kom med et befriende jule
bud: Fred på jorden, I mennesker, som jeg elsker, alle som 
en.-

Vel kunne den kærlighed, som kom med julenatten 
skabe splid i et menneske, når tvivlen var gæst. Men miste 
Guds kærlighed kan vi ikke. For selvo m vi gav ham lang
fredag som tak for julenat, så fik vi langfredags modsæt
ning, dødens og sorgens modsætning påskemorgen, hvor 
lyset skinnede i mørket. Da greb vi efter et bæger, om ikke 
med koldt vand, så dog med en kærligh ed, som aldrig slip-

per op, for at vi kan have noget at række videre. 
"Julebudet" er ikke en salme, som med et triumferende 
brag proklamerer julens glædelige budskab, men en salme, 
som taler om det sande liv med glæde og smerte. 
Og underligt nok fortæller salmen slet ikke noget ~m, hvad 
julen drejer sigom-nævner ikke alt det, som vi hører om 
juleaften: stjernen og englene, hyrderne på marken, stal
den, Josef. Maria og barnet i krybben. 

Intet af julens fortællende stof har fundet vej ind i denne 
salme ud over, hvad vi hver især lægger i udtrykket om 
"Julebudet" - budskabet, vi allerede har hørt og lyttet til. 
Det budskab, som lyder ind i menneskers lukkede rum, for 
at sætte os fri afdet, der binder og begrænser os, lyder såle
des: 

"Jul'ebudet til dem, der bygge her i mørket og dødens 
skygge. 

Det er det lys, som, aldrig slukt, 
jager det stigende mulm på flugt, 
åbner udsigten fra det lave, 
trøster mindelig mellem grave." 

At sidde mellem grave - hvem gør ikke det? 
Hvem kender ikke til at tage afsked og give slip på det, 

som var livets glæde og fylde. 
" Julebudet i vinterens vånde, 
det er Guds Faders varme ånde, 
menneskefaldet til frelse vendt, 
menneskets adel på ny erkendt, 
hjertets ret til at kæmpe og vinde, 
evigt fastslået trods hver en fjende." 

"Gud Faders varme ånde" - et åndepust af varme, liv og 
nærhed. Ind i det lukkede og snærende rum. Og virkning
en er frisættelse. Frihed til at elske, tro og håbe. Frihed til 
at kæmpe for det, som har betydning. Frihed til at sætte sit 
liv ind på den kærlighed, mørket ikke kan overskygge og 
døden ikke kan slå ihjel. Frihed til at græde og erkende 
smerten. 

" Julebudet til dem, der græde, 
det er vældet til evig glæde. 
glæd dig da kun, du menneskesjæl, 
stinger end ormen endnu din hæl. 
Favn kun trøstigt, hvad Gud har givet, 

løft dit hoved og tak for livet." 

Med disse ord vil jeg ønske alle i sognene, alle sogne
båndsløsere og alle, som læser dette blad en velsignet jul 
med det, som Gud vil velsigne hver enkel med. Derfor 
denne bøn for os alle: "Kom Jesus vær vor hyttegæst, 
hold selv i os din 'julefest". 

Mine håb og bønner skal også vandre ind i det nye år 
2005. Hvad året os vil bringe, ved vi ikke, men lad os 
følge de ventende veje med åbne lyttende sind. 

Kærlige tanker fra Ingerlise Sander. 

Tak for endnu et spændende og velsignet år i Lundum
Ransted- siger både min mand og jeg! 
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Menighedsrådsvalg 2004 
S 

om bekendt er der valg tillandets menighedsråd den 
9. november 2004, og i lighed med de øvrige sogne 
i provstiet, har vi fredsvalg i Hansted sogn. På opstil

lingsmødet den 7. september 2004 blev nedstående perso
ner opstillet og dermed valgt til det nye menighedsråd, som 
fungerer fra kirkeårets begyndelse l. søndag i advent , den 
28. november 2004 og frem til kirkeårets slutning 2008. 

Hansted menighedsråd har tidligere bestået af 7 råds
medlemmer, men som følge af at der er blevet flere ind
byggere i sognet, er antallet af medlemmer steget til 8 råds
medlemmer. 
Mogens Holm Jensen .. Egebjergvej 55, 8700 Horsens 
Karin Helbo ......... Sorthøjvej 18, 8700 Horsens 
·Pia Schiønnemann ..... Egebjergvej 55, 8700 Horsens 
Jytte Friis Olsen ...... Vesterhøjsvej 28, 8700 Horsens 
Carl OlufMadsen ..... Hanstedvej 15, 8700 Horsens 
Bodil Østerby ........ Egebjergvej 100, 8700 Horsens 
Bo Holst Pedersen . .. .. Egesholm 22, 8700 Horsens 
Flemming Lindberg 
Christensen .... ..... Vandmøllevej 20, 8700 Horsens 

På forhånd havde tre af de nuværende menighedsråds
medlemmer besluttet sig for, ikke at lade sig genopstille i 
Hansted sogn. . 

Formand Johannes Søvang, næstformand og kirkevær
ge Ib Ove Madsen samt Ingvard Svenningsen. 

Ingvard har været med i en periode, desværre tillader 
tiden ikke, at han fortsætter i Rådet og det er med stor 
beklagelse, vi må tage afsked med et loyalt og visionært 
medlem. 

Det er også med stor beklagelse, vi må sige "farvel" til 
Johannes Søvang. Johannes har været med i 8 år, de sidste 
6 år som formand. En post, Johannes har udfyldt på bedste 
vis, i alle sammenhænge som en fin og værdig repræsen
tant for Hansted Menighedsråd. 

Johannes haft rigtig meget at se til, specielt de sidste par 
år. Han har brugt ufattelig megen tid i forbindelse med 
opførelsen af Kirkehuset Også her har vi fået talrige bevi
ser på Johannes's format som formand og kontaktled til 
Provsti og Stiftsøvrighed. 

Det hiu altid været åbenbart for os, at personalets ved og 
vel har ligget Johannes meget på sinde, _ligesom vi, kolle
ger i Rådet, har mærket hans omsorg. 

Vi kommer til at savne Johannes for bordenden og tilla
der os at tro, det er gensidigt. 

TAK for 8 år med skønne timer sammen i Hansted 
Menighedsråd. 

En ligeså stor TAK til Ib, der efter 20 år!! har valgt at 
takke af. 

I alle årerne har Ib været dybt engageret i menigheds
rådsarbejdet og har til fulde levet op til sit menighedsløfte 
om "på ære og samvittighed at ville udføre det betroede 
erhverv mod den danske folkekirke, at en kan byde gode 

vilkår for den kristne menigheds liv og vækst". 
Ib har været umådelig pligtopfyldende og har i alle hen

seende, både på det praktiske og det åndelige plan, været et 
smukt eksempel for kirken. 

Med sin store erfaring indenfor menighedsrådsarbejde, 
har vi trygt kunnet henvende os til Ib og få svar. 

På sin rolige og stilfærdige måde har han udfyldt pos
terne som næstformand og kirkeværge på bedste vis og vil 
blive svær at erstatte. 

Karin Helbo 
Mogens Holm Jensen 
Pia Schiønnemann 
Jytte Friis 

Ny graver ved 
Hansted kirke 

Hansted menighedsråd har l. oktober 2004 ansat 
Sigfred Munk som graver og ringer ved Hansted kirke. 

Sigfred Munk kommer fra en stilling som gravermed
hjælper ved Jelling kirke, og er derfor kendt med arbejdet 
på en kirkegård. 

Menighedsrådet byder Sigfred Munk velkommen og 
glæder sig til et. godt samarbejde. 

Julefest for 
pensionister 

Torsdag den 9. december ~004 

Menighedsrådet 
Hansted kirke 

I lighed med tidligere år starter vi i Hansted kirke kl. 
14.00 med gudstjeneste, hvor sognepræst Ingerlise Sander 
prædiker. 

Efter gudstjenesten vil der være kaffebord, hyggeligt 
samvær og underholdning ved kirkesanger Svenq 
Jørgensen og organist Astrid Lindvig Nielsen 

Kaffen, vil som tidligere år, koste 20,00 kr. 
Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne dag, skal du 

ikke bestille den. Det gør menighedsrådet, og vi skal nok 
sørge for at du bliver kørt hjem igen, når samværet er slut. 

Tilmelding til: 
Ingerlise Sander, tlf: 7565 6412 eller 
Jytte Friis, tlf. 7565 6393, 
Og husk at sige hvis du vil benytte kirkebilen. 

Sidste frist for tilmelding, mandag d. 6. december 2004. 
Venlig hilsen 

Lundum-Hansted Menighedsråd 



Kirkehuset 
indstillet til pris 

Den l . oktober 2004 var det arkitekturens dag i 
Horsens, med præmiering af smukke og gode bygninger. 
Dette blev markeret med en udstilling i Rådhusets forhal 
og på Rådhustorvet 

Kirkehuset var sammen med 3 andre bygninger nomi
neret til årets præmiering, som smukt og godt byggeri, i 
Horsens kommune. 

l forbindelse med min tiltræden som graver 
ved Hansted kirke 1. oktober 2004, vil jeg 
gerne sige tak for den overvældende 
modtagelse jeg har fået af meniheden, 
menighedsrådet og ansatte ved kirken. 

Alle jeg har mødt har vist stor hjælpsomhed 
og imødekommenhed. 
Også en tak til Hans Thomsen for ti lsagn om 
at ville bistå med råd og vejledning. 

Tak alle sammen. 
Sigfred Munk. 

Det var dog ombygningen af guldsmed Linds facade, 
der vandt prisen. 

Så selv om Kirkehuset ikke blev nr. l, var det selvføl·· 
gelig en stor glæde for menighedsrådene at huset blev ind
stillet, idet vi mener vi har fået et meget smukt hus, som 
også fungerer godt i det daglige. 

Menighedsrådene ved Lundum og Hansted kirker. 
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Gudsljenesteliste for Lundum-Hansted 

14.30 
Ingerlise Sander 

09.00 
Ingerlise Sander 

Se 
Hansted 

Se 
Hansted 



Formand for menighedsrådet i Hansted: 
Karin Helbo, Sorthøjvej 18, 8700 Horsens. Tlf. 75 65 64 36 

Formand for menighedsrådet i Lundum: 
Hans Jørgen Christensen, Rådvedvej 165,8700 Horsens. Tlf. 75 65 48 22 

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 Horsens Taxa 
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du 
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt 
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på. 
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. Når der ikke er 
gudstjeneste i Lundum kirke kan man bestille kirkebilen til Hansted kirke. 

Sognepræst 
træffes bedst (mandag er fridag) 
tirsdag-fredag kl. .................. 12.00-13.00 
samt torsdag kl. . . . . . . . . . . . . . . .... 17.00-1 8. 00 

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

-



Forårstur til fyn, København og 
sydsjællandden 17.-19. maj 2005 

På 
sporet 
af 
Grundtvig 
Afgangstid og sted: Kl. 8:30 fra Hansted Kirke. 

Tre dage med naturoplevelser, 
kunst og besøg på steder der 
har forbindelse med Grundtvigs 
liv og virke. 

Program: 
Tirsdag den 17. maj: 

Fra Horsens kører bussen til Fyn hvor vores første 
ophold er i Rysling med besøg i Fri- og valgmenighedskir
ken, hvor valgmenighedspræst Michael Nielsen vil fortæl
le. 

Derefter besøger vi Ryslinge Højskole og møder for
stander Peter Hedegaard. Vi spiser også middag på 
Højskolen. 

Derefter kører vi til Kerteminde og besøger Johannes 
Larsen Museet. Fra Kerteminde kører vi til Slagelse Vi 
skal bo på kursuscentret Liselund i 2 nætter. Her får vi 
aftensmad kl. 18:00. 

Senere på aftenen er der aftenkaffe og leder afLiselund, 
Karen Thorgaard vil fortælle os om stedet. 

Onsdag den 18. maj: 

Efter morgenmaden kører vi til KøbPnhavn, hvor vi skal 
se Vor Frelsers Kirke og Christiansk , ,(en. Grundtvig var 
præst ved begge kirker i perioden 1822 - 1839. 

Vi spiser -frokost i DGI-byen og derefter besøger vi 
Vartov, hvor Grundtvig var præst fra 1839 til sin død i 
1872. 

Sidst på eftermiddagen besøger vi Grundtvigskirken, 
P.V. Jensen-Klints monumentale bygningsværk, der blev 
afsluttet i 1940. Herfra kører vi til Liselund. 

Efter aftensmaden er der en tur til Fjenneslev Kirke med 
de to tårne. 

Kirken er bygget af Hvideslægten, som Grundtvig 
mente han stammede fra. 

Torsdag den 19. maj: 

Efter morgenmaden kører vi til Sorø for at se et andet af 
Hvideslægtens monumenter, Sorø Klosterkirke. Den ligg.er 
ved Sorø Akademi, hvor en af Grundtvigs venner, digteren 
Ingemann, var lærer. 

Fra Sorø kører vi til Udby kirke og præstegård. Her blev 
Grundtvig født, og her var han kapellan for sin far i årene 
1811-13. 

Vi skal se kirken og Grundtvigs mindestuer, der er en 
del af præstegården. 

Fra Udby kører vi til restaurant Villa Gallina, hvor vi 
spiser frokost. 



Efter frokost kører vi forbi herregården Gisselfeld til 
Rønnebæksholm ved Næstved. Her boede Grundtvig med 
sin anden hustru, Marie Toft, og her skal vi se denpavillon 
hun lod bygge til ham i parken. 

Sidst på eftermiddagen skal vi til Gammel Køgegård og 
besøge Claras Kirkegård med Grundtvigs gravhvælving. 

Informationer: 

Rejsen foregår i moderne langtursbus. 
Bussen er udstyret med vippestole, fodstøtter, toilet og 
køleskab. · 

Af hensyn til ikke-rygere holdes bussen røgfri. 

Der er indlagt passende pauser undervejs til rygning m.m. 
Husk at medbringe det gule sygesikringsbevis. 

------------ -

Fra Køge kører vi hjemad med ophold i Sorø, hvor vi 
spiser aftensmad på Hotel Postgaarden. 

Forventet hjemkomst til Hansted og Horsens 
ca. kl. 22:30 

Undervejs med bussen holder vi ryge- og kaffepauser. 

Arrangør: 

Sognepræst Ingerlise Sander, Hansted- i samarbejde med 
forhenværende højskoleforstander Steen Espensen og 
chauffør Karsten T. Nohns. 
Ret til mindre ændringer forbeholdes. 

Tilmelding senest 25. februar 2005. 

Der udsendes praktiske oplysninger og , .el tagerliste ca. 3 
uger før afrejse. 

r----------------------~------------~-----------------~ 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Tilmeldingsblanket til: 
På sporet af Grundtvig, Forårstur i dagene 17. - 19. maj 2005. 

Antal deltagere=------- --------------,-----

Navn=--------------------------------------~-----------------

Adresse: ______________________________________________________ _ 

Postnummer l By: ______________________ _ 

Tlf.nr.=--~-------------------~-----

Evt. enkeltværelse, tillæg 170 kr. betales ved tilmelding 

~-~~------------- ~------------------------------------



Håns Thomsens sidste 
arbejdsdag i Hansted kirke 



Da fa ldeunderlaget 
under gyngerne skulle 
skiftes var der heldigvis 
en af forældrene 
der havde en gravko, 
så gik det lidt mere som 
en leg at få kørt sandet 
på, så skulle 
detjo bare 
fordeles ..... . . 
Der blev regnet ud at 
hvis man skulle have 
brugt en trillebør, 
skulle der køres 70 
trillebør af og 70 
trillebør på .. . så det 
var en stor hjælp .. 
Stor tak til Michels far 
og hans gravko ... ! 

Forældre-arbejdsdag 
i Børnehaven "De 4 elementer" 

Tekst: Suzette Jørgensen Bestyrelsen 

Børnehaven "De 4 elementer" på vandværksvej i 
Egebjerg har traditionens tro igen i år anaugeret en suc
cesfuld arbejdsdag med stor tilslutning, hvor forældrene 
kom og lavede en del håndværksmæssige opgaver, såsom 
skifte faldeunderlag, skifte sand i sandkassen, maler-opga
ver, klipning af hæk, nedgravning af balance-bane m.m. 

Der er flere gode ting ved sådan en dag. Der starter altid 
nye børn i børnehaverne i august måned og satrunen med 
børnene følger der jo selvfølgelig "nye" forældre, sådan en 
dag er super til at de "gamle" og de "nye" forældre lærer 
hinanden at kende. Et rigtigt godt socialt samvær. 

Så skal man jo ikke glemme at børnehaven sparer penge 

Efter balance-banen var gravet ned skulle børnene jo lige 
prøve om den var go · .. ... og det var den syntes de. 

til dyre håndværkertimer. De dyrebare penge kan så gå til 
udflugter, materialer osv. til børnene i stedt for. 

Som man ser på billederne blev der arbejdet hårdt i alle 
grupperne. Jette Romedahl, lederen af "De fire elementer" , 
havde lavet en list over ting der skulle laves og så var det 
jo bare at gå i gang. 

Børnehaven og bestyrelsen takker mange gange, for det 
store arbejde som forældrene gør for Børnehaven "De 4 
elementer". Det gode sociale sammenhold og resurserne 
fra forældrene betyder meget for Børnehaven, det gør bare 
Børnehaven endnu bedre ..... MANGE TAK. 

Mad-holdet fik igen i år lavet noget rigtigt dejligt mad, 
selvom de så lidt "bidske" ud. Behov for mad efter alt det 
hårde arbejde var stor. Både børn og voksne var meget 
sultne. 
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Husk fastelav sfest! 
Den 6. februar 2005 kl. 14:00 

Pris for børn - 25 kr. 
Pris for voksne - 20 kr. 
(lncl. kaffe og fastelavnsbolle) 

Tilmelding 
senest den 
30. januar 
2005 til: 

Gunni tlf. 75 65 65 02 - Bent tlf. 75 65 69 12 



Torsdag den 
24. februar. 
-Lørdag den 
26. februar. 

Programmer 
omdeles senere. 

Snyd ikke jer selv 
for denne aften. 

· Reserver 
denne aften nu! 



Hansted- Egebjerg 
Husholdningsforening 
Programfor 
december 2004 
Tirsdag den 7. december. 
Julemøde i klubhu~et ved Egebjerghallen. 

Vi mødes kl. 19.00 i klubhuset. 
Denne aften får vi besøg af "Bedstemorbanden" fra 

Nim, som vil underholde, og vi skal synge julen ind med 
de skønne julesange og salmer. Der serveres kaffe med 
hjemmebag ved de julepyntede borde. Aftenen slutter med 
amerikansk lotteri om Ruth' s flotte dekorationer. 

Tilmelding til bestyrelsen senest den 3. december. 

Programfor 
februar, marts 
og april2005. 
Onsdag den 2. februar, kl. 18.00. 
Hyggeaften i Klubhuset ved Egebjerghallen. 

Foreningen indbyder til hyggeaften med spisning. Der 

bliver underholdning med de 
kendte spillemænd 
"Tidsfordriv" 

Husk mænd/ledsager 
er altid velkommen. 

Pris: 15'0,- kr, pr. del
tager. 
Tilmelding til 
bestyrelsen senest 
den 26. januar. 

Onsdag den 2. marts. 
Besøg af Orkidegartneren fra Dagnæs 

Vi mødes i klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19 .00, hvor 
Knud Nielsen vil komme og fortælle os om pasning og 
pleje af orkideer. 

Aftenen sluttes med kaffe. 
Tilmelding til bestyrelsen senest d. 24. februar. 

Tirsdag c:len 12. april. 
Besøg på TV SYD i Kolding. 

Denne qften skal vi besøge TV SYD hvor vi først skal 
se en prøve til aftenens udsendelse fra besøgs balkonen, og 
en arbejdsdag på TV SYD vil blive vist på video. Derefter 
skal vi følge aftenens udsendelse i hallen. Der er rundvis
ning og kaffebord. En spændende aften. 

Max 50 personer. 
Afgang med bus fra skolen ved den tidl. Svømmehal kl. 

17.30. 
Pris : 100,- kr. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 23. marts af 

hensyn til TV SYD og bus. 

Vi håber at se mange af foreningens medlemmer, og 
mænd/ledsager er altid velkommen, ligeledes nye, evt. 
medlemmer. 

Hansted-Egebjerg 
Husholdningsforenings bestyrelse: 

Annalise Daugaard, Højbovej 22 ..... 75 62 44 79 
Ruth Jensen, Skovgårdsvej 1-0 ...... 75 65 63 72 
Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 ........ 75 65 60 72 
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 2 .. 75 65 63 15 
Betty Holst, Rådvedvej 61 .......... 75 65 61 94 
Birtha Nielsen, Stængervej 32 ....... 75 65 64 21 
Astrid Andersen, Platanalle 24 ...... 75 64 39 69 



Sidensidst 
lg håber, at alle sammen har haft en god sommer. 

Vi skal nu i gang med et nyt spejder år, som jeg håber 
bliver lige så godt som det der er gået. 

Vi har lige overstået vores årlige " spejder for en dag" 
arr., og som altid forløb det strålende. 

Jeg tror at det gav lidt flere nye spejdere, og det er jo 
altid godt. 

Jeg skulle hilse fra Karin (vores ulveleder), og sige at 
hun ikke kan tage flere nye ulve pt., da de "så vidtjeg ved" 
kom op på ca. 32. 

Jeg vil gerne have lov til på Kfum-spejdernes vegne at 
sige mange tusind tak til alle dem, der var med til at gøre, 
specielt lørdag, aften til noget særlig. 

Tak til Lone for hendes orgelspiL Det var flot at du ville 
tage dit orgel med til vores lejrbål. 

Det var dejligt med lidt musik til vores sange. 
Også en stor tak skallyde til tidligere gruppeleder Poul 

for, at han villave vores gris og lam, 
Det smagte som sædvanlig lækkert. 
Et stort tillykke skal lyde herfra til de ledere, der fik 

uddelt års-stjerner. 

Jeg fik også den (synes jeg) kedelige meddelelse at 
vores seniortropsleder Michael Eriksen, ønsker at stoppe 
pga. sine studier og det må man respektere, men Michael 
vil dog ikke helt slippe spejderne helt. 

Nu til noget helt andet 

Der har i det sidste 7 års tid været en del artikler i medi
erne omkring seksuel misbrug af børn begået af ledere i 
frivillige organisationer (herunder også spejderne). 

Det er selvfølgelig noget skidt, og der skal ikke herske 
nogen tvivl om at vi i Egebjerg tager skarp afstand fra disse 
sager. 

Der er blevet oprettet et register hos rigspolitiet hvor 
alle, der er blevet dømt skyldig i den slags sager, skal stå. 

Man vil fra regeringens side lave en lov, der siger at 
ALLE ledere (i foreninger) , som har noget med børn under 
15 år at gøre, skal lade sig undersøge om man står i dette 
register; 

Lederne tog den beslutning at vi ville lade os undersøge 
. inden lovforslaget blev vedtaget, og disse 

svar er kommet tilbage, og der var selvfølgelig IKKE 
noget at komme efter. 

Vi gjorde også det at vi lavede en lederpolitik i samråd 
med grupperådet 

Denne politik er beskrevet herunder. 

Lederpolitik 

I Egebjerg 
gruppen lægger vi 
vægt på at have 
kvalificerede, 
ansvarlige og 
engagerede ledere, 
som forældre og 
børn kan være trygge ved. 

Dette forsøger vi at opnå gennem en standardprocedure 
for optagelse af nye ledere, samt løbende opfølgning på 
lederstaben. Proceduren består dels af lederudvikling og 
dels af kontrol. 

Kontrollen har til formål at beskytte børnene mod over
greb og krænkelser, men også at beskytte lederne mod mis
tanke om sådanne. 

Nye ledere 

l. Lederen starter med at deltage på almindelige 
mødeaftener som hjælper. 

2. Efter senest en måned gennemføres en samtale med 
gruppeleder og enhedsleder. Under samtalen 
introduceres gruppens værdier og arbejdsform, her
under orientering om grupperådet, lederkredsen, bru
gen af Egekvisten og deltagelse i lederkurser. 

3. Senest til samtalen underskrives samtykkeerklæring 
om indsigt i sædelighedsregisteret, denne indsendes 
af gruppelederen til korpset. 

4. Ingen kan deltage i ture før punkt l til 3 er gen
nemført. 

5. Efter 3 måneder gennemføres en opfølgnings
samtale. 

Løbende opfølgning 

l. Hvert år undersøger korpset på ny registrering 
sædelighedsregisteret 

Det tilsigtes, at der i alle enheder er både mandlige og 
kvindelige ledere 

Disse var ordene fra mig i denne omgang. 
Hvis dette giver anledning til spørgsmål, er man vel

kommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 
Michael Hansen 
Gruppeleder 
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PR-WEEKENDEN 2004 
-Spejder for en dag 

Juniorleder Villy Mathiassen beretter her om forløbet 

T
raditionen tro skulle KFUM-Spejderne i Egebjerg 

gruppe holde PR-weekend og oprykning på brug
sens græsplæne. Fredag den 20. august mødtes vi 

ulve, juniorer, spejdere, seniorer og rovere med ledere for 
at bygge lejren op, som vi skulle bo i indtil søndag. Det gik 
hele fredagen med til kl. 21:30 hvor vi sluttede dagen med 
kaffe og kage. 

Lørdag startede vi med morgengymnastik~ flaghejsning 
og morgenmad, inden bæverne ankom. De skulle være 
med resten af weekenden. Lørdag formiddag havde vi 
oprykning, hvor de ældste i hver enhed rykker op til dem 
over, det gik jo fint. 

Så kl. l l :00 startede dagens løb, hvor alle andre børn fra 
byen også måtte være med. Årets tema var "agenter", hvor 
børnene på løbet skulle uddannes til agenter, så de kunne 
finde røveren til sidst. Det lykkedes også til sidst at pågri
be ham, og så måtte han en tur i fald-i-vand-maskinen, som 
seniorerne havde bygget, så han blev meget våd. Det var 
der skam også mange andre der blev. 

I år kom også en ny aktivitet, som den nystartede rover 
klan stod for. Det var et pariserhjul, som blev 5 meter højt, 
men stadig en meget populær aktivitet, lige som den altid 
populære karrusel, som troppen havde stået for. 

Lørdag kl.18 var der spisning af bålstegt gris og lam for 
alle. Vi var ca.190 personer, som nød det dejlige måltid. 
Om aftenen var der lejrbål med forskellige indslag, aftenen 
sluttede med kaffe og kage, inden børnene skulle i poser
ne. Vi voksne hyggede os omkring bålet lidt endnu. 

Søndag startede lige som lørdagen med morgengym-

Køen til en dukkert. 

nastik flaghejsning og 
morgenmad, inden vi 
begyndte at pille det 
hele ned igen og lægge 
det på plads. 
Bålstederne blev sløj
fet, inden vi sluttede 
med uddeling af års
stjerner. Det hele slut
tede kl. 12:00 med, at 
vi tog flaget og sang 
spe j derbønnen. 

Juniorlederen siger 
tak til alle spejdere for Magnus bliver junior. 
en god weekend, også 
en stor tak til grupperådet for den store indsats med at lave 
mad til os alle, samt et stort tak til Poul, fordi han igen i år 
ville stege grisen og lammet og passe dem hele dagen. 

Michael skærer for. 



Christinas søde sovedyr. Aftensteinning ved hjulet. 

Kredsmestre fra Egebjerg Idrætsforening 
Her er en flok stolte drenge, på trods af en del nederlag tillandsmesterskabet, er det da flot at blive kredsmestre. Det er et 
lille hold da der ikke er mange årgang 96 drenge spiller. Så er der en enkelt afbud er holdet på den ! ! ! ! 
Så vi er stolte af den store opbakning af spilleme, såvel som forældrene. Vi mener at have et godt sammenhold. 

Fra venstre: Daniel Piet Hansen, Anton Hansen, Jakob Fynbo, Einar Jørgen Hansson, Jackie Mieke/sen, Kevin Andersen, 
Simon Bonde, Daniel Larsen, og de to trænere John Hansen og Søren Fynbo. 
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Alle deltagende ulve får her imformation af Liane, før løber går i gang. 

Ulvetræf i Hansted skov 
Lørdag-søndag den 18.-19. september 

Frokosten nyder i det grønne. 

Tekst: Karin Hansen 

Falke 

Lørdag morgen kl. 10, mødtes ca. 150 ulveunger. Vi 
skulle først stille op i vores grupper, vi skulle stå under 
Egebjerg. Alle vores bander fik et nummer og der fik vi nr. 
7. 

Så skulle vi ud på et lille løb, da vi kom til den første 
post, skulle vi lege spark til dåsen. 

På den anden post skulle vi lave dukker og give dem tøj 
på. På tredje post skulle vi lave førstehjælp, det gik ud på 
at Morten kom til skade, men ikke i virkeligheden, så vi 
skulle bære ham ved hjælp af et tæppe. Vi løftede ham på 
en speciel måde. På post 4 skulle vi støbe et spejder ten, 
der fik vi to til banden. Da vi så kom til post 5 skulle vi 
vakse tøj og det skulle gøres på den gammeldagsmåde, 
med vaskebræt. Det kunne vi da godt finde ud af. Ved post 
6 lavede vi en dampmaskine og vi fik tre forsøg. På post 7 



To trætte ledere. 

skulle vi lave en terning. 
Da vi kom til Egebjerg skolen skulle vi pakke ud. 

Derefter skulle vi tillejrbål og det var vild sjovt. 
Bagefter skulle vi ud på natløb, det var ikke så sjovt for 

vi var meget trætte. 
Vi stod op kl. 7:00 søndag morgen, vi skulle ud og have 

morgenmad og bagefter skulle vi så pakke sammen så det 
var klar. Derefter skulle vi på et lille løb med 5 poster, men 
vi nåede kun 3 af dem. 

Den af dem var hvordan man laver et bål til og lave mad 
på, det var da meget nemt fordi vi havde prøvet det før. Til 
sidst skulle vi lige mødes, for vi skulle alle sammen have 
et mærke også var denne tur slut. 

Falke består af: Morten, Anne Katrine, Daniel, 
Kasper, Cecilie og Bjørn. 

Ørne 

Vi mødtes alle sammen kl. l O i Hansted skov. Vi var på 
løb og vaskede tøj på den gammeldagsmåde og vi skulle 
også lave en dampmaskine og en terning. Vi skulle prøve 
at jage på den gammeldagsmåde også skulle vi løfte en 
tønde og da vi løftede tønden satte en person sig på tønden 
så den blev rigtig tung. Vi lavede te ud af brombær også 
skulle vi spise middagsmad. 

Henning tror han er blevet en lille ulv, (i køen til frokost) 
men den gik ikke. 

Efter vi havde spist vores mad, så skulle vi på løb igen 
og da løbet var slut, så fik vi kage også skulle vi gå op til 
skolen. Der skulle vi finde vores bagage også skulle vi op 
i sovesalen. 

Vi fik lov til at pakke ud og kl. 18 skulle vi spise aften
smad og derefter skulle vi have lejrbål. 

Bagefter skulle vi på natløb. Derefter fik vi 5 min. Til at 
børste tænder og komme på wc (men det passer ikke for I 
fik længere end 5 min til det). Så skulle vi sove også var 
det morgen også skulle vi have morgenmad. Bagefter skul
le vi pakke vores ting og så skulle vi til morgenandagt. 

Derefter skulle vi på et lille løb rundt om skolen og da 
det var færdig skulle vi have middagsmad. 

Så skulle vi samles oppe i skolegården og der fik vi 
uddelt et mærke, også skullevi hjem. 

Ørne består af: Nicolai, Niels Kristian, Janie, 
Alexander, Nanna, Gudny, og Christian 

Glenter 

Vi samles nede i skoven og løste nogle poster. 
Derefter gik vi op på skolen og der skulle vi finde os en 

soveplads. 
Ved lejrbålet om aftenen var Emil H oppe på scenen, to 

gange, selvom han havde sceneskræk 
Vi var også på natløb. 
Det var rigtig sjovt at være på lejr. 
Slut fra os. 
Glenter består af: Oliver, Natasja, Emil H., Helena, 

Kristian, og Kathrine 

Musvågerne 

Vi var i Hansted skov, hvor vi løste nogle opgaver. 
. Vi gik op til Egebjerg skolen og der sov vi. 
Vi har fået et mærke med Baden Powell. 
Musvåger består af: Johann, Emil J., Chanett, 

Kristian K., Julie L. og Marianne 

Høge 

150 ulve mødtes i Hansted skov. 
Vi skulle løse en masse opgaver, det var mægtig sjovt. 

Vi skulle gå op til Egebjerg skolen, det var en lang tur. Men 
nu skal vi sove, godnat. Nu er det morgen, pyh vi skal ikke 
lave morgengymnastik. 

Tre ledere som også blev mætte, selv Henning. 



To meget trætte ulve. (Marianne og Katrine) 

Nu skal vi have morgenmad. Så skulle vi på løb. 
Vi har fået et mærke. Nu skal vi hjem. 
Høge består af: Julie S., Jonas, Amanda, Tobias, 

Henriette og Kenn. 

Vi var ikke med p!J Ulvetræf, men har ... 

Kristian: 

Har spillet gameboy og leget med min kattekilling, som 
jeg kun har haft i en uge. 

Johann 

(Gråbror): Jeg har set filmen "Skyggen", som handler 
om en superhelt 

Så har jeg malet et maleri med frugter, appelsiner, æbler 
og jordbær. 

Søndag så jeg Ringenes Herre 3, kongen vender tilbage. 

Kasper 

(Mang): Gjorde rent ved mine kaniner, jeg har fire. 
Har set Shrek 2 i ABC biografen, en eventyrsfilm. 

Nannet 

Jeg var i biografen og se Bjørnebrødre, en rigtig god 
film. Så var jeg i svømmehal sammen med Oliver , 
Jonathan, far og mor. 

Så hjalp jeg min far, han slog hæk og så skulle vi samle 
grenene op. 

Siden sidst: 
Har ulvene været ude med Spejderhjælp. Det vil sige at 

ulvene har fået et kort med deres navn og alder. Nu skulle 
de gå ind til evt. naboen, familie , bekendte eller andre de 
var trygge ved at aflægge et besøg og spørge om de havde 
et eller andet de kunne hjælpe deminedog hermed tjene en 

lille skilling til Spejderhjælpen som sender pengene videre 
til forskellige projekter rundt i verdenen, det kunne være til 
gadebørn i Malawi. Spejderhjælpen betalte sidste år for et 
nyt gadebørnscenter i byen Limbe, hvor gadebørn dagligt 
kan få mad, lægehjælp, et tag over hovedet, skolegang og 
hjælp til at finde en ny familie. Så de penge ulvene har 
samlet ind går til nogle gode formål. Beløbets størrelse var 
desværre ikke så stort i år men kr. 780.00 er et skridt på 
vejen. 

I år var ca .. 75.000 spejdere fra Det Danske spejder
korps, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere, Danske 
baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig 
for 45. gang ude at gøre en indsats for børn og unge, der 
trænger til en hjælpende hånd. I Spejderhjælpsugen tilbød 
spejderne deres arbejdskraft - mod betaling naturligvis -
og det var kun fantasien, det satte grænser. Alle former for 
arbejdsopgaver klares og lønnen sendes direkte til projek
ter for dårligt stillede børn og unge, i især den 3. Verden. 

I 2003 arbejdede spejderne i Danmark næsten l million 
kroner sammen til Spejderhjælpen. 

Spejderhjælpsugen er en uge i september, i år i uge 39, 
fra den 18. til 26. september. 

Vi vil gerne byde de nye ulve velkommen i ulveflokken: 
Kamilla, Amanda., Nanna, Jannie, Kevin, Mads, 
Daniel, Helena, Tobias, Kristian og Mikkel. 

Vi ledere er ved atlære de ulve som ikke har et knivbe
vis at bruge en dolk rigtig. 

Kan de overholde reglerne og bruge dolken forsvarligt 
får de et knivbevis. 

Vi siger at tage et knivbevis er som at tage et kørekort, 
det er ikke sikkert at man består første gang. 

Et knivbevis kan vi godt tage fra dem igen. 
Vi har nu 35 friske ulveunger, så det er en pæn flok. De 

er inddelt i 5 bander med 7 i hver, 

Vi ledere vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nytår. 

En stor tak til de forældre der har bagt kager, kørt med 
ulvene eller givet en hjælpende hånd i løbet af året. 

Det .sker: 
Egebjerg gruppe tager på juletur i weekenden d. 17. til 

19. december det bliver igen i år til Sletten. 

Vi holder juleferie med afslutning onsdag d. 15 . decem
ber og starter igen onsdag d. 12. januar 2005. 

HUSK: Nytårsparaden er søndag d. ·9. januar 
2005. 

HYTTETUR: i weekenden d. 4. til6. marts. 
2005. 



Se her! Vi 
efterlyser dig 

Hvis du har lyst til aktiv fritid med, tæt 
kontakt til naturen, unge mennesker og 
personlig udvikling, så er dette lige noget 
for dig. 

KFUM-Spejderne i Egebjerg står lige nu 
og mangler en hjælpeleder på min. 25 år, 
til vores ulveflok (2. og 3. klasses børn). 
Du behøver ikke at kende til spejder
arbejdet, for hvis du har lyst til at arbejde 
med børn, skal spejderfærdighederne nok 
komme. 
Hvis du har spørgsmål ang. mødetider og 
lign. er du velkommen til at kontakte vores 
ulveleder Karin Hansen på tlf. 75 65 65 02 
eller gruppeleder Michael Hansen på 
tlf. 75 65 69 35. 

Har du spejdererfaring, 
er dette noget for dig! 
Da vores nuværende seniorleder, Michael 
Eriksen, desværre ikke har så meget tid 
p.g.a, uddannelse, er vi også kommet til 
at mangle en leder til vores Seniorer (9. og 
1 O. klassetrin). Dette kræver dog, at du 
har erfaring med spejderarbejdet, og lyst 
til at lave nogle aktiviteter der kan sætte 
gang i de unge spejdere. 
Hvis dette har vagt din interesse er du 
velkommen til at kontakte gruppeleder 
Michael Hansen på tlf. 75 65 69 35. 

Hos KFUM-Spejderne i Egebjerg 
ligger vi vægt på, at vores ledere hele 
tiden udvikler sig. Dette gøres bl.a. 
gennem KFUM-Spejderne i Danmarks 
lederuddannelse. 

Se mere om KFUM-Spejderne i Egebjerg på: 
www.SpejderNet.dk/Egebjerg 



-----~--------··---- -

Juniorerne på cykeltur 
23.-24. oktober 2004 

Tekst: Villy Mathiasen 

Så blev det efterår og tid for juniorernes cykeltur. Vi 
mødtes lørdag kl. l 0:30 ti juniorer og tre ledere og des
værre kun en ven. På vores cykeltur må hver junior invite
re er ven med på turen. 

Vi blev af forældre kørt op på Himmelbjerget med vores 
cykler. Derfra skulle vi så cykle hjem til Egebjerg, men 
inden vi startede, skulle juniorerne finde ud af, hvor højt 
det er, og hvornår tårnet blev bygget. Det fandt de ud af 
oppe ved tårnet. 

Nu var vi klar og rullede derudaf. Første stop var ved 
hytten "Det ny sletten", hvor vi spiste vores madpakker. 
Det er også der, vores julegruppetur går hen. 

Så gik det videre til Virklund, hvor vi fik en kæmpe 
regnbyge. Heldigvis var der en tom carport, hvor vi kunne 
søge ly 20 minutter. 

Næste stop var brugsen i Virklund, hvor der kunne snol-

Forhindring på naturstien 

Cyklen kunne ikke selv. 

des lidt, inden det gik mod Vrads på naturstien Horsens
Silkeborg. 

På Vrads station er der 3 shelters, som vi skulle over
natte i. Der var vi kl.15:45 , og efter lidt afslapning skulle 

Malou som cykelholder 

Regntøj nødvendigt på turen. · 



Pigesjov i Shelteren. 

der samles brænde ude i skoven til madbålet og lejrbålet. 
Menuen var spagettiskruer og kødsovs. Klokken 18:30 var 
maden færdig, og det var næsten blevet helt mørkt; mange 
juniorer syntes, at det blev meget mørkt i skoven, så de var 
glade for petroleuroslygterne og lommelygterne. 

Søndag startede ikke før kl.7:30. Der var der morgen
mad og fremstilling af madpakker til turen hjem. Klokken 
09:15 var alle klar, og traileren med vores udstyr og baga
ge pakket. Den ville så blive hentet af en forælder, så vi 
cyklede kun med madpakke og drikkedunk. 

Så gik turen gennem skoven til Bryrup, hvor vi igen 
kom på naturstien mod Horsens. Naturstien er på hele 
strækningen undtaget 4 km mellem Bryrup og Vrads asfal
teret i en l ,5 m bred cykelbane, så det er en dejlig sti og 
meget flot natur. Næste store pause var ved Østbirk skole, 
hvor vi spiste vores madpakker, inden vi fortsatte mod 
Lundum, hvor Kim delte chokolade ud, inden vi skulle op 
afbakkerne til Egebjerg. Vi var hjemme allerede kl. 13:30, 
en halv time for tidligt. 

Det var en tur på 67 km, som bare gik godt, selv om det 
var regnvejr noget af tiden, og alle cykler klarede turen 
uden punkteringer eller andre problemer. Kun 2 juniorer 
væltede, men uden at kmmne til skade. 

Til slut tak for endnu en god weekend, og tak til foræl
drene, som kørte for os. 

Klar til afgang søndag. 

Fællesspisninger: 
I

ngen fællesspisning i januar. Men søndag ~"'~<S' 
den l. februar kl. 12 er vi klar igen. :11 ~ 
Forårets menuer kan læses på Hansted \ , , · ) 

Klosters hjemmeside www.hanstedkloster.dk '-, ___ ... / 
eller www.hl-mad.dk efter 2. januar. 
HUSK tilmelding senest onsdagen før på telefon 
75 65 65 22. 

Litteraturgruppe 
En lille gruppe beboere på Hansted Kloster påtænker at 

starte en litteraturgruppe. 
Vi vil gerne invitere borgere fra lokalområdet til at 

deltage og håber på pænt fremmøde. 
Det vil foregå i biblioteket på Hansted Kloster kl. 15.00 

på torsdage i lige uger. 
Første gang vi mødes bliver torsdag den 13. januar 

2005. 
Tilmelding til Ulla Gimbel tlf.: 36 70 25 90 
eller Bodil Østerby tlf.: 73 42 60 70. 

Ofj annoncør:ec, 

rtfæ()eli · t, 
.sa t fJO 



KALENDEREN 
DECEMBER 
Søndag den 5. kl. 19:30. 
Hansted Kirke. Hansted menighedsråd. 
Kirkekoncert. 
Trompetisten Per Nielsen og hans faste pianist 
Carl Ulrik Munk-Andersen gæster Hansted 
Kirke. 
Den landskendte duo vil bl.a. spille værker fra 
Per Nielsens jule-cd "Christmas Time 2004". 
Ved julekoncerten fremfører Carl Ulrik 
Munk-Andersen også værker på kirkens orgel. 
Vi glæder os til at åbne kirken til en hyggelig og 
stemningsfuld aften. 
Billetter købes i forsalg hos Dagli' Brugsen, 
Egebjerg. Pris kun 125,- kr.! 

Tirsdag den 7. kl. 19:00. 
Hansted - Egebjerg Husholdningsforening. 
Julemøde i klubhuset ved Egebjerghallen. 
Vi mødes kl. 19.00 i klubhuset. 
Denne aften får vi besøg af "Bedstemorbanden" 
fra Nim, som vil underholde, og vi skal synge 
julen ind med de skønne julesange og salmer. 
Der serveres kaffe med hjemmebag ved de 
julepyntede borde. Aftenen slutter med 
amerikansk lotteri om Ruth 's flotte dekorationer. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 3. 
december. 

Torsdag den 9. december 2004 kl14:00. 
Julefest for pensionister. 
Lundum-Hansted menighedsråd. 
l lighed med tidligere år starter vi i Hansted 
kirke kl. 14.00 med gudstjeneste, hvor 
sognepræst Ingerlise Sander prædiker. 
Efter gudstjenesten vil der være kaffebord, 

hyggeligt samvær og underholdning ved 
kirkesanger Svend Jørgensen og organist Astrid 
Lindvig Nielsen 
Kaffen, vil som tidligere år, koste 20,00 kr. 
Tilmelding til: 
Ingerlise Sander, tlf. 7565 6412 eller 
Jytte Friis, tlf. 7565 6393, 
Og husk at sige hvis du vil benytte kirkebilen. 
Sidste frist for tilmelding, mandag den 6. 
december 2004. 

Søndag den 12. kl. 16:00. 
Lundum kirke. (Bemærk tidspunktet) 
Lundum menighedsråd. 
Kirkekoncert med Skanderborgs kammerkor. 
Asger Lorentzen, som indtræder i Lundum 
menighedsråd synger i Skanderborg 
Kammerkor, og vi har været heldige med kort 
varsel at få koret til at komme til Lundum og 
synge julen ind. Det kan være svært at få 
mennesker ud en søndag aften, når "Ørnen" 
kører på TV, så vi har valgt en mørkningstime 
fra kl. 16-17. Vi håber, at mange i Lundum og i 
øvrigt også Hansted vil være med til denne 
julekoncert, som naturligvis er for begge sogne, 
·ligesom julekoncerten med Per Nielsen er for 
begge sogne. 

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

JANUAR 
Torsdag den 13. klokken 12:00. 
Lundum - Egebjerg - Hansted 
Pensionistforening. 
Klubhuset ved Egebjerghallen. Det første møde 
i det nye år med nytårsspisning. 
Efter middagen får vi besøg af Ole Schmidt, 
som i ord og billeder vil tage os med på en tur 
til Svalbard. En Ø-gruppe i lshavet nord for 
Norge, af nogle kaldet Isbjørnenes land. Den 
største af øerne er Spidsbergen, som er 
næsten på størrelse med Danmark og med ca. 
1 000 indbyggere. 
Prisen for middag og kaffe er 70,00 kr. 
Husk, der er tilmelding senest weekenden før, 
samt at medbringe tallerken, bestik og kop til 
kaffen. 



Onsdag den 19. kl. 19:30 
Sangaftener i kirkehuset 
Det har været så hyggelige sangaftener i 
kirkehuset indtil nu, så vi finder grund til at 
fortsætte. Sammen vil vi tre Astrid Lindvig 
Nielsen, organist, Svend Jørgensen, 
kirkesanger, dg Ingerlise Sander gøre vores 
bedste for at tilrettelægge med et blandet 
repertoire som vi har haft det de andre aftener. l 
pausen hygger vi os med kaffe og kage. 

FEBRUAR 
Onsdag den 2. kl. 18:00. 
Hansted- Egebjerg Husholdningsforening. 
Hyggeaften i Klubhuset ved Egebjerghallen. 
Foreningen indbyder til hyggeaften med 
spisning. Der bliver underholdning med de 
kendte spillemænd "Tidsfordriv". 
Husk mænd/ledsager er altid velkommen. 
Pris: 150,- kr. pr. deltager. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 26. 
januar. 

Søndag den 6. kl. 14:00. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Fastelavnsfest. 
Pris for børn 25 kr. - Voksne 20 kr. (lncl. kaffe og 
fastelavnsbolle) 

Torsdag den 1 O. februar klokken 14:00. 
Lundum- Egebjerg- Hansted 
Pensionistforening. 
Klubhuset ved Egebjerghallen. Vi arrangerer 
en fastelavnsfest med tøndeslagning og 
underholdning med sang og musik. Irma vil 
synge for og Børge vil komme og spille på 
Harmonikaen. 

Torsdag den 24. og lørdag den 26. 
Egebjerg Hansted Forsamlingshus. 
REVY 2005. Program emdeles senere. Snyd ikke 
jer selv, for denne aften. Reserver denne aften 
nu. 

MARTS 
Onsdag den 2. kl. 19:30. 
Sangaftener i kirkehuset 
Det har været så hyggelige sangaftener i 

kirkehuset indtil nu, så vi finder grund til at 
fortsætte. Sammen vil vi tre Astrid Lindvig 
Nielsen, organist, Svend Jørgensen, kirke
sanger og Ingerlise Sander gøre vores bedste 
for at tilrettelægge med et blandet repertoire 
som vi har haft det de andre aftener. l pausen 
hygger vi os med kaffe og kage. 

Onsdag den 2. marts kl. 19:00 
Hansted - Egebjerg Husholdningsforening. 
Besøg af Orkidegartneren fra Dagnæs. 
Vi mødes i klubhuset ved Egebjerghallen, hvor 
Knud Nielsen vil komme og fortælle os om 
pasning og pleje af orkideer. 
Aftenen sluttes med kaffe. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 24. 
februar. 

Torsdag den 1 O. klokken 14:00. 
Lundum - Egebjerg - Hansted 
Pensionistforen ing. 
Generalforsamling med dagsorden ifølge vores 
vedtægter. Efter generalforsamlingen er der 
bankospil. 

_r~~~~~~~~~ 

~ ~roen ~ 
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~ torbinrJelser en ~ 
~ f!LærJeLif! iuL, ~ 
'li samt et f!orJt ~ 

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

Tlf. 75 65 61 76 Levvalmedel 

Malerfirma• 
MICHAEL ROSENBERG 

Løvenørnsgade 15, 8700 Horsens 
Mobil: 20 42 15 05 

Egebjerg Entreprenørforretning 
V/Aut. kloakmester Peter Daugaard 

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

Ny- og tilbygninger. 
Privat - Erhverv - Landbrug. 

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. oet 

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

Gl. kirkevej 17 - Egebjerg 

Tit. 75 65 65 47 • 40 38 70 47 

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

branchens 
• Varme garantiordning 

• Sanitet 1'2\ 

;:~~:~~;i 
Mobiltlf. 40 45 54 38 
Skovgårdsvej 18 - Egebjerg 
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens 

Nu er tiden til nyt tag! 
Alt i renovering, nL""''"' 
reparat~o~. Isolering, ~ARANTI,ff# 
brandSikring, //Ø'" ORDNING )l/11 P. 

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

IIABT 
KØKKEN & BAD FACADEVINDUER 

Hansted Tømrer- & 
Snedkerforretning ApS 
Hanstedvej 17 A- 8700 Horsens, Tlf. 75 65 61 66 - 28 11 91 66 



Maskinsliberiet 
Salg - reparation 

af plæneklippere 
- havetraktorer 

- buskryddere 
- motorsave - hækkeklippere. 
Slibning og salg af 
kre~tur + fårekippere. 
Slibning af køkkenredskaber 

Maskinsliberiet 
v/Jørgen Nørgaard Kristensen 

Nørrebrogade 21 B - 8700 Horsens 
Tlf. 75 62 32 79 - Mobil: 20 82 55 12 - SE nr. 88 02 42 14 

Murerfirmaet BBR 
v/Bøje Bundgaard Rasmussen 
Skovgårdsvej 2 - Egebjerg 
8700 Horsens 

Tlf.: 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/gravemaskine m/fører. 

e Bortkørsel af jord, trærødder, 
samt levering af sand m. v. 

PliPli 

Horsens Blomster 
& Havecenter A ;S 

(Tidligere Johansens Planteskole) 

• Alt i planter og tilbehør 
• Blomster & binderi 
• Havebassing & fisk 
• Frugttræer, hæk og læplanter 
• Stort udvalg i granit 

Mandag-fredag .......... kl. 8.00-17.00 
Lørdag-·søndag .......... kl. 9.00-16.00 

75 62 26 46 
Silkeborgvej 67 - 8700 Horsens 

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

Rekvirer produktinformation, prisliste. 
www.lundumsavvaerk.dk 

__ s~~~--- 6" Lærk-klinke-
·. · ~- --- ~ beklædning · 

~19x125mm 

Kaimar brædder . med fjer og not 

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 doug/as m.m. - Lønarbejde udføres 



Skal · din bil på. værksted ... 
og testes .. det klarer vi med vores 

nye og smarte testapparat 

+ Alt i autoreparationer 
+ Forsikringsskader/rustskader 
+ Salg af nyere og brugte biler 
+ Trailerudlejning 
+ Service/reparation af scootere 

Hansted Autoservice 

MURERFIRMAET 

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

. Din lokale 
varmeleverandør . 
o ·lndustrigasser 

Q · Afdækningsbark . 

o · Alt i fast brændsel .. 

O Træflis • strøspåner · 

o ··Fiaskegas ·+.· tilbehør 

. O . Petroleum • smørreolie 

O Træpill'r • træbriketter 

O Fyringsolie • autodiesel 

O Kulterminal på.·· 
· ··Horsens Havn 

· Tlf •. 75622266 • 75628008 
·Fax 75628007 • 75621902 

·t~ · ;li\.~ . 
Guldager Energi AIS 
Frederiksberggade 25 

· 8700 Horsens 

j 
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