
UIII



BRO
BESTYRELSEN:
Egebjerg-HanstedStøtteforeningfiF:
HansThomsen(formand)
Stængel'lej46. . . . . . . . . . . . . . . . .756561 33

Egebjerg.HanstedForsamlingshus:
BentAndersen,(næstformand)
Kastanjeparken42 .. . . .. . . .'.. . .75656912

GeorgBranderRasmussen,(Kasserer)
Østerhøjsvej4 75656305

GrundejerforeningenEgesholm:
VagnChristiansen,Egesholm38 .. 75656396

.BørnehavenKaskelotten:
HanneSkovsgård,Torpvej38 ... ..75654573

Dagplejen:
KarinHansen,Hanstedvej48~,.,.. ,75656502

HanstedKloster:

,JetteLund,Egebjergvej100. . . .~.75656522

EgebakkensVenner:
HaQsThomsen,Stængervej46, .,.. ,75656131

Hansted- EgebjergHusholdningsforening:
AnneliseDaugaard,Højbovej22 ... 75624479

Egebjergskolen:
Egebjergvej165 75656555

Hansted-EgebjergBeboerforening:
FinnKirkegård,Egebjergvej162 ... 75656392

HorsensFællesantenne-Forening:
Kongensgade8",." """"", 76258906

LundumMenighedsråd:WillySuhrRasmussen,
Torpvej48,(Iundum.station@mail.dkj,75654440

HanstedMenighedsråd:
JytteFriisOlsen,Vesterhøjsvej28 . 75656393

EgebjergIdrætsforening:
PoulLarsen,Vandværksvej16",.., 75656574

Ungdomsskoleni Egebjerg:
StinePalmelundKlejstrup,
Smedegade7,8700Horsens...'.. 20663498

KFUM-Spejdernei Egebjerg:
MetteAndersen,Egesholm44 75656519

EgebjerghallensCafeteriaforening:
TinaMadsen',Vesterhøjslej34 ,."" 40272452

Hansted- EgebjergVandværk:
EdvardNoszczykg!.Egebjergvej37 75656073

Egebakken:
SteffenBruun,Egebjergvej148".,. 76292846

LundumBorgerforening:
HanneHauser,Lundumvej29",.", 75654805

2

Indholdsfortegnelse:
3

..4 - 5 - 6 -7

8

9

10

10

11- 12- .13- 14 - 15

16

17-18 - 19

.:20 - 21

22 - 23 - 24. . .

..25

.26- 27

.28-29';30,v

31

'.. 32 - 33

. 34 - 35 - 36

Slut på en epoke..

Dagplejen..

Lundum Sogns Borgerforening..

Egebjerghallens Cafeteriaforening .

Egedal Folkedanserforening..

Kort og godt om Dagli'brugsen..

Kirkestof ..

Ungdomsskolen i Egebjerg

KFUM spejderne i Egebjerg..

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.

Ege~akken ......

Egebakkens Venner..

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening ..

El1gholm Studio.. .........

,Årets Borger" ....

Brokalenderen.

Støt vore annoncører - de støtter os ..

Forsidefoto:Egeskovslot.Foto:ToveJørgensen,Hansted.

&Jmt'll 19.årrJ{lJIrJ- lir. l



Slut på en epoke
@ ~
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Derimod vil jeg fortsat arbejde
med lokalarkivet. Som bekendt, er arkivet nu
flyttet til et lyst og venligt lokale i kælderen på
"Egebakken" Foreningen "Broen" har velvilligt
stillet en computer til rådighed, så vi kan få
arkivmaterialerne ftJgistreretpå en nem,
lettilgængelig og strømlinet måde, sådan at
vore efterfølgere kan arbejde videre med det.
M~n denne registrering kræver mange timers
arbejde. Det er her jeg, sammen med andre

rare mennesker, har tænkt fremover
at bruge min energi.

Nu er "Broen" udkommet I
18 år, og jeg har skrevet
lokalhistoriske artIkler,

ikke i alle udgivelserne, men i
mange af dem.

Som en af de ældste på egnen -
jeg har nu boet her i 74 år minus
tre - har jeg set det som min
opgave, at fortælle og skrive om
mine oplevelser her gennem
tiden og derved bringe min
viden videre.

Jeg har suppleret min egen
hukommelse med oplysninger
som jeg har hentet dels i vores
eget Lokalarkiv og dels på
Dommerkontoret i Horsens, men
mest værdifulde var nok de

oplysninger som jeg har fået ved
samtale med andre beboere i

området, jeg er altid blevet mødt
med velvilje når jeg har bedt op
oplysninger af den ene eller den
anden art.

Den opgave synes jeg nu er til-
endebragt, samtidig er alderen
ved at indhente mig, helbredet
har også drillet lidt på det sidste,
så nu synes jeg at tiden nu er
inde til at sige stop, nu må andre
tage over.
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Peder Pedersen ses her med blomster som han fik overrakt i

forbindelse sin udnævnelse som "Arets Borger" sidste år.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige
tak for godt samarbejde i "Broen" i årene som.
gik, det har været både sjovt og spændende

Peder Pedersen

Ps. Fra redaktionen skal lyde en stor tak for dit
store arbejde iforbindelse med altid at levere
nogle meget spændende og veldokumenterede
artikler, og vi beklager selvfølgelig din
beslutning, men kan godt forstå den,
og ønsker dig alt muligt godt fremover.
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Store
bade dag
med
Tumlingeme
Tekst og foto: Ursula Søvang

S
ommeren har som alle har kunnet mærke været

varm. Det ville vi i vores legestue udnytte. Vi
mødtes alle i Anja's have, hvor badebassinet stod

klar. Vi startede med at hygge med rundstykker i det fri, og
så skulle der bades.
Vi sluttede af med frokost som bestod af pølser med brød,
som grillmester Karin stod for. Børn hyggede og plaskede,
ja nogen af de voksne trængte også til at blive kølet ned til
stor morskab for børnene.

Vi havde tidligere haft en badedag hos Birgitte, hvor
hun var grillmester -'en rollesomhungik megetop i -HA
HA.

""1 ....
.. ~~ w~

""'T'" tr ~. .""". . '"-

Grii/-mester Birgitte er meget koncentreret, som i tydelig ,

kan se.

...:!~.,.. IJ..

+ -.:~ ~i>'< ""...r~*4\.~

-J. t,. -~;:";P, ~
- - ''''.Ja . )i!""

.. ~ .li' <1>,~~!"r--~) r' ,..,~ -"$" ',,_, ~
-J>. ~ ' ' '~ ..~.,,~..

Frokost i det grønne med pølser på menuen. Som det kan ses er det noget der behager Simon.,
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Alle hygger sig - selv de voksne. Birgitte sidder i baggrunden og ser om det hele går rigtigt for sig.

Jeg er for lille til at bade selv, så er-der heldigvis en sand-
kasse, og sandet smager godt.

Sanne Trust, Anja og Birgitte i vandkamp. Børnene holdt

sig væk, men morede sig gevaldigt.

25fplflllber - oktober - nOJJflllbfl 2006

Pølser og brød bliver indtaget med velbehag.

Sanne Trust får vasket tæer af Victoria.



En dag ijuni tog
legestuegrupp en
Tumlingeme på
udflugt .

Tekst og foto: Karin Hansen

Vi blev hentet i bus som kørte os nETL
ud til et økologisk landbrug, ~,,~~(;,\\~;Il.(.~~

som liggervedLund. ~ "', ~
Det regnede da vi kom ~ ~. .

derud, så vi startedemed at ~ .;
spise boller i maskinhuset. '\ '. I
Bollerne havde en forælder bagt. ~~~ -

Nu var regnen holdt op og ejeren ØRNERG\.
af gården Ole viste os om til køerne.
Her fortalte han om hvad køerne spiste, hvor meget mælk-
de giver og viste os en ko som havde kælvet om morgenen.

Nogle børn syntes at køerne var meget store, da vi kom
helt tæt på.

Videre over i maskinhuset, hvor børnene på skift
prøvede de forskellige maskiner, andre tumlede i halmen.
Det var sjovt, vi lignede små fugleskræmsler.

Tiden gik hurtig og det var tid til at vi skulle spise.
Forældrene havde til denne dag smurt madpakken, så

børnene var spændt på hvad der nu var i deres madkasse.
Vi satte os på græsplænen i gården.
Men pludselig begyndte det at regne, hvad gør

dagplejere så, vi flyttede selvfølgelig den store trampolin
ind på græsset, så nu sad vi næsten alle i tørvejr, men hvad
gjorde regnen så, den holdte op

Nu kom bussen for at hente os efter en dejlig og lærerig
formiddag. Vi var trætte og glædede os til en velfortjent
middagslur.

Nu er vi klar til at gå ind i stalden.
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Her sidder vi og venter på bussen.

Bollespisning i maskinhuset.

Her er viforan køerne.

@Jwen 79.årflanfl - m. 7



Thomas i førerhuset.

Her tumler vi i halm.

sfl.l'l'lnllbN - oktobrr - //o]J(,/IIDrr2006 7



Lundum Sogns Borgerforening
Lørdag d. 7. oktober klo18.30: - obs. ny dato!
Gourmetaften i Lundum medborgerhus.
Fællesspisning med udsøgt 3 retters menu
Menu og tilmelding, se www.lundum.dk.
Aftenen er forbeholdt voksne medlemmer.

Fredag d. 3. november klo18.30:
Fællesspisning i Lundum medborgerhus.
Menu og tilmelding,
se www.lundum.dk.

Tirsdag d. 12. december
kl. 19.00:
Julebanko i Lundum medborgerhus.
Se flere oplysninger senere på www.lundum.dk.

Skal du havefest?

Du kan leje Lundum Medborgerhus,
Torpvej 2, til private arrangementer.

Udlej~ingsregler & priser kan ses på hjemmesiden:

www.lundum.dk

Ellerkontakt:

Udlejningsbestyrer:
Hanne Doktor, Bækvej 86. Tlf. 75 65 48 36
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EgedalFolkerdanserforening
l

året 1977var der en del beboere illanste
.

d

.

og Egebjerg.
der drøftede mulighederne for at oprett~ en folkedan-
serforening. ".

Den ll.oktober 1977blevder holdt stiftende generalfor-
samling i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus, og forenin-
gens navn blev Egedal Folkedanser forening. for ikke at
favorisere Hansted eller Egebjerg.

Der blev danset i forsamlingshuset indtil år 2000, hvor
efter aktiviteterne flyttede til Den Gamle Brugs i Egebjerg.
hvor der tinder en mængde andre kllltllrc1leaktiviteter sted.

Dansen begynder k1.19.30 til 21,30,og afsluttes med
den medbragte kaiTe, hvorefter der synges fra
Folkedansersangbogen til kl.22.00.

Inger Krogh instruerer og leder dansen, og musikken
leveres af to harmonikaer og to
violiner.

Den faste øveaften er tirsdag.
Sæsonen starter tirsdag den 19.september 2006

Alle er velkolllne.

Da mange af medlemmerne er ældre, og en del er holdt
op med at deltage, søger foreningen nye og yngre
deltagere, for at foreningen kan bevares. Folkedans udstrå-
ler livsglæde, og er samtidig en god motion.

Mød op den 19.september, til folkedans i Den Gamle
Brugs !

Kort og godt om Daglibrugsen
31/03/06 at1lOldes årsmødet. Den nye bestyrelsen består af.

Hans Steensen, Bente Johansen, M0I1en Philipps, Kurt
Olesen, Yvonne A. Christiansen samt medarbejderrepræ-
sentant Alice Hansen.

Der er opslag i brugsen med navne, adresser og tele-
fonnr. hvis i gerne vil i kontakt med os. og ved siden af
hænger en "postkasse".

Brug den til både ros, ris og ønsker og vi vil gøre. hvad
vi kan. Alle indlæg vil blive taget seriøst. , ,

Efter årsmødet var der vinsmagning på Italienske vine.
FremfØl1 og fortalt af Klaus Pri.ifer der på fremragende

og humoristiske måde fortalte om både billige og dyre
vine. Og vi tik gode tips til selv at tjekke vin, vi får serve-
ret.

Der var mødt 28 medlemmer op, 7 gange så mange som
året før. Det var dejligt og vi havde en rigtig hyggelig aften.

11/08/06 afholdes grill arrangement

Vejret truede med regn, 'så der blev stillet op med borde
og stole inden døre, men vejret viste sig fra sin bedste side.
Og flere gaven hånd med at få borde og stole ud på parke-
ringspladsen. Tak for det.

Nogle børn havde boder med legetøj til salg. og handlen
gik livlig så legetøjet var til glæde hos nye ejere.
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Hoppeborgen vakte også stor glæde hos børnene. den er
en sikker succes.

Der var opsat 2 kurver med dagligvarer, den ene med
alm.varer og den anden, med COOP X-extra varer, her
kunne man gætte på differencen.

Differencen var 206,50 kr. Nærmeste gæt lød på 205.75
og vinderen tI~ en kurv varer med hjem.

Der blev også holdt aktion over nogle varer så som:
Fotoapp., transistorradio med ed. en terrassevarmer samt
en damecykel.

Dameeyklen blev solgt for 815 kr., terrassevarmeren gik
for 200 kr..

Tillykke til de to. der gjorde en god handel.
Det var meget svært at råbe, så alle kunne høre, hvad der

blev sagt. Men de interesserede kom op og bød. Hvis vi
holder en lignende aktion. skal vi nok få fat på en megafon
så vi høres tydeligt.

Der var flot opbakning til arrangementet, hvor folk
mødte talrigt op og fik nogle hyggelige timer, med nye som
gamle borgere i vor dejlige by.

Til slut kan det meddeles at vores dagli'brugs, har haft
en pæn fremgang.

Mvh. Forn1anden Yvonne A. Christiansen

.87.Jwm /Y. (I{(FII/r;- lir. /



EgedalFolkerdans~rforening
låret 1977 var der en del beboere i liansted og Egebjerg,

der drøftede mulighederne for at oprett~ en lolkedan-
serforening. '...

Den ll.oktober 1977 blev der holdt stiHende generalfor-
samling i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus, og forenin-
gens navn blev Egedal Folkedanser forening. for ikke at
t~lVorisere Hansted eller Egebjerg.

Der blev danset i forsamlingshuset indtil år 2000, hvor
efter aktiviteterne flyttede til Den Gamle Brugs i Egebjerg.
hvor der finder en mængde andre kulturelle aktiviteter sted.

Dansen begynder kI.19,30 til 2l,30,og
den medbragte katTe, hvorefter der
Folkedansersangbogen til kI.22,OO.

Inger Krogh instruerer og leder dansen, og musikken
leveres af to harmonikaer og to
violiner.

Den faste øveaften er tirsdag.
Sæsonen starter tirsdag den 19. september 2006

afsluttes med

synges fra

Alle er velkomne,

Da mange af medlemmerne er ældre. og en del er holdt
op med at deltage, søger foreningen nye og yngre
deltagere, for at foreningen kan bevares. Folkedans udstrå-
ler livsglæde, og er samtidig en god motion.

Mød op den 19.septembcr, til folkedans i Den Gamle
Brugs !



Kort og godt om Daglibrugsen
31/03/06 afholdes årsmødet. Den nye bestyrelsen består af.

l-IansSteensen, Bente Johansen, M0I1enPhilipps, Kurt
Olesen, Yvonne A. Christiansen samt medarbejderrepræ-
sentant Alice I-Iansen.

Der er opslag i brugsen med navne, adresser og tele-
fonm. hvis i geme vil i kontakt med os. og ved siden af
hænger en "postkasse".

Brug den til både ros, ris og ønsker og vi vil gøre, hvad
vi kan. Alle indlæg vil blive taget seriøst.

Efter årsmødet var der vinsmagning på Italienske vine.
Fremføl1og fortalt af Klaus PrUferder på fremragende

og humoristiske måde fortalte om både billige og dyre
vine. Og vi tik gode tips til selv at tjekke vin, vi får serve-
ret.

Der var mødt 28 medlemmer op, 7 gange så mange som
året før. Det var dejligt og vi havde en rigtig hyggelig aften.

11/08/06 afholdesgrillarrangement

Vejret truede med regn, 'så der blev stillet op med borde
og stole inden døre, men vejret viste sig fra sin bedste side.
Og flere gaven hånd med at fa borde og stole ud på parke-
ringspladsen. Tak for det.

Nogle børn havde boder med legetøj til salg. og handlen
gik livlig så legetøjet var til glæde hos nye ejere.
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Hoppeborgen vakte også stor glæde hos bømene. den er
en sikker succes.

Der var opsat 2 kurver med dagligvarer. den ene med
alm.varer og den anden med COOP X-extra varer, her
kunne man gætte på di fferencen.

Differencen var 206,50 kr. Nænneste gæt lød på 205.75
og vinderen fi~ en kurv varer med hjem.

Der blev også holdt aktion over nogle varer så som:
Fotoapp., transistorradio med ed, en terrassevarmer samt
en damecykel.

Damecyklen blev solgt for 8] 5 kr., terrassevarmeren gik
for 200 kr..

Tillykke til de to, der gjorde en god handel.
Det var meget svært at råbe, så alle kunne høre, hvad der

blev sagt. Men de interesserede kom op og bød. Hvis vi
holder en lignende aktion. skal vi nok få fat på en megafon
så vi høres tydeligt.

Der var flot opbakning til arrangementet, hvor folk
mødte talrigt op og tik nogle hyggelige timer, med nye som
gamle borgere i vor dejlige by.

Til slut kan det meddeles at vores dagli'brugs, har haft
en pæn fremgang.

Mvh. Forn1anden Yvonne A. Christiansen
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Kalk og Disk.

Iforbindels
.

e med .genåbningen af Hansted Kirke efter
restaureringen i 1997,modtog Hansted Menighedsråd
en pengegave af Lundum Menighedsråd.

Til stor glæde for præst og menighed er pengegaven nu
omsat i 2 kniplede servietter til Kalk og Disk i Hansted
Kirke.

. Det meget smukke kniplingsarbejde er udført af Karen
Trend Nissen, Egebjerg. . '

Fra Hansted Menighedssråd skallyqe en hjertelig tak til
Lundum Menighedsråd og en ligeså hjertelig tak til
Karen for arbejdet med de utroligt fine servietter.

KORI KIRKEN
Sidste år i oktober startede Lundum og Hansted Kirker

børnekor for alle i 4.-6. klasse. Vi øvede hver onsdag efter
skoletid og selvom sæsonen var kort, nåede vi alligevel at
komme ud at synge både i kirkerne, på Egebakken og på
Egebjergskolen.Vi var oven i købet en tur til Lindehøj ple-
jehjem og synge for beboerne der.

I dette skoleår fortsætter koret desværre ikkti,da jeg har
barselsferie, men jeg håber at se jer efter sommerferien
2007, hvor vi igen starter en ny omgang med sang og
musik. Andre fra Egebjergskolens 4,.-6.klasser,som har lyst
til og mod på at synge og træne stemmen, er også velkom-
ne til den tid!

Tak til jer kordeltagere for en rigtig god sæson og på
gensynnæsteår!! .

Med venlig hilsen
organist
Astrid Lindvig Nielsen

25l'1'/{,J//brr - ok/obrr - lIoJJell1ber2006

FOFRosing
RæderskeHøjskole

formiddage
2006/2007

i "Kirkehuset"
Datoer:

Onsdag den 6. september
Onsdag den 20. september
Onsdag den 4. oktober
Torsdag den 9. november
(fællesarrangement i Horsens Ny Teater)
Onsdag den 29. november .

Onsdag den 17. januar
Onsdag den 7. februar
Onsdag den 28. februar
Onsdag den 21. marts.

De seneste år har højskoleformiddage været et tilløbs-
stykke. Det bliver det formentlig også i denne sæson.
Mange nyder at kunne bestille deres frokost-madpakke hos
Hanne Leth på Klostret, andre har selv med. Kaffe og te
købes som sædvanlig i Kirkehuset.

Det endelige program er nu færdigt og alle tidligere del-
tagere fra den forløbne sæson vil avtomatisk få tilsendt
program og girokort for næste sæson.

Og I skal huske at tilmelde jer ved at indsende indbeta-
lingen'på giro.

Prisen for de 9 foredrag e~sat til 480,00 kr.
Deltagere til højskoleformiddag kan tilmelde sig
direkte til FOf Rosing Ræderske, Holmboes Alle 2,

8700 Horsens. Tlf. 7625 8988.

Nyt medlem
i .Hansted

menighedsråd
Bettina Christensen er med virkning fra den 15. juni

2006 indtrådt som medlem af Hansted menighedsråd.
Bettina er medlem af aktivitetsudvalget og kirkegårds-
udvalget og erstatter Flemming Lindberg Christensen, som
har ønsket at udtræde af rådet på grund åf arbejdspres, hvil-
ket Menighedsrådet har taget til efterretning. Vi takker
Flemming for det arbejde han har udført i rådet og byder
Bettina velkommen til arbejdet.
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Filmaften
i Hansted
Kirkehus

Torsdag den 12; oktober 2006, kl. 19.30

Viserfilmen"Adams æbler"

Efter filmen vil der kunne købes smørrebrød, øl og vand og
smørrebrød, og naturligvis kaffe med æblekage.

Der vil være mulighed for at fa en lille snak om filmen.

Af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig denne
aften, senest torsdag den 5. oktober 2006

Tilmeldingen sker til:
Sognepræst Torsten Ringgaard, tlf. 75 65 64 12
Jytte Friis,
tlf. 75 65 63 93

Smørrebrød 20,- kr. pr. stk.
Kaffe og æblekage 30,- kr.
Øl og vand hhv. 10,- og 5,- kr.

Hansted menighedsråd

Foredragsaften i
Kirkehuset'

Torsdag den 23. november 2006, kl. 19.30 med sogne-
præst Gudmun~ Rask, fra Vær kirke.

Gudmund Rask vil tale om emnet

"Hvad:bilder du' dig ind?"
De\ er forestillingsevnen, eller sQmGrundtvig kaldt det.

"Indbildnihgskraften;', der gør os til mennesker. Også når
det gælder troens sager er den poetiske sans altafgørende.
Hverken fornuft eller følelSekommer det i særlig grad an
p~, men fantasi og forestillingsevne, eller som sagt:
"Indbildningskraften":

Så: Hvad bilder du dig ind?

Hansted Menighedsråd glæder sig til at byde velkom-
men til denne aften.
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Julefest for pensionister
Torsdag den 14. december 2006 kl. 14.00

Vi starter i Hansted Kirke kl. 14.00 med
gudstjeneste hvor sognepræst Torsten

Ringgaard prædiker. Efter gudstjenesten vil
der være kaffebord og hyggeligt samvær.

Kaffen vil som tidligere år, koste 20,00 kr.

Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne
dag, skal du ikke bestille den. Det gør menig-
hedsrådet, og vi skal nok sørge for at du bli-
ver kørt hjem igen, når samværet er slut.

Tilmelding til:
Torsten Ringgaard, tlf. 75 65 64 12

Jytte Friis, tlf. 75 65 63 93

Og husk at sige, hvis du vil benytte kirke-
bilen.

Sidste frist for tilmelding, mandag den 11.
december 2006

Venlig hilsen
Lundum-Hansted Menighedsråd

Gospel Julekoncert
i Hansted kirke

Søndag den 17. december 2006, kl. 19.30

Gospelgruppen Wegener Trio kommer til
Hansted!

Julekoncerten bliver fyldt med ånd og jule-
gospel so'm optakt til juleaften på smukkeste
vis.

Trioen med band er dannet af Claes
Wegener, som er en af de mest benyttede
gospelsangere, gospeldirigenter og gospel-
workshopinstruktører i Danmark.

Med sig har han sine faste, erfarne gospelso-
lister: Charlotte Wegener og Miriam Jul
Rasmussen.

Claes Wegener har før gæstet Hansted kirke,
nemlig i 1998 hvor han dirigerede "The
Gospel Crusaders". Så glæd jer!

Bedre julekoncert fås ikke.

Entre50,00 kr.

Hansted Menighedsråd
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lKirkefondet
II

. Pilgrimsvandring omkring Ryomgård
lørdag den 23. september 2006 kl. 9.30

Kirkefondet i Århus Stift inviterer endnu en gang til pilgrimsvandring, en dagstur i den danske
sensommer. Vi skal nyde naturen sammen, gå i stilhed alene eller glæde os over fællesskabets
muligheder med samtale og oplevelser. Vi skal gå i landbrugets kulturlandskab, i skove og krydse åer
og bække med tid til eftel1ankeog et par andagter undervejs.

Vi mødes kl. 9.30 i Marie Magdalene Kirke ved Ryomgård midt på Djursland. Der er
parkeringsplads ved kirken. Det vil være godt, at man aftaler at køre flere sammen. Der kører også bus
fra Randers og bus og tog tfa Århus.

I kirken begynder vi med morgensang og introduktion.
Ude på ruten vil der blive et par pauser, hvor vi skal høre fortælling, spise vores medbragte mad, holde
andagt i Pindstrup Kirke, og ud på eftermiddagen bliver der serveret en lille forfriskning.
Sidst på eftenniddagen er der en afsluttende andagt i Marie Magdalene Kirke. Ved en af andagteme er
der altergang.

Turen er arrangeret af en gruppe under Kirkefondets udva~gi Århus Stift bestående af 60gnepræst
Torben Nielsen (torbenn@stofanet.dk), kordegneassistent Anna Jørgensen, gartneriærer Per Nørremark
Lassen og organist Anne Kragh.

Prisen er 50 kr. inkI. en forfriskning om eftermiddagen. Betaling ved turens start i Marie Magdalene.
Tilmelding til e-mailadressen: torbenn@stofanet.dk senest den 13. september.

Eventuelt på nedenstående slip.pr. brev til sognepræst Torben Nielsen; Siøyæl1get20, 8381 Tilst,
tlf 86 24 23 38.

Husk: Madpakke til frokost, drikkevarer til turen og godt fodtøj (turen er ca. 15km).
Påklædning i øvrigt efter vejret.

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

Tilmelding til pilgrimsvandring den 23. september 2006~sidste frist 13. september.

Jeg'tilmelder hermed personer til vandringen.

Navn:

Adresse:

Telefon og e-mail:

2..' Il mON - oktobrr - lIo]J('1IIba 2006 13



GudsijenestelisteforLundum-Hansted

14 ~l:Oen 19.år'lan'l- m. 1

GUDSTJENESTER LUNDUM KIRKE HANSTED KIRKE

Søndag den 10. september 10.30 Høstgudstjeneste 09.00
13. søndag efter trnitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 17. september Se 10.30 Høstgudstjeneste
14. søndag efter trinitatis Hansted Torsten Ringgaard

Søndag den 24. sptember Se 09.00
15. søndag efter rinitatis Hansted Dorte Isaksen

Søndag 1. oktober 09.00 10.30
16. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 18. oktober Se 10.30
17. søndag efter trinitatis Hansted Torsten Ringgaard

Søndag den 15. oktober 10.30 09.00
18. søndag efter, trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 22. oktober 09.00 10.30
19. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

t :

Søndag den 29. oktober Se 09.00
20. søndag efter trinitatis Hansted Tamdrup-præsten

- o

Søndag den 5. november 09.00 10.30
Alle Helgen Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 12. november 10.30 09.00
22. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag oden19. november 09.00 19.00
23. søndag efter trinitatis Anne Sofie Andersen Anne Sofie Andersen

Søndag den 26. november 09.00 10.30
Sidste søndag i kirkeåret Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 3. december 14.00 10.30
1. søndag i advent Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard



Onsdag 27/09

Onsdag 25/10

Onsdag 29/11

Gudstjenester Egebakken:
Kaffe
fra kl.
15.00
til kl.
15.30

kl. 15.30

kl. 15.30

kl. 15.30

Formand for menighedsrådet i Hansted:
Karin Helbo,Sorthøjvej 18,

8700 Horsens. Tlf.7565 6436

Formand for menighedsrådet i Lundum:

Hans Jørgen Christensen, Rådvedvej 165,
8700 Horsens. TIf.75 65 48 22

Kirkebilfor Hansted sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt.
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken.

Kirkebilfor Lundumsogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl.09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du
ønsker at være med i kirkepilen 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.

"

Graver ved Lundum Kirke
Ole Leth tlf.75 65 62 32 -Mobil20 11 6912

Askeholm 59, 8700 Horsens.

Graverved
Hansted Kirke

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

Torsten Ringgaard tlf. 75 65 64 12
Stængervej 24, 8700 Horsens

Sigfred Munk
tit. 75 65 6704

Træffetidpå kirkegården
09.30-10.00
12.00-12.30

Hanstedkirke: .

www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk
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www.unghorsens.dk

Sæsonstart for
ungdomsskolen i Egebjerg

Den 28. august starter ungdomsskolen i Egebjerg
op for endnu en spændende sæson med et stort
udbud af aktiviteter (Se www.unghorsens.dk).

Vigtigst af alt er ungdomsskolen et samlingssted
for alle unge mellem 13-18 år.
Her kan du "hænge ud" med dine venner eller
surfe på nettet.

Sideløbende med de faste hold og aktiviteter har
ungdomsskolen også aktiviteter som klubråd,
rampebygning, skydning og lektiecafe. Vi glæder os til at se DIG i den nye sæson!

16 0f7Jwen 19. åUJanfl - m:. 1



KFUM spejderne i

Egebjerg søger hjælp
En mand eller kvinde søges til, at hjælpe til hos ulvene.

. Du skal helst være over 25 år.

. Det er ikke nødvendigt at have spejdererfaring.

. Du skal kunne lide børn.

. Du kunne evt. være forældre til en ulv.

Møderne afholdes om onsdagen fra kl. 18:30 til 20:00.

Du er meget velkommen til at komme og se flokken, måske være med
på en tur.,inden du bestemmer dig.

Hvis dette har din interesse, skal du kontakte:
Gruppeleder Carsten Bai på telefon 75 62 46 03,
eller på mail: fambai@stofanet.dk.

. Med venlig hilsen
Ulveleder Gitte Juhl og Gruppeleder Carsten BaL
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Juniorsommerlejr 2006

18

Tekst: juniorleder Villy Mathiasen

rets sommerlejr for
juniortroppen gik i år til
Spejdercentret
Assenbækmølle ved
Varde. Vi var desværre

kun 7 junior og tre ledere med. Da vi
kom derover, begyndte vi straks at bygge
lejren op med telte bålplads og lign.

Søndag byggede vi spisebord med overdækning, for der
var meget flot solskin, så både for skygge og læ i tilfælde
af regn blev det overdækket. Søndag eftermiddag havde vi
en aktivitet, som alle spejdere skal have, den hed turnus,
det er 3 timer, hvor vi hjælper centret med lidt 'praktisk
arbejde. Vi skulle klippe grene af træer og buske, så de ikke
nåede ind over alle stierne, andre skulle gøre toiletterne
rene.

Mandag var det regnvejr hele dagen, vi havde formidda-
gen fri. Om eftermiddagen skulle vi prøve at støbe tin i
nogle forme, som vi selv skulle lave. Resultatet måtte vi så
få med hjem. .

Tirsdag var hike dag, og vi havde valgt en sejlhike, hvor
vi først skulle gå 9 km ud til startstedet, hvor vi byggede en
tøndeflåde. Derefter sejlede vi 7 km ned ad Karlsgårde
kanal, trak den på land og skilte den ad. Så var der 4 km
hjem til lejren igen.

Onsdag var ugens bedste, syntes mange. Vi var på bus-
tur til Esbjerg, hvor vi først var på fiskeri og søfarts-
museet, hvorefter vi havde 2 timer på gågaden i Esbjerg og
til slut næsten 3 timer i Svømmestadion Danmark.

Torsdag havde vi 2 forskellige aktiviteter: Om formid-
dagen var vi i vikinger håndværk, hvor vi kunne lave per-
ler af ler eller brænde runer og karte uld og lave en filtbold
af ulden. Om eftermiddagen lærte vi selv at slagte en fisk
og ryge den i en rygeovn, som centret har.

Fredag lavede vi lejravis om formiddagen: Vi skulle
selv lave en avis med interview og historier med billeder
og alt, hvad der ellers er i en avis. Om eftermiddagen skul-
le vi pille alt det ned, som vi havde fået bygget op og lægge
det på plads igen, også det høje tårn, som juniorerne selv
havde lavet.

Lørdag var det bare at pakke teltene sammen og køre
hjem og ønske hinanden en god sommerferie.

Til slut siger lederne tak til alle, som var med for en
rigtig god lejr på Assenbæk.
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
30. september kl.19:00

RANGER S

Entre incL.3 retters menu og
musik, dans til klo02:00 pr. person. . . 198.00
Tilmelding til: Vagn 75 62 70 19

Gunnar 756569 50
Carl Chr. 75 65 62 15

Senest den 25. september kl. 18:00- eller så længe der er billetter.
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
H'uskeren~

Skaf et nyt medlem
og få en flaske vin.

Efterårsfest/Rangers
30. september

Søndag den 3. december kl. 16 :00
tændes byens juletræ på P-pladsen
ved Forsamlingshuset.
Nærmere oplysninger følger på
opslag i Brugsen, og børnehaverne.

Huskl
Banko starter torsdag den
14. septenber kl. 19:30 og
forsætter hver torsdag til og med
den 14. december.
Dørene åbnes kl. 18 i30.

~eptembet - oktoba ~ 1ZoJJf7l1bqr 2006

Engangsindskud 50 kr.
Kontingent pr. år 150 kr.
Som medlemstøttes et aktiv
kulturelt mødestedmed mange.
aktiviteter så som banko-revy-fastelav-
fest-musikarrangementer foredrag m m.,
samt medlemspris for leje af huset.

Nyt medlem:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Tegnet af:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Afleveres til Bent Andersen,
Kastanjeparken 42, -
Carl Chr. Jensen, Rådvedvej 4
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Abent hus
på Egeb en

Lørdag den 16. september 2006 fra 10.00 - 14.00

Repræsentanter fra personale, brugere af
"Egebakken, Center Rådet og Egebakkens
Venner, inviterer til et "Åbent Hus" arrange-
ment den 16. september 2006.

, Der blev afholdt et "Åbent hus" den 20. januar 2005,
inden centeret var taget i brug.

Mange benyttede sig af lejligheden til at se centeret og
faciliteterne, og derfor håber vi også, at det kan have inter-
esse at se, hvordan Egebakken fungerer, efter de første
beboere flyttede ind i marts 2005, og hvor rigtig mange
lokale borgere tog imod centeret, og fik mange aktiviteter
op at stå.

Netop disse aktiviteter, er noget af det der får
Egebakken til at summe af liv, hvilket er til stor glæde for
beboerne på Egebakken. Mange benytter sig af tilbudene,
og mange frivillige gør et stort stykke arbejde, som mange
flere kunne have glæde af.

Formålet

med at lave et "Åbent hus" arrangement er, at udbrede
kendskabet til Egebakken med dens aktiviteter og Cafe.
Der vil også altid være brug for flere frivillige.
Center Rådet og Egebakkens Venner, vil gerne fortælles
lidt om deres virke, ligesom Cafeen gerne vil vise, hvilke
muligheder der er for at benytte den.

Vi håber på at det kan blive en god dag for beboerne,
gæsterne og personerne bag initiativet.

22

Dagens program:

K1.10.00 Åbning med musik
Kl.10.00 Der kan købes kaffe og rund-

stykker i Cafeen - kr. 10,00
KI.10.00 - 14.00 .. Der kan købes kaffe og æble

kage
KI.10.00 Alle aktiviteter vilvære i gang,

for at give inspiration til nye
brugere, Der er mulighed for at
prøve aktiviteterne.
Af aktiviteter' kan nævnes
malerhold, petanque, kreativt
værksted, Dart, kortspil,
trænings lokalet, Lokalarkivet,
Centerrådet, Egebakkens
Venner. Aktiviteterne er lige
startet op igen etter
sommerferien.
Konkurrence med præmier -
Gavekort til Cafeen. Vinderne
afsløres kl. 14.00

KI.10.00 - 11.00 . . Harmonikaspil
Kl.11.00 Spil på klaveret.
KI.11.00 Der serveres fra grill,marineret

kyllingfilet og pølser, brød,
salat og kold kartoffelsalat
øl og sodavand
Alt til rimelige priser.

Der vil være plancher, med billeder, som fortæller
om dagligdaøen på Egebakken, ligesom' Center
Rådet, Egebakkens Venner og frivilligebag aktivite-
terne, vil være tilstede, for at få en hyggelig snak,
og udbrede kendskabet til alt på Egebakken.
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Arrangementer på Egebakken -
september - oktober - november 2006

OBS!!!!! Bemærk ændret start tidspunkt for
arrangementerne fra kl.13.30 til kl 14.00.

Tirsdag den 5. september kl.19.00:
Bankospil. Arr. Egebakkens Venper

Fredag den 8. september. kl. 14.00:
Fernisering. Arr. Centerrådet

Tirsdag den 12. september kl.l1.30 - 13.00:
Cafedag med ål/stuvet kartofler/æblemos/-rødbeder.
Hyggemusik på dagen. Arr. Centerråd.

Lørdag den 16. september. kl. 10 -14:
Abent Hus på Egebakken.( se omtale og program andet
sted i bladet) .

Tirsdag den 19. september:
Udflugt til Alrø i lille bus. Afgang fra Egebakken ca.
12.30.

Onsdag den 27. september kl. 15.00:
Gudstjeneste. Indvielse af alterdugen på Egebakken

Torsdag den 28. september. kl. 10.30 - 14.00:
GobiDesign på Egebakken. Salg af duge, puder o.lign.

Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00:
Bankospil. Arr. Egebakkens Venner

Mandag den 9. oktober kl. 14.00:
Mannequinopvisning m/tøj fra Damernes Butik.
Arr. Centerråd.

Torsdag den 19. oktober kl. 14.00:
Lokalarkivet viser diasshow fra Egebjerg.
Arr Egebakkens Venner.

Onsdag den 25. oktober kl. 15.00:
Gudstjeneste

Lørdag den 28. oktober kl. 14.00:
Lørdagshygge (for beboere på Egebakken) Arr. Centerråd.

Mandag den 30. oktober kl. 13.15:
Udflugt med lille bus.

Fredag den 3. november kl. 14.00:
Fernisering. Arr.Centerrådet.

Tirsdag den 7. november kl.19.00:
Bankospil. Arr. Egebakkens Venner.

Torsdag den 16. november. kI.14.00:
Harmonika Vennerne underholder.

Arr. Egebakkens Venner.

Mandag den 20. november kl. 17.00:
Seniorfest ( se opslag og tidspunkt for tilmelding på
Egebakken) Arr. Centerrådet.

Onsdag den 29. november kl. 15.00:
Gudstjeneste.

Hvor ikke andet er nævnt eT alle velkomne, men der kan

i nogle tilfælde være tilmelding. Hold øje med opslag på
Egebakken.

Faste aktiviteter september/oktober/november 2006
Mandage: Kl. 10.00 Siddende gymnastik i cafeen.

Kontaktperson Jytte Guldmann.
Kl. 13.30 Abent værksted i kælderen
Kl. 13.30 Dart i kælderen. Kontaktperson
Vagn Jensen. Starter når petanque holder.
KI 13.30 l. mandag i hver måned sang med
sanggruppe~ fra Den GI. Brugs i cafeen.
Kontaktperson Henry Ahle.

Tirsdage: Kl. 10.00 Mal~hold i cafeen. Kontaktpersoner
Leif Kragekjær/Herluf Hansen. Start d.5/9
Kl. 13.00 Bridgehold i cafeen. Start d. 31/10.
Kontaktperson Bodil Jensen
Kl. 14 - 16 Lokalarkivet har åbent 1. tirsdag i
hver måned i kælderen.
K1.19.00Første tirsdag i hver måned afholder
Egebakkens Venner bankospil. Se opslag på
Egebakken og under arrangementer

Onsdage: Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, afhængigt af
vejret. Jytte Guldmann.
Kl. 13.30 Petanque. Kontaktperson Vagn

~epleJ/lbfl - oktober- November2006

Jensen. Slutter når vejret bliver for dårligt.
Kl. 13.30 Kreativt værksted (kort, pergana-
mo,' smykker, læder) i kælderen.
Kontaktpersoner Ninna Jensen og Aksel
Blomstrøm. Start 6/9.

K1.15.00 Sidste onsdag i hver måned er der
gudstjeneste. 0.27/9 - 25/1O- 29/11.

Torsdage: Kl. 8.30 Instruktion i redskaber i kælderen
v/lngelis Ribberholt.
Kl. 9.30 Gymnastik v/ Ingelis Ribberholt/
Jytte Guldmann i cafeen.start d.14/9
Kl. 13.30 Bridgehold i cafeen 2.og 4. torsdag.
Start d. 14. sep. Kontaktperson Karen
Bastholm.

Kl. 13.30 Kortspil- rommy, whist, bob eller
andet spil i cafee~ og kælderen 2. og 4.
torsdag. Kontaktperson Jytte Guldmann.
Kl. 14.00. Egebakkens Venner afholder
forskellige arrangementer den 3. torsdag i
hver måned. Se opslag på Egebakken dg under
arrangementer
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Cl r ÅLEFEST
. PÅ EGEBAKKEN

Tirsdag den 12. september kl. 11.30-13.00

250 g stegte ål med stuvet kartofler,
rødbeder og æblemos. '

kun 65,00 kr.
Ekstra ål kan købes til 12,00 kr. pr. stk.

. eller

\. :St. fiskefilet (1)ed stuvet kartofler, ,.

gulerodsskiver.

27,00 I 33,00 kr. .

Frugtsalat i chokoladeskål.

11 ,00 kr.
Husk at købe øl og snaps til ålen.
Under middagen vil der være lidt let musik fra en hyggepianist., .

I . Vi glæder os til at se DIG!
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EgebakkensVenner. .

5. september2006
Banko spil i Egebakkens
Cafe - kl. 19.00

3. oktober 2006 -

Banko spil i Egebakkens Cafe - kl. 19.00

19. oktober 2006 .

I Egebakkens Cafe - kl. 14.00
Mogens Kirkegård viser
diasshow fra Egebjerg i gammel tid.
Der serveres kaffe med brød.

Prisen for arrangementet er kr. 30,00.

7. november 2006

Banko spil i Egebakkens Cafe
kl. 19.00

-
16. november 2006 - i Egebakkens Cafe - kl. 14.00.Harmonikavenneme Århus af 1995 kommer og
underholder. Der serveres'kaffe med brød. Pris for arrangementet er kr. 30,00

Alle skal være velkommen til arrangementerne,
som ikke kræver tilmelding.

o c:e:,
Foreningen planlægger et arrangement den 3.
torsdag i hver måned, og bankospil den 1. tirsdag i
hver måned. Programmet vil være at finde i Broen.

~<:'fptelJlber - oktober - Jloyelllber 2006

Adresselistetil bestyrelsen:
Formand: Hans Thomsen. . . . . . . . . . .75 65 61 33

Kasserer: Vag~Jensen .75 65 6447
Sekretær: Hanne Westergaard . . . . . . . .865437 10
Bestyrelsesmedlem: Aksel Blomstrøm .75 6690 18
Gitte Christensen: .75 65 63 73

Beboer repræsentant:
Magda L. Nielsen. . . . . . . . . . . . . . . . .75 65 61 07
Personale repræsentant:
Jytte Guldmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . .76294937

.
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Hansted - Egebjerg
Hushpldningsforening
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening har den 23.

maj 2006 afholdt generalforsamling i Klubhuset

, vedEgebjerghallen.

,Formand Annalise Daugaard bød velkommen og sagde
tak til de mange fremmødte med lemmer til generalforsam-
lingen. Aftenen blev startet med generalforsamling, med
valg af dirigent, her blev Karen Trend Nissen foreslået og
valgt.

Hun kunne meddele, at generalforsamling var anmeldt i
god tid, og gav derefter igen ordet til formanden.

. Annalise Daugaard takkede for, at man igen i år har
kunnet se tilbage på et godt år med rigtig god tilslutning til
alle arrangementer. Det er en meget stor glæde for bestyrel-
se,n, når der bliver taget godt imod vores arrangementer, så
vi ser glad fremad mod de næste år.

Derefter blev fortalt om årets forløb.

8. juni udflugt til Sønderjylland, langs Østkysten til
Grænsen, hvor vi drak kaffe med hjemmebagt kage.
Derefter et lille ophold ved Gråsten Slot, med en tur i slots-
haven. Aftenen sluttede på Pejsegården med en fin anret-
nmg.

16. august var vi på aftentur til IN-mode i Herning,
hvor vi blev budt velkommen med et fin tag-selv bord og
kaffe, derefter blev der handlet, forretningen har nu både
dametøj, garn og stof til patchwork og forskellig hånd-
arbejde. En rigtig god aften.

10. oktober var der besøg af Knud Nielsen, som fortal-
te om orkideer og havde en stor samling med. Han fortalte
også om sine spændende rejser, og han inviterede forenin-
gen til at besøge sit gartneri på Fyn i maj måned. Derefter
var der kaffebord og salg af orkideer.

I november havde vi 2 aftener den 7. og 21. med Kunst
og Vin på Tingstedhus i Gedved, hvor Niels Boas fortalte
levende om alle sine vine og vinrejser. Bestyrelsen havde
lavet fin ostebord, hvortil der var vin-smagning og oriente-
ring. I forretning kunne købes mange fine specialiteter,
gaveæsker, vin m. m., og der var en fin maleriudstilling.
Igen var der stor tilslutning til begge aftener, som var rig-
tig interessante og hyggelige. Jeg fik af Hushold-
ningsforeningen en meget flot kurv med en masse lækre
ting derfra, til min 80 års fødselsdag, som jeg siger mange
tak for.

. 6. december var der Julehygge i klubhuset, hvor vi prø-
vede med en anderledes julefrokost, og det blev en rigtig
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19. marts var vi til modeopvisning i Tørring
Skindcenter, hvor vi blev budt velkommen med kaffe og
rullepølsemad. Der var meget flot tøj og handlen gik livlig.
Igen en god aften.

Så har vi været på Fyn, men det var jo efter at året var
slut, så det kommer med på næste år.

Herefter var der valg.
På valg var, Ruth Jensen, Eva Ronge, Betty Holst og

Birtha Nielsen, alle blev genvalgt. Suppleanterne Gitte
Christensen, Emma Mikkelsen, Karen Dahl og Karen
Bastholm fik også genvalg, ligeledes revisor Karen Trend
og revisorsuppleant Lis Stouby.

Foreningen overrakte en blomsterbuket til Margit
Henriksen, Betty Holst og Karen Trend Nissen, som har
været i bestyrelsen i henholdsvis 25 - 26 og 30 år.

Herefter sluttede formanden med igen at takke alle for
det store fremmøde til alle arrange menter, og tak til besty-
relsen for godt samarbejde i året der er gået. Vi håber, året
som kommer, må blive lige så godt.

Dirigenten Karen Trend sagde også stor tak til bestyrel-
sen fra medlemmerne.

Aftenen sluttede med Banko.
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Hansted - Egebjerg
Husholdningsforening
Program for september -
oktober - november
- december 2006

Onsdag den 13. september, Besøg på Hansted
Kloster m. demonstration \. Hanne I.eth.

Vi mødespå liansted Kloster kl. 19.00.hvor Hanne
Leth vil demonstrerelidt forskellige småretter.derefter
\ il forstanderJetteLund fortælle0111 klosteretog \ ise
os huset.

Tilmelding til hes(J'I'elsen senest den -. septell1hel:

Tirsdag den 10. oktober, Besøg af Malene l'vklgaard
Sig. thi Clinic-BeWell. Egebjerg.

Vi mødes i klubhuset kl. ] 9.00. hvor Malene M. Sig

vil fortælle om, hvordan hun arbejder med bI. a. tjer-
nelse af allergier. fobier. traume, sorg og smerter.
og hvordan man skal betragte mennesket med et
helhedssyn.

Vi vil fa gode råd til, hvordan man selv kan fore-.
bygge og genoprette sit helbred. Til slut skal vi høre
lidt om Wellncs Club. Der vil også være fremvisning
af skønnevelvære produkter, som der efterfølgende er
mulighed for at købe.
Tilmelding til bestyrelsen ...enest den 6. oktober,

Mandag den 6. november,
Ølsmagningmedforskelligeøl fra de nye småbryg-
gener.

Vi mødes i klubhuset kl.

19.00. hvor Børge Ditlevsen,
Kattrup vil komme og fortælle
om de mange nye ol på
markedet fra små danske

bryggerier, der bliver
smagsprøver også med
Iidt tilbehør.

Tilmelding til bestyrelsen
senest den 30. oktohel:

:\'Iandag den 4. december, Julehygge.
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer, og

mænd/ledsager er altid velkommen, ligeledes nye, evt.
medlemmer.

Hansted-Egebjerg
Husholdningsforenings bestyrelse:

Annalise Daugaard, Højbovej22 . . .756244 79
Ruth Jensen, Skovgårdsvej 10 ... .75 65 63 72
Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29" . , . , .75 65 60 72
MargitHenriksen, GI. Egebjergvej 2 75 65 63 15
Betty Holst, Rådvedvej q1 . . . . . . . .75 65 61 94
BirthaNielsen,Stængervej32 , . . . .75 65 64 21
Astrid Andersen, Platanalle 24 .., ,75643969

HUSK! Tirsdag den 7. november kl. 19:00 er sidste frist for
indlevering af Bro-stof til december-nummeret. SKAL
OVERHOLDESellers vil stoffet stå over til næste nr.

Kan afleveres i postkassen:
Steen Højberg, Skovvej 3, Egebjerg
- eller mailes til: Steen-broen@stofanet.dk.

Tekst: Helst i et Word-dokument. Billeder sendes særskilt
som jpg-filer. (ikke i et Word-dokument).
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