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Lysbilledforedrag i Kirkehuset 
tirsdag den 20. marts kl. 19.30 

o o o 

Arets gang pa Hansted Kirkegard 
Vores graver Sigfred Munk har i gennem året 2006 samlet indtryk og stemninger med sit 
fotografiapparat. Han vil med sit lysbilledforedrag vise eksempler på årstidernes skiften, sneen 
som var der- men forsvandt igen. Kirken - alt det grønne, blomsterne, fuglene, lyset, 
regnbuen og månen. 

Hansted menighedsråd glæder sig til, at byde velkommen til en stemningsfuld aften og er 
vært ved kaffen i pausen. 

Syng sammen-aften 
·i Kirkehuset 

tirsdag den 26. april kl. 19.30 
Nu hvor foråret er kommet vil vi mødes og 
synge nogle forårssange. 

Kirkesanger Svend Jørgensen og organist 
Hanne Nørtoft Rasmussen har sammensat 
et flot forårsprogram. 

Kaffe med brød koster 10,- kr. 

Hansted Menighedsråd 
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Gudsljenesteliste for Lundum-Hansted 
GUDSTJENESTER LUNDUM KIRKE HANSTED KIRKE 
Søndag den 4. marts Se 10.30 
2. søndag i fasten Hansted Torsten Ringgaard 
Søndag den 11 . marts 10.30 09.00 
3. søndag i fasten Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 18. marts 09.00 10.30 
Midfaste Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 25. marts Se 09.00 
Mariæ Bebudelsesdag Hansted Jytteibsen 

Søndag den 1. april 09.00 10.30 
Palmesøndag Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Torsdag den 5. april 10.30 17.30 
Skærtorsdag Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Fredag den 6. april Se 19.00 
Langfredag Hansted Torsten Ringgaard 

Søndag den 8. april 09.00 10.30 
Påskedag Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Mandag den 9. april Se 10.30 
2. påskedag Hansted Torsten Ringgaard 

Søndag den 15. april 10.30 09.00 
1 . søndag efter påske Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 22. april Se 10.30 
2. søndag efter påske Hansted Torsten Ringgaard 

Søndag den 29. april Se 09.00 
3. søndag efter påske Hansted Jytte Ibsen 

Fredag den 4. maj Se 09.00 & _11.00 Konfirmationer 
Bededag Hansted Torsten Ringgaard 

Søndag den 6. maj 09.00 10.30 
4. søndag efte'r påske Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 13. maj 1 0.30 Konfirmation 09.00 
5. søndag efter påske Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Torsdag den 17. maj 09.00 10.30 
Kristi Himmelfartsdag Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 20. maj 09.00 10.30 
6. søndag efter påske Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 27. maj 09.00 10.30 
Pinsedag Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Mandag den 28. maj Fællesgudstjeneste Fællesgudstjeneste 
2. pinsedag i Lunden, Horsens i Lunden, Horsens 
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Gudstjenester Egebakken: 

Onsdag 28. marts 

Onsdag 25. april 

Onsdag 30. maj 

Kaffe 
kl. 15.00 

Guds
tjeneste 
kl. 15.30 

Kirkebil for Hansted sogn 

Formand for menighedsrådet i Hanstedl 
Karin H elbo, 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 

kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 1 0.30 og kl. 19.30. 
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa 
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og medc:lele, at du 
ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt 
Opgiv din adresse, enten privat ell~r der, hvor du vil stå på 
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. 

Kirkebil for Lundum sogn 
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00, kl. 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. 

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

Askeholm 59, 8700 Horsens. 

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

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

Graverved 
Hansted Kirke 

Sigfred Munk 
tlf. 75 65 67 04 

hanstedkirkegaard@mail.dk 

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk 

Lundum kirke: 
www.lundum.dk 
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FORÅRSKONCERT 
Kom maj, du søde milde 

i Kirkehuset 
onsdag den 9. maj kl. 19.30 

Birgit Lyngholm. 

Sopran Birgit Lyngholm, Køben
havn, og pianist/organist Tine 
Fenger, Ans, præsenterer et meget 
publikumsvenligt og livsbekræften
de forårsprogram, bestående af 
hhv. Mozart og amerikanske 
musicaltoner. 

Før pausen synger Birgit 
Mozart-lieder (bl.a. den kendte 
"Kom maj, du søde milde") samt 
arier fra tre kendte operaer 
(Tryllefløjten, Figaro og Cosi van 
tutte). Tine spiller en klaversonate 
af Mozart. Tine Fenger. 

Efter pausen er programmet et helt andet, nemlig amerikanske musicaltoner. Vi skal 
høre sange fra bl.a. West Side Story, Showboat og Porgy and Bess med titler som 
"Somewhere over the Raibow" og "Summertime". 

Om Tine Fenger: Pianist- og (organist-) uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium. 
Har givet talrige kirkekoncerter, både som solist og i kammermusikalske sammen
hænge. Har bl.a. opført Widors 5. symfoni i sin helhed i Viborg Domkirke. Ansat som 
organist i Ans Kirke. Har som pianist flere gange været solist med orkester samt 
optrådt i DR, Århus Sommerfestival samt deltaget i Nordisk Pianistkonkurrence. 

Tine Fenger og h.endes mand Henry, som er bror til vores tidligere sognepræst 
Ingerlise Sander, har ofte givet koncerter i Hansted kirke. Mange vil formentlig især 
huske Tine's prægtige orgelspil i forbindelse med Ingerlise Sanders afskedsprædiken. 

Om Birgit Lyngholm: Sanger- (og pianist-) uddannet fra Esbjerg Musikkonservatorium. 
Assistent i Radiokoret. Har sunget "Operakat" i Cats på Det ny Teater, Papagena i 
Tryllefløjten på Fredensborg Sommer opera, Maria i West Side Story på Esbjerg Teater 
samt en lang række andre roller. Talrige solistopgaver i mange forskellige 
sammenhænge. Ansat som sang-coacher for Det danske Drengekor. 

Der vil være mulighed for at købe et glas vin i pausen. 

Hansted Menighedsråd 



Oversvømmelse 
Tove Jørgensen Hansted, var ude med kameraet den 
21. januar da Hansted Å gik over sine bredder, på grund 
af det meget nedbør vi havde fået, og her er nogle af 
Toves pletskud. 
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Morten Egebjerg Pedersen 
sælger møbler i Amerika 

Af Mogens Kirkegaard: 

Morten og hans kone, Elaine, fotograferet foran mindes
mærket for 2. verdenskrig i Washington. 

Morten er ældste søn af overlærerne Bente og Kristian 
Pedersen, der vil være velkendt fra Egebjergskolen. Her 
har de været ansat så længe, at en kongelig belønning 
begynder at kunne skimtes. 

Morten gik ud af Egebjergskolen efter 9. klasse i 1992, 
og kom derfra på handelsskolen og fik en grundig han
delsuddannelse, der satte ham i stand til at arbejde med 
salg og eksport. Morten er nu 30 år og har boet og arbejdet 
flere år i USA. Og da jeg hørte, at han og hans familie var 
på besøg mellem jul og nytår hjemme på Vesterhøjsvej, 
benyttede jeg chancen til at få en samtale med ham. Det 
kunne 
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være spændende at høre om hans karriere og erfaringer i 
det store land. 

Praktik i Tyskland 

- Hvilke klasselærere havde du på Egebjergskolen? 
- Jeg havde flere, så vidt jeg husker, Jørgen Bastholm, 

Eskildsen og Helle Blensner, og så havde jeg Bodil 
Hofland og dig til engelsk. 

Efter Egebjergskolen gik jeg på handelsskolen i 
Horsens. Jeg havde altid haft lyst til noget med handel, så 
det faldt mest naturligt for mig. På handelsskolen havde vi 
et projekt, der hed "Praktik i udlandet", hvor man kunne 
tage sit praktikophold i udlandet, det var mest Tyskland, 
der var på tale. Og der var vi så ca. l O stykker, der begynd
te at skrive arisøgninger sammen med skolen og sende dem 
til tyske virksomheder for at opnå en første praktikplads på 
et års tid og så senere komme tilbage til Danmark og tage 
det sidste praktikår her. Der søgte jeg at komme til en bank 
eller et forsikringsselskab, det mente jeg var noget for mig. 

Men så var der et møbelfirma, der henvendte sig og 
spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at komme ned og 
arbejde for dem. 

Jeg kendte selvfølgelig ikke noget som helst til møbler, 
men det ville jeg da gerne. Så jeg tog ned til Bayreuth i 
Sydtyskland, en by, der er kendt for sine opførelser af 
Wagners operaer. Det viste sig at være en forretning ejet af 
to danskere. De solgte primært fyrretræsmøbler, der var 
meget populære dengang. Der var jeg det første år og faldt 
så godt til, at vi blev enige om, at jeg skulle tage et år til, 
så jeg var der i to år og fuldendte så min praktik som 
butiksassistentelev dernede. I det sidste år var jeg to gange 
i Odder for at tage den teoretiske del af møbeluddannelsen. 
Her lærte vi om møbeldesign, træsorter osv. , det faglige 
grundlag for at arbejde i branchen. 

Et år i Californien 

- Hvordan kommer så USA ind i billedet? 
Mens j eg var i Tyskland, fik j eg smag for det her møbel

sjov, og så har jeg jo en onkel, der er gift med min faster. 
Han bor i San Francisco og har en møbelforretning der, 
som han overtog efter sin far, der startede den tilbage i 
1950erne eller sådan noget. Vi havde været ovre og besø
ge dem flere gange, og de havde også brug for folk. Så vi 
fandt ud af, at jeg kunne komme over og arbejde for ham 
et år for ligesom at komme ud og se verden. Det har jeg 
altid haft en længsel efter, at komme ud og se, hvad der 
sker ude i verden. Der arbejdede jeg mest på lageret med at 
samle møbler, der kom hjem fra Danmark og Asien. 



- Det var vel en anden type møbler, du lærte at kende? 
- Ja, det var dyrere møbler, mere designorienterede, og 

det var godt for mig at få indblik i .en anden del af branchen 
og få lært noget om den slags gode møbler. Det er også en 
stor tilfredsstillelse og faglig stolthed at vide, at man sæl
ger noget godt, som folk bliver glade for i mange, mange 
år. 

Jeg var så et år ved ham. 

På eksportskole i Herning 
Men så fik jeg tilbud fra Skovby møbler ved Århus. 

Direktøren derfra var en god ven af min onkel og han var 
ovre for at sælge møbler. Vi snakkede sammen, og han 
sagde, at hvis jeg ville videre med det her, så kunne jeg 
komme på Eksportskolen i Herning. Det havde han selv 
haft gode erfaringer med, og han mente, at det var noget for 
mig. Han lovede at sponsorere mig, når jeg skulle skrive 
min hovedopgave og fik et behov for at komme ud og rejse. 
Det ville være temmelig dyrt at gøre på egen hånd, så jeg 
tog ham på ordet og ringede til ham, da jeg kom hjem og 
var begyndt på Eksportskolen. Han havde måske ikke reg
net med, at jeg ville gøre alvor af det, men han ville da stå 
ved, hvad han havde sagt. 

På eksportskolen lærer man specifikke ting som kultur
forståelse og forretningsmæssige begreber som fx 
dækningsbidrag. Man skulle være over 22 år og have erfa
ringer fra udlandet for at blive optaget, og der havde jeg så 
både Tyskland og USA med. Jeg blev optaget og kunne se 
frem til 2 Yz år, næsten tre år, hvor det sidste halve år var 
afsat til hovedopgaven. Projektet var så, at Skovby ville 
eksportere til Schweiz og ville have undersøgt, om der var 
et marked for dem. Det var de tilfredse med og glade for at 
få ideer til at angribe det schweiziske marked og har så 
siden implementeret min plan dernede. Det er godt at se, at 
når man laver noget, så bliver det brugt. 
-På hvilket niveau ligger din uddannelse? 

- Den ligger på samme akademiske niveau som en HD, 
men er mere målrettet. Det er sjovt, for det er en ret lille 
gruppe af erhvervsfolk, der har gennemgået den uddan
nelse, blandt andet mange erhvervsledere, og man har alle
rede derved et netværk. 
-Men efter denne uddannelse kom du tilbage til Amerika. 
Hvornår var 4et? 

- Det var i august 200 l. Da var der et dansk firma med 
hovedsæde i London, som søgte sælgere både i USA og 
England. Det var havemøbler i stil med Trip-Trap, og jeg 
var lige blevet færdig med skolen og ville ud at bruge min 
viden. 

Jeg har altid godt kunne tænke mig at komme til USA, 
og hver gang, jeg har besøgt min onkel og tante, har jeg 
altid glædet mig til at komme igen. Det år hos dem havde 
for alvor givet mig lyst til at arbejde i USA. Jeg fik så en 
stilling med udgangspunkt i Toronto i Canada, hvor der sad 
en dansker, der styrede salget i USA. 

Alene i Massachusetts 
Det de havde brug for var en sælger, og jeg fik et geo-

grafisk område i den nordøstlige del af USA, og så måtte 
jeg bare køre rundt. Det var meget, meget hårdere end jeg 
havde troet, både i arbejde og fritid. Jeg kørte rundt mange 
timer om dagen, og jeg kendte ikke nogen derovre. 
-Tænkte du nogen gange p.å at rejse hjem igen? 

- Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Der var nogen dage, 
der ikke var ret sjove, men så var der heldigvis også de 
gode dage. Jeg var blevet udstationeret i en lille by i 
Massachusetts, der mente de, at det var bedst inden for mit 
område. 
- Det er et ret velhavende område, ikke? 

Jo, og det er et meget europæisk præget område, med 
Boston, så tæt på Europa, som man kan komme. Det skul
le gøre det lettere for mig at falde til, fordi det mindede 
meget om Danmark og Tyskland, som jeg jo kendte i for
vejen. Folk på østkysten er ikke så forskellige fra os i mod
sætning tillængere mod syd og vest. 

Den 46 m høje statue af Frihedsgudinden står på Liberty 
Island ved indsejlingen til New Yorks havn og tæt ved 
Jersey City. Billedet er taget fra helikopter. 

NewYork 

Men efter et år kunne jeg se, at jeg faldt alligevel ikke 
rigtig til deroppe, så j eg besluttede at flytte til N e w York og 
fandt sammen med nogle unge mennesker, der delte et hus. 
Vi kunne godt sammen og jeg flyttede ind der. Det var en 
pige, hvis forældre havde købt et hus til hende i Brooklyn, 
og så lej ede hun fire værelser ud. Der fik jeg et værelse på 
størrelse med et kosteskab at bo i, det var ligesom at bo på 
kollegium igen. Men det var det, jeg havde brug for, at 
komme til at kende nogen mennesker, få nogen venner og 
derigennem andre venner. Det gik stærkt med at falde til. 

- Jeg har også indtrykket af, at du ligesom dine foræl
dre har let ved at omgås andre og lære nye mennesker at 
kende? 

- Ja, det er nok rigtigt. Men det handler om selv at være 
åben og lytte. Alle har en historie at fortælle , og alle er i 
grunden nogen flinke mennesker. Hvis man tager dem, 
som de er, og lader være med at tro, at man skal lave dem 
om, så går det lettere. 

-Men så kom du til et nyt firma? 
- På en møbelmesse var der blevet lagt mærke til mig, 
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fordi det var lykkedes at komme godt ind i det nordøstlige 
USA og få mange gode kunder. Det var faktisk lige 
omkring 11. september, så det var en meget stille messe, og 
jeg fik en god snak med et andet firma. Det næste år blev 
jeg så kontaktet og spurgt, om jeg ville arbejde for dem og 
have hele USA og Canada som ansvarsområde. De havde 
gennem tre år forsøgt at komme ind på markedet, men det 
var ikke rigtig gået for dem. På den måde blev jeg en kon
kurrent til min chef i Toronto, og det kunne jeg godt se det 
SJOVe l. 

Stolen under eget bord 

-Men det udviklede sig til noget mere? 
- Ja, jeg har altid gerne villet have mig eget firma. Og 

der blev mulighed for, at jeg sideløbende kunne begynde 
selv at forhandle importerede møbler, mere designoriente
rede ting, og det har vist sig som en god ide. Det er en god 
fornemmelse selv at kunne bestemme, hvad retning firma
et skal bevæge sig i. På den anden side kan det være lidt 
skræmmende, at man selv skal klare financieringen. De 
første par år er der jo ikke så meget til en selv, og det må 
man lære at leve med. Men det at eje sit eget firma giver en 
god fornemmelse. 
- Der er vel et stort marked for udendørs møbler i USA? 

-Ja, det er kæmpestort. Da jeg startede i 2001, var det et 
meget traditionelt marked, teaktræs møbler, stål og plastic, 
det var det. Men her for nylig er der sket det, at når folk 
køber store huse, bestiller de samtidig designede udendørs
møbler. Det er ikke billige plastic møbler fra Silvan, men 
meget dyre møbler, fx sofaer til udendørs brug. Vejret gør 

Morten og Elaine i deres kontor. Koldt vand i store 
mængder er nødvendigt om sommeren i New York, hvor 
det bliver rigtig varmt. 

en forskel, nogle af staterne har 12 måneders sommer, og 
det er stater som fx Florida vi har valgt at focusere på. New 
York er også et stort marked, fordi der er status forbundet 
med at købe luksusvarer i de store forretninger på fx Fifth 
Avenue, og vi har været heldige at komme ind ved nogle 
store designbutikker. 

Vores firma er dansk inspireret, bl.a. i sit navn "Design 
Kollektion" og logoet DK. Jeg føler mig stadig som dan
sker og mit ståsted er dansk kultur og god dansk forret
ningsskik og moral. Det har jeg også indtrykket af, at ame
rikaneme er glade for. De ser for mange sælgere, der kun 
er interesseret i hurtigt salg og stor fortjeneste og ikke til
byder ærlige handler og god service. 

Mange udenlandske firmaer vil gerne til USA med sine 
300 mill. indbyggere, men det er et aggressivt marked, 
hvor man hurtigt kan lide store tab, hvis man ikke gør det 
rigtigt. Jeg føler efter 5 år derovre, at jeg har fået gode kon
takter og let kan sælge nye produkter til mine kunder. Det 
kører meget på personlige relationer og på at skabe tillid. 
-Moderne salg kræver moderne salgsmetoder? 

- I alt, hvad vi gør, benytter vi os af computeren, mar-
kedsføring på internettet, import, salg osv. Jeg kan sidde og 
arbejde herfra næsten lige så godt, som jeg kan fra USA. 
Det gælder om at udnytte de teknologier, der kan spare tid 
og gøre det så let for os som muligt. 

Elaine og hendes kinesiske familie 

-Nu har vi snakket meget om karriere og forretning, men 
der er jo også en personlig side. Du blev gift og I har fået 
et barn? 

Ja, jeg mødte min kone, Elaine, i huset på Brooklyn. 
Pigen, der ejede huset, var gode venner med Elaine, og der 
traf jeg hende, når hun kom for at besøge sin veninde. Efter 
et par weekender i træk følte vi, at det kunne vi godt få 
noget ud af. Hun boede så i New Jersey lige uden for New 
York. Og der skete nu det, at vores udlejer ønskede at sælge 
huset og sagde alle lejerne op. Der stod jeg pludselig uden 
noget sted at bo, og så sagde Elaine heldigvis, at jeg kunne 
bo hos hende, indtil jeg selv fandt noget at bo i. Så jeg flyt
tede ned til hende, og vi fandt hurtigt ud af, at der var ingen 
grund til at lede efter en lejlighed til mig. Det gik som det 
skulle. Efter halvandet år blev vi i 2003 gift på rådhuset der 
hvor vi bor. Elaines familie er kinesere, og de kunne ikke 
nøjes med en borgerlig vielse, så vi skulle have et rigtigt 
bryllup året efter. De kom alle sammen om sommeren, fra 
Kina og forskellige steder i USA, hvor Elaines familie bor, 
og min familie fra Danmark. Og vi havde et rigtig dejligt 
bryllup, som det hører sig til. 

- Hvilken baggrund har Elaines familie? 
- De er lige så kinesiske, som vi er danske. Elaine kom 

over sammen med sin mor og far og storebror, da hun var 
seks år. Det skete som følge af kulturrevolutionen i Kina, 
der ikke var så heldig for dem. Hele familien flyttede til 
USA, og børnene gik i skole og · fik uddannelse der. 
Forældrene er meget kinesiske, både med hensyn til kultur 
og omgangskreds. Det er mennesker, der ikke ønsker at 
ligge samfundet til byrde, de tænker praktisk og intelligent 



og finder lynhurtigt ud af, hvor mulighederne er. Elaines 
forældre er begge to ingeniøruddannede og underviser på 
universitetet. De arbejdede hårdt med både to og tre jobs, 
da de kom, og de måtte faktisk starte forfra, da deres 
uddannelse fra Kina ikke passede helt til det der var behov 
for. Det er typisk kinesisk, at de ofrer sig for den næste 
generation, og børnene fik den bedste skolegang og uddan
nelse. I USA er der gode muligheder for at få scolarships til 
de bedste skoler og universiteter, hvis man har gode evner 
og vilje til at dygtiggøre sig. De har også været meget glade 
for at se, at det kører godt for vores firma, og at vi har det 
godt. Det er deres belønning. De er helt anderledes end så 
mange andre indvandrere, der tager det for givet, at nu får 
man lidt statsstøtte og understøttelse. Kineserne tager ikke 
noget for givet. Man skal arbejde for det man vil, og det er 
også den holdning, Elaine har. 

- Det må være dejligt at have den opbakning fra 
Elaines familie? 

- Ja, det er det. Det lyder måske glamourøst at sige, at 

Morten og Elaine med deres lille pige, der blev døbt i 
Hansted kirke den l O. december 2006. 

man har sit eget firma i New York, men til tider kan man 
let komme til at tvivle på, om man nu også gør det rigtige, 
og kan det hele nu ramle sammen i morgen, så det er en 
støtte, jeg har brugt meget, både personligt og professio
nelt. 

- Og så fik l et lille barn? 

- Det blev en lille pige, der hedder Megan. Vi havde 
håbet på at få et lille barn, især efter at vi havde købt hus 
derovre. Megan er nu her sidst i december syv uger og er 
en dejlig unge. Vi bor mellem New York og Philadelphia i 
et område, hvor der er trygt og godt at bo. Der er ingen 
ghetto-kvarterer i nærheden og vi mærker ikke noget til 
den kriminalitet, man ellers læser så meget om og ser i TV, 
og vi har kun ca. en times kørsel til New York. 
-Mærker I heller ikke noget til mafiaen? 

- Kun, når vi får hentet skrald eller skal have sendt varer 
af sted. Det er stadig styret af fagforeninger under mafiaens 
kontrol. 
- Kan du til sidst pege på nogle faktorer, der har betydet 
meget for dig i dit liv. 

- Så skal det være den skolegang og uddannelse, jeg har 
fået hjemme i Danmark. Både i folkeskolen og i min han
delsuddannelse synes jeg, at jeg fik et godt grundlag at 
rejse ud i verden med. Menjeg har desuden været heldig at 
få en kone som Elaine, der også er en stor hjælp i arbejdet. 

Og med et stort smil sluttede Morten sin fortælling. Vi 
ønsker Morten, Elaine og Megan alt godt i deres liv i USA. 
Heldigvis er det blevet lettere at holde forbindelse med hin
anden over store afstande, så deres familie og venner i lille 
Egebjerg kan følge med i, hvad der sker i storbyen New 
York. 

Måske kan denne artikel inspirere andre unge til at 
prøve lykken i udlandet. 

New Yorks skyline. Også dette billede har Morten taget fra en helikoptertur. 



Overnatningsstævne 
for micro 'eme e 
F

redag den 16. februar mødte vores microspillere, 
fastelavnsudklædte, op i Egebjerghallen klar til at 
skulle ovematte i hallen sammen med ca 40 andre 
børn fra andre klubber. · 

Vi startede med at spise ovre i klubhuset, hvor vi fik 
lækker mad som børnene havde med hjemmefra. 
Stemningen var høj fra start og forventningens glæde stor!! 

Efter maden skulle der slås katten af tønden inde i hal
len ,og der var Egebjerg godt repræsenteret, idet henholds
vis Line og Michael slog tønderne ned og blev kronet. 

Derefter skulle de bedste udklædte kåres og igen var 
Egebjerg i spidsen, idet både Signe og Camilla blev kåret! 
- så var der slikposer til alle og der blev spist lystigt - lige 
indtil den store hoppepude blev pustet op, for så blev der 
ellers hoppet til den store guldmedalje. Vi hyggede os med 
fri leg og også med saftevand og kage, indtil der skulle 
være ro i · hallen. Der blev pustet luftmadrasser op, rullet 
underlag og soveposer ud, fundet bamser frem, og vi kunne 
til sidst kun høre snorken og grynt fra 60 børn og voksne i 
hallen ved ca midnatstid. 

Vi skulle tidligt op, og indtog morgenmaden ude i cafe
teriet, men først fik Egebjerg sunget fødselsdagssang for 
Matilde, som fyldte 6 år . 

. Så fik vi travlt med at pakke vbres sager, for vi skulle jo 
spille håndboldkampe i hallen hele formiddagen - og alle 
spilleme var godt tr:;ette, da vi efter kampene fik overrakt 
guldmedaljer .. · 

Vi sluttede af med at fejre Matildes fødselsdag med bol
ler og pålæg - og vi tror, at alle var godt trætte og "mættet" 
efter en rigtig god oplevelse. Lene og Pia. 



Så blev det jul, og det skulle fejres. 
Af Lene Koch Petersen: 

Microhåndboldspillerne 
EIF havde glædet sig til 
denne sidste træning 
inden juleferien - måske 
fordi der var lovet leg, 
sjov og ballade, pakke
leg og godteposer. 

Efter gennem de sid
ste måneder at have træ
net energisk, og spillet 
nogle flotte kampe med både 
sejre, uafgjorte og nederlag, var 
vi alle enige om at vi fortjente en afslutningsfest på og 
udenfor banen ... 

Vi legede i hallen, bl.a. med en stor faldskænn, vi hyg
gede i klubhuset med pølsehorn, pizzasnegle med mere og 
vi legede pakkeleg til stor morskab og spænding for alle, 
for hvem nu mon fik min pakke med hjem? 

Til sidst fik vi godteposer og dansede vi om vores noget 
anderledes juletræ - også til stor morskab for alle børnene, 
for hvordan kan en blå stolpe pludselig blive til et juletræ, 
blot fordi det får pynt på? 

Vi vil ønske alle spillerne og deres forældre et godt 
nytår - vi glæder os til næste halvdel af sæsonen i jeres 
selskab. 

Hilsen Pia og Lene 

• • 



åndbold i EIF 
H vad stiller man op i en lokal idrætsforening, når man 

har 4 puslingespillere til et håndboldhold? 
Ja, man kan finde en anden lokalklub og lave et samar

bejde, eller vælge ikke at kunne tilbyde aktiviteter for 
denne årgang, men det gjorde vi ikke! 

Vi besluttede, at lade pigerne spille med på puslinge
drengeholdet, da drengene var lige knap nok til både et 
drenge- og et puslingedrenge hold. 

Dette samarbejde resulterede i, at det C-hold vi meldte 
til i efteråret, nu er rykket op i B-rækken, hvor de ligger på 
en flot 4. plads efter 8 kampe, så det må siges at være en 
succes. 

Selv om det var lidt akavet i starten, er der nu fuld 
accept, fra begge køn, af at spille som mixhold. Ellers ville 
resultaterne nok heller ikke være som de er ? . 

Selv om det i denne sæson har fungeret fint med mix
holdet, vil vi dog opfordre flere piger til at komme til næste 
sæson. De puslingepiger vi har nu rykker op i pigerækken, 
så det vi mangler er piger i årgangene 93 og 94. Vi vil 
meget gerne vide så tidligt som muligt, om der kommer 
nogen, eller vi skal finde andre løsninger også til næste år, 

så hvis du er pige i disse 
årgange, så kom allerede 
nu og vær med til 
træning. Vi træner 
torsdag kl. 17.00 til 
18 .30. På den 
måde har du 
mulighed for at 
finde ud af om det 
er noget for dig, og 
vi får en ide om 
hvor mange spillere vi 
har til næste år. På den 
måde kan vi bedre 
tilrettelægge en fornuftig træning og finde en egnet 
træner. 

Vi vil naturligvis også opfordre flere drenge i samme 
årgange til at komme, jo flere vi er, jo sjovere er det. 

Træneme 
Frank Hansen & Charlotte Madsen 



HÅNDBOLD 

ER DER 
4C)IKKE 

NOGEN 
SOM VIL 
T NE 
MIGlilli 
Hjælp! 
Vi mangler 
trænere til årgang 
95~~~9&, 93· 94 piger 
og 91·92. 

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE 
TRÆNER OG GØRE EN FORSKEL??? 

- så kan Egebjerg Idrætsforening tilbyde dig nogle gode og lærerige oplevelser sammen 
med nogle friske unge mennesker. 
Klubben tilbyder selvfølgelig også, at du kan komme på trænerkursus og få lidt inspiration. 

Har det vakt din interesse, eller har du spørgsmål er du velkommen l JCpE.R oso~'~ HH 
til at kontakte Ulla Jørgensen tlf: 23 71 88 38. vi G V""' RE FRA 

AIHØ 



Træningstider udendørs 2007 
Tidspunkt Række Opstart Bane 

Mandag 

15.30 - 16.30 ..... Poder 2000 ............ 16. april ................ håndbold 

16.30- 17.30 ..... Poder 2002 ............ 16. april ................ håndbold 

16.30 - 18.00 ..... Miniput, piger .......... 26. marts ............... 2 

17.00- 18.30 ..... Piger ................. 19. marts ............... 2 

18.00 - 20.00 ..... Drenge . . . . . . . . . . . . . . . 6. februar .............. 2 
18.00 - 20.00 ..... Junior & ynglinge ....... 29. januar ............... 2 

Drenge træner mandag i Egebjerg og onsdag i Lund 
Junior og ynglinge træner sammen mandag i Lund og onsdag i Egebjerg 

Tirsdag 

15.00 - 16.30 ..... Lilleput drenge ......... 20. februar .............. 2 
16.30 - 18.00 ..... Miniput drenge ......... 20. marts ............. ; . 2 

17.00- 18.00 ..... Poder 1999 ............ 1 O. april ................ håndbold 

18.00- 19.00 ..... Lilleput piger .......... 27. marts ............... 2 

19.00 - 21.00 ..... Senior . . . . . . . . . . . . . . . . 6. februar .............. 2 

Onsdag 

15.30 - 16.30 ..... Poder 2000 ............ 16. april ................ håndbold 

16.30 - 17.30 ..... Poder 2001 ............ 18. april .. ~ ............. håndbold 

16.30 - 18.00 ..... Miniput piger .......... 26. marts ............... 2 
17.00- 18.30 ..... Piger ................. 19. marts ............... 2 

18.00 - 20.00 ..... Drenge ............... 19. februar .............. 2 

18.00 - 20.00 ..... Junior & ynglinge ....... 29. januar ............... 2 
Torsdag 

16.00- 17.30 ..... Miniput drenge ......... 20. marts ............... 2 
17.00- 18.00 ..... Poder 1999 ............ 1 O. april ................ håndbold 

18.00- 19.00 ..... Lilleput piger .......... 27. marts ............... 2 

17.30- 19.00 ..... Lilleput drenge ......... 20. februar ........ · ...... 2 

19.00 - 20.00 ..... Junior & ynglinge ....... 29. januar ............... 2 
19.00 - 21 .00 . · .... Senior . . . . . . . . . . . . . . . . 6. februar .............. 2 

Oldboys: 
Kontaktperson. 

' Kim Westensee, 
' Hanstedvej 57, 
, 8700 Horsens 

Tlf. 76 26 95 85- 20 45 47 53 

Super Oldboys: 
Kontaktperson. 
Johnny Bregenov, 
Gl. Egebjergvej 188, 
8700 Horsens 
Tlf. 75 65 67 72 

Dame senior: 
Kontaktperson. 
Mona Jensen, 
Egebjergvej 138, 
8700 Horsens 

, Tlf. 75 65 66 83 



Træneroversigt 2007 
Årgang 2002: Det er lige dig vistlir og mangler. 

Årgang 2001: Ole Duch, Kastanjeparken 40 - Egebjerg, 8700 Horsens 
75 64 62 61 - 27 15 14 46. Mail: linetteole@yahoo.com 
Brian Tallak Nielsen, Nordre Strandvej 21, 8700 Horsens 
75 61 1 O 80 - 26 79 34 95. Mai l: btn@cool.dk 

Årgang 2000: Frits Nelsen, Birkeholm 49 - Egebjerg, 8700 Horsens 
75 65 63 31 - 20 70 28 95. Mail: bfdf@stofanet.dk 

Årgang 1999: Brian Viese, Urupvej 6, 8700 Horsens 
75 65 46 23 - 22 72 92 1 O. Mai l: bv666@hotmail.com 
Hilmar Bardason, Egsholm 16 - Egebjerg, 8700 Horsens 
76 27 63 37 - 60 88 70 63. Mail. hvaldis@hotmail.com 

Miniput, drenge: Kim Andersen, Egsholm 44 - Egebjerg, 8700 Horsens 
1997 + 1998 75 65 65 19 - 61 36 46 82. Mail. mette@sg-or.dk 

Miniput, Piger: 
1997 & 1998 

Lilleput piger: 
1995 & 1996 

Rene Sørensen, Skovvej 12 - Egebjerg, 8700 Horsens 
22 59 59 17. Mail: reneogjeanette@stofanet.dk 

Claus Trust, Birkeholm 23 A - Egebjerg, 8700 Horsens 
75 65 69 57 - 61 39 06 83. Mail: trust@computex.dk 
Kim Westersee, Hanstedvej 57, 8700 Horsens 
76 26 95 85- 20 45 47 53. Mail: westensee@stofanet.dk 

Det er lige dig vi stlir og mangler. 

Lilleput, drenge: Christian Lind, Askeholm 47- Egebjerg, 8700 Horsens 
1995& 1996 75 65 68 55 - 22 80 49 68. Mail: c.lind@stofanet.dk 

Piger: 
1993 & 1994 

Drenge 
1993 & 1994 

Junor & 
ynglinge: 
1989, 1990, 
1991 & 1992 

Senior: 

Torsten Ringgaard, Stængervej 24- Hansted, 8700 Horsens 
75 65 64 12 - 29 27 08 39. Mail: tr@km.dk 

Henrik Lerche, Askeholm 30 - Egebjerg, 8700 Horsens 
4360 151 O - 27 28 45 1 O. Mai l: henrik.lerche@get2net.dk 

Henrik Ploen, Bøgehøjvej 31 - Lund, 8700 Horsens 
75 65 47 20- 51 58 99 61. Mail: 4720@mail.dk 
Claus Jensen, Askeholm 2- Egebjerg, 8700 Horsens 
75 65 61 1 O. Mai l: lindaogclaus@jensen.mail.dk 

Sten Kristensen, Egesholm 45 - Egebjerg, 8700 Horsens 
75 65 64 13 - 21 73 50 82. Mail: sthk@vip.cybercity.dk 
Heine Holm, Askeholm 1 O - Egebjerg, 8700 Horsens 
75 65 68 48- 28 28 41 59. Mail: h.holms@mail.dk 

Gunnar Jensen, Vedbæksvænget, 8700 Horsens 75 64 24 48 - 61 79 08 39 



Hjælp hjælp hjælp 
Vi mangler DIG til at hjælpe nogle piger og drenge 
med at spille fodbold 
her i Egebjerg IF. Det drejer sig om: 

årgang 2002 som skal startes op her i 2007. 
På denne nye årgang skal man lege 
og spille fodbold altså have det sjovt 

med og uden Bold. 
Her kræves der ingen specielle 
forudsætninger for at starte, men vi 
tilbyder dig/jer selvfølgelig alle de 

kurser som du/l måtte ønske. 

lilleput piger (årgang 1995 + 1996). Her 
stopper Dan Pedersen efter indendørs 

og Claus Trust skal træne miniput piger, 

Så vi mangler et par trænere /ildsjæle 
til at tage over. Her vil det klart være en 

fordel, men ikke noget krav, at 
du/l selv har spillet fodbold 
Og/eller trænet før. 

Her tilbydes også alle 
relevante kurser. l håb 

om, at rigtig mange har lyst til 
en af disse spændende 

muligheder, ser vi frem til 
at høre fra DIG snarest, 

lige som vi gerne står 
til disposition med 
yderligere 

Sportslig hilsen 
Egebjerg IF 
v/Heine Holm 

informationer. 



Nyt fra Egebjerg Idrætsforening 
S 

å er endnu et år gået i Egebjerg Idrætsforening, og 
der blev traditionen tro afviklet årets generalforsam
ling som afslutning på en sæson med masser af 

sportslige udskejelser. 
I året der nu er gået, havde man valgt at kombinere 

generalforsamlingen med en "Store Legedag" for børnene 
i hallen og morgenkaffe for forældrene i klubhuset. 

Og det må siges at være en succes. Der var nemlig 
omkring l 00 børn i hallen og ca. 50 forældre i klubhuset. 

Da morgenkaffen var overstået, blev der solgt ameri
kansk lotteri med flotte præmier, der blev udtrukket efter 
generalforsamlingen. 

Og så blev det tid til det alle havde ventet på, nemlig 
generalforsamlingen, og som bestyrelsen i idrætsforening
en havde håbet på, var der en kæmpe opbakning blandt de 
fremmødte. 

Efter formandens beretning og regnskabet, skulle der 
nemlig være valg til bestyrelsen, og de udvalg som man 
kunne tænke sig skulle oprettes fra bestyrelsens side. 

Og for at få et overblik over de der skulle vælges, kan 
jeg fortælle at der blev valgt flg.: 

Genvalg til 2 fra bestyrelsen 
2 nye til bestyrelsen deriblandt en ny kasserer 
Aktivitetsudvalg: 6 personer 
Sponsorudvalg: 6 personer 
Fodboldudvalg: 3 personer + 2 aktive der vælges på 

holdene 
Håndboldudvalg: 3 personer + 2 aktive der vælges på 

holdene 
Derudover blev der valgt revisorer og suppleanter til 

bestyrelsen. 
Så det må siges at have været en god generalforsamling 

for idrætsforeningen. 
Da generalforsamlingen var vel overstået, var det blevet 

tid for at julemanden skulle komme med slikposer til alle 
de fremmødte børn, og derefter var der dækket op til gli:igg 
og æbleskiver i klubhuset. 

Alle, både børn, forældre og bestyrelsen, var enige om 
at det var nogle rigtig gode timer for alle. 

Der skal henned lyde endnu en stor tak til alle de der 
bakkede op omkring dette arrangement, og især en tak til 
de, der fremover vil involvere sig i Egebjerg 
Idrætsforening, på den ene eller anden måde. 

Til de, der nu ikke havde mulighed for at deltage i årets 
generalforsamling, har vi valgt at bringe et uddrag af for
mandens beretning. 

Noget man ofte bliver spurgt om som formand, er: hvad 
går alle kontingent-kroneme egentlig til, og det må da give 
et kæmpe overskud med alt det vi giver i kontingent, osv. 
osv. 

F o r at alle, der af en eller anden grund ikke har haft 
mulighed for at se regnskabet, og alligevel gerne vil have 
et lille indblik i hvordan økonomien hænger samme i en 
forening som EIF, kommer her en lidt forenklet udgave af 
regnska,bet for 2006 

Udover de nævnte udgifter i regnskabet, har klubben 
også modtaget kr. 50.000, for vores indsats ved Heste & 
Kræmmermarked 2006. 

Det er dog blevet besluttet, i bestyrelsen, at de penge 
indtil videre skal hensættes som reserve, så man ikke er så 
sårbar i fremtiden. 

Som det kan ses af regnskabet, går det nogenlunde op 
med indtægter og udgifter, men hvis der på et tidspunkt bli
ver brug for investeringer i EIF, er det rart med lidt på kis
tebunden. 

Hele regnskabet er selvfølgelig tilgængeligt og blev 
også fremlagt på generalforsamlingen. 

Vi ønsker alle medlemmer en god sæson i 2007, og 
håber vi ses til sommerfesten den første weekend i septem
ber, og selvfølgelig til generalforsamlingen sidst på året. 

Med sportslig hilsen 
Claus Trust 
Formand EIF. 

Bestyrelsens beretning 2006 
Endelig ser det fornuftigt med økonomien i EIF. 

Det er endda et rigtig godt resultat vi kan præstere i år, 
det skyldes flere faktorer bl.a. sportsfest og heste & kræm
mermarked, men det kan især tilskrives de ansvarlige for 
de enkelte afdelinger. 

Der har gennem hele året været en enighed om at hver 
afdeling skal kunne klare sig selv økonomisk. 

Det har bl.a. resulteret i at der er skaffet masser af spon
sorkroner på mange af holdene. 

Når det går godt i øjeblikket, er det fordi der har været 

fokus på det, og for at kunne fastholde denne opadgående 
kurve, er det bestyrelsens største ønsker at der bliver eta
bleret underudvalg til forskellige arbejdsområder i klub
ben. 

Et aktivitetsudvalg, for at frigive nogle ressourcer hos 
den eksisterende bestyrelse, og for at undgå at det er de 
samme personer der år efter år må stå for de forskellige 
arrangementer vi har i klubben. 

Et sponsorudvalg, fordi der er et stort potientale på dette 
Fortsættes næste side 



områder, både fordi det går godt for erhvervslivet, men 
også fordi det går godt i EIF, og vi aldrig har haft noget 
struktureret sponsorarbejde før, så det kan kun blive endnu 
bedre. 

Vi har også fra fodboldafdelingens side lagt et stor pres 
på forvaltningen og politikerne i byrådet, for at få løst 
vores problem med træningsplads til udendørsfodbold, der 
er j år blevet godkendt en ekstra fodboldbane, så nu skal vi 

Regnskab EIF 

Kontingenter 
Offentlige tilskud 
Tilskud cafeteriaforeningen 
Tilskud støtteforeningen 
Sponsor og reklameindtægter 

Træner- og lederhonorar 
Sportsrekv., tøj, bolde m.m. 
Turneringsgebyr 
Dommerhonorar 
Forsikringer 
Porto, tlf., kontorudgifter 
Møder, generalforsamling 
Indkøb til div. Arrangementer 
Trænerkurser 
Annonceudgifter 

i alt 

overskud ved regnskabsafslutning 

Balance 

bare have byrådet til at forstå at de også skal bruge penge 
på det. 

Vedr. halfordeling så har vi år søgt om mere haltid end 
vi er berettiget til i hht. Sportssammenslutningens forde
lingsnØgle, og vi har også fået det. Det betyder at vi i år har 
plads til 3 gymnastikhold og derudover har vi fået tid til 
badminton både mandag og fredag, så der nu også er 
mulighed for at flere kan spille. 

1. oktober 2005 - 30. september 2006 

Indtægter Udgifter 

291000 
57500 
30000 
6500 

37000 

152000 
78000 
96000 
23000 
15000 
15000 
16000 
19500 
2500 
3000 

422000 420000 

2000 

422000 422000 



Sportsfesten var igen i år en kæmpe succes, og vi for
venter et overskud i omegnen af 30.000,- det bliver dog 
først gjort op når cafeteriaforeningen har regnskabsafslut
ning, da det er dem der har stået for den økonomiske del af 
festen i år. 

Igen har vi fået meget ros for vores deltagelse i årets 
Heste & Kræmmermarked, de opgaver vi har fået tildelt, er 
blevet løst bedre end de foregående år, så en stor tak til alle 
de der har hjulpet derude. 

Overskuddet fra markedet, bliver i år på 50.000 til hver 
af de deltagende klubber. 

I forbindelse med åbningen af DGI - huset, hvor med
lemmer i idrætsforeninger under DGI kan træne billig styr
ketræning og fitness, har vi fået en ny afdeling i EIF, nem
lig motionsafdelingen. Det har også resulteret i at de to før
ste løbehold har fuldendt deres træningsprogram, hvor de 
er stmtet fra O, og nu løber ca. 5 km i træk. 

Derudover ca. 60 nye medlemmer i løbet af 2006 i 
motionsafdelingen. 

Rent spmtsligt går det også rigtig godt i EIF, da vi kan 
stille hold i stort set alle årgange i fodbold, endda med flere 

. hold på nogle af de mindre årgange, men det ser også ud til 
at der bliver 3 senior hold til næste sæson, udover old boys 
og super old boys. 

I håndboldafdelingen har man ligeledes haft tilgang af 
medlemmer, og blandt seniorerne er der kommet styr på 
trænersituationen og økonomien i løbet af året, så man nu 
fornemmer at der er rigtig meget at bygge på, og man mær
ker det også på spillerne. 

Alt i alt må man konstatere at EIF bliver større og der
for har vi også brug for flere frivillige til at hjælpe med i 
klubben. 

For uden alle de frivillige , der gør en stor indsats i det 
daglige, både som trænere, holdledere eller bestyrelsesar
bejde, ja så var der ingen klub. 

Der er ingen tvivl om at de personer der er i og omkring 
klubben, vil gøre alt for at fastholde den positive ånd der 
præger klubben i øjeblikket og gøre hvad de kan, for at 
sørge for at rammerne er i orden for de aktive medlemmer, 
men alt bliver nemmere og sjovere, når man er mange om 
at hjælpes ad. Så gør børnene og klubben en stor tjeneste 
og giv en hånd eller to til EIF. 

Mvh. 
Claus Trust 

Sådan lød beretningen på generalforsamlingen, og som 
tidligere nævnt er vi nu også blevet mange flere til at hjæl
pe i klubben. 

Der skallyde en stor tak til alle der mødte op og især til 
de der kunne se en ide i at, " jo flere man er, jo sjovere er 
det." 

Løbehold i Egebjerg 
Har du aldrig løbet før? 

Savner du nogle at løbe med? 

Vil du gerne løbe regelmæssigt? 

Vil du gerne kunne løbe 5 km. flere gange om 
ugen? 

Trænger du til at komme op ad sofaen, og få 
rørt kroppen? 

Kan du genkende dig selv i ovenstående, så 
er det nye løbehold i El F, måske noget for dig. 

Uanset om du er erfaren løber eller aldrig har 
løbet før, er du velkommen i motionsafdeling
en i Egebjerg Idrætsforening. 

Vi starter nyt løbehold for pbegyndere. 

Der løbes hver mandag og onsdag kl. 17.00 
fra Egebjerghallen 

Opstart: mandag den 26. marts 2007. 

Begynderholdet ledes af motionsafdelingens 
løbeinstruktør. 

Efter 12 uger løbes der ca. 5 km. i træk. 

Er du interesseret, så mød op mandag den 
26. marts kl. 17:00 ved Egebjerghallen 



Træk af Hanstedgaards 
ældre historie 

Af Mogens Kirkegaard 

I Broens 19. årg. nr. 2 var der en artikel om søstrene 
Thornam, der i midten af 18ootallet færdedes på 
Hanstedgaard. Arbejdet med artiklen inspirerede mig til at 
fortælle mere om Hanstedgaards historie, specielt i ældre 
tid, altså før søstrenes morfar, ritmester Norup, blev hospi
talsforstander med bopæl på gården. 

Så her følger en sammenfatning af, hvad jeg har kunnet 
støve op af oplysninger i forskellige beskrivelser og skrift
lige kilder. For supplerende oplysninger og lån af billeder 
og kort takker jeg fuv. forpagter på Hanstedgaard, Arne 
Juel Sørensen. 

Billedet fra 1980 viser Hanstedgaards bygninger med 
undtagelse af hestegangen, der er skjult bag træerne til 
venstre. Helt nederst i billeder' til højre ses sprøjtehuset. 
På grund af en omlægning af vejen ind til gården ligger 
huset på billedet til højre for vejen og ikke som tidligere 
til venstre. Kastrup Ltiftfoto. Hansted sognearkiv. 

Gårdens tidlige historie 
Hanstedgaard har oprindelig været bygget ikke så meget 

for at kunne drive landbrug, men snarere for at kunne holde 
opsyn og kontrol med færdselen på en af Jyllands vigtigste 
veje, og måske opkræve vejskat Helt tilbage fra tiden 
omkring Kristi Fødsel har trafikken fra Kolding og Vejle til 
Skanderborg og Århus naturligt valgt den korteste, men 
også vanskeligste vej, over de brede, sumpede Hansted 
enge. 

Ved opgravninger er fundet rækker af store, flade sten til 
befæstning af den primitive vej, der har ført fra 
Hanstedgaard tværs over den nuværende omfartsvej ud i 
engene i retning mod Lund. Uden denne befæstning havde 

det været særdeles vanskeligt, næsten umuligt, at krydse 
det våde og sumpede område. Den brede Hansted ådal har 
i stenalderen været åbent vand helt ind i dalens inderste del. 
I årtusindernes løb er området gradvis blevet opfyldt og 
omdannet til vådenge. Det er denne naturtype, man har for
søgt at genskabe i de seneste år. Arne Juel Sørensen, tidli
gere forpagter på Hanstedgaard, oplyser, at ploven under 
markarbejdet jævnligt stødte på store trædesten ude i eng
ene, men hele forløbet er aldrig blevet undersøgt arkæolo
gisk. 

Jeg kan ikke lade være med at referere, hvad afdøde 
skomager Carl Jakobsen engang fortalte mig. Hans far 
havde arbejdet med at uddybe Lille Hansted å helt ude, 
hvor omfartsvejen nu løber. Under arbejdet kom mange 
skeletdele til syne, hovedskaller, knogler fra arme og ben 
osv. De kunne stamme fra faldne i de kampe mellem dan
ske og svenske tropper, der var blevet udkæmpet her ca. 
250 år tidligere, måske endnu længere tilbage i tiden. Men 
det fortæller noget om stedets militærstrategiske betyd
mng. 

Under de slesvigske krige i midten af 1800tallet har 
danske tropper i kortere perioder haft midlertidigt hoved
kvarter på Hanstedgaard, bl.a. i maj 1849, hvor general Rye 
med sin stab tilbragte nogle få dage her. 

Kongsgård og kirke 
Hanstedgaard nævnes i Kong Valdemars jordebog fra 

Valdemar Sejs tid fra 1231. Her kan man se, at gården på 
den tid var sat til en større skatteværdi end hele Horsens by. 
Det må have været en særdeles vigtig kongsgård, og man 
kan antage, at den har været krongods i hvert fald et par 
hundrede år tidligere. 

Det forklarer måske også, at Hansted kirke er bygget så 
stor, som den er, den største landsbykirke i Voer herred. Det 
må have været en stonnand eller måske kongen selv, der 
har ladet den bygge. Tidligere fandtes i kirkens vestlige 
ende et herskabspulpitur, en forhøjning, hvorfra herskabet 
kunne overskue kirkerummet og næsten se præsten ind i 
øjnene, hår han prædikede, tilsvarende hævet over menig
heden. 

Myten om Rane Jonsen 

Man ved meget lidt om gårdens ejerforhold før langt 
hen i middelalderen. Men det oplyses i 1523, at kong Hans 
tidligere havde pantsat nogle af kronens gårde og gods i 
Hansted, "kaldet Rannis gods". Måske er det denne oplys
ning, der har ført til traditionen om, at Rane Jonsen (en af 
kong Erik Klippings mordere fra Finderup lade 22. nov. 
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1286) skulle have besiddet Hanstedgaard. Han blev dømt 
for at have deltaget i kongemordet, og hans gods tilfaldt 
derefter kongen. Vi ved ikke med sikkerhed, om Rane 
Jonsen virkelig har ejet Hanstedgaard, det afgørende bevis 
mangler, men vi ved, at han blev dømt og henrettet (rad
brækket og lagt på stejle) i 1294 i Roskilde, med rette eller 
urette. 

Ejere af Hanstedgaard 
http://da.wikipedia.org er en netadresse, derbl.a. har en 

liste over ejere afHanstedgaard fra 1231 til 1963. 
1231- 1585: 
1577- 1581: 

1581 - 1585: 

1585- 1616: 
1616- 1633: 
1633 - 1648: 
1648- 1662: 

1664: 
1664- 1684: 

1684- 1697: 
1697- 1711: 

1711 - 1904: 
1904- 1910: 
1910- 1914: 
1914- 1924: 

1924- 1960: 
1960- 1963: 
1963- 1984: 
1984-

Kronen 
Borgmester Adser Sørensen i Horsens 
fæster gården af kongen 
Adser Sørensens enke Inger fæster 
gården efter sin mand 
Kjeld Brockenhuus 
Edel Ulfeldt gift Brockenhuus 
Johan Kjeldsen Brockenhuus 
Hedvig Bille gift l. g. med Johan 
Brockenhuus, 2. g. med kongens lensmand 
på Stjernholm Slot i Horsens, 
Henning Pogwisch 
Henning Pogwisch sælger gården 
Handelsmand af Horsens, 
Peder Hansen Hovenbeck 
Købmand Anders Jensen Thonboe 
Dorothea Hansdatter Lottrup, 
enke efter Anders Jensen Thonboe 
Stiftelsen Hansted Hospital 
Forpagter Theodor Otto Harries 
Steffen Svendsen 
Marie Svendsen, enke efter 
Steffen Svendsen 
N. A. Have, gift med Marie Svendsen 
Enkefru Marie Have 
Horsens Kommune 
Mogens Holm Jensen 

Brockenhuus slægten 
Er kendt for at have bygget Egeskov på Fyn, og kort tid 

efter at kongen har solgt Hanstedgaard til Keld 
Brockenhuus, bliver der opført en renæssancegård her, 
efter tidl. museumsinspektør Bent Ousagers mening "af 
samme art som Rosenvold og østfløjen på Boller, altså med 
svungne gavle og et tårn med spir". Otto Nom anfører der
imod, at det muligvis allerede kan være borgmester Adser 
Sørensen, der har ladet den grundmurede bygning opføre. 
Men det vides ikke, hvordan denne bygning i virkelighe
den har set ud. Der er kun få rester levnet af den middelal
derlige Hanstedgaatd. 

Svenskekrigene havde forarmet gården og de tilhørende 
besiddelser. 

For at hjælpe med at bekæmpe svenskerne havde kon
gen tilkaldt polske og tyske hjælpetropper, og disse havde 
efter tidens skik plyndret uhæmmet i Øst- og Sydjylland, så 
både Hanstedgaard og Hansted og Lundum kirker var sær
deles medtagne. Derfor så Henning Pogwisch sig nødsaget 

til at sælge gården. Som et levn fra den adelige tid fandt 
man i 1875 ved ombygning af den nordre sidefløj i fem 
alens dybde et smukt malmkar eller -gryde fra 1300 tallet 
med to hanke, og fordelt rundt om karret i et symmetrisk 
mønster er der 18 trekantede våbenskjolde, hvori ses en 
halv oprejst drage; det blev af hospitalsforstander Faber 
foræret til Nationalmuseet, hvor det nu opbevares. 

Karret eller gryden er 14 cm højt, 21,5 cm i diameter for
oven og vejer 4 ~ kg. Det er noget forvitret af at have lig
get i jorden, og dragemotiverne er ikke helt tydelige; men 
det kunne være spændende at finde ud af, hvilken adelig 
slægt der har ført dette våben. Tegning efter papirkopi fra 
Nationalmuseet. 

Anders Jensen Thonboe 
Den sidste adelige ejer måtte som sagt gå fra 

Hanstedgård, der blev købt af den velhavende Horsens
købmand, Anders Jensen Thonboe, som åbenbart havde 
reddet sine penge igennem de vanskelige tider og måske 
endda forøget sin formue. Han havde drevet forretning på 
Torvet i Horsens, nuværende nr. 6, der hvor senere Palæ 
konditoriet lå. Det var både krambod og storhandel, der 
havde gjort Anders Jensen Thonboe til en særdeles velha
vende mand. Og i 1694 rejste han en ny hovedbygning med 
sidefløje på Hanstedgaard af bindingsværk og _egetømmer. 
Disse gamle, smukke herregårde af bindingsværk findes 
stadig i Jylland, og fx det gamle Aakjær og Kalø 
Hovedgaard kan give os en forestilling om, hvordan 
Hanstedgaard har set ud i 1700-tallet. Da Henning 
Pogwisch solgte gården, havde den et hartkorn på 40 tdr., 
hvortil kom bøndergods og huse, i alt ca. 300 tdr. hartkorn, 
og det forandrede sig ikke meget i de næste 15o år. 

40 tdr. hartkorn vil sige, at der skulle bruges 40 tønder 
kom for at tilså gårdens jorder. Det var dermed et udtryk 
for gårdens avl og dermed også for skatteevnen. 

Forpagtere og hospitalsforstandere 
Det har været beskrevet tidligere her i Broen, hvordan 

Anders J ens en Thonboes hustru, Dorothea Hansdatter 
Lottrup (kaldet Døve Dorthe) efter tabet af sin mand og 
alle sine børn oprettede et hospital, dvs. et alderdomshjem, 
for 24 fattige lemmer, der her kunne bo i deres sidste å:r og 
få kost og logi og i nogen grad også pasning, hvis de blev 



syge. Fundatsen stammer fra 1705, og den første forstan
der, Chr. Berrentsen, tiltrådte 1712. 

Den siddende forstander var samtidig forpagter af 
Hanstedgaard, og gårdens drift skulle ske ved hjælp af fæs
tebøndernes gratis arbejdskraft. Hospitalet skulle vedlige
holde bygningerne, og forstanderen var fri for kongelige 
skatter og afgifter og skulle bl.a. have gratis brændsel fra 
gårdens skov og tørvemoser. Forstanderen skulle i forpagt
ningsafgift betale 400 rigsdaler årligt, men samtidig have 
en aflønning som forstander på 50 rd. Overskuddet på går
dens drift kunne forstanderen stikke i egne lommer. 

I princippet var det en god og indbringende kontrakt for 
hospitalsforstanderen, og vi kan da også se, at de første for
standere alle blev i deres embede i mere end 30 år. Tiderne 
og landbrugspriserne var afgørende for, hvor mange penge 
de hver især kunne tjene på forpagtningen. 

Efter Berrentsen, en slægtning til Dorthea Hansdatter, 
kom justitsråd J.P. Hygom, en søn af Århusbispen Peder 
Hygom (man skulle også dengang have forbindelser!) , og i 
1781 ansatte man den 44-årige major af kavalleriet Poul 
von Gersdorff, der stammede fra Kærgaard ved Ribe. 

Den ene af to ridesten til at træde op på, når man skal 
sidde op på hesten. Stenene stod tidligere uden for heste
stalden på Hanstedgaard og kan tænkes at stamme helt 
tilbage fra majorens tid. Denne sten blev gravet op, da 
fru Haves chauffør havde det uheld at bakke ind i den. Nu 
står begge sten i Juel Sørensens have i Nebel. Foto: MK. 

Gersdorff havde begyndt sin militære karriere allerede 
som 15-årig i det oldenburgske rytterregiment Dengang 
var det vigtigt for adelens sønner, at de fik en militær 
uddannelse, helst som officerer ved et kendt rytterregi
ment Efter afgang fra regimentet måtte han finde anden 
beskæftigelse og blev så antaget som forstander for 
Hansted Hospital. 

Han var en dygtig mand, der virkelig fik noget ud af for
pagtningen og tjente mange penge derved. Såmange, at han 
bl.a. i 1821 kunne købe Rådved Kærsgaard. Efter 

Gersdorffs død året efter var enken i stand til at købe 
Serridslevgaard for godt 26000 rigsdaler, så man må sige, 
at han havde sørget godt for sin yngre kone. 

Men i Gersdorffs tid skete der flere betydelige ændring
er på gården, som der her skal fortælles om. 

Folkehold 
Da Gersdorff kom til Hanstedgaard, var han ugift. I 

Folketællingen fra 1787 ses, at han havde ansat en fuld
mægtig og derudover fæstet 7 mænd, l dreng og 7 kvinder. 
Den næste folketælling fra 180 l er mere oplysende. Heraf 
fremgår, at Poul v. Gersdorff nu er 64 år og gift med den 
28-årige adelige Karen Lilienskjold, begge i første ægte
skab; de var blevet gift i 1799. Men det ser man ofte i ældre 
tid, at selv en betydelig aldersforskel ikke er afgørende i et 
ægteskab; det betød mere, at ægtefællerne tilhørte samme 
stand. Det vides ikke, hvor mange børn de fik, men de 
havde i hvert fald en datter, der var sindssyg. Herom for
tæller Torben Eriksson mere i "Folk og herregårde på hor
sensegnen". 

Tjenestefolkenes funktioner er i folketællingen specifi
ceret, så man kan se, at der er en husholderske, en stuepi
ge, en kokkepige, en bryggerpige, en mejerske (der lavede 
fløde og ost af gårdens mælk), 4 malkepiger, en tjener, en 
kusk, en staldkarl, en ladefoged (arbejdsleder), en gartner, 
en tærsker, 2 røgtere, l postbud og en dreng. I alt skulle der 
lønnes 19 personer, der alle var ugifte. 

Hertil kommer så den arbejdskraft, som godsets gård
fæstere skulle levere. lO gårde i Egebjerg, 13 i Hansted og 
2 i Kannerup ejedes af Hansted Hospital, og fæstebønder
ne eller deres karle og piger skulle gøre hoveri på 
Hanstedgaard. 

Hoveriet var fastlagt ved et udarbejdet, skriftligt regle
ment for hver enkelt gård og hus. I 1791 var pligtarbejdet 
fastsat til l O pløjedage, 29 spænddage og 87 gangdage for 
gårdfæsterne, og 26 arbejdsdage for husfæsterne. Man skal 
huske, at arbejdsdagene var væsentligt længere dengang 
end nu, så det var virkelig mange timer om året, der skulle 
arbejdes gratis for Gersdorff. 

Foto: MK. 
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Anders Kruuses stuehus 
I 1789 fuldførtes byggeriet af en ny hovedbygning på 

Hanstedgaard. Efter Otto Norns mening var det den berøm
te Horsens-bygmester Anders Kruuse, der stod for opfø
relsen af bygningen, der har lighedspunkter med . 
Serridslevgaard, som man ved med sikkerhed er Kruuses 
værk. Andre af Anders Kruuses huse kan ses i Horsens i 
Fugholm og på Nørregade. Årstallet kan ses på en sand
stensplade over døren, hvor også det latinske valgsprog: 
"Virtus in actione consistit" og årstallet MDCCLXXXIX 
kan læses. 

Oversat til dansk betyder det "Styrke består i handling". 
Næste gang man kommer til Hanstedgaard for at købe kar
tofler, kan man prøve at gå hen imod trappen, så kan man 
se inskriptionen. Brandtaxationen fra 1796 beskriver stue
huset således: "Stuehuset vesten i gården løber i sønder og 
nord med enderne; alt grundmur med stentag (tegltag), l 
etage høj , med kælder under, 15 fag lang, 16 alen dyb, ind
rettet til værelser med gipsede lofter, trægulv og -døre, tax
eret til 2500 rigsdaler." 

Der var i bygningen en stor, herskabelig lejlighed på 13 
værelser og stuer, men hertil kom to mindre fløje vinkelret 
på hovedbygningen, bygget i bindingsværk af egetømmer 
og mursten, også med tegltage. Måske var det de oprinde
lige bindingsværksbygninger fra Anders Thonboe Jensens 
og Døve Dorthes tid. Den sydlige fløj var indrettet til 
værelser, dennordlige var indrettet med kamre til tjeneste
folk, bryggers og køkken. Alt i alt et beskedent byggeri for 
et gods af den størrelse. 

I haven var anlagt et bassin til åkander og guldfisk 
omkranset med sten. Det husker jeg tydeligt fra fru Haves 
tid, fordi Arne Juel Sørensen forgæves forsøgte at få gæs
terne til at springe over det, når vi gik en havetur efter en 
bedre middag. 

Hovedbygningen blev restaureret i 1875, og ved samme 
lejlighed blev de gamle sidefløje nyopbyggede. 

Samtidig med byggeriet fra 1789 blev der anlagt et 
smukt haveanlæg i romantisk stil (det var jo romantikkens 
tidsalder, Øhlenschlager blev født i 1779) med to lindealle
er vinkelret på hinanden og en udsigtshøj, hvorfra man 
kunne se ud over engene. Udsigten blev desværre ca. 100 
år senere ødelagt af den jyske længdebane, der passerede 
ganske tæt forbi haven . . 

Desuden plantedes henved l 00 frugttræer og indrettet 
en stor nyttehave. Foran hovedbygningen blev der samtidig 
plantet 8 lindetræer i en stor halvbue, så avlsbygningerne 
på denne måde var afskærmet fra beboelsen. De sidste 4 
træer stod der endnu i 1970. Måske er det ikke helt korrekt, 
at det var lindetræer, som Norn skriver. For da de blev fæl
det i foråret 1971 , havde de på magisk vis forvandlet sig til 
elmetræer. 

Det ene af træerne var en kæmpe. Stadsgartner Aage 
Eriksen vurderede, at træet var 190 år gammelt. Det var 
ganske hult, hvad man kan se afbilledet med den lille gård
hund. Tværmålet var 1,50 meter, og omkredsen ved roden 
var 5,50 meter. 

Det var et mirakel, at det ikke for længst var blevet fæl
det af en efterårsstorm. 

Gårdhunden Vaks undersøger det hule træ. 

Gersdorffslund 
I værket "Beskrivelse af Agerdyrkningens Tilstand i 

Danmark" fra 1808 af professor Begtrup fortælles om et 
skovanlæg ved Hanstedgaard. Det blev anlagt i 1786, fordi 
der ikke var skov i nærheden af gården. Man havde i 
Danmark delvis på grund af krigene drevet rovdrift på sko
vene, så i 1805 kom fredsskovsforordningen, der bestemte, 
at skov, der var tinglyst som fredskov, aldrig måtte ryddes. 
Først efter den tid kom Hansted skov igen til kræfter. 



Skovfogedboligen i den nordlige ende af skoven hedder 
meget passende "Fredskovsværn". 

Skovanlægget, som med majorens sædvanlige selvfø
lelse blev kaldt Gersdorfslund (ikke at forveksle med den 
store gård ved Hou), blev anlagt på skråningerne mellem 
Hanstedgaard og der, hvor nu Trestjernet Salamis bygning
er ligger. Man havde først pløjet jorden, derefter sået bog
hvede og bm efteråret igen pløjet. Nu såede man eg, bøg, 
hassel, ahorn, fyr, gran, lærk, birk, elm, hestekastanjer, 
fuglekirsebær og rønnebær. Den mindesten, som Gersdorff 
lod sætte i skoven, står nu i Hanstedgaards have. Den har 
inskriptionen: "Gersdorfslund er-saaet 1786". I 1808 var 
træerne vokset godt op og kunne nu udnyttes til brændsel. 

Lars Juel Sørensen sejler på dammen med sin tømmerflå
de. Bygningen i baggrunden er forpagterboligen i den 
nordlige sidefløj. Familiebillede ca. 1970. 

På Valdemar Møllers kort fra 1915 ses nord for gården 
en større og en mindre dam forbundet med en smallere 
vandfyldt grav. Det var resterne af middelalderens vold
grav; den vestlige del var efterhånden blevet til et ellekrat, 
men blev senere oprenset. Det ses også, at der i tidens løb 
var sket ændringer i haveanlægget, der ikke længere var 
helt så herskabeligt. Vejen op til hovedvejen blev siden 
omlagt, men kastanjealleen er blevet vedligeholdt. l 1906 
opgives gårdens størrelse til 215 tdr. land, hvoraf 156 tdr. 
var udlagt til marker. Folkeholdet var normalt en fodermes
ter, en forkarl, 4 karle, 3 piger, 2 daglejere og i høst og til 
arbejdet med roemarkerne 8 mand ekstra, altså det samme 
som hundrede år tidligere. Traktorerne var endnu ikke taget 
i brug. 

Gårdens øvrige bygninger 
Til Hanstedgaard hørte ikke så meget jord, der var vel

egnet til kornavl. Enten var jorden for tør, eller også var 
den for våd. Til gengæld var der store engarealer, og derfor 
havde man et stort kreaturhold. I kostalden var plads til 60 
malkekøer, og det forklarer, hvorfor der var fire malkepiger 
og eget mejeri eller "hollænderi", som man opkaldte det 
efter læremestrene. Både i Holsten og i Holland var meje
ribruget mere udviklet end i Danmark. I den sydvestlige 
ende af haven og i nærheden af mejeriet lå et seks- eller 
ottekantet stråtækket hus, der rummede en hestegang, som 
har været brugt til at drive en smørkæme. Desværre blev 
både hestegangen og sprøjtehuset ved vejen revet ned efter 
1984. 

Endnu i begyndelsen af 1900tallet havde mange af 
egnens gårde eget mejeri og leverede smør og mælk til 
Horsens, således foruden Hanstedgaard også Rådved 
Nygaard og Petersholm. En annonce i Horsens Folkeblad 
den 11. maj 1887 omtaler Hanstedgaards ismejeri, hvor 
man kan købe skummetmælk til8 øre pr. kande! 

Vores mangeårige mælkemand, Holger Hjerresen, 



havde arbejdet som daglejer på Hanstedgaard, før han 
begyndte at køre mælketur for det lokale mejeri. Og det 
bringer mig til at fortælle, at engang i 1960erne havde min 
kon~, Lise, fået den ide, at vi skulle leve sundere, og hun 
spurgte så Holger, om han kunne skaffe noget skummet
mælk. Jamen, lille sødde, svarede Holger forundret, skal du 
vaske gulv? Det var, hvad han mente om skummet mælk, 
som mange mennesker nu drikker hver dag. Men sådan 
skifter vores opfattelser af tingene jo. 

Foruden de sædvanlige avlsbygninger havde gården 
mod øst et lille sprøjtehus i en passende afstand, så man 
ikke risikerede, at huset også blev antændt, hvis ildebrand 
skulle bryde ud; i ældre tid var avlsbygningerne stråtækte. 
Her stod den hånddrevne brandsprøjte, og her opbevaredes 
et større antal nummererede læder-brandspande, så karlene 
kunne danne kæde fra dammen til sprøjten, og indholdet af 
spandene kontinuerligt kunne hældes i sprøjtens vandbe
holder. 

Udskiftningen 1781 - 1835 
Fæstegårdene under Hanstedgaard fik deres størrelse 

reguleret i l 711, så de alle fik samme størrelse, godt 5 tdr. 
4 skp. hver. Udskiftningen omkring år 1800 var et led i 

l landboreformerne og betød, at alle gårdene skulle have 
sanilet deres mange små strimler jord på byernes forskelli
ge marker til sammenhængende arealer. 
Arbejdsfællesskabet skulle derefter ophøre, og den enkelte 
landmand havde nu selv ansvaret for avl og udbytte. 
Overgang til selveje lå det tungere med, selv om konge
magten pressede på for at få gennemført selveje overalt på 
godserne. De siddende forstandere var ikke motiverede for 
de nye tanker, for derved ville de miste den gratis arbejds
kraft, som hoveriet så gavmildt havde skænket dem. Vi 

skal helt op til 1850erne, før presset fra statsapparatet blev 
for stort, og da var det ritmester Norup, der måtte bide i det 
sure æble og give fæstebønderne lov til at købe gårdene til 
selveje. 

Så meget om Hanstedgaards historie for denne gang·. 

Frands Paaskesen har i Broen, 11. årgang nr. 4, skrevet 
om Hanstedgaards historie. Da han har benyttet nogle af de 
samme kilder som nedenfor anført, kan der i denne artikel 
forekomme gentagelser. 

Kilder: 
Otto Norn: Hanstedgaard. Artikel. Danske slotte og 
herregårde bd. 15. 
Svend Nørregaard Hansen: Herfra til andre steder. 
Udg. afByarkivet i Horsens 1984. 
Eigil Holm: Hansted Kloster Hansted Hospital. 
Jubilæumsskrift udg. i anledning af Hansted Hospitals 
300 års jubilæum. Eigil Holms Forlag 2005. 
Torben Eriksson: Folk og herregårde på horsenseg
nen. Horsens Avis 1977. 
Professor C. Begtrup: Beskrivelse af agerdyrkningens 
tilstand i Danmark bd. 5. København 1808. 
J.C.B. la Cour: Danske gaarde. l. saml. bd. l. 1906. 
Voer Herreds tingbog: Brandtaxation 1796. 
Landsarkivet for Nørrejylland. 
Folketællingslister. Kopier i Hansted sognearkiv. 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at Arne Juel 
Sørensens landbohistoriske samling på Dalgaard i Nebel er 
åben efter aftale på telefon nr. 75 66 74 64. Det kunne være 
en ide til en familie- eller klasseudflugt 

Der pløjes på Hanstedgaards marker. Udateret billede, måske fra 1920erne, afleveret af Jens Andersen, Hovedgaard. 
Hansted sognearkiv. 



Børnehavefest 
i Egebjerghallen 
Lørdag den 1 O. februar blev der afholdt store 
legedag i Egebjerg hallen. Dette var noget 
aktivitetsudvalget i børnehaven Kaskelotten 
havde arrangeret. 

Børnehaven samt deres forældre og søskende 
var inviteret fra begge børnehaver i distrikt 
Egebjerg. 

Det hele startede kl. 1 O. med at man kunne 
boltre sig i div. Legeredskaber som var stillet op i 
den ene af hallen, og i den anden ende var der 
dækket op med borde og stole hvor man kunne 
sidde og få sig en kop kaffe m.m. 

Kl. 11 blev der afholdt en koncert for børnene. 
Det var to sjove fyre fra nord-jylland (Peter og 
Stoffer} som gav den fuld gas, med både sang, 
musik og underholdning. 

Til middag var der fælles spisning hvor menuen 
bestod af pastasalat, kartoffelsalat, frikadeller 
samt brød og smør. Efter endt spisning blev 
legeredskaberne igen benyttet fuldt ud. 

Hele,:arrangementet sluttede kl. 14. og det var 
en rigtig god og hyggelig dag, og 
aktivitetsudvalget takker for det store remmede og 
til dem som gav en hånd med 

M. V. H. Aktivitetsudvalget. Kaskelotten 





Hvad laver de egentligt hos ulvene? 
Tekst: Flokleder Gitte Juhl 

Alle ulve kommer lidt i halv syv, for når klokleen er 
18.30, bliver døren ud til gangen lukket og mødet starter. 

Banderne stiller op i bandeorden og melder 
klar til lederen, det er de blevet rigtig gode til, 
og de har nogle gode råb, som sikkert kan 
høres langt omkring, når vi igen starter 
udendørs. 

Derefter stiller vi os i en rund
kreds og synger Ulvesangen, og så 
bliver der fortalt lidt om aftenens 
program. Når dette er overstået, 
bliver døren ud til gangen igen 
åbnet, og de som var der kl. 18.30, 
kan få lov at komme ind. De får så 
et F i protokollen, så vi ledere kan se, 
at de er kommet for sent, men har 
været der den aften. Det kan have 
betydning i den sidste ende, når der skal 
uddeles mødeknapper. 

I efteråret havde vi 6 ulve, som havde været 
der til alle møderne, og de fik hver en lille knap til at sy 
på deres uniform. Det var meget flot gået, så jeg har bestilt 
flere til foråret. 

Uniformstjek 
Når så de sidste er kommet ind, skal vi i gang med et 

lille uniformstjek Vi har en lille konkurrence banderne 
imellem om at blive den bedste bande i Egebjerg, og her er 
en af disciplinerne: Uniformen. Det betyder bl.a., at tørklæ
det sidder ordentligt, og at lommerne er knappet. Her kan 
vi se en tydelig fremgang hos ulvene, de hjælper hinanden 
meget med at få tingene til at sidde pænt, og det giver dem 
en ide om at samarbejde. De er blevet rigtig gode til det, så 
der er ikke ret mange minuspoint mere. Det hele tager ca. 

Anne Sø inden hun skal starte med sit dolkebevis. 

l 0-15 minutter, også kan vi gå i gang med aftenens pro
gram. 

Hyggemøde 
Onsdag den l O. januar var et rigtigt hygge

møde, hvor vi snakkede julegaver, og 
hvad ulvene godt kunne tænke sig at 

lave i løbet af foråret. Da jeg var 
rundt ved banderne, kunne jeg 

høre, at mange havde fået 
spejderting eller ting, som 
man kunne bruge til spe j
der i julegave, og naturlig
vis også mange andre 
gode sager. 

Ulvene havde mange 
forslag til, hvilke mærker 

og ting de kunne tænke sig 
at bruge tiden til her i foråret, 

så der var nok for os ledere at 
planlægge efter. Inden vi skulle 

afslutte og uddele/bytte årsstjerner, 
skulle de naturligvis ud og have lidt luft, 

så Simon og Henning tog dem med ned i haven. 
Efter ca. 15 minutter var det så tid til afslutning. Vi slut

ter altid af i en rundkreds og beder Fadervor og synger 
Ulvebønnen. Det er også her, de får papirer eller blade 
med, så de ikke når at blive væk i løbet af aftenen. 
Banderne skiftes til at gå først hen forbi lederne og sige far
vel. 

Den dag sluttede vi til tiden, men nogle gange bliver vi 
så optaget af det, vi laver, at vi først er færdige 5 - l O 
minutter over kl. 20. Undskyld, vi ved godt de skal hjem i 
seng og i skole dagen efter. 

l foråret 
I løbet af foråret skal vi lære at gøre rent, sy mærker på 

uniformen, lave bandekasse, holde fødselsdag, bygge i raf
ter, slå telt op, lave bål, lave mad over bål, høre om spej
derbevægelsen, holde fuldmånemøde, på ture med og uden 
overnatning mv. 

Det holdt ikke. 



Er du frisk? ~~~ 
~ 

spejdern'e 
... J::'g<i!'.f~JC.rfjl 

Egebjerg spejderne har udviklet sig til en af 
landets største spejdergrupper ... 

Derfor ønsker vi at styrke flere af vores lederteams. Aktuelt 
ønsker vi at supplere lederstaben hos Ulve og Juniorer. Der er 
tale om enheder med børn på 2.-3. og 4.-5. klassetrin. 

Hvis du er frisk til at prøve kræfter med spejderiet, vil du 
komme til at indgå i et etableret og velfungerende lederteam. 

Du behøver ikke have erfaring med spejderarbejde, blot du 
har lyst til at bidrage til, at børnene får nogle super gode 
oplevelser. 

Har du lyst til at vide mere, eller evt. at overvære et af de 
ugentlige møder, kan du kontakte: 
Ulveleder (2.-3. klasse) Gitte Juhl tlf. 75 65 61 80 
mødetid onsdag 18.30-20.00 
Juniorleder ( 4.-5. klasse) Tanja lensen tlf. 30 24 18 37 
mødetid mandag 19-21.00 

Vi håber du er frisk! 
www.spejdernet.dk/ ege bjerg 



Lederhjælp til pandekagebagning i lyntempo. 

Bævere i skoven, november 2006 
Tekst: Bæverleder Villy Mathiasen 

L
ørdag den 11. november 2006 mødtes l 7 bævere og 
6 venner med en leder og 3 forældre i Hansted skov 

for at opleve og lege en masse. 
Vi startede som altid med bæversangen, inden vi skulle 

lave vores egen skib i papir, som vi så sejlede kapsejlads 
med i Hansted å. Men desværre var strømmen så stærk, at 
de fleste forliste, inden de kom i mål. 

Derefter var det tid til at få lavet et stort bål, så vi kunne 
få bagt alle de pandekager, som Emma F. 's mor havde lavet 
dej til. Det gik også forrygende, vi havde 4 pander i brug, 
og det gik bare stærkt, for vi kunne ikke finde knappen til 
at skrue ned for varmen. 

Efter at vi alle havde fået stillet sulten, skulle de på et 
lille løb med 4 poster, hvor de skulle kende blade og frug
ter på træer, og hvor de skulle hjælpe hinanden igennem en 
forhindring, og på den 3. skulle de finde og huske lO ting, 
som ikke skulle være i en skov. Den sidste skulle de trans
portere en golfkugle ved hjælp af 5 stykker tagrende. De 
måtte ikke flytte sig, når de havde bolden. 

Da de alle var igennem, begyndte det at regne, og vi 
besluttede at pakke sammen og gå om til søen, for det ville 
ikke vare længe, inden forældrene kom og hentede en flok 
lidt beskidte,. men glade bævere og venner. Til slut en 
kæmpe tak til Lines far og Emma J. 's mor og Emma F. 's 
mor for den store hjælp, de gav. Uden den kunne det ikke 
have været gennemført. 

Hvor er mit skib? Er det mon forlist? tænker bæverne. 

Er den næste post mon i trætoppen? 



Nytårsparade og gruppens 
generalforsamling 

Tekst: Carsten Bai 

E
ndnu et år er gået, og et nyt er allerede godt på vej. 
Som traditionen byder startede året med nytårspara
de. Vi samledes ca. l 00 spejdere, forældre og lede

re foran Egekvisten i blæst og overskyet vejr. Fanen blev 
rullet ud, og alle stillede op i kolonne. 

Mens snakken gik, begav vi os ned af Egebjergvej, hen 
af Hanstedvej, over broen og hen til kirken. Fanebærerne 
havde en stor opgave i år, for blæsevejret gjorde, at det 
krævede store anstrengelser at holde fanen. 

Gudstjenesten startede med at to spejdere bar fanen ind 
i år foran et lille dåbsbarn. Torsten sammenlignede i sin 
prædiken vores liv med Emils - ham fra Lønneberg. Han 
var med sin far på markedet, men hans far blev væk og 
Emil måtte kravle op i en flagstang for at kalde på ham. 
Sådan har vi det også nogle gange. Vores far i himmelen er 
blevet væk, og vi må i overført betydning råbe efter ham. 
Efter prædiken var vi til nadver- med små stykker fransk
brød. 

Efter gudstjenesten samledes vi i Kirkehuset til choko
ladeboller og varm kakao. Der var helt fyldt og det var bare 
dejligt. Så blev det tid til at uddele årsstjerner- l års-stjer
nen til nogle bævere og 18 års-stjernen til Michael E. 

Bagefter kunne vi fejre noget helt specielt - Bodil, vores 
kasserer, har nu været kasserer i 25 år. På alle måder helt 
enestående, og derfor fik hun af gruppen en vase med en 

stor buket blomster samt et gavekort på et kro/hotelophold 
som en stor tak for hendes store indsats og engagement i 
Egebjerg gruppe. Fra korpset fik hun overrakt en æresnål -
den gule lilje. Denne gives efter ansøgning til korpsets 
hovedbestyrelse til personer, som ikke er i unifonn, men 
som har ydet en ekstraordinær indsats for spejderne. Det 
var hovedbestyrelsen heldigvis enig med os i, at det har 
Bodil. Tak for det - endnu en gang. 

Derefter var det tid til at sende børnene udenfor, hvor 
tropspejderne legende med de mindre, mens de voksne 
hold gruppemøde- gruppens generalforsamling med beret
ning, regnskab og valg til grupperådet 



Fastelavn er mit 
~avn ......... . 
Tekst og foto: Gitte Falkenstrøm 

Så er det blevet tid til fastelavn i dagplejen. Alle os i 
"Hafferlaffen" var til fastelavnsfest i legestuen. 

Der var rigtig mange flotte udklædninger og mange 
børn var også sminket. 

Vi mødtes til rundstykker og fastelavnsboller. Bagefter 
var det tid til at slå katten af tønden. Og selv om tønden 
fik mange slag, så måtte Bodil hjælpe lidt til tilsidst Og 
pludselig gik der hul og ud kom der balloner og små poser . . 
vmgumm1. 

De blev hurtigt spist og så var den fastelavnsfest slut. 
Alle børn var også ved at være trætte, så det var dejligt at 
komme hjem og få middagslur. 

Laura gir tønden en ordentlig en. 

Så er det Giraffen Freja til at slå. 

Jeg er bare klar til at slå katten af tønden siger olie shei
ken Simon. 

Tigerdyret Marius guffer rundstykker. 



vingummi. 

Bodil hjælper lige Kristian med at slå. 

Så nydes den lille pose vingummi. Freja - Trzne med Aske og Gustav. Mads er bare koncentreret. 



Fra Tumlingerne 
Tekst: Birgitte Kristensen & Susanne Trust 

Allerede i november måned står der jul og julegaver på 
programmet. 
Dette er en af årets hyggelige begivenheder. 
Både børn og dagplejere går op i det med liv og sjæl. 

Juletræ: 
Den 7. december havde vi juletræ i legestuen hvor foræl
drene var inviteret. 

Vi startede med rungstykker derefter dansede vi om 
juletræet, som var pyntet med børnenes hjemmelavede 
julepynt. 

Vi fik besøg af julemanden, som spiste risengrød i form 
af popcorn, som børnene tog del i. Dernæst delte juleman
den pakker ud til alle børnene, de bestod af en god bog. 

Bibliotek: 
En dejlig dag i januar pakkede vi vores smurte madpakker 
og tog med den store blå bus ind til biblioteket. Da vi var 
landet var bamse og kyllings legehus det først der skulle 
undersøges. De var ikke hjemme til stor skuffelse for nogle 
af børnene. Vi fik læst og studeret mange af de spændende 
bøger. Da vi havde spist vores medbragte madpakker tog vi 
tøj på og da vi var på vej ud mødte vi vores "overmand" . 
Vi tog den store blå bus hjem igen hvilket også var en stor 
oplevelse for børnene. alt i alt endnu en rigtig god dag. 



Hansted -Egebjerg 
Husholdningsforening 

Program for marts - april - maj - juni 2007. 

Tirsdag den 20. marts: 
Spis sammen aften kl. 18.00, i klubhuset ved 
Egebjerghallen 

Foreningen indbyder til den årlige "Spis sarrunen 
aften", hvor HanneLethigen står for en spændende 
menu, og der vil være sang og musik. 

Husk mænd/ledsager er altid velkommen. 
Pris: 150,00 kr. pr. deltager. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 13. marts. 

Ingen møde i april p.g.a. påsken m.m. 

Onsdag den 9. maj: 
Generalforsamling i klubhuset ved Egebjerghallen 

Aftenen starter med generalforsamling kl. 19.00, 
derefter vil Nina Jensen fortælle og vise os sin store 
interesse ved fremstilling af bl. kort, smykker og andet 

håndarbejde. Aftenen slutter med kaffe og banko. Af 
hensyn til et lille traktement er der tilmelding. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 3. maj. 

Onsdag den 6. juni: 
Den årlige udflugt 
Nærmere følger snarest. 

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 O ....... 75 65 63 72 
Eva Range, Vesterhøjsvej 29 ........ 75 65 60 72 
Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 2 .. 75 65 63 15 
Betty Holst, Kastanjealle 16 ......... 75 65 61 94 
Birtha Nielsen, Stængervej 32 ....... 75 65 64 21 
Astrid Andersen, Platanalle 24 ....... 75 64 39 69 

Lundum Sogns Borgerforening 
OBS NY DATO! 
Fredag den 16. marts i Lundum Medborgerhus: 
19.00: Generalforsamling i Brugsfonden 
19.20: Valg til Landsbyrådet 
20.00: Generalforsamling i Lundum Sogns Borgerforening 

Dagsorden ifølge vedtægter vil blive omdelt. 

Næste nummer af Broen udkommer lørdag og søndag den 2. - 3. juni, 
og for at få stof med til dette nummer, 

er sidste afleveringsfrist tirsdag den 8. maj kl. 19:00. 

Kan afleveres via mail:steen-broen@stofanet.dk 
(tekst i et word-dokument, og digitale billeder for sig selv i høj 

opløsning) eller papirbilleder og tekst i postkassen på Skovvej 3. 



Vores halinspektør 
Søren Rasmussen synes, det er et alsidigt og udfordrende arbejde at være halinspektør 

Tekst og foto: Arne Laursen 

D 
en første rigtige vinterdag her sidst i januar aflagde 

Broens udsendte besøg hos halinspektør Søren 
Rasmussen i Egebjerghallen. Søren tiltrådte stil

lingen l. juni 2005. 

Hvorfor valgte du jobbet som halinspektør? 
"Det var fordi, jeg synes, arbejdet er meget spændende 

og alsidigt" , fortæller Søren og fortsætter: 
"Før jeg begyndte her i Egebjerghallen, arbejdede jeg i 

fem år som teknisk serviceleder på Vestbyskolen i Horsens. 
Der havde jeg ingen indflydelse på budgettet. Her i 
Egebjerg har jeg selv ansvaret for det rammebudget, jeg 
skal arbejde med. Det synes jeg er en udfordring selv at 
kunne disponere over. Mit rammebudget skal dække med
hjælp, rengøring og vedligeholdelse, såvel indendørs som 

de store arealer udendørs. Ligeledes forsøger jeg at tilgode
se alle grupper af brugere bedst muligt." 

Dagligdagen i Egebjerhallen fra kl. 6 - 23 
Søren fortæller, at Egebjerghallen har 49 timer pr. uge til 

rådighed til den daglige rengøring og vedligeholdelse. 
Disse timer indeholder, foruden Søren selv, en medhjælper, 
Ken Nielsen, som bruger 1/3 af sin arbejdstid i hallen og 
2/3 på Egebjergskolen. Derudover er der rengøringshjælp. 

"Vi starter kl. 6 om morgenen med rengøring, gulvet i 
hallen vaskes med maskine mandag og fredag. De øvrige 
dage bliver gulvet s v abet." 

"Kan du selv holde dig inden for de 3 7 timer"?, spørger 
jeg Søren. "Det kan jeg for det meste, men der kan være 
perioder, hvor 37 timer ikke slår til. F.eks. kunne jeg ikke 
få fat på en afløser, da min rengøringshjælp var på barsel
sorlov, så der måtte jeg selv træde til." 



Egebjerghallen er fuldt optaget 
Søren fortæller, at hallen er åben til kl. 23 hver dag, og 

at der er aktiviteter l 00 timer om ugen. Ca. 200 personer er 
i aktivitet i hallen hver dag. Eneste ledige tid er mandag fra 
kl. 14.30- 15.30. Denne ledige time har Søren givet nogle 

· lokale drenge og piger lov til at benytte til at spille fodbold. 
Dette har givet anledning til lidt kritik, men som Søren 
siger: "De børn, der kommer i denne time, er rigtig gode til 
at holde selvjustits. De har deres skiftesko med, det er for 
øvrigt mere end nogle voksne gør. Jeg mener, at vores hal 
er til at blive brugt, og denne time giver ild<:e anledning til 
problemer", slutter Søren. 

Erik Thomsens efterfølger 
"Det var en udfordring at efterfølge Ninna og Erik 

Thomsen," siger Søren og fortsætter:. "Ninna og Erik efter
lod Egebjerghallen med et rigtigt godt ry for deres arbejde. 
Vi gør derfor vores bedste for at leve op til den gode stan
dard, vi overtog." 

Mangler en fodboldbane 
"Hvad står øverst på din ønskeseddel?", spørger jeg 

Søren. 
"Øverst på min ønskeseddel står en fodboldbane mere. 

Det mangler vi i høj grad, fordi der er så mange fodbold
spillere", siger Søren og fortsætter: "Slidtagen på de fod
boldbaner, vi har er stor, fordi de har en så lille størrelse, at 

man ikke bare kan rykke målene og dermed fordele slidta
gen", slutter Søren. 

Søren Rasmussen privat 
Søren er 39 år og født i Odense. Da han var et halvt år 

gammel, flyttede familien til Horsens, nærmere bestemt i 
Vestbyen. Efter sin skolegang på Vestbyskolen studerede 
Søren på Handelshøjskolen i Århus. Dette studie forlod 
han efter en kortere periode og tog ansættelse som pæda
gogmedhjælper i Kaskelotten, Egebjerg. Herefter fik han 
en kontoruddannelse hos Politiet, hvor en stor del af arbej
det bestod i tinglysningsprojekt Det var på dette tidspunkt, 
at alle oplysninger i tingbøgerne skulle overføres til EDB. 

I årene 1995 - 2000 arbejdede Søren hos Horsens 
Kontor Teknik som montør og chauffør. De næste fem år 
var Søren ansat som teknisk serviceleder på Vestbyskolen. 

Søren bor i dag i et hus på Fælledvej. Her bor han alene, 
og hver anden uge har han sine to piger boende. 

Hans fritid er i mange år brugt på håndbold, Søren har 
været træner i 24 år. Han har bl.a. trænet HH's 2 division 
damer. 

I dag træner han senior herrer i Vestbyens 
Håndboldklub. Søren fortæller, at hans hold her i januar 
spillede uafgjort 25 - 25 med Egebjerg. "Et rigtig godt 
resultat, for så kan vi alle være her bagefter". slutter Søren. 

Generalforsa.mling 
i Egebjerghallens Cafeteriaforening 
tirsdag den 13. Marts 2007 kl. 18.30 

i klubhuset ved Egebjerg'hallen 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Indkomne forslag. 

4. Valg af bestyrelses medlem. 
På valg er: 
Hanne Leth (Ønsker ikke genvalg) 

6. Valg af 2 revisorer. 

7. Evt. 

m.v.h 
Bestyrelsen: Tina Madsen, Ann-Mari Rasmussen, 

Winni Hedensted, Hanne Leth og Annette Vilstrup. 



Hvem er Verner Bjerge? 
[Da Egebakken åbnede for 2 år siden. blev Lene Bjerge ansat som medarbejder i caffeteriet. Lene bor i 
[Horsens, og er gift med Verner, hvis store interesse og hobby, er gamle teglværker. qg deres historie. 
Han har lovet at skrive nogle artikler om teglværkerne i "Broen' s" område. Her følger den første, som handler 
om teglværker i Egebjerg. Senere følger der beskivelser om Lundum Teglværk, og Hammersholm Teglværk. 

Teglværksdrift i Egebjerg 
Af Verner Bjerge: 

Når man vil fortælle om teglværker i Egebjerg, vil de 
fleste nok sige: Hvad er nu det for noget? Der har aldrig 
været teglværker her! men taler man med folk lidt oppe i 
årene, vil mange kunne huske, at de har hørt om et værk, 
uden dog at have set det. Der har endda været 2 teglværker, 
men herom senere. 

I mange andre byer, hvor der tidligere har ligget tegl
værker, har man opkaldt veje efter dem, således at man 
mange steder finder navne som "Teglværksvej" o.lign. 
Vejnavne som minder om det, der var engang. Det har man 
ikke i Egebjerg, (det er vel egentligt ikke for sent endnu?) 
det eneste tegn der i dag, og kan minde om det, er 
"Teglgården", som på det viste billede, med store bogsta
ver fortæller om en længst forsvunden æra. 

Teglgården anno 2007. 

Hvomår man er startet på at brænde tegl i Egebjerg 
vides ikke, men det l. liystegn vi møder, er på "Mansa's" 
kort fra 1860-61, hvor der tydeligt er vist "Teglbrænderi." 
ved Egebjerg. 

Udsnit af" Mansas" kort 1860-61. "Teglbrænderi " vist i 
cirklen. 

Vi skal helt hen til 1879, før vi igen får et spor, idet der 
i "Trap's" Danmarks topografiske beskrivelser 2. udgave 
under Egebjerg, kort og godt er nævnt: Egebjerg med 2 
teglværker . 

Altså er der 2 teglværker. 

Først om Egebjerg Teglværk 
Kigger vi på kort fra matrikelstyreisens målebordsblade, 

finder vi på en udgave fra 1880, et teglværk ca.200m lidt 
sydøst for Teglgården, dette er "Egebjerg Teglværk". 

Kun Egebjerg tv. vist syd for teglgården. 

Jørgen Andersen Holst ejer Teglgården 1814-1866, så 
han er uden tvivl grundlæggeren og l. ejer af værket. 

I årene her efter er der følgende ejere på Teglgård 
Matr.nr. lO: 

1866-1880 Søren Thygesen 
1880-1883 Rasmus Pedersen 
1883-1902 Rasmus Pedersens enke kaldet 
Caroline Sørensen (Hun ansætter i 1896 Hans 
Caspersen Zink, som senere bliver bestyrer på 
Østbæk Teglværk) 
1902-? Rasmus Møller Rasmussen 
R.M.R. dør 
åbenbart ca. 
1907. Fra 
Horsens 
Folkeblad 
har vi en 
interessant 
annonce fra 2/4 
1908, der 
fortæller en 
masse. 
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Haven, Teglgården i Egebjerg ca. 1906. Forrest Rasmus Møller Rasmussen, Larsine med børnene Hakon og Regi!. 

For det første er det en helt unik overskrift med 
"Teglværk med Gård" til salg, det hedder ellers alle andre 
steder "Gård med Teglværk". 

Noget kunne jo tyde på, at det er teglværket, der er det 
væsentligste, og gården den mindst betydningsfulde i 
denne handel. 

Ejeren er død, og gården til salg, den er selvforsynende 
med brændsel til ovnen, idet man har 3 tdr. land tørvejord, 
hvilket er meget vigtigt. Den fortæller også at årsproduk
tionen er 600.000 sten. 

Sammenholdt med senere annonce, som fortæller at 
man har en højovn til 60.000 sten, ved vi altså at man 
brænder l O ovnfulde på en sæson. 

Her skal man huske på at sæsonen, kun er ca. et halvt år, 
da man ikke kan starte om foråret, før det er slut med nat
tefrosten, og igen må man holde, så snart der er udsigt til 
frost. 

Det lykkes åbenbart ikke lige at finde en køber, idet vi 
kal frem til 1911 , hvor Rasmus Møller Rasmussens enke 
ælger Teglgården til Ole Pedersen, som har den til 1920. 

Egebjerg Teglværk · 
er iflg "Skanderborg Amtsavis" af Haagenøen og AaeD
bortforpagtet til Skipper, Stilling, som ogsaa for en 
Snea Aar siden havde Teghærket i Forpagtning. Af
giften er 1500 Kr. aarlig. Overtagelsen sker l. Marta._ 

Notist i tidsskriftet "Lerindustrien" 21.februar 1919. 

At der er økonomiske problemer er der visse tegn på, en 
notits i tidskriftet "Lerindustrien" fra 21/12 1919 fortælles , 
at Hagensen og Åen (som var et sagførerfirma), har bort
forpagtet værket til "Skipper", denne "Skipper" er nævnt 
som forpagter i 1902, og for øvrigt er han bestyrer på 
Hovedgård Teglværk i hvert fald mindst i tiden fra 1904 til 
1912. 

Om der har været for lidt kaptajn i "Skipper", på en 
nok lidt synkende skude, eller hvad? I hvert fald er det en 
kort fornøjelse, idet der allerede 13 måneder senere søges 
en ny forpagter, igen ifølge "Lerindustrien" 19/3 1920. 



Egebjerg Teglvær.k 
S km fra Horsens kan faaes i Forpagtning straks al oyg
tlg Fagmand. Højovn til 60 Tusinde Sien. . Tørv paa 
Gaarden. • 

Henvendelse pAa E,;ebjer.rTeglværk•gaard. pr. 
Horsens. 

Annonce i tidsskriftet " Lerindustrien" 19. marts 1920. 

Om det er lykkedes at skaffe en ny forpagter vides ikke, 
men her slutter vore sidste spor af Egebjerg Teglværk. 

Værket kan dog godt have virket et par år endnu, men 
de økonomiske problemer har ikke været overstået. P. 
Hansen køber Teglgården i 1921 , men tages under kon
kursbehaQdling 28/7 1922, hvor Ejnar Kranshage overta
ger den som ufyldestgjort panthaver. Og i 1923 er Ingvard 
Isbov ejer. 

Der er ingen tvivl om at værket i 1920, med sin gamle 
højovn, slet ikke var konkurrencedygtig, og totalt overha
let af ringovnen, som kom til Danmark allerede 1870. 

Højovnen som hørte til værket her, er den type som tid
ligere fandtes overalt. En type som i korte træk, virkede på 
helt samme måde som en bageovn. Først fyldte man ovnen 
med tørrede sten, fyrede langsomt op, for til sidst at fyre op 
med stor kraft, indtil stenene var fuldbrændte. Når dette så 
var sket, slukkede man for ilden, og ventede på at ovnen 
blev så kold, at man kunne komme ind i ovnen og tømme 
den. Her skulle man gerne vente ca.l uges tid. 

Det er klart, at man på denne måde havde et mægtigt 
energispild, hvad den nye type ringovn ikke havde, her 
udnyttede man varmen meget bedre, ved at køre ilden 
rundt kontinuerligt, således at man i den ene side brændte 
stenene, og i modsatte side kunne man tage de brændte sten 
ud, og indsætte ubrændte. 

Tiden er: nu helt løbet fra de gamle højovne, og der er i 
1920 ikke mange tilbage, således vælger f. eks. Lundum 
Teglværk i 1919, at vælte deres gamle højovn, og erstatte 
den med en ringovn. 

Peder Pedersen havde i 1987 en samtale med fhv. Gdr. 
Marinus Nielsen Hansted, som fortæller om teglværket. 
Det har tidligere været bragt i "Broen" 14. årgang nr. l , men 
skal gengives her. 

Teglværket på Teglgården i Egebjerg 
På Teglgården i Egebjerg lå der, som navnet siger, et 

teglværk. Det ejede min kusine og hendes mand. Der var 
god gang i produktionen af teglsten, de havde ord for at 
være af god kvalitet. Teglværket lå der, hvor nu minkfar
men ligger. Leret, som skulle bruges, kunne man grave ud 
af bakken ved siden af teglværket, men det var blåler, som 
gav gule sten. Ville man hellere have røde sten, var det 
også muligt, men så skulle leret hentes omme i Hansted 
Skov, hvor der var en forekomst af rødler. Da Enggården 
blev bygget om, fik vi gule sten til udbygningerne, og røde 
til stuehuset. 

På teglværket var der tre fast ansatte teglbrændere og 
derforuden nogle løsarbejdere, som arbejdede med leret og 
de færdige produkter. 

Der blev solgt mange sten til murermestre i Horsens. 

Transporten foregik med hestevogn, l 000 sten, var hvad et 
spand heste kunne trække. Vi hentede selv de sten, som 
skulle bruges til ombygningen af gården. 

" Teglgården" med minkha'tlerne, hvor teglværket lå. 

Som kommentar til nævnte beretning, kan det oplyses, 
at det øverste lerlag, altid er rødler, men dette ligger altid i 
et forholdvis tyndt lag på max. 1.5 m. tykkelse. Det bliver 
derfor skrællet af, og brugt først. Dette har også været til
fældet her, man har opbrugt det stedlige ler, og har gravet 
videre i Hansted Skov. 

Også i bogen "Mennesker og steder, i Hansted og 
Egebjerg", er værket omtalt kort af gdr. Georg Lind. På 
"Teglgården" havde man tidligere udnyttet lerforekomster
ne til teglbrænding. Endnu i begyndelsen 1930-erne stod 
teglværket med bygninger og tipvogne, selv om produktio
nen for længst var ophørt. 

Fra forsikringspolicen oplyses det, at bygningerne er 
nedbrudt 1933, og værkets historie er hermed en saga blot. 
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Kort 1870 med begge tegværker vist. 

Egebjerg Nordre Teglværk. 
At beskrive dette værk, er langt sværere. 
Ser man på målebordsbladet fra 1900 med begge værker 

vist, og med en indbyrdes beliggenhed på ca. 200 m og tæt 
på Teglgården, er det nærliggende at tro at begge værker 
har tilhørt gården. 

Dette er imidlertid ikke tilfældet. Værket har ligget på 
matr.nr. 8q i dag Vandmøllevej 34. Jorden hørte til gården 
"Højvang", som lå på Vandværksvej ved siden af 
"Skovgård" indtil1906, hvor den blev flytte til Egebjergvej 
150. 

Gården havde et stykke jord syd på, øst for Teglgård, og 
her lå værket. 

Som før omtalt, nævner "Trap" i 1879: Egebjerg med 2 
teglværker, og i folketællingslisten fra 1880, finder vi 
Laurs Christen Christensen som forpagter. I 1890 nævnes 
han igen, sammen med Simon Henrik Laus, begge 
Egebjerg Nordre Teglværk, 

En handelskalender fra 1889 nævner under teglværker 
Egebjerg: Jens V. Jensen og igen i 1892: Jens V. Jensens 
enke. Dette passer fint, idet Jens Winther Jensen står som 
ejer af "Højvang" 1866-1906, det må dog være hans enke, 
der har ej et den de sidste ca.15 år. 

Vandværksvej 34 ejes i dag af Finn Groth, og han har 
fortalt, at der på grunden er masser af murbrokker, og da 
han for nogle år siden, satte ny mur i den ene langside i sit 
hus, kom han på et stort arbejde med at fjerne det gamle 
fundament, som bestod af store sammenbrændte murstens
klumper (også kaldt for "hunde"), som var stillet på række, 
som fundament. 

Han fortalte også, at da stormen for nogle år siden yæl
tede et stort træ, vippede roden en masse murbrokker op.· 

Finn Groth mente, han på et tidspunkt havde set et kort 

Kort med vandværkernes beliggenhed. Nordre teglværk 
umiddelbart øst for Teglgård, og Egebjerg Teglværk ca. 
200m syd for. 

med diverse bygninger og endda tipvognsspor, men kunne 
ikke lige huske hvor. 

Ifølge BBR var huset fra 1852. 
Dette var de sparsomme oplysninger om Nordre 

Teglværk. 
Skulle nogen have supplerende oplysninger til denne 

artikel af nogen art, det være sig billeder eller andet, er for
fatteren og lokalarkivet meget interesserede i at høre 
derom. 

Afslutningsvis må jeg sige, da jeg ikke har lokalkend
skabet, at det har været rart at kunne trække på lokalarki
vet, og ikke mindst på Peder Pedersen, som jo ikke bare 
ved, hvem der bor på de forskellige adresser, men også har 
i hovedet, hvilket matrikelnummer adressen har. 



Nytfra 
Egebjerg Dagli' brugs 

Vi skal tage afsked med vor uddeler Allan Andersen, Han skal være 
· uddeler i Søvind Dagli'brugs. 

Fredag den 23. marts kl.15- 17.00: Afskedsreception for Allan. 
Her vil bestyrelsen byde på en forfriskning. 

Vor nye uddeler hedder Heidi Bøkgaard, og kommer fra Søvind Brugs. 
"Altså noget med at bytte, bytte købmand, nåe nej brugs." 

Tirsdag den 3. april kl. 16 - 18.00: Velkomstreception, hvor i kan hilse 
på Heidi. Her byder bestyrelsen på Øl og Vand 

Når vi nu er i gang med datoer: 
Mandag den 23. april kl. ? Årsmøde: Som holdes på Egebakken lige 
som sidste år, hvor vi havde en rigtig hyggelig aften med vinsmagning. I 
år satser vi på ølsmagning. Men i hører nærmere, også om tidspunktet. 

Som tidligere nævnt er der opsat en postkasse til ris l ros l ønsker. Der 
har været en seddel med ønsket om en bænk eller lignende til ældre kan 
tage sig en hvil. Vi ønsker ikke bænken skal bruges til en "hygge" bajer. 

Hvor mange savner noget til en hvil? Vær venlig og kom en seddel i 
postkassen. Vi vil gerne tage ønsket op igen. Indtil da, vil der blive sat 
en stol inde i butikken ved udgangen. 

På bestyrelsens vegne: Yvonne A. Christiansen 

Lokalarkivet 
Vi skal gøre opmærksom på, at lokalarkivet på 
Egebakken har åbent følgende dage: 

Tirsdag den 6. marts, 
Tirsdag den 3. april 
Tirsdag den 1 . maj 

Alle dage kl. 14 - 16. 

Arkivet ligger i kælderen, hvortil der er både 
trappe og elevator. 

Uden for åbningstiderne er du velkommen til 
at ringe til enten 
Peder Pedersen, tlf. 75 65 60 30 eller 
Mogens Kirkegaard, tlf. 75 65 61 09. 

Vi skal især gøre opmærksom på vores 
samling af av_isudklip fra de seneste 20 år. 

Her vil man kunne finde oplysninger om 
personer og begivenheder med tilknytning til 
Hansted sogn. 

Vi hjælper gerne med at finde oplysninger om 
slægt, ejendomme osv., så vidt det er muligt 
ud fra vore samlinger. 
Ellers kan vi måske give et tip om, hvor 
oplysningerne kan findes. 

Har du tid og lyst til at hjælpe med at ordne 
og holde styr på samlingen, så er du meget 
velkommen til at give os en hånd med, hvis 
du kan afse et par timer engang imellem. 
Ideer til aktiviteter er også meget velkomne. 

Med venlig hilsen 
Peder Pedersen og Mogens Kirkegaard 



Egebakkens Venner 
Program for aktiviteter i marts, april og maj 2007 

6. marts 2007 .. Bankospil i Egebakkens Cafe - kl. 19.00 

15. marts 2007 . Generalforsamling kl. 14.00 

3. april 2007 ... Bankospil i Egebakkens Cafe- kl. 19.00 

19. april 2007 .. Egebakkens Cafe - kl. 14.00 
Lissi og Knud Erik Jepsen kommer og underholder på hamonika 
Der serveres kaffe med brød. 
Pris for arrangementet er kr. 30,00 

8. maj 2007 .... Bankospil i Egebakkens Cafe- kl. 19.00 

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

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. 

Adresseliste til bestyrelsen: 
Formand: ............. Hans Thomsen ..... 75 65 61 33 
Kasserer: ............. Vagn Jensen ....... 75 65 64 4 7 
Sekretær: ............. Hanne Westergaard . 86 54 37 1 O 
Bestyrelsesmedlem: ..... Aksel Slamstrøm ... 75 66 90 18 

Gitte Christensen ... 75 65 63 73 
Beboer repræsentant: ... Magda L. Nielsen ... 75 65 61 07 
Personale repræsentant: . Jytte Guldmann .... 76 29 49 37 

Foreningen Egebakkens Venner afholder 
ordinær generalforsamling torsdag 

den 15. marts 2007 kl. 14.00 i Egebakkens Cafe 
Med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens aflæggelse af godkendt regnskab. 

4. Valg ifølge vedtægter. 

5. Behandling af indkomne forslag (afleveres til formanden senest 8 dage før). 

6. Eventuelt. 

Tommy Jacobsen kommer og underholder på trompet. 

Med venlig hilsen Egebakkens Venner 



Arrangementer på Egebakken 
marts - april - maj 2007 

Fredag den 2. marts kl. 14.00: 
Femisering af nye billeder. 

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00: 
Bankospil v/ Egebakkens Venner 

Torsdag 15. marts kl. 14.00: 
Generalforsamling i Egebakkens Venner og Årsmøde i 
Centerråd på Egebakken 

Onsdag 28. marts kl. 15.00: 
Gudstjeneste. 

Torsdag 29. marts kl. 13.00. 
Årsmøde på Ceres i Centerråd Nord. 

Lørdag den 31. marts kl. 14.00: 
Lørdagshygge for beboere v/ centerrådet 

Tirsdag den 3. april kl. 19.00: 
Bankospil v/ Egebakkens Venner. 

Torsdag den 19. april kl. 14.00: 
Egebakkens Venner står for eftermiddagen. 

Onsdag den 25. april kl. 15.00: 
Gudstjeneste. 

Lørdag den 28. april kl. 14.00: 
Lørdagshygge for beboere vi centerrådet. 

Torsdag den 3. maj kl. 14.00: 
Femisering. 

Tirsdag den 8. maj kl. 19.00: 
Bankospilv/Egebakkens Venner OBS rykket l uge. 

Torsdag den 24. maj kl. 13.00: 
Stor udflugt for beboere v lEgebakkens Venner og 
Centerråd. 

Onsdag den 30. maj kl. 15.00: 
Gudstjeneste. 

Hvor ikke andet er nævnt er alle velkomne, men der kan i 
nogle tilfælde være tilmelding. 
Hold øje med opslag på Egebakken. 

Faste aktiviteter marts - april - maJ 2007 
Mandage: Kl. 8.30- 11.45. Selvtræning i redskaber i 

kælderen 
Kl. 10.00 Siddende gymnastik i cafeen. 
Kontaktperson Jytte Guldmann 
Kl. 10.00 EDB i kælderen. 
Vejledere Flemming Sørensen og 
Peder Pedersen. 
Kl. 13.00 Patchwork. Kontaktperson 
Mie Drejer 
Kl. 13.30 Åbent værksted i kælderen 
Kl. 13.30 Dart i kælderen. 
Kontaktperson Vagn J ens en. 
Kl 13.30 l. mandag i hver måned sang med 
sanggruppen fra Den gl. Brugs i cafeen. 
Kontaktperson Henry Ahle. 

Tirsdage: Kl. 8.30- 10.00 Selvtræning i redskaber 
i kælderen. 
Kl. l 0.00 Malehold i kælderen. 
Kontaktpersoner 
Leif Kragekjær/Herluf Hansen. 
Kl. 13.00 Bridgehold i cafeen. 
Kontaktperson Bodil Jensen 
Kl. 14 - 16 Lokalarkivet har åbent l. tirsdag 
i hver måned i kælderen. 
Kl.19.00 Første 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. 10.00 EDB i kælderen. 
Vejledere Søren Larsen og Ove Lauridsen. 
Kl. 13.30 Kreativt værksted (kort, 
perganamo,smykker,læder ) i kælderen. 
Kontaktpersoner Ninna Jensen 
og Aksel Blomstrøm. 
Kl.13.30 Seniordans d. 7/3- 1114 
Kontaktpersoner Jeanette Børgesen 
og Elly Christensen. 
Kl. 14.15 Sang og hygge v/Eva Søvang 
og Irene Mortill i plejeboligeme. 
Kl.15.00 Sidste onsdag i hver måned er der 
gudstjeneste. 28/3 - 25/4 - 30/5. 

Torsdage: Kl. 7.30 - 11.30 Selvtræning i redskaber 
i kælderen 

Fredage: 

Kl. 9.30 Gymnastik v/ 
Ingelis Ribberholt/Jytte Guldmann i cafeen. 
Kl. 13.30 Bridgehold i cafeen 2. og 4 
torsdag. Kontaktperson Karen Bastholm. 
Kl. 13.30 Kortspil- rommy, whist, bob el. 
andet spil i cafeen 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 og 
under arrangementer. 

Kl. l 0.00 Videobiograf i pl. boliger. 
Kontaktperson Tove Sørensen. 



I sidste nummer af Broen, havde der desværre sneget sig et forkert billede ind ved siden af omtalen om den nye alterdug 
på Egebakken. Det skulle selvfølgelig være et billede af alterdugen og Grethe Kragh Takai der blev vist. 
Vi beklager fejlen . 

EDB på Egebakken 
Så kan man få vejledning til alle de spændende 
ting, man kan bruge en computer til. 
l Aktiviteten på Egebakken findes der nu 
computere, som også er tilsluttet Internettet. 

Vi starter med 2 åbningsdage om ugen med 
vejledere nemlig: 

mandag 1 0·12 og onsdag 1 0·12 

Startdato mandag den 5. marts. 

Der er hjælp at hente for begyndere, og let øvede 
kan få mere vejledning ved tastaturet. 

Der er 4 vejledere, nemlig Flemming Sørensen, 
Ove Lauridsen, Peder Pedersen og Søren Larsen 

Aktiviteten er for efterlønnere og pensionister, der 
vil vide mere om tekstbehandling, regneark, 
digitalfoto, billedbehandling, internet og e-mail 
m.m. 

Mød op mandag den 5. marts, opstartdatoen, 
hvis du er interesseret, så vi kan tilrettelægge 
vejledningen. 

Prisen er 125,- kr. halvårlig for 1 gang ugentlig ca. 2 timer. 



www.egebjerg-hansted.dk 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Julearrangement 
den 3. december 2006 
Bestyrelsen for Egebjerg - Hansted forsamlingshus 
besluttede i løbet af 2006 at lave et julearrangement 

Da det var første gang- hvad skulle dagen 
indeholde? Vi enedes om at vi ville tænde byens 
største juletræ. Som sagt så gjort -juletræet blev 
tændt ca. kl. 16.00 den 3. december 

Dagen startede med at man samledes på 
parkeringspladsen hos Egebjerg El, det valgte vi, da 
Henning Juhl var så venlig at sponsorere og 
montere eikæden på det store juletræ. 

Herfra gik ca. 200 voksne og børn med 
Juelsminde Pigegarde i spidsen til P. pladsen ved 
forsamlingshuset, hvor der var stillet en bod op, 
hvor der var mulighed for at købe vann gløgg og 
æbleskiver, samt lidt slik og mundgodt. 

Der var også enkelte boder, hvor man kunne 
købe mange forskellige juleting - kranse og 
dekorationer. 

Julemanden blev fundet og vækket, han havde 
lidt julegodter til børnene i sækken. Det var også 
ham der fik juletræet tændt, efter et par forsøg. 

Bestyrelsen mener at dette arrangement var en 
stor og god succes, så vi vil igen arrangere et 
lignende arrangement i 2007. 

Se billederne fra arrangementet på hjemmesiden. 
Tak for deltagelsen til alle der brugte et par timer 

denne dag. 
Tak til Peter Skovgård for sponseringen af det 

flotte juletræ, også en tak til Henning Juhl Egebjerg 
El for juletræskæden. 

Ved dette års julearrangement er der mulighed 
for at få en salgsbod, er man interesseret kan man 
henvende sig til bestyrelsen. Tlf. nr. ses på hjemme
siden: www.egebjerg-hansted.dk. Gunni Hansen 



www .egebjerg-hansted.dk 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Huskeren~ 

Den 6. oktober sker der igen 
noget spændende. Da vil 
huset blive omdannet til et 
irsk værtshus, med 
underholdning af gruppen 
Irsk Stuvning. 

OBS! 
Vind et 
gavekort 
på 2000 kr. 
Forsamlingshuset udlodder et 
weekendophold til et af sine 
medlemmer, som har betalt sin 
kontingent på 200 kr., 
senest den 1 . maj 2007. 

Er du ikke medlem endnu? 

Så tegn et medlemskab og deltag 
·i lodtrækningen som finder sted den 
12. maj 2007. 

Vinderen f~r direkte besked. 

Skaf et nyt medlem 
og få en flaske vin. 
Engangs indskud 50 kr. 
Kontingent pr. år 200 kr. 
Som medlem støttes et aktiv 
kulturelt mødested med 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, ti f 75 65 69 12 
Carl Chr. Jensen, 
Rådvedvej 4 tlf. 75 65 62 15 



Borgermødet den 4.januar 
:Broen havde indkaldt til et borgermøde på Egebakken vedrørende samarbejdsforum for bysamfundene i 
Ny Horsens Kommune. Baggrunden for mødet var, hvor vidt der var interesse for dannelsen af et lands
byråd, der skal omfatte Hansted og Egebjerg. 25 interesserede borgere samt et af vore lokale byråds
medlemmer, Peter Sørensen, var mødt op. På mødet redegjorde Hans Thomsen for det arbejde og de 
tnøder, der er holdt indtil nu. Peter Sørensen kunne som repræsentant for Horsens Kommune bakke op 
om initiativet, som byrådet i Horsens har tage positivt imod. Der blev valgte tre repræsentanter: 
Hans Thomsen fra Hansted samt Hans Kurt Jacobsen og Arne Laursen, begge fra Egebjerg. 
rm orientering følger forslag til struktur for samarbejdet mellem bysamfundene i Horsens Kommune. 

Arne Laursen. 

FORSLAG 

Struktur for samarbejdet mellem 
bysamfund i Ny Horsens kommune 

Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 

l. Baggrund 
En række nøglepersoner fra Gedved, Brædstrup og 

Horsens kommuner tog i foråret 2006 initiativ til at under
søge muligheden for et oplæg til kommende samarbejde 
mellem bysamfundene og den nye Horsens Kommune. 

Forud havde der på initiativ af Landsbyrådet i Horsens 
været afholdt et dia-logmøde i november 2005 med borge
re og organisationer fra landdistrikterne i Horsens, Gedved 
og Brædstrup kommuner. på dette møde blev det nævnt at 
der fra politisk side blev lagt op til, at bysamfundene selv 
fandt frem til en mo-del for samarbejdet med Ny Horsens 
kommune. 

Søvind Landsbyråd indkaldte derefter repræsentanter, 
med tilknytning til for-eningslivet i de forskellige bysam
fund. 

Det første møde afholdtes den 3. april og her deltog 7 ud 
af de 9 inviterede bysamfund: Hansted/ Egebjerg, 
Tvingstrup, Lund, Hovedgård, Nim, Hatting og 

Søvind. Der var afbud fra Gedved og Østbirk. Dertil 
deltog Bjarne Gregersen fra Horsens kommune. 

På det efterfølgende møde den 12. juni var der udeluk
kende positive tilbage-meldinger- også fra de repræsentan
ter der ikke kunne møde op - om at fort-sætte arbejdet. Det 
blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe som fik til 
opgave at udarbejde et forslag til struktur for samarbejdet 
med den nye kom-mune. 

2. Hvorfor en sammenslutning af bysamfund? 
Når den nye storkommune slår dørene op i januar 2007, 

har de fleste af vore bysamfund fået betydeligt længere til 
rådhuset end de har i dag. Det er op til disse bysamfund og 
den nye kommune i fællesskab at sikre, at afstanden til råd
huset kun bliver rent geografisk- at der også tages hånd om 
bysamfunde-nes fremtid i den nye struktur. 

Det vil kræve et stærkt lokalt engagement og initiativ i 
bysamfundene og en god dialog med kommunen om 
udvikling i bysamfundene samt tilhørende op-land. 

Der skal skabes en koordinering af de initiativer der 
tages op i bysamfundene og der skal være støtte til ildsjæ
lene ude i bysamfundene. · 

Der er behov for en sammenslutning, hvor de forskelli
ge bysamfund kan koor-dinere deres initiativer, udveksle 
ideer og erfaringer etc.Det handler det næste afsnit om. 

3. Vision 
Det lokale m1tiativ og engagement er en vigtig 

hjørnesten i udviklingen i de mindre bysamfund i Ny 
Horsens. 

Sammenslutningen ser det som sin hovedopgave at støt
te og styrke udviklin-gen af bysamfundene og det tilhøren
de opland, så der er attraktive bosæt-ningssteder og så der 
kan tiltrækkes relevante erhvervsvirksomheder. 

Dette kan bl.a. ske ved at understøtte foreningsliv og 
samlingssteder i bysam-fundene. Herigennem kan opnås 
den nødvendige støtte til de ildsjæle, der ofte er forudsæt
ningen for den type arbejde. 

Sammenslutningen vil desuden arbejde for at formidle 
inspiration og skabe netværk mellem bysamfundene. 
Gennem møder på tværs, skal der udveksles ideer og erfa
ringer og dannes netværk. Der skal indsamles og viderefor
midles gode ideer. 

Sammenslutningen skal være sparringspartner og have 
et inspirerende samar-bejde med kommunens politikere og 
forvaltninger. på den måde sikres, at kommunen og bysam
fundene kommer til at arbejde i samme retning. 

4. Formål 
Sammenslutningen afbysamfund har til formål: 
• at være bindeled mellem de lokale organisationer i 

bysamfundene og Horsens kommune 
• at orientere gensidigt om lokalt arbejde og planer 
• at drøfte fælles problemer og løsning af fælles opgaver. 

Sammenslutningen skal ikke beskæftige sig med 



partipolitiske spørgsmål eller med spørgsmål vedr. de små 
landsbyer, som Landsbyrådet i Horsens tager sig af. 

Målet for sammenslutningen er 
• At bysamfundene inspirerer hinanden. 
• At bysamfundene samarbejder og samler kræfterne om 

at løse fælles problemer. 
• At sikre, at politikerne ikke arbejder i en retning, mens 

borgerne vil i en anden retning. 
• At sikre, at der samarbejdes om at give bysamfundene 

de bedste vilkår i stedet for at borgere og 
kommune/politikere er i opposition til hinanden. 

• At borgerne inddrages i planer og beslutninger 
vedrørende deres lokalområde. 

• At sikre at borgerne får tid til at drøfte lokale 
anliggender. 

5. Struktur 
Valg til sammenslutningen 

Hvert bysamfund stiller med to personer. Disse vælges 
i demokrati-ske processer ved indirekte eller direkte 
valg, for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Politisk valgte er ikke valgbare til sammenslutningen 

Forretningsorden for møderne 
Mødeledelsen går på skift i alfabetisk rækkefølge 
(bynavne) mellem de respektive bysamfund i 
sammenslutningen. 
Mødested går på skift mellem bysamfundene. 
Mødelederens opgave er at åbne og lede mødet samt 
udfærdige kortfattet beslutningsreferat. 
Der holdes møde 4-6 gange årligt. Der laves en 
mødeplan for et år ad gangen. 
Der tilstræbes enighed i alle beslutninger. Ved 
uenighed skal de en-kelte bysamfunds stillingtagen 
fremgå af referatet. 
Kasserer- samt sekretærfunktionen varetages af en 
eventuel pro-jektleder eller en forvaltningsmæssig 
person. 
Der vælges en kontaktperson for et år ad gangen. 

Kontaktflader 
Der skal planlægges et årligt møde mellem sammen
slutningen og borgmester og relevante 
udvalgsformænd. Vilkårene for mødet skal 
specificeres efterfølgende. 
Medlemmerne af sammenslutningen er villige til "at 
deltage på ud-valgsmøder efter aftale. 
Sammenslutningen udsender referater og modtager 
referater. 

6. Finansiering 
l. Kommunal finansiering: Sammenslutningen skal have 

et driftsbudget. Dette budget kan anvendes til aflønning 
af evt. ressourceperson, annoncering, web-side, post, 
informationsmateriale etc. 

2. Finansiering fra fonde, EU-midler mv. 

Denne finansiering kan anvendes til fælles projekter, som 
sammenslutningen tager initiativ til. 

7. Tidsplan 
2006 September: Arbejdsgruppen sender papiret til Jan 

Trøjborg 
Oktober: Møder vedr. forslaget og politisk proces 

2007 Januar: Sammenslutningen træder i kraft 

8. Arbejdsgruppens deltagere og medvirkende bysam
fund 
Arbejdsgruppen 
Niels L. Olsen, Tvingstrop 
Lone Mikkelsen, Tvingstrop 
Martin Lausen, Søvind 
Henrik Hopff, Søvind 
Ronny Jørgensen, Hovedgård 

Medvirkende bysamfund 
Hansted/ Egebjerg 
Tving s trup 
Lund 
Hovedgård 
Nim 
Hatting 
Gedved 
S øv ind 

9. Definitioner 
Et Landsbyråd 

En paraplyorganisation for et bysamfunds foreninger 
og borgergrupper. Et landsbyråd kan konstrueres på 
mange måder og dække byen og dens opland. 

Landsbyrådet i Horsens 
Landsbyrådet er et kontaktforum mellem landsbyerne i 
Horsens Kommune og udgør landsbyernes samlede 
kontaktled til Horsens Kommune og andre 
myndigheder. Gennem Landsbyrådet udveksler 
landsbyerne ideer og erfaringer vedrørende 
landsbyforhold og bi-drager til det generelle 
kendskab til landsbyernes fqrhold. 

Landsbyrådet blev etableret i 1999 efter forslag fra 
Byrådet i Horsens Kommune. Landsbyrådets 
hovedopgave er atm sikre udvik-lingen i landsbyerne 
og det åbne land gennem et forpligtigende samarbejde 
mellem Kommunen og landsbyerne og på en sådan 
må-de, at landsbyernes og det åbne lands særlige 
karakteristika fastholdes. 

Størrelse af en landsby og et bysamfund. 
En landsby opfattes her på en størrelse fra 50 - 500 
indbyggere Et bysamfund opfattes som 500 op til 2500 
indbyggere. 

Ovenstående udarbejdet af arbejdsgruppen i juli 2006 
og revideret på fællesmøde den 19. september 2006. 



.KALENDEREN 
MARTS 

Tirsdag den 6. kl. 14:00 - 16:00. 
Lokalarkiver på Egebakken. 
Arkivet ligger i kælderen, hvortil der er både 
trappe og elevator. 
Uden for åbningstiderne er du velkommen til at 
ringe til enten Peder Pedersen, tlf. 75 65 60 30 
eller Mogens Kirkegaard, tlf. 75 65 61 09. 
Vi skal især gøre opmærksom på vores samling 
af avisudklip fra de seneste 20 år. 
Her vil man kunne finde oplysninger.om 
personer og begivenheder med tilknytning til 
Hansted sogn. 
Vi hjælper gerne med at finde oplysninger om 
slægt, ejendomme osv., så vidt det er muligt ud 
fra vore samlinger. Ellers kan vi måske give et 
tip om, hvor oplysningerne kan findes. 

Tirsdag den 13. kl. 18:30. 
Egebjerg Hallens Cafeteriaforening 
Generalforsamling i Egebjerghallens 
Cafeteriaforening i klubhuset ved 
Egebjerghallen. Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Indkomne forslag. 
4. Valg af bestyrelses medlem. 

På valg er: 
Hanne Leth (Ønsker ikke genvalg) 

6. Valg af 2 revisorer. 
7. Evt. 

m.v.h Bestyrelsen: Tina Madsen, Ann-Mari 
Rasmussen, Winni Hedensted, Hanne Leth og 
Annette Vilstrup. 

Fredag den 16. kl. 19:00. 
Lundum Sogns Borgerforening. 
i Lundum Medborgerhus. OBS NY DATO 
19.00: Generalforsamling i Brugsfonden 
19.20: Valg til Landsbyrådet 

20.00: Generalforsamling i Lundum Sogns 
Borgerforening 
Dagsorden ifølge vedtægter vil blive omdelt. 

Tirsdag den 20. kl. 19:30. 
Lysbilledforedrag i Kirkehuset 
Årets gang på Hansted Kirkegård 
Vores graver Sigfred Munk har i gennem året 
2006 samlet indtryk og stemninger med sit 
fotografiapparat. Han vil med sit 
lysbilledforedrag vise eksempler på årstidernes 
skiften, sneen som var der- men forsvandt igen. 
Kirken - alt det grønne, blomsterne, fuglene, 
lyset, regnbuen og månen. 

Tirsdag den 20. kl. 18:00. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Spis sammen i klubhuset ved Egebjerghallen 
Foreningen indbyder til den årlige "Spis 
sammen aften", hvor Hanne Leth igen står for 
en spændende menu, og der vil være sang og 
musik. 
Husk mænd/ledsager er altid velkommen. 
Pris: 150,00 kr. pr. deltager. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 13. marts. 

Fredag den 23. kl. 15 - 17. 
Dagli' Brugsen. 
Afskedsreception for Allan. 
Her vil bestyrelsen byde på en forfriskning. 

Tirsdag den 27. kl. 19:00. 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

APRIL 
Tirsdag den 3. kl. 14:00 - 16:00. 
Lokalarkiver på Egebakken. 
Arkivet ligger i kælderen, hvortil der er både 
trappe og elevator. 
Uden for åbningstiderne er du velkommen til at 
ringe til enten Peder Pedersen, tlf. 75 65 60 30 
eller Mogens Kirkegaard, tlf. 75 65 61 09. 

Fredag den 3. kl. 16:00 - 18.00. 
Dagli' Brugsen. 
Velkomstreception, hvor l kan hilse på Heidi, 
vores nye bestyrer. Her byder bestyrelsen på Øl 
og Vand. 

Mandag den 23. kl. ? . 
Dagli' ~rugsen . 
Årsmøde: Som holdes på Egebakken lige som 
sidste år, hvor vi havde en rigtig hyggelig aften. 
Men i hører nærmere, også om tidspunktet. 



Tirsdag den 24. kl. 19:00. 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

Tirsdag den 26. kl. 19.30. 
Syng sammen-aften i Kirkehuset 
Nu hvor foråret er kommet vil vi mødes og 
synge nogle forårssange. 
Kirkesanger Svend Jørgensen og organist 
Hanne Nørtoft Rasmussen har sammensat et 
flot forårsprogram. Kaffe med brød koster 10,
kr. Hansted Menighedsråd 

MAJ 

Tirsdag den 1. maj. kl. 14:00 - 16:00. 
Lokalarkiver på Egebakken. 
Arkivet ligger i kælderen, hvortil der er både 
trappe og elevator. 

Tirsdag den 8. kl. 19:00. 
Broen. 
Sidste frist for aflevering af Bro-stof til 
juni-nummeret. Deadline skal overholdes, ellers 
vil stoffet stå over til næste nummer. Kan mailes 
til steen-broen@ stofanet dk, eller smides i 
postkassen Skovvej 3, Egebjerg. 
Tekst i et Word-dokument, og billeder særskilt 
som JPEG-filer, eller som papirbilleder. 

Onsdag den 9. kl. 19:00. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Generalforsamling i klubhuset ved 
Egebjerghallen 
Aftenen starter med generalforsamling kl. 19.00, 
derefter vil Nina Jensen fortælle og vise os sin 
store interesse ved fremstilling af bl. kort, 
smykker og andet håndarbejde. Aftenen slutter 
med kaffe og banko. Af hensyn til et lille 
traktement er der tilmelding. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 3. maj. 

Onsdag den 9. kl. 19.30. 
Forårskoncert i Kirkehuset 
Sopran Birgit Lyngholm, Køben-havn, og 
pianist/organist Tine Fenger, Ans, præsenterer 
et meget publikumsvenligt og livsbekræftende 
forårsprogram, bestående af hhv. Mozart og 
amerikanske musicaltoner. Der vil være 
mulighed for at købe et glas vin i pausen. 

Hansted Menighedsråd 

Tirsdag den 29. kl. 19:00. 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset 
ved Egebjerghallen. 

Arrangementer 
på Egebakken 

· marts - april - maj 
2007 

Fredag den 2. marts kl. 14.00: 
Fernisering af nye billeder. 

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00: 
Bankospil v/ Egebakkens Venner. 

Torsdag 15. marts kl. 14.00: 
Generalforsamling i Egebakkens Venner 
og Årsmøde i Centerråd på Egebakken. 

Onsdag 28. marts kl. 15.00: 
Gudstjeneste. 

Torsdag 29. marts kl. 13.00. 
Årsmøde på Geres i Centerråd Nord. 

Lørdag den 31. marts kl. 14.00: 
Lørdagshygge for beboere v/centerrådet 

Tirsdag den 3. april kl. 19.00: 
Bankospil v/ Egebakkens Venner. 

Torsdag den 19. april kl. 14.00: 
Egebakkens Venner står for 
eftermiddagen. 

Onsdag den 25. april kl. 15.00: 
Gudstjeneste. 

Lørdag den 28. april kl. 14.00: 
Lørdagshygge for beboere v/centerrådet . 

Torsdag den 3. maj kl. 14.00: 
Fernisering . 

Tirsdag den 8 .. maj kl. 19.00: 
Bankospil v/Egebakkens Venner. 
OBS rykket 1 uge. 

Torsdag den 24. maj kl. 13.00: 
Stor udflugt for beboere v/Egebakkens 
Venner og Centerråd. 

Onsdag den 30. maj kl. 15.00: 
Gudstjeneste. 

Hvor ikke andet er nævnt er alle velkomne, 
men der kan i nogle tilfælde være 
tilmelding. Hold øje med opslag på 
Egebakken. 



Maskinsliberiet 
Salg - reparation 

af plæneklippere 
- havetraktorer 

- buskryddere 
-motorsave- hækkeklippere. 
Slibning og salg af 
kreatur+ fåreklippere. 
Slibning af køkkenredskaber 

Maskins·liberiet 
v/Jørgen Nørgaard Kristensen 

Egebjergvej 1 03 - 8700 Horsens 
Tlf. 75 62 32 79 - Mobil: 20 82 55 12 - SE nr. 88 02 42 14 

Tømrerfirmaet 
Martin Andersen 
• Totalentreprise 

• Helårshuse 

• Sommerhuse 

• Renovering 

Gammel 
Næssevej 36, 
8700 Horsens 
Tlf. 

20 31 72 77 
www.tmma.dk 

DAMK.JÆR 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 

Horsens Blomster 
& Havecenter A/S 

(Tidligere Johansens Planteskole) 

• Alt i planter og tilbehør 
• Blomster & Sammenplantninger 
• 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 

·- c;--: ,:~~;;;-=. -=-~=~ r -.- 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 øg døuglas m.m. - Lønarbejde udføres 



El 
541G 
. . 

Alt hvad du tænder på l 
EGEBJERG EL 

Egebjergvej 194 . · 

El-installatør Henning Juhl 

75656176 ·~ 

Langmarksvej 1, 8700 Horsens, 
tlf.: 76282500, fax: 76282501, 

e-mail: 3-stjernet.dk@3-stjernet.dk. www.3-stjernet.dk 

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

branchens 
• Varme garantiordning 

• Sanitet 171!\ 
• Gasinstall. \Y 
• Gasservice • 
75 65 6245 ~ 
Mobiltlf. 40 45 54 38 
Skovgårdsvej 18 - Egebjerg 
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens 

VINDUESPOLERING 

LP
SERVIC__. 
Banevej 8, Han 
8700 Horsens 
Tlf./Fax: 87 61 38 02 
www.lpservice.dk 

Egebjerg Entreprenørforretning 
V/Aut. kloakmester Peter Daugaard 

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

Ny- og tilbygninger. 
Privat - Erhverv - Landbrug. 

Tilsluttet: Kloakmesternes Kvalitetskontrol AJS 

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens 

75 65 69 65 • 40 98 69 65 

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

reparat!o~. Isolering, ~ARANTig0' 
brandSikring, /////' ORDNING )l!/1" 
vinduer, døre og 
udestuer af træ, plast 
og aluminium, 
Nybygning og 
tilbygning. Decra: 
Vi er også Decra 

. tageksperter. ~l 

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

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



MURERFIRMAET 

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

Hvorfor blive stjernetosset over stenslag? 
Der er ingen grund til at blive stjernetosset over et stenslag i 

frontruden. Hos din lokale AutoMester får du hurtigt og nemt Flere glade bilister 

® 

udbedret skaden- oftest mens du venter. Og til en glad pris 
Kør ind til os. Vi taler samme sprog som dig og din bil. Hansted Autoservice 

Egebjergvej 136 
8700 Horsens 

Reparation af stenslag i ruden kun 399,- Tlf. 76 26 90 96 

Din lokale 
varmeleverandør 
O Industrigasser 

O Afdækningsbark 

O Alt i fast brændsel 

O Træflis • strøspåner 

O Vejsalt 

O Flaskegas + tilbehør 

O Petroleum • smørreolie 
O Træpiller • træbriketter 
O Fyringsolie • autodiesel 

O Kulterminal på 
Horsens Havn 

Tlf. 75 62 22'66 • 75 62 80 08 
Fax 75628007 • 75621902 

~~~ ~ ~ 
/ . ·, 

//l'"' 

Guldager Energi AIS 
Frederiksberggade 25 

8700 Horsens 


