


BRO 
BESTYRELSEN: 
Egebjerg - Hansted Støtteforening EIF: 
Hans Thomsen (formand) 
Stængervej 44 ........ . . . . . .... 75 65 61 33 

Egebjerg - Hansted Forsamlingshus: 
Bent Andersen, (næstformand) 
Kastanjeparken 42 . . . . . . .. . . . . . 75 65 69 12 

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

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

Børnehaven Kaskelotten: 
Anni Jacobsen, Egesholm 5 ...... 75 65 65 05 

Dagplejen: 
Karin Hansen, Hanstedvej 48B .... .. 75 65 65 02 

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

Egebakkens Venner: 
Hans Thomsen, Stængervej 46 .. ... . 75 65 61 31 

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

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

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

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

Lundum Menighedsråd: Willy Suhr Rasmussen, 
Torpvej 48, (lundum.station@mail.dk) . 75 65 44 40 

Hansted Menighedsråd: 
Bettina Christensen, Vandmøllevej 20 
(bec@ny-post.dk . ... .. . ... .... 75 65 68 40 

Egebjerg Idrætsforening: 
Poul Larsen, Vandværksvej 16 ... ... 75 65 65 7 4 

Ungdomsskolen i Egebjerg: 
Stine Palmelund Klejstrup, 
Violvej 82B, 8700 Horsens 

KFUM - Spejderne i Egebjerg: 
Mette Andersen, Egesholm 44 .. . . 75 65 65 19 

Egebjerghallens Cafeteriaforening: 
Tina Madsen, Vesterhøjsvej 34 ...... 40 27 24 52 

Hansted - Egebjerg Vandværk: 
Edvard Noszczyk gl. Egebjergvej 37 75 65 60 73 

Egebakken: 
Steffen Bruun, Egebjergvej 148 ..... 76 29 28 46 

Lundum Borgerforening: 
Jette Andersen, Sydtoften 3 ....... . 75 65 40 87 

2 

Indholdsfortegnelse:· 
Kunst i Klostret ...... ........ .. . ... ... . .. ..... ..... ... .. .. ........ . ... ... .. ..... . 

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

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus ..... .. ... ... .. .. .. ..... ... . 4-5-6-7 

Gartneriet i Egebjerg 

Egebakken. 

Mindestedet på Nordre Strandvej 

..... 8-9 

10-11 

12-13 

Dagplejen .. _________________ ----··· ····---- · 14-15 

16-17 

17 

········---------········· 18-19-20-21 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 

Egebakkens Venner 

KFUM spejderne i Egebjerg 

Kirkestof _ _ 22-23-24-25-26-27-28-29-30 

Lundum Sogns Borgerforening . . ... . __ . _. _.. . . 30 

Et tidsbillede __ _ _____ -------···---·--- -------··· 31-32-33-34-35 

Egebjerg Idrætsforening 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 

Ege b j erghallens Cafeteriaforening 46 

St. Hansted Å reguleringsprojekt .... . . ....... 47-48-49-50-51 

Brokalenderen . . .. ___ . ___ . _ _ _ _ · _ 52-53 

Støt vore annoncører - de st øtter os .... ..... .. .. ... ... .. .. __ 54-55-56 

Forsidefoto: Tove Jørgensen, Hansted. 

BROEN 
der udgives af 21 foreninger, og husstandsomdeles i Hansted, 
Egebjerg, Lundum og Rudved omr._j derne, udkommer fire gange Drligt 
i september, december, marts og juni mnneder, n oste gang uge 37. 

Steen Hljberg- RedakUr (ansvarshavende efter presseloven) 

Layout, ombrydning, annoncer m.v ..... . .. .. . .. 75 65 64 49 

Mogens Kirkeg ll rd . .. ........... .. .. .. .. .......... . 75 65 61 09 

Arne Laursen .. ............. ........ . 75 65 64 60 l 20 88 56 26 

Peder Pedersen .... .. .... .. .... . .. ... ...... . .. .. .. .... 75 65 60 30 

Udgiver: Foreningen Broen (v/formand Hans Thomsen) 75 65 61 33 

Sekret o r: Jytte Friis . .. .. .. .. ........ .. .. .... .. 75 65 63 93 

Tryk: LUNDVIG grafisk .. .. ........ ...... . 75 61 49 24 

Omdeling: Spejderne . .. ........... ... .. . 75 65 67 60 

Stof der tnskes optaget i n oste udgave af bladet skal v e re redaktionen 
(Steen Htjberg, Skovvej 3, Egebjerg 8700 Horsens Tlf. 75 65 64 49) 
i h r nde senest tirsdag den 21. august 2007, kl. 19:00. · 
e-mail: steen-broen@stofanet.dk 



Kunst 
• 
l 

Klosteret 

Fortsættes i næste nr. af Broen 

Årets ·borger 
Som det er Broens læsere bekendt, 
udnævner bladets bestyrelse hvert år en 
"Årets borger''. 

· Bestyrelsen har nedsat et udvalg 
på 5 medlemmer, der foretager indstilling. 

Udvalget består pt. af: 

Karin Hansen - Dagplejen 

Vagn Christiansen 
Egesholm grundejerforening 

Annie Jacobsen - Kaskelotten 

Willy Suhr Rasmussen 
Lundum menighedsråd 

Mette Andersen - KFUM spejderne 

Hvem kan foreslås og vælges? 
Det kan alle borgere, som er bosiddende i 
Broens område, og som har ydet en frivillig 
indsats til gavn for lokalområdet. 

Indsatsen skal være ydet indenfor det sid
ste år, og den må ikke være jobrelateret 

Hvem kan indstille? 
Det kan alle, men vi beder især klubber og 
foreninger om at være opmærksomme på 
eventuelle kandidater. 

Indstillingen skal være skriftlig og med 
begrundelse, og den sendes senest den 
1. november 2007 

til: Vagn Christiansen 
Egesholm 38, Egebjerg 
8700 Horsens 
yac@aku-net.dk 

eller: Willy Suhr Rasmussen 
Torpvej 48, Lundum 
8700 Horsens 
lundum.station@ mail.dk 
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www .egebjerg-hansted.dk 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 

Fratrædelse 
Efter otte år som vært i Egebjerg-Hansted Fo.rsamlingshus, 

har Henrik valgt at stoppe her i huset. 

Fra den 1. juni 2007 vil han sammen med Lillian bruge deres energi i 
Kryb-i-ly Kro ved Kolding. 

Bestyrelsen vil gerne takke Henrik for et godt samarbejde, 
og ønske ham og Lillian tillykke med Deres nye job. 

Bestyrelsen har pr. 1. juni 2007 ansat Steffen Schmidt fra Egebjerg 
som ny vært i huset. Vi vil gerne byde Steffen velkommen, 

Steffen med råvarer. 

og ser frem til et godt samarbejde. 

Bestyrelsen. 

Ny vært i 
Egebjerg
Hansted 
Forsamlingshus 
Den første juni i år får forsamlingshuset i 
Egebjerg-Hansted ny vært. 
Den nuværende vært Henrik Mortensen har 
efter 8 gode år søgt nye udfordringer som 
forpagter af Kryb-i-ly Kro ved Kolding. 

Forsamlingshusets nye vært er Steffen 
Schmidt fra Egebjerg. 
Steffen er uddannet kok fra Hotel Kong 



www.egebjerg-hansted.dk 

Christian d. X. i Århus og har i løbet af sin 
karriere skabt erfaring og referencer fra 
nogle af de bedste restauranter i Jylland. 
Han har bl.a. arbejdet på Skagens 
Fiskerestaurant og været køkkenchef på 
Hotel Royal og Restaurant Rene i Århus, 
Jørgensens Hotel i Horsens og senest har 
han været F&B manager på Vejle Fjord. 

"Jeg er utrolig glad for at være på Vejle 
Fjord, som er under en spændende 
ombygning, men har altid haft en drøm om 
at blive selvstændig og har holdt øjne og 
ører åbne, siden vi flyttede til Egebjerg i 
2003. Så da Henrik ringede og spurgte, 
om jeg var interesseret, kunne jeg ikke 
sige nej. 
Jeg glæder mig rigtig meget til overtagelsen 
og jeg håber at kunne fortsætte det gode 
samarbejde med folk både inden og udenfor 
lokalområdet" siger Steffen Schmidt. 

Gæster, der allerede har bestilt fest i 
forsamlingshuset, kan være helt rolige. 
Steffen overtager også indeværende ordrer 
og vil som noget af det første ringe til gæs
terne og følge op på det aftalte, så 
der ikke sker misforståelser. 

Umiddelbart vil der ikke ske de store 
ændringer til at starte med. "Jeg foretrækker 
lige at få en føling med folks efterspørgsel, 
men på sigt kunne jeg nok godt finde på at 
indføre en gourmet-menu - folk kan ligeså 
godt få mulighed for at nyde den erfaring, 

jeg har fået med tiden". Ud over mad har vin 
Steffens store interesse, så gæsterne kan 
også få en kyndig vejledning på dette 
område. 

Hjemme i den private have er de 
indledende øvelser begyndt. Steffen har 
anlagt en stor køkkenhave og vil plante en 
del frugttræer og bærbuske, så en del af 
råvarerne kan komme fra egen have og 
derved sikre ærlige råvarer, hvilket er et af 
Steffens vigtigste elementer i den gode 
madlavning. 

Som noget nyt vil Steffen også levere mad 
ud af huset. "Vi leverer maden til frokosten i 
virksomheder, der ikke selv har kantine, til 
konferencen, festen, receptionen m.v. Det 
kan være frokostanretninger, menuer og 
buffeter, alt sammen lavet af ærlige råvarer 
tilpasset årstiden. Vi kan naturligvis også 
levere vinen, der er afstemt til menuen eller 
bistå med råd
givning om den 
type vin, der 
passer bedst til 
menuen" slutter 
Steffen. 

Sunde, ærlige "og 
friske råvarer er en 

af de vigtigste 
ingredienser i 

Steffens smagfulde 
mad. 
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Lars Lilholt koncert 1 O. August 2007 
Egebjerg-Hansted . Forsamlingshus 
arrangerer sædvanen tro 
Tur til Lilholt koncert i Hornsyld. 

Tag med til en aften, hvor vi skal høre "De lyse 
nætters orkester" spille de numre som vi kender, 
og helt sikkert også en del nye. 

Tag med til en festlig aften, med god musik og høj 
stemning. 

Program: 

17.30 Spisning. 

19.30 bus afgår fra forsamlingshuset til Hornsyld. 

20.30 Koncert start. 

Ca. kl. 24 ankomst retur til forsamlingshuset. 

Pris inkluderer: Spisning i Forsamlingshuset, bustransport, entre til koncert. 

Voksne: 300 kr. Børn under 12.år 150 kr. Alle er velkomne. 

Tilmelding: Lars Madsen, Gl. kirkevej 17. Tlf. 75 65 69 47 
Hverdage bedst efter kl. 15.00. 

Irsk Stuvning 
Irsk stuvning: "Kendt fra Tønder festivalen" 
spiller i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. den 
6. Oktober 2007. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, 
til en aften hvor huset vil emme af 
irsk stemning, 

Både musikalsk og visuelt. 

Nærmere information følger. 
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Huskeren~ 

Den 10. august Lars Lilholt 
i Hornsyld. 

Banko starter igen den 
20. september 
kl. 19.30 

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

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 
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Gartneriet i Egebjerg 
l 1972 byggede Else og Henning Nicolaisen et gartneri på åben mark i Egebjerg. 

l dag er gartneriet udvidet til 11.000 m2. Et generationsskifte er i gang 

Tekst og foto: Arne Laursen 

Midt i den mest travle tid her i foråret besøgte Broens 
udsendte anden generation på gartneriet på Skovvej, 
Camilla og Claus Nicolaisen. Lige nu sendes der masser af 
planter ud til kunderne. Det er planter til have, altankasser 
og krukker. Claus fortæller, at den nye trend med store ter
rasser, der anlægges ved nybyggerier, giver ekstra salg til 
de opstillede krukker. 

"Hvad er det for planter, I producerer"?, spørger jeg 
Claus. "Det er hovedsageligt Hedera, det latinske navn for 
efeu. Det udgør 90% af omsætningen", fortæller Claus og 
fortsætter " De sidste l O % er udplantningsplanter til have, 
så som MillionBells, Petunia m.m. Vores årlige produktion 
er l ,2 millioner Hedera og 200.000 terassplanter" 

Salget foregår i sæsoner 
Claus fortæller, at året salgsmæssigt er opdelt i højsæso

ner: April til juni er det som før nævnt planter til haverne. 
Vallentinsdag, mors dag og op til jul er der mange levering
er. Planterne kan leveres færdig pakket i cellufan til butik-
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kerne, opbundet på pinde eller bøjler. Efter sommerferien 
er der mange leveringer af terassemix, d. v. s. til de kunder, 
der har terasseplanter, der er gået ud. De kan få leveret en 
færdigvare, der blomstrer i fuldt flor med det samme. 

Køber stiklinger i Guatemala 
Produktionstiden på Hedera er 25 uger, fortæller Claus 

og fortsætter: "Det er lang tid, derfor har vi outsourcet 
moderplanter til Guetemala. Vi køber stiklingerne der, og 
det frigiver meget lagerplads. Samtidig giver det yderlige
re fleksibilitet og hurtigere leveringer til vore kunder. 

En anden samarbejdspartner er et stort polsk gartneri, 
som kommer her til Egebjerg en gang om ugen og afhenter 
planter. De bliver så transporteret til Polen og bliver bun
det op og færdiggjort og kørt tilbage til os igen." 

Kunderne 
På spørgsmålet om hvem gartneriets kunder er, fortæller 

Claus, at det er mang e grossister samt Dansk Supermarked 
og Coop Danmark. Halvdelen af årsproduktionen er afsat 
på forhånd på årsaftaler. Gartneriet er tilsluttet Danpot, det 
er et online indkøbssystemsystem. Her kan kunderne gå 
ind og se gartneriets lagerbeholdninger og købe der fra. 



Biologisk krigsførelse 
På turen rundt i det fantastiske flotte blomsterhav for

tæller Claus, at gartneriet bruger meget energi på at 
bekæmpe skadedyr biologisk. Der bliver anbragt rovmider 
i planterne. De æder skadedyrerne. 

Hver 14. dag blæses der nyttedyr ud i gartneriet, f.eks . 
snyltehveps. De finder og lægger et æg ind i bladlusene. 
Når ægget klækkes ud dør lusen og en ny snyltehveps fly
ver ud og er klar til kamp. 

"Det er en lidt dyrere løsning", fortæller Claus, "men 
det giver et meget bedre arbejdsmiljø uden kemikalier." 

Miljøet 
Claus fortæller, at gartneriet er miljøcertificeret efter 

internationalt gældende regler for gartnerier. Dette betyder, 
at der hver måned skal indberettes et miljøregnskab for 
gartneriets forbrug af eksempelvis kemikalier, gødnings
stoffer, affaldsstoffer, energi, el og vand. 

Gartneriets historie 
I 1972 startede Else og Henning Nicolaisen som selv-

Camilla, Claus og lille Villiam på 6 mdr. 

stændige med et gartneri på 2.000 m2 på en åben mark på 
Skovvej. Produktionen den gang var julehjerter og derefter 
kom agurker til. I 1975 blev arealet udvidet med 3.500 m2. 

To gange i firserne kom der yderligere 3.000 m2 til og 
endelig i 1990 endnu 2.600 m2. 

I denne periode fravalgtes agurkerne og hedera kom 
til. 

Endnu en udvidelse er sket siden, nemlig at gartneriet 
har indgået et lejemål i Vejle på 5.000 m2. 

I dag har gartneriet 15 fuldtidsansatte, hvoraf flere er 
lokale. 

Lige her i den travle tid er der yderligere ansat 6 perso
ner via vikarbureau. Ligeledes er der stadig nogle skoleele
ver, der arbejder med at binde planter på bøjle efter skole
tid. 

Generationsskifte 
Et generationsskifte er i gang. 
Forældrene Else og Henning er stadig fuldt aktive i gart

neriet. Else på kontoret og Henning bruger meget af 
arbejdstiden på at passe den nye afdeling i Vejle. 
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lAfrangementer EgebakKenjuni -juli -augUst 2007 
~ ~~~ .. ~~.~ . . . 

Onsdag den 20. juni kl. 17.00: Torsdag oen16. august kl. r4·.oo: 
Sommergrillfest på Ege bakken. Lys billedforedrag v/Sigfred Munk "Årets gang på 
Tilmelding nødvendig, se opslag. Hansted Kirkegård". Arr Egebakkens venner. 

Onsdag den 27. juni kl.15.00: Lørdag den 25. august kl.14.00: 
Gudstjeneste. Cafedag for Beboere på Egebakken. 

Onsdag den 25. juli kl. 15.00: Arr. Centerrådet 

Gudstjeneste. Onsdag den 29. august kl. 15.00: 
Gudstjeneste 

;Tirsdag den 7. august kl. 19.00: 
Bankospil. Arr. Egebakkens Venner 

iFredag den 10. august kl. 14.00: 
!Fernisering. Arr. centerrådet 

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

Faste aktiviteter juni -juli -august 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, Peder Pedersen, 
Jørgen Juul Larsen (holder ferielukket hele 
juli måned) 
Kl. 13.00 Patchwork. Kontaktperson Mie 
Drejer. (pause fra 30/4 - 17 /9) 
Kl. 13.30 Åbent værksted i kælderen. 
(pause 2/5 - 3/9) 
Kl 13.30 l. mandag i hver måned sang 
med sanggruppen fra Den gl. Brugs i 
cafeen. Kontaktperson Henry Ahle. 
(pause til d. l 0/9) 

Tirsdage: Kl. 8.30 - l 0.00 Selvtræning i redskaber i 
kælderen. 
Kl. l 0.00 Malehold i kælderen. 
Kontaktpersoner Leif Kragekjær/Herluf 
Hansen. (kører sommeren over efter aftale ) 
Kl. 13.00 Bridgehold i cafeen. 
Kontaktperson Bodil Jensen (sommerpause) 

OBS NYT: Kl. 13.15 Små ture i det blå, den 15/5-
2915- 12/6- 2616- 3/7- 10/7- 7/8- 2118-
4/9 - 11/9 ( se nærmere beskrivelse af 
turene på opslag i Egebakkens program ) 

OBS NYT. Kl. 13.30 Cykelhold start 15/5. 

Onsdage: 

Kontaktperson Vagn J ens en 
Kl. 14 - 16 Lokalarkivet har åbent l. 
tirsdag i hver måned i kælderen. 
Ferielukket i juni- juli 
Kl.19.00 Første tirsdag i hver måned 
afholder Egebakkens Venner bankospil. Se 
opslag på Egebakken og under 
arrangementer. Ingen bankospil i juni -juli. 

Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, afhængigt af 
vejret. Jytte Guldmann 

Kl. 10.00 EDB i kælderen. Vejledere Søren 
Larsen og Ove Lauridsen, Jørgen Juul 
Larsen. (ferie i juli) 
Kl. 13.30 Kreativt værksted (kort,pergana
mo, smykker,læder) i kælderen. 
Kontaktpersoner Ninna Jensen og Aksel 
Blomstrøm. (pause til 5/9). 

OBS NYT: Kl. 13.30 Petanque start 9/5 . 
Kontaktperson Vagn Jensen 
Kl.13 .30 Seniordans d.l2/9- 10/10- 14/11 
Kontaktpersoner Jeanette Børgesen og 
Elly Christensen. 
Kl. 14.15 Sang og hygge v/Eva Søvang og 
Irene Mortill i plejeboligeme. (efter aftale 
sommeren over ) 
Kl.15.00 Sidste onsdag i hver måned er der 
gudstjeneste 27/6 - 2517- 29/8. 

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

Fredage: 

Kl. 9.30 Gymnastik v/ Ingelis 
Ribberholt/Jytte Guldmann i cafeen.( pause 
juni -juli starter igen d. 16/8) 
Kl. 9.30 Stavgang start d. 7/6. 
Kl. 13.30 Bridgehold i cafeen 2. og 4 
torsdag. Kontaktperson Karen Bastholm. 
(pause til 13/9 ) 
Kl. 13.30 Kortspil - rommy, whist, bob 
el. andet spil i cafeen og kælde ren 2. og 4. 
torsdag, fortsætter sommeren over efter 
aftale. 
Kl. 14.00. Egebakkens Venner afholder 
forskellige arrangementer d. 3. torsdag i 
hver måned. Se opslag på Egebakken og 
under arrangementer. Ingen arrangementer i 
juli måned. 

Kl . 10.00 Videobiografi pl.boliger. 
Kontaktperson Tove Sørensen. (efter aftale 
sommeren over ) 
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Onsdag den 20. juni kl. 17:00-21:00 
Onsdag den 20-6 bliver grillen tændt så vi kan hygge os med god mad, 

sang og lidt god musik. 

_"De goe gamle" 
spiller "de goe gamle" vi kender så godt. Vi håber, rigtig mange 

møder op til en hyggelig aften. 

Menuen vil lyde på: 

Pølser og kyllingebryst 

Kartoffel- og grøn salat 

1 øl eller 1 vand 

Kaffe og småkager 

Af hensyn til køkkenet vil vi gerne l tilmelder Jer og betaler kr. 75,
forud til Jytte Guldmann - Egebakken, senest onsdag, den 13. juni 

Alle er hjertelig velkomne. Med venlig hilsen Centerrådet/Egebakkens venner 



Mindestedet på Nordre Strandvej omgivet af el hvidt stakit. Lidt længere fremme deler vejen sig. 

Mindestedet på Nordre ·Strandvej 
Af Mogens Kirkegaard: 

D
en 18. april er jo den dag, da vi mindes 
de faldne ved kampene i forbindelse med krigen 

i 1864. 
Selv i den nye udgave af Højskolesangbogen kan man 

læse om den tapre landsoldat i sangen: "Dengang jeg drog 
af sted", der jo godt nok blev skrevet i 1848 i forbindelse 
med den l. slesvigske krig. 

I år var der denne dag en lille ceremoni ved mindeste
nen på N ordre Strandvej, der er sat for at mindes en dansk 
soldat, der blev skudt her af tyske modstandere den 10. 
april 1864. Hvad der skete dengang er beskrevet i bogen 
"Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg", men jeg 
skal kort referere, hvad det handler om. 

En deling danske soldater var gået i stilling om morge
nen den 10. april 1864 ved Gl. Århus Landevej for at 
observere fjenden, der den dag rykkede frem sydfra gen
nem Horsens og videre mod nord. Formålet var at skaffe 
sig forsyninger til de tyske enheder. Det kom til en skudud
veksling, hvorunder menig Niels Sørensen fra Ørsted på 
Sjælland blev ramt i det ene ben og senere taget til fange 
sammen med en kammerat. 

Fangerne blev bragt til Horsens, hvor Niels Sørensen 

nogle timer efter døde, angiveligt af blodtabet. Årsagen til, 
at han var blevet ramt, var denne, at han havde rejst sig op 
i et øjebliks ubesindighed for "at se, hvordan en tysk pik
kelhue så ud". 

Niels Sørensen kom ikke hjem til sin far og mor, som 
der står i sangen, for to dage senere blev han begravet på 
slotskirkegården i Skanderborg. 

Gravene fra den tid er senere blevet sløjfet, men stenen 
ved Nordre Strandvej står der stadig. 

Mindestedet har været lidt forsømt, men blev tidligere 
med kommunal støtte vedligeholdt af Emma Petersen, der 
boede ikke langt derfra. 

Forsvarsbrødrene i Horsens 
Den lokale afdeling af Forsvarsbroderselskabet for 

Horsens og omegn blev imidlertid sidste år opmærksom på 
mindestedets forfatning og tog kontakt med kommunen. 
Det er endt med, at forsvarsbrødrene har påtaget sig frem
over at vedligeholde stedet. 

Derfor var i den kolde forårsdag en lille gruppe mænd 
og kvinder, både fra bestyrelsen og menige medlemmer, 
mødt op for at mindes den faldne soldat ved en ceremoni 
iklædt deres ordensuniformer. 

F o r et af medlemmerne, Henning Sørensen, betød cere
monien måske ekstra meget, for han havde i sin tid tjent 



Fra nettet er hentet et billede, der viser, hvordan tyske 
uniformer så ud. Pikkelhuen var lavet af læder og forsy
net med en spids foroven. Vores folkekære konge, Frederik 
den 7. var på et tidspunkt før 1863 blevet så begejstret for 
denne type hue, at den i en kort periode også blev indført 
i den danske hær. 

ved l. regiment, netop det regiment, hvor også den faldne 
Niels Sørensen i sin tid var indrulleret. 

Vi kan kun være tilfredse med, at Forsvarsbrødrene har 
taget dette initiativ og at mindestedet bevares på en værdig 
måde. 

Hvis nogen vil vide mere om Forsvarsbroderselskabet 
for Horsens og omegn, kan man henvende sig til forman
den, Kurt Damgaard på telefon 75 65 74 39 eller et lokalt 
bestyrelsesmedlem, Poul Erik Olsen, der bor i Lundum og 
har mobiltlf. 25 59 71 40. Man har et godt sammenhold og 
mange fornøjelige aktiviteter, bl.a. fugleskydning. 

Vil du læse mere om den tapre landsoldat fra 1864, så 
står det i den ovenfor nævnte bog "Mennesker og steder i 
Hansted og Egebjerg", der kan ses i Hansted sognearkiv 
eller lånes på Horsens Bibliotek. 

Mindestenen i nærbillede med forsvarsbrødrenes krans 
med røde og hvide bånd. Det er meningen, at der skal 
sættes et par flag op ved stenen ligesom tidligere. 

Bestyrelsesmedlemmer fotograferet ved den store sten i 
Torsted, der blev sat til minde om en dramatisk rytter
fægtning den 22. april 1864, hvor en dansk dragon og 
flere tyske husarer mistede livet. Formanden, Kurt 
Damgaard, ses længst til venstre. 



DAGPLEJEDAG 
Tekst: Anette Buhrkal 
Foto: Karin Hansen 

E
n af de årlige begivenheder i dagplejen er "dag

plejedag", hvor dagplejerne i hele landet samles 
den 2. onsdag i maj til hyggelige og festlige 
arrangementer, for at markere dagplejen. 

I Hansted/Egebjerg samledes vi ved klubhuset ved hal
len kl. 8.30, sammen med de mange forældre, der havde 
mulighed for at deltage. I år var vejret lidt uforusigeligt 
og blæsende, så vi startede med rundstykker, kaffe/te og 
vand inde i klubhuset, hvor vi var sikker på tørvejr. 

Derefter satte vi os alle på gulvet og sang nogle sange, 
som nogle forældre muligvis har hørt deres barn synge 
eller prøve derpå derhjemme. Så var tiden inde til, at alle 
dagplejere, børn og forældre gik i et langt og fetstlig optog 
til "Kaskelotten", hvor pædagoger og børn traditionen tro 
ventede os. Nogle af børnene var spændte, da de skulle se 
deres "gamle" dagplejer igen og gensynsglæden var stor, 
både hos børnene og dagplejerne. 

Anni (børnehavelederen) spillede på guitar og 
Mette(pædagog) spillede på congatrommer, mens vi sang 
tre sange, som børnene også sang med på. Derefter var der 
saft og et krus med havrefras, rosiner og et stykke banan til 
alle børnene. Lige noget børnene synes om. 

Dagplejebørnene fik en forsmag på, hvordan det er at gå 
i børnehave, da de efterfølgende fik lov til at lege på den 
spændende legeplads. Omkring kl. 11.00 var dagens pro
gram færdig og vi gik hjem for at spise frokost, eller spis
te de medbragte madpakker i eller ved børnehaven. 

På trods afvejret havde vi alle en rigtig dejlig dag og vi 
vil gerne takke de mange forældre og ikke mindst hele 
"Kaskelotten", fordi de ville se os og være med med at gøre 
dagen festlig. 

Dagplejerne i Hansted/Egebjerg 

Laura, Henrik, Christine, og Sus. Kommer kaffen snart? 

Øv, jeg vil ikke have tæppe på, men jeg skal siger mor. 

Ursula er klar. 

1li er snart færdige. 



Vi fYlder næsten hele vejen. 

Børnehaven havde lavet lidt sundt snaks til os. Sand er godt, men det er også sjovt at synge. 

F adbo/dspil er altid et hit. Børnehavebørn. 
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Hansted- Egebjerg 
Husholdningsforening 

H
ansted-Egebjerg Husholdningsforening har den 9. 
maj 2007 afholdt generalforsamling i Klubhuset 
ved Egebjerghallen. Formand Annalise Daugaard 

bød velkommen og sagde tak til de mange fremmødte med
lemmer til generalforsamlingen. 

Aftenen blev startet med generalforsamling, med valg 
af dirigent, her blev Karen Trend Nissen foreslået og valgt. 
Hun kunne meddele, at generalforsamling var anmeldt i 
meget god tid, og gav derefter igen ordet til formanden. 

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

Derefter blev fortalt om årets forløb 
Vi havde sidste år vores årlige udflugt den 4. maj , som 

gik til Fyn, hvor vi besøgte Knud Nielsens Orkidegartneri 
i Fangel, der var mange flotte blomster, både orkideer og 
udplantnings blomster til haven, og der blev handlet en del. 
Bestyrelsen havde kaffe og kage med, som vi drak i kanti
nen på gartneriet. Derefter gik turen videre over det smuk
ke landskab på Fyn, med blomstrende syrener og frugttræ
er mod det ligeså skønne sted, Munkebjerg ved Vejle. Her 
på Munkebjerg Hotel fik vi en dejlig middag og så gik 
turen igen mod Egebjerg, og så holdt vi sommerferie. 

Den 23. august var vi til bowling med efterfølgende 
spisning, som altid en sjov og hyggelig aften. 

13. september var der besøg på Hansted Kloster, hvor 
forstander Jette Lund fortalte om hvordan Hansted 
Hospital var blevet til Hansted Kloster, og om hvordan ste
det fungerer i dag. Hanne Leth fortalte og demonstrede for 
os med forskellige småretter, som vi fik til kaffen, en hyg
gelig aften. 

10. oktober besøg af Malene Melgaard Sig fra Clinic
BeWell, her i Egebjerg. Der blev fortalt om behandling af 
allergier, traume, sorg og smerte. Hun er også uddannet 
stress-konsulent. Vi fik gode råd om, hvordan man selv kan 
forebygge og genoprette sit helbred, med de forskellige 
produkter og ting som hun medbragte. Aftenen sluttede 
med økologisk sund mad og drikke. 

6. november var der ølsmagning v. Børge Ditlevsen. 
Han fortalte om de mange nye øl, der bliver lavet på de små 
danske bryggerier. Bestyrelsen havde lavet små snitter og 
der blev smagt på de mange forskellige øl, og der blev lavet 
en bedømmelse af de forskellige bryggeriers øl, alle - også 
vore mænd nød denne aften. 

4. december var der julehygge. Det var som sædvanlig 
en hyggelig aften, der var fyldt op til sidste plads i klubhu-

set, og med medlemmernes altid gode humør og Hannes 
dejlige mad, som var "en anderledes julefrokost" - bare 
pragtfuld - kan der kun blive en god stem ning. 

Der var underholdning af Knud Erik og Lissi og oplæs
ning af Mogens Kirkegaard. 

Aftenen sluttede med amerikansk lotteri om Ruth' s flot
te dekorationer, som alle gerne vil vinde. 

16. januar besøg hos Energi Horsens, hvor vi så de nye 
komfurer og andre el-artikler, og lærte om strømbespa
relse, en god og lærerig aften. 

28. februar besøgte vi Dallerup Modecenter, hvor der 
var arrangeret modeopvisning for os. Der blev prøvet tøj 
og handlet, og huset serverede vin, kaffe og småkager. En 
fin aften. 

20. marts var der "Spis sammen aften" i klubhuset, der 
var fyldt op til sidste plads, som sædvanlig en fin aften med 
mad fra HanneLeth-igen en meget lækker menu-. Der 
var underholdning med Knud Erik og Lissi, og så var vi så 
heldige, at få Marianne Thomsen til at optræde med nogle 
af numrene fra Egebjerg-revyen, det gjorde stor lykke, og 
alle morede sig rigtig godt. Tak Marianne. Der var ingen 
møde i april p.g.a helligdagene. 

Det var året som er gået, og vi håber, at året vi begyn
der, må blive lige så godt. 

Efter formandens beretning var der valg. 
På valg var Annalise Daugaard, Margit Henriksen, og 

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

Foreningen overrakte vin og en blomsterbuket til 
Annalise Daugaard, som har været i bestyrelsen i 50 år, og 
takkede hende for det store arbejde. 

Derefter fremlagde kassereren Margit Henriksen regn
skabet, som blev godkendt. 

Der var ingen punkter under eventuelt. 
Herefter gik man over til kaffen. Der var en meget fin 

udstilling, hvor Ninna Jensen, Egebjerg viste og fortalte 
om sin store interesse med fremstilling af forskellige kort, 
billeder, æsker, malerier og meget andet, mange utrolige 
smukke ting, en meget kreativ og dygtig pige. Så var der 
banko. 

Aftenen sluttede med, at formanden takkede alle for det 
altid store fremmøde, til alle vore arrangementer, og tak for 
jeres altid gode humør, det gør det rart og spændende, at 
arbejde med foreningen. Modsat nogle af de andre for
eninger, er vi stadig en stor forening, hvorimod flere har 
måttet stoppe. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året 
der er gået. Vi håber på et ligeså godt år 2007. 

I år 2008 har foreningen 70 års jubilæum!!! 



Hansted- Egebjerg 
Husholdningsforerung 

Program for juni- august- september 2007 
Onsdag den 6. juni, Den årlige udflugt til Bjerringbro, 
Silkeborg og omegn. 

Vi skal besøge Laden og Vejrups have i Vester Velling. 
Vejrups have er en l 0.000 kvm stor dejlig have med tusind
vis af blomster, specialist i stauder, mange dagliljer, pæo
ner, Iris m.m. Et eldorado af 1500 arter af stauder, mange 
små træer, buske og sommerblomster. Sten- og vandparti
er. Der er også brugskunst, tørrede- og silkeblomster, glas, 
lys, og dekorationer. Vi drikker eftermiddagskaffen her. 

Derefter kører vi til Herdis og Harry Andersens have i 
Dals gård. 

Der skal vi se klippede træer og buske, højbede med 
stenplanter, grotte med vand og mange sten. Japansk inspi
reret afdeling med pavillon af bambus, 2 vandbassiner med 
kaikarper og stør, vandløb og vandfald. 

Vi kører ad smukke veje til Vestermølle v. Rørbæk Sø, 
hvor en lækker aftensmad venter os. 

Pris kr. 300,-. Der er afgang fra Egebjerghallen kl. 
12.30, med bus. 

Tilmelding til bestyrelsen senest den 29. maj. 

Ferie i juli måned 

Tirsdag den 21. august, Besøg hos Wiirtz Keramik, 
Odelsgade 46, Juelsminde 

Aftenstur til Bjerre Herred mod Juelsminde, hvor vi 

besøger Wiirtz keramik og slutter af på Havnens Cafe og 
restaurant med en Stjerneskud. Pris 150,- kr. 

Der er afgang fra Egebjerghallen kl. 18.30 med bus. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 14. august. 

Torsdag d. 20. september, Bowling og spisning 
Vi mødes kl. 17.45 ved Bowl'n 'Fun på Strandkærvej 

87, hvor vi først bowler, derefter skal vi spise kl. 19.00. 
Deltagere der ikke bowler er også velkommen. Pris uden 
bowling 125,- kr, med bowling 150,- kr. 

Tilmelding til bestyrelsen senest den 13. september. 

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 

EGEBAKKENS VENNER 
PROGRAM FOR JUNI - JULI - AUGUST 
Ingen bankospil i juni og juli måneder. 

20. juni . ...... Grillfest på Egebakken kl. 17- 21 (SE OPSLAG) 

7. august .... Bankospil kl. 19.00 

16. august .... Lysbilledforedrag v/Sigfrid Munk "Årets gang på Hansted Kirkegård" 

4. september .. Bankospil kl. 19.00 

ALLE ER VELKOMNE 

Adresseliste til bestyrelsen: 

Formand Hans Thomsen .............. 75 65 61 33 Beboerrepræsentanter 
Kasserer Vagn Jensen .. . .... . ........ 75 65 64 47 Magda L. Nielsen ...... . .............. 75 65 61 07 
Sekretær Bente Jonassen .......... . .. 75 65 69 19 Dagny Johansen 
Bestyrelsesmedlem Aksel Blomstrøm ..... 75 66 90 18 Esther Nielsen 
Gitte Christensen ....... . ............ 75 65 63 73 Personalerepræsentant Jytte Guldmann . . 76 29 49 37 



Floktur 9. -11. marts 
i Tranholmhus 

Tekst: FL Gitte Juhl 

V
i tog fra Egekvisten fredag kl. 17.30, og igen var 
der stor tilslutning fra forældrene til at køre, så der 
skulle næsten trækkes lod om køreretten. Så ankom 

vi til hytten, den var rigtig flot og næsten helt ny. Pigerne 
og drengene blev fordelt på sovesalene, også var det tid til 
at spise den medbragte mad. Efter aftensmaden skulle der 
lige ryddes lidt op og så skulle vi i gang med programmet. 

Fredag aften lærte vi noget om flagregler, flagsange og 
flagknob, så vi var godt klædt på til at få hejst flaget lørdag 
morgen. Senere kom Ulla, (Mikkels mor) hun lavede teffe 
til os, og mens vi nød det, blev der læst op fra Jungle bogen. 
Det var rigtig hyggeligt. Søvnen indfandt sig hurtigt hos de 
fleste, da alle jo havde været tidligt oppe og i skole om fre
dagen. 

Lørdag morgen stod vi rimeligt tidligt op, og Ulla kom 
og lavede morgenmad. Det var rigtig lækkert at have et 
hold med til at lave mad, så bliver lederne ikke så stresse
de. Da vi hejste flaget, kunne vi alle synge med på flag
sangen, og alle kunne binde flagknobet, så det var rigtig 
godt. Efter flaghejsning skulle vi i gang med formiddagens 
program. 2 bander skulle lave drikkekrus af kokosnødder, 
og 2 bander skulle spille vikiugespiL Begge dele gik meget 
godt. Kokosnødderne blev savet over, og al indmaden blev 
pillet ud, også blev der ellers slebet på livet løs, så det blev 
nogle rigtige flotte drikkekrus. På Vikingespilsbanen blev 
der kæmpet til den store guldmedalje, så pindene fløj om 

ørerne på os, og klodserne væltede. Da vi så havde holdt 
frikvarter og fået lidt til maven, byttede vi, så alle fik prø
vet det hele. 

Til frokost var Carsten, Mathilde og Simon også kom
met, så nu var vi rigtige mange voksne til at holde ulvene i 
gang. Frokosten blev indtaget med stor appetit, og ulvene 
spiste godt, og de sad pænt næsten hele tiden. Det skallige 
nævnes, at vi i løbet af weekenden kun sang l bordsang, 
men den blev til gengæld også brugt både inden og efter, at 
vi havde spist, så nu kan ulvene 2 bordsange. Da frokosten 
var færdig, og der var vasket op, var der tid til et lille fri
kvarter. Det blev brugt på slibning af drikkekrus, vikinge
spil, leg i den lille skov og almindelig afslapning. 

Eftermiddagens program bød på endnu 2 aktiviteter: 
Fremstilling af et sideunderlag af avispapir og fremstilling 
af l stk. jungletromme pr. bande. Det så rigtig nemt ud på 
papiret, når man skulle lave sideunderlaget, men det var 
slet ikke så nemt. Dog fandt Tobias S. hurtigt fidusen, og 
han delte den med os andre, så vi har nogle flotte eksem
plar. Næste gang ved vi, at vi skal have masser af tape med 
og måske en plasticpose til at lægge underlaget i, så det 
ikke bliver fugtigt. Trommerne blev malet i flotte farver, og 
så kom der "skin" på. Skinnet var lavet af vådt bagepapir i 
rigtig mange lag, og da det var tørt, kunne de rigtig trom
me. På et tidspunkt var jeg dog lidt i tvivl, om malingen 
kun var kommet på trommerne, da nogle af pigerne havde 
vådt hår, fordi de var "kommet til" at få maling i håret, men 
det blev dog klaret. Da eftermiddagens program var over, 
havde hver bande fået en opgave, som skulle vises ved lejr
bålet lørdag aften. De skulle lave et lille skuespil over et 
stykke fra Junglebogen, samt vælge en sang, som vi ikke 
tidligere havde sunget. Det gik de meget højt op i, og der 
blev øvet i lang tid, så det var nogle flotte stykker vi så til 
lejrbål. 

Efter en rigtig lækker aftensmad, pasta med kødsovs, til
beredt af vores "madtanter", var der lige tid til at få øvet 
lidt mere, inden at vi skulle i gang med lejrbålet. 

Til lejrbålet havde hver bande øvet et stykke fra 
Junglebogen, og vi kunne høre og se, at de havde hørt godt 
efter, da der var blevet læst godnathistorie fredag aften. Vi 
sang også nogle af de sange, som vi normalt ikke synger til 
spejder, så det var et meget hyggeligt lejrbål. Som afslut
ning på en rigtig god dag var der naturligvis en godnathis
torie, og der var vist flere af ulvene, hvor øjnene blev små. 
Så da historien var færdig, blev det sengetid. Det virkede 
dog modsat på især pigerne, for nu var alle friske igen. Det 



betød, at Henning, Simon og Gitte måtte synge rigtig 
mange godnatsange for dem, det lød måske ikke så godt, 
men til sidst faldt alle da i søvn. 

Søndag morgen sov vi lidt længere, end vi havde gjort 
om lørdagen, man behøver j o ikke at komme op kl. 7, bare 
fordi man er på spejderlejr. Efter morgenmad, flaghejsning 
og morgengymnastik var det tid til at få pakket alle sager
ne ned i taskerne. Jeg har lidt på fornemmelsen, at tasker
ne bliver for små om søndagen, da vi havde en del i FY-FY 
kassen. Da sovesalene var tømt og fejet, var det tid til fri 
leg og hygge. Der blev kæmpet i skoven og spillet viking
espil mod Henning og Simon. Så var det tid til et sidste 
måltid, som blev indtaget ude i det gode vejr, og lige plud
selig stod de første forældre der, og vi skulle til at hjem. 

Hjemme på K visten kom resten af forældrene og hente
de nogle lidt trætte børn, ja selv Gitte blev hentet af sin 
mor, og så var den tur forbi. 

Vi ledere vil gerne takke Carsten, Ulla og Mathilde Bai 
fordi de ville være madtanter på turen. Maden var god, og 
I forstod rigtig at hygge om os alle. Samtidig skal alle for
ældre have tak for den store opbakning med kørsel og 
kage bagning. 

Vi havde desværre også nogle ulve, som ikke var med, 
men det kan jo være svært at hamle op med garderbal, fød
selsdage og sygdom. Vi håber, at I alle kan komme med på 
vores sommerlejr i Kr. Himmelfartsferien. 

Scoutzoneløb 
Skrevet af TL Gustav Mathiasen 

I
gen blev der afholdt det succesfulde Scoutzoneløb. 
Denne gang den 14. marts. Løbet foregår på internet
tet, og deltagerne er patruljer fra hele Danmark. 

Patruljerne chatter med posterne via Messenger og får 
nogle opgaver, den skal løse i den virkelige verden. Dette 
kunne for eksempel være at løse en kode, eller tage et bil
lede af en spejder udklædt som detektiv. 

Der var denne gang 120 tilmeldte patruljer, altså 
omkring 700 spejdere, der mødtes en onsdag aften på inter
nettet til noget sjovt spejderarbejde. 

Denne gang var løbet bygget op som en krimi. 
En ulvespejder var blevet kidnappet, og spejderne skul

le ved hjælp af deres færdigheder finde frem til kidnappe
ren. Løbet indeholdte en masse spændende poster, og 
der kan ses og læses en masse mere på 
www.spejdernet.dk/scoutzoneloeb. 

Et løb på internettet kan ikke afholdes uden 
internetforbindelse, så Grande Felix Trop vil gerne sige tak 
til grupperådsmedlem Brian S. Hansen for lån af hus og 
computer. 



- ----
Juniorerne gik 
20 millioner 
millimeter 
Fortalt af 
JTL Tanja S.Jensen ~, ~ 

Lr~:t, ~:~j~,!~,~:sf=~~:: ~, \ r,:~ 
og to ledere for at gå træ- ~ 

ningshike. Vi skulle gå 20 km eller 
20 millioner millimeter. 

Turen gik fra Kvisten til Haldrup. Her måtte vi desværre 
sige farvel til Niels Kristian og hans mor, da hans knæ ikke 
ville mere. Herefter gik vi en lille omvej til Tvingstrup. 
Inden vi kuime se byen, holdt vi madpakkepause, og efter 
et par stejle bakker- lidt flere end Michaellovede-var der 
ispause ved Tvingstrop brugs. 

Herefter gik ruten til Serridslev og derefter via 
Kannerupvej, grusvejen langs banen, til Hansted skov, 
Vandværksøen og kongestigningen, inden vi kom tilbage til 
Egebjerg og Kvisten. 

Bævertur 24.-25. marts 2007 
Tekst: BA Søren Olesen 

L
ørdag den 24. marts tog 17 bævere og 4 ledere/hjæl
pere i højt flot solskin på hyttetur til Kollen ved 
Urlev. Vel ankommet til hytten begyndte bæverne at 

pakke deres ting ud. Efter endt udpakning skulle vi mødes 
i spisesalen, hvor dagens tema blev fmialt. Emnet var sørø
ver. 

Vi skulle alle være sørøvere, så der skulle laves klap til 
øjet, males i ansigtet samt laves tørklæder til hovedet. Så 
var vi klar til at tage ud på de store togter, men først skulle 
de medbragte beskøjter (madpakker) indtages. 

For at vi kunne udforske verden, skulle der bygges et 
skib. Det blev nogle flotte skibe, vores sørøverfamilier fik 
bygget. Derefter gik det med skumsprøjt både for og bag 
ud på de åbne have. Under vores rejse var der flere opga
ver, der skulle løses, bl.a. skulle vi finde ud af, hvad for 
noget mad sørøvere havde om bord. Vi skulle snige os ind 

på en sørøverkaptajn, som havde et spor, vi skulle følge for 
at finde den næste opgave, der skulle løses. Opgaverne 
blev løst, og vi lagde til i havnen, så der kunne proviante
res (boller og saftevand). Efter endt proviantering satte vi 
sejlene igen og drog ud på flere togter. Opgaverne blev løst 
efter flere drabelige slag, hvor vi bl.a. skulle krydse floden 
"Kaptajnens lange arm", hvor der var mange farlige dyr. 
Lede efter guld i Skorpionens hule, og her fandt vi så 
meget guld, at besætningen var nødt til at lade noget af det 
ligge, da den ikke kunne bære det hele ud til skibet. Så var 
det blevet tid til at lave sørøvernes ynglingsmad "Svampet 
havkat" og rom (lasagne + saftevand ). Der var flere af 
sørøverne, der gerne ville hjælpe, så det tog ingen tid af få 
forberedt maden. 

Efter maden skulle vi have optagelsesceremoni, så de 
nye bævere kunne optages i vores familie. Bedst som vi 
troede, at vi skulle i seng, kom lederne og sagde, at Store 
bæver var stukket af, og vi skulle ud at leder efter den. Vi 
fandt Gamle bæver, som havde et kort, der viste, hvor vi 
kunne finde ham, men nej , der var ingen Store bæver. I ste-



det var der en stor skattekiste. I kisten var der en gave til os 
alle sammen " bæverbluse", da vi kom tilbage til hytten, 
stod Store bæver og ventede på os. Han fortalte , at det var 
tid til aftenskaffe og godnatlæsning. 

Søndag morgen var alle hurtig ude af poserne for at gøre 
morgen gymnastik. Derefter var der morgenmad, og så 
kom det kedelige, nemlig oprydning. Det var hurtig over-

stået, da lederne fortalte , at der skulle findes spor samt 
tages aftryk af dem, vi fandt. Det var svært at finde nogle 
spor, men det lykkes, og vi fik taget nogle fine aftryk. 

Frokosten blev indtaget med stort velbehag. Kl. 13.00 
kom nogle af forældrene for at hente os, så vi sluttede af og 
drog derefter hjem. Det havde været en super weekend, 
hvor vi rigtigt fik brugt vores kroppe. 

Videoaften 
Tekst: BASøren Olesen 

Fredag den 2. februar 2007 kl. 18.30 mødte 27 børn og 4 
leder på Egekvisten for at se film. 

Da alle havde fået sig installeret med sovepose nattøj og 
div. guf, som hører sig til, når man skal se film, skulle der 
vælges film. Spændingen var stor hos bæverne om hvilke 
film, der skulle ses, da nogle var til prinsesse- mens andre 
var til actionfilm, så der kunne ikke blive enighed blandt 
børnene. 

Lederne bestemte, hvad der skulle ses- det blev til3 teg
nefilm, samt l eventyrfilm. 

Under filmene var der indlagt pauser, der forsvandt en 
vis mængde sodavand, og slik var det jo en nødvendighed, 
det var ikke alle, der kunne holde sig vågen under alle fil
mene. 

Kl.01.30 blev vi ledere enige om at, nu var det slut ,for 
der er jo også en dag efter sådan en aften. 

Lørdag morgen var det nogle trætte børn, der blev væk
ket da kl. nærmede sig 07.30, for der var morgenmad 
kl.08.00 sammen med de forældre, der havde lyst til det. 

Så var der kun den sure tjans tilbage: oprydning i det 
store lokale, hvor vi havde set film og sovet. 

Der var tomme slikposer og popkom overalt, så der var 
lidt at se til. 

Tak for en god aften/nat hilsen Bæverlederne 



Gudsljenesteliste for Lundum-Hansted 
GUDSTJENESTER LUNDUM KIRKE HANSTED KIRKE 

Søndag den 3. juni Se 10.30 
Trinitatis Hansted Jytte Ibsen 

Søndag den 1 O. juni 09.00 10.30 
1. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 17. juni Se 09.00 
2. søndag efter trinitatis Hansted Arne Thomsen 

Søndag den 24. juni 09.00 10.30 
3. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 1. juli 09.00 10.30 
4. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 8. juli Se 10.30 
5. søndag efter trinitatis Hansted Torsten Ringgaard 

Søndag den 15. juli Se 09.00 
6. søndag efter trinitatis Hansted Jytte Ibsen 

Søndag den 22. juli Se 10.30 
7. søndag efter trinitatis Hansted Torsten Ringgaard 

Søndag den 29. juli Se 10.30 
8. søndag efter trinitatis Hansted Jytteibsen 

Søndag den 5. august 10.30 Se 
9. søndag efter trinitatis Carl Lomholt Lundum 

Søndag den 12. august Se 09.00 
1 O. søndag efter trinitatis Hansted Jytte Ibsen 

Søndag den 19. august 09.00 10.30 
11. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 26. august Se 10.30 
12. søndag efter trinitatis Hansted Torsten Ringgaard 

Søndag den 2. september 09.00 10.30 
13. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 9. september 10.30 09.00 
14. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 

Søndag den 16. september Se 09.00 
15. søndag efter trinitatis Hansted Jytteibsen 

Søndag den 23. september 14.00 Høstgudstjeneste 1 0.30 Høstgudstjeneste 
16. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard 



Gudstjenester Egebakken: 

Onsdag 27. juni 

Onsdag 25. juli 

Onsdag 30. august 

Kaffe 
kl. 15.00 

Guds
tjeneste 
kl. 15.30 

Kirkebil for Hansted sogn 

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

8700 Horsens. Tlf. 75 65 64 36 

Formand for menighedsrådet i Lundum: 
Hans Jørgen Christensen, Rådvedvej 165, 

8700 Horsens. Tlf. 75 65 48 22 

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 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. 

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 Tax~, 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 



Hansted Kirkegård -En ren oase 
I

det tidlige forår holdt vores graver Sigfred Munk et 
medrivende og smukt lysbilledforedrag om årets gang 
på Hansted Kirkegård. 

Medarbejderne på kirkegården kan med rette være stol
te af deres arbejdsplads. De yder dagligt en stor indsats for 
at kirke og kirkegård skal fremstå velholdt og indbydende 
for besøgende. 

Bl.a. er der netop opsat ekstra bænke, så besøgende kan 
tage et lille, måske tænksomt, hvil. 

Imidlertid har vi konstateret, at kirkegården også benyt
tes soni hundeluftningsområde! 

Af hensyn til øvrige besøgende på kirkegården og ikke 
mindst af hensyn til medarbejderne beder vi om, at hunde 
føres i snor på kirkens areal, og skulle det ske, at der tabes 
en klat, henstiller vi venligst om at benytte en "hunde
pose", så Hansted Kirkegård kan vedblive at være EN REN 
OASE. 

Hansted Menighedsråd ønsker alle i sognet en god som
mer. 

Folkekirkens Nødhjælps indsamling: 
STANDSAIDS 

Søndag den 4. marts var der sogneindsamling for 
Folkekirkens Nødhjælp. 

I Lundum og Hansted sogne blev der indsamlet ialt kr. 
9.998,75 

Et flot resultat med få indsamlere. 
De indsamlede penge går til den globale indsats mod 

aids. I år er der fokus på aids-projekter i Cambodia, 
Etiopien, Kenya, Malawi, Rusland, Sudan, Tanxania og 
Zambia. Sogneindsamlingen støtter først og fremmest fore
byggelse, rådgivning og let adgang til prævention, primært 
blandt unge piger i Afrika, som er i stor risiko for at få IDS. 
Tak for hver en gave! 

Fratrædelse 
På grund af et stadigt stigende arbejdspres har Jytte Friis 

Olsen valgt at udtræde af Hansted Menighedsråd. 
Jytte har siden sin indtrædelse i rådet i 1996 beklædt 

posten som formand for kulturudvalget og har der, om 
nogen, levet op til den passus i menighedsrådsløftet der 
forpligter til 'at arbejde for kirkens liv og vækst ~ . 

Jytte har stået i spidsen for utallige arrangementer, alle 
planlagt og gennemført med omhu og akkuratesse. 

Siden sidste valg har Jytte desuden beklædt posten som 
næstformand i Rådet. 

Fra Hansted Menighedsråd skal lyde en stor tak for en 
stor entusiastisk indsats gennem årerne. 

Carl OlufMadsen er valgt som ny næstformand, og som 
stedfortræder er indtrådt Mogens Daugaard, Hansted 

Vi hilser Mogens Daugaard velkommen i Hansted 
Menighedsråd. 



SOGNEUDFLUGT 
Onsdag den 22. august 2007 

Menighedsrådene i Lundum og Hansted indbyder hermed til 
årets sogneudflugt 

Turen går i år til Koldingområdet med besøg i Vonsild kirke, 
middag i "Den gyldne Hane" ved Geografisk Have, 

og slutter med rundvisning og kaffebord på Koldinghus. 

. PROGRAM: r 

Kl. 09.00: Afgang fra Hansted kirkes Kl. 14.00: Koldinghus. Rundvisning i 
parkeringsplads. udstillingen: "Kaffe, kage, te 

Kl. 10.00: Ankomst til Vonsild kirke, 
og chokolade". 
Herefter kaffebord. 

kaffe og rundstykker 

Kl. 10.45: Rundvisning i kirken ved sog 
Kl. 17.00: Afgang fra Koldinghus . 

nepræst Klavs Bo Sørensen. Kl. 18.00: Hjemkomst 

Kl. 11.30: Afgang fra Vonsild kirke Prisen for deltagelse: 200 kr., som 

Kl. 12.00: Middag i "Den gyldne Hane", 
opkræves i bussen 

der kan strækkes ben i Tilmelding senest onsdag den 8. august 
Geografisk Have. til: Bettina Christensen, 75 65 68 40 

Kl. 13.30: Afgang fra "Den gyldne Vi glæder os til at se jer 
Hane". Menighedsrådene i Lundum og Hansted. 



København e 
S om afslutning på konfirmandforberedelsen tog vi en tur 

til København den 27. april. 
Det gik dog ikke helt efter vores planer da der var pro

blemer på togstrækningen mellem Fredericia og Odense 
som betød at vi fik et ufrivilligt ophold i Fredericia på en 
times tid. Efter at have ventet sammen med en masse andre 
utålmodige mennesker blev vi transporteret til Odense i en 
bus af ældre dato ad små kringlede veje med store bump. 
Herfra gik turen planmæssigt videre. Dog nåede vi ikke 
Christiansborg. Men både Strøgturen og Tivoli var reddet. 

Minikonfirmandklubben 
D 

en 26. april på en dejlig solskinsdag sluttede vi 
minikonfirmandklubben med saftevand og kage. 
Det har været 4 måneders hyggeligt samvær med 

en flok dejlige unger. 
Vi håber, at børnene har lært deres kirke at kende gen

nem sang, leg og bibelhistorie. 

Næste år begynder vi igen omkring l februar, hvor børn 
i 4. klasse fra Egebjergskolen vil blive inviteret til at være 
med i minikonfirmandklubben. 



Kære konfirmander 
Konfirmationstalen i Hansted og Lundum kirker 2007 

Bum, bum, bum, buum. 
Bum, bum, bum buum. 
Her er London BBC, sender til Danmark. 
I dette øjeblik meddeles det, at General 
Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i 
Holland og Vesttyskland og i Danmark ha:r over
givet sig. 
(Musik af organist og trompetist : Kong Christian 
stod ved højen mast ) 

Ja, konfirmander. Det er den 4. maj i dag. 
Danmarks befrielsesdag. Jeg håber, I aldrig vil 
glemme, at netop denne dag blev jeres 
konfirmationsdag. For konfirmation og befrielse 
hører nu engang sammen. Og nu tænker jeg altså 
ikke på, at I nu er sat fri fra præstens undervisning 
og ikke behøver at gå i kirke mere. Og jeg 
tænker heller ikke på, at denne dag er præstens 
store befrielsesdag. For jeg kommer til at savne 
Jer. 

Hvis I har set Matador på tv, så har I set, hvorle
des familien Varnæs fejrede befrielsen den aften 
meddelelsen kom over radion fra London BBC. 
Bankdirektør Varnæs som ellers var en rolig og 
ordentlig mand, gik straks hen og rev mørklæg
ningsgardinerne ned. Ud på gaden ville han for at 
brænde disse sorte rullegardiner på et bål sammen 
med alle andre jublende mennesker i byen. Jo 
befrielsen skulle fejres. 

På denne befrielsesdag fejrer vi nu jeres konfir
mation. Jeg har allerede i dagens prædiken sagt, at 
konfirmationens dybeste indhold er Guds Ja til os. 
For Gud river regnskabet over og siger "Ingen 
regning". Kære konfirmander, det betyder, at vi 
billedlig talt også godt kan rive vore mørklæg
ningsgardiner ned. Ja forstået på den måde, at vi 
ikke behøver at skjule os for de højere magter. 
Gud tåler os som dem vi er. Intet behøver vi at 
skjule for ham. 

Konfirmander, må det være min hilsen til jer i 

os brænde vore mørklægningsgardiner og spille 
med åbne kort i troen på at være elsket, som dem 
v1 er. 
Det er ikke altid livet former sig, som vi havde 
ønsket. Vi husker jo vores tur til København. 
Pludselig blev vore planer ændret, på grund af en 
ulykke på jernbanestrækningen mellem Fredericia 
og Odense. Vi måtte standse op, og vore planer 
blev ændret. Men skønt det ikke gik efter vore 
forudbestemte planer, ja så fik vi dog alligevel en 
skøn dag i Tivoli. 

Sådan er livet jo i det hele taget. Ind imellem går 
det ikke som ønsket. Vi begår vore fejl. Men den 
store fest i Guds tivoli, paradiset derhjemme, skal 
vi nok nå alle sammen. Det er i hvert fald det vor 
Gud og far har lovet os. 
Konfirmander, tillykke med dagen og må Gud 
velsigne jer med troen på livet, troen på hinanden, 
troen på jer selv og mest af alt troen på Guds 
grænseløse nåde og kærlighed. 

dag. Konfirmation og befrielse høre sammen. Lad ~ædiPJ hiLsen C(;;O?:sten 

@/Juni- tuti -aufjust 27 



1\) 7 A kl. 09.00 00 

III 
Jeanette Irene Overballe 

Andersen 

Mikkel Skovborg 
Christensen 

Sascha Friis Preuss 
Christoffersen 

Freja Eriksen 

Astrid Habekost Hansen 

Mette Ninon Hansen 

Sofie Amalie Hansen 

Christina Løwenhertz-
Zacho Ibsen 

Valgeir Enok Ingolfsson 

Ricki Ingemann Jensen 

Eva Marie Johansen 
Jakob Jørgensen 

Simon Jørgensen 

Steen Kappel Jørgensen 

~ Mia lykke Madsen 
""' <:::> 
~ 
;:t Margit Leth Petersen ....... 
;-o 
~o Christoffer Søndergaard 
""' ~ Rasmussen ~ 
;:t 
~ 

Thomas Steensen 
;:t 

"" Katrine Lindsted Sørensen {::, 



~ 7Bkl.11.00 
..... ..... 
" ..... ..... . 
l 

......... ..... 
Kim Tofte Boesen ..... 

......... 
"' · 
l 
~ 

Nana Nolsøe N 

~ 
~ Christoffersen c., ...... 
II I 

Oliver Fuglsang Grooss 

Briet Hafsteinsdottir 

Anders Falbe Hansen 

Randi Høllund Jakobsen 

Maria Holm Jensen 

Patrick Holm Jensen 

Jon Kristjan Jonsson 

Camilla Kvist Jørgensen 

Stephanie Michelle 
Kristensen 

Maria Louise Nielsen 

Lizette Fogh Pedersen 

Sofie Guldager Petersen 

Camilla Broe Rasmussen 

Casper Skovgård 
Rasmussen 

Kimmie Jørgensen 
Sedavia 

Louise Højsgaard 
1\) Sørensen <O 



Konfirmander i 
Lundum Kirke 
søndag den 
13. maj 2007 
kl. 10.30 

Esben Lund Brummer 

Lars Raymond Blach 
Magensen 

Lundum Sogns Borgerforening 
Lørdag den 23 juni holdes der Set-hans bål på 
sportspladsen 
Traditionens tro stater vi med fakkeltog fra P-pladsen 
ved naturstien kl. 20.00 
Bålet tændes kl. 21.00 
Der kan købes lidt til ganen i boden 

X Sæt kryds i kalenderen 
Byfest den 18/8. 

Hele dagen vil der foregå forskellige aktivteter og 
dagen afsluttes med festmiddag og dans (kun for 
medlemmer af Lundum borgerforening) 

OBS!- OBS! 
Borgerhuset vil være 
lukket for udlejning fra 
uge 42 og frem mod 
december på gnmd af 
renovenng. 



Et tidsbillede 
af Mogens Kirkegaard på grundlag af Gerda Linds beretninger 

Hårdt arbejde - og lille løn 
sådan var virkeligheden for landbefolkningens børn, når de 
omkring år 1900 som 14-årige - eller måske endda før -
måtte hjemmefra for at tjene som karle og piger på egnens 
gårde. Jeppe Åkjær har skildret det i romaner og noveller, 
men også almindelige mennesker, bønder og husmænd, har 
beskrevet forholdene, som de var dengang. 

Gerda og Valdemar Lind med deres sønner. Lige bag ved 
forældrene står de ældste, fra venstre Arne, Jens og 
Henning. På skuldrene af de ældre brødre sidder fra ven
stre Ove, Georg og Aage. Af de seks brødre er kun Georg 
og Ove tilbage. Billedet er fra ca. 1938. 

Gerda Lind var født i Grumstrup ved Hovedgaard 1889 
og blev gift i 1913 med Valdemar Lind. De var kommet til 
Hansted sogn i 1914, da de købte en gård på Hansted Mark, 
Munkhøjvej 15. Det er den gård, som Ove Frost Jensen og 
hans familie har boet på i efterhånden mange år. 

I 1930 købte Valdemar og Gerda Lind gården matr.nr. 
15, Skovvej 26 i Neder Egebjerg, en af skovgårdene og 
drev den med hjælp af deres store børn. Valdemar Lind 
døde lige før jul i 1952, men Gerda Lind overlevede sin 
mand i mere end 30 år og døde 94 år gammel i 1983. 
Sønnen Georg havde i 1959 overtaget den fædrene gård 
efter først at have forpagtet den i tre år og bor der stadig 
sammen med Hanne. 

Da gården blev solgt til sønnen, i øvrigt den eneste land-

L Liftfoto fra 19 5 Oerne viser i forgrunden familien Linds 
gård med den specielle tagkonstruktion på Skovvej 26 i 
Egebjerg. I baggrunden Skovgaard, hvor der nu er 
naturcenter og børnehave. Lidt længere mod syd ligger 
Teglgaard, der på det tidspunkt ejedes af Finn Lauritzen, 
en velhavende forretningsmand fra Horsens. I det lille hus 
nedenfor Teglgaard boedefra 1959 Henry Vester; der i 

YJere år istandsatte og solgte brugte cykler; og hans 
familie. 
(Billedet er desværre lidt medtaget af de mange år.) 

mandsuddannede af børnene, flyttede hun til Gl. Egebjerg, 
hvor hun først boede i Horskærgaards hus. Senere opholdt 
hun sig hos sin datter Helga og svigersønnen Erik G lud, der 
boede i den gamle skole helt oppe ved landevejen. De sid
ste fire år boede Gerda Lind på Hansted Hospital. 

I årene 1965-69 indsendte hun til nationalmuseets 2. 
afdeling (folkekultur) beskrivelser af de forskellige gøre
mål i datidens landhusholdninger, sådan som hun selv 
havde oplevet dem. Hun fik fra museet tilsendt spørgsmål 
og returnerede besvarelserne. Derefter fik hun museets 
kommentarer og nye spørgsmål. Ind imellem blev hendes 
besvarelser honoreret med et mindre, symbolsk beløb på 
mellem 8 kr. og 20 kroner, i vore dages penge svarende til 
mellem 150 kr. og 400 kr. 

Besvarelserne blev renskrevet af svigersønnen Peter 
Johansen, der også kopierede arkene, inden de blev sendt 
ind til Nationalmuseet. Og det er vi glade for, at han gjor
de, for det er svært at få arkivernes tilladelse til at se sådan
ne personlige ting før efter mange år, fordi de er omfattet 
af arkivlovens regler om personbeskyttelse. 

Jeg lånte imidlertid for nogle år siden hendes materiale 
af familien, kopierede de i alt ca. 60 A4 ark, og disse kopi
er opbevares i Hansted Sognearkiv på Egebakken. Det 
er med familiens tilladelse, at vi nu her i Broen kan læse, 
hvad Gerda Lind skrev om livet og arbejdet på gårdene 



omkring år 1900. Det efterfølgende er kun et uddrag af det, 
som Gerda Lind sendte ind til Nationalmuseet, idet jeg har 
foretaget enkelte sproglige rettelser. 

Og nu lader vi Gerda Lind fortælle: 
"Mine forældre, Jørgen og Marie Rasmussen, havde en 
gård på 12 tdr. land i Grumstrup, men så blev der købt til, 
så der var 18 tdr. land. Min søster og svoger har 
"Mariehøj", som vort gamle hjem kaldes. 

Vi var l O søskende, jeg er den ældste; vi har en bror, der 
døde for to år siden, ellers er vi alle i bedste velgående. 
Der skulle noget til at mætte de mange munde, derfor kom 
jeg ud at tjene på en gård, da jeg var tolv år. Da skulle vi 
ikke mere i skole end to halve dage om ugen, så kunne jeg 
godt hjælpe med mange ting, være barnepige, vaske span
de m.m. 

Der så jeg den ældre pige og madmor bage brød og 
brygge gammeløl. Jeg kan tydeligt huske det, men hvor 
meget der skulle til af det ene og det andet, husker jeg ikke, 
men det var et godt sted at være. 

I mit hjem kan jeg huske, når vi bagte. Mor lagde dejen, 
og vi store piger hjalp så godt vi kunne. Vi bagte rugbrød 
og sigtebrød, søsterkage, sodakager og et par plader små
kager, og så vores "vakand", en klat rugdej med et stykke 
æble i; det var en herreret for de små munde! Vi bagte af 
100 pund rugmel, og der blev lO brød. Hvor meget sigte
mel, det kan jeg ikke huske, men der var mange gode brød, 
og de skulle slå til en måned. De sidste kunne dog godt 
begynde at mugne. 

Vi fik melet på Grumstrup Mølle, og det kørte Far med. 
Vi havde selv kornet på marken, det blev tærsket med plejl. 
En ældre mand tærskede og fik 25 øre om dagen og kost og 
snaps. 

Jeg glemte at fortælle, at mor lagde dejen i et stort dej
trug af træ, l Y2 m langt og halvt så bredt, det stod på et par 
bukke. Det var et slid med at ælte. Der skulle tages surdej 
fra til næste gang, det blev sat på en tallerken og slået kors 
og strøet salt på. Mor krydsede også kors over dejen, sådan 
var det med alting i gamle dage, velsignelsen skulle med, 
og det glemmer jeg aldrig ihvor gammel jeg bliver. 

I mellemtiden fyrede Far ovnen op med bøgebrænde 9g 
poppel, der blev lagt på kryds og tværs og en god bundt 
halm til at fyre op med. Til sidst kom der tjørn på til rigtig 
at varme hjørnerne, der skulle være hvide, så var det som 
det skulle være. Nu blev det hele raget ud med en rage, 
ovnen blev fejet, og så kunne vi sætte brødene ind, de blev 
sat på en skydsel, rugbrød blev sat øverst, de skulle bage i 
tre timer. Så kom sigtebrød, de skulle bage halvanden time, 
derefter søsterkage og sodakage, og der var også plads til 
et par plader med jødekager med kanel og sukker, og til 
sidst vakænderne. Alt blev godt i de gamle bageovne, og 
sikke en duft af alt det dejlige brød. Når det var afkølet, 
blev det anbragt i dejtruget på højkant og stillet i mælke
stuen. 

Efterhånden begyndte folk at bage i komfurovnen. Jeg 
tror, at lidt før l. verdenskrig var der mange, der ikke selv 
bagte, da kunne man købe brød. Men ellers i krigsårene, da 
man ikke kunne få ret meget, måtte vi ty til bygmel både til 

brød og pandekager; vi var glade for, hvad vi _kunne få, det 
er ikke så længe siden, det er der mange, der husker. 

Når mor lå i barselsseng, kom de forskellige naboer med 
vin, svesketærter, store lagkager og sødsuppe med svesker 
og rosiner, det var kræs for vi børn, vi skulle jo smage. 

Da jeg skulle konfirmeres, kom jeg til Hundslund til 
mine bedsteforældre. Vi havde langt til præsten derhjem
me, og når vi var så mange søskende, kunne det godt gøres 
nødig, at der kom en af sted engang imellem. Det var i 
1902, og jeg blev konfirmeret den 3. april 1903 af gamle 
pastor Engberg, som for resten også havde konfirmeret min 
mand i Uldum; pastor Engberg var præst i Uldum dengang. 

Hos morfar og mormor 
Mine bedsteforældre hed Hanne og Jens Jokumsen og 

ejede Guldagergård i Hundslund. Den havde de selv gen
opbygget, da den gamle gård brændte i 1897. Min bedste
mor døde til jul 1902, natten, hvor den frygtelige julestarm 
rasede. Men på gården var foruden mig en fuldvoksen pige, 
en husbestyrerinde og tre karle, så jeg fik lært en masse. Vi 
bagte alverdens ting til jul og slagtede. Så blev der pakket 
kurve med mange gode sager til de fattige, der var mange 
der trængte. Selv om det var mine bedsteforældre, hjalp jeg 
til både ude og inde, men så fikjeg også mit konfirmations
tøj , og Mor var fri for at tænke på det. Det var solidt tøj , 
som ingen ville gå med i dag, seks særker, der nåede ned til 
knæene, dobbelt bærestykke med korte ærmer, uha! Jeg 
hæklede blonder til de fem, den sjette broderede jeg tung
er om, ligesom på lommetørklæder. Desuden to underskør
ter med bred bort, og så strikkede vi uldklokker, dem skul
le man have på under skørtet, j a der var ar b ej de til hele vin
teren. 

Når vi vaskede, varede det tre dage, alt foregik med de 
bare hænder, ingen vaskemaskine eller vaskebræt måtte 
bruges. Vi havde ingen skind på hænderne, når vi var fær
dige. Alt var hørlærred, blårlærred, både sengetøj , skjorter 
og linned, og det blev vasket i brun sæbe og soda. I flere 
dage efter måtte vi smøre hænderne i glycerin for at få dem 
helet igen. 

Min bedstemor var meget syg af vattersot, men alligevel 
meget striks. De sidste tre år før hendes død var hun seng
eliggende, og her havde hun god tid til at ligge og tænke 
over, hvordan alt skulle være. Når tøjet var tørt, skulle vi 
stå inde i soveværelset og lægge det sammen, så bedstemor 
kunne se, om det blev lagt nøjagtigt sammen for at kunne 
ligge i skabe og skuffer. 

Det var min stedbedstemor, min rigtige bedstemor var 
død; jeg har ikke kendt hende, men hun skulle have været 
så sød. 

Det daglige arbejde 
Hver morgen skulle vi tænde op i komfur og kakkelovn, 

det skete med en halmvisk og småpinde, herefter bøgetræ 
og tørv. Om eftermiddagen, når der ikke var andet at bestil
le, så måtte vi piger ud i brændeskuret og save træ. Det 
kunne være et hårdt arbejde, men det skulle vi. Vi kunne 
godt fyre over i kakkelovnen om natten, når der var godt 
med tørv på om aftenen. Asken blev båret ud på møddin-



gen hver morgen. Vi brugte noget af den til at skure træbal
jer og andre træting med. Vi brugte halmvisker til at skure 
med, men efterhånden kom der jo skurebørster. 

Belysningen var petroleurnslamper, der blev set efter 
hver dag, og der blev fyldt olie på. En gang om ugen blev 
de pudset. 

Jeg husker fra barn, når de gloende trækul kom ud af 
ovnen. Så fyldte Mor nogle af dem i et dampstrygejern, så 
kunne der rigtig stryges . Men det varede ikke så længe, så 
fik Mor en strygepande med tre jern. Den blev varmet op 
på komfuret, og det samme havde jeg, da jeg blev gift, men 
nu er det anderledes med det elektriske. 

Vi måtte ikke bruge gulvskrubbe med skaft, når vi vas
kede gulve, vi skulle ligge på vore knæ til det arbejde, der 
var jo pæne, femiserede gulve i mine bedsteforældres nye 
gård, men i den gamle, der brændte, var der sandstrøede 
gulve. Til rengøring brugte vi både støvklude og fjervinger 
fra ænder og høns. 

Farfar og farmor 
Min fars forældre hed Grete og Niels Jørgen 

Rasmussen, de havde en ejendom på Hundslund mark, og 
vi børn har gået mange gange den mil og besøgt vores bed
steforældre i sommerferien. Så fik vi lov til at gå ud i mar
ken med øl og snaps, de var ikke dyre dengang, og det 
trængte de til i høstens tid. Der var altid liv og glade dage, 
og når de var færdige med det sidste neg, skulle de hjem og 
høste kålen, (hvis ikke bedstemor stod i døren og havde 
varme æbleskiver og snaps). Men hun var på sin plads, 
ellers havde hun ingen kål at tage af. 

Det var dengang, de fik grød flere gange daglig, byg
grød eller boghvedegrød, varm mælk på om morgenen, og 
om aftenen kold mælk, og nogle fik rugbrød skåret i ter
ninger med varm mælk. Det var også dengang, der var et 
eller to fade på bordet, alt efter hvor mange man var; de 
skulle jo nå fadet og dyppe i smørhullet, en tallerken ved 
hver ende af bordet, hvor de skulle søbe. Men de fik også 
masser af sul og kød, de slagtede jo grise og får. 

Til påsken blev der kogt flere snese æg, et fad med hård
kogte og et med blødkogte, de måtte spise alle dem de 
kunne. Den skik brugte vi også i mit hjem og videre i mit 
eget hjem. 

Jeg husker fra mine bedsteforældres hjem, at de havde 
hvidskurede gulve i stuerne, men i folkestuen blev der strø
et sand, og så havde de også de her spyttebakker, firkante
de. Der blev klippet avispapir i tunger og lagt i bakken, så 
sand i, det skulle skiftes hver dag, de skråede og spyttede 
meget. 

Renlighed er en god ting 
To gange om året havde vi hovedrengøring. 

Forårsrengøringen var den værste, for da skulle der kalkes 
overalt og alle huller i væggene repareres. Jeg har kalket 
mange rum på gården i Egebjerg, for der var 6 kælderrum. 
I den tid, jeg var der, blev der kalket loft og vægge i disse 
rum en gang om året. Jeg havde lyst til det og kunne holde 
ud. Der var dejligt dernede, når der var kalket og gjort rent. 
Alle døre og vinduer malede jeg blå, for vi havde nemlig 

sommerkøkken i kælderen. Det var godt for de mange 
børn, der kunne de røre sig og gøre som de ville, og så var 
der rent og pænt ovenpå. 

Der blev møblerne flyttet ud, børstet og luftet, gardiner
ne vasket og strøget. Jeg har været et par steder, hvor der 
endda blev skiftet til sommergardiner. Lamper og billeder 
blev også gjort rene, og hvor var der friskt overalt, når det 
hele havde fået en omgang. Alt gangtøj blev hængt ud og 
luftet på snore eller lagt på tjømehækken, så blev det bør
stet godt og kom ind igen. Sjaler, trøjer og små toppe blev 
pakket ind i aviser og gemt væk 

Renlighed er en god ting, men jeg kan huske fra min 
barndom, at vi havde en nær nabo, hvis gård var større end 
vores. I dagligstuen stod dobbeltsengen, hvor de sov, og 
her kom hønsene ind og lagde æg. Når de kom og skrabe
de på døren, fik de lov at komme ind, og katten sov også i 
sengen. Midt i stuen stod bordet, der var altid mad på det, 
fed rullepølse og fårelår, det var et godt madsted, og vi 
børn kunne godt lide og komme der og få et stykke mad. Vi 
søskende har tit talt om, hvordan vi dog kunne spise der, 
uha! 

Manden reparerede ure, også det foregik i stuen, men 
det var ikke det værste. I den anden ende af huset lå en 
gammel bedstemor i sengen syg af tæring (tuberkulose). 
Jeg husker ikke hvor længe hun lå, men under sengen stod 
der et fad, hvor al råddenskaben kunne dryppe ned i. Det 
hele blev brændt, da hun døde. Sådan noget kunne foregå 
dengang, men ingen var blevet smittet, trods alt. 

Så gik tiden til sommeren 1904, da solgte bedstefar går
den; der var ingen til at overtage den, men jeg blev ved de 
nye folk i halvandet år. Derefter havde jeg forskellige plad
ser på landet, men også i byen. 

Gerda Lind som 18-årig. Hun var en køn ung pige. 
Billedet er taget hos fotograf Johs. Braae på Søndergade 
i Horsens i 1907. Ofte byttede man billeder med familie 
og venner og fik på den måde et helt album fuldt af perso
ner, man kendte og holdt af Familiebillede. 



Forlovelse 
Jeg blev forlovet, da jeg var18 år, men var 24, inden vi 

blev gift, for vi ville gerne spare lidt op, så vi kunne få 
vores eget. Lønningerne var ikke store dengang. Den høj
este løn, jeg nåede at få, var 22 kr. pr. måned, og min mand 
300 kr. for et år. Jeg husker ikke, om vi betalte for hver sin 
ring, men det var glatte guldringe med vore navne graveret 
inden i dem. 

Vi fik ringene på til pinse, som jeg var blevet 18 år i 
januar. Jeg skulle da med min forlovede til hans hjem og 
præsenteres, og det gik da godt. En tid forinden havde han 
været med i mit hjem, og det foregik på den måde, at jeg 
trak ham med ad omveje gennem skove og markveje. Det 
var for at naboerne ikke skulle se, at jeg kom hjem med en 
kæreste, så genert var jeg dengang. 

Vi tjente dengang i to nabogårde, så vi kunne tit ses, 
men så flyttede vi til andre pladser. Han kom til Søvind og 
jeg til Hovedgård, der var vel 15 km imellem, men han 
kom præcis en gang om ugen og besøgte mig, han gik den 
lange vej frem og tilbage. 

Ung pige i huset 
Den sidste plads jeg havde, var som enepige hos forret

ningsfolk i Horsens. Jeg skulle sørge for alt, kom næsten 
aldrig i seng før efter midnat, og der var jeg i 10 måneder. 
Fruen kunne ikke have sine piger, hun skiftede næsten hver 
måned, og ingen kunne forstå, at jeg holdt ud så længe, 
men jeg var jo vant til at blive længe i mine pladser, så jeg 
ville holde ud. 

Der er en episode fra den tid, jeg vil fortælle om. 
Frihed var der ikke meget af, kun en søndag hver 

måned. Det her var i julen, og jeg havde fri l. juledag, men 
skulle være der igen 2. juledag om morgenen; det var fru
ens fødselsdag, og der skulle være gilde. 

Min forlovede og jeg var i mit hjem i Grumstrup jule
dag, men vi skulle sove hos min onkel og moster i 
Hovedgård, så jeg kunne komme med toget kl. 6 om mor
genen derfra, så kunne jeg være i min plads til rette tid. 

Min onkel var portør ved banen, og han fulgte mig til 
stationen. Der holdt to lange godstog med et par person
vogne 1. 

Det var mørkt, og man kunne ikke se skorstenen på 
lokomotivet, ellers var det aldrig sket. Pludselig kørte toget 
lige foran os, og jeg blev forfærdet. Mig tilbage og få min 
kæreste op, og så gik vi den lange vej til Horsens arm i arm 
i sne til langt op på benene, der var 15 km til Horsens. Vi 
varderkl. 10.30. 

Kogekonen var i fuld gang, og det hjalp noget, at hun 
var der, men en lille omgang fikjeg da. Det blev en streng 
dag, inden det blev sengetid. Jeg kunne lige så godt have 
ventet til det næste tog og have været der til samme tid, 
menjeg turde ikke, - sådan var man jo. 

Bryllup 
Jeg rejste så til marts, og vi havde bestemt, at vi ville 

giftes samme forår. Jeg syede selv alt mit udstyr og brode
rede navn på det hele. Jeg syede to sæt lagner og pudebe
træk, der var beregnet til brudesengen. Jeg syede også bru-

desærk og nattrøje med broderi, og jeg syede også nat
skjorte til min mand. 

Vi blev gift den 31. maj 1913. Der skulle lyses i kirken 
3 søndage før vielsen. Så lørdag 3 uger før var vi ved præs
ten for at bestille lysning. Min mands broder og min far var 
med, og næste dag var vi i kirke for at høre lysningen. 

Ved brylluppet var jeg i lang sort kjole med hvid besæt
ning i hals og nederdel for neden. Dertil langt brudeslør 
med påsyede myrter og myrtekrans på hovedet. Min brude
buket var hjerteblomster og lidt andet, som vi plukkede i 
haven. Jeg gemmer det hele endnu. Min mand var i sort 
jakkesæt med stift kravebryst og manchetter. Vi kørte sam
men i min fars hestevogn de to km til Vedslet kirke. Efter 
vielsen kørte vi hjem. Der var ikke noget med fotograf 
dengang. 

Vi blev gift fredag og blev i mit hjem til søndag. Da vi 
kom ud til, hvor vi skulle bo ved Aarupgård, hvor min 
mand var forkarl , var der pyntet med guirlander både ude 
og inde, så det var festligt. 

Til Hansted sogn 
Der boede vi i en dejlig lejlighed i l O måneder. Men min 

mands far syntes, vi skulle have et landbrug, og han gav os 
ca. 3000 kr. til hjælp til dem vi selv havde; så købte vi i 
april 1914 en ejendom på Hansted Mark nær Egebjerg til 
35.000 kr. med 3-4000 kr. i udbetaling. 

Der var 12 tdr. land, men vi købte hurtigt 6 tdr. land til. 
Det var en skoletoft, der grænsede til vort. 

På den tid hørte der jord til skolen, som degnen kunne 
benytte som tilskud til lønnen. 

Luftfoto af gården på Hansted Mark, Munkhøjvej nr. 15, 
taget af Kastrup Luftfoto 2. sept. 1965. Gården ligger tæt 
ved j ernbanen. Det kan fortælles, at der under 2. verdens
krig ofte var jernbanesabotage netop her, fordi sabotører
ne let kunne skjule sig for de tyske vagtposter i og 
omkring gårdene. 



Gerda og Valdemar får en lille snak, inden arbejdet 
kalder igen. Valdemar Lind var under l. verdenskrig 
indkaldt til sikringsstyrken fra 1916- 18. Han deltog i 
bevogtningen af grænsen mod Tyskland 
(Kongeågrænsen); det gjaldt om at forhindre grænse
overløbere i at slippe ind i Danmark. Han plejede siden 
hen at sige, at han havde tjent under 3 konger. 
Billedet i familiealbummet er fra ca. 1920. 

Årene gik med lykke og held, og vi fik børnene og byg
gede nyt stuehus og lavede det hele om, så det blev så godt. 
Nu syntes vi så godt, at vi kunne have en større gård; de 
store drenge kunne jo hjælpe til med alt. Men det var ikke 
nemt at rejse fra alt det, vi havde lavet. 

Vi købte så gården i Egebjerg i 1930, den var på 48 tdr. 
land for 60.000 kr. Så kom den svære tid i 1930erne, hvor 
vi næsten ikke fik noget for det vi solgte. Det var svært at 
komme igennem, men vi klarede det med henstandslov og 
anden hjælp." 

Jeg vil runde af med at fortælle en lille historie, der viser 
noget om forandringerne i landbrugskulturen. I begyn
delsen af 1960erne var der stadig høstfester i forsamlings
husene. Et år havde man i det lokale forsamlingshus bedt 
mig om at læse en historie, inden festen for alvor begynd
te. Jeg havde valgt en novelle af MartinA. Hansen, en for
fatter, der havde sin rod i den gamle landbrugskultur på 
Stevns. En historie, der netop handlede om høsten og dens 
traditioner. Jeg mener, at den hed "Guds åsyn". Dette skul
le vise sig i spidsen af den modne rugkerne som et tegn på 
Guds velsignelse, når man havde fulgt traditionerne ved at 
høste på samme måde som tidligere generationer havde 
lært var bedst. 

Og jeg sluttede min oplæsning med at sige, at jeg var 
bange for, at bønderne med den udvikling, der var i gang, 
ville miste mere af deres sjæl, end de ville vinde til deres 
bankbog. Det var vist også den eneste gang, jeg underholdt 
ved høstfesterne i Egebjerg-Hansted forsamlingshus. 

Gerda Linds beretninger giver os et lille kig tilbage til 
det tabte land. MK. 

Georg Lind kører korn hjemfra engen i 1955. I dag er der næsten ingenfamilielandbrug tilbage, hvis overhovedet 
nogen. Landbruget er blevet industrialiseret, og den gamle kultur er væk. Så kan vi hver især tage stilling til, om det er 
godt eller skidt. Fra familiealbummet. 



TRÆNINGSTIDER 

HÅNDBOLD 
EGEBJERGHALLEN 2007/08 

MANDAG o Kontingent: 
Tidspunkt: Arg an g: 2006-07 

Micro 15:30 - 16:30 2000-senere 400 kr. 

Lilleput 16:30 - 18:00 1997-98-99 600 kr. 

TIRSDAG 
Serie 1 damer 20:00 - 21 :30 

Serie 3 damer 20:00 - 21 :30 

Serie 2 herrer 21 :30 - 23:00 

Serie 3 herrer 21 :30 - 23:00 

TORSDAG Tidspunkt: 
o 

Kontingent: Arg an g: 

Puslingepiger 16:30 - 18:00 1995-96 700 kr. 

Puslingedrenge 16:30 - 18:00 1995-96 700 kr. 

Piger/drenge 16:30 - 18:00 1993-94 700 kr. 

Juniorer 18:00 - 19:30 1991-92 800 kr. 

Serie 2 + 3 herrer 19:30 - 21 :00 

Serie 1 + 3 damer 21 :00 - 23:00 

Evt. stigninger i turneringsudgifterne vil blive pålagt kontingentet. 

Opstart: Micro uge 36- Lilleput uge 34. Øvrige uge 32. o ... e\ n~e 
·~ sa:" ødt\\ ·~\efe· 

Kontaktperson senior: Birgitte tlf. 75 65 63 31 \je\ {{\ ~e s\)' 
Kontaktperson ungdom: Ulla tlf. 75 65 60 22 so{{\ gaf{\ 



Generationsskifte! 
EIF Håndbold ungdom 

Det måtte jo komme - før eller siden! Tordenskjolds soldater har efter mange års slid 
og slæb lagt uniformen på hylden. 

Hvad betyder det - hvordan ser fremtiden ud ????? 

Vi mangler desværre trænere i næsten alle rækker! 
Frit valg på alle hylder - nemmere kan det ikke være. 

l sidste udgave af Broen efterlyste vi trænere - ingen henvendelse. 

Det er fremtiden ~ såfremt vi ikke kan finde nye trænere/holdledere -
ser det ikke lovende ud. 

Følgende hold mangler trænere: 
Lilleput piger/drenge ... .. . . . .. ... årg 1997-98-99 
Puslinge Piger/drenge . .. . .. . . ... . årg. 1995-96 
Piger/drenge ... . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. årg. 1993/94 
Damejuniorer .. . ... . ...... . ..... ..... årg. 1991-92 

Træningstider kan ses på modstående side i Broen. 

Kære venner - Vi har virkelig brug for jer! Der skal friske kræfter på banen. 

Ring for yderligere information! 
Ulla Jørgensen tlf. 75 65 60 22 /23 71 88 38 



Håndboldsæsonen 2006/2007 
for mini- og lilleputter 

!marts måned gik vi på en velfortjent sommerferie fra 
håndbolden. 
Og vi kan se tilbage på en sjov, udfordrende og spæn

dende sæson med mini- og lilleputterne. 

Da vi startede træningen i august måned mødte der ca. 

20 spillere op. Og da fodboldsæsonen så småt var ved at 
slutte kom yderligere 9 spillere, således at spillertruppen i 
alt udgjorde 29. Det var jo rigtig dejligt. 

Men det var også mange spillere til 2 trænere - Hanne 
og Linette - og vi fik derfor Louise, Pernille og Lotte til at 
hjælpe og vi fik mulighed for at få mere træningstid. Det 
var dejligt for både spillerne og os. 

Ud af spillertruppen på de 29 var der 4 drenge. 
Desværre ikke nok til at de kunne have deres eget hold. I 
stedet har vi været tilmeldt turneringer, hvor piger og 
drenge har måttet spille på samme hold. 

Det har været rigtig hyggeligt og der er blevet vundet 
flere kampe end der er blevet tabt. 

Årgang 1997 pigerne har været tilmeldt som pigelilleput 
i JHF. 

Holdet har klaret sig godt. Vi har både vundet og tabt 
stort, men pigerne har haft det hyggeligt og sjovt. 

Der har også været en del som aldrig har spillet hånd
bold før og nogle som måske kun lige har spillet en sæson. 
Så vi synes faktisk at de har klaret det rigtig f1ot. 
Derudover skal det også lige nævnes, at vi ikke har haft 
nogen årgang 1996 piger. 

Der har været et rigtig godt fremmøde til træningen og 
alle (for det meste) er gået til den og vist interesse i at lære 
at spille håndbold. 

Vi kan da også se at de har udviklet sig igennem sæso
nen. 

I november var vi på overnatningsstævne i G lud Hallen. 



Det var rigtig hyggeligt. Efter at have spist madpakker 
fredag aften, blev der lavet forskellige lege med og uden 
bolde under ledelse af DG I. 

Efter en forholdsvis god nattesøvn og dejlig morgenmad 
var der håndboldstævne lørdag formiddag. 

Sidst på formiddagen var vi alle trætte og klar til at tage 
hjem. Men vi synes at det var en rigtig hyggelig tur med 
pigerne og drengene. 

Nogle af spilleme fandt også nye venner fra andre klub
ber. 

Til håndboldafslutning den 19. marts hyggede vi os med 
lidt boldlege, sækkevæddeløb, kartoffel-væddeløb og sto
ledans, hvorefter vi sluttede af med mad i cafeteriaet. 

Vi vil gerne sige tak for en hyggelig sæson og håber at 
se alle igen til næste sæson. 

Tak for den gode opbakning fra forældrene. Det er dej
ligt at se jer i hallen og til kampene. 

Vi håber at se nogle flere drenge i næste sæson, så vi kan 
få et drengehold. 

I næste sæson skal årgang 1997, 1998 og 1999 piger 

spille sammen. Lotte og Linette skal være trænere. Men vi 
kmme godt bruge et par ekstra hænder. Så hvis du har tid 
og lyst til at hjælpe med at træne så kontakt Ulla Jørgensen 
på tlf. 75 65 60 22. 

Louise, Pernille, Lotte, Hanne og Linette 

Vi er l O damer der spiller håndbold i Egebjerg Idrætsforening . Nogle af os har spillet sammen i mange år, men heldig
vis er der også kommet nye til. Vi spiller old girls. Der trænes en gang om ugen, både sommer og vinter, og så spilles 
der kampe ca. hver anden uge som regel onsdag aften. (aldrig weekend) Vi får god motion og dejlig social samvær - og 
somme tider vinder vi også en kamp! Vi har været så heldige at finde en "sponsor", som har givet os nyt tøj - Egebjerg 
Smedeværksted Vi havde tøjet på for første gang sidste onsdag, da vi skulle spille kamp - første udendørs kamp i år. 
Så selvfølgelig skulle der tages et billede af os, sammen med Søren. 
Vi vil gerne have nye med på holdet, så hvis du er 32 år eller derover er du velkommen. Vi træner mandag k/.19:00 
her i sommer- og til vinter, mandag kl. 18 i Egebjerg Hallen. På Old Girls holdets vegne Birte B. Christensen. 



Håndboldafslutning 
forMicro 

E
fter 7 gode og lærerige måneder, sluttede EIF 's 
micro håndboldspilleme sæsonen af med en afslut
ningsfest. Med hygge i hallen (som flere af spiller

ne sagde: "juhuu, i dag skal vi kun lege - ikke spille hånd
bold"), fællesspisning og leg i klubhuset, samt overræk
kelse af personlige diplomer og medaljer, sluttede vi sæso
nen for 2006-2007. 

Vi vil gerne sige tak til spilleme og deres forældre for en 
god sæson. Det har været dejligt med den store opbakning 
og tilslutning fra jeres side. Sidst med ikke mindst - tak for 
den fine blomsterdekoration vi fik til afslutningsfesten. 

Vi glæder os til den kommende sæson (start august/sep
tember 2007). På gensyn! 

Pia og Lene 



Træningslejr for Egebjergs miniputpiger 
En solrig weekend i apri l, drog Egebjergs miniputpiger 

på træningslejr, under lidt sydligere himmelstrøg. 
Lejren foregik nemlig på FC Horsens anlæg i Bankager. 
Modstanderne var både lokale, og fra stolte og tradi

tionsrige klubber, som Vejle Boldklub og Lyngby 
Boldklub. Der deltog omkring 20 hold i vores rækker. 

Det blev til både sejre og nederlag, men pigerne og 
deres ledere, havde en rigtig god og sjov tur. 

Der blev knyttet venskaber blandt pigerne, og udvekslet 
erfaringer blandt træneme fra de mange klubber. 

Det var en god oplevelse, og vi fik pudset formen af 
inden turneringsstarten. 

Der skal fra træneme lyde en stor tak til pigerne for en 
god tur, og til alle forældrene for den store opbakning på 
sidelinien. 

Med sportslig hilsen. 
Kim & Claus 



Idræt for sjov -
spil /motiom 



Nyt fra badminton! 
Endnu en sæson er gået i badmintonafdelingen for børn 

og unge - en god sæson med nye tiltag. 

På trænersiden er der sket det at Thue som har været 
med i de sidste par år, har trukket sig tilbage til fordel for 
Marc Wiberg, som er blevet hjæpetræner. Marc har spillet 
på holdet i de sidste par år, og vil primært tage sig af nybe
gynderne. 

Til Thue, kan vi alle sige tak for mange gode timer i hal
len. 

I den forgangne sæson har der været mulighed for at 
deltage i stævner. Nicklas Sørensen og Jonas Linderoth har 
deltaget et par gange i pointgivne stævner. Det var en 
udfordring for drengene, men en meget stor oplevelse, med 
god opbakning fra forældrene. Tak for det. 

Den 24. og 25. februar var den store dag, hvor lO børn 
var meldt til Monrad-stævne i Fredericia hallerne. 

Nu hvor det er dejligt forår/sommervejr, kan man næs
ten ikke huske, at det lige nøjagtigt var den weekend, hvor 
det var vinter!!!!! 

I ugen op til denne weekend var der en del sne. Lørdag 
vågnede vi op til regn, islag og advarsler i radioen om unø
dig udkørsel frarådes. Min telefon var næsten rødgløden. 
Alt var pakket og klart, kagen var bagt - kort sagt: vi ven
tede bare på at komme af sted. Men sådan skulle det ikke 
gå. Jeg turde ikke køre, da jeg skulle have bilen fyldt op 
med børn. ØV! Nogle valgte alligevel at tage af sted- det 
gik godt. 

Søndag var det farbart igen - og turen gik syd på til 
Fredericia. 

Stævnet er bygget sådan op, at der er præmier til alle 
som deltager. Man spiller så om guld, sølv og bronceme
dalje. Der blev kæmpet og svedt i kampene - så man skul
le tro at det gjaldt verdensmesterskabet. Alle var lovet 3 
kampe, for nogle blev det til 4. 

Glen Wiberg høstede en fin guldmedalje. Nicklas 
Sørensen og Søren Ravn kæmpede sig flot til hver en sølv
medalje. Selina Højsgaard, Jonas Linderoth, Helena Ravn, 
Ken Trust, Mikkel Gudman, Jonas Andersen og Marc 
Wiberg fik hver en bronzemedalje. Også godt gået at dem 
som kæmpede sig igennem islaget. 

Det er absolut et stævne vi skal med til igen til næste 
sæson - vi glæder os allerede! 

En familiedag blev det også til. Søndag formiddag var 
der fint fremmøde. Her var der rig mulighed for at vise 
hvad man havde lært i denne sæson - og så selvfølgelig få 
spillet med et familiemedlem. Her var det mig en stor 
glæde at se, at nogle havde taget både mor, far og lillebror 
med. Ken havde taget sin farfar med som gav ham kamp til 
stregen. En god dag med efterfølgende ømme muskler -
for der blev gået til den! 

Her har vi spillerne som var tilmeldt Monrad-stævnet. 
Øverst fra venstre: Ken, Jonas L, Mikkel, Helena og 
Jonas A. 
Nederst fra venstre: Glen, Søren, Selina, Marc og Nicklas. 

Til slut vil jeg sige tak til alle spilleme for nogle sjove 
og svedige timer i hallen i Egebjerg. Vi ses til september 
Igen. 

Nye spillere i den skolesøgende alder, drenge som piger 
er meget velkommen. 

Og der er ikke nogen som er for dårlige til at være 
med. 

Tina Jørgensen 
Badmintontræner i Egeberg Idrætsforening 

Her har vi nogle af spillerne- desværre mangler der en 
del den dag fotografen var til stede! 
Øverst fra venstre: Kristian, Jonas A, Helena, Marc, 
Selina, Jonas L. Ken, Daniel, Mikkel, Simone, Glen, 
Tobias, Søren og Nicklas. 



Hoppepude i Egebjerg 
EIF har købt en hoppepude, som primært skal bruges til 

arrangementer i idrætsforeningen. 

Men det er også muligt for interesserede, at leje den til 
en yderst overkommelig pris. 

Hoppepuden måler 9 x 9 meter, og transporteres i en 
trailer. 

Den er nem at slå op, og både børn og voksne, 
nyder at udfolde deres akrobatiske evner på sådan en 
hoppepude. 

Er du interesseret i at leje den til din næste gadefest, 
klassefest, børnefødselsdag el. lign., kan du kontakte 
Claus Trust for nærmere oplysninger vedr. priser og 
afhentning. 

Sportsfest i Egebjerg 2007 
Fra torsdag den 30. august til og med lørdag den 1 . 
september er der sportsfest i Egebjerg Idrætsforening. 

Det bliver nogle dage med oplevelser og sjov for hele 
familien. 

D 7 -mands fodbold turnering for voksne (både aktive og 
knap så aktive), torsdag. 

D Håndbold og fodboldkampe med de lokale stjerner, torsdag og 
fredag. 

D Grillhygge med kylling og pølser, torsdag. 

D Levende musik i teltet, fredag. 

D Helstegt pattegris(e), fredag. 

D Børne-disco i klubhuset, fredag. 

D Morgenkaffe for alle i hallen, lørdag. 

D Lege og aktivitetsdag i hallen lørdag fra kl. 11.00-14.00. 

D Og måske et par overraskelser undervejs. 

Programmet med de præcise tidspunkter kommer efter sommerferien. X Sæt bare kryds i kalenderen allerede nu. 



GYMNASTIK DAMER 
Start onsdag den 12. september kl.18:30 til 19:00. 

(evt. nogle gange til kl. 20:00) 
Leder: Åse Bertelsen. 

IDRÆT FOR SJOV 
Start onsdag den 12. september kl. 15:00 til 16:00. 

Fra seks til syv år og frem ??? 
Leder: Tina Jørgensen. 

BADMINTON UNGDOM 
Start onsdag den 12. september kl. 16:00 til 17:00. 

Leder: Tina Jørgensen. 

BADMINTON SENIOR 
Tilmelding mandag den 1 O. septemnber kl. 20:30. 

Start mandag den 1 O. september kl. 21 :00 til 22:00. 

Næste nummer af Broen udkommer lørdag og søndag den 15. - 16. 
september, og for at få stof med til dette nummer, 

er sidste afleveringsfrist tirsdag den 21 .. august 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. 



Historiens største 
fod boldturnering 

i Egebjerg 
Cafeteriaforeningen afholder i uge 24, Egebjergs største 

Bord-fodboldturnering 
Med flotte præmier til vinderne. 

Turneringen foregår fredag aften fra kl. 18.30 - ? for senioerer over 18 år. 

Og lørdag fra kl. 11.00 - ? for alle. 

Derudover vil klubhuset være åbent hver dag, hele ugen fra kl. 18 - 20. 

Her vil der være mulighed for at komme og træne til turneringen. 

Indkøb: 

Der vil være 2 borde til rådighed. 

Hvert hold skal bestå af 2 personer. 

Så mød op og få en hyggelig aften, eller en god og sjov dag, 
med venner, naboer, familie etc. 

Se i øvrigt opslag i cafeteriet i hallen. 

Mvh. 
Cafeteriaforeningen. 

Cafeteriaforeningens bestyrelse 2007 
Formand: 
Tina Madsen 
Vesterhøjsvej 34, 40 24 27 52 
madsen-co@hotmai l. c om 

Kasserer: 

Næstformand: 
Ann-Mari Rasmussen 
Askeholm 43, 60 11 78 40 
rasknud@stofanet.dk 

Bemanding: 
Winni Hedensted 
Åvej 15, 26 89 75 71 
ejvindhviid@pc.dk 

Jette Phillips 
Gl. Kirkevej 41, 29 28 46 59 
jetteu p@ privat. d k 

Thomas Christensen 
Åvej 15, 60 91 15 98 
thomas-winni@hotmail.com 



StHanstedA 
reguleringsprojekt 

Historien bag vådområdet ved St. Hansted A 
En arbejdsgruppe under Horsens Ren Fjord undersøgte 

i efteråret 1997 mulighederne for genslyngning af St. 
Hansted Å på en ca. 1500 meter lang strækning opstrøms 
motorvejen. Opgaven med gennemførelse af projektet blev 
overdraget til Vejle Amt i 1999, men muligheder for finan
siering af projektet var ild(e til stede, og først i oktober 
200 l fik amtet tilsagn om tilskud til gennemførelse af de 
nødvendige tekniske og biologiske undersøgelser. 

Det viste sig, at projektet ild(e kunne udføres som det 
oprindeligt var tiltænkt af arbejdsgruppen. En større gen
slyngning afvandløbet i området ville betyde så store over
svømmelser, at en beboelse i området ville blive generet 
betydeligt. I stedet kom projektet til at indeholde en række 
mindre tiltag, der samlet set vil kunne fjerne kvælstofover
skuddet fra oplandet, forbedre vandløbsforholdene, skabe 

ny natur og sikre en sammenhængende græsning af de 
vandløbsnære arealer nord for åen. 

Hansted Ådal var i tertiærtiden en dalsænkning, og åda
lens nuværende konturer blev dannet under sidste istid. 
Sammen med Bygholm Ådal udgør Hansted Å systemet de 
væsentligste kilder til Horsens Fjord. 

Lige før Hansted Å løber ud i Horsens Fjord, danner den 
nordøst for Horsens et udstrakt lavvandet brakvandsområ
de, Nørrestrand, som er et værdifuldt område for såvel 
planter som dyr. 

Vådområdets placering nordvest for Horsens. 4,5 km 
nedstrøms projektområdet findes den værdifulde fersk
vandssø, Nørrestrand. Syd for Hansted Å findes det andet 
store vandløbssystem til Horsens Fjord - Bygholm Å. 

St. Hansted Å blev reguleret første gang i 1914. Åen 
blev udrettet og uddybet op til l m på den øverste stræk-



Horsens Fjord 

Vådområdets placering nordvest for Horsens. 4,5 km nedstrøms projektområdet findes den værdifulde ferskvandssø, 
Nørrestrand Sydfor Hansted A findes det andet store vandløbssystem til Horsens Fjord- Bygholm A. 

ning. I 1955 blev der foretaget en yderligere regulering og 
uddybning af åen fra Egebjerg Enge til Nørrestrand. 

Ved denne regulering blev de 4 pumpelag Egebjerg 
Enge, Hansted Enge, Bygholm Enge og Horsens Enge 
oprettet. 

Hvorfor etablere våde enge ? 
Projektområdet omfatter ca. 59 ha og forløber 1100 

meter langs St. Hansted Å til Motorvejsbroen. De våde 
enge skabes ved afbrydning af drængrøfter på udvalgte ste
der, så drænvand i højere grad tvinges gennem engjorden 
på sin vej mod vandløbet. 

Desuden genetableres et 300 meter langt slyng på St. 
Hansted Å, hvorved vandstanden i åen hæves med l 0-20 
cm. 

I de våde enge er naturen i stand til at fjerne en stor del 
af kvælstoffet. Bakterier i engene omdanner nitrat til frit 
kvælstof, som er en harmløs luftart. 

Det forventes at projektet kan fjerne op mod 7,5 tons 
kvælstof om året, svarende till30 kg N/ha. 

Foruden fjernelse af kvælstof, forventes det, at projektet 
vil medvirke til en tilbageholdelse af fosfor. 

Sidstnævnte er en væsentlig faktor for den stadig sti
gende tilgroning af Nørrestrand, samt for miljøtilstanden i 
den indre del af Horsens Fjord. 

Den våde engjord er som regel iltfattig Manglen på ilt er 
barsk for de fleste organismer. Men nogle bakterier kan 
ånde med nitrat (N03) i stedet for frit ilt. Som resultat 
omdanner bakterierne nitrat-en til harmløst atmosfærisk 
kvælstof (N2), som forsvinder op i luften - ud af vandmiljø
et. 

St. Hansted Å er målsat som laksefiskevand på 
strækningen fra Vintenskov til Horsens Nørrestrand. 
Målsætningen er ikke opfyldt, fordi vandløbet er ensfor
migt med en mudret/sandet bund uden levesteder for fisk 
og smådyr. Det forventes , at genslyngning af St. Hansted Å 
vil forbedre de fysiske forhold i vandløbet. 



Reguleringsprojektet omhandler vandløbsstrækningen st. 
1960 til motorvejsbroen i st. 3072. De angivne stationering
er er i henhold til det gældende regulativ. Den stiplede røde 
linje angiver projektområdet. 

Udfra en samlet vurdering af de kulturhistoriske interes
ser i området vil projektet ikke få negative konsekvenser 
for eksisterende synlige kulturspor. En generelt højere 
vandstand i området vil umiddelbart også kunne forventes 
at have en positiv effekt på bevarelse af eventuelt organisk 
materiale i tilknytning til kendte stenalderbopladser i områ
det. 

St. Hansted Å er optaget som amtsvandløb. Det gælden
de regulativ er vedtaget i marts 1990. 

Reguleringsprojektet omhandler vandløbsstrækningen 
st. 1960 til motorvejsbroen i st. 3072. De angivne statione
ringer er i henhold til det gældende regulativ. Den stiplede 
røde linje angiver projektområdet 

Nuværende afvanding i grøfterne 
På den aktuelle strækning af St. Hansted Å ·findes 

omkring 25 forskellige grøftesystemer. Grøfterne løber 
vinkelret på åen, og udløbet bestå ofte af en kort·rørled
ning. De fleste af systemerne er betydelig vandlidende på 
grund af manglende vedligeholdelse. Ved flere af grøfterne 

Foto den 14. februar 2006: Grøft/tilløb til St. Hansted A 
st. 2500. Vandstanden i grøften er ca. 10 cm under 
terrænniveauet. Indenfor projektområdet findes op mod 
3200 meter åbne kanaler 

er der konstateret en betydeligt niveauforskel mellem 
vandstanden i åen og vandstanden i grøfterne. Dette skyl
des primært, at grøfternes udløb er sandet til eller at rørun
derføringerne er brudt sammen. Grøfterne tilstand er 
registret den 14. februar 2006 ved indmåling afvandstande 
og fotografering. 

Til disse kanaler tilstøder et stort antal drænsystemer, 
dels i selve ådalen og dels fra oplandet. Drænsystemerne 
er kortlagt i stor udstrækning på nordsiden af Hansted Å 
vha. gamle drænplaner fra Hedeselskabets arkiv. På sydsi
den af åen har det ikke været muligt at skaffe drænplaner. 
Arealerne har dog tydeligvis været afvandede, hvilket for
mentlig har været udført af andre entreprenører. 

Projektforslag 
Ændringer af grøftetilløb 

Ved projektgennemførelsen afbrydes udvalgte grøfter 
inden deres udløb i St. Hansted Å. Afbrydelsen foretages 
ved at grøfterne tildækkes over en strækning på minimum 
l O meter. Ofte vil det være muligt at anvende de nuværen
de overkørsler som afbrydelse for drænvandet til åen. 
Overkørslerne tages op eller knuses hvorved der skabes en 
effektiv barriere for drænvandet. Det er hensigten, at grøf
terne med tiden vil gro til og gradvis opfyldes. Afbrydelsen 
af grøfter er vist på oversigtskortet, bilag l. 

Ved nogle af grøftesystemerne vil det ikke være relevant 
at afbryde forbindelsen til vandløbet. Det drejer sig speci
elt om systemerne i den nordvestlige del afprojektområdet, 
hvor oplandet ikke er dyrket landbrugsmæssigt, og hvor 
kvælstoffjernelsen derfor vil være minimal. Samtidig er de 
ejendomme og fritidshuse, der ligger i kanten af de nordli
ge projektområde, afhængig af afvandingen fra~grøfterne, 
og en total afbrydelse vil skabe store gener. 

Almindelig vedligeholdelse af disse grøfter i deres 
nuværende stand vil fortsat være tilladt, men en væsentlig 
ændring i vandføringsevnen vil ikke være lovlig, f.eks. i 
form af uddybning. 



I områdets nordøstlige del omlægges et større dræntil
løb, således at vandet ledes ned over engene. Omlægningen 
omfatter etablering af en ny, Jukket rørledning for at 
beskytte et værdifuldt naturområde. 

Konsekvenser af projektforslaget 
En stigning i vandstanden i ådalen vil volde størst gene 

for ejendommen, beliggende Rådved Kærvej 60. Imidlertid 
vil afværgeforanstaltninger omkring beboelsen samt udfø-



relse af andre projekterede foranstaltninger, så vandet hur
tigere kommer væk fra engene ved oversvømmelser, bety
de, at afvandingsforholdene ved ejendommen vil kunne 
sikres. 

Samtidig fastlægges en øvre grænse for vandstanden, 
idet der tages udgangspunkt i den eksisterende skalapæl i 
st. 2400. 

Forholdene ved ejendommen bliver kritiske, når vand
standen når op omkring skalaens top i kote 1,35 m DNN. 
Beregninger af de nuværende forhold viser, at vandstanden 

i sommerperioden kan forekomme i dette niveau i op til 14 
dage, hvis grøden ikke bliver slået. Dette målepunkt ind
skrives i regulativet som en øvre grænse for vandstanden, 
hvorefter der skal foretages grødeskæring, idet niveauet 
dog skal være overskredet i mere end 14 sammenhængen
de dage. 

Endelig skal det bemærkes, at ådalens store bredde 
giver en betydelig magasineffekt ved oversvømmelser. Det 
betyder, at vandstanden ikke stiger, selvom vandføringen i 
åen øges betydeligt. 
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KALENDEREN 
JUNI 
Onsdag den 6. kl. 12:30. 
Hansted-Egebjerg Husholningsforening. 
Den årlige udflugt går til Bjerringbro, Silkeborg 
og omegn. 
Vi skal besøge Laden og Vejrups have i Vester 
Velling. Vejrups have er en 1 0.000 kvm stor dej
lig have med tusindvis af blomster, specialist i 
stauder, mange dagliljer, pæoner, Iris m.m. Et 
eldorado af 1500 arter af stauder, mange små 
træer, buske og sommerblomster. Sten- og 
vandpartier. Der er også brugskunst, tørrede- og 
silkeblomster, glas, lys, og dekorationer. Vi 
drikker eftermiddagskaffen her. 
Derefter kører vi til Herdis og Harry Andersens 
have i Dalsgård. 
Der skal vi se klippede træer og buske, højbede 
med stenplanter, grotte med vand og mange 
sten. Japansk inspireret afdeling med pavillon af 
bambus, 2 vandbassiner med kaikarper og stør, 
vandløb og vandfald. 
Vi kører ad smukke veje til Vestermølle 
v. Rørbæk Sø, hvor en lækker aftensmad 
venter os. 
Pris kr. 300,-. Der er afgang fra Egebjerghallen 
kl. 12.30, med bus. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 29. maj. 

Lørdag den 23. kl. 20:00. 
Lundum Sogns Borgerforening. 
Holdes der Set-hans bål på sportspladsen. 
Traditionens tro stater vi med fakkeltog fra 
P-pladsen ved naturstien kl. 20.00 
Bålet tændes kl. 21.00 
Der kan købes lidt til ganen i boden 

AUGUST 
Fredag den 1 O. kl. 17:30. 
Egebjerg-Hansted forsamlingshus. 
Lars Lilholt koncert 1 O. August 2007. Egebjerg-

Hansted Forsamlingshus arrangerer sædvanen 
tro tur til Lilholt koncert i Hornsyld. Tag med til 
en aften, hvor vi skal høre "De lyse nætters 
orkester" spille de numre som vi kender, og helt 
sikkert også en del nye. Tag med til en festlig 
aften, med god musik og høj stemning. 

Program: 
17.30 Spisning. 
19.30 bus afgår fra forsamlingshuset 
til Hornsyld. 
20.30 Koncert start. 
Ca. kl. 24 ankomst retur til forsamlingshuset. 
Pris inkluderer: Spisning i Forsamlingshuset, 
bustransport, entre til koncert. 
Voksne: 300 kr. Børn under 12.år 150 kr. 
Alle er velkomne. 
Tilmelding: Lars Madsen, Gl. kirkevej 17. 
Tlf. 75 65 69 47 Hverdage bedst efter kl. 15.00. 

Lørdag den 18. 
Lundum Sogns Borgerforening. 
Byfest. Hele dagen vil der foregå forskellige aktiv
teter og dagen afsluttes med festmiddag og dans 
(kun for medlemmer af Lundum borgerforening) 

Tirsdag den 21. kl. 18:30. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Besøg hos WOrtz Keramik, Odelsgade 46, 
Juelsminde. Aftenstur til Bjerre Herred mod 
Juelsminde, hvor vi besøger WOrtz keramik og 
slutter af på Havnens Cafe og restaurant med 
en Stjerneskud. Pris 150,- kr. 
Der er afgang fra Egebjerghallen kl. 18.30 med 
bus. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 14. august. 

Tirsdag den 21. kl. 19:00. 
Sidste frist for aflevering af Brostof til 
September nr. der udkommer lørdag og søndag 
den 15.-16. september. 

Onsdag den 22. kl. 09.00. 
Menighedsrådene i Lundum og Hansted. 
Menighedsrådene i Lundum og Hansted 
indbyder hermed til årets sogneudflugt 
Turen går i år til Koldingområdet med besøg i 
Vonsild kirke, middag i "Den gyldne Hane" ved 
Geografisk Have, og slutter med rundvisning og 
kaffebord på Koldinghus. 

Program: 
Kl. 09.00: Afgang fra Hansted kirkes 
parkeringsplads. 
Kl. 1 0.00: Ankomst til Vonsild kirke, kaffe og 
rundstykker 
Kl. 1 0.45: Rundvisning i kirken ved 
sognepræst Klavs Bo Sørensen. 



Kl. 11 .30: Afgang fra Vonsild kirke 
Kl. 12.00: Middag i "Den gyldne Hane", der kan 
strækkes ben i Geografisk Have. 
Kl. 13.30: Afgang fra "Den gyldne Hane". 
Kl. 14.00: Koldinghus. Rundvisning i 
udstillingen: "Kaffe, kage, te og chokolade". 
Herefter kaffebord. 
Kl. 17.00: Afgang fra Koldinghus . 
Kl. 18.00: Hjemkomst 
Prisen for deltagelse: 200 kr., som opkræves 
i bussen 
Tilmelding senest onsdag den 8. august til: 
Bettina Christensen, 75 65 68 40 

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

SEPTEMBER 

Tirsdag den 4. 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. 

Torsdag den 20. kl. 17:45. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Bowling og spisning. Vi mødes kl. 17.45 ved 
Bowl'n 'Fun på Strandkærvej 87, hvor vi først 
bowler, derefter skal vi spise kl. 19.00. Deltagere 
der ikke bowler er også velkommen. Pris uden 
bowling 125,- kr, med bowling 150,- kr. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 
13. september. 

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

Broen ønsker sine læsere 
og annoncører en 
rigtig god sommer. 

Arrangernenter 
på Egebakken 

juni - juli - august 
2007 

Onsdag den 20. juni kl. 17.00: 
Sommergrillfest på Egebakken. 
Onsdag den 20-6 bliver grillen tændt så vi 
kan hygge os med god mad, sang og lidt 
god musik. "De goe gamle"spHler "de goe 
gamle" vi kender så godt. Vi håber, rigtig 
mange møder op til en hyggelig aften. 
Menuen villyde på: 
Pølser og kyllingebryst 
Kartoffel- og grøn salat 
1 øl eller 1 vand 
Kaffe og småkager 
Af hensyn til køkkenet vil vi gerne l tilmel
der Jer og betaler kr. 75,.-forud til Jytte 
Guldmann - Egebakken, senest onsdag, 
den 13. juni 
Alle er hjertelig vel.komne. Med venlig 
hilsen Centerrådet/Egebakkens venner 
Tilmelding nødvendig., se opslag . . 

Onsdag den 27. juni kl. 15.00: 
Gudstjeneste. ·· 

Onsdag den 25. juli kl.. 15.00: 
Gudstjeneste. 

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

Fredag den 1 O. august kl. 14.00: 
Fernisering. Arr. centerrådet 

Torsdag den 16. august kl. 14.00: 
Lysbilledforedrag v/Sigfred Munk 
"Arets gang på Hansted Kirkegård". 
Arr. Egebakkens venner. 

Lørdag den 25. august kl. 14.00: 
Cafedag for Beboere på Egebakken. 
Arr. Centerrådet 

Onsdag den 29. august 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 

Maskinsliberiet 
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 
• T~talentreprise 

• Helårshuse 

• Sommerhuse 

• Renovering 

Gammel 
Næssevej 36, 
8700 Horsens 

iY 

Tlf. 
20 31 72 77 
www.tmma.dk 

DAMKJÆR ANLÆGSGARTNERFIRMA APS 

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

Kontakt os på telefon 

75 65 45 94 
NYANLÆG - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE 

www.damkjaer-ag.dk 

-~~ 
~ Dansk Autohjælp 

da'ifsk 
autohjælp 

Egebjergvej 134, 
8700 Horsens 

Døgnvagt 

75 65 49 80 

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

Rekvirer produktinformation, prisliste. 
www.lundumsavvaerk.dk 

4" Lærk-klinke 
beklædning 

- - 6" Lærk-klinke-
--"-~~-= --~;:~'2. beklædning 

::::::w&1J~ 19x125 mm 
Kaimar brædder med fjer og not 

Lundum Savværk ApS 
- det grønne savværk 

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

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



Alt hvad du tænder på 

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 a!\ 
• Gasinstall. \Y 
• Gasservice 8 
75 65 62 45 ~ 
Mobiltlf. 40 45 54 38 
Skovgårdsvej 18 - Egebjerg 
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens 

-,... ............. ......~.~ ----- ~ 

1øi lit IIam & Ilende 
Nørregade 43-45- Telf. 75 6113 88 

8700 Horsens 

Egebjerg Entrepren~rforretning 
V/Aut. kloakmester Peter Daugaard 

Vi udflrer bl.a. 
Jord - Kloak - SUbearbejde. 

Ny- og tilbygninger. 
Privat - Erhverv - Landbrug. 

Tilsluttet: Kloakmesternes Kvalitetskontrol AJS 

Sorthtjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens 

75 65 69 65 • 40 98 69 65 

Nu er tiden til nyt tag! 
Alt i renovering, "'"'"'"' 
reparat!o~. Isolering, ~ARÅNTI,ØØ' 
brandSikring, /////" ORDNING )l/11" 
vinduer, dtre og 
udestuer af tro , plast 
og aluminium, 
Nybygning og 
tilbygning. 
Vi er ogsD Decra 
tageksperter. 

=~r 
KØKKEN & BAD 

~ 

FACADEVINDUER 

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



Hvorfor blive stjernetosset over stenslag? A utdV/es 
Der er ingen grund tit at blive stjernetosset over et stenstag i 
frontruden. Hos din lokale AutoMester f lir du hurtigt og nemt Flere glade bilisser 
udbedret skaden- oftest mens du venter. Og til en glad pris. 
Kør ind ti l 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 

MURERFIRMAET 

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

Din lokale 
varmeleverandør 
O Industrigasser 

O Afdækningsbark 

O Alt i fast brændsel 

O Træflis • strøspåner 

O Vejsalt 

O Flaskegas + tilbehør 

O Petroleum • smørreolie 
O Træpiller • træbriketter 

O Fyringsolie • autodiesel 

O Kulterminal på 
Horsens Havn 

Tlf. 75622266 • 75:628008 
Fax 75628007 • 75621902 

l l .. 

--:" \ :~ ~\ · .. 
/ 1 l\""" . 

Guldager Energi AIS 
Frederiksberggade 25 

8700 Horsens 


