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BESTYRELSEN: 
Egebjerg - Hansted Støtteforening EIF: 
Arne Laursen (formand) 
Bavnehøjvej 11 ..... 75 65 64 60 - 20 88 56 26 
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Egebjergskolen: 
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Lundum Borgerforening: 
Jette Andersen, Sydtoften 3 ..... ... 75 65 40 87 
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V agtskifte på Broen 
Hans Thomsen har, efter 20 år ved roret på 
dette blad, valgt at takke af. Hans var 
initiativtager til bladet, som udkom første 
gang i 1988. 

Dette initiativ var og er stadig unik. Bladet 
Broen høster megen anerkendelse fra andre 
bysamfund - ja de er endda 
lidt misundelige på os. 

sker i området. Det store arbejde, som Hans 
har lagt i dette blad gennem de mange år, skal 
der lyde en meget stor tak for. 

Arbejdet med Broen vil fortsat blive udført i den 
ånd, som Hans Thomsen har været primus 
motor for. Arne Laursen 

Formand 

Det er ikke mindst på grund 
af Hans Thomsen, at Broen 
altid er blevet læst med stor 
interesse blandt områdets 
beboere. Hans har været 
ildsjælen og bindeleddet 
mellem de foreninger og 
annoncører, der bakker 
bladet Broen op. 

MURERFIRMAET 

Den opbakning fra alle, der 
har været gældende gennem 
alle årene, håber jeg vil 
fortsætte, såvel fra læserne, 
foreningerne og 
annoncørerne. Det er fortsat 
vigtigt med sådan et blad, 
der giver mange nyttige 
informationer om de ting, 

Højbovej 14 . 8700 Horsens 
Tlf. 75 62 62 09 . 20 44 33 09 
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Hans omsen 
Arets borger 2007 
Af Mogens Kirkegaard 

B
roens udvalg til valg af årets borger havde ikke de 

store overvejelser i år. Der var i alt 8 indstillin
ger, og halvdelen af de indsendte forslag pegede 
på Hans Thomsen. 
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Begrundelserne spænder over nogle af de mange ting, 
som Hans har lagt arbejde i gennem årene samtidig med, at 
han med flid og interesse passede sit arbejde som kirke
gårdsgartner i Hansted. 

Han har været formand for Egebjerg Idrætsforening qg 
han tog initiativ til oprettelse afEIF støtteforening. Han var 
initiativtager til start af vort lokalblad "Broen" og har været 



dets formand i 20 år. Og ikke mindst er Hans Thomsen 
nuværende formand for Egebakkens Venner; her bruger 
han meget af sin fritid på at gøre det hyggeligt for pleje
hjemmets beboere. 

"Hans Thomsen er en lokal ildsjæl, som tit tilsidesætter 
sine egne behov frem for andres, men som alligevel altid 
har et smil og en lille sludder til overs til dem, som han 
møder på sin vej", hedder det j en af indstillingerne. 

Jeg besøgte Hans Thomsen i begyndelsen af november 
for at få en snak med ham om hans store indsats gennem 
årene i det lokale foreningsliv. Hans og Solveig flyttede i 
år ind i et nybygget hus på Stængervej præget af deres sans 
for kvalitet og detaljer. Fra stuen er der en dejlig udsigt til 
golfbanens grønne arealer, og på terrassen er der stenkunst, 
som vidner om en livslang interesse for stenenes magi. 

Om Hans og hans arbejde for Hansted kirke og kirke
gård har Frands Paaskesen tidligere (i 1999) skrevet her i 
Broen. 

Hans blev pensioneret for tre år siden og er nu 68 år. 
Helbreddethar drillet lidt i den seneste tid, så han har måt
tet økonomisere med sine kræfter. Bl.a. har han afgivet for
mandsskabet i Broen til Arne Laursen. 

- Hvornår kom du til Hansted? 
Det gjorde jeg i 1973, da flyttede vi til Hansted, men jeg 

var begyndt at arbejde på kirkegården allerede året før, da 
jeg var 34 år og fikjobbet som ringer og graver. Jeg kunne 
godt tænke mig at bo i en landsby som Hansted, så det var 
helt fint. 

Da vi blev gift i 1965, købte vi en ejendom på 20 tdr. i 
Raadved kær, og der lavede vi smågrise ude, samtidig med, 
at vi arbejdede begge to. Min kone var i 
Landbosparekassen, og jeg arbejdede ved stenhugger 
Laursen. I 1967 fik jeg arbejde på Vestre Kirkegård i 
Horsens, og der var jeg, indtil jeg så kom til at arbejde i 
Hansted. 

Hos stenhugger Laursen kom jeg til at arbejde med at 
lave gravsten, og j eg har altid syntes, -at det var spændende 
at arbejde med sten. Der er ingen sten, der er ens, og når 
man begynder at hugge i en sten, så kommer der forskelli
ge farver frem, og når man sliber en sten, kommer der for
skellige årer og ting frem. Når man rar en sten ind, er den 
kedelig og grå at se på, men ved arbejdet med den bliver 
den utrolig flot, det er det, der er så spændende. 

- Oplevede du Hansted dengang 
som et lille, lukket samfund? 

- Det komjeg nok aldrig til at mærke, for som ringer og 
graver fikjeg en fantastisk kontakt med mange mennesker. 
De kom jo her på kirkegården og skulle have lavet noget 
ved deres gravsteder, og det var jo m~st Hansted borgere, 
så derfor fik jeg ret hurtigt en vennekreds her. Det var et 
dejligt, selvstændigt arbejde, for præsterne blandede sig 
aldrig i kirkegårdsarbejdet Fra 1978-92 var jeg medlem af 
menighedsrådet, og i 1992 valgte jeg at træde ud. Men jeg 
havde altid arbejdsmæssigt haft et godt forhold til menig
hedsrådet. Man bifaldt mine forslag, og så·blev de sendt til 
provstiet, og det var jo Arne Thomsen dengang, og så rin-

gede _han ud til mig. Du Hans, sagde han, vi har set dine 
tegninger, og jeg synes, at du skal bare gå i gang. 

- Men du fik efterhånden lyst til at engagere dig endnu 
mere i lokalsamfundet. Jeg kan blandt andet huske, at du 
var med til dilletant i Forsamlingshuse, hvor du spillede en 
præst. 

- Ja, det er korrekt. Jeg har et billede fra dengang. Jo det 
var det første, jeg blev engageret i. Men ellers komjeg i 
bestyrelsen i forsamlingshuset, hvor Calle var formand og 
Svend Aage kasserer. Jeg var med til at renovere huset, slå 
de små stuer sammen til en større, lave en ny facade og toi
letterne i kælderen. Alt det der gravede vi ud med hånd
kraft og kørte jord væk. Jo, der skete meget. 

- Hvad var det næste, du kastede dig over? 
-Det var idrætsforeningen. I 1978 blev jeg valgt ind i 

bestyrelsen og blev formand, det havde jeg nu ikke regnet 
med, at jeg skulle være, men det blev jeg så og var der i 10 
år. Idrætsforeningen havde pladsmangel, vi havde kun en 
bane, som vi skulle træne på og spille kampe på, og uden
dørs håndbold på om sommeren. Om vinteren kørte vi til 
Gedved for at spille badminton i deres boblehal. Vi havde 
oparbejdet en stor badmintonafdeling, og det kneb simpelt
hen sådan at fa plads, selv om vi også havde skolens lille 
gymnastiksal at spille i, men det slog ikke til. 

Men så kom vi i gang med at bygge hallen, mens jeg var 
formand. Vi havde forhandlinger med kommunen om at fa 
bygget klubhus også, og det skete så også. Skolen havde jo 
også en stærk interesse i at fa bygget hallen, og vi havde et 
godt samarbejde med skolen. Og så fik vi de to nye baner, 
grusbanen og opvisningsbanen, og det hjalp jo godt. 

- Du tog senere initiativet til at 
få startet støtteforeningen? 

- Ja, da jeg så kom ud af bestyrelsen, syntes jeg at der 
manglede en støtteforening, der kunne gøre nogle ting 
sideløbende med idrætsforeningen, og_yi gik så i gang med 
at tegne medlemmer og kom op på ca. 300, og støttefor
eningen eksisterer stadig. Økonomisk betød det, at vi 
kunne aflevere 40.000 kr. til idrætsforeningen hvert år, så 
meget kunne vi samle ind. Pengene skulle fortrinsvis gå til 
ungdomsafdelingen, og vi mødte stor velvilje rundt 
omkring. 

-Det er noget, jeg altid har beundret dig for, at du kunne 
gå rundt og stemme dørklokker og opnå de resultater. 

- Det har jeg egentlig også selv undret mig lidt over, at 
man ved at gå rundt og fortælle folk om sine tanker kunne 
få folk til at støtte økonomisk i den grad. Det har jeg nok 
været heldig med. Jeg tænker også på dengang, vi skulle 
have et klaver oppe på plejehjemmet, da var der mange, 
der gav et bidrag. 

-Og så var der "Broen", som du fik startet 
- Det kom sig af, at mens jeg sad i menighedsrådet, og 

samtidig var formand for idrætsforeningen, da kunne jeg 
godt se, at vi hver især lavede et lille blad og sendte rundt, 
men at der måske kun var begrænset interesse for at læse 
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dem. Derfor syntes jeg, at det ville være en bedre ide, hvis 
vi alle sammen skrev i samme blad. Og da så skolen star
tede kulturcenteret, da fik jeg bl.a. lov af Ole Gregersen til 
at fortælle andre foreningsrepræsentanter om mine tanker. 
Og så lykkedes det jo at få startet bladet, ikke mindst, fordi 
Niels Bjerregaard lovede at redigere det. De første år kom 
der flere og flere foreninger med, og det var mit job at gå 
rundt og snakke med dem. 

Egebakken og venneme er nogle af de sidste, der er 
kommet med i kredsen af medudgivere af bladet. 

-Du er jo født i Vestjylland. Savner du ikke ind imellem 
din hjemstavn? 

- Jo, måske nok til at begynde med, for både natur og 
folks mentalitet er forskellige. For eksempel, når man der
ovre skal holde fest, så lægger man en seddel op i Brugsen, 
hvor folk så kan skrive sig på, og så kommer de jo fra alle 
verdenshjørner, der er man venner alle sammen. Herovre er 
det mere sådan, at man har en mindre vennekreds, som 
man ser til sammenkomster. 

Jeg har dog altid følt, at folk på egnen har taget godt 
imod mig, og at det er rart at være her. Men mange gange 
er det vist lidt tilfældigt, hvem man som ny tilflytter begyn
der at komme sammen med. 

- Synes du, at forældrene til børn og unge engagerer sig 
nok i de foreninger og institutioner, der beskæftiger sig 
med deres børn? 

- Jo, der mangler vi nok noget. Jeg ved ikke, om man 
kan undskylde dem, for det er nok lidt hårdere for de 30-40 
årige at være på arbejdsmarkedet i dag, er det ikke? Men de 
vil også mere, end man ville tidligere. Forældrene vil både 
rejse og gå i teater, de vil så mange ting, og arbejdspladser
ne kræver meget af dem, og når man så kommer hjem, så 
orker man måske ikke mere. 

Men det er lidt ærgerligt, at det skal være sådan, for fx i 
idrætsforeningen mangler man de folk på 30-50 år til at 
hjælpe med til at skabe gode rammer omkring de unges fri
tid, det gør vi. Man savner nok nogen flere yngre, der vil 
gå ud og gøre et frivilligt arbejde. 

Når Hans Thomsen har kunnet klare at påtage sig de 
mange og store tillidshverv, han har overkommet, skyldes 
det ikke mindst, at hans kone, Solveig, og deres to døtre, 
Marianne og Dorthe, har givet ham deres fulde opbakning. 

"Broen" ønsker Hans til lykke med den velfortjente 
hæder og håber, at helbreddet retter sig, så han kan nyde sin 
tilværelse som pensionist i fulde drag. 

Som omtalt var Hans Thomsen med til at spille dilletant i Forsamlingshuset. Billedet viser aktørerne fra stykket "Den 
nøgne sandhed", der blev opført i marts 1977. 
Bagest fra venstre ses Erik Jensen, Irma Pedersen, Bernd Hansen, Elly Juhl og endelig helt til højre Hans Thomsen, 
der i dagens anledning var blevet forfremmet fra graver til præst. 
Forrest sidder Bernt Stribolt, Hanne Andreasen, Else Bregendahl og P Møller Hansen. 
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Hansted -Egebjerg 
Husholdningsforening 
Program for januar -
februar - marts 2008 
Tirsdag den 15. Januar. Besøg på det nye Hotel OPUS på Egebjergvej. 
Vi mødes kl. 19.00 ved Hotel OPUS, hvorefter der vil blive rundvisning på 
hotellet, og fortalt om deres opstart. Aftenen slutter med hyggelig samvær. 
Tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den 8. januar. 

Tirsdag den 19. februar. Besøg af kok Ole Jørgensen, Egebjerg. 
Vi mødes i klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19.00, her vil Ole Jørgensen komme og 
fortælle om sund mad, og måden på hvordan man laver sund mad i kantiner i dag. Han vil 
også fortælle om den flotte pris, man vandt i kantinen på Jyllands Posten, som blev 
Årets vinder 2007, i Detail- og Foodservice. Ole villave forskellige små smagsprtJver 
som vi skal nyde. 
Tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den 12. februar. 

Mandag den 1 O marts. 
Påskepynt i Klubhuset ved Egebjerghallen. 
Denne aften kommer Ove Frost Jensen, Hansted og vil 
fremtrylle skønne påsketing og dekorationer. Aftenen 
afsluttes med kaffe og der er amerikansk lotteri om 
de fine dekorationer. 
Tilmelding til bestyrelsen senest mandag den 3. marts. 

l april vil vi holde vores årlige spiseaften, 
foreningen har nemlig 70 års fødselsdag i år. 
l maj holdes vores generalforsamling, herom senere. 

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 Ronge, 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 
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Dagplejen 
Hvis en dagplejer i legestuegruppen Tumlingerne har 
fødselsdag så rar vi rundstykker. Det er altid hyggeligt at 
ra lidt afvekslende. 
Her fejrer vi Susanne Trust. Hun siger selv hun fylder 22, 
men vi er flere der mener der skal tillægges en hel del 
ekstra måneder. 

Vi har et program over aktiviteter i legestuen, hvor vi 
f.eks. synger, danser til musik, laver dukketeater, har 
gymnastik og mange andre sjove aktiviteter. 
Den sidste torsdag i måneden har vi fælles spisning. 
2 dagplejere er går sammen og bestemmer menuen, det 
kan evt. være boller i karry, lasagne, pasta og kødsauce, 
mini buffet eller en anden god ide. Det hele serveres med 
blandet grønt. 
Den sidste torsdag i november holder vi julefrokost med 
alt hvad dertil hører. 

Onsdag den 7. oktober holdt vi forældrekaffe. 
Vi dagplejere og vores "børn" mødtes i klubhuset hvor vi 
gjorde klar til at forældrene vil ankomme. 
Mette (fra kontoret) bød velkommen. 
Vi samledes på gulvet hvor vi sang nogle sange, hvor der 
samtidig blev vist hvilke dyr vi sang om. Dette stod Karin 
for. 
Vi sang: Mariehønen Evigglad 

Jens Petersens ko. 
Giraffen Gumle. 
En lille frø 
Den frække frø. 

Susanne havde en computer med så forældrene kunne se 
billeder fra vores udflugt i sommer, som gik til 
Hanstedholm. 
Billederne havde Mette fra kontoret taget. 
Nogle forældre havde bagt boller andre kage, så der var 
tag selv bord. 
En stor tak til de forældre. Vi hyggede os i en god time 
med kaffe,te og kage. 
Vi ryddede op og takkede for en god og anderledes efter
middag. 
En særlig tak til Mette (fra kontoret) hun er altid flink til 
at give en hjælpende hånd. 
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www.egebjerg-hansted.dk 
Steffen 23 30 01 41 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 

Søndag den 
3. februar 

Fastelavns 
fest 
1. hold kl. 11 :00 - 2. hold kl. 14:00. 

Pris: Barn 30 kr. incl. sodavand og slikpose. 
Pris: Voksen 30 kr. incl. kaffe/te og fastelavnsbolle. 

Præmie til bedste udklædte 
i hver aldersgruppe. 

Tilmelding senest 29. januar 2008. 
Gunni tlf. 75 65 65 02- Bent tlf. 75 65 69 12 efter kl. 17:00 på hverdage 

Revy 2008 
Gå ikke glip af en kanon revy, opført af lokale kræfter. 
Sæt derfor et kryds i kalenderen den 19.- ~1.- 23. februar. 
Læs mere om tider og tilmelding i revyprogrammet som emdeles sidst i januar. 

Bestyrelsen i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus, ønsker hermed alle en 
glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2008 



www .egebjerg-hansted.dk 
....:'to,l'l'on 23 30 01 41 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Huskeren~ 

Banko hver torsdag. 
Der spilles frem til 
20. december. 

Jule marked den 
2. december kl. 12:00 

Generalforsamling den 
25. januar kl. 19: 30 

Revy den 19.-21.-23. 
februar. 
Programmer omdeles. 

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, tlf 75 65 69 12 
Carl Chr. Jensen, 
Rådvedvej 4 tlf. 23 39 87 60 



BUX i Nørregade 
Jette og Jørgen 'BUX' har drevet forretning på samme adresse i 34 år 

Tekst og foto: Arne Laursen 

E
n flot og velholdt bygning i Nørregade 43 er det før

ste, man lægger mærke til, da Broens udsendte 
aflagde et besøg her i oktober måned. Jette 

Overgaard Pedersen og Jørgen Holst Pedersen, som de rig
tigt hedder, men kendt som Jette og Jørgen Bux tager i 
mod. Det er tæt på lukketid, og inde i forretningen hersker 
der orden på hylderne. 

Hvordan fik l ideen til at åbne en tøjbutik her? 
"Det var lidt tilfældigt", fortæller Jørgen. "Bygningen 

her i Nørregade blev i 1973 solgt til Carl Juhl, som havde 
adresse på Grønland og ejede flere diskoteker i Horsens. 
Han ville starte en tøjforretning på adressen, men mangle
de en til at bestyre den. Efter flere samtaler sagde jeg ja til 
det. Jeg havde ellers et rigtigt godt job i en tøjforretning i 
Vejle." 

Jørgen fortæller videre, at efter kun et år købte han selv 
forretningen. I starten var der kun cowboybukser på pro
grammet. Dengang var det nok med tre modeller, nu er der 
30 forskellige modeller. I dag er sortimentet udvidet meget. 
Der er nu både dametøj og herretøj på hylderne. Samtidig 
er der to piger ansat i forretningen på fuld tid. 

Hvornår kom du ind i billedet"Jette? 
Jette fortæller, at det var i 1975, og at hun havde lige 

fået arbejde hos Espensen Tricotage i Hospitalsgade. "Den 
går ikke Jette, sagde Jørgen, nu må du komme ind og hjæl
pe mig." 

Kunderne 
På spørgsmålet om hvem kunderne er, svarer Jette og 

Jørgen, at der er rigtig mange faste kunder, som har hand-



T
roppen i Egebjerg er nu oppe på.27 spejdere, og det 
er det højeste antal i mere end 20 år. Derfor skulle 
den første større aktivitet være en der rykkede, og 

derfor var der arrangeret en tur mod himlen på spejderne i 
Bankagers klatrepæle. 

Troppens spejdere brugte en søndag eftermiddag til at 
afprøve deres selvtillid, og enkelte fik forhåbentlig også 
forøget deres selvtillid. Der var 2 pæle på henholdsvis l O 
og 15 meter, og det skal siges, at det er rigeligt til at give 
sug i maven på selv troplederen. 

Har du lyst til at se en masse flotte billeder af bl.a. spej
dere, der står på et ben i lO meters højde, kan du klikke på 
linket her: http :/ /nn.spejdemet.dk/ gruppe/ egebjerg/tropsbil
leder/2007 _ 09 _paeleklatring/Forms/slidshow.aspx?ViewSt 
yle=slideshow 



Lilleput piger 

Poder2001 
Så er udendørs sæsonen 2007 

slut. Det har været en rigtig god 
sæson for drengene, de fik virkeligt 
fundet ud hvad var fodbold går ud 
på - at lave mål - de har spillet super 
godt, kæmpet i mange kampe og 
vundet en masse, så de til sidst 
sluttede på en flot første plads. 

Tak til forældrene for jeres 
opbakning til træning og kampe. 

Nu er indendørs sæsonen startet, 
træningen er om fredagen fra 16.40 
til 17 .40, hvor årgang O l og 02 
træner sammen, der er kommet flere 
nye til, og det er herligt, men flere 
børn kræver også mere hjælp, så 
hvis der er nogle forældre som har 
tid og lyst til at hjælpe til, er I 
meget velkommen. 

Der skal lyde en stor tak til Brdr. 
Singh som har sponseret dragter til 
holdet. 

Pigerne har haft en god 
forårssæson og 
kvalificerede sig til 
Jysk/Fynsk A-mesterskab, 
hvor de fik en 4 plads. 
Flot klaret piger. Pigerne 
fik tillige nyt spillertøj 
sponsoreret af entreprenør 
A. Laursen samt 
VVS Firmaet 
John Jensen !IS. 

Hilsen trænerne Peter 
samt Steen. 



! 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 

'fml.nor,l'fo dag. gudstj 
- Opgiv din adresse, enten privat der, hvor du vil stc) på 
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. 

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

. Graver ved Lundum 'Kirke 
•• tlf. 75 65 62 32- Mobil20 11 6912 

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

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

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk · 

Lundum kirke: 
www.lundum.dk 



Fra sognepræsten 
B

are jeg vidste, hvem han var, så ville jeg flå 
ham levende. Nu er det sagt. Hvis ikke du 
vidste det før, så ved du det nu: præsten har 
hverken himmelvendte øjne, glorie eller vin
ger. Tænk engang, det kom faktisk bag på 

mig selv. Jeg anede ikke, at jeg kunne blive så aggressiv. 
Men jeg var vred. Stjernetosset Hvorfor kan folk da ikke 
også bare holde fingrene fra andres sager. 

At min bil blev stjålet var ikke det værste. Heller ikke at 
politiet ringede og sagde, at den kunne afhentes ude i 
Århus Nord, ja altså på en trailer, for køre kom den nok 
aldrig til igen. Nå, jeg afsted til Århus. Der stod den. 
Lettere krøllet og med højre baghjul i en træt og kalvek
næagtig stilling. Kunne bilen tale, ville den nok rødmende 
indrømme, at den havde være på markrace og kastet sig 
rundt fra mudderpØl til mudderpøl, hvorefter den med 
fulde gardiner havde sat næsen mod storbyen. Ja, altså ind
til en kantsten et par kilometer fra centrum slog baghjulet 
væk under den og smask bang fik den til at lande op ad en 
lygtepæl som en anden beruset på vej hjem fra fest der syn
gende finder sit hvilested der: Hik .. "du gamle måne, der 
var ingen der så det". 

Apropos "Du gamle måne", så nærmer julen sig med 
alle sine smukke salmer. Vi skal synge '"'Dejlig er den him
mel blå" og "Dejlig er jorden". Sidste år spillede min æld
ste datter violin til. Hvor lød det smukt. Anderledes var det 
for år tilbage. Hun var nybegynder. Da lød det som når man 
trækker en kat i halen. Sidste jul kom de smukkeste toner 
så frem. 

Det var som om musikken bar os i lystig dans omkring 
juletræet skønt maverne var lidt tunge. Jo, violinen blev 
lagt på venstre skulder og så sang vi mens buen gled som 
kærtegn hen over strengene: "Se, bømlil, nu går det godt. I 
forstår at trave. Lad den lille Sine blot :fa sin julegave. Løs 
kun selv det røde bånd! Hvor du ryster på din hånd! Når du 
strammer gamet, kvæler du jo ... ". Nå ja, nu var jeg jo 
næsten ved at glemme den forbistrede biltyv. Som sagt var 
det ikke bilen, der betød noget. Jo, naturligvis var det 
ærgerligt. 

Men langt mere øretæveindbydende var det, at vedkom
mende havde stjålet min datters violin, som lå i bilen. Åh, 
hvor blev hun ked af det. "Far en violin er altså ikke bare 
en violin", sagde hun. "Nu har jeg øvet mig i syv år på den. 
Det vil tage lang tid at lære en ny violin at kende". 

Ja, hvad mon den lømmel vil med en violin, tænker jeg. 
Mon han selv spiller på et sådant følsomt instrument? Nej 
mon dog? Han ser nok snarere kroner i den og :far den solgt 
gennem den Blå Avis til en musikelsker, der i god tro køber 
den for at fremtrylle en himmelsk musik. Eller en mor og 
far køber den. Det skal være julegaven til deres pige. 
Måske tager hun den med nænsomme hænder og strålende 
øjne op af den sorte taske? Måske spænder hun buen gan
ske forsigtig? Måske lægger hun den kærligt til rette på 

skulderen? Måske lyder tonerne til en af Grundtvigs jule
salmer: 

"Lovet være du, Jesus Krist! 
at du menneske vorden est, 
født af en Jomfru ren og skær, 
gladelig hilst af Himlens hær. 
O, Gud ske lov! 

Himlens lys kom i dig til jord, 
skinner til ny oplysning stor, 
godt kan vi nu ved nattetid 
kende som børn vor Fader blid. 
O, Guds ske lov. 

Ja, bare min datters stjålne violin ender i et par så blide 
hænder, der kærligt fremtryller julens smukke salmer om 
ham, barnet i krybben, der kom til jorden for at vise os det 
sande billede af vor Gud og far. Okay, skulle det være til
fældet, så vil jeg forsøge at lægge vreden bag mig i det nye 
år. Jeg ved jo også godt, at vor Fader blid, som Grundtvig 
skrev om, ja han oplevede vist lidt mere i mødet med os 
mennesker end at hans søn fik stjålet sin violin. Men den 
historie om korset gemmer vi til påsken. Eller også er det 
netop beretningen om Jesu død og opstandelse, der gør 
julen til noget særligt. 

For i øvrigt har min datter fået sig en ny violin! 
"Far, den er bedre end den anden. Min musiklærer siger, at 
den simpelthen er. et fund". 

Herligt, så bliver det jo jul igen. I hvert fald med toner 
fra en violin. Men også toner fra juleevangeliet: "Og eng
len sagde til hyrderne: Frygt ikke, se jeg forkynder jer en 
stor glæde. I dag er der født en 
Frelser for alle folkeslag". 

Jamen, så er vi jo kommet i 
de rette hænder. Og i netop de 
milde hænder kan vi ønske 
hinanden en rigtig glædelig jul 
og et godt og velsignet nytår. 

Kærlig hilsen 

Yf;oc.sten 
87( infjjfjjaactJ 

sognepræst 



Tak til organist 
Astrid Lindvig 
Hygum 
Tak er kun et fattigt ord, når det gælder dig 
men i vore tanker bor al vor tak til dig. 

Med en klump i halsen og en tåre på kinden, må vi se i 
øjnene, at vores organist Astrid sidder ved kirkens orgel 
for sidste gang den 31. december. Astrid har valgt at lade 
kirkemusikken i Lundum og Hansted hvile, for at gå 
andre veje. Øv, øv, øv, siger menighedsråd, præst og 
menighed. Men samtidig siger vi også tak til dig Astrid. 
Tak for mange gode vidunderlige musiske oplevelser både 
i kirken, Kirkehuset og på Egebakken. Du vil blive husket 
som et sprudlende, levende, energisk, smilende menneske, 
der fik musikken til at danse som en pony, der bliver 
sluppet ud på græs en skøn forårsmorgen. Tak for tro tje
neste. 

Som du har hørt ved enhver barnedåb, så bliver der sagt 
til barnet: " Herren bevare din udgang og din indgang, fra 
nu af og til evig tid". Og det er lige præcis, hvad vi vil 
ønske for dig. 

Kærlig hilsen 
Menighedsråd, kirkens ansatte, præst og menighed. 

"Skål og 
godt nytår" 
Gudstjeneste den 31. december kl. 14.00. 

Igen i år byder Hansted menighedsråd på vin og 
kransekage efter gudstjenesten den 3 l. december 
klokken 14.00. 

Her bliver der mulighed for en "skål og tak for året der 
gik ... og godt nytår". 

Men også en "skål og velsignet fremtid til dig Astrid". 
Astrid Lindvig Hygum holder som organist ved årets 
udgang. 

Filmcafe 
i Kirkehuset 
foralle 
Den 7. februar kl. 19.00 indbyder Hansted menighedsråd 
på endnu en aften med film, samtale, øl, vand og smøre
brød. 

Vi skal se filmen "Shadowlands". Filmen omhandler 
C.S.Lewis, der var professor ved Oxfords universitet og 
.som i en høj alder lære kærligheden at kende gennem kvin
den Joy. 

Hidtil har C.S.Lewis talt om kærligheden som en 
abstrakt størrelse, nu erfarer han den selv. 

Thomas Kingo 
aften i Hansted 
kirke og kirkehus 
er, pga. folketingsvalget den 13. november 2007, udsat til 
Torsdag den 24. januar 2008 kl. 19.30. 

Som før omtalt i Broen vil sognepræst Jens Peder 
Baggesgaard fortælle om salmedigteren Thomas Kingo. 

Vi begynder i kirken med teologisk fortælling og fælles 
salmesang. 

Derefter gå vi over i kirkehuset og får kaffe medens 
Baggesgaard fortæller videre om personen Thomas Kingo 
og den historiske periode han levede under. 



Folkekirkens Nødhjælp 
Den 2. marts 2008 har Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling, og 
Lundum-Hansted Pastorat deltager igen. 
Temaet for sogneindsamlingen er HIV/AIDS med særligt fokus på sårbare 
børn. Når AIDS epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene 
en meget høj pris. Det gælder de millioner, som har mistet en eller begge 
forældre, men også de mange børn, som alt for tidligt må påtage sig et 
ansvar som forsørgere for familien og mindre søskende. 

AIDS bringer børn i en yderst sårbar situation. 
Derfor har de brug for en særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig. 
Pengene fra sogneindsamlingen skal være med til at give disse børn nyt håb og liv. 

Hjælp os med at hjælpe disse børn ved at melde dig som indsamler inden onsdag den 20. februar 
til Bettina Christensen på telefon 75 65 68 40. 

Lad os sammen arbejde på, at vi i Lundum og Hansted sogne får et flot indsamlingsresultat 

Jule koncert i Lundum Kirke 
med Skanderborg kammerkor 

Søndag den 16. december kl. 16.00 -Alle er velkommene. Fri entre 
Venlig hilsen Lundum Menighedsråd 





ruu .... u .... lse de havde i 
tning i 

besøgt igen i denne sæson. Vi har samtidig fået·3 nye medarbejder i denne sæson. 
Torben, tirsdag er det Frank, og torsdag er Thomas på banen som nye medarbejdere. Vi 

har fået startet fotoholdet op igen i år, og sidst i november starter kok amok op, 5:idst men ikke mindst 
vores klubråd, som er medbestemmende hvad der skal ske i klubben, og tager in,tiativ til forbedringer af 
vores lokaler. 

l 2008 vil lave en fastelavnsfest; 

Bowlingtur og politi 
7. klasse tog på bowlingtur og efter det fik de en snak med politiet 

Skrevet af: 
Amanda Rasmussen 
og Louise Christensen 

Bowlingtur 
7. Klasse mødtes i Egebjergs Ungdomsskole, hvorfra de 

tog busser ud til bowlingscenteret De spillede en god gang 
bowling med premier til vinderen, som blev Mathias. 
Blicher Hansen. 

Så gik vi ned for at spise, men desværre var betjenin 



egen ikke den bedste. Bøfferne var for røde, vi fik intet at 
drikke før efter eh halv time. Men da vi så fik maden var 
·den god, så kom vi til isbaren, vi spiste alt isen og de måtte 
fylde op flere gange. · 

Politiet 
Da vi kom til Ungdomsklubben holdte politiet med blå 

hl~nk. Vi vidste ikke helt hvad der var sket, men så var det 
bare Frank politimand's kollegaer. Han havde aftalt at de 
skulle komme med deres politibil, så vi kunne se den. Vi 
sad inde i den og de viste os hvordan det hele fungerede. 

Film & Slushice 
Så skulle der ses film ! Der var et rum til gyserfilm og 

et rum til kærlighedsfilm. 
Der blev set en masse film, og vi fik GRATIS slushice, 

vi nåede at drikke alt det hele. 

Sent ud på natten · 
Der blev festet til sent ud på natten, men de første gik 

dog i seng kl. 4.00 - Men de fleste sov slet ikke. De blev 
ved til den lyse morgen. Det var en rigtig sjov nat. 

Om morgen 
Dagen startede med at der var nogle som sang singstar, 

bagefter skulle der spises morgenmad. Til morgenmad fik 
vi rundstykker med pålægschokolade. Så skulle der ryddes 
op og pakkes sammen, det var alle ikke lige begejstrede 
for. Kl. 11.00 var alle festlighederne forbi. 
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Faste aktiviteter december 2007 
januar -februar 2008 

Mandage: Kl. 8.30- 11.45. Selvtræning 
i redskaber i kælderen 

Kl. 10.00 Siddende gymnastik i cafeen. 
Kontaktperson Jytte Guldmann 

Kl. l 0.00 EDB i kælderen. Vejledere 
Flemming Sørensen, Peder Pedersen 
(juleferie fra 12/12- 7/1 ) 

Kl. 13.00 Patchwork. Kontaktperson 
Mie Drejer.(juleferie 10/12 - 7/1) 

Kl. 13.30 Åbent værksted i kælderen. 
Kl. 13.30 Dart i kælderen Kontaktperson 

Vagn Jensen 
Kl. 14.15 Sang og hygge v/Eva Søvang 

og Irene Mortil i plejeboligerne. 

Tirsdage: Kl. 8.30 - l 0.00 Selvtræning 
i redskaber i kælderen. 

Kl. l 0.00 Malehold i kælderen Kontaktpersoner 
·Leif Kragekjær/Herluf Hansen. 
(juleferie 4/12- 8/1) 

Kl. 13.00 Bridgehold i cafeen. 
Kontaktperson Bodil Jensen 

Kl. 14.00 Hyggekomsammen i ældreboligernes 
fjernsynsstue 
Kontaktperson Jytte Guldmann 

Kl. 14 - 16 Lokalarkivet har åbent l. tirsdag i hver 
måned i kælderen. 

Kl.l9.00 Første tirsdag i hver måned afholder 
Egebakkens Venner bankospil. 
Se opslag på Egebakken og under 
arrangementer. 

Onsdage: Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, afhængigt 
afvejret Kontaktperson Jytte Guldmann 

Kl. l 0.00 EDB i kælderen. Vejleder Ove 
Lauridsen ( juleferie 12112 - 7/1 ) 

Kl. 13.30 Kreativt værksted i kælderen. 
Kontakt personer Ninna Jensen og 
Aksel Blomstrøm 

Kl.13.30 Seniordans d. 16/1 - 13/2-5/3 
Kontaktpersoner Jeanette Børgesen 
og Elly Christensen. 

Kl.l5.00 Sidste onsdag i hver måned er der 
gudstjeneste 
OBS 24/12 kl. 10.00 for beboere og 
pårørende. Den 30/1 - 27/2 kl. 15.00 

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

Kl. 9.30 Gymnastik v/ Ingelis Ribberholt/Jytte 
Guldmann i cafeen. 
Juleferie fra d. 13/12- 10/1 2008 

Kl. 13.30 Bridgehold i cafeen 2. og 4 torsdag .. 
Kontaktperson Karen Bastholm. · 

Kl. 13.30 Kortspil- rommy, whist, bob el. andet 
spil i cafeen og kælderen 2. og 
4. torsdag. 

Kl. 14.00. Egebakkens Ve~er afholder forskellige 
arrangementer dEN 3. torsdag i hver 
måned. Se opslag på Egebakken og 
under arrangementer. 

Fredage: Kl. l 0.00 Videobiograf i pl. boliger. 
Kontaktperson Tove Jørgensen. 



Arrangementer på Egebakken 
december 2007 

januar- februar 2008 
Lørdag l. december kl. 10- 14: 
Julecafe. 

Fredag 7december kl. 14.00: 
F emisering. 

Tirsdag 11. december kl. 12.00: 
Julefrokost 

Onsdag 12. december kl. 19.00: 
Luciaoptog. 

Tordacg 20.december kl.14.00: 
Julehyggepakkedag (for BB på Egebakken) .. 

Mandag 24. december kl. 10.00: 
Julegudstjeneste for BB og pårørende. 

Tirdag den 8. januar kl. 19.00: 
Bankospil 

Tordag, den 17. januar kl. 19.00: 
Gurli Stransløvs Kor underholder. Entre 30 kr. 

Lørdag den 26. januar kl. 14.00. 
Lørdagshygge for BB og pårørende. 

Onsdag den 30. januar kl. 15.00: 
Gudstjeneste. 

Fredag den l. februar kl. 14.00: 
Fernisering. 

Tirdag den 5. februar kl. 19.00: 
Bankospi.l 

Tordag den 21. februar kl. 14.00: 
Egebakkens 3 års fødselsdag. 

Lørdag den 23. februar kl. 14.00: 
Lørdagshygge for BB og pårørende. 

Onsdag den 27. februar kl. 15.00: 
Gudstjeneste. 

Sæt kryds i kalenderen 

Onsdag 12. marts: 
Generalforsamling i Egebakkens Venner og 
Årsmøde i Centerrådet. 

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

Egebakkens program for decembetr -januar - februar 
er nu udgivet og kan hentes på Egebakken. . 



~4~4~4~4~4 
4 JULEFROKOST PÅ ~ 
~ EGEBAKKEN 4 4 tirsdag, den 11. december kl. 12.00 ~ 

for beboere, pårørende, frivillige og brugere ~ 

~ af Egebakken og personale. ~ 

~ MENU L 
~ 2 slags sild/karrysalat ~ 
~ Æbleflæsk 4· 

Tartelet m/høns i asparges 
Julekål m/flæsk, medister, sennep og rødbeder 

~ , Ris a'la mande m/kirsebærsovs L 
~ Kaffe m/småkager ~ 

L Billetter kan købes på Egebakken hos Jytte, ~ 
~ senest 4. december. Pris 110 kr. ~ 
4 Drikkevarer kan købes ~ 
~ Max. deltagerantal 75 stk. 4 4 Tilmelding efter "først til mølleprincip". ~ 

L Vi gør opmærksom på, ~ 
~ at cafeen denne dag er lukket. ~ 

·~4~4~4~4~ 





......... NS VENNER 
PROGRAM FOR 
december - januar - februar 

INGEN BANKOSPIL i december 

1. december. Julecafe kl. 1 O - 14 

20. december. Julehyggepakkedag kl. 14 
(for beboere på Egebakken.) 

8. januar kl. 19.00. 
Bankospil 

17 . .januar kl.14.00. 
Underholdning v/Gurli Strandløvs kor 

5. februar kl. 19.00. 
Bankospil 

21. februar kl. 14.00. 
Egebakkens 3 års fødselsdag 

12.marts kl. 14.00. 
Generalforsamling i Egebakkens Venner og Årsmødet for centerrådet 
holdes også i år på samme dag. 

Adresseliste til bestyrelsen 

Formand ............. Hans Thomsen ..... 75 65 61 33 
Kasserer ............. Vagn Jensen .... 75 65 64 4 7 
Sekretær ............. Bente Jonassen .... 75 65 69 19 
Bestyrelsesmedlem ..... Aksel Blomstrøm ... 75 66 90 18 

Gitte Christensen ... 75 65 63 73 
Dagny Johansen 
Esther Nielsen 

Personalerepræsentant. . Jytte Guldmann .... 76 29 49 37 



Vedligeholdelse 
af hjemmeside 

Broen mangler en hjælpende hånd eller to 
Broen ha~ besluttet at oprette egen hjemmeside på internettet. Det er meningen, at 
en del af Broens indhold, artikler m.m. skal arkiveres der. 

En sådan hjemmeside har stor værdi for alle, der har en eller anden form for 
tilknytning til vores område. Her får man muligheden for at kunne følge med i, hvad 
der sker. 

Til vedligeholdelsen af sådan en hjemmeside vil Broen være meget taknemmelig, 
hvis der blandt vores læsere er en til to beboere, der vil give en hjælpende hånd til 
dette arbejde. 

Henvendelse til undertegnede på 20 88 56 26. 

Arne Laursen 
Formand for Broen 

Lidt nyt fra Egebjerg Daglibrugs 
Vi har jo skiftet uddeler et par gange. 

Heidi Bækgård startede den l. marts og rejste igen den 
l. juli, hun kom skævt i gang og var ked af det. 

Det er jo ikke lige frem den bedste forudsætning at star
te med, og der var stress på med bl.a. optælling, 11 O års 
fødselsdag i brugsen, årsmøde, og sidst men ikke mindst 
blev vores faste og stabile Alice sygemeldt. Heidi startede 
som l. assistent i en anden brugs. 

Den 21 juli holdt bestyrelsen en reception for Lars. 
Nu har vi så fået Lars Pedersen fra Vejle, han tiltrådte 

den 15 juli, han er far til to piger en på 2 år og en lille 
nyfødt. Lars har valgt at vente med barselsorlov til senere. 
Da han gerne vil blive "dus" med butikken og kunderne 
først. 

Men I har vel hilst på Lars de fleste af jer, og bestyrel
sen håber, han vil falde godt til og blive nogle år. 

Ellers må vi havde undersøgt, om det er bestyrelsen der 
jager uddelerne væk, så må vi skiftes ud. 

Apropos bestyrelsen, det kunne være dejligt om et par af 
de nye tilflyttere, ville gå med i bestyrelsen. 

Tænk på det. Til vi skal have årsmøde omkring 
februar./marts måned. 

Mandag den 5. november var der en liflig duft i og 
omkring brugsen. 

Fra kl. 16 til 18 serverede bestyrelsen grillstegte ænder 
med rødkål og frisk bagt rugbrød. 

Det var hyggeligt, rigtig mange kom og de fleste var 
forbavsede over, hvor lækker saftig anden var. 

På bestyrelsen vegne 
Yvonne A. Christiansen 



~~~~- ~---

Glæden vedjuletræet 
Af Christen Christensen 

Juletræet. Dette helt ejendommelige 
symbol som år efter år er en fast 
begivenhed i ethvert hjem, når 

kulden uden for de isende ruder for alvor 
begynder at melde sig. Dette grønne 

ærværdige tårn der står oplyst midt i stuen pyntet 
med alskens tingeltangel. Gaverne som smukt og 

elegant er placeret under dette gloriøse træ, som 
stråler for fuld kraft med al dets glorværdighed. Er 
juletræet i sandhed ikke stadig et symbol på vores 
glædelige og hellige værdier, og samler dette stolte 
træ ikke stadigvæk familier og rar dem til at glemme 
dagenes efterhånden tiltagende trængsel og alarm? 

For mange mennesker har juletræet hvert fald 
denne livgivende og højtidelige effekt. Når man 
træder ind i et rum kun oplyst af juletræets lys, 
tændes der så ikke en lille glæde inde i alle menne
sker. En glæde som sjældent opleves ved nogen anden 
begivenhed. Juletræet der med al sin pragt står pyntet 
fint med hjerter, glimmer og sidst men så absolut ikke 
mindst den obligatoriske stjerne, der for alvor frem
står som den ultimative prik over i ' et. De føromtalte 
gaver der, via deres placering under træet, syntes at 
have en helt speciel tiltrækningskraft på de hungrende 
børn, der ikke kan vente med at rive og flå de farve
strålende pakker op. Familien som samles i hygge og 
fredelighed omkring træet, mens de betragter de ivri
ge børn i færd med at give deres lid til, at gavernes 
indpakning for alt i verden tilhører en svunden tid. 

Alle mennesker har vel en hvis glæde i at opleve 
denne helligdag, og juletræet må siges at være 
centrummet og højdepunktet ved denne højtid. Man 
fristes helt til at sige, at juletræet i sandhed er i stand 
til at vække minder og glæder hos det enkelte individ. 
Minder og glæder som udspringer af denne stolte 
tradition, og de-faste begivenheder som stadigvæk 
holdes i live af os mennesker. Vi S,amles hvert år for 
at hylde det mynheske, som ofrede alt, men har 
traditionen efterhånden ikke udviklet sig til mere end 
dette. Handler' det ikke ligeså meget om en hyldest af 

vores glædelige værdier, som i den materialistiske 
verden forhåbentlig stadig står stærkt. For på lige 

præcis denne dag når familien er samlet 
omkring dette glorværdige symbol, så er vi jo 

i færd med at hylde de mange stolte 
værdier igennem sang og en formidabel 

glæde. Juleaftensdag er vel et eksempel 
på den ultimative glæde, der i · 

sandhed eksisterer i os mennesker. 
Hvem husker ikke·, når de som 

barn spiste den veltilberedte 
julemad, mens de skjulte 

blikke over mod juletræet 
var hyppige og et udtryk 

for længsel. En længsel 
for at give sig i kast 

med de fantastiske gaver, som bare 
lå og ventede på at blive behandlet af 
adskillige homehænder og helst ~::ns 
egne! Når julemaden så i al dens 
overdådighed var veloverstået, blev der 
gjort klar til adskillige salmer, der dengang , 
føltes som en ulidelig ventetid før den 
essentielle begivenhed. Efter disse højtidelige 
salmer gik "ceremonien" for alvor i gang, og jeg 
kastede mig med stor iver og begejstring som et 
frådende vilddyr over de gaver, som tilsyneladende 
udelukkende var til mig! Men som årene har haft sin 
gang, er det så ikke gået op for de fleste mennesker, 
hvad denne ceremoni virkelig handlede om. En helt 
speciel glæde man som barn ikke havde den fjerneste 
ide om, men som eksisterede uden ens viden og 
interesse. Men som så mange andre gode ting, så er 
man først klar over, hvad glæden virkelig består af, 
når overgangen fra barn til voksen fuldføres. For 
denne glæde omhandler på ingen måde gaver! 

For denne overgang har i sandhed været med til at 
udpensle betydningen af det grønne glorværdige tårn 
for mig. Da jeg som barn sad ved bordet og ventede 
den ulidelige venten, kunne jeg på en måde mærke 
den helt specielle atmosfære, der hang over hele 
denne fantastiske juleaftensdag, hvor ingen var triste 
eller kom med negative bemærkninger. Der var en 
helt bestemt stemning, som j eg ikke mindes eksisterer 
ved andre højtider eller dage i året. Når jeg tænker 
tilbage på denne venten i dag, danner der sig tydelige 
billeder af denne fantastiske julestemning, som jeg 
faktisk dengang ikke rigtig lagde mærke til. For hvor 

. jeg ikke fuldt ud kunne mærke ej heller forstå den 
højtidelige og glædelige stemning dengang, står disse 
begreber mere centralt for mig nu end nogensinde før. 
For disse førnævnte glæder gik selvfølgelig helt he_n 
over hovedet på mig. da jeg som ·barn sad og bidrog 
til, at måltidet hurtigst muligt skulle fortæres, så jeg 
kunne gå i krig med arsenalet af gaver! Og når 
måltidet så endelig var tilendebragt kunne ceremonien 
begynde. 

Hele denne såkaldte ceremoni startede med, at jeg 
stod ude i køkkenet, mens min søster det heldige 
asen fik tilladelse til at tænde lysene, og derved fik 
et førstehåndsindtryk af de fantastisk~ gaver, 
hvis retmæssige ejer selvfølgelig var underteg-
nede! Jeg mente hvert fald selv, at jeg lige 
præcis på dette tidspunkt var blevet forbi
gået på det strengeste, og det var selvføl
gelig et "alvorligt" dilemma, somjeg 
indlysende nok ikke kunne lade gå 
ubenævnt hen. Jeg konfronterede 
mine forældre med det meget 
alvorlige scenario og foryente
de selvfølgelig, at min ;;øster 
blev irettesat, og at jeg 
derefter kunne 



påbegynde mit togt 
mod gaverne. Min søsters 

· langsommelighed med at 
tænde lysene og indpakningen 

var de to åbenlyse faktorer, der 
. stod i mellem mig og mine dyrebare 
j gaver, så i kan nok forstille jer, at 

magtkampen mellem mig og min søster 
forsatte mange år endnu. Da jeg 

konfronterede mine forældre med alt kiggede 
de underligt på mig, og den dag i dag kan jeg 

ikke andet end at berettige deres undren. 

For hvis i muligvis har fået det indtryk, at jeg 
som barn var ret så betaget af gaverne, vil jeg på 
ingen måde modsige dette specifikke aspekt af min 
daværende personlighed. Gaverne havde en helt 
bestemt betydning for mig og havde en stor plads i 
mit hjerte! En plads somjeg nu vil forklare yderligere 
for de personer, der ikke har haft de samme 
oplevelser som mig. Men hvem kan ikke genkende 
den uigenkaldelige glæde og anticipation, som 
gaverne tydeligvis symboliserer, når man er barn? 

For da jeg var barn, forstod jeg mange gange ikke, 
hvorfor alle de voksne ikke viste den enorme 
begejstring for alle gaverne, som jeg gjorde. 

Hvorfor demonstrerede de ikke den samme iver 
for at give sig i kast med gaverne, for var det ikke 
lige præcis det, hele denne såkaldte ceremoni gik ud 
på. Omtrent mit tolvte leveår traf jeg derfor en 
altafgørende beslutning på grund af denne åbenlyse 
ligegyldighed fra alle de voksne! En ligegyldighed 
som var et åbenlyst angreb mod mine elskede gaver. 
Jeg traf derfor det valg, at jeg for alt i verden aldrig 
ville blive "træt" af gaver ligesom alle de "kedelige" 
voksne. En blød pakke var da desuden det værste 
scenario, der kunne finde sted på det altafgørende 
tidspunkt, hvor jeg med stor iver flåede mine pakker 
op! 

Så jeg tænkte for mig selv, at jeg altid ville sætte 
gaverne (de gode gaver vel at mærke) højest! En 
beslutning som den dag i dag er ret så komisk men 
vel også meget sigende. For er det på en eller anden 
måde ikke fantastisk at blive voksen og derefter 
indse, hvad det hele handlede om. Det handlede ikke 
bare om pakker, pakker og pakker, selvom man 

måske kunne fristes til at tro det modsatte. Det 
handlede i stedet om glæden ved have familien 

samlet, og alle de essentielle og fundamentale 
værdier som i sandhed bliver hyldet ved 

denne højtidelighed omkring det grønne 
ærværdige tårn, som den dag i dag stadig 

knejser højtideligt i alle hjem den 24. 
december. Det er bare ikke alle 

tolvårige drenge, der lige præcis 
overvejer dette specifikke aspekt, 

men jeg er efterhånden kommet 
frem til den vigtige 

overbevisning, at det er 
værdierne, der bliver 

hyldet på denne dag, og 
juletræet er i sandhed 

indbegrebet af disse funda
mentale værdier. Det er dog 
ret mystisk og bemærkelses
værdigt, at man først oplever 
denne udtrykte glæde efter ens 
barndom. Som barn har man alt for 
travlt med at bearbejde alle de forskel
lige indtryk, som vælter ind fra alle sider. 
For mit vedkommende er det først nu, at 
jeg er i stand til at bearbejde de indtryk. 
Derfor kan jeg nu føle den specifikke stemning, 
som der eksisterede omkring det glorværdige 
julebord og juletræet. En stemning som jeg dengang 
velsagtens bare tog for givet og ikke rigtig ænsede. 

Det er derfor både underligt og mærkværdigt at 
tænke tilbage på diverse juleaftener, da man var barn. 
Som så mange andre minder og erindringer har 
forståelsen af disse gradvist ændret sig, og jeg føler 
hvert fald selv, at jeg har taget min holdning af den 
højtidelige begivenhed op til revurdering adskillige 
gange, efterhånden som jeg er vokset op. I dag sidder 
jeg selv og betragter de børn, der ivrigt river og flår i 
de farvestrålende pakker, der pænt og elegant ligger 
under det pyntede træ. Og er det da ikke et fantastisk 
træ, der med alt dets pragt står smukt som symbolet 
på glæde. Hjerterne, glimmeret og stjernen i toppen, 
der som en treenighed stråler i mit sind. Hele ideen 
med at vokse op handler vel om at blive i stand til at 
nyde sådanne øjeblikke. Øjeblikke hvor ens erindring 
så sandelig kommer en til gode. Gaverne er ikke 
længere den essentielle del af den traditionsrige jul, 
selvom jeg som barn forbød mig selv nogensinde at 
tænke sådanne uhyggelige og skrækkelige tanker! 

Juletræet symboliserer alle de følelser og glæder, 
som vi på en eller anden måde har mistet i vores 
travle hverdag. Juletræet er indbegrebet af alle disse 
føromtalte glædelige erindringer. Det er ikke bare et 
overpyntet træ, der efter juleaften bliver glemt og 
skubbet ud af erindringen, når hverdagen igen truer 
idyllen. Sådan var det engang for mig, men det er en 
svunden tid. Juletræet og de værdier, .som det nu 
engang symboliserer, burde være med os overalt, og 
spørgsmålet er, om det ikke også er tilfældet i dagens 
Danmark. Jeg er stadig ikke helt klar over den endeli
ge konklusion, men en ting står hvert fald krystalklart 
efter utallige aftener omkring det grønne gloriøse 
tårn. Barnet i mig villeve for evigt, men dette barn 
har ikke mere det samme behov for materielle vær
dier, og den opmærksomhed der fulgte, når jeg 
grådigt kastede mig over udbuddet af pakker. 
Man kan vel sige, at fokus har rykket sig fra 
gaverne, og op til det glorværdige træ som 
i sandhed betyder så meget mere end de 
materialistiske produkter. Fællesskabet 
og det helt specielle udefinerbare 
billede som det glorværdige juletræ 
hvert år efterlader på mine 
nethinder er stadig i stand til at 
forbløffe mig den dag i dag, 
og det vil det forhåbentlig 
altid gøre! 



Lige en hilsen fra en "gammelll ulveleder 
Tekst og foto: Karin Hansen 

Jeg maler bålkapper sammen med 4 ulve hver onsdag da 
jeg har lovet Gitte at stå for dette projekt. 
Det er hyggeligt at være sammen med ulvene, 
Det tager næsten en hel ulveaften at male sin bålkappe. 
Vi håber på at blive færdige så de kan blive indviet på 

juleturen i weekenden den 7. - 9. december. 
Vi får stor hjælp fra forældre til strygning, klargøring og 

syning af bålkappeme. Tak for den store hjælp. 
Jeg synes de bliver rigtig flotte. 
Glæder mig til at se alle ulvene med deres bålkapper på. 



En tur på strudsefarm 
Tekst: Bæverassistent Christina Ibsen 

L
ørdag den 27. oktober 2007 var det igen blevet tid 
til en bævertur. Denne gang skulle vi ud og besø
ge Assendrup strudsefarrn. 22 veloplagte og fri
ske bævere mødte op på Kvisten kl.09:30. 

På turen skulle bæverne lave en opgave, som var en del 
af det basismærke, de var ved at tage, men først skulle vi 
rundt og se alle dyrene. Pigerne var meget betaget af kyl
lingerne og et lille lam, mens drengene havde meget sjov 
med grisene. Dog var de enige om en ting, at strudsene 
lavede de største fugleklatter, de nogen sinde havde set. 

Da det blev middag, var det tid til opgaven, som gik ud 
på, at de skulle smøre deres egen madpakke. De fik lavet 
nogle fine madder og spiste dem med højt humør. Så var 
der igen benzin på motoren, og bæverne lod da heller intet 
gå til spilde. 

Vi gik alle sammen ned til en lille å, hvor det igen var 
tid til en lille opgave, denne gang skulle bæverne bygge 
deres egen bæverdæmning og lave deres egne pandekager 
over bål. Så var tiden inden til at komme hjem. Vi sagde 
farvel til dyrene og kørte tilbage til Kvisten, hvor forældre
ne hentede 22 trætte bævere. 

Vejret var med os denne gang, og vi fik en god og hyg
gelig dag. En stor tak til de forældre, der kørte ud og hjem, 
og til den forældre, der blev og hjalp hele dagen 

Vi fælder træer til en rigtig dæmning. 

De er meget store. 

Er en gris farlig. 

Se min pandekage. 
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Bævertur 29.- 30. september 2007 
Med bæverklask fra Christina, 
Freja, Søren, Villy og Maria 

L
ørdag den 29. september klokken 9.30 mødtes 19 

bævere og 5 ledere på Kvisten; parate til en week
end fyldt med spejdersjov. Vi kørte mod 

Gammelstruphytten, hvor vi fik indkvarteret os. Da bæver
ne havde fundet sig til rette, skulle dagens første aktivitet 
begynde. Da temaet for turen var "indianer" 
skulleMorgenmad til alle sultne ulve vi også ligne indiane
re. Vi fik krigsmaling i hovedet og en fjer i håret, og vi blev 
alle sammen rigtig flotte. 

Nu var det tid til vores medbragte madpakker, for 
bæverne var sultne. Efter maden skulle indianerløbet med 
fire forskellige poster begynde. De skulle bl.a smage 
"medicin" hos medicinmanden og lære om førstehjælp. De 
skulle hjælpes ad med at transportere vand hos Villy, som 
bæverne havde udnævnt til høvding. De skulle snige sig 
ind på en cowboy, som havde gemt sig i skoven, og de 
skulle føre hinanden rundt i skoven, mens den ene havde 
bind for øjnene. Så de fik både prøvet førstehjælp, samar
bejde og leg, som er vigtige ting som spejder. 

Efter løbet var der dejlig tiltrængt kage og saftevand, og 
nu skulle bæverne lave bæverører, som de skulle bruge til 
bæverceremonien senere på aftenen. Da bæverne var fær
dige og ikke kunne sidde stille længere, fik de lov at lege 
indtil aftensmaden, hvor vi selvfølgelig skulle havde india
nergryde lavet af Solvej. Mums. Børnene spiste godt, og nu 
var det snart tid til bæverceremonien, hvor de nye bævere 
skulle optages i bæverflokken. 

Der laves fjerpryd til indianerne. 

Der var lavet en lille hule, hvor Store Bæver sad inde, 
og der førte en lille sti af stearinlys op til hulens indgang. 
Her kom de nye bævere ind en efter en og lærte om bæver
loven, og om at det er vigtigt at være en god ven og hjæl
pe hinanden. Bæveren fik herefter en lille bog og et bæver
mærke til at sætte på uniformen eller tørklædet. Da alle 14 
bævere havde været igennem, skulle vi ud og gå aftentur i 
mørket for at få noget energi igen. Et par stykker var nødt 
til at vende om, da vi havde gået lid,t men de andre gen
nemførte turen; også den del, hvor lommelygterne skulle 
være slukkede. Selvom de fleste skulle have en hånd at 
holde i, var det rigtig flot, og børnene var meget stolte bag
efter. 

Nu skulle vi rigtig hygge, så vi gik indenfor og fik kage" 
og satte os i en rundkreds, hvor vi sang og lavede bevægel
seslege og bare rigtig hyggede. De fleste bævere var ved at 
være trætte og gik i seng. Klokken 22 var der ro. Nu kunne 
lederne tage en slapper, og der gik heller ikke længe, før vi 
gik i seng. 

Næsten morgen sov bæverne forholdvist længe i forhold 
til, hvad der er normalt på en bævertur, og det var først 
klokken 7, de rigtig begyndte at snakke/larme, og så måtte 
lederne også op. Det var tid til morgengymnastik. Alle 
bæverne blev hevet udenfor og vi legede "banke bæver" og 
hoppede lidt rundt, til vi var friske i hovedet. Så hejste vi 
flaget, og gik ind og spiste morgenmad. Herefter skulle 
bæverne selv lære at pakke taske som er en del af det 
mærke, de er ved at tage. 

Nu skulle bæverne selv prøve at tænde bål, og det gik 
egentlig meget godt, dog måtte to af familierne have hjælp 
fra "spejdervand". Vi fik lavet bananasplit på bål, som er 

Klar til optagelse i bæverflokken 



Morgenmad til alle sultne bævere. 

bananer med pålægchokolade i, pakket ind i staniol og lagt 
på bålet til chokoladen smelter, lækkert! 

Da bæverne havde leget lidt, var det tid til frokost,og 
imens vi spiste udenfor, kom to søde forældre og hjalp med 
at gøre rent. Efter frokosten var det tid til "Alle Balle 
Sukkerknalde", og der var en del, der havde glemt en 
masse tøj, selvom de op til flere gange var blevet spurgt, 
om de nu havde pakket det hele. Herefter skulle flaget ned, 
og vi var klar til at køre hjein efter en dejlig weekend. 

Tak til de søde bævere for en god tur, og tak til de for
ældre, der enten kørte, bagte eller gjorde rent og til vores 
madmor! 

Afslutning og" alle balle" 

Endelig lidt ild. 





Troppen i Egebjerg er nu oppe på .27 spejdere, og det 
er det højeste antal i mere end 20 år. Derfor skulle 
den første større aktivitet være en der rykkede, og 

derfor var der arrangeret en tur mod himlen på spejderne i 
Bankagers klatrepæle. 

Troppens spejdere brugte en søndag eftermiddag til at 
afprøve deres selvtillid, og enkelte fik forhåbentlig også 
forøget deres selvtillid. Der var 2 pæle på henholdsvis l O 
og 15 meter, og det skal siges, at det er rigeligt til at give 
sug i maven på selv troplederen. 

Har du lyst til at se en masse flotte billeder af bl.a. spej
dere, der står på et ben i l O meters højde, kan du klikke på 
linket her: http :/ /nn.spejdemet.dk/ gruppe/ egebjerg/tropsbil
leder/2007 _ 09 _paeleklatring/Forms/slidshow.aspx?ViewSt 
yle=slideshow 
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Lilleput piger 

Poder2001 
Så er udendørs sæsonen 2007 

slut. Det har været en rigtig god 
sæson for drengene, de flk virkeligt 
fundet ud hvad var fodbold går ud 
på - at lave mål - de har spillet super 
godt, kæmpet i mange kampe og 
vundet en masse, så de til sidst 
sluttede på en flot første plads. 

Tak til forældrene for jeres 
opbakning til træning og kampe. 

Nu er indendørs sæsonen startet, 
træningen er om fredagen fra 16.40 
til 17.40, hvor årgang Ol og 02 
træner sammen, der er kommet flere 
nye til, og det er herligt, men flere 
børn kræver også mere hjælp, så 
hvis der er nogle forældre som har 
tid og lyst til at hjælpe til, er I 
meget velkommen. 

Der skal lyde en stor tak til Brdr. 
Singh som har sponseret dragter til 
holdet. 

Pigerne har haft en god 
forårssæson og 
kvalificerede sig til 
Jysk/Fynsk A-mesterskab, 
hvor de fik en 4 plads. 
Flot klaret piger. Pigerne 
fik tillige nyt spillertøj 
sponsoreret af entreprenør 
A. Laursen samt 
VVS Firmaet 
John Jensen 1/S. 

Hilsen trænerne Peter 
samt Steen. 
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Arg. 91-9 2 s stregtegning af deres trænere. 

"Ryste sammenturu 
Tekst: Line Vinum Sørensen 

I 
anledning af at årg. 91-92 fra Gedved IF og Egebjerg 
IF er blevet slået sammen til l hold - HORSENS 
NORD, havde træneme Anette og Kent arrangeret en 

"ryste sammentur" for hele holdet. 
Lørdag den 22. september mødtes de l O piger, der 

kunne komme, ved søen i Hansted skov. Turen skulle fore
gå i spejderhytten "KULLA". 

Inden de sociale aktiviteter i hytten begyndte, var der 
planlagt en tur til bokseklubben "VITUS", hvor pigerne 
skulle have en velfortjent omgang tæsk. Der blev slået på 
sandsække, på hinanden og ikke mindst på Poul Erik 
Rasmusen, der brugte et par timer på at lære pigerne om 
boksning, motion og samarbejde. Efter en omgang prygl og 
et bad kørte vi hjem til hytten. 

Nogle begyndte at lave mad- andre tullede rundt i sko
ven efter bordpynt. 

Kl. 18.30 blev grillen tændt, og de forældre der havde 
lyst, kom og spiste med. Under spisningen var der for
holdsvis ro - de sultne tøser satte mere til livs end det 
mandlige landshold. 

Der var også arrangeret underholdning for forældrene -
en primitiv form for "hit med sangen". Nogle forældre var 

måske lidt for ivrige med at dele deres sangtalenter med 
pigerne. Vi takker i øvrigt for de lækre medbragte kager. 

Tiden med forældrene løb ud og pigerne gjorde sig klar 
til natten. Dog skulle den sidste energi lige brændes af. 
Nogle legede med svanerne, andre hoppede rundt i hytten 
og en enkelt legede med skovbundens dyr - det resultere
de i at personen gled i en snegl - i bare tæ'r. Pigerne krøb 
tilbage i køjesengene og der blev efterhånden ro. 

"Klokken er kvart i to - så det oooooop". Anettes stem
me, der informerede om at vi skulle ud i skoven på natløb, 
vakte ikke megen begejstring. Efter en time i mørket kom 
alle tilbtlge til hytten. Dog havde alt den pludselige energi 
en bagside- hele holdet sov først kl. 04.30. 

Klokken 09.00 blev der sørget for morgenmad til de 
meget trætte tøser- der overraskende nok- efter at ha' kørt 
to roulader ned i nattens løb - var meget sultne. 

Hytten blev pakket og rengjort. Pigerne nød de sidste 
minutter med en cola i den friske skovluft. 

Turen var ved at være omme, og det havde været nogle 
dejlige dage med masser af hygge. Det kan roligt siges, at 
pigerne har lært hinanden bedre at kende. Forhåbentlig vil 
det gavne holdet til træning og i kampe. 

Vi siger tak til træneme for en god weekend og for den 
tid de har brugt på at arrangere det hele. 

HORSENS NORD s piger. 



Bankospil for Micro
og Lilleputspillere med 
forældre og søskende 

Tekst: Lene 

M
andag den 5. november havde vi arrangeret fæl
lestræning/leg for Micro- og Lilleputspilleme i 
EIF med efterfølgende aftensmad, samt banko

spil for spilleme og deres forældre og søskende. Formålet 
var en hyggelig eftermiddag/aften, med et forhåbentligt 
pænt overskud, som skulle bruges til redskaber i træningen. 

Ca. 45 håndboldspillere var samlet til en times 
træning/leg. Alle gik til den med højt humør og opsmøge
de ærmer. 

Der blev leget piratleg, fiskeleg og der blev lavet små 
konkurrencer med bl.a. kiks og slik-snørebånd. Børnene 
hyggede sig og samlede appetit til den efterfølgende fæl
lesspisning. 

Efter maden bød vi velkommen til forældre og søsken
de, og bankospillet blev skudt i gang. Vi havde været så 
heldige, at få en masse fine sponsorpræmier, så det blev til 
mange spil. Nogle ryddede præmiebordet-andre måtte gå 
tornhændede hjem, men alle hyggede sig og havde et par 
sjove timer. 

Vi vil sige tak for den store opbakning til dette arrange
ment - dejligt med så mange fremmødte. Også tak til de 
mange sponsorer for de fine præmier - og de forældre der 
frivilligt hjalp med madlavning og oprydning samt bagte 
kage. 

Sportslige hilsner fra 
Pernille, Lottt;, Linette, Pia og Lene 





Fodboldstævne i As! 
Tekst: Ole og Lars 

L
ørdag den 22 september skulle fodboldpigerne 
årgang O l til stævne i As. Vi mødte talstærkt op 
både spillermæssigt men også forældrernæssigt (tak 

for det! ) til en rigtig våd bane, idet det havde regnet hele 
dagen forinden. Vejret var med os - så banen tørrede hur
tig, og vi fik hurtig slået lejr med tæpper, klapvogne, stole 
og div. for vi skulle spille alle vores fire kampe på den 
samme bane. 

Pigerne kæmpede bravt inde på banen og det blev til tre 
tabte og en uafgjort kamp. 

Udenfor banen imellem kampene hyggede spilleme og 
forældrene sig også med medbragt kaffe og boller og mad
pakker. 

Da vi var færdige med at spille skulle spilleme præmie
res med en præmie, hvilket faldt i alle spillernes smag. 

Inden vi tog hjem, var der lige tid tillidt leg på legeplad
sen - og der var meget stille i bilerne på vej hjem for alle 
var gået hen og blevet rigtig trætte!! 

Alt i alt en rigtig god dag med godt vejr, god forældre
opbakning, gode kampe og tid til at lege med hinanden. 





Fodboldafslutning piger årgang Ol 
Tekst: Ole og Lars 

O
nsdag den 26 september holdte vi 

fodboldafslutning for pigerne. Vi 
havde skippet træningen og havde i 

stedet valgt at skulle hygge os med div. kon
kurrencer og lidt mad. 

Stemningen var høj allerede fra starten - og 
vi skulle hilse og sige at 11 "tøser" godt kan 
larme rigtig meget. 

Vi inddelte pigerne i to hold, og da det var 
rigtig godt vejr, havde vi konkurrencerne 
udendøres. Den første disiplin var sækkeløb, 
og der blev hoppet godt til og grint lige så 
meget. Derefter var det mariekiks spisning, 
snørrebåndsspisning og ærteposeløb. 

Da pigerne havde fået grint af skulle vi 
spise, hvilket heller ikke foregik uden fnis og 
fjanten. 

Pigerne fik et diplom for fodboldsæsonen 
2007 - og de afleverede en gave til os, som 
tak for sæsonen, hvilket vi blev meget glade for. 

Da pigerne blev hentet var de højt oppe at køre - og vi 
håber da, at de faldt til ro, da de kom hjem, for det var jo 
trods alt en almindelig skoledag næste dag. 

Vi synes, at afslutningen gik rigtig godt med meget lat
ter, ballade og god tilslutning, hvilket vi også synes kende
tegner hele sæsonen. Vi vil gerne sige tak for den store 

opbakning både fra spillere og forældre - og sige godt gået 
tøser når alle er kommet til træning, trods at det har styrtet 
ned. Vi synes, at det har været fantastisk at stemningen 
blandt børnene har været så god, trods at vi har tabt næsten 
alle vores kampe - så alt i alt er det nogle seje piger, som vi 
håber kommer igen til næste sæson!! 

Vi glæder os til at se Jer! l 

•. 



Seniorfodbold udendørs 2007 
E

ndnu en sæson er så gået i seniorfodbold, vi har i 
.. forårssæsonen deltaget i serie 4 og serie 6, og i 

efterårssæsonen i serie 4 + 2 hold i serie 6. 

Serie 4 sæsonen har været lidt op og ned, forstået på den 
måde at vi fik startet noget skævt, med at tabe de 3 første 
kampe, og det er utrolig svært at indhente de 9 point man 
dermed er bagefter med. 

Serie 4 sluttede dog sæsonen rigtig flot af med at spille 
de 2 sidste kampe uafgjort mod de 2 hold der rykkede op, 
det var 2 meget flotte kampe, og spilleme fik vist at de 
gode nok til at de burde have været med i oprykningsspil
let 

Dette viser at det er VIGTIGT at komme i gang med det 
samme efter vinterpausen, og jeg tror at spilleme til næste 
år er opsatte på at det skal gøres bedre i 2008. 

Samtidig har vi også i 2008 nogle talentfulde ynglinge 
spillere der rykker op og helt sikkert vil kunne blande sig 
på førsteholdet. 

Serie 6: Begge hold har spillet gode kampe, men også 
dårlige kampe. Det har været lidt svært at få en stabilitet på 
holdene, det har også her været svært at stille med det 
samme hold fra gang til gang, men spilleme har hele tiden 
bevaret det gode humør, og i nogle af kampene spillet 
meget flot fodbold. 

Målsætningen i 2008: Vi starter med at melde et serie 
4 + et serie 5 hold til, der er i 2008 fri tilmelding til serie 
5. 

Der skal ikke være nogen tvivl om målsætningen, som 
er at både EIF serie 4 og serie 5, skal blande sig i opryk
nings spillet. 

Vi mener også at det er realistiske mål da en væsentlig 
del af truppen har meldt ud at de også til næste sæson er til 
rådighed og sammen med de spillere der rykker op skulle 
det være muligt at stille med mindst 2 stabile hold. 

Træningsmæssigt: Vi har et ønske om at tilknytte 
mindst l person mere. 

I år har Gunner Jensen trænet alene i foråret, og lidt inde 
i efterårssæsonen kom Kim Hoffer så til, og begge har 
arbejdet godt, ud fra svære betingelser, med ca. 40 spillere 
kunne der godt bruges lidt hjælp. 

Så hvis der blandt Broens læsere skulle være l, eller en 
der kender en, der har lyst (mod et mindre honorar) at være 
med til at træne en talentfuld flok unge mennesker, måske 
bare l gang om ugen, 

Er EIF seniorafdeling meget interesseret, man kan hen
vende sig til enten Gunner Jensen (tlf.20890053) eller til 
mig på 75656574. 

Poul Larsen 
EIF Senior fodbold 
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KALENDEREN -
DECEMBER 
Søndag den 2. kl. 12:00. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Julemarked i Hansted-Egebjerg 
Forsamlingshu~. 

Søndag den 2. kl.19:30. 
Hansted Kirke. 
Kirkekonc~rt med Anne Dorte Michelsen. 
Hansted menighedsråd. 

Torsdag den 6. kl. 19:30. 
Eg~bjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30. 

Tirsdag, den 11. kl. 12:00. 
Egebakken. 
JULEFROKOST PÅ Egebakken. For beboere, 
pårørende, frivillige og brugere af Egebakken og 
personale. Billetter kan købes på Egebakken 
hos Jytte, senest 4. december. Pris 11 O kr. 
Drikkevarer kan købes. Max. deltagerantal 75 
stk. Tilmelding efter "først til mølleprincip". 

Torsdag den 13. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30. 

Søndag den 16. kl. 16:00. 
Lundum Menighedsråd. 
Jule koncert i Lundum Kirke med 
Skanderborgkammerkor - Alle er velkommene. 
Fri entre 

Torsdag den 20. kl. 19:30. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18:30. 

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

JANUAR 
, Tirsdag den· 15. kl. 19:00. . 
·· · Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
·, Besøg på det nye Hotel OPUS på Egebjergvej. 

Vi mødes ved Hotel OPUS, hvorefter der vil 
blive rundvisning på hotellet, og fortalt om deres 
opstart. Aftenen slutter med hyggelig samvær. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 
·tirsdag den 8. januar. 

Torsdag den 24. kl. 19:30. 
Hansted kirke og kirkehus. 
Thomas Kingo aften. Som før omtalt i Broen vil 
sognepræst Jens Peder Baggesgaard fortælle 
om salmedigteren Thomas Kingo. 
Vi begynder i kirken med teologisk fortælling_ og 
fælles salmesang. 
Derefter gå vi over i kirkehuset og får kaffe 
medens Baggesgaard fortæller videre om 
personen Thomas Kingo og den historiske 
periode han levede under. 

Fredag den 25. kl.19:00 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Generalforsamling. 

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

FEBRUAR 

Søndag den 3. kl. 11 :00 og 14:00. 
Egebjerg- Hansted Forsamlingshus. 
Fastelavns-fest 1 . hold kl. 11 :00 -
2. hold kl. 14:00. 
Pris: Barn 30 kr. incl. sodavand og slikpose. 
Pris: Voksen 30 kr. incl. kaffe/te og 
fastelavnsbolle. 
Præmie til bedste udklædte i hver aldersgruppe. 
Tilmelding senest 29. januar 2008. 
Gunni tlf. 75 65 65 02 -
Bent tlf. 75 65 69 12 efter kl. 17:00 på hverdage. 

Tirsdag den 5. kl. 19:00. 
Broen 
Sidste fri for aflevering af brostof til marts 
nummeret, der udkommer lørdag den 
1. - 2. marts. 
M a il: steen-broen@ stofanet dk 



Den 7. kl. 19:00. 
Kirkehuset 
Filmcafe i Kirkehuset for alle. Hansted 
menighedsråd indbyder på endnu en aften med 
film, samtale, øl, vand og smørebrød. 
Vi skal se filmen "Shadowlands". Filmen 
omhandler C.S.Lewis, der var professor ved 
Oxfords universitet og som i en høj alder lære 
kærligheden at kende gennem kvinden Joy. 
Hidtil har C.S.Lewis talt om kærligheden som en 
abstrakt størrelse, nu erfarer han den selv. 

Tirsdag den 19. kl. 19:00. 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening. 
Besøg af kok Ole Jørgensen, Egebjerg. Vi 
mødes i klubhuset ved Egebjerghallen, her vil 
Ole Jørgensen komme og fortælle om sund 
mad, og måden på hvordan man laver sund 
mad i kantiner i dag. Tilmelding til bestyrelsen 
senest tirsdag den 12. februar. 

Den 19.-21.-23. 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. 
Revy 2008. Gå ikke glip af en kanon revy, opført 
af lokale kræfter. Sæt derfor et kryds i 
kalenderen den 19. - 21. - 23. februar. 
Læs mere om tider og tilmelding i 
revyprogrammet som emdeles sidst i januar. 

Tirsdag den 26. kl. 19:00. 
Støtteforeningen. 
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset 
ved Egebjerghallen. 
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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 

DAMKJÆR ANLÆGSGARTNERFIRMA APS 

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

Kontakt os på telefon 

75 65 45 94 
NY ANLÆG- RENOVERING- VEDLIGEHOLDELSE 

www .da mkjaer -ag .d k 

Dansk 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 

l 
___ [:::cc-=~- r-- - __ 4" Lærk-_klinke 

-:1>"~ beklædnmg 

-S~=-~ ~:~:~k~i~~nke-

~19x125mm 

Kaimar brædder med fjer og not 

Lundum Savværk ApS 
- det grønne savværk 

Torpvej 59, Lundum, 87oo·Horsens, 
Tlf. 75 65 42 58 - Fax 75 65 49 44 

Opskæring af lærk og doug/as m.m. - Lønarbejde udføres 



Malerfirma• 
MICHAEL ROSENBERG 

8700 Horsens 
Mobil: 20 42 15 05 

· Tilsluttet WS-
branchens 

• Varme garantiordning 

• Sanitet t?\ 
• Gasinstall. \Y 
• Gasservice 8 
75 65 62 45 ~ 

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

. 
/...,. ...... J .~ ----- ' 1øi Iil IIam & .. Hende 

Nørregade 43-45 - Telt. 75 61 13 88 
8700 Horsens 

Egebjerg Entreprenørforretning 
V l Aut. kloakmester Peter Daugaard 

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

Ny- og tilbygninger. 
Privat- Erhverv- Landbrug. 

Sorthøjvej 1 • Egebjerg • 8700 Horsens 

75 65 69 65 • 40 98 69 65 

Nu er tiden til nyt tag! 
Alt i renovering, T l LS LUTT ET 

reparat!o~. Isolering, ~A~ANnØØ' 
brandSikring, /////'ORDNING )l/11-< 
vinduer, døre og 
udestuer af træ, plast 
og aluminium, 
Nybygning og 
tilbygning. 
Vi er også Decra 
tageksperter. 

• • KØKKEN & BAD ~. FACADEVINDUEI~ 

Hansted Tømrer- & 
Snedkerforretning ApS 

,Lan1gm.a.I~ksvej 41- 8700 Horsens, Tlf. 75 65 61 66- 28 11 91 

•• m•·a·::i 



Egebjerg-Ilansted Forsamlingshus 

Nytår uden stress 

lpYiier gæster iil 4 retters gourmet middag. 

Maden athentes i Forsamlingshuset 
den 31. december 2007 kl. 14:00- 16:00 

og skal hlot anrettes/lunes. 

Forudbestilling nødvendig 
senest den 27. december. 

Pr. couvert; 3 retter kr. 278,-
4 retter kr. 298,-

Menu 

Cr.::met hummersuppe m/ lmmmcrhakr 
og kryddcrurteol i<:, Liskbagt brød & smor 

Rosastegt kalv mi sPihærkogte rødløg, 
sP!kyssel tomat. spinattimbale 

serveret mi hj~mmdavct kalvegla.::e 
og d strejf af vanilk 

4 gede oste m! syi1ed,; valnødder, 
radissemarmc ~ndc og oli_ven 

De:>:>crttallerkcn m/ nougatfmgiiit~. 
d10koladegan:kchekag.::, 

vanil!epmfai1 og ihsk frugt 

Anbefu!ede vine: Rks!i.ng, 
Ripassoi B(lUr~:ogne. ·rv-rousserende.'Sau teme 

v! Stcfli:n Sdpnidt Egebj~rgv<:j 129 8700 Horsc~ns . T il'. 23 30 Ol 41 . www.eg.objerg-lwnsk d.clk 

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

frontruden . Hos din lokale AutoMester får du hurtigt og nemt 

udbedret skaden - oftest mens du venter. Og t il en glad pris. 

Kør ind til os. Vi taler samme sprog som dig og din bi l. 

Reparation af stenslag i ruden kun 

Flere glade bilister 

Hansted Autoservice 
Egebjergvej 136 

8700 Horsens 

Tlf. 76 26 90 96 


