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Vinderen af

Forsamlingshusets 

medlemskonkurrence 

blev Hans Thomsen

Næstformand Gunni Hansen 
overrækker her præmien som er 
en GPS.

Håber den vil bringe 
Hans og Solveig rundt i Europa.
Bestyrelsen siger tillykke med præmien

God sommer.
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

Huskeren!

18. SeptemberBanko kl. 19:30
4. oktober.Efterårsfest-Årets tema: Tyroleraften

8. august Tur til Lars lillholt koncert i Hornsyld.Pris 325 kr dækker:Grillmad i forsamlingshusetIndgangsbilletBus til og fra Hornsyld.Tilmelding til :Jesper Jensen  23 81 45 14Kim Søvang 20 20 12 86

Skaf et nyt medlemog få en flaske vin
Éngangs 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

www.egebjerg-hansted.dk

Steffen 23 30 01 41



H
ansted-Egebjerg Husholdningsforening har den 
5. maj 2008 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.

DDeerreefftteerr  bblleevv  ffoorrttaalltt  oomm  åårreettss  ffoorrlløøbb
Ved generalforsamlingen i 2007 viste og fortalte Ninna

Jensen om de mange smukke kort, smykker og andet hånd-
arbejde som hun laver, der var kaffe og aftenen sluttede
med banko.

6. juni gik den årlige udflugt til Bjerringbro, Silkeborg
og omegn, hvor man besøgte 2 haver, først  Dalsgaards
have ved Herdis og Harry Andersen. Det var en meget flot
have, japansk inspireret, med klippede buske og træer,
grotter med sten og vand, en pavillon af bambus, 2 vand-
bassiner med koikarper og stør, vandløb og vandfald.  Den
medbragte  kaffe blev drukket i haven, inden turen fortsat-
te til næste have som var Laden og Vejrups have i Vester
Velling. En  stor og meget smuk have med stauder, mange
små træer, buske, blomster, sten- og vandpartier. I forret-
ningen var der brugskunst,  glas, lys, silkeblomster, deko-
rationer m.m. drukket i. Der var mange hyggepladser, hvor
det gode vejr blev nydt,  det var en af de få gode solskins-
dage sidste år.

Så blev der kørt ad de smukke veje til Vester Mølle ved
Rørbæk Sø, hvor man fik aftens-mad. En rigtig dejlig som-
merudflugt.

21. august var der besøg hos Wurtz keramik i
Juelsminde, hvor der blev fortalt om forretningen og man
så keramikværkstedet i arbejde. Aftenen sluttede på
Havnens Café.

20. september var den årlige aften i Bowlingscentret,
som sædvanlig en skøn aften med bowling og hygge.

9. oktober var der besøg hos Bux i Horsens, med frem-
visning af efterårets modetøj, der blev prøvet og handlet,
en meget fin aften som sluttede med vin og sandwich. 

29. november var der ”Julehygge”  i klubhuset,  med en
lækkert ”julemenu” fra Hanne Leth´s køkken. Der var
musik ved Tommy Jacobsen som spillede til julesangene.

Præst Torsten Ringgaard fortalte om sin barndom på

Bornholm på en rigtig festlig måde, en meget god under-
holdning. Aftenen sluttede med amerikansk lotteri om
Ruth´s fine juledekorationer.

15. januar var der besøg på det nye hotel ”Opus”, hvor
der blev fortalt om opførelsen  og opstart af hotellet,  og der
var rundvisning  på hele hotellet, som er meget flot. Et plus
for byen, og en forskønnelse af vejen ud mod Hansted-
Egebjerg. Der var en flot deltagelse, 124 pers.

19. februar var der besøg af kok Ole Jørgensen, som
fortalte om sund mad, og hvordan man i dag laver  ”sund
mad til kantiner og skoler, vi fik mange smagsprøver og
sunde drikke. Ole fortalte også  om glæden ved at vinde
den flotte pris, han modtog  som  ”Årets vinder 2007 i
Detail- og Foodservice”. Ole Jørgensen har i mange år
været chefkok på Jyllands Posten, men har nu i et nyt  og
spændende arbejde, hvor nye udfordringer skal prøves. 

10. marts var der en dejlig aften med ”Påskepynt og
dekorationer” ved Ove Frost fra Hansted, som lavede
mange flotte dekorationer med naturmateriale, grene fra
birketræer blev til smukke store fugle, og der blev lavet
mange flotte dekorationer og buketter, som man kunne
vinde i amerikansk lotteri. En flot aften i påskens tegn.

2. april var der 70 års jubilæum i Hansted-Egebjerg for-
samlingshus, husholdnings-foreningen  havde fået forsam-
lingshusets lokaler  som gave  til festen. Vi siger tusind
tak, fordi vi fik de dejlige lokaler at feste i. Steffen lavede
en fin middag, og der var underhold-ning med
”Vagabonderne”, der gjorde aftenen festlig med deres gode
optræden.

Se omtale og billeder under jubilæum.

FFoorrmmaannddeennss  ttaakk
For mig -  blev det en særlig festlig aften, da jeg blev”

æresmedlem” af foreningen.  Jeg vil gerne sige tak til
bestyrelsen og til alle jer medlemmer for det. Også tak for
de mange dejlige år vi har haft i foreningen, det har givet
mig mange gode timer.

Der skal også lyde en stor tak til alle dem, som gav os
de fine gaver til ”lotteriet”, tak til Ruth for alle de fine
blomster og pynten til bordene, tak til Betty for de fine
bordkort, tak for alle gaverne og for hjælpen, så vi fik en
rigtig dejlig aften.

Alle i bestyrelsen har gjort et stort arbejde både til
jubilæet og til vore arrangementer, i året der er gået. Også
tak til alle vore medlemmer, der så trofast er kommet til
alle vore arrangementer. 

Det var året som er gået, og vi håber, at året vi begyn-
der, må blive lige så godt.
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HHaannsstteedd  --  EEggeebbjjeerrgg  
HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinngg
PPrrooggrraamm  ffoorr  jjuunnii,,  jjuullii,,  
aauugguusstt,,  sseepptteemmbbeerr  22000088

OOnnssddaagg  ddeenn  44..  jjuunnii::
AAfftteennttuurr  ttiill  TTaannttee’’ss  hhaavvee  ii  FFrreeddeerriicciiaa..
Tante’s have er blandt Danmarks største havecentre,
men ifølge navnet er det et hyggeligt sted at besøge.
Indretning af hele centret er inspireret af lignende
forretninger i England, Holland og Frankrig. Der er et
stort inden- og udendørs center med mulighed for
køb af alt til haven. Der er også stort udbud af
udplantningsplanter.
Vi drikker kaffe på centret. Pris: 125,00 kr.
Vi kører i bus til Fredericia og mødes på
EEggeebbjjeerrgghhaalllleennss  ppaarrkkeerriinnggssppllaaddss  kkll..  1188..0000..

II  jjuullii  hhoollddeerr  vvii  ffeerriiee  

TTiirrssddaagg  ddeenn  1199..  aauugguusstt::
UUddfflluuggtt  ttiill  DDjjuurrssllaanndd..
Turen går ud i det blå til  Mols, Djursland, hvor vi vil

opleve den skønne natur og se flere spændende
steder, og der vil blive fortalt  om seværdighederne
undervejs.
Pris: 300,- kr. for middag, eftermiddagskaffe og bus.
Vi kører i bus fra EEggeebbjjeerrgghhaalllleennss  ppaarrkkeerriinnggssppllaaddss  
kkll..  0099..3300..
TTiillmmeellddiinngg  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  sseenneesstt  ddeenn  88..  aauugguusstt  
aaff  hheennssyynn  ttiill  bbuuss  oogg  kkrroo..

MMaannddaagg  ddeenn  1155..  sseepptteemmbbeerr::
BBoowwlliinngg  oogg  ssppiissnniinngg

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. - pris med 
bowling 150,- kr.
TTiillmmeellddiinngg  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  sseenneesstt  ddeenn  99..  sseepptteemmbbeerr..

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

HHaannsstteedd--EEggeebbjjeerrgg    
HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinnggss    bbeessttyyrreellssee::

Annalise Daugaard, Højbovej 22 . . . . . . 75 62 44 79

Ruth Jensen, Skovgårdsvej 10. . . . . . . . 75 65 63 72

Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 . . . . . . . . . 75 65 60 72

Margit Henriksen, Gl. Egebjergvej 2. . . . 75 65 63 15

Betty Holst, Kastanjeallé 16 . . . . . . . . . . 75 65 61 94

Birtha Nielsen, Stængervej 32 . . . . . . . . 75 65 64 21

Astrid Andersen, Platanallè 24. . . . . . . . 75 64 39 69
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Derefter fremlagde kassereren Margit Henriksen regn-
skabet, som blev godkendt.

DDeerreefftteerr  vvaarr  ddeerr  vvaallgg
På valg var Ruth Jensen, Eva Ronge, Betty Holst og

Birtha Nielsen, alle blev genvalgt. Suppleanterne Gitte

Christensen, Emma Mikkelsen, Karen Dahl og Karen
Bastholm blev også genvalg, ligeledes revisor Karen Trend
og revisorsuppleant Lis Stouby.

Der var ingen punkter under eventuelt. Så blev der ser-
veret pandekager med fyld og salat, og aftenen sluttede
med banko.



HHaannsstteedd  ––
EEggeebbjjeerrgg
HHuusshhoollddnniinnggss--
ffoorreenniinngg  7700  åårr

Hansted-Egebjerg husholdningsforening holdt den 2.
april, 70 år jubilæum i forsam-lingshuset. 

Det var en rigtig dejlig og fornøjelig aften med en fan-
tastisk god stemning, der var underholdning med
”Vagabonderne” , som spillede og gjorde aftenen festlig
med deres optræden. 

- Marianne Thomsen styrede aftenen på en festlig og fin
måde, hun sang en sang fra bestyrelsen, som var lavet til
formanden, og derefter fortalte hun meget fornøjeligt om
foreningens mange aktiviteter, som har været meget for-
skellig, alt efter, hvad der har været aktuel, gennem de 70
år.

Tak til Marianne for et stort og rigtig flot arbejde, der er
blevet  brugt mange timer på at læse og sammensætte afte-
nens tale. Der var også underholdning med Marianne,
Svend og Knud Erik, et festligt potpouri af de gamle viser
og muntre sange, som de fremførte rigtig fornøjeligt og
underholdende til stor glæde for alle.

Formanden Annelise Daugaard blev udnævnt til æres-
medlem for sine 51 år i foreningen, deraf 37 år som for-
mand, hun fik overrakt en jubilæumsbroche og et fint ind-
rammet bevis, samt en blomsterbuket, og fik stor tilkende-
givelse af forsamlingen.      
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Af Mogens Kirkegaard

V
i har ikke så mange overleveringer fra det gamle
Rådved. Forklaringen skal måske søges i den tale-
måde, som afdøde gårdejer Carl Mogensen på

Petersholm fortalte mig. Han sagde følgende: - I Egebjerg
havde de forstanden, i Hansted havde de pengene, men i
Rådved havde de ingen af delene. Det var sådan, at han
havde hørt det, da han selv flyttede til Lundum-Hansted
kommune.

Der har desværre ikke blandt beboerne i Rådved været
interesse for at bevare lokalhistorien i denne del af Hansted
sogn. Det hænger måske også sammen med, at stort set alle
gårdene i 1900-tallet, specielt under krisen i 1930erne, blev
solgt ud af de gamle familier, og i dag er der ikke mange
beboere i Rådved, hvis overhovedet nogen, der har deres
rødder der.

Men noget ved vi dog. For eksempel, at de i 1890 fik de

en ny lærer i Raadved, der hed Kristen Kristensen. Han var
lærer der til 1917, da han døde, formentlig af tuberkulose. 

En af hans sønner hed Aage Kristensen, og gennem
lærer Kristensens sønnesøn Erik Juul – Kristensen i
Nordborg kom Hansted sognearkiv for ca. 10 år siden i
besiddelse af Aage Kristensens  erindringer om personer,
der levede i Rådved Kær omkring år 1900. 

Følger man Rådved Kærvej fra Rådved by sydpå langs
med Rådved Kjærsgård, krydser man Lundumvej og kan
fortsætte ad kærvejen omtrent ned til åen. Forinden deler
vejen sig, så en gren går mod øst hen forbi Krebsehuset, en
anden et stykke mod vest. Langs med Rådved Kærvej lig-
ger flere små huse og ejendomme, hvor der tidligere leve-
de en del mere eller mindre fattige mennesker, der ernære-
de sig, som de bedst kunne. Nutidens lodsejere værdsætter
områdets smukke natur, de vilde blomster, fuglelivet og
ikke mindst nattergalens sang i de lyse maj- og juninætter.

Her følger Aage Kristensens beretning om originaler 
i Rådved kær:

SSaammss  LLiissee  oogg  ffaassaanneerrnnee
”Ifølge Byskovs ordbog er en original et menneske, der

er noget ud over det almindelige. Af dem var der en del
nede i Rådved kær. Jeg nævner i flæng Sams Lise, Jacob
Het (eller Hit, idet andre mener, at navnet havde han fået,
fordi han var hittebarn. Anm. MK), Skjøn Ane, Klods
Peter, Niels Het og Ane Grabow. Der var mange flere, men
dem har jeg glemt.

Da far blev kaldet til lærer i Rådved skole i 1890, netop
for 90 år siden (det år, da Aage Kristensen nedskrev, hvad
han kunne huske), skulle han have anskaffet sig nogle
høns, og dem fik han nede hos Sams Lise. Da han drog af
sted med hønsene, gav Lise ham følgende gode råd med på
vejen:

- Når De nu skal kalde på Deres høns, så skal De ikke
sige kylle, kylle, kylle, men De skal sige kom, kom, kom!

- Hvorfor det, spurgte Far.
- Jo, svarede Lise. For når jeg siger kom, kom, så kom-

mer kun mine egne høns, men når jeg siger kylle, kylle, så
har jeg ael æ kjaerhøns omkring mæ (alle kærhønsene
omkring mig).

Det sjove ved historien er, at Far rettede sig efter hendes
råd, jeg kan ikke huske, at Far nogen sinde har sagt Kylle,
kylle, nej han sagde skam altid kom, kom.

Nede på Rådved Kjærsgård boede der en meget velstå-
ende proprietær, der havde det fornemme navn Mozart
Jensen. Der blev sagt, at han var millionær. Han havde
anskaffet nogle fasaner, som han havde sat ud i sin skov,
som lå nede ved Rådved kær. Dem havde Sams Lises søn
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SSaannddffæærrddiiggee  hhiissttoorriieerr  oomm  
oorriiggiinnaalleerrnnee  ii  RRååddvveedd  kkæærr

Lærer Kristen Kristensen var født i Kørup 1858. Han
bestod lærereksamen 1888 med karakteren ”Duelig”, og
det følgende år også tillægsprøven i kirkesang. Da
Rådved skoles embedsbog er bortkommet, mangler vi
oplysninger om hans tidligere liv, inden han i 1890 kom til
Rådved. For at bestå skolelærereksamen skulle man den-
gang indstille sig for eksamenskommissionen i Århus.
Læreruddannelsen var for bondefødte sønner reelt den
eneste mulighed for en boglig uddannelse, hvis ikke de
havde en familieformue i ryggen. Kristen Kristensen var
gift med Margrethe, f. Rasmussen, fra Toftegård i Elling. 
Foto i Hansted sognearkiv.
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Udsnit af målebordsblad fra 1874 med rettelser op til 1900. Det viser Rådved by og de større gårde samt veje og stier
mellem Lundumvej og Store Hanstedå, der danner skel mellem Rådved kær og det større Lund kær. Desuden ses en del
af Egebjerg kær med de mange tidligere tørvegrave, der nu er fyldt af vand og udgør et godt yngleområde for talrige
grågæs. Kort i Hansted sogneakiv.



ner fået øje på, og de begyndte en systematisk udrydning af
dem i form af krybskytteri. Det blev Mozart Jensen for
meget, og han sagde til Sams Lise: - Jeg vil ikke have, at
Deres børn skyder mine fasaner! Hertil svarede Lise: - A
hår osse så te dem, at de må hellere skye en hare, for den
er der da noget kjøj på, de hier fasaner er jo kun skind og
bien!

JJaaccoobb  HHeett  oogg  IInnggeerr  MMaarriiee
Jacob Het var gift med Inger Marie. Jacob var en lille

splejs, mindede nærmest om en dværgkok, navnlig når han
stak brystet frem og afsluttede en samtale med: - Ja, det er
jo ikke al ting! Hvad han mente med det, ved jeg ikke. Det
har vel nærmest svaret til: Det er jo ikke så lige en sag. På
et punkt var han forud for sin tid. Nu om stunder er det jo
moderne med lange halstørklæder. Et sådant havde Jacob
også, det kaldte han sit mundklæde. Det var et festligt syn
at se Jacob med sit mundklæde viklet en halv snes gange
omkring halsen, så kun næse og øjne stak frem.

Inger Marie var af udseende Jacobs diametrale modsæt-
ning, hun var lang og ranglet. De havde et lille husmands-
sted nede i kæret, hvor der var plads til en enkelt ko, og så
har han vel tjent lidt ved at gå på arbejde ved bønderne til
den fyrstelige løn af en krone om dagen; men jeg har hørt,
at han ofte om vinteren måtte nøjes med 50 øre og kosten.

De havde et barnebarn hos sig, Niels Het (mere om ham
senere). Han blev af lægen rådet til at få briller, mens han
gik i skolen. Det var på den tid enestående, at et barn skul-
le have briller, og det var ved at udarte sig til, at han fik
navnet Brille-Niels. 

En dag bankede det på døren ind til skolestuen, og Far
sagde: kom. Ind tren Inger Marie i al sin magt og vælde, og
så sagde hun: - Bestiller I noget! Far blev noget desorien-

teret og sagde, at det mente han nok at vi gjorde, og så
spurgte han forsigtigt, om det var ham eller min mor, hun
ville tale med. Dertil svarede Inger Marie: - Ja, no hår Niels
jo fåt de hier briller, og hvis der er noven, der slår dem i
støkker, så ka di sjel fo lov å betåel dem, di håer va dye, di
kostet 3 kroner!

Ak, ja, det var den gang, man forstår jo nok, at det var
mange penge den gang, tre dages hårdt arbejde for et par
briller, for der var skam ikke noget, der hed tilskud fra det
offentlige.

Engang var min yngste søster inviteret ned til Jacobs
datter til fødselsdag. Datteren hed Lise Het. Da de skulle
hjem, skulle de have en saftdram, det vil sige et lille glas
hyldebærsaft. De havde selvfølgelig ikke mere end ét glas,
så de skulle drikke på skift, og glasset blev naturligvis ikke
vasket. Da Inger Marie havde skænket det første glas og
rakte det til en af pigerne, sagde denne: - Nej, a ska da it ha
føst! Det samme svar fik Inger Marie af adskillige, indtil
hun kom til min søster Anna. Hun drak den første ”dram” i
bevidstheden om, at det havde været et rent glas, hun drak
af.

På hjemturen spurgte Anna de andre, hvorfor de ikke
ville drikke af det rene glas. De svarede følgende; - Uha, so
do it, at der hang en drep under Inger Maries nies, og den
drøppet lig nie i æ glas, da hun skænkede den første
saftdram.

EEnn  uurroolliigg  bbrryylllluuppssnnaatt
Da Lise Het skulle giftes, blev Far og vores nabo, Jacob

Schultz på Rådved Nygård, inviteret til middag nede ved
Jacob Het i Rådved kær. Far i sin egenskab af kirkesanger,
Schultz velsagtens, fordi han havde kørt for brudeparret.

Til middagen fik de suppe, som muligvis var blevet kogt
i en messinggryde, muligvis en kobbergryde, der ikke var
ren. 

Far har sikkert holdt den traditionelle bryllupstale, og alt
gik tilsyneladende såre godt, indtil Far kom i seng. Så fik
han den mest rædsomme mavepine, så han måtte på
”huset”, som det lille rum hed derhjemme, flere gange om
natten, og ”huset” var ikke anbragt som nu ved siden af
soveværelset, men ude i udhuset.

Næste dag udspandt der sig en samtale mellem Schultz
og Far. Schultz spurgte, hvordan Far havde haft det. Far
sagde som sandt var, at han havde rendt på huset flere
gange om natten. Schultzes svar var: - Ja, jeg har siddet på
lokum det meste af natten, hvordan mon det er gået med
brudeparret?

FFaarr  llåånneerr  hheesstt
Mens vi er ved Schultz, som bestemt ikke var nogen ori-

ginal, kan jeg lige så godt fortælle et par historier om ham.
Han var en god nabo, og han tilbød Far, at han kunne
komme og låne en hest til kirke, så ofte han havde lyst,
særlig når vejret var dårligt. Far tog engang imellem imod
tilbudet. Engang, da Far kom og afleverede hesten, sagde
Schultz: - Men hvordan er det da, du har mishandlet
hesten? Far forsikrede, at han da ikke kunne se, at han
havde gjort hesten fortræd. – Jeg har ladet den gå i skridt
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gang hele vejen, sagde Far. – Ja, men det er også det, der er
galt, sagde Schultz, kan du ikke se, at den står og fryser? 

LLæærreerreennss  ttiiggggeerrbbrreevvee
Far fik den gang en del af sin løn i form af ”offer”. Det

vil sige, Far sendte fire gange om året ”offersedler” ud til
skoledistriktets beboere. Disse sedler blev kaldt tiggerbre-
ve, og Far var meget utilfreds med den form for aflønning.
Så puttede folk et beløb i papiret, lukkede det sammen og
afleverede det til Far. Det var meget spændende for Far at
se, hvor meget folk syntes han var værd. Men se, Schultz
ville ikke være med til de narrestreger, han ville yde sit
offer i form af naturalier. Når offertiden var inde, sagde han
til min bror Ejnar eller mig, at v i skulle komme op på
Rådved Nygård med en sæk, og så gik vi op på kornloftet.
Og så fik vi en god sæk hønsefoder med hjem, og jeg kan
forsikre for, at vi havde gjort en god handel.

Engang vi have fået fremmede, stod vi og manglede en
flaske snaps til maden, og Far sendte Ejnar op til Schultz
med en flaske, om vi ikke kunne låne noget akvavit. Ejnar
kom hjem med flasken fyldt, men med den besked, at
Schultz ikke havde andet end dansk sodavand, men det
kunne de vel også bruge. Far tog proppen af flasken, lugte-
de til den og sagde: - Nå, der er nok ikke noget i vejen med
den sodavand.

NNiieellss  HHeett  oogg  ffeeddtteemmaaddddeerrnnee
Jacob Het og Inger Marie havde et barnebarn, Niels Het,

boende hos sig. Han var på alder med mig, og ham husker

jeg ganske tydeligt. Når han kom i skole, havde han altid
en solid madpakke med, og på det tidspunkt blev der lagt
mere vægt på, hvad drengen kunne lide, end det rent sund-
hedsmæssige. Vitaminer kendte man ikke den gang.
Madpakken bestod for en stor del af sukkermellemmadder,
det vil side fedtebrød med et tykt lag puddersukker på. Når
det så blev frikvarter, tog Niels en rundtenom i den ene
hånd, og med pegefingeren stak han et hul midt i mellem-
maden fra undersiden af denne, og så begyndte han at
gnave et hul, altså med fedtsiden ind mod ansigtet med det
resultat, at han blev oversmurt med fedt og sukker i hele
hovedet. Når han så havde fået lavet et pænt hul sagde han
glædestrålende: - Se, der er rendt en rot gennem mi mel-
mad. Når han så kom ind, så han herrens ud. Far aftalte så
med ham, at han skulle gå ud i vores vaskehus og tørre sig
på et håndklæde, som hang der til samme brug. Det glem-
te Niels for det meste, og Far måtte så jage ham ud igen, så
han kunne komme til at se nogenlunde ordentlig ud. Når
han så kom ind stillede han sig op foran Far og sagde
bebrejdende: - Nå, er a så gue nok?

En dag kom han op i skolen og sagde: - Der har van bos-
sere (tyveknægte) nede ved wos. De stjal en krone fra
Gitte, men det var no it så gal, for hun havde kun den
samme. De var osse henne ved Mekkel Peder, men det fik
de ikke noget ud af, for da Mekkel hørte dem råbt han: -
Hint mi bøs! Og så rent de dje vej.

En dag havde Nielses mor lagt nogen gloende komfur-
ringe på gulvet. Nielses lillebror gik bukseløs rundt i køk-
kenet og var så uheldig at sætte sig ned på de varme ringe 

Juni - juli - august 1133

På Rådved Kærvej 38 har en lodsejer skabt sig sit lille private paradis.



og brænde rumpen noget så gevaldig. Far havde hørt om
uheldet, og han spurgte så Niels, hvor Jacob havde brændt
sig. – Det tør a it sæj, svarede Niels. - Har han brændt sig
på den lille ende, spurgte Far. – Ja, sagde Niels, lykkelig
over, at Far havde fundet sådan et pænt navn til den nævn-
te legemsdel.

Da han kom ud fra klassen i frikvarter, mødte han gamle
Kirstine Lavrsen, og han råbte, så det kunne høres over
hele legepladsen: Kestine, mi bette browr hår bræn sæ såen
po si røv! Her turde han nok fortælle, hvor Jacob havde
brændt sig.

KKllooddss  PPeetteerr  oogg  SSkkjjøønn  AAnnee
Nabo til Jacob Het boede Klods Peter. Han var gift med

Skjøn Ane, ja gift blev de først, da vi fik en ny præst,
Callenbach Petersen, for sagen var den, at de levede ”på
polsk”, altså i papirløst ægteskab, og det var jo på den tid
noget, som pæne folk ikke gjorde. Præsten så det som sin
fornemste opgave at få dem smedet i hymens lænker. Det
lykkedes også for ham. Om de så havde det bedre efter den
tid og var mere lykkelige, ved jeg ikke. 

Klods Peder var en håndsnild mand, han gik rundt og
udførte lettere snedkerarbejde på gårdene. Når folk roste
ham for vel udført arbejde, sagde han altid: - Det er jo
ingen sag, når man har æ remerrier (værktøjet).

Han var ikke særlig kløgtig, og man drev altid løjer med
ham. Under den første verdenskrig var han en dag oppe hos
Schultz på arbejde. En af karlene sagde til ham: - Har du
hørt, Peter, at nu har tyskerne klippet den trådløse forbin-
delse over fra England til Frankrig? Klods Peter svarede: -
Ja, de er nogen sataner, de tyskere, men de er jo så dygti-
ge, de har de hie stue stolsavser (stålsakse) som de kan klep
æ ledninger over mæ! 

Klods Peter og Skjøn Ane havde en datter, som hed
Marie; hun kom selvfølgelig til at hedde Klods Marie.

En dag havde fodermesterens datter oppe på Rådved
Nygård generet hende så groft, at hun blev borte fra skolen
flere dage. 

Det var om sommeren, og når det var godt vejr, fik vi
lov til at komme ned og bade i Rådved å. Åen lå lige ved
siden af Klods Peters hus, og da vi denne dag kom så langt,
stod Skjøn Ane udenfor, og Far var klar over, at hun var i
krigshumør. 

Han sagde senere, at han var glad for, at han havde sin
store egekæp i hånden. Og så åbnede Skjøn Ane for talens
sluser. Hun sendte ikke sin datter i skole, før Far fik givet
”den satans røjtertøs” en ordentlig omgang.

Hun blev ved så længe, så det blev Far for meget; det
var jo også lidt pinligt, at hele klassen stod og hørte på det.
Endelig satte Far stokken fast i jorden og sagde følgende: -
Nu vil jeg sige Dem noget, Ane, De har ikke lov til at anta-
ste mig her på offentlig vej. Hvis De har noget at snakke
med mig om, så kan De komme op på skolen, De ved hvor
jeg bor. Farvel!

Ane kom selvfølgelig aldrig, men nu havde hun jo 
også fået udløsning for sin galde. Om ”den satans 
røjtertøs” fik en omgang, ved jeg ikke, men jeg tror det
næppe.

OOpplleevveellsseerr  ii  kkiirrkkeenn
Engang sang Far til et bryllup i Hansted kirke. Efter

vielsen skulle brudeparret op til alteret og bringe deres
”offer”. Det ville sige, at de skulle lægge et beløb på alte-
ret som honorar til præsten; senere lagde de et tilsvarende,
men noget mindre beløb i degnestolen. (Heraf det gamle
ordsprog: Når det regner på præsten, drypper det på deg-
nen. Anm. MK)

Brudefolkene var også kommet vel inden for knæfaldet
og havde fået afleveret deres offer. Men så skete det, der
nær var blevet en skandale. Brudgommen var kommet vel
inden for knæfaldet, og dette fortsatte et stykke hen bag
alteret. Nu stod han foran alteret, men kunne ikke se, hvor-
dan han skulle komme ud.

Nu var gode råd dyre. Pludselig gik han hen til knæfal-
det og gjorde tegn til at ville skræve over det. Hvordan han
havde tænkt sig, at bruden skulle komme over, ved jeg
ikke. Men bruden klarede situationen med følgende: - Hov
Jens, det er den hie vej! Og hun fik ham trukket den rigti-
ge vej ud.

Så var Far engang til begravelse, også i Hansted kirke.
Det var en mand nede fra kæret, der var død. Ved en sådan
begravelse blev følget ofte bespist, men også i høj grad
beskænket i hjemmet før begravelsen, så følget kunne
undertiden være noget højrøstet i kirken under højtidelig-
heden.

Nu var det et hjem, hvor der var noget knas med fami-
lieforholdene; det var et sted, hvor man tilsyneladende ikke
have overholdt det 6. bud om at man ikke må begære sin
næstes hustru. Efter jordpåkastelsen kom en stedsøn hen til
Far med nogle breve og spurgte: - Vel di it, Kristensen, løs
di hier brev op? Brevene skulle dokumentere, at afdøde
havde været utro. Far sagde, at det ikke her var stedet at
ordne den slags sager og forsikrede, at det ønske kunne
manden ikke få opfyldt.

Da Far gik hjem, hørte han bag sig en vogn komme
kørende i susende fart. Det var den sørgende familie, og de
skrålede i vilden sky ”Dengang jeg drog af sted”. Se, sådan
endte den begravelse.

Far var ikke altid lige glad, når han skulle ned og ”synge
ud” og skulle beværtes, for properheden var ikke altid lige
god. Men som Munk Therkildsen (Rådved Damgård)
sagde: - skidt med det, vi tager en ekstra dram og skyller
efter med!

AAnnnnee  GGrraabbooww
En af de originaler, som jeg bedst kan huske, og som jeg

mindes med størst glæde, er Anne Grabow, der udtales
”Ann Grabe” efter den lokale dialekt. Hun var gift
Jørgensen i andet ægteskab, men hun hed aldrig andet end
Ann Grabe. 

Hendes sidste mand, Jens Peter Jørgensen, husker jeg
kun som en invalid olding, som sad hjemme i sin stol, mens
Ann Grabe gik på arbejde. 

Hun hjalp til på gårdene med malkning, slagtning og når
der var gilde. Inden hun gik på arbejde om sommeren, satte
hun deres ged, Minke, på græs ved vejkanten. Når hun så
kom om aftenen og hentede geden, stod den og brægede 
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med et fyldt yver. På lang afstand begyndte Ann Grabe at
trøste den: - Ja, lille Minke, no kommer a å taer dæ mæ
hjem, det er osse synd, do hår stojen jenne hiele dawen. Og
så gik de hjem, og Minke blev malket, så de kunne få deres
mælkebehov dækket.

Ann Grabe havde mange festlige valgsprog, fyndord
eller ordsprog, hvad vi nu skal kalde dem. Et af dem lød
sådan: - Det er it så let for en jenle en og skal op o æ lovt
å stavel aer (det er ikke så let for for en enlig en og skal op
på loftet og stable ærter). Engang spurgte jeg hende om,
hvorfor det var så svært. – Jov, for de vil sgu trille, svare-
de hun.

En anden talemåde lød sådan: - Det var da streng, en sku
blyv så fatte, så man it ku gi hinanden en ko. Engang hun
sagde det til fru Kaiser, proprietærfrue på Petersholm, sva-
rede fruen: - så skulle De give mig én. Da så fruen fyldte
år, kom Ann Grabe med en pakke indeholdende en porce-
lænsko. På en seddel stod der: - Det var da streng - - - osv.

Når Ann Grabe var på arbejde, var daglønnen ikke stor,
men honoraret regulerede hun selv. Hvis daglønnen efter
hendes mening havde været for kneben, sørgede hun selv
for at få en godbid med hjem til Jens Peter. Og det var folk
indforstået med, og de undte hende det gerne.

MMeejjeerriisstt  MMiinnee
Som den sidste original fra Rådved kær kan jeg fortæl-

le et par historier om Mejerist Mine. Tilnavnet Mejerist

havde hun fået, fordi hendes mand havde været mejeribe-
styrer i Egebjerg. Hendes søn havde fået en motorcykel, og
Mine skulle så have en køretur på bagagebæreren. Sønnen
sagde: - Må jeg køre lidt hurtigere? Mine svarede: - Du må
køre ad helvede til, a ska sgu nok følge med!

Når hun skulle i byen og skulle klæde sig om, sagde hun
altid, at hun skulle have sig smykket. En dag kom hendes
datter og skulle have hende med til Horsens. Da hun stadig
gik i daglige klæder, sagde datteren: - Men Mor, har do
ikke fået dig smykket? Hertil svarede Mine: - Lille Magda,
do ved jo godt, a smøkke mæ it for å go til Hossens!

Engang kom Mine ud til købmand Kristensen i Horsens,
og almindeligvis havde hun så æg med som betaling, men
det kunne jo hænde, at der ikke var æg at betale med.
Hønsene lagde jo den gang kun æg om sommeren, og hele
vinteren fik hun ingen æg ind. Først hen på foråret, når det
blev tøvejr, begyndte hønsene igen at lægge æg. Altså,
Mine kom om vinteren ud til købmand Kristensen, og da
hun havde fået varerne sagde hun: - Kristensen, a håe sgu
ingen pæeng, men når æ høns røv tøer, ska di nok få noven
æg!”

Her slutter Aage Kristensens beretning, men der kunne
nok fortælles mere om originaler i Raadved kær, men det
må vente til en anden gang. 

- Måske har læserne nogle historier at fortælle? 

Rådved skole fotograferet marts 2008. Den ligger lige i trekanten mellem Ålkærgårdsvej og Lundumvej og har været pri-
vat beboelse siden skolen blev nedlagt. 
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Hjemmesiden www.hansted-egebjerg.dk, der er
fælles for BROEN og Hansted-Egebjerg
Lokalråd, blev iværksat i februar og introduce-

ret i sidste nummer af BROEN.
Hjemmesiden har siden været besøgt af 75 i febru-

ar, 294 i marts og 329 i april. I gennemsnit har hver
besøgende foretaget 8 hits, det vil sige klik mellem
siderne eller på billeder og lignende.

Statistikkerne om hjemmesidens brug viser, at de
fleste besøgende er lokale, som har kendskab til
sidens navn og går direkte ind på den. Men der er dog
også mange besøgende, som finder frem hjemmesi-
den ved brug af forskellige søgemaskiner, især er
GOOGLE meget anvendt.

Der er indlagt 79 artikler fra de numre af BROEN,
der er udkommet siden december 2000. Der mangler
endnu at blive indlagt 8 artikler fra disse numre. Det
også tanken at lægge artikler fra tidligere år ind på
hjemmesiden, men da artiklerne skal skannes fra bla-
dene, vil det tage nogen tid.

Det tager også en vis tid at lægge artiklerne på
hjemmesiden, selvom de findes i digitalt format. De
skal indlægges som tekst og billeder direkte på hjem-
mesiden, så hjemmesidens søgefunktion kan fungere
på al tekst i artiklerne. Men man skal også kunne
vælge at se artiklerne i det oprindelige format fra
BROEN.

Hjemmesidens oversigt over lokale aktiviteter og
kalenderfunktionen virker endnu ikke helt som ønsket.
Der samarbejdes med infoland.dk om at få forbedret
disse grundfunktioner.

Udgifterne til hjemmesiden er dækket af de midler,
Horsens Kommune har stillet til rådighed for de
Samvirkende Bysamfund (SAMBY).

BROENS bestyrelse og Lokalrådet håber, at hjem-
mesiden vil udvikle sig til en byportal for Hansted og
Egebjerg og styrke fællesskabet i området. Det skal
være her, man søger information om området, og her
man kan se, hvilke aktiviteter der rør sig i vores lokal-
område, i foreninger og institutioner.

For at fremme dette, håber vi, at flere foreninger og
institutioner vil bidrage med stof til hjemmesiden. Hvis
en forening eller institution har stof til hjemmesiden
kan det sendes med en mail til mig. Der er også
mulighed for, at den enkelte forening eller institution
selv kan få mulighed for at sætte tekst og billeder ind
på egne sider efter nærmere aftale med mig, og jeg
hjælper gerne med at komme i gang.

Hans Kurt Jacobsen
Bavnehøjvej 13, Egebjerg, 8700 Horsens
Tlf. 48 79 55 05 mobil 40 37 69 36 
mail: hans.kurt@mail.dk
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HHaannsstteedd--EEggeebbjjeegg  LLookkaallrråådd
iinnddkkaallddeerr  ttiill  

BBOORRGGEERRMMØØDDEE
Tirsdag den 19. august 2008 kl. 20.00 

i Egebakkens kantine

DDaaggssoorrddeenn

1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning
3. Lokalrådets økonomi
4. Vedtægt for Lokalrådet
5. Forslag til planer for det kommende år.
6. Valg af medlemmer til Lokalrådet 
7. Valg af to suppleanter
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Eventuelt

Vi håber, at rigtig mange møder op, så vi viser interessen 
for det lokale demokrati og udviklingen i Hansted-Egebjerg.

Med bedste hilsner fra det nuværende Lokalråd

Hans Kurt Jacobsen  -  Arne Laursen  -  Hans Thomsen

Du kan se mere om lokalrådet på 

www.hansted-egebjerg.dk

Deadline for aflevering af Bro-stof til næste nummer der 
udkommer lørdag den 13. og søndag den 14. september er: 

tirsdag den 19. august kl. 19:00
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DDaaggpplleejjeenn
Tekst og foto: Karin Hansen

UUddfflluuggtt
En strålende regnfuld aprildag tog legestuegruppen

Tumlingerne på udflugt.

En blå bus hentede os ved legestuen og på Hanstedvej.

Dejligt med en lille køretur til Hanstedholm.

Hjemmebagte boller, syltetøj, saft og teffe blev nydt,

inden vi gik ud i stalden hvor der var grise næsten i alle far-

ver. De blev nysset lige på trynen.

Kaninerne blev aet og puslet om. De er søde og bløde.

Det regnede stadig. Men med godt regntøj og gummi-

støvler kan vi klare meget.

Vandpytterne forsøgte børnene at gøre mindre, de 

hoppede og vandet sprøjtede til alle sider.

Videre over i maskinhuset hvor der var kartoffeloptager,

mejetærsker og traktorer som blev prøvet. Der blev „kørt“

langt. 

Ponyerne var klar og alle de børn der have lyst fik en

ridetur.

Inden vi gik ind for at spise madpakker som vores mor

eller far havde smurt, fik vi en gyngetur.

Det var spændende at se hvad madkassen gemte. Efter

vi var mætte blev vi hentet af den blå bus og vi kørte hjem

til en velfortjent middagslur efter en god, sjov, spændende

og anderledes dag. 

Tak til Hanstedholm for en god dag.
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MMaannddaaggee:: Kl. 8.30 – 11.45. Selvtræning i 
redskaber i kælderen
Kl. 10.00 Siddende gymnastik i 
caféen. 
Kontaktperson Jytte Guldmann
Kl. 10.00 EDB i kælderen. 
Vejledere Flemming Sørensen, 
Peder Pedersen 
(sommerferie 1/5 - 11/8 )
Kl. 13.00 Patchwork. Kontaktperson
Mie Drejer. (sommerferie 6/5 - 8/9)
Kl. 14.15 Hyggekomsammen i 
pl.boliger v/Irene Mortil og 
Eva Søvang (ferie d. 30/6 og 7/7)       

TTiirrssddaaggee:: Kl. 8.30 – 10.00 Selvtræning i 
redskaber i kælderen.
Kl. 10.00 Malehold i kælderen 
Kontaktpersoner 
Leif Kragekjær/Herluf Hansen. 
(kører på lavt blus juni, juli,)
Kl. 13.15 Små ture i 
Tamdrupbussen (se opslag på 
Egebakken)
Kl. 13.30 den 13/5 Cykelhold 
starter. Kontaktperson Vagn Jensen
Kl. 14.00 Hyggekomsammen i 
ældreboligerne. Kontaktperson 
Jytte Guldmann (efter aftale maj, 
juni, juli, august)              
Kl. 14 – 16 Lokalarkivet har åbent 
1. tirsdag i hver måned i kælderen.
Kl. 15.30 Små gåture for 
kørestolsbrugere/gangbesværede.
Kl.19.00 Første tirsdag i hver 
måned afholder Egebakkens Venner
bankospil. 
IInnggeenn  bbaannkkoo  ii  jjuunnii  oogg  jjuullii..

OOnnssddaaggee:: Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, 
afhængigt af vejret.
Kontaktperson Jytte Guldmann
Kl. 10.00 EDB i kælderen. 
Vejledere Flemming Sørensen 
og Peder Pedersen 
(sommerferie 1/5 – 11/8) 
Kl. 13.30 Petanque starter d. 7/5 
Kontaktperson Vagn Jensen
Kl. 13.30 Kreativhold holder 
sommerferie 7/5 – 17/9
Kl.15.00 Sidste onsdag i hver 
måned er der gudstjeneste 
kl. 15.00. 26/6 - ferie i juli - 27/8.       

TToorrssddaaggee:: Kl. 7.30 – 11.30 Selvtræning 
i redskaber i kælderen
Kl. 9.30 Gymnastik v/ Ingelis 
Ribberholt/Jytte Guldmann i cafeen.
(sommerferie 19/6 - 14/8)                  

Kl. 13.30 Kortspil - rommy, whist, 
bob el. andet spil i cafeen og 
kælderen 2. og 4. torsdag. 
( efter aftale juni - juli - august )         
Kl. 14.00. Egebakkens Venner 
afholder forskellige arrangementer
den 3. torsdag i hver måned. Se 
opslag på Egebakken og under
arrangementer. (ferie i juli)

FFrreeddaaggee:: Kl. 10.00 Videobiograf i pl. boliger. 
Kontaktperson Tove Jørgensen.
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TToorrssddaagg  ddeenn  1199..  jjuunnii  kkll..  1177..0000::  
Grillfest se opslag på Egebakken og 
i programmet.

OOnnssddaagg  ddeenn  2255..  jjuunnii  kkll..  1155..0000::  
Gudstjeneste.

TTiirrssddaagg  ddeenn  55..  aauugguusstt  kkll..  1199..0000::  
Bankospil v/Egebakkens Venner.

TToorrssddaagg  ddeenn  2211..  aauugguusstt  kkll..  1144..0000::  
Eva Jørgensen viser billeder fra De Vestindiske
Øer v/Egebakkens venner.

OOnnssddaagg  ddeenn  2277..  aauugguusstt  kkll..  1155..0000::  
Gudstjeneste..

LLøørrddaagg  ddeenn  3300..  aauugguusstt  kkll..  1144..0000::
Centerrådshygge ( for beboere på Egebakken )

HHuusskk  bbaannkkoossppiill  ttiirrssddaagg  ddeenn  22..  sseepptteemmbbeerr  
kkll..  1199..0000

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 juni – juli - august er
nu udgivet og kan hentes på Egebakken.

EEggeebbaakkkkeenn
AArrrraannggeemmeenntteerr  ppåå  EEggeebbaakkkkeenn  

jjuunnii  ––  jjuullii  ––  aauugguusstt  

OOBBSS            OOBBSS            GGLLAASS            OOBBSS          OOBBSS

At kreere og fremstille sine egne vaser, figurer e.lign. i glas. Lyder det spændende?

På Egebakken går vi og tumler med tanker om at starte et hold i glasfremstilling. Vi har
undersøgt muligheder og betingelser, for at det kan lade sig gøre og bl.a. fundet ud af at det
er en forholdsvis dyr hobby at sætte i gang. 
Der er umiddelbart velvilje blandt bestyrelser og kommune i at lave denne investering, hvis
der vel at mærke er opbakning til at dyrke denne hobby/aktivitet. 
Vi kunne derfor godt tænke os at „lodde“ stemningen blandt lokalbefolkningens efterlønnere
og pensionister, om det er en god ide. 
Så giv din mening til kende, næste gang du kommer på Egebakken
eller ring på tlf. 7766  2299  4499  3377 eller 7766  2299  4499  3344.

Juni - juli - august 2211
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Torsdag, den 19 juni, kl. 17.00-21.00

Torsdag den 19 juni bliver grillen tændt så vi kan hygge os med god
mad, sang og lidt harmonikamusik. 

Helle og Leif fra Tølløse
leverer musikken. Vi håber, rigtig mange møder 

til en hyggelig aften. 

Menuen vil lyde på:

Grillpølser og grillkød
Kartoffel- og grøn salat
Kaffe og småkager
Øl, vand og vin kan købes

Af hensyn til køkkenet vil vi gerne I tilmelder Jer 
og betaler kr. 100,-  forud til Jytte Guldmann – Egebakken, 

senest torsdag den 12 juni.

Alle er hjertelig velkomne.

Med venlig hilsen Centerrådet og Egebakkens Venner.

Grillfest på Egebakken



EEggeebbaakkkkeenn

Juni - juli - august 2233

GGlliimmtt  ffrraa  EEggeebbaakkkkeennss  33  åårrss  fføøddsseellssddaagg
„„BBaakkkkeennss  ssaannggeerriinnddeerr““ Foto: Tove Jørgensen, 

Hansted



ÅÅrrssmmøøddeett
Årsmødet blev afholdt den 3. marts 2008 i forsamlings-

huset. I alt 40 medlemmer deltog i mødet. Yvonne
Christiansen bød som formand for Butiksrådet velkommen
og glædede sig over, at der år for år deltager flere medlem-
mer i årsmødet. Fra kun 7 medlemmer i 2005, er deltagel-
sen steget til 17 medlemmer i 2006, til 23 medlemmer i
2007 og altså nu til 40 medlemmer i 2008. 

Årsmødet er medlemmernes mulighed for at møde
Butiksrådet og omvendt. Og det er her medlemmerne kan
give deres mening tilkende og udveksle holdninger og
ideer til gensidig inspiration.

Vedrørende forbrugerpolitikken skal der være særlig
fokus på: 

Sundhed - Klima - Miljø - Etisk handel og Socialt
ansvar.

Vedrørende medlemsfordele er bonusordningen nu væk.
I stedet er der medlemsfordele allerede ved købet i form af
stærke tilbud på mange varer, f.eks. havemøbler, cykler og
meget mere. Varerne kan ses på hjemmesiden www.fdb.dk
samt i bladet Samvirke. Desuden bliver der hver måned
blandt de medlemmer, der har brugt deres medlemskort
ved indkøb, udtrukket en præmie på en million kr. I april
måned var det et medlem, der havde handlet i Gedved
Superbrugs, der var den heldige vinder. 

Så det er stadig vigtigt, at få skannet sit medlemskort,
når du handler.

Det er nu også muligt at få et nyt medlemskort, der sam-
tidig fungerer som et kreditkort, mastercard, med en kredit
tid på 52 dage inden beløbet hæves på din konto.

Under valg til Butiksrådet blev Yvonne A. Christiansen

genvalgt, Hans Steensen var også på valg og ønskede ikke
genvalg. I stedet blev Hans Kurt Jacobsen valgt . Det har
senere vist sig, at Hans Kurts personlige medlemskab ikke
var tegnet tre måneder før årsmødet. Valget skal derfor
bekræftes ved et ekstraordinært årsmøde den 24. juni 2008.
Hans Kurt ønskes tillykke med valget.

Efter årsmødet var brugsen vært ved en lækker anret-
ning samt øl eller vand. Forsamlingshusets vært Steffen
serverede denne lækre menu.: Tigerrejer på spyd m/salsa,
Timianstegt unghane m/mix. Salat, samt kagebord m/cou-
lis og vanilliecremfraice.

Butiksrådet og uddeleren håber at endnu flere medlem-
mer nye som gamle deltager i næste årsmøde. Det kunne
være rart om nogle unge ville blive medlem af butiksrådet,
så deres synspunkter også kom frem.

Butiksrådet og uddeleren takker Hans Steensen for sin
store indsat i de mange år, han var i bestyrelsen.  

AAkkttiivviitteetteerr  ii  åårr
Sankt Hans dag tirsdag den 24. juni vil der fra kl. 15-17

være en kampagne for økologiske, miljøvenlige og allergi-
venlige produkter under COOPs fællesmærke Änglamark,
der lever op til kravet:

Sundhed - Klima - Miljø - Etisk handel og Socialt
ansvar.

Denne dag har du også mulighed for at få en snak med
butiksrådet / bestyrelsen.

I tilknytning hertil afholdes det ekstraordinære årsmøde
for at bekræfte valget af Hans Kurt til Butiksrådet

På bestyrelsens vegne Yvonne A. Christiansen

Broen 20. årgang - nr. 4  2244

NNyytt  ffrraa  EEggeebbjjeerrgg  DDaaggllii’’BBrruuggss

Adresseliste til bestyrelsen
Formand  Hans Thomsen . . . 75 65 61 33
Kasserer  Vagn Jensen . . . . . 75 65 64 47
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

EGEBAKKENS VENNER
PROGRAM FOR

juni – juli – august 2008

Ingen bankospil i juni –juli

Torsdag den 19. juni kl. 17.00 – 21.00: Grillfest på
Egebakken. (se omtale andetsteds i bladet)

Tirsdag den 5. august kl. 19.00: Bankospil

Torsdag den 21. august kl. 14.00:
Eva Jørgensen viser lysbilleder 
fra De Vestindiske Øer

Tirsdag den 2. september kl. 19.00: Bankospil.

Alle er velkomne til arrangementerne.
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Tirsdag den 11. november er der valg til landets ca. 2100

menighedsråd.

I sommeren 2007 vedtog folketinget ændringer i menig-

hedsrådsloven, hvilket blandt andet betyder,  at der sker en

reduktion af antallet af valgte medlemmer med et medlem.

Hidtil har det været indbyggerantallet i sognet, der

bestemte antallet af valgte medlemmer. Ved valget i 2004

var Hansted sogn vokset så meget, at det udløste et 8. valgt

medlem.

Folketinget har som sagt, dels besluttet at reducere

antallet af valgte medlemmer, dels at det nu er antallet af

folkekirkemedlemmer, der bestemmer antal valgte menig-

hedsrådsmedlemmer.

For Hansted sogns vedkommende betyder det, at der

ved det kommende valg skal vælges 7 medlemmer til

menighedsrådet. Præsten er født medlem.

Senest 8 uger før valget afholdes orienteringsmøde.

Hvis de fremmødte ønsker det, afholdes umiddelbart

derefter opstillingsmøde. 

Visse krav skal opfyldes for at kunne vælges til menig-

hedsrådet.

Bliver man valgt skal menighedsrådsløftet underskrives.

Dette lyder:

”Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed,

at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den

danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde

gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”.

Arbejdet i menighedsrådet er både spændende og

givende. 

Man er med i et fællesskab, hvor målet for alle er at

skabe de bedst mulige betingelser og rammer for præstens

arbejde, konfirmand/minikonfirmandundervisning og sog-

nearrangementer.

En anden væsentlig opgave er som forvaltningsmyndig-

hed,  at føre tilsyn med bygninger, anlæg og vedligeholdel-

se af disse.

Hansted  Kirke og kirkegård er særdeles velholdt og vel-

drevet, takket være både den forrige og nuværende graver

og gravermedhjælper. 

MMeenniigghheeddssrrååddeett  eerr  aarrbbeejjddssggiivveerr  
ffoorr  kkiirrkkeennss  aannssaattttee

Med den specielle ledelsesstruktur, der er indenfor fol-

kekirken, er fundamentet for et godt samarbejde tillid,

loyalitet, lydhørhed og ikke mindst gensidig respekt.

Som sidegevinst opnås  stort engagement, arbejdsglæde,

overskud og godt humør. 

Dette er tilfældet i Hansted til stor glæde for præst og

menighedsråd. 

Der skal her lyde en opfordring til at deltage 
orienteringsmødet:

Torsdag den 11.september, 
kl. 19,30 i Kirkehuset 

Hansted Menighedsråd ønsker alle i sognet en god

sommer.

MMeenniigghheeddssrrååddssvvaallgg  22000088

Som ansat betragter jeg også Hansted Kirke som en
offentlig virksomhed, med menighedsrådet som
ledelse - og som arbejdsgiver.

Der er et stort stort fællesskab omkring 
kirkens virke.

Der er budgetter, som skal overholdes.
Der er tilsyn af andre myndigheder.
Der er en mangfoldighed af emner at beskæftige

sig med .
Der er en tradition for tale godt sammen om 

gennemførelse af de meget forskelligartede 
opgaver, både i kirken og på kirkegården. Der er en
god forståelse for fællesskabets styrke med plads 
til frihed og selvstændighed i de enkelte 
arbejdsfunktioner.

En høj grad af indflydelse på eget arbejde giver
trivsel - vi trives som ansatte ved Hansted Kirke. Vi
oplever et menighedsråd, som har tillid til at arbejdet
bliver udført - også uden kontrol.

Helheden består af detaljer - alle indsatser 
er vigtige.

Som medarbejderrepræsentant i rådet, har jeg
siden min start som graver, stort set deltaget i alle
møder og herigennem fået et godt indblik i det
omfattende arbejde, som de valgte rådsmedlemmer
udfører. Det er spændende og lærerigt at virke 
i denne forsamling.

Vi viderefører traditionerne - men ser også frem 
til udfordringerne med nye tiltag.

Sigfred Munk

Menighedsrådsvalget
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Søndag den 2. marts var der sogneindsamling for

Folkekirkens Nødhjælp.

I Lundum og Hansted sogne blev der i alt indsamlet

10.000,00 kr.

Et flot resultat!

Tak for det og tak til alle de friske indsamlere.

De indsamlede penge går til hjælp til HIV/AIDS ramte,

med særlig fokus på de sårbare børn der har brug for støt-

te og omsorg, når en eller begge forældre bliver ramt af

HIV/AIDS.

FFoollkkeekkiirrkkeennss  NNøøddhhjjæællppss  iinnddssaammlliinngg

OOnnssddaagg  ddeenn  1133..  aauugguusstt  22000088
Menighedsrådene i Lundum og Hansted indbyder hermed til årets sogneudflugt.
Turen går i år til Sønderjylland, med rundvisning på Dybbøl Banke og middag på Den
Gamle Kro i Gråsten.

PPrrooggrraamm::

Kl. 09.00 . . Afgang fra Hansted kirkes parkeringsplads
. . . . . . . . . Der bliver serveret kaffe og rundstykker i bussen.

Kl.11.00 . . Ankomst til HistorieCenter Dybbøl Banke ”1864” – rundvisning.

Kl. 12.30 . . Afgang fra Dybbøl.

Kl.13.00 . . Middag på Den Gamle Kro i Gråsten. Efter middagen er der mulighed for at
gå en tur i Gråsten Slotspark og besøge SlotsKirken. Vi slutter af med kaffe
og kage på „Den Gamle Kro“ inden turen atter går hjem.

Kl.17.30 . . Ankomst til parkeringspladsen ved Hansted kirke.

Prisen for at deltage: 200,00 kr. som opkræves i bussen.

Tilmelding senest mmaannddaagg  ddeenn  44..  aauugguusstt til 
BBeettttiinnaa  CChhrriisstteennsseenn  ttllff..  7755  6655  6688  4400  eelllleerr  mmaaiill  bbeecc@@nnyy--ppoosstt..ddkk..

Vi glæder os til at se jer
Menighedsrådene i Lundum og Hansted

SSOOGGNNEEUUDDFFLLUUGGTT



”Jeg er så skuffet over, at jeg ikke blev et bedre
menneske”.

Ja sådan lød det fra en ung mand efter, at han var
blevet konfirmeret. 

Situationen var lidt speciel. For den unge mand sad
som fange i et af de danske fængsler og ønskede som
den første fange i dette fængsels historie at blive kon-
firmeret. 

Igennem lang tid havde han via fængselspræsten
hørt utallige historier om Jesus Kristus og var blevet
så betaget af den guddommelige kærlighed. Ligesom
jer holdt han meget af salme 260:  Du satte dig selv i
de nederstes sted. Du satte dig op mod de stores for-
træd. Du satte dig ind i de yderstes nød. Du satte dig
ud over dødsangst og død. 

Den unge fange ønskede nu af hjertet at blive kon-
firmeret. Han ville så gerne på den måde ha´ del i den
guddommelige kærlighed med ønske om, at den ville
forplante sig i hans liv og derved ændre ham til et
”bedre” menneske.

Men han var skuffet. Han troede, at konfirmationen
var et ”hokus pokus nu er du forandret til et bedre
menneske”.

Men sådan var det ikke. De samme fristelser duk-
kede op i hans indre. De samme menneskelige fejl og
nederlag ophørte ikke. 

En norsk præst fortæller i en bog om en anden kon-
firmand. Det var fra dengang, hvor konfirmanderne
enkeltvis blev hørt i trosbekendelsen på selve konfir-
mationsdagen. Den unge mand havde så uendelig

svært ved at lære udenad. Skønt han havde øvet sig i
næsten det uendelige, så var han så nervøs, så sveden
løb ned af ansigtet på ham på selve konfirmationsda-
gen, hvor han skulle afhøres foran et hav af menne-
sker.

De unge mennesker stod oppe ved knæfaldet, lige-
som I gør om et øjeblik. En for en blev de afhørt. Da
præsten nåede frem til den unge mand, skulle han
fremsige den tredje trosartikkel. Det gik strygende i
begyndelsen. ”Jeg tror på Helligånden, den hellige
almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes for-
ladelse...og ØØØØ, længere kunne han ikke komme.
Den berømte sorte klap gled ned. Fortvivlet så han op
på præsten og sagde: Jeg kan ikke komme videre end
til syndernes forladelse. 

Præsten var en god præst. Ved I hvad han svarede?
Tror I han sagde: så kan du sandelig ikke blive konfir-
meret? Nej, naturligvis ikke. Han svarede derimod:
Kære ven, jeg er heller ikke kommet videre end til
syndernes forladelse.

Kære konfirmander. Sådan er det. Konfirmationen
er ikke et hokus pokus, nu er du et bedre menneske.
Nej,  konfirmationen er udtryk for, at jeg som menne-
ske aldrig kommer videre end til at modtage Guds
uendelige kærlighed, Guds uendelige nådige tilgivel-
se, når vi snubler og falder på livets vej. Det er det liv
sammen med vor Gud og far som I i dag bekræfter jer
selv I. Ja siger I. Ja til aldrig at komme videre end at
være Guds elskede børn og det uanset hvordan livet
former sig. Derfor tillykke med dagen i dag. 

Juni - juli - august 2277

TTaallee  ttiill  kkoonnffiirrmmaannddeerrnnee  22000088

Himlen er blå

smilet er på

hjerterne bobler af glæde.

Ja blev der sagt

fra Gud om den pagt

de unge blev døbt til som spæde.

Så smuk som en brud

på vej ind til Gud

for atter at høre et Amen,

et Ja fra vor Far

som altid står klar

og lytter som pigen i rammen.
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Fredag
efter konfirmationen

sluttede vi konfirmand-år af
med en tur til København. Vi tog

med toget fra Horsens 6:18 og var
hjemme igen 23:30. Tak til Amalies

mor Bente og Bettina fra menigheds-
rådet fordi I tog med for at nyde fælles-
skabet med konfirmanderne. Og tak til

jer konfirmander fordi I er så vidun-
derlige at være sammen med.

Det har været en fryd 
hele vejen igennem.

KKæærrlliigg  hhiillsseenn  
TToorrsstteenn



Bettina og jeg vil gerne
sige jer alle tusind tak for
nogle dejlige timer torsdag
eftermiddag i Kirkehuset.
Tiden fløj af sted, syntes
jeg. Det gik alt for hurtigt.
Derfor har jeg lyst til at
gense jeg til en 
overnatning i Kirkehuset
når vi kommer hen på den
anden side af 
sommerferien. Der er 
sikkert et par forældre der
gerne vil være med. I får
en invitation engang 
i August.

God sommer til jer alle.

Kærlig hilsen
Torsten Ringgaard

Kære minikonfirmander og forældre

Juni - juli - august 3311

KKoonnffiirrmmaattiioonn  22000099
Konfirmation i Lundum den. 10. maj. - For alle konfirmander 

kl. 10.30. Konfirmationerne tager omkring en times.

Konfirmation i Hansted den 8. maj. Bededag.

7. A. kl. 8.50  -  7. B. kl. 10.30  -  7. C. kl. 12.10



GGUUDDSSTTJJEENNEESSTTEERR LLUUNNDDUUMM  KKIIRRKKEE HHAANNSSTTEEDD  KKIIRRKKEE

GGuuddssttjjeenneesstteelliissttee  ffoorr  LLuunndduumm--HHaannsstteedd
Søndag den 1. juni 09.00 10.30
2. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 8. juni 09.00 10.30
3. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 15. juni 10.30 09.00
4. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 22. juni 09.00 10.30
5. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 29. juni 09.00 10.30
6. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 6. juli Se 10.30
7. søndag efter trinitatis Hansted Torsten Ringgaard

Søndag den 13. juli 10.30 09.00
8. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 20. juli 09.00 10.30
9. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 27. juli Se 09.00
10. søndag efter trinitatis Hansted Jytte Ibsen

Søndag den 3. august Se 09.00
11. søndag efter trinitatis Hansted Jytte Ibsen

Søndag den 10. august 10.30 19.00
12. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 17. august Se 10.30
13. søndag efter trinitatis Hansted Torsten Ringgaard

Søndag den 24. august 09.00 Se
14. søndag efter trinitatis Jytte Ibsen Lundum

Søndag den 31. august 09.00 10.30
15. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 7. september Se 10.30
16. søndag efter trinitatis Hansted Torsten Ringgaard

Søndag den 14. september 19.00 10.30
17. søndag eftter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard

Søndag den 21. september Se 09.00
18. søndag efter trinitatis Hansted Jytte Ibsen

Søndag den 28. september 14.00 Høstgudstjeneste 10.30 Høstgudstjeneste
19. søndag efter trinitatis Torsten Ringgaard Torsten Ringgaard
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Kirkebil for Lundum sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til HHoorrsseennss  TTaaxxaa
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 HHoorrsseennss  TTaaxxaa,, 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.

Graver ved 
Hansted Kirke

Sigfred Munk
tlf. 75 65 67 04

hanstedkirkegaard@mail.dk

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 - mobil 29 27 08 39
Stængervej 24, 8700 Horsens

FFoorrmmaanndd  ffoorr  mmeenniigghheeddssrrååddeett  ii  HHaannsstteedd::  
KKaarriinn  HHeellbboo,,  SSoorrtthhøøjjvveejj  1188,,  

88770000  HHoorrsseennss..  TTllff..  7755  6655  6644  3366

FFoorrmmaanndd  ffoorr  mmeenniigghheeddssrrååddeett  ii  LLuunndduumm::  
HHaannss  JJøørrggeenn  CChhrriisstteennsseenn,,  RRååddvveeddvveejj  116655,,  

88770000  HHoorrsseennss..  TTllff..  7755  6655  4488  2222

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

Gudstjenester Egebakken:

Onsdag 25. juni

Onsdag 27. august
kl. 15.00{

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk
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Vi synger sommeren ind
SSaanngg--  oogg  kkoonncceerrttaafftteenn  ii HHaannsstteedd  KKiirrkkee  

Onnssddaagg  ddeenn  1111..  jjuunnii  22000088  kkll  1199::3300

Organist Julie Schaumann-Hansen har sammensat et fint program til en hyggelig sang- og 
koncertaften i Hansted Kirke, hvor der udover fællessang vil være indslag ved ”AUriklerne”,
organistens eget lille damekor med base på Aarhus Universitet. Koret vil give smagsprøver 
fra et blandet repertoire bestående af danske og engelske sange og viser. Som ved alle andre
sangaftener vil der, traditionen tro, også være et soloindslag fra organisten!

Efterfølgende vil Hansted Menighedsråd gerne
byde på et lille glas vin med friske jordbær.

Vel mødt! 

Venlig hilsen
Hansted Menighedsråd 
og Julie Schaumann-Hansen, 
Organist i Hansted og Lundum

Fra Carl Chr. Jensen har Broen modtaget dette billede: Jeg stødte på det hos min mor for nogle mdr. siden. Det er ikke
nogen min mor kender, men jeg syntes det er et sjovt foto. Jeg tror ikke de to der bliver noteret af ordensmagten 
betragter forseelsen som noget særligt, men istedet er de stolte over at blive fotograferet. Mvh Carl Chr. Jensen.



Af: BL Villy Mathiasen

Tirsdag den 26. februar 2008 skulle bæverne møde nede

ved Hansted kirke, fordi vi skulle gøre aktivitetsmærket,

som hedder kirke færdigt. Vi blev modtaget af Torsten

Ringgaard i kirken, og han fortalte om kirken, og hvad den

bliver brugt til. Hans præstekjole blev vist frem og taget på,

for det var nemlig en af opgaverne. 

Bagefter fik vi lidt at vide om, hvad en graver laver, og

også prøvet at trække i klokkerebet, men Torsten måtte lige

starte, for den var meget svær at få i gang. Bæverne fik lov

at prøve, men selv om de var flere, der hang i rebet, så

bestemte klokken selv om den ville sige noget eller ej. Det

gik det bedre med snoren, der bliver brugt til at kime med.

Den kunne de nemt få til at sige noget.

Efter at have vækket alle i Hansted, gik vi op til alteret

og fik forklaret om påskebordet, som er en del af altertav-

len, og smagte et stykke alterbrød. Til sidst gik vi til døbe-

fonden og fik den gyselige historie om gamle dage, da man

dyppede børnene helt ned i døbefonden, også selv om van-

det var meget koldt dengang, fordi der ingen varme var i

kirken.

Vi sluttede aftenen i kirken med at bede fadervor, hvor-

efter vi takkede Torsten for en god aften og gav ham en lille

æske chokolade. Så var det slut på en god og oplysende

aften i selskab med præsten.

Tak til Torsten for en god aften.

BBæævveerraafftteenn  ii  kkiirrkkeenn

Torsten frotæller om døbefonden.

Torsten forklarer om nadveren.

Det er svært at ringe med klokken.
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Af: FA Gitte Juhl

V
i har været på en dejlig hyttetur til Paradishytten

ved Silkeborg. Vi mødtes på Kvisten, hvorefter vi

kørte mod Paradishytten, hvor vi også alle ankom,

men der gik lige et stykke tid, inden vi var samlet, da nogen

af os lige skulle se lidt af naturen i omegnen. Men vi kom

da alle frem.

Mens vi spiste vores medbragte madpakker, fortalte vi

ulvene, at det var dem, der stod for køkkenet og madlav-

ning hele weekenden, da vi skulle være færdige med kok-

kemærket. Det blev faktisk modtaget med spænding, også

selvom der var rengøring med i billede.

Og det skal lige siges, at ulvene gjorde et rigtig flot styk-

ke arbejde og syntes det var sjovt, så nu kan de godt hjæl-

pe med madlavningen hjemme.

Efter maden skulle de forberede en sketch til at vise til

lejrbålet lørdag.

Der efter spiste vi kage og gik i seng, troede vi. Men der

var et par stykker, der ikke mente, de skulle sove, og da vi

så til sidst sagde, at hvis der stadigvæk var uro, ville de

komme på nattevandring uden lommelygte, og det ikke vir-

kede, måtte vi jo et par stykker ud at gå en times tid. Og så

kunne alle sove.

Lørdag morgen startede vi med gymnastik til at kvikke

lidt op på. Så hejste vi flaget, hvorefter vi spiste morgen-

mad uden smør, da det først kom med bæverne senere, men

det klarede vi også. 

Senere samledes vi alle udenfor, hvorefter der skulle

findes forskellige dyr til vores medbragte glas, der var også

et par dyr, der fik nye navne af ulvene, da et kæledyr jo skal

have et navn.

I mellemtiden var bæverne ankommet, så de var også i

fuldt sving. De syntes bl.a., at det var meget interresant at

se på Christoffer, der stod og flækkede brænde til vores bål,

da de alle stod i en pæn stor bue om ham.

Efter middagsmaden var vi i gang igen med forskellige

ting, nogen i køkkenet, da der var en del der skulle laves.

Dej til brød til bålet. Chokoladebudding. Chokolade kage.

Der blev også lavet knob, morse koder, og leget, da vi ikke

alle kunne være i køkkenet. Vi lavede nogle gode pande-

brød på bålet. Senere gik vi i køkkenet igen. Der blev lavet

et stort salatbord. En god lasagne. En lækker frisk jordbær-

dessert. Så alle var godt mæt lørdag aften. Så holdt vi lejr-

bål, efterfulgt af et aftenløb. Til løbet blev der lavet nye

familier/bander, så der både var bævere og ulve sammen.

Løbet var et stjerneløb, og der var helt mørkt i skoven

omkring hytten. Hver patrulje skulle først op på terrassen

og have at vide, hvilken post de skulle gå i mod. Posterne

var markeret med små lygter (syltetøjsglas med fyrfads-

lys). På posten løste de morsekoder, havde kimsleg, gik på

ski eller lavede knob. Det var en flot stjerneklar aften, så

det blev hurtigt koldt, og kl. ca. 22.30 gik vi alle sammen

ind igen. Bæverne skyndte sig i poserne, og ulvene fik lidt

lækker chokoladekage og saft, inden det var tid til at sove.

Søndag morgen var vi knap så tidligt oppe, klokken var
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Al begyndelse er svær. 
Bævere binder trebuk.

5 glade deltagere på fællesturen for bævere og ulve pose-
rer for fotografen.



vel 07:30, så der lige var tid til at komme i tøjet inden flag-

hejsning. Ulvene stod naturligvis også for morgenmaden,

så den ene bande var fritaget for gymnastik og flaghejs-

ning. 

Da morgenmaden var indtaget, gik alle bæverne op for

at pakke deres sager ned, og de fik næsten det hele med.

Ulvene smurte madpakker, som de skulle have til middag.

Da det var overstået, måtte køkkenbanden i gang med at

vaske op og de andre i gang med at få ryddet sovesalen. De

huskede også næsten alle deres sager. Herefter skulle

området finkæmmes, så der ikke lå noget i naturen, som

ikke hørte til i naturen. Det var de rigtig gode til. 

Omkring middagstid var hytten tømt for al oppakning,

og der var blot tilbage for bæverne at gøre rent, få flaget

ned også alle balle. Der var mange ting i kassen, så foræl-

drene måtte pænt vente, indtil vi var færdige. Vi tror, at det

var nogle trætte ulve, der kom hjem om søndagen, for ulve-

ne havde været ude fra morgen til aften/nat. Søvn var der

for lidt af, men det havde været en rigtig god tur, hvor ulve-

ne tjente deres mærke.
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Bævere og ulve til flaghejsning på hytteturen.

„„SSee  mmeerree  ppåå  ssppeejjddeerrnneess  eeggeenn  hhjjeemmmmeessiiddee::
wwwwww..ssppeejjddeerrnneett..ddkk//EEggeebbjjeerrgg//..““
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Af: FA Gitte Juhl

Igen i år havde Sct. Georg Gilderne arrangeret Musløb

for bævere, ulve og juniorer. Denne gang var det i Bjerre

Skov, og vi skulle naturligvis deltage, for vi havde jo en 2.

plads at forsvare og måske forbedre fra sidste år. Der del-

tog 7 ulve, så vi samlede dem i 1 bande og kaldte dem ørne. 

Vi kom godt af sted fra Kvisten og ankom til Bjerre

Skov. Her skulle Michelle og Sebastian lige lægge taktik

for at vinde løbet, de var nemlig udpeget som bandeleder

og bandeassistent. 

Temaet for i år var OL, så der var en flot indmarch, hvor

alle deltagende bander, familier mv. havde lavet skilte, så

man kunne se, hvem de var, og hvor de kom fra. Det var

rigtig flot at se. Den Olympiske spejderfakkel blev gået

frem af Hattings juniortropper, der også havde husket at

medbringe Musen, som vi jo kæmpede om. Den

Olympiske Spejderflamme blev tændt og løbet sat i gang. 

Da alle børnene var blevet fordelt på de 8 poster, var vi

9 ledere fra forskellige grupper, som gik ud for at kigge på

posterne og lede efter vores egne børn. Der gik dog ikke

lang tid, før vi mistede det første medlem i vores lederpa-

trulje, så var vi kun 8 tilbage. Allerede på den 2. post mødte

vi bæverne fra Horsens og KFUKerne, begge var i godt

humør. Vi kiggede lidt på posten og gik så videre mod

strømmen af børn, der var på vej fra en post til en anden. 

Da vi kom til den 3. post, var den ene af bæverfamilier-

ne i gang med førstehjælp, det var de gode til. Der stod

flere og ventede på at komme til, og ørnene kom med højt

humør og sang til posten. De løste også opgaven rigtig flot

og havde et godt samarbejde. Vi 8 ledere fortsatte så vores

søgen efter den næste post og en bænk, så vi kunne nyde

formiddagskaffen i solen. Vi fandt næste post, hvor der

skulle laves afstandsmålinger/bedømmelser. Her var der

også en bæverfamilie i gang, og det så rigtig glade ud. Her

fandt vi tid til en lille kop kaffe og en snak, inden turen

skulle gå videre. Nu var vi så kommet ned på 6 ledere, en

måtte af sted og hjælpe på en post og en måtte hjælpe et

barn, der var blevet sygt. På vej op ad bakken mod den

næste post, mistede vi igen en leder, der skulle hjælpe på

en post, så da vi nåede op til vores post 5, var vi 5 ledere

MMuusslløøbb  2266..  aapprriill  22000088  
ii  BBjjeerrrree  SSkkoovv

Klar til indmarch.
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tilbage. På denne post skulle der lægges 5 ringe ned på jor-

den, så det lignede de 5 olympiske ringe, og herefter skul-

le man trille/kaste 2 kugler hver ind i ringene, det gav

point. Vi mødte ikke nogle af vores egne børn, men så en

anden bande løse opgaven.

Christoffer og Patrik, mente at nu var det tid til at holde

pause og slikke solskin, så de valgte at tage en lille lur i

solen, mens vi andre gik videre. Vi 3 tilbageværende lede-

re gik og gik efter endnu en post, og da vi fandt den, var der

frokostpause, så vi så ikke, hvad børnene skulle lave, men

vi fik at vide, at de skulle binde noget reb sammen med for-

skellige knob også trække en person. Vi mente dog ikke, at

det var frokosttid endnu, så vi gik videre. På vores van-

dring mødte vi nogle af de bander, som vi havde mødt først

på dagen, nu var humøret ikke længere så højt hos bæver-

ne fra Horsens, de var trætte og syntes, at de havde gået

1.000 km. Vi fortalte dem, at der var frokostpause, så de

kunne sætte sig og hvile, det var godt. Den næste post, vi

mødte, var bueskydning, men også her var der frokostpau-

se, så vi kiggede blot lidt og gik så videre i jagten på nogle

bænke og borde, så vi kunne spise vores madpakker. Vi fik

at vide, at vi blot skulle følge de røde bånd retur til den sid-

ste post, men ak, båndene var væk, så vi gik en lille omvej,

men fandt dog posten. Her stod Ole Schmidt og fortalte

historien om de olympiske ringe, det lød meget spænden-

de. Her mødte vi igen nogle af alle Egebjerg børnene, og de

var alle stadig ved godt mod og humør, det var dejligt at se.

Endelig fandt vi 3 tilbageværende ledere et sted at spise

vores frokost, og inden vi var færdige, begyndte børnene at

vende tilbage for løbet var slut. Vi samledes alle sammen

nede ved startstedet, hvor der var lidt ventetid, mens poin-

tene blev talt sammen. Amalie fra bæverne havde fødsels-

dag, så hun delte slikkepinde ud til Egebjerg, dog ikke til

ulvene, da de endnu ikke var kommet tilbage. De nåede

lige at komme, inden der var præmieoverrækkelse, og det

var meget godt, da de vandt Musløbet for deres aldersgrup-

pe. Det var rigtig godt gået, så nu må jeg give is på onsdag

til ulvemødet, og vi skal sætte en ny sølvplade på deres

stander. 

Herfra skal der lyde et stort tillykke til de deltagende

ØRNE: Michelle, Mads, Julie E, Johanne, Tobias, Sara E.

og Sebastian.

Tak for en rigtig god, solrig og hyggelig dag 

i Bjerreskov, og tak til de forældre, der kørte frem og 

tilbage.

Den olympiske musflamme tændes.

Ørnene fra Egebjerg vandt.



Af Mogens Kirkegaard

J
akob Schmalz var en kendt skikkelse i Egebjerg. Han
flyttede hertil i 1956 sammen med sin kone Edith og
sønnerne Erik (f. 1947) og Peter (f. 1955) og byggede

få år senere hus på Vandværksvej 21. Her faldt han godt til
og fik gode venner blandt de andre beboere på vejen. I
1964 blev Jakob og Edith skilt, og Jakob blev boende på
Vandværksvej sammen med Peter. Erik blev udlært byg-
ningsmaler og flyttede til Århus og siden tilbage til
Horsens.

Jakob fortalte ind imellem om sine oplevelser og om,
hvordan han var havnet her i Danmark på trods af, at han
var født i Rumænien; men man kunne fornemme, at det
ikke faldt ham let.

Jeg har talt med sønnen Peter, der nu er 53 år. Han fik
efter gymnasiet en cand. merc. uddannelse fra
Handelshøjskolen i Århus og arbejdede i en del år for flere
store danske og internationale virksomheder, inden han fik
nok af forretningslivet og søgte ind som underviser på
Niels Brocks Handelsskole i København.

Her han har arbejdet siden 1994 og bl.a. skrevet lærebø-

ger i markedsføring. Peter Schmalz indvilgede i at fortælle
om faderens liv og gav tilladelse til, at vi måtte fortælle
historien i BROEN. 

Jeg har desuden talt med andre, der har kendt Jakob, og
kan på den måde stykke et billede sammen af et menneske,
der efter mange dramatiske oplevelser fandt fred og ro i
lille Egebjerg.

BBaarrnnddoomm  ii  RRuummæænniieenn
Jakob Schmalz var født den 1. januar 1916 i landsbyen

Panatol i det vestlige Rumænien. Området hedder fra gam-
mel tid Transsylvanien og har været omstridt land på grund
af sin store frugtbarhed. Både ungarere og tyrker har her-
sket her, og der var før 2. verdenskrig stadig store ungarsk-
og tysktalende mindretal. De var indvandret allerede i det
12. århundrede og havde især slået sig ned omkring byerne
Timisoara og Arad.

Jakobs forældre havde i to omgange i begyndelsen af
1900-tallet ligesom nogle af deres søskende arbejdet i
USA. Mens andre valgte at blive i derovre, vendte Jakobs
forældre tilbage. De havde gennem hårdt arbejde tjent
penge nok til at realisere deres drøm om at købe en gård i
hjemlandet. Her voksede Jakob op som enebarn, og allere-
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Peters familie spillede en stor rolle i Jakobs tilværelse. Her er han fotograferet ved vandværkssøen i sommeren 1994
sammen med barnebarnet Christian og svigerdatteren Bente. Foto: Peter Schmalz.



de fra barnsben deltog han i arbejdet på gården og i mar-
kerne. 

Man dyrkede traditionelle afgrøder, og Jakob fortalte
senere, hvordan landsbyens børn om sommeren sænkede
store vandmeloner ned i den kolde brønd for at køle dem
af, inden de skulle spises. Men på gården opdrættedes også
heste til den rumænske hær, hvad de var meget stolte af,
der var vinmarker, og familien var i det hele taget ganske
velstående bønder.

Der var en lille skole i landsbyen, og her lærte Jakob at
læse og skrive tysk og rumænsk, men tysk talte man jo
hjemme, så det var hans modersmål frem for rumænsk. Det
tyske mindretal var traditionelt romersk-katolsk. Han
havde været messedreng i kirken og måttet træde blæse-
bælgen til orglet. Den tro holdt Jakob fast ved i de første
mange år i Danmark, indtil han engang i 1980erne meldte
sig ind i folkekirken, uden at han dog var specielt religiøs.

Han var som ung på gården blevet sparket i ansigtet af
en hest, der med hoven havde knust flere af hans tænder i
undermunden. Han havde så fået lavet nye tænder af sølv,
som åbenbart må have været lavet godt, for de holdt i mere
end 50 år.

SSoollddaatt  ii  22..  vveerrddeennsskkrriigg
Det havde været meningen, at Jakob skulle overtage

gården efter faderen, men tiden gik, og så kom 2. verdens-
krig. Han havde sidst i 1930erne aftjent sin værnepligt,
men blev nu genindkaldt som soldat i den rumænske hær. I
1941 gik de rumænske ledere ind i krigen på Tysklands
side, og rumænske hærafdelinger blev en del af de tyske
hære, der i juni samme år gik til angreb på Sovjetunionen.
Jakobs mor måtte grædende vinke farvel til sin søn i solda-
tertoget på vej mod øst, hvor en urolig og farlig tid vente-
de ham.

VViinntteerrkkrriigg  vveedd  SSttaalliinnggrraadd
Han havde dog det held at blive oppasser for en rumæn-

ske kaptajn, men måtte følge med hæren gennem Ukraine
og videre gennem Sovjetunionen helt til Stalingrad, hvor
den tyske offensiv kørte fast i vinteren 1942/43. Inden den

tyske hær overgav sig, var Jakob imidlertid blevet såret,
men han slap heldigt ud med et af de sidste tog, inden
hæren var blevet indesluttet. 2 gange var han hjemme på
sygeorlov, og sidste gang han så sin mor, var på stationen i
Timosoara, da han var kommet sig.

Derefter blev han sendt til Finland. Her kæmpede tyske
og finske soldater mod russerne. Jakob må have haft en
stærk konstitution, for skønt såret endnu engang kom han
sig og blev sendt tilbage til krigen. Han havde på et tids-
punkt også kæmpet i Grækenland, men befandt sig i foråret
1945 i området mellem Gdansk og Stettin ved Østersøen.
Den tyske hær forsøgte her at standse russernes fremryk-
ning, men endte med at gå i opløsning. 

SSttæærrkkee  oopplleevveellsseerr
I krigens sidste dage lykkedes det ham sammen med

nogle rumænske kammerater at komme om bord på et skib,
der skulle transportere flygtninge til København. Tre skibe
sejlede ud i Østersøen. Bag sig kunne de se byen stå i flam-
mer. Ude på havet blev de angrebet af allierede flyvere, der
sænkede to af skibene, og tusindvis af flygtningene
omkom. I alt omkom under disse transporter ca. 19.000
mennesker. Men Jakobs skib nåede til København.

I Danmark blev han interneret i en lejr tæt ved
København, men fik dog lov til at blive i landet. Hele hans
ungdom havde militærtjeneste og krigen taget.  

Jakob havde haft mange dramatiske oplevelser under
krigen, og de sad stadig i ham. Han havde set meget død og
lemlæstelse, og det dukkede mere og mere op som mare-
ridt, efterhånden som han blev ældre. 

Det var ikke ofte, at han havde lyst til at fortælle om den
tid, men når det skete, kom alt det forfærdelige, han havde
oplevet, strømmende ud af ham. Man kunne ikke spørge
om noget konkret, så lukkede han i.   

Han fortalte således, at han ved fronten havde været så
tæt på en eksploderende granat, at han var blevet helt blin-
det og havde mistet orienteringen. Heldigvis var han blevet
fundet af samaritter og hjulpet i sikkerhed.

I Finland var han en dag gået ned til en sø i skumringen
for at hente vand. På afstand kunne han se nogle mænd, en
8-10 stykker, der vinkede til ham, at han skulle komme
nærmere. Og han kom da også så tæt på, at han kunne se
de russiske uniformer. Jakob smed, hvad han havde og løb
for livet, til han var tilbage ved sine kammerater.

FFllyyggttnniinngg  ii  aarrbbeejjddee
Efter krigen blev der åbnet op for, at krigsfanger kunne

få lov til at arbejde i landet, men kun som medhjælpere på
bøndergårde, for man manglede på det tidspunkt arbejds-
kraft i landbruget. Så efter et halvt års tid blev han i 1946
sendt til Horsensegnen og kom til at arbejde på gårde i
Tyrsted og Torsted syd for Horsens. I Tyrsted arbejdede
han sammen med to andre rumænske kammerater på en
større gård hos en gårdejer Andersen. Han arbejdede også
en tid på Årupgård ved Bygholm sø. Han blev ikke skånet,
men måtte gøre hårdt fysisk arbejde, fx med at fælde træer
på gammeldags måde med de store skovsave. To mand lig-
gende på knæ trak savene frem og tilbage. Hans to kamme-
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På kortet ses regionshovedstaden Arad, der er nævnt i
artiklen. Det er i dag en by på næsten 200.000 indbygge-
re. Den var indtil 1919 ungarsk, men efter 1. verdenskrig
blev grænserne på Balkan flere steder ændret.



rater foretrak senere at vende hjem til Rumænien; de faldt
aldrig til her og lærte sig ikke dansk. 

På gården i Tyrsted arbejdede Jakob sammen med en
ung mand, Christian Larsen, der havde en ældre søster. Det
var den Edith Larsen, som han i 1947 fik sønnen Erik med.

JJaakkoobb  bblliivveerr  ddaannsskk  ssttaattssbboorrggeerr
Senere kom Jakob til at arbejde på Pilegården i Torsted,

men efterhånden åbnede der sig med industrialiseringen
andre muligheder, og da han fik dansk statsborgerskab i
1955, var der ikke længere begrænsninger for, hvilket
arbejde han kunne få.  

Men ligesom i dag var det også dengang svært at få
dansk statsborgerskab. Man skulle bestå en prøve, der
viste, om man beherskede mundtligt og skriftligt dansk. En
af prøverne gik ud på, at han skulle skrive en stil om fisker-
byen Harboøre i Vestjylland. Jakob havde aldrig været ved
Vesterhavet og vidste intet om emnet. Det betød, at han
skulle læse en del litteratur først og så skrive stilen, og det
kunne han ikke klare. Heldigvis var han kommet til at
kende en dansk politibetjent, der havde fået sympati for
ham. Denne politibetjent hjalp ham med opgaven, ja skrev
faktisk stilen for Jakob, der derefter kunne skrive den af og
aflevere den. Og på den måde blev han dansk statsborger.

Nu fik han arbejde på Gedved Fjerkræslagteri, senere i
mange år på Horsens Fjerkræslagteri. Han var dygtig til at
slagte fx kaniner. Han kunne slagte og pelse 60 af de små
dyr i timen. En tid var han på Horsens Trælasthandel, og i
1972-78 var han arbejdsmand på Pasilac (Paasch), hvor
han var meget glad for at være. 

FFaammiilliieenn  ffllyytttteerr  ttiill  EEggeebbjjeerrgg
I 1956 flyttede Jakob med sin familie til Egebjerg og

boede til leje bl.a. fra 1956-58 i et hus ejet af Anton
Petersen (Kirstinelyst) på vejen fra Hansted til Hansted
Skov. Jakob var aldrig arbejdsløs, og det havde også bety-
det, at han kunne spare sammen til at købe et stykke jord af
Simonsen på Skovgård og få bygget et hus med billige
statslån på Vandværksvej i 1960. Det var en lykke for ham,
for her fik han en lille have, der blev hans store interesse.
Det var dengang, da en parcelhushave ikke blot bestod af
fliser og græsplæne, men også af køkkenhave, blomsterbe-
de, drivhus og frugttræer. Når Jakob kom hjem fra arbejde,
lavede han mad til Peter og sig selv, og så gik han i haven,
og det var med stor omhu. Naboerne kunne godt drille ham
lidt med, at der ikke var et græsstrå, der vendte forkert,
hvilket Jakob kunne blive ked af, fordi han ikke forstod den
danske ironi. Han var selvforsynende med grønsager, og
det nød naboerne også godt af, når han langede friske grøn-
sager, tomater, agurker eller kartofler over hækken. Så
kunne han godt drikke en øl, men kun, hvis det ikke kom i
konflikt med hans ønske om at spise sin middagsmad præ-
cis kl. 12. 

I 1986 holdt Jakob sin 70 års fødselsdag. I den anled-
ning skrev Heine Hudecek en sang på melodien den evig-
glade kobbersmed. Et vers herfra fortæller lidt om Jakobs
liv:

”På Vandværksvej en have er, åh-nej hvor den er fin
tænk, udenfor står Jakob, si’r til alle: den er min,
så hvis I kigger ind, da skal I se et sjældent syn:
en plæne grøn, bestemt den allergrønneste i byen.
den bli’r luget, gødet og vandet dag og nat,
efter klipning bli’r den a’et som en kat,
hvis der stadig stritter et lille bitte aks
falder Jakob på knæ, med sin lille køkkensaks.”
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Billedet fra o. 1975 giver et godt indtryk af både nabohygge og af Jakobs velholdte have med roser i baggrunden.
Naboerne er Heine og Lis Hudecek, Benny og Anni Madsen og Asta og Henry Ahle. Foto: Poul Erik Nielsen.



DDeett  sskkaall  vvæærree  iinn  OOrrddnnuunngg
Naboerne sagde ofte til hinanden, at det dog var en irri-

terende grøn græsplæne, Jakob altid havde, den var ikke til
at hamle op med. Man havde endda oplevet at se ham feje
græsplænen. Og ukrudt fandtes ikke i Jakobs have.

Der skulle også være fint inde i huset. Når han skulle
have gæster, så han gerne, at de havde skiftesko med, ellers
måtte de bevæge sig rundt på strømpesokker. Så snart
gæsterne var gået, blev der luftet ud og gjort rent, og tøj
lagt til vask.

Han holdt meget af at rejse og var mange gange i Tyrol
eller Tyskland, og det kunne hænde, at han herhjemme gik
til enkebal med hvad deraf kan følge. Han var meget
omhyggelig med, at damerne ikke satte spor i sneen, så
naboerne ikke kunne få noget at drille ham med.

Han kunne dog også godt selv give lidt igen. Poul Erik
Nielsen, hans nabo, fortæller også, at Jakob engang havde
klippet hæk, og han havde så foroven klippet ind til mid-
ten. Så var det Poul Eriks tur, og han klippede løs, indtil det
pludselig sværmede med arrige hvepse. Poul Erik var ufor-
varende kommet til at klippe i det hvepsebo, som Jakob
havde opdaget og omhyggeligt var gået udenom. Men i ste-
det for at advare naboen, havde han stillet sig på sikker
afstand og grinede godt, da Poul Erik fik problemer med
hvepsene. Heldigvis slap de begge uden stik.

AAlleenneeffaarr
Ægteskabet med Edith gik efterhånden ikke så godt, og

det endte med skilsmisse i 1964. I den forbindelse skulle
det afgøres, hvor de to drenge, Erik og Peter, skulle bo, hos
far eller mor. Normalt var det sådan dengang, at børnene
næsten automatisk fulgte moderen. 

Men en af beboerne på Vandværksvej var Elly
Rasmussen, der i flere år var valgt ind i sognerådet for soci-
aldemokratiet. Hun var medlem af socialudvalget og brug-
te sin indflydelse og sit kendskab til Jakob til at udvirke, at
Peter fik lov til at bo hos sin far. Peter blev hans ét og alt,
og efterhånden som han viste sig som en velbegavet ung
mand, fortalte Jakob gerne og med betydelig stolthed om
sønnens karriere.

Jakob gik på efterløn i 1978, og i mange år derefter nød
han livet, selv om han boede alene. Men han var fortsat

glad for socialt samvær, og blandt andet gik han med stor
glæde til folkedans i forsamlingshuset.

Hvis man leder efter spor af Jakobs landsby i
Rumænien, vil det blive meget svært. Efter at Rumænien
blev kommunistisk, fulgte man til en vis grad mønsteret fra
Sovjetunionen. De selvstændige landbrug blev nedlagt, og
store kollektiver overtog jorden. De tidligere selvstændige
bønder blev landbrugsarbejdere på deres egen jord, gårde-
nes bygninger blev brudt ned, og familierne genhuset i
store lejlighedskomplekser. Således forsvandt også lands-
byen Panatol. 

I tiden under Ceaucescu var det for farligt for ham at
besøge det gamle fædreland, og da det omsider efter dikta-
torens fald blev muligt, var Jakob var blevet klar over for-
andringerne og havde ikke siden lyst til at gense sit hjem-
land. Nu følte han sig som dansker og drømte sig ikke til-
bage.

Jacob Schmalz døde den 14. april 2004 som 88-årig.
Han fandt sin sidste hvile i Egebjerg og er bisat på Hansted
Kirkegaard.
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Jakob elskede fest og samvær med naboerne. 
Så klædte han sig pænt på, for der skulle være stil 
over det. „Det skal være in Ordnung“, sagde han, 

og det gjaldt alt, hvad han foretog sig. 
Foto 1991.
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Efter nogle år i serie 2 er Egebjergs håndbold herre hold

igen rykket op i serie 1.

I Efteråret spillede de sig i oprykning spillet, og  efter jul

var der fik de en flot anden plads i en svær pulje, hvor de

vandt 7 ud af 10 kampe, og kun tabte 2.

I år blev det til kun en gang træning om ugen og allige-

vel kunne de rykke op hvilket må siges at være flot.

Næste år satser vi på at vi ligge i midten af serie 1, og

har derfor fået en ny træner der hedder Steen Poulsen. Der

er næste år blevet plads til to gange træning om ugen for

serie 1 holdet, både tirsdag og torsdag.

Der har været tilgang af en del spillere i år, så vi håber

at vi kan tilmelde både et serie 1 og et serie 3 hold næste

år. Så hvis der er nogen der sidder og gerne vil spille noget

serie 3 håndbold skulle det blive muligt næste år. 

Thomas Lætgaard

HHåånnddbboolldd  oopprryykknniinngg  ttiill  sseerriiee  11

Nr. 1+2 rykker direkte op i S1H

Pulje 01 detaljeret stilling …

K V U T Score P 

1 Sdr. Omme IF 10 8 0 2 289-220 16 
2 Egebjerg IF 10 7 1 2 264-239 15 

3 Funder GF 2 10 5 0 5 292-286 10 
4 Torsted HK 2 10 4 1 5 272-291 9 
5 Bakkelandets HK 2 10 4 0 6 269-294 8 
6 Lund IF 10 1 0 9 209-265 2 

Fra infosport. 
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TRÆNINGSTIDER 

HÅNDBOLD
EGEBJERGHALLEN 2008/09 

MMAANNDDAAGG:: Tidspunkt: Årgang:

Micro 15:00 - 16:00 2000-senere

Old Girls 18:00 - 19:00   

TTIIRRSSDDAAGG::

Serie 1 damer 20:00 - 21:30

Serie 3 damer 20:00 - 21:30

Ynglingedamer 20:00 - 21:30

Serie 1 herrer 21:30 - 23:00

Serie 3 herrer 21:30 - 23:00

TTOORRSSDDAAGG:: Tidspunkt: Årgang: Trænere

Lilleput 15:00 - 17:00 1998-99

Puslinge 15:00 - 17:00 1996-97

Piger 17:30 - 19:00 1994-95 ??????

Drenge 17:30 - 19:00 1994-95

Juniorer 17:30 - 19:00 1992-93

Serie 1+3 herrer 19:00 - 21:00 Steen Poulsen

Ynglingedamer 21:00 - 23:00 1990-91

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

OOppssttaarrtt::  MMiiccrroo  uuggee  3366  --  LLiilllleeppuutt  uuggee  3344..  ØØvvrriiggee  uuggee  3322..

Kontaktperson senior:     Thomas Lætgaard 22 10 32 06
Kontaktperson ungdom:  Ulla Jørgensen    23 71 88 38

Vel mødt til
såvel nye som
gamle spillere.

Trænere
Pia Højberg
Lene Petersen

Linette Duch
Lotte Jørgensen
Jane Nielsen

Anders Stidsen
Brian Knudsen

Allan Brandt
Anette Lundegaard

{

{
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Nu er sæsonen slut for denne gang. 

Vi har haft nogle gode oplevelser blandt andet med

overnatningsstævne i Lindved Hallen. 

Vi ankom fredag aften med medbragte madpakker og

frugt. 

Der var arrangeret boldlege og kreative ting. Alle fik

lavet et mobilvedhæng samt bagt julekager. 

Efter en kold nat på hallens gulv samt en portion mor-

genmad stod der håndboldkampe på programmet lørdag

formiddag. 

Omkring middagstid var alle godt trætte og klar til at

blive hentet.  Tak for en hyggelig tur. 

I november måned afholdte vi bankospil sammen med

mikrospillerne. Tak for alle de fine sponsorgaver, kager og

den store opbakning. 

PPiiggee  lliilllleeppuutt  ––  hhåånnddbboolldd
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Så gik endnu en sæson med masser af timer i hallen og

masser af børn og unge mennesker.

Det har været en sæson som igen har overgået sig selv.

Vi er blevet så mange spillere nu, at vi bliver nødsaget til

at udvide timerne i hallen.

Igennem sæsonen har vi svedt, grinet, løbet og spillet en

masse badminton. 

Alle har kunnet være med øvede som ikke øvede.

Vi har været til diverse stævner tilpasset vores spille-

niveau. 

Som jeg tidligere har skrevet i Broen var der ikke min-

dre end 17 spillere og deres forældre der drog til Vamdrup

den 1. december, hvilket er en helt fantastisk opbakning.

Ikke at forglemme vores store store indsats til kommu-

nemesterskabet i Horsens, hvor vi fik klubbens 1. kommu-

nemester samt mange andre meget flotte placeringer.

Familiedag blev det også til lørdag den 29. marts. Her

kunne spillerne komme sammen med deres familie og vise

hvad de havde lært eller bare ha en sjov dag!  En hyggelig

dag med 28 fremmødte. Jeg kan garantere læserne for, at

der blev ikke givet noget væk i nogle af kampene….. 

Tak for opbakningen.

Vi starter op igen til septemper. Der vil nu være 2 hold,

som vi prøver at opdele i øvede og begyndere. Hold øje

med den næste udgave af broen, hvor der vil stå tider m.m.

Indtil videre ser det ud til at det bliver onsdag som 

tidligere.

I den kommende sæson arbejder vi på , som noget nyt,

at lave nogle træningskampe og måske en lille turnering

med Søvind Badminton. Der foruden skal vi selvfølgelig

ud og spille til nogle stævner og hvad der nu findes 

interessant.

Sluttelig vil vi takke alle jer badmintonspillere for nogle

dejlige timer i hallen og til stævnerne. Ha’ en dejlig som-

mer og håber at se jer og gerne nye spillere til september.

Med venlig hilsen

Marc Wiberg - hjælpetræner 

Tina Jørgensen - træner tlf. 75 65 62 00

BBaaddmmiinnttoonn  ssææssoonn  sslluutt!!

Vi har klares os godt i turneringens kampe. Vi var blot 1

point fra at gå videre til kredsmesterskaberne. Vi vil gerne

sige tak til alle forældrene for frugt til kampene. Det har

virkeligt været et hit blandt alle spillerne. Og det har

begrænset besøgene i slikboderne J 

Som afslutning på sæsonen havde vi besøg af Uldum,

som kom og spillede kampe mod os. Vi havde delt spiller-

ne i 2, som begge vandt over Uldum J 

Vi sluttede af med lidt at spise i cafeteriaet. 

Til slut vil vi gerne sige tak for en god og sjov sæson.

Og tak for de fine gaver. 

Vi glæder os til at se jer igen i næste sæson. 

Pernille, Lotte og Linette 

HUSK HÅNDBOLDSKOLE I EGEBJERG-
HALLEN UGE 27 FOR ÅRGANG 1999-2001
Tilmelding og nærmere info: www.dgi.dk/haandbold 



Tekst og foto: Arne Laursen

Peter Sørensen blev valgt ind i Horsens Byråd ved kom-

munalvalget i november 2005 og opnåede et rigtig godt

valgresultat med næstflest personlige stemmer på den soci-

aldemokratiske liste.

Broens udsendte har aflagt besøg hos Peter Sørensen,

der bor på Egesholm i Egebjerg. Peter Sørensen blev valgt

ind i Horsens Byråd ved sidste kommunalvalg i 2005. Det

gode valg med mange personlige stemmer gav plads i tre af

de „tunge“ udvalg, nemlig: Økonomiudvalget, udvalget for

Teknik og Miljø samt Børneudvalget.

”Det var meget positivt med det gode valgresultat, og

antallet af personlige stemmer var flere end jeg selv havde

forventet”, fortæller Peter Sørensen.

„„HHvvoorrffoorr  ggiikk  dduu  iinndd  ii  kkoommmmuunnaallppoolliittiikk““??
„Politik har altid interesseret mig, og det politiske arbej-

de startede på mit arbejde på Horsens Sygehus, hvor jeg i

1990’erne var tillidsmand. Sygehuse er styret af politikere

og politiske løsninger. Disse løsninger syntes jeg ofte var

for kortsigtede, og jeg kunne derfor godt efterlyse mere

langsigtede løsninger”, fortæller Peter Sørensen og fortsæt-

ter: „Ligeledes da jeg fik børn syntes jeg også, at de tilbud

børn fik, var gode, men det kunne gøres bedre. Det samme

gjaldt erhvervs- og ældreområdet.“

Peter Sørensen fortæller videre, at lysten til at stille op

til kommunalvalget i 2001 var der, men han manglede

tiden til det, bl.a. var hans børn små. Men efter samråd med

sin familie blev det besluttet, at nu skulle det prøves.

AArrbbeejjddeett  ii  bbyyrrååddeett
Byrådsarbejdet  er for Peter Sørensen ret omfattende.

Der afholdes byrådsmøde en gang om måneden. Teknik og

Miljø-udvalget afholder møder en gang om måneden, det

gør Børneudvalget også. Økonomiudvalget mødes hver 14.

dag. 

Derudover deltager han i en række møder som repræ-

sentant for ovennævnte udvalg. For Teknik og Miljø er det

møder med Skov- og Naturstyrelsen, vandværker, interes-

senter fra landbruget, temadage omkring affald, trafikplan-

lægning m.m.

Møder i forbindelse med Børneudvalgs arbejdet kan

være deltagelse i borgermøder om børn, møder med besty-

relser i institutioner, temadage om børneproblematikker

m.m.

Økonomi udvalgsarbejdet indebærer møder vedrørende

budget og budgetopfølgning. På erhvervsområdet er der

møder om f.eks. logistik og trafik, møder med erhvervsrå-

det og cityforeningen og meget mere.

Derudover er Peter Sørensen, som repræsentant for

Horsens Komune, i bestyrelsen for to selskaber: GIS

Danmark, som er et geoteknisk selskab, LAG, som står for

foreningen af lokale aktionsgrupper.

DDeett  ppoolliittiisskkee  ssaammaarrbbeejjddee  ii  HHoorrsseennss  BByyrråådd
På spørgsmålet om det politiske samarbejde i byrådet

fortæller Peter Sørensen, at der er et godt samarbejde på

tværs af partierne. Man er meget enige om de fleste vigti-

ge beslutninger, der træffes. Der er også en pligt til at søge

det brede samarbejde. Men selvfølgelig er der nogle prin-

cipbeslutninger, man er uenige om.

LLookkaallppoolliittiikkeerr  eelllleerr  ssttoorrkkoommmmuunnee  ppoolliittiikkeerr
„Er du valgt som repræsentant for lokalområdet eller

Horsens storkommune“?

„Jeg er først og fremmest valgt som repræsentant for

hele Horsens Kommune”, fortæller Peter Sørensen.

Selvfølgelig har jeg føling med, hvad der sker lokalt. Jeg

får mange henvendelser fra lokale beboere, som enten har

et problem eller et godt forslag. Disse henvendelser tager

jeg seriøst og bringer dem videre i det kommunale

system.“

PPoolliittiisskkee  bbeesslluuttnniinnggeerr  oogg  
pprriioorriitteerriinnggeerr  ii  llookkaalloommrrååddeett

Lokalt er Peter Sørensen stolt og glad for at have delta-

get i beslutningen omkring naturgenopretningsprojektet i

Hansted Skov. Ligeledes den påbegyndte renovering af

Egebjergskolen, som var tiltrængt, og godt i gang. Peter

Sørensen prioriterer højt, at såvel Egebjergskolen som alle

andre skoler i vores kommune tilføres midler, som gør

rammerne tidssvarende. Ligeledes er han glad for, at han

har været med i beslutningen om, at Egebjerg har fået den

første vuggestue i kommunen uden for Horsens by.

Ligeledes vil Peter Sørensen fortsætte arbejdet for en

cykelsti fra Horsens til Egebjerg og Gedved. 

Han fortæller videre, at på Egebjergbakken er det

besluttet at opføre to helleanlæg i forbindelse med indkør-

slen til de to nye boligområder. På Rådvedvej er der planer

i støbeskeen, hvad angår trafiksikkerheden.
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Alle disse tiltag vil medvirke til at øge trafiksikkerheden

i vores område.

LLookkaallee  aakkttiivviitteetteerr
Som lokal politiker og borger påskønner Peter Sørensen

de mange gode aktiviteter, der foregår i vores område.

Eksempelvis kan nævnes Plejehjemmet Egebakken, hvor

de ansatte sammen med Egebakkens Venner gør et meget

stort arbejde med de mange lokale aktiviteter, som gør

Egebakken til et meget levende sted.

PPoolliittiisskkee  vviissiioonneerr
„Hvad er dine visioner for vores kommune“? ”Det er

bl.a. at gøre det attraktivt for erhvervslivet at høre til i

Horsens Kommune”, siger Peter Sørensen. ”Det skaffer

arbejdspladser til kommunen. Det er bl.a. vigtigt at tiltræk-

ke videns arbejdspladser. Alt i alt en erhvervspolitik med

respekt for de mange gode virksomheder, vi allerede har i

kommunen. Ligeledes skal vi også sørge for, at der er hæn-

der nok til at tage sig af vor ældre, børn og svage grupper.

Det gør vi ved at gøre Horsens Kommune til en attraktiv

arbejdsplads med en god løn- og personalepolitik. Ud fra

en ansvarlig økonomisk politik skal servicen til kommu-

nens borgere skal være i orden.”

AAtt  bboo  ii  EEggeebbjjeerrgg
Peter Sørensen fortæller, at han er opvokset i Egebjerg

og boet her næsten altid. Han synes, det er et dejligt sted at

bo. Han er meget engageret i Egebjerg Idrætsforening, i

dag som hjælpetræner for serie IV holdet. Endvidere har

han trænet en del børnehold. Han kender de fleste, der bor

her. Derfor har de fleste let ved at henvende sig til ham om

et eller andet lokal politisk spørgsmål. Han giver udtryk

for, at langt de fleste har forståelse for de politiske beslut-

ninger, der er mindre populære.

NNææssttee  kkoommmmuunnaallvvaallgg
„Opstiller du til næste valg“?, spørger jeg til sidst Peter

Sørensen. „Jeg er glad for at arbejde med politik“, fortæl-

ler Peter Sørensen”. Men beslutningen om at opstille næste

gang har jeg ikke truffet endnu. Det er endnu ikke drøftet

med familien.”

HHoorrsseennss  SSyyggeehhuuss
I 1991 blev Peter Sørensen ansat på Brædstrup Sygehus

som portør. I 1998 blev han ansat som serviceleder på

Horsens sygehus med ansvaret for 50 – 60 medarbejdere. I

den forbindelse fortæller Peter Sørensen, at han har arbej-

det meget for beslutningen om, at Horsens Sygehus fik sta-

tus af akutsygehus.

Privat er Peter Sørensen gift med Karen, der arbejder i

Nordea. Sammen har de to piger, Julie på 12 år og Anne på

10 år. De går begge på Egebjergskolen.
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H
mmmmm! Vi syntes at festen var meget god, der

var mange aktiviteter, hvor man kunne vinde nogle

fede præmier.

Ja, festen var i det hele taget en rigtig god oplevelse!

Vi mener at vi har en ungdomsskole her i Egebjerg som

der er gang i. 

Festen var sjov, vi havde jo heller ikke været der før, så

var den lavet specielt lavet til os i 6. klasserne, det var nem-

lig kun os som  måtte komme den aften. De har et klubråd

som havde lavet denne fest for os, det var bare vildt fedt.

Der var mange gode ting at lave, så som at spille pool,bord-

tennis, synge sing star, spille computer og meget mere. Det

er godt man kan komme næsten hver dag. 

Vi kommer der fordi vi bliver behandlet godt, også det

de sælger er meget billigt, så vi kan få lov til at købe noget

næsten hver gang vi kommer der, 5 kr. er jo nok til at fylde

en hel pose slik.

Så vi håber at I vil komme og nyde vores gode stunder

i klubben.

Vores fodbold turnering i Egebjerg hallen gik godt,

skønt vi ikke vandt, så fik Louise Christensen præmie for

bedste spiller. vi var igen i år det eneste hold som kunne

samle piger til sådan en omgang fodbold, så det var rigtig

godt gået piger og drenge.

Ja, vi har jo siden sidste udgave haft vores forårs show i

håndværkerforeningen, som var en vældig stor succes. Der
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var mange forskellige hold som gav et nummer på scenen.

Frederik fra X-factor var også lige et smut forbi og gav

nogle numre, samt autografer. kok amok holdet havde lavet

lagkage som vandt 1. pladsen, det var noget som de unge

var meget stolte af.

Så har vi i påsken haft en tur til Heide park i Tyskland,

de unge som var med havde en fabelagtig oplevelse, de

vågnede op til et snedækket landskab, så de var lidt spænd-

te om de nu kunne få lov til at prøve noget, for mange af

forlysterne var lukket da de kom ind. det fik solen snart sat

en stopper for, så over middag var der igen gang i forlystel-

serne.  

Ja, så er vores 7. klasser jo blevet konfirmeret, det var

nogle flotte unge som kom ud af kirken. den 18 april. de

var næsten ikke til at kende, det er jo ikke sådan vi ser jeres

børn i hverdagen. det forlyder også at deres blå mandag

havde været en god oplevelse, den havde vi lavet i samar-

bejde med nogle fra forældrerådet. mit indtryk er at det

fungerede godt.

Ja, nu er sæsonen gået på hæld, men vi vender tilbage

igen den mandag den 25 august kl.19.00 med stor grill-fest

hvor elever samt forældre er velkomne til at få en grill

pølse m.m.

Vi vil i løbet af næste sæson arangere tema fester på

nogle fredage, men det vil vi vende tilbage med i næste

nummer af broen samt der vil være tilbud om nogle hold

som f.eks foto, kok amok, pimp my bike, lektie hjælp,kun

for piger.

Med venlig gensyn klubmedarbejderne.

Rikke Hansen, Torben Holst, Frank Pedersen, Bjørn

Jansson, Rikke Soelbjerg,Thomas Christensen, Peder

Laursen og Ulla Bæk Laursen
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JJUUNNII
OOnnssddaagg  ddeenn  44..  jjuunnii..  kkll..  1188::0000::
HHaannsstteedd--EEggeebbjjeerrgg  HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinngg..
Aftentur til Tante’s have i Fredericia.Tante’s have
er blandt Danmarks største havecentre, men
ifølge navnet er det et hyggeligt sted at besøge.
Indretning af hele centret er inspireret af 
lignende forretninger i England, Holland og
Frankrig. Der er et stort inden- og udendørs
center med mulighed for køb af alt til haven.
Der er også stort udbud af udplantningsplanter.
Vi drikker kaffe på centret. Pris: 125,00 kr.
Vi kører i bus til Fredericia og mødes på
Egebjerghallens parkeringsplads kl. 18.00.

AAUUGGUUSSTT
FFrreeddaagg  ddeenn  88..  aauugguusstt::  
EEggeebbjjeerrgg--HHaannsstteedd  FFoorrssaammlliinnggsshhuuss::
Tur til Lars lillholt koncert i Hornsyld.
Pris 325 kr dækker:
Grillmad i forsamlingshuset
Indgangsbillet. - Bus til og fra Hornsyld.
Tilmelding til :
Jesper Jensen  23 81 45 14
Kim Søvang 20 20 12 86

OOnnssddaagg  ddeenn  1133..  aauugguusstt  22000088  kkll..  0099::0000::
MMeenniigghheeddssrrååddeennee  ii  LLuunndduumm  oogg  HHaannsstteedd..
Menighedsrådene i Lundum og Hansted 
indbyder hermed til årets sogneudflugt.
Turen går i år til Sønderjylland, med rundvisning
på Dybbøl Banke og middag på Den Gamle Kro
i Gråsten.

PPrrooggrraamm::
Kl. 09.00 . . Afgang fra Hansted kirkes 
. . . . . . . . . parkeringsplads. Der bliver serveret 
. . . . . . . . . kaffe og rundstykker i bussen.

Kl.11.00 . . Ankomst til Historiecenter Dybbøl 
. . . . . . . . . Banke „1864“ - rundvisning.

Kl. 12.30 . Afgang fra Dybbøl.

Kl.13.00 . . Middag på Den Gamle Kro i
Gråsten. Efter middagen er der
mulighed for at gå en tur i Gråsten
Slotspark og besøge Slotskirken. Vi
slutter af med kaffe og kage på
„Den Gamle Kro“ inden turen atter
går hjem.

Kl.17.30 . . Ankomst til parkeringspladsen ved
Hansted kirke.

Prisen for at deltage: 200,00 kr. som opkræves i
bussen.
Tilmelding senest mmaannddaagg  ddeenn  44..  aauugguusstt til 
BBeettttiinnaa  CChhrriisstteennsseenn  ttllff..  7755  6655  6688  4400  
eelllleerr  mmaaiill  bbeecc@@nnyy--ppoosstt..ddkk..
Vi glæder os til at se jer
Menighedsrådene i Lundum og Hansted

TTiirrssddaagg  ddeenn  1199..  aauugguusstt  kkll..  0099..3300::
HHaannsstteedd--EEggeebbjjeerrgg  HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinngg..
Udflugt til Djursland. Turen går ud i det blå til
Mols, Djursland, hvor vi vil opleve den skønne
natur og se flere spændende steder, og der vil
blive fortalt  om seværdighederne undervejs.
Pris: 300,- kr. for middag, eftermiddagskaffe og
bus.
Vi kører i bus fra 
EEggeebbjjeerrgghhaalllleennss  ppaarrkkeerriinnggssppllaaddss  kkll..  0099..3300..
TTiillmmeellddiinngg  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  sseenneesstt  ddeenn  88..  aauugguusstt
aaff  hheennssyynn  ttiill  bbuuss  oogg  kkrroo..

TTiirrssddaagg  ddeenn  2266..  aauugguusstt  kkll..  1199::0000::
SSttøøtttteeffoorreenniinnggeenn..
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

SSEEPPTTEEMMBBEERR
MMaannddaagg  ddeenn  1155..  sseepptteemmbbeerr  kkll..  1177::4455::
HHaannsstteedd--EEggeebbjjeerrgg  HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinngg..
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. - pris med 
bowling 150,- kr.
TTiillmmeellddiinngg  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  sseenneesstt  ddeenn  
99..  sseepptteemmbbeerr..

TToorrssddaagg  ddeenn  1188..  sseepptteemmbbeerr  kkll..  1199::3300::
EEggeebbjjeerrgg--HHaannsstteedd  FFoorrssaammlliinnggsshhuuss..
Banko kl. 19:30

TTiirrssddaagg  ddeenn  3300..  sseepptteemmbbeerr  kkll..  1199::0000::
SSttøøtttteeffoorreenniinnggeenn..
Afholder klubaften med bankospil i Klubhuset
ved Egebjerghallen.

KALENDEREN
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AArrrraannggeemmeenntteerr
ppåå  EEggeebbaakkkkeenn  
jjuunnii--jjuullii--aauugguusstt  
TToorrssddaagg  ddeenn  1199..  jjuunnii  kkll..  1177..0000::  
Bliver grillen tændt så vi kan hygge os med
god mad, sang og lidt harmonikamusik.
HHeellllee  oogg  LLeeiiff  ffrraa  TTøølllløøssee leverer musikken.
Vi håber, rigtig mange møder til en hyggelig
aften.

MMeennuueenn  vviill  llyyddee  ppåå::
Grillpølser og grillkød
Kartoffel- og grøn salat
Kaffe og småkager
Øl, vand og vin kan købes
Af hensyn til køkkenet vil vi gerne I 
tilmelder Jer og betaler kr. 100,-  forud til 
Jytte Guldmann - Egebakken, 
senest torsdag den 12 juni.
Alle er hjertelig velkomne.
Med venlig hilsen Centerrådet 
og Egebakkens Venner.
Grillfest se opslag på Egebakken og 
i programmet.

OOnnssddaagg  ddeenn  2255..  jjuunnii  kkll..  1155..0000::  
Gudstjeneste.

TTiirrssddaagg  ddeenn  55..  aauugguusstt  kkll..  1199..0000::  
Bankospil v/Egebakkens Venner.

TToorrssddaagg  ddeenn  2211..  aauugguusstt  kkll..  1144..0000::  
Eva Jørgensen viser billeder fra De Vestindiske
Øer v/Egebakkens venner.
OOnnssddaagg  ddeenn  2277..  aauugguusstt  kkll..  1155..0000::  
Gudstjeneste..

LLøørrddaagg  ddeenn  3300..  aauugguusstt  kkll..  1144..0000::
Centerrådshygge 
(for beboere på Egebakken)

HHuusskk  bbaannkkoossppiill  ttiirrssddaagg  ddeenn  22..  sseepptteemmbbeerr  
kkll..  1199..0000

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 juni - juli - august er
nu udgivet og kan hentes på Egebakken.
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D A M K J Æ R A N L Æ G S G A R T N E R F I R M A A P S

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
NYANLÆG - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

www.damkjaer-ag.dk

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

Rekvirer produktinformation, prisliste.
wwwwww..lluunndduummssaavvvvaaeerrkk..ddkk

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

4’’ Lærk-klinke
beklædning

6’’ Lærk-klinke-
beklædning

19x125 mm
med fjer og notKalmar brædder

Maskinsliberiet
Salg - reparation 

af plæneklippere 
- havetraktorer 

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

Maskinsliberiet
v/Jørgen Nørgaard Kristensen

Egebjergvej 103 - 8700 Horsens
Tlf. 75 62 32 79 - Mobil: 20 82 55 12 - SE nr. 88 02 42 14

DDaannsskk  AAuuttoohhjjæællpp

Egebjergvej 134,
8700 Horsens

DDøøggnnvvaaggtt

7755  6655  4499  8800

M I C H A E L  R O S E N B E R G
8700 Horsens

Mobil: 20 42 15 05
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EGEBJERG VVS
Vi klarer alle former for reparation og nybygning

● Vand
● Varme
● Sanitet
● Gasinstall.
● Gasservice
75 65 62 45
Mobiltlf. 40 45 54 38
Skovgårdsvej 18 - Egebjerg
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens

Tilsluttet VVS-

branchens

garantiordning

Ring efter en

aut.VVS-installatør

V/Aut. kloakmester Peter Daugaard

VVii  uuddfføørreerr  bbll..aa..
Jord - Kloak - Støbearbejde.

Ny- og tilbygninger.
Privat - Erhverv - Landbrug.

Tilsluttet: Kloakmesternes Kvalitetskontrol A/S

Sorthøjvej 1 ● Egebjerg ● 8700 Horsens

7755  6655  6699  6655 ●  4400  9988  6699  6655

Egebjerg Entreprenørforretning

Alt hvad du tænder på

EGEBJERG EL
Egebjergvej 194

El-installatør Henning Juhl

75 65 6176 Nørregade 43-45 - Telf. 75 61 13 88
8700 Horsens

Langmarksvej 41 - 8700 Horsens - Tlf. 75 65 61 66 - Fax 75 65 68 88

● Individuel nybyggeri
● Om- og tilbygning
● Tag og vinduer 
● Renovering
● Få samling på alle håndværkere
● Forsikringsskader

UUDDSSTTIILLLLIINNGG
SSKKYYDDEELLÅÅGGEERR  ••  GGAARRDDEERROOBBEERR

••  KKØØKKKKEENN  OOGG  BBAADD  
••  IINNVVEENNTTAARR

••  BBOORRDDPPLLAADDEE  
••  VVAASSKKEE  MM..MM

HTI
LANGMARKSVEJ 41 . 8700 HORSENS

TLF. 75 65 62 82 

AAllllee  ooppggaavveerr  iinnddeennffoorr
mmooddeerrnnee  bbyyggggeerrii!!
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Din lokale
varmeleverandør
❍❍ Industrigasser
❍❍ Afdækningsbark
❍❍ Alt i fast brændsel
❍❍ Træflis - strøspåner
❍❍ Vejsalt
❍❍ Flaskegas + tilbehør
❍❍ Petroleum - smørreolie
❍❍ Træpiller - træbriketter
❍❍ Fyringsolie - autodiesel

❍❍ Kulterminal på
Horsens Havn

Tlf. 75 62 22 66 - 75 62 80 08
Fax 75 62 80 07 - 75 62 19 02

Guldager Energi A/S
Frederiksberggade 25

8700 Horsens

22 00 ..  åårrggaanngg  nnrr..  44   --  JJuunnii  --  jjuullii  --  aauugguusstt  22 00 00 88


