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BROEN 
udgives som fælles blad for 23
lokale foreninger og institutioner.
Bladet udkommer fire gange om
året i marts, juni, september og
december.
Det husstandsomdeles i Hansted,
Egebjerg, Lundum og Rådved.

Tilknyttede foreninger og institutioner og bestyrelse
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Støtteforening EIF

Arne Laursen (formand)
arnelaursen@stofanet.dk

Bavnehøjvej 11 75 65 64 60
20 88 56 26

Egebjerg Hansted
Forsamlingshus

Gunni Hansen (næstformand)
kagu48b@stofanet.dk

Hanstedvej 48 B 75 65 65 02

Elsebeth Würtz Jensen (kasserer) Skovgårdsvej 18 20 63 38 21
Mogens Kirkegaard (sekretær) Kastanjevænget 8 75 65 61 09

Hansted Egebjerg Lokalråd Hans Kurt Jacobsen (redaktør)
Hans.kurt@hansted egebjerg.dk

Bavnehøjvej 13 48 79 55 05
40 37 69 36

Børnehaven Kaskelotten Anni Jacobsen Egesholm 5 75 65 65 05
Dagplejen Karin Hansen Hanstedvej 48 B 75 65 65 02
Egebakken Jytte Gudmand Egebjergvej 148 76 29 49 37
Egebakkens Venner Hans Thomsen Stængervej 44 75 65 61 33
Egebjerg Brugs Yvonne A. Christiansen Egesholm 38 75 65 63 96

Redaktør: Hans Kurt Jacobsen
(ansvarshavende efter presseloven)
Layout, ombrydning, annoncer
Telefon: 48 79 55 05 mobil: 40 37 69 36
mail: hans.kurt@hansted egebjerg.dk

Udgiver: Foreningen Broen
Formand Arne Laursen
Telefon: 75 65 64 60 mobil: 20 88 56 26

Sekretær Mogens Kirkegaard
Telefon: 75 65 61 09

Tryk: LUNDVIG grafisk
Telefon: 75 61 49 24

Omdeling: KFUM Spejderne
Telefon: 75 65 67 60

www.hansted egebjerg.dk

Egebjerghallens
Cafeteriaforening

Mette Andersen Egesholm 44 26 35 65 19

Egebjerg Idrætsforening Jakob Gundal Nikolajsen Vandværksvej 26 C 75 65 66 33
Egebjergskolen Egebjergvej 165 75 65 65 55
Grundejerforeningen
Egesholm

Jan Jørgensen Egesholm 6 75 65 64 01

Grundejerforeningen
Kastanjeparken/Bavnehøjvej

Lone Andersen Bavnehøjvej 40 75 62 09 24

Hansted Egebjerg
Husholdningsforening

Annelise Daugaard Højbovej 22 75 62 44 79

Hansted Kloster Jette Lund Egebjergvej 100 75 65 65 22
Hansted Egebjerg
Beboerforening

Finn Kirkegård, Egebjergvej 162 75 65 63 92

Hansted Egebjerg Vandværk Edvard Noszczyk Gl. Egebjergvej 37 75 65 60 73
Hansted Menighedsråd: Bettina Christensen Vandmøllevej 20 75 65 68 40
Horsens Fællesantenne
Forening

Bent Toft Kongensgade 8,
8700 Horsens

76 25 89 05

KFUM Spejderne i Egebjerg Mette Andersen Egesholm 44 26 35 65 19

Stof til bladet i december skal
sendes til Hans Kurt senest
tirsdag den 3. november 2009.

Lundum Borgerforening Jette Andersen Sydtoften 3 75 65 40 87
Lundum Menighedsråd Willy Suhr Rasmussen Torpvej 48 75 65 44 40
Ungdomsskolen i Egebjerg Ulla Bæk Laursen Søndervænget 58,

8732 Hovedgård
76 69 06 60

Dette er min debut 
som redaktør af 
BROEN. Det kan 

nok også ses hist og her, 
selvom jeg har søgt at gøre 
mig umage.

Bladets design videreføres 
i store træk som hidtil. No-
get nyt er, at bladets side 2 

og næstsidste side trykkes i farver.  Dette først 
og fremmest af hensyn til, at fl ere annoncører 
ønsker deres annoncer i farver. Det giver så mu-
lighed for lidt fl ere farvebilleder. I dette blad ses 
på forsiden billeder fra indvielsen af den natur-
skønne sti langs Ll. Hansted å og på side 2 bil-
leder fra årets Sports & Byfest.

Tidligere har jeg opsat en bog, kataloger, foldere 
og lignende. Men det har ikke stillet så varierede 
krav som at opsætte BROEN. Jeg har fået stil-
let fi ne programmer til rådighed. De har mange 
funktioner, som det kræver tid at sætte sig ind 
i. Det har glædet mig, at mange har leveret stof 
i god tid, så jeg har haft noget reelt at arbejde 
med, når jeg skulle prøve mig frem i de nye pro-
grammer. 

Alt i alt håber jeg, at læserne vil være glade for 
det nye blad.
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40 år som graver ved Hansted kirke

Denne overskrift på en gam-
mel avisartikel fra 1966 så 
jeg tilfældigt en dag jeg 

var på besøg ved Jens Karl Munch 
Jensen, Hanstedvej 46 i Hansted, for at låne et billede af hans 
onkel Alfred. Billedet af den første person i Hansted, der fi k 
fjernsyn, inspirerede mig til denne artikel om Jens Karls bed-
steforældre Aage og Marie, som jeg selv har kendt fra min 
barndom i Hansted.
Det blev så til lidt mere om Munch familien, der har aner 
længere tilbage i Hansted sogn end jeg beskriver her. Navnet 
Munch dukker op igen og igen i familiesammenhæng i 
Hansted sogn. Hvor navnet stammer fra, kan vi se nærmere 
på senere i min artikel.
Aage og Marie Munch Jensen.
Aage Munch Jensen blev født i Hansted by d. 6/2 1885 og 
blev døbt i Hansted Kirke d. 6/4 samme år. Faddere ved 
dåben var skolelærer Balthersens hustru, Jensine Munch 
Jensen af Vestbirk, pigen Sofi e Holst af Strandgården, un-
gkarl Niels Munch Jensen, Søren Sørensen og Hans Jensen, 
alle af Hansted. Det var også normalt dengang, at der blandt 
fadderne var fl ere slægtninge. 

Kendt ægtepar, Aage Munch 

Jensen og hustru, Hansted 

hospital, har den 21. novem-

ber været gift i 60 år.

Aages far var Jens Nielsen Munch Jensen, f. i Hansted, og 
hans mor hed Else Marie Jensen Friis, der stammede fra 
Egebjerg.(men født i Tåning sogn) Så selv om man dengang 
sagde, at karle og piger fra Egebjerg ikke kunne gifte sig 
med dem fra Hansted, så var der undtagelser. Aage havde 7 
søskende, 3 piger og 3 drenge.
Aages hustru, Marie Johanne Sørensen, var født 24/2 1887 
i Ørskov, Ørritslev sogn. Ifølge Folketællingen fra 1890 var 
Maries far, Christen Sørensen, daglejer og født i Hylke sogn. 
Moderen, Sofi e Katrine Vogt, var da 39 år og født i Odder. 
Der var seks børn i familien fra 1 til 9 år, 4 drenge og 2 
piger. Så både Aage og Marie var vokset op i en stor børne-
fl ok, selv om det ikke hørte til sjældenhederne dengang, at 
en børnefl ok var på både 10 og 12.
I februar 1906 var Aage og Marie tjenestekarl og -pige ved 
gårdejer Søren Knudsen og hustru Ane Munch (en slægtning 
til Aage), Banevej nr.10 Hansted, den gård, hvor senere Arne 
og Inga Munk Nielsen boede. Den 21. november samme år 
blev Aage og Marie gift.

Af Leif Kristensen

Billedet af Aages forældre er formentlig taget ca. 1935 foran 
deres bindingsværkshus. Læg mærke ti l pumpen ti l venstre. 
Mange af husene i Hansted blev ved med at have egen brønd, 
selv eft er at der var ført vandledninger frem ti l husene.

Billedet af Aage og Marie Munch er formentlig taget i forbind-
else med deres guldbryllup.
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De købte eller måske byggede huset på Hanstedvej nr. 56, og 
her boede de til 1957, hvor de fi k ophold på Hansted Hos-
pital.
Den 17/12 1906, samme år som brylluppet havde stået i 
november, fi k de deres første barn, sønnen Alfred William 
Munch Jensen; så det var i 11. time, at de blev gift, hvis 
barnet skulle kaldes ”ægtefødt”, noget man gik meget op i 
dengang, måske ikke så meget blandt arbejdere som i de ”fi -
nere” familier. Marie var kun 19 år, men førstegangsfødende 
kvinder var dengang ikke så gamle som i dag. Fadderne var 
Aages søster Else fra Hansted Strandgaard, Aages far og bror 
Steffen, der var smedelærling.
Og så fulgte i de kommende år børnene: 
Elna Munch Jensen, f. 22/5 1910. Hun blev senere gift, og 
hun og hendes mand Kristian, boede resten af deres liv i 
Randlev ved Odder, hvor de drev en lille ejendom.
Harry Munch Jensen, f. 5/3 1912. Han blev gift med Gerda, 
der stammede fra Sondrup. De fi k et landarbejderlån og by-
ggede i 1947 huset Hanstedvej nr. 52. Huset var med kælder, 
som blev gravet ud med skovl. Sandet blev kørt væk på en 
hestevogn, som han lånte af Ove Steffensen. Det var et stort 
gravearbejde, som både Gerda og deres tre børn hjalp med 
til. Gerda arbejdede i mange år på Gravens planteskole både 
i marken og med sortering af planter, - et hårdt arbejde. Harry 

arbejdede nogle år på banen, hvor hans farbror Otto også var.
Jernbanen var jo en del af livet i Hansted. Flere Hansted-
boere kendte på det tidspunkt nummer og model på damp-
lokomotiverne og de senere Mx og My diesellokomotiver. 
Det medførte tit nogle diskussioner Alfred og Harry om, 
hvilket tog nr., der kom forbi. Begge mente at vide det, til 
stor moro for de lyttende. Harry var også med, da bilerne i 
halvtredserne kom til. Han købte en Lloyd, en lille bil, som 
mange almindelige mennesker kørte i de år. Harry var blevet 
sparket af en hest som ung, så han trak på det ene ben. Men 
selv om benet plagede ham, arbejdede han hele sit liv, bl.a. 
med at køre varer ud fra slagteriudsalget i Horsens. Harry 
døde i 1990, og Gerda året efter.
Jens Munch Jensen, f. 6/2 1917. Han var født døvstum, men 
kom som ung og voksen til at arbejde for pottemagerne i 
Hansted (Dissing)og Egebjerg (Annashaab). Han indrettede 
sig senere et lille værksted bag ved forældrenes hus, hvor 
han arbejdede og producerede lervarer. Jens og hans store-
broder Alfred var i Fredericia samtidig, Jens på døveskolen, 
og Alfred som soldat. Flere i familien lærte sig tegnsprog og 
kunne så kommunikere med Jens.
23/5 1927 sender Alfred et brev hjem til forældrene og 
skriver: Kære Forældre. Hermed sender jeg eder et Billede 
af mig og Jens vi kom godt Hjem. Vi har været til Skydning 

Der var dengang mange børn i Hansted, og her ses en lille fl ok. Det er sandsynligt, at der er nogle af Munch-børnene med sam-
men med kammerater fra andre familier. Storkereden er typisk for Hansted, der tidligere blev kaldt ”Storkenes by”. Der var stork-
ereder på mange af husene og gårdene i byen, men de forsvandt, da engene blev afvandet.
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paa Fælden i dag. Venlig 
Hilsen eder Søn Alfred.
Tilføjet skråt på kortet: I 
kunde vel ikke sende mig 10 
Kroner.
Alfred og Jens overtog 
forældrenes hus, da de fl yt-
tede på Hansted Hospital, 
og Alfred var den første i 
Hansted, der fi k fjernsyn 
som omtalt i sidste nummer 
af Broen. Alfred kørte på et 
tidspunkt som landpost i sin 
folkevogn, og han fortalte i 
et interview til Århus Stift-
stidende, d.8. april 1962, 
om livet i Hansted, mens 
han holder ”friluftskon-
tor” på sin kølerhjelm, der 
er disk. Fru Vera Andersen 

skal havde betalt sin radiolicens, og det gør hun øjensyn-
ligt med glæde. Mon det skyldes aprilsolen? Der står videre, 
Postbud Alfred Munch Jensen, Hansted er mere moderne 
end mælkemanden (der kører med hest) han kører i bil, 
skønt han selv må betale gildet. Postvæsnet tager deres pa-
kker med, og dem kan jeg ikke have på cyklen. ”I vinter var 
det saamænd ingen spøg at køre bil ad de små veje. Jeg sad 
fast mange gange, kan de tro. Derfor er jeg henrykt over 
foraarets komme. Charmen ved mit arbejde? Jeg elsker at 
slå en sludder af med folk, det hygger og gi`r humør… jo, 
fru Andersen, nu skal jeg være der!”.
Vera Munch Jensen, f. 12/10 1923. Hun døde, som 15 årig 
af sygdommen, meningitis. Det fortæller mine søstre Erna 
Madsen og Gerda Marie Drejer, vore forældre er genboer til 
Aage og Marie på det tidspunkt i 1938, hvor Vera dør, kisten 
med Vera står i 8 dage hjemme i husets veranda, den dag 
Vera begraves køres hun i heste trukket rustvogn til kirken 
og foran rustvognen strøer folk blomster på jorden, på vej 
til kirken.

Et diamantbryllup
I Horsens Folkeblad (eller Horsens Social-Demokrat?) 
kunne man i november 1966 læse følgende:
”Et kendt og afholdt ægtepar i Hansted, fhv. kirkebetjent og 
graver, Aage Munch Jensen og hustru Marie, Hansted Hos-
pital, kan den 21. november fejre diamantbryllup.
Gennem 40 år havde ægteparret deres arbejde ved Hansted 
kirke. Han, der er 81 år, som kirkebetjent og graver, mens 
hun, der er 79 år, gjorde rent i kirken, pyntede denne til 
højtideligheder samt trådte bælgene på orglet. Ægteparret 
har altid boet i Hansted, og de sidste 9 år har de været på 
Hansted Hospital, hvor de er glade for at være.
Ægteparret er stadig friskt af sind og ånd, og følger med i de 
daglige begivenheder gennem avis og radio. Også de store 
ombygninger, der er ved at ske ved Hansted kirke, har deres 
store interesse. Da ægteparret i 1913 blev ansat ved Hansted 

Postkortet, som Alfred sendte 
hjem ti l forældrene i 1927 fra 
Fredericia.

Alfred har måske været en god soldat, men han var ikke en 
ørn ti l at stave. Billedet fra 1946 viser familien Munch i færd med at grave ud 

ti l Harrys og Gerdas hus. Selv om det er lidt uskarpt, kan man 
genkende fra venstre Harry, Gerda og jens på vognen. Pigen 
på vognen er Tove, og sønnen Jens Karl står ved bagenden af 
vognen. Naboen Rasmus står bagved. 
Bagest ses Tove Løvschalls gård, Enggaard.

Gården på Banevej nr. 10 var indti l for få år siden beboet af 
Arne og Inga Munk Nielsen. I deres ti d var den gamle gård 
særdeles velholdt. Stuehuset var opført i 1838, sandsynligvis 
mens den var fæstet af Jens Sørensen Munch, en af Munch-
familiens forfædre (se mere længere nede i arti klen). 

Postkortet som Alfred sendte
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kirke, var gravstederne omkring kirken kun gravhøje, og det 
blev Aage Munch Jensens arbejde at anlægge kirkegården i 
den nuværende stil. Samme år var han også med til at stifte 
Hansted Socialdemokratiske Forening, hvor han og hus-
truen nu er æresmedlemmer. Af tillidshverv har Aage Munch 
Jensen bl.a. været kasserer i Arbejdsmændenes Fagforening 
og medlem af bestyrelsen i Hansted Sygekasse.
Da Aage Munch Jensen begyndte som graver, var lønnen 
3 kr. for at grave et gravsted, mens man i dag kan få helt op 
til 100 kr. for samme arbejde. Det kunne af og til være svært 
at få pengene til at slå til disse år, siger fru Marie Munch 
Jensen. Fire børn krævede jo både mad og klæder, men det 
gik da, og vi prøvede jo også ved ekstra arbejde at rette lidt 
på budgettet. Aage Munch Jensen er født i Hansted, mens 
fruen er opvokset i Ørskov. Gennem deres arbejde har de 
lært mange mennesker at kende og er selv blevet kendt 
og afholdt. Der er ingen tvivl om, at dagen den 21, der i 
øvrigt skal fejres hos to af deres sønner, der har overtaget 
forældrenes hus, vil bringe mange gratulationer.”

Det kan jeg huske om Aage og Marie
 Aage og Marie havde en stor have ved deres hus, og en 
hønsegård med mange høns, et stort køkken med bænk og 
køkkenbord, hvor de spiste, og komfur med fem ringepladser 
og en stor ”Madam Blå”.
Aage og Marie havde stor hjælp af deres sønner og børnebørn 
i kirken og med at træde bælgene til orglet, som var et 
hårdt arbejde. Brændsel til kirken blev læsset af udenfor 
kirkegårdsmuren, jeg husker at Aage kørte kul ind til fyret 
i kirken med trillebør. Om vinteren, hvor der var sne, havde 
han en stor slæde, den var næsten lige så bred som afstanden 
mellem søjlerne. Aage trak den i et tov ind til hullet i kirkens 
væg, hvor kullet blev smidt ned i fyrkælderen.
Og sent lørdag aften var han i kirken og fyre, for at der 
kunne være nogenlunde varmt i kirken søndag morgen til 
gudstjenesten. 
Jeg har også hørt at Aage måtte havde hjælp i de hårde vintre 
i fyrrerne til at sprænge jorden til en grav, frosten var så langt 
i jorden, at man ikke kunne klare det med spade og hakke.
Og så var der jo lige det med os knægte; vi skulle jo gerne 
kigge ind gennem gitteret, der sad i kirkens sokkel, for at 
se kisten med Døve Dorthe, Aage sagde ” ku’ I se hende?” 
”næh ikke rigtig”, sagde vi,” nej men hun er her gerne ved 
midnat”, svarede han. Vi var også med oppe i kirketårnet 
og se ind over kirkens hvælvinger. Det var lidt dystert, men 
vi fi k det set, og det var vigtigt, selvom det gyste lidt i en. 
Klokkeringning hørte vi jo dagligt og man kunne også høre, 
når det ikke var Aage, så kunne det godt være problemer 
med bedeslagene, til højtiderne blev der kimet med klokken 
og også af og til, når der var bryllup. Jeg mindes, når man 
kom ind på kirkegården, den kraftige duft af tuja, taks, og 
buksbom, sådan havde Aage Munch anlagt den, fra den bare 
kirkegård med jordhøjene, han omtaler da han bliver graver 
i 1913, det er jo helt væk i dag, efter kirkegården er blevet 
lagt om, nu er den jo meget lysere og åben, ikke nær så dyster 
mere. Men de gamle asketræer og de fl otte kastanjetræer er 
der da heldigvis endnu.

Fra venstre ses, Alfred, Harry, Gerda og deres datt er Eva, Elna, 
hendes mand Kristi an, og Jens. 
Billedet er taget ca. 1956 ved en familiefest.

Sådan så kirkegården ud i årene omkring 1915-20. På det ti dspunkt var korgitt eret placeret op ad nord-væg-
gen. Senere blev det anbragt på sin oprindelige plads for så 
igen for få år siden at komme i skammekrogen igen.
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Aage og Marie sluttede deres liv på Hansted Hospital og 
blev begravet på deres gamle arbejdsplads. Når vi går ind 
af den nye indgang til kirkegården ud for Våbenhuset, går 
man lige hen over deres grav, hvor også Vera, Alfred, Jens, 
Harry og Gerda ligger, familiegravstedet blev slettet, da man 
lavede den nye indgang.

Nogle oplysninger om Aages forfædre i Hansted.
Aages farfar Stephan (el. Steffen) Jensen var født i Hansted 
1824. 
Hans far, altså Aages oldefar, hed Jens Nielsen og var født 
i 1782 i Hansted. Aages oldemor hed Anne Knudsdatter, 
født 31/7 1785 som gårdmandsdatter fra Hansted. Og deres 
forældre igen var også fra Hansted.
Stephan Jensen var gårdmand og boede på gården matr. nr. 
6, der lå på hjørnet af Vandmøllevej og Hanstedvej, hvor 
senere Gravens Planteskole lå. Så han dyrkede jorden der, 
hvor der nu er udstykket til parcelhuse. Men gården blev 
lagt sammen med en anden Hansted-gård, matr. nr. 7, og da 
jernbanen blev ført gennem byen, blev den fl yttet nordøst for 
byen og blev til Hanstedholm på Højballevej.
Stephan Jensen blev 1856 viet til Sidsel Munch Jensen, som 
var født 1837 som datter af gårdfæster, sogneforstander og 
sognefoged Jens Sørensen Munch og hustru Birthe Marie 
Simonsdatter. Jens Sørensen Munch var vel den mest ansete 
mand i Hansted og den, der på bøndernes vegne førte de 
vanskelige forhandlinger med hospitalsforstander Norup om 
overgang til selveje for de fæstere, der hørte under Hansted 
Hospital. 
Ægteskabet mellem Stephan og Sidsel var overmåde frugt-
bart, idet de fi k 12 børn, 7 piger og 5 drenge. Den sidste 
fødsel endte dog tragisk, idet Sidsel døde i barselsseng 42 
år gammel. Drengen, hun fødte, blev hjemmedøbt og navn-
givet Cecilius Tolvte Munch Jensen. Han blev 2 måneder 
gammel, så døde han inden fremvisning i kirken og blev be-
gravet 9/3 1880.
Stephans og Sidsels ældste datter hed Ane, f. 27/1 1857. Hun 
må have været en god og fl ittig pige, der fi k karakteren ug 
svarende til nutidens 12 i fl id og opførsel. Af en eller anden 

grund blev hun sammen med andre af sine kammerater fra 
Hansted konfi rmeret i Horsens. 1876 blev hun gift med ung-
karl Peder Pedersen af Hansted, der var søn af afdøde gård-
mand Peder Pedersen og hustru Maren Jensen af Hansted 
Strandgaard. På Strandgården var det skik, at den ældste søn 
blev døbt Peder, og det fortsatte helt op til vor tid. 
En søn af Sidsel, Søren, fi k 23/4 1919 kongelig bevilling til 
navnet Søren Munch, og han benævnes på et tidspunkt ”res-
tauratør i Frelser sogn i Horsens”. Jens Karl Munch Jensen 
fortæller, at han er den Søren, der bliver ejer af og giver navn 
til Munchs Hotel i Horsens (i Smedegade det senere Hotel 
Dagmar nu lukket)

Hvor stammer navnet Munch fra?
Den københavnske overborgmester Sigvardt Munch fi k 
i 1929 Personalhistorisk Institut i København til at fi nde 
oplysninger om sin slægt i Hansted.  Hansted sognearkiv 
fi k for fl ere år siden en kopi af sognefoged Peder Pedersen, 
Hansted Strandgaard.
Heraf fremgår det, at han var oldebarn af den ovenfor 
omtalte gårdejer Jens Sørensen Munch, der var født i Hanst-
ed 1799. Men instituttet kunne yderligere fi nde Sigvardt 
Munchs tipoldefar, Jens Christensen Munch, f. i Hansted 
ca. 1732. I Hansted Hospitals skifteprotokol kan ses, at Jens 
Christensen Munchs far hed Christen Simonsen, f. ca. 1696. 
Denne Christen Simonsen førte ikke navnet Munch. Så hvor 
det længere tilbage kommer fra, er således stadig ikke doku-
menteret. Men der skal jo også være noget at fi nde ud af for 
fremtidens slægtsforskere.

Kildemateriale.
1. Statens arkivers arkivalier online (Folketællinger og kirkebøger)
2. Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg (udgivet i 1986)
3. Oplysninger fra Jens Karl Munch Jensen og en stor tak, til Jens  
 Karl, for lån af kildemateriale og billeder.
4. Oplysninger fra Tove Munch Hartvigsen
5. Hansted Sognearkiv
6. Mogens Kirkegaard har hjulpet med udarbejdelsen.

Her på Hanstedvej 56 boede Aage og Marie Munch i man-
ge år, indti l de fl ytt ede på Hansted Hospital i 1957.

Den gamle gravsten ligger ca. 20 m øst for kapellet. Den har 
forbindelse ti l familien Munch, idet fl ere af navnene kan gen-
kendes. Øverst står CSSIH og MADH. De står med stor sandsyn-
lighed for Christen Simonsen (i Hansted) og hans kone Maren 
Andersdatt er og er måske det år, hvor de blev gift . Mere om 
stenen kan læses i værket om Danmarks Kirker.
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En sommerdag med solskin og højt humør i dag-
plejen gik turen til området omkring børnehaven 
Skovgården, hvor der er mulighed for at se køer, 

høns og nogle gange får, Hønsene og hanerne blev stu-
deret nøje, og hønemor havde fået to små kyllinger, 
som børnene var meget betaget af. Nogle af børnene 
lærte hurtigt, at man ikke skulle stikke fi ngerne ind til 
hønsene. Det kan nemlig gøre ondt, hvis hønen hakker. 
Børnehavens legeplads er en naturlegeplads med mulig-
heder for at udfordre sig selv. Legepladsen skulle selvfølgelig 
prøves af. Der blev rutsjet på rutsjebanen, kravlet på skranter 
og leget under det store kastanjetræ. Til frokost blev madpa-
kken spist i skyggen at det store kastanjetræ med stor appetit, 
og en fl ok trætte børn drog med deres dagplejere hjemad til 
en tiltrængt middagslur.

Dagplejens tur til Skovgården

En dejlig sommerdag i juni 
mødtes dagplejere og børn til 
"mini" Sankt Hans i Karins have. 

Solen skinnede fra en næsten skyfri 
himmel, heksen med sort hår, stor næse 
og kæmpe hat (som Sussi havde lavet) 
blev sat op på det lille bål og fra sikker 
afstand blev bålet beundret af børnene 
mens det brændte ned.
Dagplejerne havde sørget for en festlig 
Sankt Hans buffet, som blev spist med 
stor appetit. Der blev hygget og leget 
efter frokosten og efter en hyggelig 
formiddag i Karins have drog dagplejere 
og børn hjem til en god middagslur.

Dagplejens 
“Mini” Skt. Hans
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Lundum teglværk
af Verner Bjerge

Når man fra Lundum kører mod Torp, og har passeret 
Lundum Møllegård, ligger der i næste sving, inde 
på højre hånd, på adressen Torpvej 82, en pæn og 

nydelig lystejendom.
Det er nok de færreste der i dag er klar over, at der her indtil 
1959, altså for 50 år siden, lå en virksomhed, der i over 100 
år gav mad til mange munde, nemlig Lundum Teglværk.
Hvornår er så værket grundlagt? Og hvem er grundlægge-
ren?
På foranledning af ”Det Kongelige Landhusholdnings Sel-
skab”, blev der i 1800 tallet lavet nogle amtsbeskrivelser 
over hele Danmark, om deres tilstand i økonomisk hense-
ende. I 1843 udkom den over Skanderborg Amt, og skrevet 
af J C. Schythe, hvor han blandt mange andre ting, skriver 
om teglbrænderierne i amtet. Her nævner han: ”Til næste år 
agtes et teglværk anlagt ved Stenkjær i Lundum Sogn”.
Det passer meget fi nt sammen, bogen udkom som nævnt i 
1843, men oplysningerne er jo samlet de sidste år før den tid. 
Når vi kigger i Lundum kirkebogs tilgangslister til sognet 
1843, støder vi for første gang på folk med beskæftigelse i 
teglværksbranchen, nemlig Matias Carl Heinrich Fluhr som 
da er 32 år og født i byen Plön i Holsten. Der er her, ingen 
tvivl om, at man ved starten af Lundum teglværk, såvel som 
på mange andre teglværker i Danmark på denne tid, har hen-
tet arbejdskraft sydfra, som havde erfaring med teglbrænding

I 1844 ankommer endvidere Chri-
sten Andersen til sognet, og som 
der står ”tjenende i Lundum Tegl-
brænderi”.
Igen i folketællingslisterne fra 1845 er Carl Fluhr nævnt, nu 
som forpagter af teglværket, og desuden fi nder vi yderligere 
3 navne på arbejdere ved værket.
Grundlæggeren er formentlig Niels Kruuse der i 1843 er ejer 
af Stenkær, men dør allerede den 30. juli dette år. Så han har 
sikkert været idemanden til værkets start, men nu er det hans 
enke Johanne Marie Kruuse, der er ejer af gården, og jorden 
i Lundum hvor teglværket er opstartet.
Relationerne til Stenkær er åbenbart i orden, for i 1846 døbes 
en søn af teglbrænder Fluhr, og en af fadderne er datteren fra 
Stenkær, nemlig som der står i kirkebogen, jomfru Andrea 
Kruuse.
Senere viden om ejere af værket får vi gennem skøde og 
panteprotokollerne, der i dag befi nder sig på landsarkivet i 
Viborg.
Enken Johanne Marie Kruuse vælger i 1848 at sælge gården 
”Stenkjær” til Johan Chr. Kruuse, men Matr. 6a og 6b i Lun-
dum hvor bl.a. teglværket er beliggende sælger hun til Johan 
Peter Frich, som får skøde 28. jan. dette år.
Frich havde allerede i 1842 købt Lundum Mølle, matriklerne 
var naboer til hans jorder. Foruden dette var han også ejer af 

Kortudsnit af målebordsblade.
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gården ”Rosenlund” i Hvirring sogn, som han havde i perio-
den 1830- 1857.
For god ordens skyld skal det nævnes, at Johan Peter Frich 
ikke var en hvem som helst. Han havde således også ejet 
Rask Hovedgård ved Rask Mølle 1837-1939, og var stænder 
deputeret, og blev senere landstingsmand.
En søn Søren Frich blev senere grundlægger af de kendte 
Frichs Fabrikker i Århus, en anden søn blev borgmester i 
Skagen.
Vi er nu nået til 1855, hvor vi igen ifølge skøde og pantepro-
tokollen kan læse om følgende handel:
Underskrevne proprietær Frich til Rosenlund skøder og alde-
les afhænder hermed til Hr. Mølleejer Jørgen Madsen i Lun-
dum Mølle, den mig ifølge skøde af 28. jan. 1848 tinglyste 
gård i Lundum By og sogn Matrikel nr. 6a og 6b. Da nu 
kjøberen Mølleejer J. Madsen har betalt mig købesummen 
5000 RD, så skal den fornævnte ejendom med bygninger, 
Teglværk, skov og alt hvad derudover med rette henhører, 
fra dato tilhøre ham.
Rosenlund pr. Horsens den 28. juni 1855”
Ved denne handel mellem Frich og Jørgen Madsen, deltager 
også Johanne Marie Kruse, idet der samme dag den 28. jan. 
oprettes en panteobligation imellem ”enkemadamme” som 
hun nu tituleres, og nu boende i Horsens, og mølleejer Jørgen 
Madsen på 3825 RD, skriver Tre Tusinde, Otte Hundrede, 
Tyve og 5 Rigsdaler, og til 4 % p.a.
Hvordan kan det nu være at fru Kruse giver Jørgen Madsen 
dette lån?
Joh! det er såmænd ikke så mærkeligt. Jørgen Madsen er 
nemlig gift med hendes datter Andrea Christine Kruuse, og 
er således hendes svigersøn.
Dette par får sammen en søn P. Th. Madsen, som senere en-
der som borgmester i Vejle i 1895.
En anden søn er Hans Chr. Kruse Madsen (Kruse er nu mel-
lemnavnet), overtager i 1865 ved sin fars død, Lundum Møl-
legård, hvor under teglværket altså har hørt siden 1855.
I 1871 er beskæftigelsen således opgivet til 6 arbejdere. Han 
beholder gård og teglværk til 1904.
Produktionen på værket er da ca. ½ mil. sten årlig. En møl-

lebygning med overfaldshjul, er opført lidt øst for gården, og 
kraften herfra benyttes dels til møllen, og dels til maskinerne 
på teglværket, endvidere er der opført et grundmuret hus for 
teglværkets arbejdere.
I perioden 1904-1918 er ejeren Jens Jørgen Lyshøj, og som 
bestyrer, i hvert fald 1907-1912, er nævnt Chr. Seliemann.
Fra 1918 til 1942 er ejeren Rasmus J. Jørgensen. Det er ham 
der i 1919 lader den gamle og helt umoderne højovn jævne 
med jorden, og i stedet laver en stor investering, idet han 
lader opføre en moderne ringovn.
Produktionen stiger hermed til ca. 1 mil. sten og drænrør. I 
hans tid bliver også det primitive tovværk som gik fra møllen 
til værket, erstattet af en stor petroleumsmotor, ligesom der 
lægges tipvognsspor til lergravene ved gården ”Skandhede” 
(også kendt under navnet ”Skovgård”).
I 1928 forpagter Rasmus Jørgensen gården ud, men behol-
der møllen og teglværket, og som der står i ”Johan Meyers” 
erindringer fra Lundum: og byggede et smukt hus på lærer 
Skydstrups grund på Møllebakken.
Fra okt. 1937 og 4 år frem er Teglværkernes Salgskontor i 
Horsens forpagtere af værket.
I 1942 bliver Lundum Møllegård med teglværk, solgt til 
Aksel Thomassen, men denne vælger samme år at frasælge 
teglværket.
Den nye tv. ejer er prop. Henry Breinholt Dahm fra Sindal. 
Proprietærtitlen havde han bl.a. fra sit ejerskab af den store 
gård ”Gammel Vrå” tæt på Store Vildmose i Vendsyssel. Han 
havde ikke forstand på teglværksdrift, men tilsyneladende på 
penge. Han leverede tørv til Sysselhavens teglværk ved Fre-
derikshavn, og her lærte han Adolph Thomsen at kende som 
var beskæftiget der.
Han ansætter Adolph B. Thomsen, (et fornavn han på dette 
tidspunkt, under krigen, var ked af, og derfor altid pointe-
rede, modsat en hvis anden mand, stavede sit med ”ph”) som 
bestyrer, han havde erfaring fra endnu fl ere tidligere ansæt-
telser, bl.a. Vindø tv. ved Hobro, og Prøvelyst tv. på Sjæl-
land. Han får bolig i tjenesteboligen på Møllebakken, i dag 
Torpvej 42, og som han senere køber. Venskabet med Dahm 
fortsætter, bl.a. optræder ægteparret Dahm senere som fad-
dere ved barnedåb hos familien Thomsen.Møllegården hvorunder teglværket hørte fra 1855 til 1942. 

Billedet er fra ca. år 1900.

Ringovnen set ca. fra sydøst, år ikke kendt.
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I 1950 trækker Dahm sig ud af teglværksdriften, og værket 
overtages af Teglværkernes Salgskontor på Nørregade i Hor-
sens, men her i Lundum, som så mange andre steder, er ti-
derne løbet fra de små og umoderne teglværker, og i 1959 
slukkedes ovnen for sidste gang, og en over 100 åring æra 
var defi nitiv forbi.
I dag er der på grunden lidt tilbage af det på skitsen viste 
motor/maskinhus, plus en del forskellige fundamenter, stik-
kende op af jorden hist og her. Ejeren Ole Petersen kan også 
bekræfte, at lige meget hvor han graver, støder han på tegl-
brokker, således at bunden overalt hvor der i dag er græs, 
nærmest var brolagt med gamle mursten (fra anden side 
nævnes nu også, at der et bestemt sted, indgik en masse øl-

kapsler i belægningen).
For nogle år siden kom jeg i kontakt med Louis Thomsen, 
som i dag er pensioneret jetpilot og bor i Virum. Han er søn 
af tidligere bestyrer Adolph B. Thomsen, og har således haft 
sin barndom og drengetid, tæt på Lundum teglværk. Han har 
sendt mig en beskrivelse, som er så interessant, og giver et 
levende billede af værket, og forholdene der, så jeg har fået 
lov til at bringe hans beretning, i sin helhed. Han har lavet en 
skitsetegning af området med teglværket, som jeg også brin-
ger. Endvidere har han også bidraget med billeder til denne 
artikel.
Her følger Louis Thomsens beretning:
Jeg er fra august 1943, og mine forældre (A.B. og M.K. 
Thomsen) var fl yttet til Lundum tidligere på året, efter at 
Dahm havde købt værket. Min far skulle være bestyrer, og 
han havde gode erfaringer med at få gamle og nedslidte vær-
ker i gang igen med godt resultat. Lundum Teglværk var på 
det tidspunkt nærmest en ruin, men der var brugbart ler i 
området, hvilket min far havde næse for.
Hos min daværende barnepige, Gudrun Holly, hvis mand 
havde arbejdet på værket, og som senere blev lam efter en 
arbejdsulykke som skovarbejder i Julianelyst-skovene, så 
jeg et gammelt foto af en af de master, der bar de tove, der 
tidligere blev brugt som kraftoverførsel fra vandmøllen til 
værket. Betonfundamentet til masten er der formentlig sta-
dig, jeg så den for 5-10 år siden.
Dahm havde købt en fl ymotor fra et havareret tysk fl y (jeg 
kender desværre ikke typen), og denne motor skulle nu bru-

Lundum Teglværk 1943-59 efter skitse af Louis Thomsen d. 30/6 2004

Villaen Møllebakken 42, ca. 1950.
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ges på værket. Problemet var, at den nu skulle gå på gene-
ratorgas, og der blev lavet et større gasanlæg på vestsiden 
af motorhuset. Det tog lang tid at starte motoren, og når den 
endelig kørte, var det alt for hurtigt til, at arbejderne kunne 
følge med, da gearingen åbenbart ikke passede. Det varede 
dog ikke så længe, for motoren sodede hurtigt til, og man 
kunne så koncentrere sig om at få den startet igen.
Den motor, jeg husker, var en én cylindret dieselmotor, vist-
nok fra et elektricitetsværk. En tilsvarende motor kan ses 
på Industrimuseet i Horsens. Motoren havde et stort (meget 
stort, syntes jeg) svinghjul, der ved hjælp af en tandkrans 
skulle stilles meget nøjagtig før start, der foregik med tryk-
luft fra egen kompressor og luftfl asker. Motoren løb løbsk en 
dag, og svinghjulet rev sig løs og brød gennem muren til mo-
torhuset. En anden tilsvarende motor blev anskaffet, og den 
fungerede til værket blev nedlagt, så vidt jeg husker i 1960.
Under besættelsen blev nedkastede våben gemt på værket, 
hvor min far havde udhulet nogle stenstakke. Transporten 
fra nedkastningsstedet, formentlig i Nim-området, til værket 
stod værkets ”faste” vognmand Hjerrild i Horsens for. En af 
brænderne der boede i den bygning, der stadig stærkt ombyg-
get bebos i området, havde bemærket ”noget rumsteren” om 
natten på stenpladsen og havde set hvad der foregik. På trods 
af hans ikke altid appelsinfri tilstand holdt han heldigvis kæft 
med det, ellers havde jeg formentlig ikke kunne skrive dette!
Lergravene lå højt i bakkerne bag værket. En hest, der boede 
hos os i stalden (nu garagen) ved det stråtækte hvide hus på 
vejen op til Lundum by, trak de tomme tipvogne fra sumpen 
ved værket op til gravene. (blåler nærmest værket og rødler 
nærmere ved gården Skandhede). Tyngdekraften sørgede for 
nedtransporten, og hesten havde nogle gange svært ved at 
følge med. Der blev kørt stærkt den gang, og i hvert fald én 
gang røg en vogn ud gennem stopbommen og ned i en af tør-
reladerne nedenfor, hvor min far gik og skilte sten. Det var 
dog en forbier.
Begge mine søskende og jeg tjente nogle lommepenge ved 
at skille sten. Stenene kom tre og tre fra skæremaskinen, og 
de skulle når de var lidt tørre, skilles, så der ca. var een cm. 
imellem dem for at fremme tørringen.
Ovnen var oprindeligt håndfyret, men der blev ca. midt i 
halvtredserne installeret et automatisk fyringsanlæg, som 
dog på ingen måde gjorde brænderen overfl ødig. Han var så 
absolut stadig en nøgleperson, der ved svigt kunne spolere 
en stor del af brændingen. Værket havde 3-4 faste brændere 
hvert år.
Teglværket var en fantastisk – farlig og støvet – legeplads. 
Man kunne lave skinnevogne af kasserede tipvognshjul og 
lægter. En sådan vogn kostede mig en brækket ben og to må-
neder på hospitalet (sommerferien). Værket lå jo dødt om 
vinteren, og så var der mulighed for at undersøge de dele af 
trækkanaler og skorsten. Sidstnævnte var ret forvitret i top-
pen, så vi nåede ikke helt op, men overlevede.
Værket var den eneste større virksomhed i området, men var 
kun aktivt med 20-30 arbejdere i sommerhalvåret, da der 
ikke var opvarmede tørrelader.
Dahm solgte det, jeg kan ikke huske hvornår, til Teglværker-
nes Salgskontor i Horsens. Der var ikke afsat mange penge 

til vedligeholdelse, og arbejderne og min far måtte selv klare 
reparationerne så godt de kunne. Lundum-sten havde et godt 
ry, og mange bygherrer forlangte direkte, at stenene kom fra 
værket, hvilket måske, sammen med presserende større repa-
rationsarbejder på maskineriet, var en medvirkende årsag til, 
at det blev nedlagt.
Ovnen og skorstenen stod længe som ruin efter nedlæg-
gelsen. Der var risiko for, at skorstenen ville vælte, og den 
blev derfor sprængt af Hjemmeværnet med stor præcision. 
Nu er der skov hvor ovnen lå, og blålersgraven er også til-
groet. Rødlersgraven, som ikke var dyb, kan nu anes som en 
lavning i terrænet. Eneste bygninger tilbage er den tidligere 
brænderbolig og motorhuset, som formentlig stadig er fåre-
stald.
Som nævnt var brænderen en absolut nøgleperson. Han skul-
le med det blotte øje kunne bedømme temperaturen i ovnen. 
Var den for lav, blev stenene ”halvbrændte” og kunne ikke 
bruges som” facadesten”. Var den for høj, blev stenene til” 
klinker” og i værste tilfælde smeltede de helt sammen og 
blev til ”hunde”.
”Nu kan du gå i hundene” var oprindeligt et straffe-/disci-
plinarmiddel og betød, at den, der havde forset sig, måtte 
ud på affaldspladsen til alle ”brokkerne” og manuelt banke 
de sammensmeltede sten fra hinanden. De kunne så måske 
bruges som klinker, men det var hårdt arbejde. – som i øvrigt 
alt andet teglværksarbejde.
Først sent, da værket fi k det automatiske fyringsanlæg, blev 

Værket set fra nordvest ca. 1950.

Vi kalder hende ”Venus fra Lundum”.



Broen 22. årgang - nr. 114

der købt et termometer. Det var anbragt på toppen af en lang 
metalstang, som skulle sænkes ned i udvalgte fyrhuller, men 
brænderens erfaring med, hvordan den rette temperatur, ”så 
ud” var stadig af uvurderlig betydning.
Her er et eksempel på, hvordan det kan gå, hvis brænderen 
enten er meget kreativ – eller bare sover i timen, og lader 
stenene smelte og dryppe på underboen.
Den hest, der trak tipvognene op i lergravene, hed så vidt jeg 
husker Klaus. Han var meget skikkelig, og jeg og nogle kam-
merater fi k lov at ride lidt på ham efter arbejdstid. En gang 
hvor vi skulle under en port til en af tørreladerne, vurderede 
jeg at der var frihøjde nok. Det var der også, til hesten, men 
jeg blev skrabet af, og lå på jorden et stykke tid ved siden af 
Klaus, som heldigvis tog det roligt, og blev stående.
Senere blev han vist nok lidt træt af os efter en lang arbejds-
dag, og begyndte at smide os af. Så holdt vi op med ridnin-
gen.
Min far, der var uddannet feltartillerist og i tjeneste under 
1. Verdenskrig, var en god rytter og kunne godt se evt. pro-
blemer med Klaus fremover, så næste gang Klaus skulle fra 
stalden ned til værket, skulle det være med min far på ryg-
gen. Det var Klaus ikke umiddelbart indstillet på, men efter 

en længere uenighed, hvor min far uden saddel eller seletøj 
blev siddende, tror jeg nok, de blev enige om, hvem der satte 
kursen. 
Her slutter så Louis Thomsens fornøjede erindringer om 
Lundum Teglværk.
Kilder:

1. Lundum Kirkebog
2. Folketællingslister
3. Skøde og Panteprotokoller 
4. Brandforsikringsprotokoller 
5. Dansk Industriberetning
6. Fagbladet ”Lerindustrien”
7. La Cour ”Danske Gårde”
8. ”Større Danske Landbrug”

Tak til Susanne Klitgård fra Lundum Lokalarkiv.
Tak til Jacob Hanquist Horsens for god hjælp, ikke mindst 
for brug af Pc’er og brug af Landsarkivet i Viborg.
Sidst, og aller aller mest, tak til Louis Thomsen, for billeder 
og sit store indlæg.

Sidste arbejdshold inden lukningen i 1959 
Forreste række fra venstre: Vang Nielsen, Alfred Mortensen, Charles Hansen, Johannes Jensen fra Gedved, ukendt, Holger 
Strand Olesen og Anker Nielsen. Bageste række fra venstre: Karl Thorvald, Svend Pold, Ejnar Nielsen, Åge Jørgensen, 
Michael Liboriussen, Viggo Bjerregaard og Hans Hansen. 
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Faste aktiviteter
september - oktober - november
Mandage: Kl. 8.30 – 11.45. Selvtræning i redskaber i  
  kælderen
  Kl. 10.00 Siddende gymnastik i caféen. 
  Kl. 10.00 EDB start 17/8 Kontaktpersoner  
  Flemming Sørensen/Peder Pedersen
  Kl. 13.00 Patchwork start 7/9. Kontaktper 
  son Mie Drejer
  Kl. 13.30 Dart start 5/10. Kontaktperson  
  Vagn Jensen                                       

Tirsdage: Kl. 8.30 – 10.00 Selvtræning i redskaber i  
  kælderen
  Kl. 9.30 Malehold v/Leif kragekjær/Herluf  
  Hansen
  Kl. 10.00 Kørestolsdans/siddedans for   
  kørestolsbrugere og gangbesværede 
  d. 11/8 - 20/10 -17/11.
  Kl. 10.30 Kørestolskorps 
  Kl. 13.15 Små udfl ugter
  Kl. 13.00 Glashold v/Aksel Blomstrøm,   
  Lilly og Poul Erik Jensen (hold 4 starter   
  4/8.) 
  Kl. 13.00  Bridgehold 1 start 20/10 v/Bodil  
  Jensen
  Kl. 13.30 Cykelhold kontaktperson Vagn  
  Jensen 
  Kl. 14 – 16 Lokalarkivet åbent første tirs  
  dag i mdr.

Onsdage:  Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, afhængigt af  
  vejret. Kontakt person Jytte Guldmann 
  Kl. 10.00 EDB start d. 19/8 Kontaktper  
  soner Flemming Sørensen/Peder Pedersen
  Kl. 13.30 Petanque kontaktperson Vagn   
  Jensen
  Kl. 13.30 Kreativ korthold  start 16/9 
  v/Ninna Jensen
  Kl. 15.00 Sidste onsdag i hver måned er 
  der gudstjeneste

Torsdag:  Kl. 7.30 – 11.30 Selvtræning i redskaber i  
  kælderen
  Kl. 9.30 Gymnastik v/ Ingelis Ribberholt/ 
  Jytte Guldmann i cafeen. Start d.13/8.
  Kl. 13.00 Bridgehold 2 start 10/9 
  Kl. 13.30 Kortspil - rommy, whist, bob el.  
  andet spil i cafeen og kælderen 2. og 4.   
  Torsdag
  Kl. 14.00 Hyggekomsammen i pl.boliger v/ 
  Irene og Eva        

Fredage: Kl. 10.00 Videobiograf i pl. boliger.   
  Kontaktperson Tove Jørgensen

Husk at kigge ind på hjemmesiden www.hansted-egebjeg.dk, hvor du kan læse det seneste 
nye fra vores område og også læse gamle artikler og andet stof fra BROEN.
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Faste aktiviteter
september - oktober - november
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  Kl. 13.30 Dart start 5/10. Kontaktperson  
  Vagn Jensen                                       

Tirsdage: Kl. 8.30 – 10.00 Selvtræning i redskaber i  
  kælderen
  Kl. 9.30 Malehold v/Leif kragekjær/Herluf  
  Hansen
  Kl. 10.00 Kørestolsdans/siddedans for   
  kørestolsbrugere og gangbesværede 
  d. 11/8 - 20/10 -17/11.
  Kl. 10.30 Kørestolskorps 
  Kl. 13.15 Små udfl ugter
  Kl. 13.00 Glashold v/Aksel Blomstrøm,   
  Lilly og Poul Erik Jensen (hold 4 starter   
  4/8.) 
  Kl. 13.00  Bridgehold 1 start 20/10 v/Bodil  
  Jensen
  Kl. 13.30 Cykelhold kontaktperson Vagn  
  Jensen 
  Kl. 14 – 16 Lokalarkivet åbent første tirs  
  dag i mdr.

Onsdage:  Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, afhængigt af  
  vejret. Kontakt person Jytte Guldmann 
  Kl. 10.00 EDB start d. 19/8 Kontaktper  
  soner Flemming Sørensen/Peder Pedersen
  Kl. 13.30 Petanque kontaktperson Vagn   
  Jensen
  Kl. 13.30 Kreativ korthold  start 16/9 
  v/Ninna Jensen
  Kl. 15.00 Sidste onsdag i hver måned er 
  der gudstjeneste

Torsdag:  Kl. 7.30 – 11.30 Selvtræning i redskaber i  
  kælderen
  Kl. 9.30 Gymnastik v/ Ingelis Ribberholt/ 
  Jytte Guldmann i cafeen. Start d.13/8.
  Kl. 13.00 Bridgehold 2 start 10/9 
  Kl. 13.30 Kortspil - rommy, whist, bob el.  
  andet spil i cafeen og kælderen 2. og 4.   
  Torsdag
  Kl. 14.00 Hyggekomsammen i pl.boliger v/ 
  Irene og Eva        

Fredage: Kl. 10.00 Videobiograf i pl. boliger.   
  Kontaktperson Tove Jørgensen

Husk at kigge ind på hjemmesiden www.hansted-egebjeg.dk, hvor du kan læse det seneste 
nye fra vores område og også læse gamle artikler og andet stof fra BROEN.



Broen 22. årgang - nr. 116

Arrangementer på Egebakken
september - oktober - november
Egebakkens Venner, centerrådet og personalet på 
Egebakken, står på skift for forskellige tiltag, der er 
med til at gøre Egebakken levende og til et interes-
sant sted at komme.
September
1/9 kl. 19.00    Bankospil v/Egebakkens Venner
17/9 kl.17.00   Høstfest v/Egebakkens Venner
                        Billetsalg på Egebakken pris 100 kr.
26/9 kl. 14.00  Cafehygge v/Centerrådet for beboere 
                        og pårørende 
30/9 kl. 15.00  Gudstjeneste v/Torsten Ringgård
oktober
2/10 kl.14.00    Fernisering v/Centerrådet
6/10 kl. 13.30   Mannequinopvisning og salg af tøj fra 
                         Tøjgalleriet v/Centerrådet
6/10 kl. 19.00   Bankospil v/Egebakkens venner
7/10 kl. 14.00   Lions Club arrangement for be –
                         boere på Egebakken.
15/10 kl. 14.00 Gårdsangerlauget fra Silkeborg v/Ege-
                          bakkens Venner. Entre 30 kr. incl. kaffe.
28/10 kl. 13.00 Blomsterbinding v/Ove Frost medbring
                         selv materialer. Arr. Centerrådet
28/10 kl. 15.00 Gudstjeneste v/Torsten Ringgård
29/10 kl. 10.00 Spil Dansk Dag
31/10 kl. 14.00 Cafehygge v/Centerrådet for beboere
                         og pårørende.
November
3/11 kl. 19.00   Bankospil v/Egebakkens Venner
19/11 kl. 14.00 Arrangement v/Egebakkens Venner
                         Beringskoret v/Gurli Strandløv
25/11 kl. 15.00 Gudstjeneste v/Torsten Ringgård
28/11 kl. 10 – 14  Julecafe
Hvor ikke andet er nævnt er alle velkomne. Der vil for 
hver måned hænge opslag på Egebakken, med nærmere 
beskrivelse af hvert arrangement.
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KURSUS I 
FØRSTEHJÆLP

PÅ EGEBAKKEN

Centerrådet arrangerer i samarbe-
jde med Dansk Folkehjælp kursus i 
førstehjælp. Kurset er for pensionis-
ter og efterlønsmodtagere.

Det foregår i kælderen på Egebakken 
torsdag d. 22/10 - 29/10 - 5/11 - 12/11. 
Alle dage kl. 14 -17.
Der kan være 12-14 deltagere.

Pris: 130 kr. 
Tilmelding på Egebakken, 
senest d. 2/10. 
Der betales ved tilmelding.
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Fra sognepræsten og 
menighedsrådene

Tilbud om 
vederlagsfri 
samtaler 

ved forhenværende praktis-
erende læge 

Irma H. Calonius 
i Hansted Kirkehus mandag 

mellem kl. 16-17.
Sognepræst Torsten Ringgaard og forhenværende prak-
tiserende læge Irma Calonius har indgået en aftale om at 
tilbyde kirkens medlemmer vederlagsfri samtaler.
Irma Calonius har været praktiserende læge i Horsens i 25 
år og har 3 års gestalt terapeutisk uddannelse samt 2 ½ års 
tegne terapeutisk uddannelse. 
Vederlagsfri samtaler tilbydes personer over 16 år. 
Samtalerne er anonyme, uden skriftlige notater. For ek-
sempel kan personer, som har problemer i ægteskabet eller 
pårørende til alvorligt syge, søge om at få samtaler. Irma 
Calonius vil ikke påtage sig lægelige behandlinger af no-
gen art. På grund af den begrænsede tid – mandage mellem 
kl.16-17 - vil der ikke være mulighed for akut behandling. 
Der tilbydes max 6 samtaler à ½ times varighed pr person.
STED: Samtalerne vil foregå i Hansted Kirkehus 
Stængervej 1.
TIDSPUNKT: Irma Calonius kan kontaktes på telefon 
60732552 alle mandage fra 15.30 til 16.00
Samtaler vil foregå mandag mellem kl. 16-17.
Aftalen træder i kraft mandag den 28.9.09.
Se venligst i Broen, hvor eventuelle fri-mandage er not-
eret.
Med venlig hilsen
Irma Calonius / Torsten Ringgaard.

Kirkekor i 
Hansted

Tilbage fra barsel er organist Julie Schaumann-
Hansen klar til at overtage ledelsen af det nyoprettede 
kirkekor i Hansted Kirke.  Efterårssæsonen starter fra 
og med onsdag den 2.september, og sangglade i alle 
aldre, som kunne tænke sig at være del af et musikalsk 
og socialt fællesskab, opfordres til at komme og synge 
med! Ugentlig øvetid og –sted er kl 16.15 - ca. 17.30 i 
Hansted Kirkehus.
Vi varmer stemmen og kroppen lidt op hver gang 
og arbejder derefter med klang, samklang og tekst i 
en-, to- og trestemmige satser. Repertoiret vil blive 
en blanding af klassiske og lettere rytmiske sange og 
salmer, der passer til årstiden.
Deltagelse er gratis, men da koret skal synge til sær-
lige gudstjenester, sangaftener mv. forventes det, at 
man kan møde stabilt!
Kontakt organist og korleder Julie på mail: juscha20@
yahoo.dk eller mobil 22829797 for mere information 
og tilmelding.

Venlig hilsen

Organist Julie Schaumann-Hansen og
Lundum-Hansted Menighedsråd
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Sogneudfl ugten først i august gik i år til Århus. Først 
besøgte vi Vor Frue kirke som oprindelig var stiftets 
Domkirke. 

Da vi allerede var taget fra Hansted klokken 8.15 skulle vi 
lige have en kop kaffe og en chokoladesnegl inden selve 
rundvisningen i Kirken.

 Efter rundvisning fortsatte vi ud til ”Den gamle by”, hvor 
en ekspert viste os rundt og fortalte om livet fra dengang, 
hvor man smed indholdet fra natpotten ud i rendestenen. 
Den dag var det dog kun hestepærer der lå her og der. 

Tak til alle jer der var med. Hvor turen går hen næste år 
vides endnu ikke. Men skulle en eller anden have lyst til 
at være med, er der altid plads til endnu en.   

Sogneud-
fl ugten
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Gudstjenesteliste for Lundum-Hansted
Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke

Søndag den 6.september
13. søndag efter trinitatis Se Hansted. 10.30

Torsten Ringgaard

Søndag den 13.september
14. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30

Torsten Ringgaard

Søndag den 20.september
15. søndag efter trinitatis

14.00 Høstgudstjeneste
Torsten Ringgaard

10.30 Høstgudstjeneste
Torsten Ringgaard

Søndag den 27.september
16. søndag efter trinitatis Se Hansted 09.00

Jytte Ibsen

Søndag den 4.oktober
17. søndag efter trinitatis

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 11.oktober
18. søndag efter trinitatis

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 18.oktober
19. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30

Torsten Ringgaard

Søndag den 25.oktober
20. søndag efter trinitatis Se Hansted 09.00 

Jytte Ibsen

Søndag den 1. november
Alle helgens dag

09.00
Torsten Ringgaard

10.30    Se omtale
Torsten Ringgaard

Søndag den 8. november
22. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30

Torsten Ringgaard

Søndag den 15. november
23. søndag efter trinitatis

10.30
Torsten Ringgaard

09.00
Torsten Ringgaard

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret Se Hansted 10.30

Torsten Ringgaard

Søndag den 29. november
1. søndag i advent

14.00  Se omtale
Torsten Ringgaard

10.30 Torsten Ringgaard
18.30 Fakkeloptog / Koncert

Se omtale.

Søndag den 6. december
2. søndag i advent

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard.

Søndag den 13. december
3. søndag i advent Se Hansted 10.30

Torsten Ringgaard.

Egebakken: Kaffe kl. 15.00  Gudstjeneste kl. 15.30.
Onsdag den 30. september. 
Onsdag den 28. oktober.
Onsdag den 25. november.
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Kursus i grandækning

Det er i år lykkedes at få et grandækningskursus til 
Hansted Kirke. I samarbejde med fagbevægelsen 
afvikles mandag d. 19. oktober 2009 kursus for gra-

vere og medhjælpere på Hansted kirkegård.

Dagen starter med andagt i kirken og efter morgenkaffe 
dannes små hold, som i løbet af formiddagen grandækker 
udvalgte gravsteder.

Efter middag samles vi på kirkegården og gennemgår for-
middagens resultater.

Gran og mos og grene, arbejdsmetoder, værktøj og arbejd-

støj diskuteres. Nyheder holdes op mod traditioner, og det at 
deltagerne kommer fra nær og fjern vil helt sikkert bidrage 
til en faglig spændende dag.

Vi vil hermed invitere alle interesserede - og gerne gravsted-
sejere - til at komme på kirkegården mandag d. 19. oktober 
og opleve arbejdet med at grandække  12 – 15 gravsteder.

Der er mange ”grønne folk” samlet , og vi  svarer gerne på 
spørgsmål og fortæller om årets sidste større  arbejdsopgave 
på kirkegården

Menighedsråd og gravere

FOF Rosing Ræderske Højskole 
formiddage 2009 – 2010 i Kirkehuset
Datoer:
Onsdag den 2. september
Onsdag den 16. september
Onsdag den 30. september
Onsdag den 28. oktober
Onsdag den 25. november
Onsdag den 13. januar
Onsdag den 3. februar
Torsdag den 11. februar 
(Fællesarrangement på Horsens Ny Teater)
Onsdag den 24. marts

Tilmelding til højskoleformiddagene 
skal ske direkte til
FOF Rosing Ræderske
Tlf. 76 25 89 88

Så starter en ny sæson med de populære, 
spændende og lærerige formiddage i 
kirkehuset.
Der vil være mulighed for at bestille mad-
pakker, eller man kan medbringe sin 
egen mad.Kaffe og te med småkager kan 
købes i Kirkehuset for 20.00 kr.
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Der afholdes høstgudstjeneste den 20.september. Se 
tidspunktet i gudstjeneste-listen.

På sin vis er det noget underligt noget, for kristen-
dommen kom til Danmark for 1000 år siden, og hvem tror på 
en frugtbarhedsgud i dag. Nej det hører fortiden til, hvor man 
havde en gud for snart alt lige fra krigsgud til kærlighedsgud, 
lige fra vejrgud til frugtbarhedsgud. I dag har vi lært Gud at 
kende som andet end ”havemanden” der går rundt og vander 
vor jord.  Derimod har vi lært Gud at kende som vor him-
melske far, der ønsker at vande vore hjerter med livgivende 
ord om hans ubegrænsede kærlighed til os. Enhver kan sige 
sig selv, eller kan vi, at markens gode eller dårlige høst intet 
har med Guds kærlighed eller vrede at gøre, sådan som man 
troede i gamle dage. Dengang mente man, at guderne gav 
mennesket efter fortjeneste. Tænk om det var sådan, det ville 
ikke være til at holde ud!

Nu kan man selvfølgelig sidde og ryste på hovedet af de 
gamle fra fortiden, ja måske endda grine lidt af deres forestil-

ling om guden Thor, der kørte rundt på skyerne i tordenvejr.  
Men hvordan skulle de vide bedre, når ingen havde fortalt 
dem om Jesus Kristus og hans budskab om vor himmelske 
far?

Nå, det har kirken så forkyndt i 1000 år her i Danmark. Så 
når vi holder høstgudstjeneste er det for at fejre befrielsens 
budskab. Ja altså, at vi ikke får efter fortjeneste men alle le-
ver under den samme Guds kærlighed uanset hvordan vort 
liv former sig.

Igen i år vil konfi rmander og børnehavebørn medvirke ved 
gudstjenesten. Efter gudstjenesten i Hansted er der frokost 
i Kirkehuset, hvor alle er velkommen. Frokosten er gratis. 
Hvad der bliver lagt i kirkebøsse går til kirkens arbejde 
blandt sognets børn og unge. 

Kærlig hilsen

Sognepræst Torsten Ringgaard.   

Sangaften 
i Hansted
Kirkehus 
Torsdag den 
8. oktober 
kl 19.30 
er der atter sangaften i Hansted 
Kirkehus, hvor der vil være sam-
mensat et fl ot program med sange 
og melodier fra den danske sang-
skat og måske et soloindslag eller 
to fra kirkens organist og kirke-
sanger! 
Kaffe kan købes i pausen. 

Venlig hilsen
Hansted 

menighedsråd 

Filmaften 
i Hansted
Kirkehus
Tirsdag den
27. oktober 
kl. 19.00
viser vi fi lmen:

Drageløberen
Efter Khaled Hosseinis roman.
En bevægende beretning om 
venskab og familie Ødelæggende 
fejltagelser og forsonende 
kærlighed.En dejlig fi lm, der nok 
kan give anledning til mere snak 
under kaffen.

Kaffe med brød 20.00 kr.

Venlig hilsen
Hansted 

menighedsråd.

Foredrag 
i Hansted
Kirkehus
Tirsdag den 
17. november 
kl. 19.00
Irma Calonius holder 
foredrag om Udviklings muligheder 
i livets kriser. Et spændende emne 
som sikkert vil være aktuelt for os 
alle sammen. Der bliver mulighed 
for at tale videre under kaffen.

Fri entre.

Venlig hilsen
Hansted 

menighedsråd

Årets Høstgudstjeneste 
med efterfølgende frokost.



Broen 22. årgang - nr. 124

Inden koncerten går i gang, mødes de, der har lyst, 
ved brugsen i Egebjerg kl. 18.30.
Herfra vil vi sammen danne et fakkeltog 

gennem byen, ned til Hansted kirke, hvor vi vil nyde 
julekoncerten, som omfatter kendte og mindre kendte 
danske og udenlandske julesange og værker.  
Der vil blive mulighed for at synge med på fl ere 
fællessalmer.
Cantemus – er et fi restemmigt blandet kor. Koret er 
hjemmehørende i vejle.

Julefest for 
pensionister
Torsdag den 
10. december 
kl. 14.00
Vi starter i Hansted kirke kl. 14.00 med Gudstjeneste. 
Efter gudstjenesten vil der være kaffebord og hyggeligt 
samvær med underholdning og overraskelser i 
Kirkehuset.

Julekoncert i Hansted Kirke
1. søndag i advent, 29. november 2009 kl. 19.00. 

Med det klassiske sangkor Cantemus.

Korets repertoire omfatter klassisk kirkemusik, 
danske og udenlandske korsatser af såvel kirkelig 
som verdslig art samt salmer og carols.  Cantemus 
fejrede i oktober 2007, 25 års jubilæum med en 
koncert på Vejle kunstmuseum med dansk kormusik 
fra forskellige tidsperioder.
Der er fri entre til koncerten.

Venlig hilsen 
Hansted menighedsråd 

Kaffen koster 20,00 kr.
Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne dag, skal 
du ikke bestille den. Det gør menighedsrådet, og vi 
sørger også for, at du kommer hjem igen, når festen 
er slut.
Tilmelding til:
Bettina Christensen
Tlf. 75 65 68 40 
Mail: bec@ny-post.dk
Sidste frist for tilmelding er: 
Mandag den 30. november.

Venlig hilsen 
Lundum-Hansted menighedsråd
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Den 1. august overtog kok Søren Ringtved forpagt-
ningen af køkkenet på Hansted Kloster.

Hanne Leth har efter fl ere år som selvstændig valgt 
at blive ansat hos vor nye forpagter, og vil således stadig 
være at fi nde i køkkenet.

Søren er 39 år og er udlært dels på Samsø og dels på Hotel 
Scandic i Århus. Søren har endvidere erfarringer som kok 
fra Scandic Bygholm, som skibskok på Grønland og fra kan-
tiner.

Søren fortsætter Hanne s forretning under navnet: 
KLOSTERKOKKEN.

KLOSTERKOKKEN tilbyder mad til fi rmaer og private 
til hverdag og fest. Maden er af økologiske råvarer og vil 
afspejle årstiden.

KLOSTERKOKKEN og HANSTED KLOSTER
indbyder til sensommerarrangement søndag den 13. 
september Der kan købes brunch kl. 10-12 og der vil være 
café kl. 14-16.
Brunch til 75 kr. per person (børn under 10 år 35 kr. pr. per-
son og børn under 3 år gratis). 
Til Brunch serveres:

Æg, bacon og brunchpølser
amerikanske pandekager, hjemmelavet marmelade
ananaskompot og melonkompot
Brie de maux, gedeost m. aske, Riberhus ost
Schritzo, Lomo (rødvinsmarineret, lufttørret svinekam
Seranoskinkeroulade med reven parmesan
Frisk frugt og bær
Hjemmebagt brød
hertil kaffe eller te

Juice koster 10 kr. pr. glas
Til café-eftermiddagen serveres kaffe, te eller varm cacao 
hertil 1 bolle med smør samt 2 slags friskbagt kage/tærte.
Pris per person 45 kr.
I timerne mellem brunch og café er der god tid til at nå en 
travetur på de nye stier til Vandværkssøen.99

Kirken og kroen
Foredrag  i Lundum Medborgerhus 

tirsdag d. 3. November 2009

Er du også én af dem, der sidder det ene sted og længes efter det andet. 
Så har du muligheden for at høre præsten Anne Kirstine Langkjær og 
krokonen Ellen Dahl Sørensen begge fra Kolind på Djursland give deres 

bud på, hvad det gode liv kunne være, og hvad livskvalitet kan betyde for det 
enkelte menneske.

Præsten og krokonen holder foredrag i Lundum Medborgerhus, 

tirsdag d. 3. novemver kl. 19.30

Entre: 20,- kr. for kaffe / te og kage.

De bedste hilsner

Lundum sogns borgerforening 

og 

Lundum menighedsråd.
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I timerne mellem brunch og café er der god tid til at nå en 
travetur på de nye stier til Vandværkssøen.99

Kirken og kroen
Foredrag  i Lundum Medborgerhus 

tirsdag d. 3. November 2009

Er du også én af dem, der sidder det ene sted og længes efter det andet. 
Så har du muligheden for at høre præsten Anne Kirstine Langkjær og 
krokonen Ellen Dahl Sørensen begge fra Kolind på Djursland give deres 

bud på, hvad det gode liv kunne være, og hvad livskvalitet kan betyde for det 
enkelte menneske.

Præsten og krokonen holder foredrag i Lundum Medborgerhus, 

tirsdag d. 3. novemver kl. 19.30

Entre: 20,- kr. for kaffe / te og kage.

De bedste hilsner

Lundum sogns borgerforening 

og 

Lundum menighedsråd.
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Koncert i forsamlingshuset

Fredag d. 22. maj havde Forsamlingshuset arrangeret 
kor koncert. Ca. 45 var mødt op for at høre de to kor. 
Dejligt at så mange kom for at høre, hvad de kunne 

byde på.
Det ene kor var fra Berlin, Regenbogen. De havde både 
tyske, engelske og en enkelt dansk sang på programmet. 
Koret består af unge i alderen 12-25 år.
Også det nystartede Hansted Kor medvirkede. De havde 
også en blanding af danske og engelske sange. Selvom 
koret kun er et halvt år gammel, kunne de imponere det 
tyske kor med deres sang. Den tyske korleder, Bettina Holz 
udtrykte sin beundring for, hvad de havde opnået på det 
halve år.
Fra Forsamlingshusets side skal der lyde, en stor tak til 
begge kor for en dejlig aften, også håbet om at det kan 
gentages.



Broen 22. årgang - nr. 128

JULEMARKED 
29.  Nov.

I Egebjerg-Hansted forsamlingshus

Boderne åbner kl. 10
Hvor der bl.a. kan købes juledekorati oner,

div. Juleti ng, smykkker mm.

Julemanden kommer forbi i løbet af eft ermid-
dagen og deler lidt ud ti l børnene, og kl. 16.30 
vil han gerne have hjælp ti l at tænde juletræet.

Der vil være julecafé.
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Sports- og 
byfest 2009
Fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni blev der 

afholdt sports- og byfest. På grund af tidligere års usta-
dige vejr blev sports- og byfesten fl ytte til før sommer-

ferien. Fremmødet alle dage var stort. 

Med det store fremmøde vil arrangementet blive afholdt 
samme tidspunkt i 2010 den tredje weekend i juni.

I år havde vi kun annonceret i Broen. Det må dog konstate-
res, at der ikke er så mange, der læser Broen. På baggrund 
af dette vil der næste år blive gjort meget mere ud af rekla-
men for arrangementet. Samtidigt kan det kun opfordres til 
at læse Broen, da den giver et godt indblik i hvad der sker 
lokalt.

Følgende aktiviteter var at fi nde til årets sports- og byfest:

 Torsdag: Sildebord, håndbold, fodbold og petanque.

 Fredag: Gadefodbold, fællesspisning, børnediskotek og 
bordfodbold

 Lørdag: Store legedag, fodbold og ikke mindst det store 
bankospil. (se billeder på side 2)

Til næste år vil der blive foretaget lidt ændringer, således at 
gadefodbolden bliver afholdt om lørdagen. Herefter vil der 
være en pause, så folk kan nå at skifte tøj før fællesspisning.

Gadefodbolden var en stor succes, og der var fl ere tilmeldt 
en forventet. Det er kun godt. 

For at få stablet sådan et arrangement på benene skal der 
være noget frivillig arbejdskraft. Der har været mange frivil-
lige, der har taget del i forberedelserne.

Der skal lyde et kæmpe tak til de frivillige, der har hjulpet til. 
Vi håber, at der vil være en stor opbakning til næste år.

Husk sports- og byfest den tredje weekend i juni 2010. Kom 
og mød ”gamle” og ”nye” fra Egebjerg.

Til slut en stor tak til alle sponsorerne for deres store støtte 
til arrangementet. 

Følgende har sponseret: 

3-stjernet Kamill

BKI-Food s Kop & Kande

Bog og Ide Murerfi rmaet Rosendal

Brugsen Marinus K

BUX Marcus

Dansk Autohjælp MAX

Danske Bank MOKKA-T

Den Jyske Sparekasse NoaNoa

Egebjerg El Nordea

Egebjerg Klinikken OK-benzin

Egebjerg Smedie On-Z

Egebjerg VVS Papyrus 

Frellsen Photo Care

Gartneriet på skovvej Put & Take - Hansted

Guldager Energi Pølsemanden Berings-
plads

Guldbageren Sønderbro Qvist Grammofoncafe

Guldsmed LIND SOLO

Hair Concept Spar NORD

Hansen & Nissen Spis i Horsens

Hansted Autoservice Sportsdirect

Hansted Kartofl er Stanleys

Hansted Pay og Play Søvind Mejeri

Hansted Strandgård The & kaffe

Hansted Tømmer- og 
snedkerforretning

Tobclas

Helge Frandsen A/S Troelsen og Gundal

HL dinertransportable Trævarerfabrikernes 
udsalg

Illums farver Vaffelbageriet

Inspiration Ønskebørn

Italiano is

Hilsen Aktivitetsudvalget
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Badminton ... 
vi gjorde det IGEN!

For andet år i træk fi k EIF en ny kommune-
mester i badminton, nemlig Glen Wiberg. 

Tillykke med det Glen!  Det var mod alle odds at Glen 
vandt, da han havde ligget underdrejet med infl uenza 
hele ugen, rejste sig fra sengen fredag middag og fi k 

en guldmedalje om halsen lørdag eftermiddag – helt fanta-

Kommunemesterskab
stisk. Den tidligere klubmester Nicklas Sørensen klarede sig 
også godt og fi k en 2. plads.
I slutningen af sæsonen mødte EIF op til Horsens kommu-
nemesterskab med i alt 14 spilleglade unge mennesker, som 
havde taget turen til Brædstruphallen. Der blev kæmpet og 
svedt for hver en bold. En rigtig god dag med mange meget 
spændende kampe. Tak for en god oplevelse på sidelinien.

På billedet ses 
tre af spillerne 
fra Egebjerg, 
som deltog i 
kommunemes-
terskabet 2009. 
I midten ses 
den glade gul-
dvinder Glen 
og til højre 
sølvvinder 
Nicklas.
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Ny 
badminton-

sæson!
Så er vi klar med en ny og stor badmintonsæson i Ege-

bjerg IF.

Det er med glæde at vi kan præsentere et noget udvidet 
program med mange muligheder.

Som i kan se i programmet har vi fået et hold mere for børn.
Derudover starter vi et hold senior om mandagen som er for 
alle, også dem der ikke har nogen at spille fast med. Mød op 
første aften og se om ikke det lige er sagen. Jeg håber vi kan 
få 2 hold med i noget motions-holdturnering under DGI. 

Planen er at vi fi nder sammen på kryds og tværs og spiller. 
Jeg håber der kommer så mange at der også bliver tid og 
lejlighed til at hygge sig socialt, så er du ny i byen så mød 
endelig op.

Hvis man nu hører til dem der gerne vil leje en bane en time 
er der også mulighed for det.

Med hensyn til Ældre-badminton håber jeg at der kommer 
noget i gang i løbet af efteråret. Håbet er at det kunne blive 
en eftermiddag evt. fra  kl.14-15. Hvis det kunne have inte-
resse vil jeg meget gerne vide det. Mere om det senere.

Se alle tiderne i programmet.

Med glæde ønsker jeg alle velkomne til vinteren 2009/2010.

Torben Mølgaard
Egebjerg IF

Det er med stor glæde at vi igen i år kan udvide med 
endnu 1 badmintonhold. Det er helt fantastisk så 
stor opbakning der har været!

For 2 år siden var der knapt et hold, sidste år var der 2 
overfyldte hold og i år 3 hold…. så bare kom!

Vi starter tirsdag den 15. september i Egebjerghallen fra kl. 
15-18.

Tirsdage kl. 15-16    Begynder/let øvede,   0. til 3. klasse

Tirsdage kl. 16-17    Begynder/let øvede,   4. klasse og 
opefter

Tirsdage kl. 17-18    Øvede

Badminton er baseret på at ALLE kan være med. Måske har 
du prøvet at spille lidt i haven og har fået lyst til at prøve?

Vi har en ketsjer du kan låne indtil du lige fi nder ud af om 
det er noget for dig. Tag evt. din bedste ven med. Hvis du 
ikke har en at spille med – fi nder vi en til dig på holdet.

På de 2 begynderhold vil Marc fortsat være hjælpetræner.

Det er vigtigt, at du møder omklædt og MED indendørssko! 

I løbet af den kommende sæson, vil vi tilmelde os nogle 
stævner tilpasset spillerniveauet. Her er det naturligvis friv-
illigt om man har lyst til at deltage eller ej. Og som skrevet 
ovenfor, skal vi naturligvis se om vi kan få en klubmester 
for 3. gang vi deltager – måske det ku blive dig?

En meget dygtig DGI badmintontræner vil komme i 2 timer 
og give gode råd under træningen inden jul.

Vi har i øvrigt nogle øvede spillere på 15-17 år som godt 
vil have nogle fl ere ligestillede at spille med og mod, piger 
som drenge – så mød op!

På gensyn i Egebjerghallen
Tina Jørgensen, badmintontræner, tlf. 75 65 62 00

Egebjerg IF, badminton
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Fodbold
årgang
2002

Efter påske 2009 startede vi igen op med udendørs fod-
bold for årgang 2002. Alle spillere fra sidste sæson 
mødte op igen. Derudover har vi fået tilgang af 2 pi-

ger mere.

Tilgangen af 2 nye piger har gjort, at vi har fået mulighed for 
at tilmelde et rent pigehold til 3-mands bold. Det har været 
rigtig godt for pigerne. De går op i det med stor energi og 
gejst – og har det rigtig sjovt.

Som afslutning på forårssæsonen var pigerne inviteret til 
Gedved, hvor de spillede 4 kampe mod piger fra årgang 

2001. De lod sig ikke slå ud, men gik rask til kampene og 
klarede det rigtig fl ot. Efter kampene var der saftevand, kage 
og kaffe. Såvel spillere, trænere som de mange fremmødte 
forældre havde en rigtig hyggelig aften. 

Drengene klarede sig også rigtig fl ot i turneringen og lå i 
lang tid på en delt førsteplads med vores ærkerival fra Dover, 
som er et rigtig godt hold. Sidste spillerunde skulle spilles 
under Vingsted Games som afslutning på sæsonen. Her mød-
te drengene holdet fra Dover. Efter en rigtig god kamp måtte 
vi se os besejret med 3-2. Vi skulle også have mødt Ged-
ved, men de udeblev desværre. Mange forældre og søskende 
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havde taget turen til Vingsted, så vi havde en hyggelig tur i 
dejligt vejr.

Sidste træningsaften før sommerferien samledes hele holdet 
med forældre og søskende nede ved Marianne og Klaus’ fi -
skesø. Vejret var med os, så grillen blev tændt – så det blev til 
nogle timers leg, fi skeri og hygge. Til stor glæde for børnene 
og ikke mindst Morten (Jenny og Venessas far), fangede han 
en fi sk.

Vi har nu taget hul på efterårssæsonen. Pigerne er for første 
gang tilmeldt med et 5-mands hold. Det, tror vi, er godt for 
dem – for de er nogle rigtig seje piger, som sagtens kan klare 
det.

Drengene er tilmeldt turneringen under JBU, så de skal spille 
mod nogle hold, vi ikke kender. De er blevet rigtig dygtige, 
og det bliver godt for dem at få nogle nye udfordringer. 

Til slut vil vi gerne sige tak til jer forældre for den store op-
bakning – det er dejligt, at så mange møder op til træning, 
kampe og arrangementer.

Mette & Marianne

Flot start for 
Herre serie 4
Egebjerg IF har fået en fl ot start for Herre serie 4 hol-

det. Efter sejre i de tre første kampe og en målscore 
på 18-6, er holdet helt alene i spidsen for rækken. 

Alle øvrige hold har tabt mindst én kamp. 

Vi må håbe, at holdet kan fastholde linien, så det bliver til 
en oprykning. 

Stillingen for Serie 4 Herrer (Pulje 94):  
 Klub                K  V U T Score Point  
1.  Egebjerg IF       3   3 0 0     18 - 6    9   
2.  Hatting/Torsted    2   1 0 1     13 - 4    3   
3.  Horsens Boheda   2   1 0 1       4 - 12  3   
4.  Horsens fs     2   1 0 1       6 - 8    3   
5.  Dansk Tyrkisk, Horsens 3   1 0 2       6 - 15  3   
6.  Horsens KFUM  2   0 0 2       5 - 7    0 
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Afslutning
børnegymnastik 

2008-09
Igen i år var tilslutningen stor til gymnastikholdene.  På 

forældre/barn holdet var der ca. 45 børn med deres for-
ældre og ca. børn var på holdet for 4- - 6 år. 

Gennem sæsonen udviklede både stor som små sig meget. 
Nogle mere end andre, da nogle deltog for første gang og 
derfor lige skulle se det an, og nogle var glade for at mor/far 
var med på holdet. Andre børn havde måske været med før 
og gik straks til redskaberne uden tøven.

En ting er dog sikker .... Alle børn nød at være til gymnastik, 
fi k nye venner, udviklede sig og ikke mindst havde det sjovt. 
Forældrene på forældre/barn holdet så også ud til at hygge 
sig og fi k naturligvis også sved på panden.

I april havde vi afslutning og der var stor tilslutning, hvilket 
jo var rigtig glædeligt. Børnene havde her mulighed for at 
vise forældre/bedsteforældre lidt af det, de havde fået tiden 
til at gå med til gymnastiktimerne. 

Jeg vil gerne sige tak for en god sæson og glæder mig til at 
se tidligere samt nye børn, når jeg starter med forældre/barn 
hold d. 16. september kl. 16.30 samt holdet for de 4-6 årige 
kl. 17.30. 

Gymnastikhilsner

Anette Buhrkal

Gymnastik
nyt!!

Gymnastikafdelingen i Egebjerg IF er nu klar til en ny 
og spændende sæson. Vi har bla. indtil fl ere nyheder 
på programmet. Det være sig HIP HOP for børn og 

Break Dance for Børn/unge.

Derudover har vi stadig holdene fra sidste sæson klar og ser 
frem til en super sæson, hvor vi glæder os til et brag af en 
opvisning sidst på sæsonen.

Vi håber, at der på vores Dame-Hold vil komme mange nye 
ansigter, da der er plads til fl ere.

Se alle tiderne i programmet.

Med glæde ønsker jeg alle velkommen til vinteren 2009/2010.

Torben Mølgaard

Egebjerg IF

Nyt fra
Cafeteria-
foreningen

Så er vi kommet godt i gang i Cafeterieforeningen.
Vi vil gerne takke alle de frivillige, som gav en hånd 
med til sommerfesten.

Vi har fået tilbagemelding fra mange, som gerne vil yde en 
frivillig indsats i Cafeteriet, men vi har brug for fl ere. Der-
for, har I lyst til at yde en frivillig indsats i Cafeteriet, kan I 
kontakte:

Benny Mindested på tlf. 4087 8140

M.v.h. 

Bestyrelsen.
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening

Vi håber at se mange af foreningens 
medlemmer, 

og mænd/ledsager er altid velkommen. 
Ligeledes nye, evt. medlemmer.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings
bestyrelse:
Annalise Daugaard, Højbovej 22 . . . . . 75 62 44 79
Ruth Jensen, Skovgårdsvej 10 . . . . . . . 75 65 63 72
Eva Ronge, Vesterhøjsvej 29 . . . . . . . . 75 65 60 72
Margit Henriksen, GI. Egebjergvej 2 . . . 75 65 63 15
Betty Holst, Kastanjealle 16 . . . . . . . . . 75 65 61 94
Birtha Nielsen, Stængervej 32 . . . . . . . 75 65 64 21
Astrid Andersen, Platanalle 24. . . . . . . 75 64 39 69

Program for september, oktober, 
november 2009

Mandag den 14. september
Bowling og spisning

Vi mødes kl. 17.45 ved Bowl’n’Fun på Strandkærvej 87, 
hvor vi først bowler, derefter skal vi spise kl. 19.00.

Deltagere der ikke bowler er også velkommen.

Pris uden bowling er 125,- kr.  
pris med bowling 150,- kr. 

Tilmelding til bestyrelsen senest den 9. september

Tirsdag den 20. oktober
Smag og Behag Bents Møbler.

Vi mødes kl. 19.00 på Vejlevej 79, Bents Møbler, hvor vi 
vil blive vist rundt i det store nymoderniserede møbelhus 
med masser af møbler og brugskunst. Forretningen vil 
være vært ved en kop kaffe.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 15. oktober

Mandag den 30. november
Julehygge i Klubhuset ved Egebjerghallen

Vi mødes kl. 18.00 hvor vi vil nyde en dejlige 
“julemenu”, julesalmer og sange og lidt 
underholdning.

Aftenen slutter med amerikansk lotteri med blandt 
andet dekorationer fra “Ruth”. Pris 200,- kr. 

Tilmelding til bestyrelsen senest den 23. oktober
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PR-weekend
14. - 16. august

Fredag d. 14. august var der endnu en gang lagt op til 
PR-weekend med KFUM-spejderne i Egebjerg. Spej-
derne mødtes ved Daglig Brugsens græsplæne klok-

ken 17.00, hvor de begyndte at bygge deres lejr op som 
skulle være deres hjem resten af weekenden. Næsten alle 
aldersgrupper var mødt op til denne store oplevelse, lige fra 
de mindste til de ældste. 

Lørdag d. 15. august startede dagen med morgengymnastik 
for alle klokken syv. Derefter var der morgenmad, der be-
stod af franskbrød, og andet godt. Herefter var der opryk-
ning. Der var bævere der skulle rykke op til ulve, ulve op 
til junior, junior op til trop, trop op til senior.  Dette foregik 
med nogle ritualer som spejderne har kørt med i årevis.

Så var der fri aktivitet indtil frokost. Klokken 13.00 begynd-
te det traditionelle løb, der foregår rundt i Egebjerg. På dette 
løb har eventuelle nye spejdere mulighed for at se hvad spej-

der livet går ud på. I år havde vi et tema om Lucky Luke og 
hans evige jagt på Dalton brødrene.

Der var syv forskellige poster, der blandt andet gik ud på: at 
hjælpe Ratata med at lugte sig frem til et sprængladnings-
stof. En anden post gik ud på at lave en kikkert og få øje på 
dyrene i træerne. En anden gik ud på at øve sig i at skyde 
med vand, man skulle ramme et tændt stearinlys.

Da løbet var færdig ved 4-tiden, var der kaffe og kage til alle.

I løbet af eftermiddagen var der mulighed for at prøve at 
bage snobrød, lave popcorn eller prøve den selv-byggede 
karrusel. 

Klokken 6 var der lækker helstegt pattegris, der havde stået 
over bålet fra klokken halv 6 om morgen. Til  dette var der 
masser af lækker salat og brød. Det var en super hyggelig 
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middag, og bagefter var der lejrbål.

Kim og Brian stod forholdsvis for det gamle og nye i spejder 
underholdningen. Det vat et sjovt lejrbål med masser af grin.

Efter lejrbål tog forældrene hjem, og de yngste spejdere gik 
i seng.

Søndag var det blevet tid til at pakke sammen efter en hyg-
gelig weekend med en masse sjove spejder aktiviteter. Så 
efter et par timer var alt pakket sammen og alle var klar til at 
tage hjem, men der var jo lige det sidste der skulle overstås 
nemlig uddeling af årsstjerner der som altid var en god af-
slutning på weekenden.       

Skrevet af seniorerne 
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Sommerlejr  4.-11. Juli 2009 på 
Tydal spejdercenter, Tyskland
Tekst: Jette Jørgensen

Så er vi hjemme igen efter en herlig sommerlejr på 
Tydal spejdercenter i Tyskland og her kommer lidt om 
vores oplevelser. 

Deltagerne var 10 trop-spejdere, 3 seniorer og 4 ledere (Jens 
Jakob, Jonas, Anton, Jannie, Nicolai, Magnus, Morten, Julie, 
Kristina, Niels Kristian, Henning og Jette fra troppen og 
Freja, Patrick, Christoffer og Charlotte fra seniorerne og Ole 
som ”påhæng” ). Ud over 17 spejdere fra Egebjerg var der 
ca. 130 andre spejdere fra 5 grupper på Tydal. 

Turen til Tydal, 20 km syd for Flensborg, startede på Horsens 
Banegård kl. 7.00. Seniorerne skulle med bil, sammen med 
telte og andet grej, mens troppen tog med toget og gik 
de sidste 5 km til lejren fra stationen i Tarp (med al den 
personlige oppakning). Vi ankom samtidig til Tarp, men 
seniorerne med Henning og Ole kom først til lejren, hvor de 
var godt i gang med at rejse telte, da spejderne ankom små 
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2 timer senere. 

Lejrpladsen var skønt beliggende mellem høje fyrretræer 
og buske af forskellig slags. Der var masser af fuglefl øjt, 
og vi så egern og harer løbe omkring. Vi satte 4 telte op, 
og det store mastesejl (grisetelt) dækkede køkkenbord og 
spiseborde. På bålstedet i midten af pladsen blev komfur 
med vandvarmer og ovn stillet op. Der blev gravet fedtfælde, 
lavet  opvaskebord, indgangsportal og rejst en fl agstang.

Aktivitet var der masser af. Både formiddag og eftermiddag 
kunne spejderne melde sig til forskellige aktiviteter, som var 
vel tilrettelagt af nogle meget søde og engagerede folk fra 
Teamet på Tydal. Vi prøvede Gammel Spejd, Klatrevæg, 
Landsbyen (med rebslagning, smykkefremstilling, lyse-
støbning mm), Indianerlejr med svedehytte, Settlers i 
mega størrelse, Risbåd på Trenen, Gøgl, GPS-opgaveløb 
og utraditionel idræt, og vi kom rundt og så de skønne 
omgivelser med skov og eng og boltrede os i Trenens vand.

Hiken, som var på 25 km for spejderne og 35 km for 
seniorerne, foregik fra mandag til tirsdag. Der var bus ud 
til startstedet syd for Slesvig. Turen gik forbi Hedeby og 
videre langs Danevirkevolden. Undervejs var der poster 
med opgaver om landsdelens historie. Patruljerne fulgtes to 
og to med spejdere fra andre grupper, overnattede i bivuak 
og lavede mad på Trangia. Dette var en god start på nye 
venskaber. Hjemme igen var der vablebal om aftenen.

Spejdernatløbet var en stor oplevelse.  Det foregik i det vilde 
vest  i  1849. Patruljerne blev til familier, der i et kortlagt 
område med farmere, smede, guldgravere, pantlåner, fulde 
mexicanere og banditter, skulle indsamle forskelligt til brug 

for at indtage nye arealer i indianerlandet (markeringspæle, 
navneskilt, lygte, mulddyr). Spejderne måtte bruge deres 
fantasi og prøve sig frem; for hvordan man skulle skaffe de 
forskellige ting, hvem skulle besøges? kunne man pantsætte 
sin mobil? Alt skulle være klar, så man sammen med de andre 
familier kunne tage ”toget” kl. 00.30 ud til indianerlandet. 
Her var der kapløb om de bedste claimes med nedgravet 
guld.

Ledernatløbet næste aften var en tilsvarende succes. Her var 
lederne blevet til arkæologer fra forskellige nationer, som 
efter et besøg i et underjordisk  gravkammer skulle ud i Cairos 
gader og skaffe guld, ædelsten og oase-beviser for at sikre 
sig retten til fortsat udgravning. Arkæologerne måtte selv 
fi nde ud af, hvordan de udleverede guldklumper kunne blive 
omsat til større værdier, og hvordan man klarede sig blandt 
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tæppe- og kamelhandlere, haremspiger, en fuld englænder 
og et politi, der kunne fi nde på at give ”buksesand”.

Vejret har været godt trods en del byger. Tirsdag gravede 
vi render om Jaguars telt, men det skulle vise sig at være 
nødvendigt med mange fl ere render. Onsdag måtte vi 
tømme to telte for alt, da vandet kom så hurtigt, at det gav 
oversvømmelse. Heldigvis kunne vi lægge tingene på plads 
igen til om aftenen, uden at nogen skulle i våde soveposer. 
Byger og sol vekslede hele ugen, men det kunne ikke 
ødelægge det gode humør, blandt andet fordi vi kunne krybe 
i læ under mastesejlet og lave mad på komfuret.

Komfuret med vandvarmer og ovn blev ofte studeret og 
beundret af de andre grupper. Vi havde stor fornøjelse af at 
kunne bage kage, brød, pizza og lasagne i ovnen samt holde 

pandekager varme. Tirsdag blev komfuret udstyret med en 
rist og en halv tønde, og så blev der stegt en stor nakkesteg 
– helt perfekt. Ud over dette stod der følgende på menuen: 
spaghetti og kødsovs, kylling med ris, svensk pølseret, 
skinkekød i fl ødesovs og dåsepølse til hiken.

Lejrbål var fælles den første og sidste aften. Indimellem var 
vi på besøg hos baptisterne, og vi lavede vores eget bål og 
ristede skumfi duser.  Vi lærte at synge med på Tydals lejrsang 
og sangen om hajerne,  mens vi lærte de andre ”svensk 
nationalstilling”. Fra Baptisternes lejrbål var det sangen om 
”Jesus i min krop, og han holder mig i gang”, der blev husket 
af en fl ok trætte spejdere, mens vi i Fredericia ventede på 
toget hjem til Horsens.

Tak til alle for en rigtig god tur



Broen 22. årgang - nr. 142

Herunder ses Ungdomsskolens velkomstbrev, der er ud-
sendt til forældre med børn i  7. klasserne. 

På næste side ses en side fra august nummeret af Ung-
domsskolens blad Spot on.
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Årets borger
Som det er Broens læsere bekendt, udnævner bladets bestyrelse hvert år en ”Årets borger”.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg på 5 medlemmer, der foretager indstilling.
Udvalget består pt. af: 

Karin Hansen 
Hanstedvej 48B
8700 Horsens
kagu48b@stofanet.dk
75 65 65 02

Willy Suhr Rasmussen 
Torpvej 48, Lundum
8700 Horsens
lundum.station@mail.dk
75 65 44 40

Mette Andersen
Egesholm 44
8700 Horsens
mette@premedia.dk
75 65 65 19

Mogens Kirkegaard
Kastanjevænget 8
8700 Horsens
mogens.kirkegaard@stofanet.dk
75 65 61 09

Bettina Christensen
Vandmøllevej 20
8700 Horsens
bec@ny-post.dk
75 65 68 40

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

Indsatsen skal være ydet indenfor det sidste år, og den må ikke være jobrelateret. 

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

Indstillingen skal være skriftlig og med begrundelse.

Den sendes eller afl everes senest d. 1. november 2009 til ét af udvalgets medlemmer.

Som det er Broens læsere bekendt, udnævner bladets bestyrelse hvert år en ”Årets borger”.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg på 5 medlemmer, der foretager indstilling.
Udvalget består pt. af:

Karin Hansen
Hanstedvej 48B
8700 Horsens
kagu48b@stofanet.dk
75 65 65 02

Willy Suhr Rasmussen 
Torpvej 48, Lundum
8700 Horsens
lundum.station@mail.dk
75 65 44 40

Mette Andersen
Egesholm 44
8700 Horsens
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8700 Horsens
mogens.kirkegaard@stofanet.dk
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Bettina Christensen
Vandmøllevej 20
8700 Horsens
bec@ny-post.dk
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Hvem kan foreslås og vælges?
Det kan alle borgere, som er bosiddende i Broens område, og som har ydet en frivillig indsats til 
gavn for lokalområdet.

Indsatsen skal være ydet indenfor det sidste år, og den må ikke være jobrelateret. 

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

Indstillingen skal være skriftlig og med begrundelse.

Den sendes eller afl everes senest d. 1. november 2009 til ét af udvalgets medlemmer.

Kalenderen 
Se også på www.hansted-egebjerg.dk.

September
Torsdag den 10. september kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Søndag den 13. september kl. 10.00
Klosterkokken og Hansted Kloster
Sensommerarrangement. Brunch kl. 10-12 og 
Café kl. 14-16. Se side 25.
Mandag den 14. september kl. 17.45
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Bowling og spisning ved Bowl´n´Fun. Se side 36.

Torsdag den 17. september kl. 17.00
Høstfest på Egebakken
Høstfest på Egebakken kl. 17-21. Se side 17.

Torsdag den 17. september kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Årets borgere 2008: 
Bodil og Knud Erik Sørensen 

Årets borger 2007: 
Hans Thomsen

Årets borger 2006:
Annelise Daugaard
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Søndag den 20. september kl. 14.00
Høstgudtjeneste i Hansted Kirke
Se side 23.

Torsdag den 24. september kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

OKTOBER
Torsdag den 1. oktober kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Lørdag den 3. oktober kl. 19.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Country And Westernfest med Tamara 
Rosanes.
Se side 26.
Torsdag den 8. oktober kl. 19.30
Sangaften i Hanted Kirkehus
Se side 24.

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Torsdag den 15. oktober kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Tirsdag den 20. o9ktober
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Besøg Smag og Behag Bents Møbler. Se side 36.

Torsdag den 22. oktober kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00
Filmaften i Hansted Kirkehus
Der vises fi lmen: Drageløberen. Se side 23.

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

NOVEMBER
Tirsdag den 3. november kl. 21.00
Frist for afl evering af stof til BROEN i december.
Tirsdag den 3. november kl. 19.30
Kirken og kroen
Foredrag  i Lundum Medborgerhus. Med præsten 
Anne Kirstine Langkjær og krokonen Ellen Dahl Sø-
rensen begge fra Kolind på Djursland. Se side 25.

Torsdag den 5. november kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Torsdag den 12. november kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Tirsdag den 17. november kl. 19.00
Foredrag i Hansted Kirkehus
Irma Calonius holder foredrag om udviklings mulig-
heder i livets kriser. Se side 23.

Torsdag den 19. november kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Torsdag den 26. november kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Lørdag den 28. november kl. 10.00
Julecafé på Egebakken. 
Se side 16.
Søndag den 29. november kl. 10.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Julemarked. Boderne åbner kl. 10. Juletræet tændes 
kl. 16.30. Se side 28.

Søndag den 29. november kl. 19.00
Julekoncert i Hansted Kirke
1. søndag i advent med det klassiske sangkor Can-
temus. Se side 24.
Mandag den 30. november kl. 18.00
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Julehygge i Klubhuset ved Egebjerghallen. Se side 
36.

DECEMBER
Torsdag den 3. december kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Torsdag den 10. december kl. 14.00
Hansted Kirke
Julefest for pensionister. Efter gudtjenesten kaffebord 
og hyggeligt samvær i Kirkehuset. Se side 24.

Torsdag den 10. december kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Torsdag den 17. december kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30


