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Dette er mit andet nummer 
som redaktør af BROEN. 
Det har jeg virkelig glædet 
mit til at lave, fordi der i 
mit første nummer var 
nogle fejl hist og her. Jeg 
håber at have rettet op på 
de fl este i dette nummer. 
Men der vil da nok stadig 
være plads til forbedringer. 

Det er rigtig spændende at modtage de mange 
indlæg til bladet og sætte dem op, så jeg håber 
læserne og skribenterne er tilfredse med resul-
tatet. 
Nogle bidrager vældig meget med stof og bil-
leder til bladet. Der er måske så andre, der ikke 
helt magter at få sendt stof til bladet, fordi de har 
travlt nok med deres foreningsarbejde. Men det 
er lidt synd, at deres virke ikke bliver omtalt i 
bladet. For der er jo kommet mange nye beboere 
til vores område, som måske ikke har kendskab 
til de forskellige foreningers virke. 
Udover BROEN har vi jo også hjemmesiden 
www.hansted-egebjerg.dk, som også kan bru-
ges til foreningernes information. Hvor BROEN 
udkommer en gang i kvartalet, kan der lægges 
stof på hjemmesiden fra dag til dag. Og heldig-
vis er der rigtig mange, som klikker ind på hjem-
mesiden. 

BBROEN
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, institutioner og bestyrelse
Egebjerg Hansted
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

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 67 60

Omdeling: KFUM Spejderne i
Egebjerg.
www.hansted egebjerg.dk
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Årets borger 2009
Interview og foto ved Mogens Kirkegaard

Årets borger-udvalget har i år modtaget fem forslag. Vi har 
vedtaget fra og med i år at offentliggøre alle navnene, der 
følger her:
Finn Leth Hansen, Rådvedvej 102, Lundum, for hans ind-
sats for nærmiljøet i Lundum.
Hans Kurt Jacobsen, Bavnehøjvej 13, der bl.a. er primus 
motor i Hansted-Egebjerg Lokalråd, webmaster for vores 
hjemmeside og nu også redaktør af broen.  
Ulla Jørgensen, Birkeholm 2A, for hendes store arbejde for 
idrætsforeningen og i cafeteriet.
Tina Feldt og Jesper Mortensen, Vandmøllevej 12 (Kir-
stinelyst), for deres medvirken til anlægget af sti og bro ved 
åen. 
Eva og Johannes Søvang, Munkhøjvej 1, for deres mange-
årige, store arbejde for de ældre i sognet som besøgsvenner 
og i foreningen Egebakkens Venner.

Alle forslagene har været drøftet indgående, og vi vil gøre 
opmærksom på, at forslagsstillerne i givet fald kan gen-
fremsætte dem til næste år. Men desværre kan vi jo kun ud-
vælge ét forslag, og det blev så 

Finn Leth Hansen
Det er også en Lundum-borger, Søren Damkjær, der har 
foreslået Finn. Han skriver i sin begrundelse bl.a.:

Finn har gennem de sidste 10-15 år ydet en uvurderlig ind-
sats for vort lille samfund i Lundum sogn. Finn har særligt 
markeret sig som webmaster for Lundums hjemmeside og 
var selv initiativtager til dens tilbliven for mere end 8 år 
siden og udfører stadig arbejdet som ”netmester” med sæd-
vanlig sans for humor og seriøsitet i debatter og opdatering 
af nyheder og aktiviteter mv.

Finn Leth Hansen og Anne Buhl i deres hyggelige køkken, hvor der både bliver snakket og lavet god mad. Her slapper de 
begge to godt af oven på dagens arbejde. 
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Derudover deltager Finn i stort set alle arrangementer og 
aktiviteter i Lundum, - både som arbejdshest og som gæst. 
Jeg kan nævne bl.a. ombygninger i Borgerhuset, etablering 
af naturstier, debattør til lokale generalforsamlinger, én af 
ankermændene for byens fællesspisning hver 1. fredag i 
måneden, altid klar med en hjælpende hånd. Desuden er han 
nu også ankermand for Lundum United hver torsdag.

Arne Laursen og jeg fi k med noget besvær en aftale med 
Finn for at ønske ham tillykke med kåringen som årets bor-
ger og overrække ham den traditionelle Georg Jensen jule-
dekoration og en buket blomster. Finn er et travlt menneske, 
men det lykkedes ham at fi nde tid til en lille snak om det at 
være aktiv borger i et minisamfund med kun 102 husstande.

Han kom til Lundum i 1984 på et tidspunkt, hvor byen sta-
dig var præget af mennesker som gårdejerne Jens Thule 
Jensen og Poul Andersen, Ole og Magda Ankersen, udde-
ler Lisby, Ejnar Jørgensen (EJ badekabiner) Finn og Grethe 
Nørregaard og mange fl ere. Mennesker, der var enige om, at 
Lundum var alle tiders sted at bo. Han boede først i præste-
gårdens forpagterbolig, den der senere er blevet til Lundum 
Borgerhus og startede en tegnestue. 

Finn Leth Hansen er gift med viceinspektøren på Egebjerg-
skolen, Anne Buhl, og deres børn er vokset op i Lundum. 
Han er nu 60 år og kan se tilbage på nogle gode, aktive år 
i sit professionelle arbejde som bogtilrettelægger mm. for 
det lille, velanskrevne forlag Klematis i Riisskov, hvor han 
arbejder tæt sammen med Claus Dalby, kendt bl.a. for sine 
haveudsendelser i TV. Men selv om arbejdet er krævende 
med deadlines, der skal overholdes, har der alligevel været 
tid til at engagere sig i lokalsamfundet i Lundum. Finn og 
Anne bor midt i Lundum by i en ejendom, hvor der tidligere 
har været bagerforretning og konditori, senere træskofabrik. 
Da de erhvervede huset på tvangsauktion, var det noget for-
sømt, men nu er det en smuk bolig med gode rammer om 
familiens daglige tilværelse.

Finn fortæller bl.a. om, at der havde boet en familie med 
13 børn i huset, og de havde bl.a. en dreng på 10 år. Nogle 
gange, når jeg kom ud i min bil om morgenen, så kunne jeg 
ikke forstå, at der lugtede sådan af tobak. Det viste sig, at 
drengen havde for vane at sætte sig ind i min bil om morge-
nen, inden han skulle i skole, og der sad han så og røg mine 
skodder.

For mig handler det om fællesskab,
om at gøre nogle sjove og spændende ting sammen. Som for 
eksempel at spille fodbold sammen, børn, unge og voksne. 
Så i stedet for, at folk sidder inde i deres huse og kukkelu-
rer, så er det lykkedes at få dem ud og lege sammen. Børn 
er jo helt vilde med, når der er nogle voksne, der gider at 
lege. Så til vores fodbold kommer der rigtig mange, selv 
om det efterhånden er blevet lidt i retning af Tordenskjolds 
soldaterDa det startede, gik vi simpelthen fra dør til dør og 
spurgte, om de ville lege.

Anne kommer fra et bofællesskab inde i Nygade, hvor de 
lavede mad sammen, og vi prøvede at starte sådan noget op 
her også, og det var rigtig godt. Sådan en som Jens Thule, 

han havde aldrig prøvet at have et viskestykke i hånden, 
og han kunne lide at være med. Men vi var nødt til at sætte 
adgangsbegrænsning på, mere end 65 kunne vi ikke være, 
så var vi nødt til at sige stop.

Fælles ansvar
 - Men det handler også om at få folk til at acceptere, at de 
også selv må tage ansvar for, at aktiviteterne fungerer og 
kan fortsætte. Men kan ikke forvente, at andre hele tiden er 
dem, der skal gøre arbejdet.

Vores hjemmeside var det nok mig, der startede ved, at jeg 
købte domænet. Jeg havde jo været igennem den der it-ud-
vikling, så jeg havde jo lugtet, at man måske ikke behøvede 
at rende rundt og smide ting ind igennem brevsprækkerne. 
Vi er stadig nødt til at sætte meddelelser op på lygtepælene, 
men vi kan sende mails ud til ca. 70 adresser. Men næste 
skridt er at få fl ere ind i arbejdet med at vedligeholde hjem-
mesiden.

De mennesker, der er fl yttet til byen i de senere år, det er alle 
sammen nogle dynamiske mennesker, der forventer, at der 
skal ske noget og ikke er bange for selv at gøre en indsats. 
- -

I samtalens løb kan jeg ikke undgå at lægge mærke til den 
energi, Finn Leth Hansen selv her sidst på dagen er i besid-
delse af. Han taler hurtigt og springer let fra et emne til et 
andet, fordi nye tanker bobler. Og han smiler meget på en 
smittende måde. 

Broen ønsker Finn tillykke med det, han har udrettet for 
lokalsamfundet i Lundum. 

Det er ildsjæle som ham, ethvert lille samfund har brug for. 

Manglende linier om kildemateriale til artik-
len af Leif H. Kristensen

40 år som graver ved 
Hansted kirke

I sidste nummer af BROEN havde der indsneget sig en 
teknisk fejl, som bevirkede, at de sidste tre linier af kilde-
materialet til artiklen ikke kom med. 
Vi beklager fejlen og bringer hermed den samlede oversigt 
over kildematerialet til artiklen.

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.
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Aksel ”Vejmand” 
Jensen              Af Leif Henning Kristensen

Alle eventyr starter med ”Der var engang”, men min 
artikel her er ikke et eventyr, men en beretning, der 
er blevet til efter en samtale med Aksel Vejmands 

datter Inger Kristensen, Hanstedvej 50B. Samtalen er også 
blevet båndet til lokalarkivet. Jeg har suppleret med mine 
egne erindringer om Aksel, som boede på Hanstedvej nr. 23 
i Hansted, en person der satte et kraftigt aftryk gennem 41 
år. Han prægede livet i Lundum-Hansted Kommune med 
sine meninger og sit gode arbejde på vejene i kommunen, 
sit store engagement i bestyrelserne i mange lokale forenin-
ger. Og ikke mindst fra den plads, han udfyldte gennem 25 
år i sognerådet i Lundum-Hansted Kommune.

Aksel Jensens unge år
Aksel blev født i Ejer by, Ousted sogn den 3/5 1898. Hans 
mor var husmoder Johanne Marie Nielsen, født den 9/9 
1857 i Ousted. Aksels far var Niels Jensen, f.24/12 1857 i 
Tamdrup sogn. Han ernærede sig selv og familien som land-
bruger og vognmand. Aksel havde syv søskende, fi re piger 
og tre drenge. I huset boede også morfaderen Jens Nielsen, 
der var enkemand. Aksels storebror Valdemar blev kromand 
i Stilling kro.
Aksel kommer til Hansted i 1920erne, efter at han har ar-
bejdet forskellige steder. Han er forkarl på Hanstedgård i 

året 1924 og får en graveret sølvske med årstal i julegave af 
proprietær Niels Have, der ejer Hanstedgård. Senere kom-
mer Aksel til at tjene på gården ”Stenkjær” der ligger på 
Østbirkvejen, hvor vejen går fra mod Lundumskov, og her 
møder han Ingeborg Olesen, der også tjener på gården.
En tid kommer han til at arbejde ved jernbanen og er med 
til at lave dobbeltsporet gennem Hansted. En overgang ar-
bejder han nord for Hovedgård. Der cykler han til, så det er 
op tidligt om morgenen og sent hjem om aftenen, en lang 
cykeltur og hårdt arbejde.

Ingeborg Olesen
Ingeborg bliver født d. 9/5 1901 i Gedved, Tolstrup Sogn. 
Forældrene bor i den gade, der kaldes Smaddergade og 
er den, der går til venstre ved bageren i Gedved. Mo-
deren hedder Sofi e Katrine Sørensen, hun er husmoder og 
”franskvasker og strygekone”. Hun er født d. 25/1 1861. 
Ingeborgs fader er ølkusk Frederik Olesen, der er født d. 
4/4 1854 i Hvilsted Sogn. Så ligesom Aksel har Ingeborg en 
familie af arbejdsomme mennesker.
Ingeborg mister sin mor da hun er tretten år. Hun har fem 
brødre og en søster Ane Marie, som dør 9 år gammel af at 
spise kirsebærsten (i kernerne er der meget blåsyre). Inge-
borgs broder Hakon Olesen, bosiddende i Østbirk, bliver en 

Inger er her fotograferet af Leif i forbindelse med inter-
viewet. Hun hygger sig i sin stue, når hun ikke går til gym-
nastik på Egebakken eller til foredrag i Kirkehuset. Men 
hun glæder sig også over sin gode hukommelse, der gør, at 
hun kan kalde mange gode minder frem.

Dette billede fra 1935 er taget mellem bagerens hus (Han-
stedvej nr. 62) og jernbanen. Aksel ses yderst til venstre, 
derefter Marius Jensen, Rasmus (var tromlefører på det tid-
spunkt), Ole Leth, Peter Nielsen (blev kaldt ”Tjæremand”), 
og Jørgen Steffensen.
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kendt mand inden for Socialdemokratiet som kredsformand 
i Østbirkkredsen. Hakon kører i folkevogn styret af hans 
anden kone, Nana. Hakon bygger biografen i Østbirk.
Ingeborg mister sin mor i en ung alder og kommer som barn 
og ung pige tit i hjemmet hos Henning Laursens far og mor, 
Jens og Sophie, på ejendommen Gl. Kirkevej nr. 41.
Ingeborg og Aksel bliver gift i Hansted Kirke d. 23/1 1927. 
Det er en kold vinterdag, hvor de går fra kirken i små sko 
og i snestorm op til Jens og Sophie, hvor deres bryllupsfest 
holdes. Ingeborgs far Frederik er død på dette tidspunkt. En 
af bryllupsgaverne er et stueur med sølvplade og indgraver-
ing, som de får af Aksels arbejdskammerater ved banen.

Ingeborg og Aksel kommer til at bo i huset Hanstedvej 
48A, hvor deres to døtre, Edith og Inger, bliver født. Fami-
lien fl ytter til Hanstedvej nr. 23 omkring 1936, først i den 
vestlige ende. Huset består af tre lejligheder med vaskehus 
og to lokummer i gården, og to brønde med håndpumpe 
en foran huset og en i gården, der indlægges først vand ca. 
1960, da Peter Djernæs køber huset. I længerne bagved er 
der cementstøberi. Da Inger skal konfi rmeres, fl ytter fami-
lien til den østre ende af huset, og da Inger bliver gift med 
sin mand Verner 18/10 1952, fl ytter de ind i den midterste 
lejlighed. Dengang blev man gift, enten fordi man skulle 
have barn, eller fordi man kunne få en lejlighed, og her var 
det lejligheden, der gjorde det. Inger har således boet i alle 
tre lejligheder i huset. Huset er nu revet ned i forbindelse 
med, at Peter Djernæs byggede om.

Der var jo tre lejligheder i huset, og i hver side af huset var 
der i forbindelse med hver stue en karnap, og i indkørslen til 
ejendommen to karakteristiske søjler. Ejendommen tilhørte 
dengang Melitta enke efter murermester Jørgen Karl Ped-
ersen Siig. Aksel og Ingeborg fl yttede ind i den vestre ende 
og senere fi k de den østlige lejlighed. I baghuset var der 
værksted, og i mellembygningen vaskehus og lokummer. 

Moderen Ingeborg plages af sygdom, og må fl ere gange på 
sygehuset; hun får fjernet milten på et tidspunkt og har det 
skidt. Hjertet har det heller ikke for godt, men Ingeborg er 
sin mands støtte, selv om sygdommen plager hende. Hun 
ser sine døtre blive gift, men julemorgen 25/12 1953 er In-
geborg stille sovet ind. 

Vejmanden og hans arbejde
Nu er vi i 1934. Til vejformand i Hansted og Egebjerg dis-
trikt ansættes Aksel Jensen, Hansted. Vederlaget blev drøftet 
i sognerådet, og det blev vedtaget at yde 60 øre i timen i ca. 
2000 timer årligt + et fast beløb på 30 kr. om måneden. Den 
ansatte skal stå frit til alle sider, skal passe sit arbejde på ve-
jen uden hensyn til lockout eller strejke, og der er fra begge 
sider en opsigelsesfrist på 3 måneder til den 1. april eller 1. 
oktober. I Lundum og Rådved har man sin egen vejmand, 
Thorvald Møller (far til nyligt afdøde Verner Møller).

I 1933 blev den lille familie fotograferet foran huset Hanst-
edvej 48A over for Enggården (Marinus Nielsens gård), der 
ses i baggrunden.

Hanstedvej 23, som ejendommen så ud i 1954. I øverste 
venstre side ses spændskuret, det hus, hvor tromlen var 
staldet op om vinteren. I baggrunden har vi Hansted Å, og 
til højre den lille mark, hvor Enggårdens heste gik.

Billedet er taget i 1949 i Viby, da Ingeborgs tvillingebrødre 
fyldte 60 år. De drev et bageri, den ene som bagermester, 
den anden var svend hos sin bror. 
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Der er næsten ingen veje på det tidspunkt, der er tjære på, 
og så sent som i 1938 er der kun tjære med ral på vejen op 
igennem Hansted by, på ”Egebjerg Krystalgade” (nu Grus-
dalsvej) og vejen ved Brugsen i Lundum til Møllebakken. 
Det var jo ligesom til at overse; vejene blev lavet godt i 
stand der, hvor de store bønders gårde var og tæt på, hvor 
sognerådsmedlemmerne boede, sådan var det dengang.

Kommunens veje var lavet med grus, paksten og sand, 
men man sagde, at Lundum-Hansted kommune havde de 
mest jævne veje i Skanderborg amt. Det skyldtes nok, at 
man havde en damptromle. Den var dog senere blevet om-
bygget med en Fordson benzin motor, der skulle startes med 
håndsving. Den havde tre fremadgående gear, to bakgear, 
og styretøj med snekkehjul med to jernkæder til forakslen. 
Bremsen var en stor håndbremsestang. Det var efter dati-
dens målestok en fremragende maskine, der som udtryk for 
sine gode egenskaber havde en støbt elefant på fronten. I 
starten var tromlen købt i fællesskab med Vær-Nebel kom-
mune. Når den kørte der, var det en der hed Rasmus, der 
kørte, men i 1938 bliver Herman Kristensen (min far) ansat 
som fast tromlefører i Lundum-Hansted Kommune, og et 

Foto fra Hanstedvej ca. 1935 på Hanstedvej mellem nr. 9 på den nordlige side og nr. 38 på sydsiden. Til venstre vandvognen 
kørt af Karl Nielsen, der var vært i forsamlingshuset. Hestene var lejet hos Møller Christensen. Derefter vejarbejderne 
Jørgen Steffensen, Peter Nielsen og Marius Jensen, Rasmus Tromlefører. På tromlen står Anders Andersen, den senere skat-
teopkræver. Dernæst Søren Rasmussen, gift med senere sognerådsmedlem Elly Rasmussen; Søren blev graver efter Aage 
Munch. Så følger på billedet Ejner Jensen. Han var den lykkelige ejer af en gammel rutebil, som han kørte ture i for bebo-
erne i Hansted. Endelig Aksel Jensen og lille Inger med sin bamse.

Lundum-Hansted Kommunes første vejtromle fotograferet 
ca. 1945 foran Søvangs gård på Munkhøjvej. Tromlefører 
Herman Kristensen sidder på maskinen, der her var uds-
tyret med gengas. Man kan også se kløerne, der blev brugt 
til at rive vejene op med, når belægningen skulle renoveres.
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år efter køber Lundum-Hansted Vær-Nebel ud af det fælles 
ejerskab. Man mente at kommunen så rigeligt selv havde 
brug for tromlen; af og til blev den dog lejet ud med fører til 
andre kommuner, og det gav jo penge til kommunekassen.
Aksel kører i sit blå eller kakifarvede ” Slidmand” arbejd-
støj købt i brugsen, og kasket med blank skygge på hove-
det, træsko med jernringe under og sin uundværlige ovale, 
grå pap snusdåse i vestelommen, året rundt på sin cykel og 
tilser vejene. På cyklen har han sin greb og skovl bundet 
på langs stangen under sadlen. Ikke nok med at han cykler 
rundt, han står også af og reparerer hullerne i vejen, (det 
kunne man nok lære noget af i dag). Omkring 1955 skifter 
han cyklen ud med en blå Wittler knallert. 
Der bliver taget rabatter af langs vejkanten, vejkanterne 
bliver slået med ” æ hjølle” (leen), grøfterne bliver renset 
op, så de er klar til vinteren og forårets tøvejr, sneskærmene 
bliver stillet op på markerne, hvor man ved at sneen vil 
ligge sig i driver på vejen, jo jo der er rigeligt at se til. På 
dette tidspunkt har man vognmand Vagn Jacobsen til sam-
men med Aksel at køre sneplov i Hansted. Der er pligt-
kastning af ejendomsbesidderne i kommunen, som styres af 
snefogeden, Herman Kristensen.

Foråret er tromletid
Det er blevet forår. Arbejdsmændene går og venter på, at 
Aksel henter dem til vejarbejdet. Det er ham, der ansætter 
og fyrer; han har et vist antal kroner, som skal slå til som-
meren over, men så sker endelig det alle venter på. Aksel 
kommer og giver besked til Herman: ” Kan du se, Herman, 
om du kan få liv i tromlen i morgen, vi skulle jo gerne ud 
og lave noget vej”. Dagen kommer, der er liv i tromlen, og 
skurvognen med deres grebe, koste og andet værktøj (skovl 
skal arbejdsmændene selv møde med) er spændt efter trom-
len. Vognen er også deres frokoststue hvor vejarbejderne 
spiser deres medbragte mad, med fi ngre og hænder, som 
lige er renset i benzin for tjære rester, hverken vand eller 
sæbe var der på vognen, toilet var i den frie natur.
En kæmpe begivenhed i Hansted, det er det, når man rykker 
ud fra baghuset i nr. 23, både kvinder og børn er på gaden 
for at se. Det er forår, vejmanden rykker ud.

Asfaltering
I mange år arbejdes der kun 2 måneder på vejene om som-
meren, men fra 1955, hvor der begynder at komme fl ere 
skattekroner i kassen, beslutter man at der hvert år skal 
laves tre km vej. Vejene skal omlægges fra grusveje til tjære 
og ral. Tromlen river den gamle vej op med de to kløer med 
tre store jernspigre, den har monteret på hver side af bagen-
den, og der lægges ny skærver på. De lægges ud med greb 
og der tromles, der bliver strøet sand på, som vandes ned 
et par gange, ny tromling, så fejes der af med stålfejekoste, 
så sprøjtes der tjære på. Tjæren er i en 200 liter tromle, der 
ligger på en lille jernvogn. To mand betjener pumpen med 
håndkraft, og Aksel styrer sprøjteudlægningen. På tjæren 
udlægges der et lag perleral, der til sidst tromles fast. Man 
får senere en fejemaskine, som Aksel betjener selv, og det 

sparer seks til otte mands håndfejning. Senere begynder 
man i kommunen at udlægge Colas tæppebelægning, en 
jernskinne i hver side af vejen styrer retning og højde af 
asfalten, som udlægges med skovl og trækkes af med en 
træskraber, derefter tromles det fast - Sådan er Lundum-
Hansted kommunes veje blevet asfalteret af Aksel Vejmand 
og hans vejsjak fra 1934 til 1970.
I 1957 skifter man den gamle tromle ud og køber en fabriks-
ny fra Ringsted tromlefabrik.

Tillidsposter
Aksel bliver indvalgt i sognerådet i 1937, hvor det sker for 
første og eneste gang, at Socialdemokratiet får fl ertallet i 
Lundum-Hansted kommune med vandværksassistent Oluf 
Glud som Sognerådsformand. 
Endelig nogle personer der var fremsynet, og de får ved-
taget byggeriet af Egebjerg Centralskole. Aksel forbliver i 
sognerådet de næste 25 år. Han er som skolekommissions-
medlem med i København i 1938, da de ældste klasser fra 
Hansted og Rådved skoler, er på dannelsesrejse til Hoved-
staden. 
Han beklæder også forskellige formandsposter, bl.a. i So-
cialdemokratiets partiforening (hvor han blev æresmedlem) 
og er kredskasser i Østbirk kredsen, af Dansk arbejdsmands 
og specialarbejder Forbund, han er i menighedsråd, bliver 
kirkeværge, han er i bestyrelserne i sygekassen og i Hansted 
Brugsforening. Han kommer til at sidde i bestyrelsen for 
stort set alle foreninger i sognet, undtagen (som han selv se-
nere sagde) venstrevælgerforeningen og hesteforsikringen.
Aksel respekteres, man har tillid til ham overalt i kommunen 
uanset partifarve, og han genvælges år efter år, selvom han 
må modtage grove hug på fagforeningens generalforsamlin-

Tromlen blev købt fra ny i 1957. Nogle måneder om året, 
blev tromlen lejet ud til Colas, der med Herman Kristensen 
som fører lavede hovedvej 18 mellem Vejle og Fredericia. 
Tromlen var oprindelig grøn, men blev malet gul, da Hors-
ens Kommune overtog den. Nu er den på Endelave, hvor 
den blev købt af en gruppe grundejere. Dens seneste opgave 
er på Endelave fl yveplads.
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ger; som formand i fagforeningen er det svært at gøre alle 
tilfreds. Aksel skal jo både ansætte og fyre folk, samtidig 
med at han er formand for de samme personer.
Mogens Kirkegård fortæller at Aksel Jensen og gårdejer Pe-
ter Pedersen fra Brandbjerglund (kaldet Peder Brand) er de 
to personer, der må både mægle og skære igennem, da sogn-
erådet i 1959 ikke kan blive helt enige om at bygge et egnet 
hus til det nye lærerpar, Lise og Mogens Kirkegård. På det 
tidspunkt er der ikke ledige huse i kommunen, og man er 
nødt til at bygge for at trække nye lærere til kommunen.
I 1960 afholdes der borgermøde angående udvidelse af 
skolen. Bølgerne går så højt på mødet, at dirigenten for-
lader podiet. Aksel Jensen må overtage og mægle for at 
dæmpe deltagerne, så der igen bliver ro i lokalet; diploma-
tiske evner havde Aksel også. Han udtalte senere, at social-
demokraterne blev bebrejdet, at de ”havde ødslet med kom-
munens penge” og at ”de har ikke spor begreb om penge”. 
Alligevel indså det store fl ertal af borgerne, at det var det 
daværende sogneråds fortjeneste, at man nu kunne tilbyde 
skolens elever helt moderne forhold. I 1968 så man frem til 
at kunne oprette 10. klasse.
Aksel var stolt over, at han havde været med til at sørge for, 
at Lundum-Hansted kommune foruden havde kloakker og 
veje i forbilledlig stand. 
Juletræ i Forsamlingshuset
I forsamlingshuset var der to juletræsfester. Den ene arrang-
erede forsamlingshuset, det var bøndernes juletræ. Og så 
var der Socialdemokratiets støttet af arbejdsmændenes fag-
forening. Børnene stod i forhallen, dørene gik op, musikken 
spillede ”Nissernes vagtparade” og så gik man ind og rundt 
om det store juletræ. Juletræet var fl ot pyntet, og fi re mand 

fra bestyrelsen stod rundt om træet med lange stænger; en 
tændte lyset og tre var bevæbnet med våde klude og en gul-
vspand med vand, for der var jo selvfølgelig levende lys 
på træet. Julemand havde man også haft; det var Anders 
Træskomand, men efter at de store drenge engang havde 
rykket det hvide skæg af ham, gad han forståeligt nok ikke 
mere. 
Julesangene og salmerne blev sunget for fuld hals, træet 
blev slukket og skubbet til side og juleposer med slik og ap-
pelsiner delt ud. Derefter de sædvanlige diskussioner blandt 
mødrene, om poserne nu var lige så gode som året før. Se-
nere på aftenen blev der uddelt en sodavand. Nu blev salens 
gulv strøet med savsmuld og fejet af, og så var det klar til 
at blive danset på, rheinlænder og skæve Thorvald med god 
tramp i gulvet og pigerne der blev svunget rundt, og skom-
agerdrengen der er et svin for han drikker ”brændevin”.   Fra 
kl. 22.00 lidt mere musik for de voksne, så de også kunne få 
sig en svingom. Nogle af børnene i Hansted og Egebjerg var 
med til begge juletræer, men – men, ikke alle. Selve træet i 
salen var begge foreninger dog fælles om.
Aksel Jensens døtre
Edith bliver gift med Evald Andersen, de får 4 børn, 2 piger 
og 2 drenge og bosætter sig i Horsens, hvor Edith stadig bor 
i deres eget hus.
Inger bliver gift i 1952 med Verner Høllund Kristensen. De 
første år bor de i huset på Hanstedvej 23, hvor deres to børn 
bliver født, drengen Bent og datteren Karen Ingeborg. I 
året 1973 køber de huset Hanstedvej nr. 50B, hvor Inger og 
hendes hund ”Mille”stadig bor. For nogen år siden mistede 
Inger sin mand, der havde været syg i fl ere år.
Inger og Verner brugte en hel del af deres fritid på Social-
demokratiets partiforening, hvor Verner i mange år kørte 
som kontingentopkræver og også var kasserer. De var med 
til sommerfesterne, hvor partiets foreninger mødtes; der var 
optog med faner gennem byen, der holdtes taler og derefter 
var der spisning af medbragt mad og dans bagefter, noget 
som de begge var glade for at deltage i.
I 1962, da Aksel ikke opstiller til sognerådet mere, bliver 
Inger spurgt af Karen Munch, om hun ikke vil opstille for 
Socialdemokratiet. Karen mener, at det er på tide at få fl ere 

Et godt og vellignende billede af Aksel Jensen taget ca. 
1948. Han havde et meget stilfærdigt væsen og et varmt 
smil, der indgød folk tillid.

Billede fra 1946 af Aksel og Ingeborg med Edith, der på det 
tidspunkt var 18 år, og den yngre Inger.
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kvinder i sognerådet. Hun synes, at Inger vil 
være en god afl øser for sin far. Sognerådsvalget 
havde til følge, at Venstre fi k 4 mand ind, social-
demokraterne ligeledes 4 mand, og en såkaldt 
upolitisk borgerliste fi k 3 mand i sognerådet. 
Dermed var topartisystemet brudt og ligeledes 
Venstres magtstilling. Der skulle nu forhandles 
om posten som sognerådsformand, og den gik 
til Chr. Schønemann Hansen, selv om han var 
”tilfl ytter” og valgt på den upolitiske liste. Han 
var nu formand til 1970, da Lundum-Hansted 
kommune blev sammenlagt med Horsens.
Inger Kristensen synes ikke selv, at hun ser 
tilbage på sine 8 år i sognerådet med glæde. 
”Folk troede nok jeg var min far op af dage, men 
jeg var nok ikke så politisk interesseret som min 
far var, men jeg blev godt nok valgt til en periode 
mere. Jeg troede nok det ville blive bedre med 
tiden, men jeg var jo ikke fyldt 30 år og havde 
to små børn, så det var jo ikke lige det politiske, 
jeg gik mest op i”. Inger Kristensen har bl.a. job-
bet ved skatteligningen med at skrive dem op, 
der skal indkaldes til ny ligning (det man kaldte 
torskegilde).
Diskussionerne i sognerådet var nok ikke helt 
vilde, for ikke alle var lige interesseret i at del-
tage i debatten. Men Inger er jo med til at tage 
de store bestemmelser om jordopkøb og udstyk-
ningen på Vesterhøjs- og Østerhøjsområderne og 
på gården Egesholm, hvortil sognerådslokalerne 
og kæmnerkontoret fl yttes fra skolen. Efter kom-
munesammenlægningen nedlægges de og fl yttes 
til Horsens.
Fra det gamle sogneråd er der nu kun tre per-
soner tilbage: Arne Juel Sørensen, Grethe Sohn, 
og Inger Kristensen.
Interview i Aktuelt
Bladet Aktuelt var tæt knyttet til Socialdemokra-
tiet. I forbindelse med Aksel Jensens 70 års fød-
selsdag i 1968 bragte avisen et interview, der 
fortalte om et godt og fl ittigt liv.
Journalisten beskriver Aksel som en mand, 
der er mærket af det arbejde, han har udført 
for Lundum-Hansted kommune. Hans kinder 
er vejrbidte, håret er tyndt og tindingerne er 
gråsprængte, hånden er ru efter daglig kontakt 
med værktøjet. Hans væremåde er hyggelig, og 
der er glimt i øjet.
Sit arbejde passer han hver dag trods sine 70 år. 
Som han siger ”70 år er en høj alder for en høne, 
men selv regner jeg det ikke for noget!” Man bad 
ham endda om at fortsætte som vejformand in-
dtil kommunesammenlægningen i 1970. 
Alligevel udtaler han: ”jeg tror nu snart, jeg hold-
er op, selv om det bliver svært at skulle holde sig 
i ro. Jeg kan mærke, at jeg ikke er 20 år mere”.

Interview i Aktuelt i forbindelse med Aksels 70 års fødselsdag den 3. maj 
1968.
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Aksel døde fi re år efter, den 29. juni 1972. Et langt og be-
givenhedsrigt liv var slut.

En strø-tanke
Jeg husker, hvordan Aksel Jensen og min far talte om det 
fremskridt, der var sket på vores kommunale veje, midt i 
halvtresserne, at man var gået fra tjære og ral til den sorte 
pulver-tæppebelægning, der var jævn og rar at køre på. Nu 
ser jeg derimod i dag, at der på mange af de veje igen er lagt 
tjære og løse granitsten (import fra Kina), som ikke trom-
les, men skal køres fast af bilerne. De to gamle vejarbejdere 
ville helt sikkert have sagt, at dette er et tilbageskridt for 
vores veje.  

Kilder:
1. Inger Kristensen
2. www.arkivalieronline.dk

(Offentlig tjeneste, hvor man bl.a. kan søge i ældre 
kirkebøger og folketællinger)

3. Herman Kristensen
4. Egne erindringer
5. Mogens Kirkegård
6. Dagbladet Aktuelt
7. Bogen ”Fra det gamle Lundum-Hansted”

Erindringer 
fra et langt liv

fortalt af Stephan Jensen Munck Holst          Redigeret af Mogens Kirkegaard

Det følgende er et uddrag på 4 sider af en længere be-
skrivelse. De 4 sider blev for mange år siden afl ev-
eret til Hansted Sognearkiv, fordi de kunne have 

lokal interesse.
Stephan Jensen Munk Holst havde mange slægtninge her 
på egnen, bl.a. fordi hans mor var af Munch-familien fra 
Hansted. 
Han fortæller her om sin barndom og ungdomstid, hvor han 
tjente på forskellige gårde, både her i sognet og i nærheden 
af Skanderborg.
Desværre har det ikke været muligt at fi nde billeder af ham 
og hans familie eller supplerende oplysninger.Men et par 
postkort fra den tid viser miljøet i Hansted

”Jeg er født i Sattrup, Østbirk sogn, den 19. marts 1893. 
Min far var Carl Jørgen Holst og min mor Birthe Marie, 
født Munck Jensen, begge født i Hansted sogn. De havde 
landbrug i Sattrup, men fl yttede til Egebjerg, da jeg var 1 år 
gammel. Far arbejdede på slagteriet i Horsens et par år og 
kom derefter på Horsens Dampmølle, og han gik til Horsens 
på sine ben morgen og aften. Senere fl yttede vi til Hansted, 
så var der jo knap så langt, men han holdt ud i 10 år. Vi blev 
efterhånden 11 børn i alt, først 7 drenge og derefter 4 piger 

– jeg var nummer 6.

Barndommen i Hansted
Det er jo fra Hansted, at jeg har mine tidligste erindringer. 
Jeg havde en god barndom, men vi var meget fattige på den 
tid, der var jo mange munde at mætte. Alligevel havde vi 
et lykkeligt hjem, som vi aldrig svigtede. Vi fi k en god op-
dragelse, skulle være lydige og opføre os ordentligt, men 
det var ikke med bank og smæk, – ikke ret meget da.
Da vi drenge blev større, kunne vi selvfølgelig ikke forliges. 
Mor havde en kæp over døren, og så var det med at komme 
ud i en fart, så kunne vi selv afgøre striden. Det var en god 
måde at prøve kræfterne på. Mor har tit sagt, at drengene 
kunne nok være slemme, men de fi re piger var hundrede 
gange værre, der måtte hun have far til hjælp. Det var nu 
mest efter, at vi drenge var kommet ud at tjene, men pigerne 
var jo også hjemme til de var 16 år, selv om de havde plads 
fra de var 10 år.

Hjorddreng
Vi drenge kom også ud at tjene, da vi var 10 år, og det var 
jo for at passe kreaturer. De kaldte os ”hjorddrenge”. Jeg 
længtes meget hjem, trods det jeg kunne se huset, hvor vi 
boede. Men det var rare folk, jeg kom til at tjene hos. Der 

På Hansted kirkegård lidt nord for kirken er Ingeborg og 
Aksel Jensens grav, hvor også deres to svigersønner er be-
gravet. Verner og Evald døde begge i 2003.
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var 12 køer, kvier og kalve, og jeg græd lidt over køerne, 
som jeg ikke for godt kunne tumle, når de skulle kobles 
sammen. Jeg var lille af min alder dengang, men det blev 
jo bedre efterhånden, og jeg var helt glad for at være der. 
Da jeg havde været der i tre måneder, så solgte de gården, 
det var jeg ked af, nu gik det så godt. Vi havde en so, der lå 
med 13 grise; de 12 blev solgt, og den mindste kom manden 
med i en pose, som jeg skulle have med hjem, det har nok 
været min løn. Da mor fi k den i pleje, blev den stor og fi n 
til at slagte til jul.
Nå, jeg skulle forsætte ved den nye mand på gården, men 
det fi k en brat ende. Der kom en kone og malkede køerne. 
Nu var der en masse fl uer, så vi bandt halerne til det ene 
ben, for de kunne slå nok så hårdt, hvis man fi k en hale i 
ansigtet. Det var jo mig, der skulle løse dem, inden jeg trak 
i marken, og jeg glemmer så at løse to haler. Idet jeg trækker 
igennem porten, ser manden det og kommer farende, og han 
skældte ud og gav mig et par ordentlige dask, så jeg stak i 
at tude og tog mine træsko i hånden og løb hjem til mor. 
”Hvad er der i vejen, Stephan?” ”Han har slået mig, jeg vil 
ikke op til ham.” ”Det skal du heller ikke. Det ordner far, 
når han kommer hjem.”
Da far kom derop, havde manden fortrudt det og ville have 
mig igen, men far sagde nej. Jeg kom så på en gård lige i 
nærheden, og der var jeg til november, og det gik godt rest-
en af sommeren. ”Så”, siger mor, ”nu skal du være hjemme 

i vinter og passe din skole, for det trænger du i allerhøjeste 
grad til!”
Vi begyndte at glæde os til jul. Mor lovede os et juletræ for 
første gang, i 1903 var det, og grisen skulle jo slagtes. Så 
var der sort pølse, som vi sagde den gang, og mange andre 
gode sager. Men det bedste var nu juletræet, men det var 
jo ikke med gaver. Lidt slik fi k vi og så spillede vi kort om 
pebernødder. Det blev så den sidste jul derhjemme. 

I tjeneste hos Fanden galeme
Så sker der så det, at far får arbejde i Skanderborg på et 
savværk, det var i 1904. Jeg var kun hjemme i 14 dage, så 
kom jeg ud på en gård ikke så langt fra byen, - jeg kunne 
hurtigt løbe hjem. ”Hestehaven” hed gården, og der blev jeg 
til et halvt år efter min konfi rmation i april 1907 i Skander-
borg Slotskirke. Men jeg blev glad for at være der, det var 
rare mennesker, men de var slemme til at bande. Manden 
sagde ”Fanden galeme”, konen sagde ”Faneme” og aftægts-
manden sagde ”Fanden hakkeme” til hvert andet ord. Kar-
len og pigen og datteren gjorde ligeså, så det fi k jeg snart 
lært, der var jo ingen der sagde, at jeg ikke måtte, men mor 
var lidt rystet, når jeg kom hjem.
Madmor, som vi kaldte hende dengang, var rigtig god, men 
var også skrap. Når det ikke gik rask nok, kunne der godt 
vanke en på øret, men datteren, der gik til præst og blev 
konfi rmeret om efteråret, fi k da også en på øret. Men hun 
var ikke ond, og jeg fortalte aldrig noget om det derhjemme, 
så var far blevet vred. Jeg var da også blevet så klog, at det 
ikke kunne nytte noget at rende hjem, så snart der var lidt 
i vejen. Jeg fi k det, jeg kunne spise, men min kammerat på 
nabogården fi k ikke det han kunne spise, så han syntes ikke, 
det var så slemt med en på øret, når bare jeg kunne få mad. 
Han kom jo meget over til mig, og madmor vidste besked, 
så han kom altid med ind og spiste sammen med mig, og 
hun sagde altid: ”Nu skal I bare spise, drenge!” Så vi blev 
efterhånden glade for hende.

10 kr. i halvårsløn
Jeg fi k i løn for sommeren 1904 10 kroner, et pund uld og et 
par træsko. Madmor spandt ulden og strikkede strømper til 
mig, og hun sørgede altid for, at jeg var vasket og ren, når 
jeg rendte i skole; det var jo altid i sidste øjeblik, særligt om 
sommeren, når jeg skulle have køerne i marken før skoletid. 
Det var kun to halve dage om ugen i sommertiden, og vi 
skulle møde fra klokken 6 til klokken 12 middag, og vi var 
oppe klokken halv fem, så jeg sov den første time i klassen. 
Det var en rar lærer, han vidste godt, hvad jeg havde udrettet 
før skoletid. Han vækkede mig og sagde: ”Nå Stephan, nu 
kan du nok lidt igen”.

En god læremester
Datteren blev konfi rmeret, og så skulle hun være pige, men 
hun havde ikke lyst til at malke. Så siger madmor: ”Stephan, 
du kan blive her hos os i vinter, selv om du skal i skole fi re 
dage om ugen.” Men jeg fi k ingen løn, det var jo noget, der 
passede madmor, så ville hun lære mig at malke. Hun var 
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en skrap læremester, og der vankede jo nogen knubs, når 
jeg ikke udførte de rigtige tag. Men omsider blev jeg dygtig 
til at malke. Manden sagde: ”Nå, Sine, nu kan du ikke gøre 
Stephan noget!” og det lo vi jo over. Madmor gav mig et 
knus og sagde: ”Jeg er stolt over, at du er blevet så dygtig”, 
og det var jeg også selv, for det var jo alligevel madmor, der 
var den gode læremester.
Madmor var en meget dygtig bondekone, bagte selv rug-
brød og sigtebrød og mange andre ting i kager i den store 
gamle ovn. Det var strengt arbejde at lægge rugdej, og da 
jeg blev større og stærkere, fi k jeg lov at hjælpe hende, og 
det var hun glad for. Når ovnen var fyret op og gjort ren, 
var det manden, der satte ovnen til med brød. Han brugte 
en skovl med et langt skaft, de første brød med et lys i, som 
kunne lyse, til ovnen var sat til, og så en jernplade for. Der 
var jo travlhed med at rende med brød og lægge på skovlen, 
jeg syntes, det var sjovt. Når der så var bagt og taget ud, var 
der en vidunderlig duft, som jeg aldrig glemmer.
Det var også herligt, når der blev brygget øl, og den første 
spand urt var tappet af, så skulle vi alle smage, det var fi nt 
i smagen og duften. De kaldte det ”kvon”, og det kom i et 
stort kar, og når det var afkølet, blev der sat gær på, og siden 
fyldt på ankre og kom i fadeburet på et køligt sted.
Jeg fi k mange rugbrød og sigtebrød med hjem, og ligeså når 
der blev slagtet. Ja, høsten var en travl tid, der blev jo høstet 
med høle. Det var så kønt at høre, når den skarpe klinge skar 
igennem kornet. Jeg rullede neg med en krat for madmor, 
og ”Fanden hakkeme” satte al kornet i hobe. Høsten var 
lang og streng, og når vi kørte ind og fi k det stoppet ind i de 
gamle huse, så kostede det sveddråber.

Konfi rmation og farvel til skolen
Ja, sådan forløb min barndom, og tiden var jo gået godt. Jeg 
blev så konfi rmeret i Skanderborg Slotskirke. Det var den 
7. april 1907. Det tog lang tid dengang. Far og jeg havde at 
møde klokken 8, og vi var ikke hjemme før klokken 1. Far 
var i mellemtiden hjemme og få en tår kaffe. – Mor siger 
til mig: ”Når vi nu har spist, går du op til din lærer og siger 
farvel og tak for hans godhed imod dig i skolen”, og han 
blev meget glad for at jeg kom. ”Ja, Stephan”, sagde han, 
”du har været en meget tapper dreng, og jeg er sikker på, at 
det vil gå dig godt her i livet. Farvel Stephan, og mange tak 

for du kom.” – Ja, det var mors betænksomhed, som kom 
mig til hjælp.
Jeg blev så i ”Hestehaven” til 1. november, og vi skiltes ad 
som gode venner, og jeg kom der i mange år efter og var 
altid velkommen.

Tjenestekarl
Så begynder et nyt afsnit. Jeg får plads på Møgelkærgaard i 
Vrold hos Andreas Steffensen, en stor gård. Jeg var allerede 
blevet fæstet i maj, det var jo kotyme dengang, og det blev 
jeg hvert år, til jeg var 18 år. Det var jo far, der afgjorde 
lønspørgsmålet. Far og mor var med derude, og vi blev bev-
ærtet godt. Jeg fi k 5 kr. i fæstepenge, og det var en prægtig 
husbond, jeg fi k der, den bedste jeg nogensinde fi k i de 20 
år, jeg tjente ved landbruget. 
Men en ting var jeg ked af, at far og mor igen fl yttede, 
denne gang til Horsens, og far kommer igen til at arbejde på 
Horsens Dampmølle. 1. november kommer jeg så til Vrold, 
og det var en stor gård på 125 tdr. land foruden plantage 
og tørvemose. Der var 3 karle, 2 piger, husbestyrerinde og 
en søn, og mig, som passede kreaturerne, svin og kalve. 
Jeg blev snart glad. Da husbond hørte, at far og mor var 
fl yttet til Horsens, sagde han: ”Du behøver ikke sende dit 
vasketøj hjem, det skal vi nok få vasket her på gården, der 
er jo piger nok, og de skal jo vaske af og til.” Men der var 
meget arbejde fra klokken 5 morgen til klokken 8 aften. Jeg 
hjalp pigerne med at malke, det var de glade for. For køerne 
skulle jo have et foder efter malkningen, så klokken blev 8 
aften, inden vi var færdige.
Husbond var altid i folkestuen og underholdt os med fore-
drag og oplæsning, og så fi k vi aftenkaffe og så en sang, og 
så var dagen endt. Han gjorde alt for at holde os hjemme, og 
hvis vi skulle i byen, så var det om at spørge ad, og han ville 
vide hvorhen. Men hvor blev jeg glad for denne prægtige 
mand, det var en god opdragelse for en ung mand.

Fritiden
På den tid havde de en storstue på enhver gård, og om vin-
teren gik det på skift fra naboerne for folkene med kaffe og 
kager og en dans med harmonika eller violin, og det kost-
ede ikke noget. Om sommeren havde vi mange dejlige se-
jlture på Skanderborg sø, og vi manglede aldrig fi sk i som-
mertiden, hvor vi satte garn og lagde ruser ud, og i august 
var det åletid. Vi sad i læ i båden under sivene og tattede, 
som de kaldte det, trak orm på en snor, og viklede dem ind 
i en klonte og så på fi skestangen. Så var det om i en fart at 
trække dem ind i båden, og det gav undertiden en masse, 
også store.
Dengang fi k vi løn i maj og november, men vi kunne godt 
få 2 kroner af og til. Manden ville jo vide, hvad de skulle 
bruges til, han ville jo gerne have os til at spare op, og når 
vi havde noget til gode i maj og november, og han vidste, 
at de kom i sparekassen, så fi k vi 10 kroner ekstra. Da vi fi k 
forsamlingshus i Vrold, blev der begyndt med gymnastik. 
Det var husbonden nu ikke så glad for: ”Så får I altså ikke 

k l t d k d j k b å
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nok motion i hverdagen!” Men efterhånden syntes han godt 
om det og var da med til vores opvisning. Hver vinter tog 
han os alle på gården med til en teatertur til Århus. Det var 
på den tid, da de spillede Dollarprinsessen og Den Glade 
Enke, Den Ny husassistent og Drengene Fra Amerika. Det 
var meget sjovt. Så drak vi kaffe på Kristines konditori lige 
over for teateret, det var en stor oplevelse i hverdagen.

Da Århusdamerne blev forelskede
I 1909 var der verdensudstilling i Århus, der fi k vi også 
en tur, og manden gav os kort, så vi frit kunne gå ind hele 
sommeren. Vi skiftedes så til engang imellem at tage toget 
derned, vi fi k madpakke med, så det var jo ikke så dyrt. Jeg 
husker tydeligt en gammel dame, der spurgte en ung mand: 
”Hvad er det nu for en maskine der?” ”Gamle mor, det er til 
at lave børn på”. Hun svarede: ”Uha, a tøt endda den gamle 
måde var så rar!”
På udstillingen var en abessinierlandsby, som lå ud til fjor-
den. De havde en høvding, som havde 4 koner, og de Århus-
damer af det bedre selskab var jo rent tåbelige efter ham. De 
sejlede ud til landsbyen og svang sig over plankeværket i en 
herlig sommernat. Jeg husker en sang fra dengang, der blev 
til en gadevise:

I Afrika nær ved Sahara
1 de første sandaler jeg sled
fra den tid erindrer jeg bare
at fælt jeg af udlængsel led.
Min far var en vældig kriger
min mor var den kønneste
iblandt Abessiniens piger
det kan man på sønnen se.
Så drog jeg til byen ved havet
til Århus den glade stad
og er man en smule begavet
ej bedre man ønske gad.
Hos håndværkere som grosserer
de fandt jeg var mageløs
og kærlighedsøjne jeg mødte
fra hver en halvvoksen skoletøs.
Nu afskedens time sig melder
og atter jeg drager herfra
med vemod en tåre jeg fælder
kun en trøst i sorgen jeg ved:
Når tiden sin fylde har nået
en tanke man sender til Didrik
som fl ittigt har sået
hvad andre nu høste vil.

Melodien var Dollarprinsessen, og der blev talt om fl ere 
farvede børn efter ham.
Men så blev det høst, det var en travl tid. Kun en slåmask-
ine, som lagde neg af, og vi var fem til at binde op. Det var 
gerne sønnen, der kørte slåmaskinen, og så måtte man være 
rap på fi ngrene, men sjovt var det nu. Men i 1910 fi k vi selv-
binder, så var vi fri for at rende rundt og binde op. 

Sikke nogle store høstgilder vi fi k. Først med frokost – 
derefter middag og så til dans og fest i forsamlingshuset til 
hen på de små timer. Så blev det atter hverdag, og der skulle 
arbejdes. Dengang om sommeren fra klokken 5 morgen til 
7.30 aften, men jeg syntes, det gik med liv og lyst. Men så 
i 1911 overtog sønnen gården, og husbond fl ytter til Skan-
derborg, hvor han byggede hus med udsigt over søen. Jeg 
besøgte ham nogle gange, men kun tre år fi k han lov at nyde 
det. Et hjertestop kunne han ikke overleve. Jeg har mange 
gode minder fra tiden i Vrold.

Karl på Egebjerggård
Så tager jeg til Egebjerggård, hvor jeg blev medhjælper i 
kostalden. Fodermesteren og hans kone og jeg var alene 
om at malke 50 køer, det var et slæb. Det var en stor gård. 
Manden var jo proprietær, og der skulle siges ”De”, men vi 
fi k da ”De” igen. Hen på sommeren fi k jeg en brokskade 
og måtte lade mig operere. Jeg kom ikke til Egebjerggaard 
mere, men der gik betændelse i såret, så det varede meget 
længe, inden jeg blev rask. Den 5. marts 1912 rejste jeg til 
Ødis, en stor gård syd for Kolding. Det var et søskendepar, 
Nordart og Mikkelette, sjove navne. De drev gården med 
landvæsenselever, det var jo billig arbejdskraft, der havde 
ophold i familien. Staldkarlen, pigen og mig havde ophold i 
køkkenet. Jeg var nu ikke så glad for at være der, jeg blev jo 
stadig ved at mindes den herlige tid i Vrold.”

Supplerende oplysninger:
Stephan Jensen Munck Holst var opkaldt efter sin bedste-
far på mødrene side, gårdejer Stephan (eller Steffen) Jensen 
og havde fået Navnet Munch fra sin bedstemoder, Zidsel 
Jensen Munch. Leif Kristensen fortalte i sin artikel i sidste 
nummer af Broen (side 8) om bedstefaderens gård.
Stephans far, Carl Jørgen Knudsen Holst, var født i Hansted 
21/3 1858. Han var søn af gårdejer eller måske gårdfæster 
Knud Jørgensen og hustru Ane Johanne Sørensdatter på 
Fiskbækgård, der senere kom til at hedde Strandholt.
 Moderen, Birthe Maria Munch Jensen, var ligeledes født 
i Hansted, d. 12/10 1858. Stephans forældre var blevet gift 
16. oktober 1885 i Østbirk Kirke. Ved Stephans dåb den 8. 
oktober 1893 var  faderen gårdejer i Sattrup.
Tilsyneladende gik det ikke så godt for familien, der måtte 
gå fra gården i Sattrup og fl ytte til Egebjerg. Faderen måtte 
nu tage fabriksarbejde, noget der dengang uden tvivl er ble-
vet betragtet som social nedgang. 
I folketællingen fra 1. febr. 1901 har familien børnene Evert 
(eller måske Edvard), Viktor, Steffen (Stephan), Agnes, 
Ingeborg og Olga, alle med familienavnene Munk Holst, 
foruden en lille pige fra dec. 1900, der ikke var døbt endnu. 
I Hansted boede familien i et hus, hvor også den 20årige 
lærerinde Johanne Andrea Jensen havde bopæl. 
Lokalarkivet er interesseret i yderligere oplysninger om 
familien Munk Holst.

M.K.
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Cykelholdet Egebakken
Af Leif Henning Kristensen

En af sommerens aktiviteter på Egebakken er tirsd-
age kl. 13.30, da cykler en lille fl ok voksne piger 
og drenge en tur ud i omegnen, de tager en tur på 

20-25 km, med et friskt humør og godt tråd i pedalerne, det 
har cykelholdet gjort siden den første tirsdag i maj, med et 
vekslende antal deltagere.
Vagn Jensen er holdleder og kommer med oplæg til dagens 
tur, hvis ikke andre på holdet har et forslag til dagens rute.
En tur fra Egebakken ind til Priorslykkevej, ud ad den, og 
igennem røret på omfartsvejen, videre ud af Bryrupbane- 
stien forbi golfbanen med et kik ud over Hansted ådal et 
fantastisk fl ot område, igennem Lund by til Brugsen, ud af 
Kørupvejen en kilometer, så ind af en lille sti og rundt i det 
store industriområde, hvor vi ser at der er blevet lagt nyt 
asfalt på vejene og sat kantsten og lavet cykelstier.
Der sker meget i området, der er gang i virksomhederne, 
tung trafi k i hele området, trods økonomisk krise sker der 
alligevel noget.
Hjemad går det ad Silkeborgvej over motorvejen ind mod 
Horsens, Vagn stopper os, lige efter kolonihaverne og 
spørger ”har i set spejdernes hus, det ligger lige her oppe 
bagved” det må vi se, et stort og fl ot hus med masser af 
plads både ude og inde til spejderne, vi bliver enige om, at 
det vist er Erik Menved spejderne der holder til her.
Turen går hjem over Vestermarken til Egebakken og kaffen.

Næste tirsdag går turen ad Lundum- Hedevej til Lundum 
ind på Bryrupstien (Naturstien) forbi fi skedammene i Lun-
dum, vi krydser Østbirkvejen, drejer af ved Stenbjerg sta-
tion og kører ind på kommunevejen gennem Sattrup og ind 
mod Gedved, her fi nder vi et traktor spor, tværs over en 
mark, som ikke er bebygget endnu, og vi kører hjem gen-

nem det store industriområde mel-
lem Gedved og slagteriet ned til 
Egebakken.
Holdet har også taget turen over 
Gedved Tolstrup Bleld og Vest-
erskov til Serridslev, ind gennem 
Hansted til Egebakken.

I dag tirsdag den 27/10 gik turen over Hammersholm ind af 
Otto Rudsvej, videre på jordstien langs med Nørrestrand, 
som vi klarer i fi n stil.
Derefter kæmper vi os op af den stejle bakke mod Sønder 
Lindskov, hvor vi tager os en pause, mens vi nyder udsigten 
ud over Nørrestrand og det gyldne fantastiske farvespil i 
træernes kroner.
Op på cyklen igen og nedad mod Sundet, men vi kører kun 
et par hundrede meter, så drejer dagens stifi nder Niels Krist-
offersen igen ind på en lille sti, der med en træbro krydser 
udløbet af Nørrestrand ved Sundet, og vi kommer et par kil-
ometre senere, ud tæt på Nørrevang i Stensballe, vi cykler 
op til Vær vejen, forbi de nye huse og drejer mod Blirup, 
hvor man kan se op til Galgebakken, ned forbi Vær kirke 
og så mod Nebel og Hansted Strangård, med en fantastisk 
udsigt ud over Nørrestrand og Horsens,
Vi drejer op af det gamle stykke af Gl. Århuslandevej og 
kommer ud tæt på gården Munkhøj, cykler ind mod Hanst-
ed, over banebroen, ned gennem Hansted by, og ud ved Åen, 
op til Egebakken, og drikker den velfortjente kaffe med en 
snegl til, og en lille sludder om løst og fast, inden vi kører 
hjem en oplevelse rigere også denne tirsdag.

Pause ved Lundum på Bryrupstien.

Ved Sdr. Lindskov. På billedet ses Hans Peter, Kaj Leon, 
Niels, Gunner, Børge, Elly, og Leif.
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Dagplejens udfl ugt til 
Hanstedholm
Traditionen tro, tog dagplejen på udfl ugt. I år til 

Hanstedholm. Vi kørte med bus, som er en oplevelse 
for børnene.

Bollerne, hjemmelavet syltetøj, kaffe og te var klar, da vi 
ankom. Uhm.
Så gik vi rundt og så de forskellige dyr, de har på gården.
Grisene, øv de lugter, kaninerne blev klappet og aet, hvor 
er de bløde, ud til ponyerne, hvor alle der havde lyst fi k en 
ridetur.
 Ind i stalden hvor kalvene blev fodret med kartofl er, børnene 
synes det var sjovt, om de kunne kaste kartofl erne langt nok.
Nu var tiden kommet til vi skulle nyde mor eller fars smurte 
madpakke.
Det er nemlig den eneste dag i året hvor børnene har mad-
pakke med.
Det var nogle gode forskellige madpakker, som vi nød inde 
i maskinhuset, da vejrguderne havde været gavmilde med 
vand.
Nu gik vi ud og så at bussen var på vej og vi tog hjem efter 
en oplevelsesrig formiddag.
Hjem til en velfortjent middagslur. 
Tak til Hanstedholm for besøget.
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En regnvejrsfuld mandag i novenber besøgte vi 
plejehjemmet Egebakken. Nogle af de ældre kom 
ned i fællessalen til sang, gymnastik og hygge.

Vi startede med at synge “Jeg ved en lærkerede”. 
Frida havde fødselsdag. Hun blev 1 år, så hende skulle vi 
selvfølgelig synge fødselsdagssang for. Dernæst skulle der 
laves gymnastik. Der blev vrikket med fødderne, trampet 
i gulvet, vinket med hænderne og rullet med hovederne. 
Boldene blev fundet frem og der blev leget med bolde og 
grinet en del, når man ikke kunne gribe bolden.
Vi sluttede af med at synge “Lille Peter edderkop” og “Jeg 
har en bold så stor...”.

Tak for en rigtig hyggelig formiddag på plejehjemmet.

Dagplejens besøg på 
Egebakken
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Faste aktiviteter
december - januar - februar

Mandage: Kl. 8.30 – 11.45. Selvtræning i 
  redskaber i kælderen
  Kl. 10.00 Siddende gymnastik i caféen. 
  Kl. 10.00 EDB Kontaktpersoner 
  Flemming Sørensen/Peder Pedersen
  Kl. 13.00 Patchwork Kontaktperson   
  Mie Drejer
  Kl. 13.30 Dart Kontaktperson 
  Vagn Jensen

Tirsdage:  Kl. 8.30 – 10.00 Selvtræning i redska-  
  ber i kælderen
  Kl. 9.30 Malehold v/Leif Kragekjær/  
  Herluf Hansen
  Kl. 10.00 Kørestolsdans/siddedans for   
  kørestolsbrugere og gangbesværede   
  19/1 – 23/2
  Kl. 13.00 Glashold v/Aksel Blom-
  strøm,  Lilly Jensen, Grethe Kris  
  tensen, Lita Pedersen. 
  Nyt glashold starter 5/1.
  Der holdes ferie i uge 7.
  Kl. 13.00 Bridgehold 1 v/Bodil Jensen
  Kl. 14 – 16 Lokalarkivet åbent første   
  tirsdag hver måned

HuskHusk at kigge ind på din lokale hjemmeside www.hansted-egebjeg.dk. 
Her kan du læse det seneste nye fra vores område og i kalenderen se, hvad der 
sker. Du kan også læse artikler og andet stof fra gamle numre af BROEN.

Onsdage:  Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, afhængigt  
  af vejret. Kontaktperson Jytte Guld  
  mann 
  Kl. 10.00 EDB Kontaktpersoner 
  Flemming Sørensen/Peder Pedersen
  Kl. 13.30 Kreativ korthold  v/ Ninna   
  Jensen
  Kl. 13.30 Seniordans 9/12–13/1–10/2–
  17/3 v/Jeanette Børgesen og Elly 
  Kristensen
  Kl. 15.00 Sidste onsdag i hver måned
  er der gudstjeneste

Torsdag:  Kl. 7.30 – 11.30 Selvtræning i redska  
  ber i kælderen
  Kl. 9.30 Gymnastik v/ Ingelis Ribber  
  holt/Jytte Guldmann 
  i cafeen.
  Kl. 13.00 Bridgehold 2 v/ Karen   
  Bastholm 2. og 4. torsdag.
  Kl. 13.30 Kortspil - rommy, whist, bob
   el. andet spil i cafeen og kælderen  
  2. og 4. torsdag 
  Kl. 14.00 Hyggekomsammen i plejebo  
  liger v/ Irene og Eva 

Fredage: Kl. 10.00 Videobiograf i plejeboliger.   
  Kontaktperson Tove Jørgensen
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Arrangementer på Egebakken
december - januar - februar

Egebakkens Venner, centerrådet og personalet på Egebakken, står på skift for forskellige tiltag, der er med til at 
gøre Egebakken levende og til et interessant sted at komme.

December
2/12 kl. 12.00  Julefrokost 
5/12 kl. 14.00  Fernisering og udsilling af malerier  
  v/Laila Ulvskov
8/12 kl. 19.00  Luciaoptog v/konfi rmanderne
14/12 kl. 10.00 Børn fra Kaskelotten går Lucia.
15/12 kl. 13.00 Ove Frost laver juledekorationer  
  (skriv dig på, på Egebakken)
24/12 kl. 10.00 Juleaftensgudstjeneste for beboere  
  og pårørende
29/12 kl. 14.00 Tove viser fi lm for beboere
Januar
21/1 kl. 14.00  Torsdagsunderholdning med 
  Flemming Både v/Venner
27/1 kl. 15.00  Gudstjeneste
30/1 kl. 14.00  Cafehygge for beboere og   
  pårørende v/Centerrådet
Februar
18/2 kl. 17.00  Egebakken 5 års fødselsdag v/Ven 
  ner og Centerråd 
24/2 kl. 15.00  Gudstjeneste
27/2 kl. 14.00  Cafehygge for beboere og   
  pårørende v/Centerrådet

Egebakken 
ønsker alle en 
glædelig jul



December 2009 - januar - februar 2010 21

Adresseliste til bestyrelsen
Formand  Hans Thomsen       75 65 61 33
Næstformand/Kasserer Vagn Jensen         75 65 64 47
Bestyrelsesmedlem Aksel Blomstrøm  75 66 90 18
   Gitte Christensen  75 65 63 73
   AnnaMarie Isager 75 62 52 83
   Dagny Johansen
   Esther Nielsen
Personalerepræsentant Jytte Guldmann    76 29 49 37
                                                                   76 29 49 34

EGEBAKKENS VENNER 
PROGRAM FOR

dec – jan – feb  2009/10

Torsdag den 17. december kl. 14.00
Julepakkefest for beboere på Egebakken

Tirsdag den 5. januar kl. 19.00
Bankospil

Torsdag den 21. januar kl. 19.00
Torsdagsunderholdning ( se opslag )

Fredag den 5. februar kl. 19.00
Bankospil

Torsdag den 18. februar kl. 17.00
Egebakkens 5 års fødselsdag i samarbejde 
med Centerrådet ( se opslag )
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Gudstjenesteliste for Lundum-Hansted
Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke
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.

Søndag den 20. december
4.søndag i advent.

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

Juleaften den 24. december 15.00
Torsten Ringgaard.

13.30 og 16.30
Torsten Ringgaard.

Juledag den 25. december 09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

2.juledag den 26. december Se Hansted 15.00
Sanggudstjeneste. Se omtale.

Julesøndag den 27. december Se Hansted. 09.00
Jytte Ibsen.

Nytårsaften den 31. december Se Hansted. 14.00. ”skål og godt nytår
Torsten Ringgaard.

Søndag den 3. januar
Hellig 3 kongers søndag Se Hansted. 09.00

Jytte Ibsen.

Søndag den 10. januar
1. søndag efter H. 3 konger.

10.30
Torsten Ringgaard

14.00 Spejdernes nytårsparade.
Torsten Ringgaard

Søndag den 17. januar
2. søndag efter H. 3 konger. Se Hansted 10.30

Torsten Ringgaard

Søndag den 24. januar
3. søndag efter H. 3 konger.

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 31. januar
Septuagesima

09.00
Torsten Ringgaard.

10.30
Torsten Ringgaard

Søndag den 7. februar
Seksagesima Se Hansted. 10.30

Torsten Ringgaard.

Søndag den 14. februar
Fastelavn.

14.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard.

Søndag den 21. februar
1.søndag i fasten. Se Hansted 09.00

Jytte Ibsen.

Søndag den 28. februar
2.søndag i fasten.

09.00
Torsten Ringgaard

10.30
Torsten Ringgaard..

Søndag den 7. marts
3.søndag i fasten.

10.30
Torsten Ringgaard.

09.00
Torsten Ringgaard.

Søndag den 14. marts
Midfaste Se Hansted 10.30

Torsten Ringgaard.

Søndag den 21. marts
Mariæ Bebudelsesdag Se Hansted 09.00

Jytte Ibsen.
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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 Horsens Taxa 
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du ønsker 
at være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt.
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på. 
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. Når der ikke er gudstje-
neste 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.dkSognepræsten
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

Kirkekontoret - Stængervej 1
8700 Horsens - Tlf. 75 65 61 41

Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00-12.00
Torsdag tillige kl.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00-18.00

Kordegn: Pia Schiønnemann
E-Mail: pss@km.dk
Henvendelse vedr. fødsel, dåb, attester, navneændring m.v.

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

8700 Horsens. Tlf. 75 65 64 36
Formand for menighedsrådet i Lundum: 

Hans Jørgen Christensen, Rådvedvej 165, 
8700 Horsens. Tlf. 75 65 48 22

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:

Julegudtjeneste 24. december kl. 10.00

Onsdag 27. januar
Onsdag 24. februar
Onsdag 31. marts

Kaffe 
kl. 15.00
Gudstjeneste
kl. 15.30
{

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk
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Julegløgg 
og 

salmesang 
i Hansted Kirke 
2. juledag den 26. december 

kl. 15.00
Kan du lide at synge, eller måske blot sidde og lytte 
til salmesang, så har du muligheden for at deltage 
ved en salmegudstjeneste 2.juledag.  Gudstjenesten 
bliver uden præstens prædiken. I stedet lader vi sal-
merne tale til os. Der afsluttes med julegløgg og 
sikkert også en småkage.

Venlig hilsen
Hansted menighedsråd 

Salmemaraton 
af sognepræst Hanne Henriksen, Klosterkirken

21 sogne i Horsens Provsti er gået sammen om et 
fl erårigt projekt, hvor vi skal lære vores kæmpe 

salmeskat nærmere at kende ganske enkelt ved at synge 
os igennem hele salmebogens 791 salmer. 
At synge sig igennem Den Danske Salmebog er en 
maraton, men det skulle også gerne kaste mange glæder 
af sig undervejs. Først og fremmest glæden ved at synge 
sammen i provstiets meget forskellige og smukke rum, 
der er perfekt bygget til sang og musik, samt tid til at 
fordybe sig i nogle af dansk digtnings smukkeste tekster. 
Det er blevet sagt om Den Danske Salmebog, at den er 
verdens bedste. Den rummer århundreders digtere og 
komponisters forsøg på at give den kristne tro ord og 
toner. 
Den seneste udgave af Den Danske Salmebog udkom 
i 2003. Her fi k Grundtvig, Kingo, Brorson, Ingemann 
og alle de andre ”grand old men” selskab af nulevende 
salmedigtere som Johannes Møllehave, Lisbeth 
Smedegaard Andersen, Holger Lissner og Lars Busk 
Sørensen. Gamle og nye salmer står side om side på 
salmebogens knitrede sider, vidt forskellige i stil og 
udtryk, men fælles om at digte om barnet, der bliver født, 
lidelsen, døden, evigheden, årstiderne og menneskelivet 
her og nu. Altså eviggyldige og relevante emner som 
mennesker altid har fundet det lettere at synge om end at 
tale om. I salmebogen får tak og klage, tro og tvivl, glæde 
og sorg ord at stå på og toner at gå på. Ord og toner vores 
tro i dag også kan stå på og gå (videre) på. 
Hvor vi til en almindelig gudstjeneste synger fem-seks 
salmer, som præsten har udvalgt, så de passer til søndagens 
tekster og særpræg, så skal vi ved salmemaratonen 
synge os gennem hele salmebogen. Det kendte og det 
ukendte. Det vellidte og det tåkrummende. Det betyder, 
at der hver gang skal synges mellem 15 og 20 salmer. 
Det er krævende. Vi vil gå tematisk frem i salmebogen 
og så vidt muligt tage hensyn til kirkeårets højtider og 
de dertilhørende salmer. Man behøver ikke deltage 
hver gang, men kan hoppe til og fra, når det forgår i en 
kirke nær dig. Men man kan også bestemme sig for at 
gennemføre hele maratonen og som en sidegevinst stifte 
bekendtskab med provstiets kirker, præster og organister. 
Du behøver ikke gå i hård træningslejr for at deltage, alt 
der kræves er sangglæde. Men advents- og juletidens 
mange gudstjenester er en kærkommen lejlighed til at øve 
sin sangstemme til salmebogens mest populære salmer, 
nemlig julesalmerne. En dosis daglig morgensalme kan 
også anbefales, det holder den værste vintertristhed og 
morgensurhed væk.
Halvårsprogram kan hentes i dit lokale våbenhus eller 
læses her: 

Dato  Sted   Salmer                             
7. jan.  Klosterkirken   136-138, 712-720                               
21. jan.   Hansted Kirke   139-157                       
4. feb.  Ørridslev Kirke  158-175        
25. feb.  Sønderbro Kirke  1-14
11. mar.  Hatting Kirke  15-29                                       
25. mar.  Nim Kirke  71-73, 734-746                                      
8. april  Vor Frelsers Kirke 176-196
22. april Vær Kirke  218-232                                  
6. maj  Torsted Kirke  250-267                              
20. maj  Tamdrup Kirke  280-299
Alle aftner fra kl. 19.00 til ca. 21.15 med kaffe-stop 
midtvejs.
Vel mødt til salmemaraton rundt i Horsens Provsti – tag din 
sangglade nabo med!                                                                                                                      
De deltagende sogne er: Føvling, Grædstrup, Hatting, 
Hansted, Kattrup, Klostersogn, Nebel, Nim, Sønderbro, 
Tamdrup, Torsted, Tolstrup, Tyrsted, Underup, Uth, Vedslet, 
Vor Frelsers, Vær, Ørridslev, Østbirk og Yding.
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Tilbud om 
vederlagsfri samtaler 

ved forhenværende praktiserende 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.

Babysalmesang 
i Hansted Kirke

Babysalmesang i Hansted Kirke er et nyt tilbud til 
forældre i Lundum-Hansted sogne med småbørn 
fra 0-8 måneder. For kommende dåbsbørn kan ba-
bysalmesang være med til at gøre dem trygge ved 
kirkerummet, orglet og akustikken, og forældrene vil 
have glæde af at lære sange og salmevers, med og 
uden fagter, som de kan bruge derhjemme. 
Efter hver gang vil der være mulighed for de vok-
sne at sludre sammen, pusle de små og få et glas 
saftevand i Kirkehuset.
Deltagelse er gratis men tilmelding er nødvendig, da 
der er begrænset antal pladser. (Max deltagerantal:  
10 børn med 1 forældre/ledsager pr. barn).
Sted:            Hansted Kirke
Tidspunkt:     Torsdag kl. 10.30-11.15
Datoer:          14/1; 21/1; 28/1; 4/2; 11/2; 18/2; 25/2; 4/3
Leder:           Julie Schaumann Hansen, organist
Tilmelding:   På e-mail: juscha20@yahoo.dk

Kor i 

Hansted

Lundum-Hansted kirkekor er nu kommet godt i gang, og 
vi er en blandet fl ok, som synger af hjertens lyst i Hansted 
Kirkehus hver onsdag eftermiddag kl. 16.15-17.30. 
Vi vil dog stadig gerne være fl ere, så fra næste sæson, 
som starter 13. januar, er alle interesserede velkomne til 
at dukke op og være med på en lytter - og måske endda 
synge med?
Man kan også få lov at høre os inden, ved gudstjenesterne 
i Lundum og Hansted den 20.december, hvor vi synger en 
sang eller to.

Venlig hilsen
Organist og korleder

Julie Schaumann-Hansen

  

Sang-

aften

Torsdag den 11. februar 2010 kl 19.00 er der atter 
sangaften i Hansted. Denne gang bliver lidt ander-
ledes, da vi starter i kirken med “koriske”indslag” 
og måske en solo fra organisten på orglet. Derefter 
fortsætter vi fællessangen i kirkehuset, hvor der som 
sædvanlig kan købes kaffe og kage.

Venlig hilsen
Lundum-Hansted Menighedsråd



Broen 22. årgang - nr. 226

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.

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

31. december 2009 kl. 14.00 
i Hansted Kirke

Efter gudstjenesten byder vi på kransekage og vin 
så vi kan skåle med hinanden og takke for året der 
er gået.

Alle er meget velkommen.

Godt nytår fra Hansted menighedsråd.

Godt nytår !
Folkekirkens Nødhjælp

Slut sult nu
 

Søndag den 7. marts 2010 er der i  Lundum 
og Hansted sogne indsamling til fordel for 
Folkekirkens Nødhjælp.

For de fl este af os er det en selvfølge at spise sig 
mæt fl ere gange dagligt. For andre er det desværre 
en sjældenhed.

Vil du være med til at gøre en forskel for verdens 
fattigste, kan du melde dig som indsamler inden 
fredag den 12. februar 2010 til Bettina Christensen 
på tlf. 75 65 68 40 – eller på bec@ny-post.dk.

Lad os sammen arbejde på, at vi i Lundum og 
Hansted sogne får et fl ot indsamlingsresultat.
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Præstens julehilsen
Han var lidt provokerende den unge præst i min 

barndomskirke. Når han stod på prædikesto-
len, sagde han tingene ligeud. Juleaften havde 

han taget en oppustelig plastik-julemand på to meter 
med sig op på prædike-stolen. Kirken var propfuld 
som altid juleaften. Uden et ord så han ud over for-
samlingen. Løftede den oppustede julemand op på 
kanten af prædikestolen. Tog en saks op af lommen 
og klippede et lille huld i julemandens støvle. Som en 
oppustelig ballon man slipper uden knude på, for ju-
lemanden nu forvirret rundt i kirkerummet. Hen over 
menigheden. Forbi orgelet for til sidst at skyde i raket-
fart op mod kirkeloftets vældvinge. Da luften var gået 
af ham, ja altså plastik-julemanden, dalede han stille 
ned og landede lige ved siden af døbefonden. Nu fl ad 
som en pandekage. ”Så hurtig fi ser julen af, når julen 
kun er julemænd, jule-glimmer, andesteg, rødkål og 
risalamande”.  Ja sådan begyndte han sin juleprædik-
en.  Provokerende sandt. Jeg kom i tanke om denne op-
pustede julemand, da jeg en dag læste lidt i mit salme-
leksikon. I dette leksikon gennemgår forfatteren alle 
danske salmer fra vores salmebog og gør kort rede for 
digterens liv og digterens motiv for den pågældende 
salme. Christian Richardt skrev i 1867 ”Altid frejdig, 

når du går”. En salme vi ofte synger ved begravelser. 
Oprindelig var teksten en del af et syngespil over even-
tyret Tornerose. Handlingen er den kendte: den unge 
ridder formår ikke at trænge gennem tjørnehækken 
med våben i hånd, men kun i kraft af håb, tro og kær-
lighed.  Det kræver en sang; og da han endelig står 
på vindebroen ind til slottet med den sovende skøn-
hed, griber han harpen: ”Nu vil jeg stemme op en lille 
vise, min fader lærte mig, da jeg blev væbner…” og så 
følger denne sang.  Syngespillet Tornerose blev sat i 
musik af en herre ved navn P. Heise, og uropført 1873. 
Komponisten havde da ændret linjen ”med et Fader-
vor i pagt, skal jeg aldrig gyse” til: ”gode Alfer står 
på vagt, derfor aldrig gyse”. Dermed forsvandt enhver 
anelse af kristendommen i denne sangtekst helt. I vores 
salmebog er den oprindelige tekst dog vendt tilbage. 
Her lyder andet vers således: ”Aldrig ræd for mørkets 
magt, stjernerne vil lyse! Med et Fadervor i pagt, skal 
jeg aldrig gyse”. Og det er jo andet end Alfer, nisser og 
oppustede plastik-julemænd.  

Glædelig jul!  
Kærlig hilsen

Torsten Ringgaard

Hold din Nytårsaften i 
Hansted Kirkehus
Mon det kunne være muligt at mødes til en 

festlig nytårsaften i Hansted Kirkehus? 
Vi springer ud i forsøget og indbyder hermed 

dig til at overveje muligheden. 
Programmet er følgende:
Vi mødes klokken 17.45 og hilser på hinanden. Efter 
at have set Dronningens nytårstale får vi hver især en 
opgave vi skal løse. Vi skal nemlig selv forberede fest-
middagen. Den står på bordet kl. 20.00. Så skal maden 
nydes. Mellem de forskellige retter vil vi synge, lege, 
danse eller hvad vi nu fi nder på afhængig af alders-
gruppen. En eller anden holder en tale og så er det 
pludselig midnat. Vi går ud og sender et par raketter 
mod himlen. Så bliver der sagt skål og godt nytår …og 

tak for i aften. 
Hvis det skulle vise sig, at det kun er præsten og kir-
ketjeneren der tilmelder sig, bliver det ikke til noget. 
Arrangementet gennemføres, hvis der er en god fl ok 
der tilmelder sig. Hvis ikke bliver det afl yst. 
Middagen koster 198 kr. Vin, øl, sodavand kan købes 
og må derfor ikke medbringes.
Tilmelding til sognepræst Torsten Ringgaard på tlf 
75656412 eller mail tr@km.dk
Ved tilmeldingen oplyses navn, tlf, og adresse vi kan 
benytte i tilfælde af afl ysning.    

Venlig hilsen
Lundum og Hansted Menighedsråd.
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Håndboldsæsonen 
godt i gang for 
U12-pigerne

Vi er i år 25 spillere fordelt på 2 hold. Begge hold klarer 
sig godt i turneringen, og de skal faktisk møde hin-anden 

i turneringen, så det bliver spændende og se, hvem der klarer 
sig bedst.
Vi har haft besøg af vores lokale HH-spiller Christina Kris-
tensen fra Egebjerg. Hun deltog i vores træning og kom med 
inspiration og rettelser.  
Tak til dig Christina, fordi du ville komme og træne med 
os og held og lykke i HH.
I foråret vandt vi 2. præmien på 10.000 kr. i en konkurrence i 
HH. Den 24. og 25. oktober brugte vi en del af præmien på en 
”håndboldcamp”. 
Kl. 10 mødtes vi alle i hallen, hvor der stod en kredstræner fra 
JHF klar til at træne os i faldteknik. 
Efter 1½ times sjov og for nogle lidt svær træning, stod den på 
lækre pitabrød i cafeteriaet. Herefter blev pigerne delt i hold, 

Håndbold U12-pigerne er stolte over deres fl otte 
“landsholdstrøjer” fra GF Forsikring.
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og så skulle der ellers spilles ”håndbold-golf” og totalhånd-
bold udenfor. 
Det var tørvejr, men rigtig kold, så derfor var der nogle piger 
der blev glade for den varme kakao og kage der stod klar da 
de kom ind igen. 
Inden aftensmaden skulle indtages kom kredstræner nr. 2 på 
besøg. Nu skulle pigerne lære en masse om forsvar. Og det 
gjorde de i hvert fald. Herefter var der aftensmad som stod på 
mexicanske pandekager med forskellige slags fyld.
Kredstræner nr. 3 kom kl. 19, og der stod træningen på skudøv-
elser. Både hopskud, fl øjskud og frispilninger til streg og fl øj.
Pigerne var efterhånden ved at være trætte, men nogle ville 
dog lige spille kamp inden sengetid. Endda valgte ca. 10 piger 

frivilligt kl. 23 at løbe 10 minutter, fordi de ikke kunne sove. 
Ikke engang det kunne få dem til at være trætte. 
Efter en god nats søvn vågnede vi op til den sidste dag i hånd-
boldcampen. Kl. 10 skulle den sidste kredstræner komme. Men 
men men – mænd og ure…………. (uret skulle stilles tilbage 
på grund af vintertid) den sidste træner kom først kl. 11.15. Det  
var derfor nogle trætte og utålmodige piger, som skulle lære 
om angreb og gennembrud., og det lykkes faktisk for nogle af 
pigerne at få lært de svære tofodsfi nter. Vi fi k lært en masse. 
Tak for en god weekend piger – håber i synes at det var 
en sjov og lærerig weekend. 

Jane, Lotte og Linette
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Tre badmintonhold i 
ungdomsafdelingen
På billedet ses de fl este børn og unge på holdene fra kl.15-17, dog var der nogle fraværende.

Startskuddet har lydt for endnu en sæson med en masse 
forventningsfulde børn og unge mennesker. 
Det nye tiltag i år har, indtil videre været, at vi har 

fået 3 hold.  De 2 af holdene (se billede) har jeg i år delt op 
i alder, hvilket har været super godt. Det er fantastisk at der 
kommet så mange af de helt unge spillere.
Der er ganske få pladser tilbage på holdene fra kl. 15-16 (0. 
– 3. klasse) samt fra kl. 16-17 (4. klasse og opefter).
De lidt større børn/unge og øvede, spiller fra kl. 17-18. Her 
er der nu stadig pladser!
I skrivende stund er der sendt invitationer ud til alle hold! 
For dem der har lidt mere øvelse er der badmintonstævne 
i Jelling, hvor vi også deltog sidste år med 17 spillere. Et 
meget stort stævne, og der kan vi godt være stolte af, at vi 
fi k hele 2 pokaler med hjem.
Det andet stævne er i Torsted Hallen, som har inviteret til 

stævne for dem, som ikke har spillet i helt så mange år eller 
måske lige er startet. Disse stævner plejer at være af meget 
stor betydning for de unge spillere – og så er der spiller-
gave/medalje til alle!
I februar kommer der endnu et kommunemesterskab, som 
vi vil prøve at forsvare for 3. gang.
Hvis der sidder nogle derhjemme og fundere over om man 
nu er god nok til at gå til badminton, så kan jeg kun sige 
”selvfølgelig er du det”. Kast kondiskoene i tasken og mød 
op i Egebjerghallen – du låner en ketsjer, hvis du ikke selv 
har en, indtil du ved at du godt vil gå til det…. på gensyn.

Med venlig hilsen
Tina Jørgensen, badmintontræner

Mail: tinatom@mail.dk,  tlf. 75 65 62 00
Egebjerg IF
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Jysk-fynsk mesterskab 
for 01 fodboldpiger
Tekst: Pia

Lørdag den 5. september havde vi pakket bilerne og 
draget mod Gesten, hvor pigerne havde kvalifi ceret 
sig til jysk-fynsk mesterskaber. 

Vi skulle spille tre kampe og pigerne var klar, men det blev 
desværre kun til 1 sejr og 2 nederlag. 

Pigerne endte på en fjerde plads og fi k en medalje. En rigtig 
god dag med masser af hygge og ”gode” tilråb fra sidelin-
ien. En stor tak til Flemming, som var tiltrådt som træner 
denne dag.
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Fodboldafslutning
for 01-pigerne

Tirsdag den 6. oktober holdt vi fodboldafslutning for 
01-pigerne i bowlingcentret, hvor vi havde en god 
dag med bowling og efterfølgende spisning.

Vi vil gerne takke alle spillerne for gaven, og vi vil også 
gerne sige tak for en god sæson, hvor vi igen i år må sige, 

at der er en fantastisk opbakning fra både piger og forældre. 
Også en stor tak til Flemming (Sidses far) som har hjulpet 
os med træningen, hvor vi har været presset. Til sidst en tak 
til Celsa Steelservice for nyt spillertøj.

Ole og Lars
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Der er ledige numrer i støtteforenin-
gen, årlig kontingent 100,-kr. 

Der bliver udtrukket 7 gevinster hver 
måned på medlems nummer

4 stk. á 50,- kr. 2 stk. á 100,-kr. 1 stk. 
á 200,- kr.

Egebjerg Hansted Støtt eforening EIF  
Bestyrelsen
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26

Næstf ormand Hans Stensen 20 64 07 02

Kasserer Ellen Thomassen 21 64 18 22

Sekretær Lis Stouby 23 60 67 88

Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 20 63 38 21

Bestyrelsesmedlem Evan Pedersen 23 24 65 64

Husk bankospillene i Klubhuset ved Egebjerghallen
Tirsdag kl. 19 den 29. december, 26. januar og 23. februar

Kom og støt os i Støtteforeningen
kom og vær med til at støtte op om vores aktiviteter

til gavn for ungdommen i EIF
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01-pigernes indløb på 
CASA Arena
Søndag den 25. oktober var der klubdag for Egebjerg i 

AC-Horsens. Dette betød at der var gratis adgang for 
børnene til AC-kampen mod Brabrand og for Egebjergs 
01 piger betød det også, at de skulle løbe ind sammen med 
spillerne.
Vi mødtes alle inden kampen – godt spændte – og fi k in-
strukserne for, hvordan det hele skulle foregå. Stensballe 

havde også et hold, som skulle løbe ind, så der blev trukket 
lod om, hvem der skulle løbe ind med AC. Vi tabte og skulle 
derfor løbe ind sammen med Brabrand, hvilket pigerne også 
gjorde med bravur. Derefter kunne vi sætte os til rette og se 
en god kamp med resultatet 4-1.
Vi vil gerne rose pigerne for en god indsats og også takke 
forældre og søskende for god opbakning. 
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Program for januar, februar, 
marts 2010

Tirsdag den 19. januar. 
Besøg hos Matas Søndergade 45.

Vi mødes ved Matas kl. 18.30. Der vil være demon-
strationer om hudpleje og makeup. Pris 150 kr. inkl.
gavekort på 100 kr til køb af Matas produkter. Huset 
er vært ved en lille forfriskning.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 4. januar

Torsdag den 11. februar. 
Spis sammen aften kl. 18.00, 

i klubhuset ved Egebjerghallen.
Foreningen indbyder til den årlige “spis sammen 
Aften”, med lidt underholdning. Pris 200 kr. pr. 
deltager alt inkl. 

Husk mænd / ledsager er altid velkommen.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 4. Februar.

Torsdag den 18. marts.
Nyheder med forårets blomster 
i klubhuset ved Egebjerghallen.

Denne aften vil Ruth Grambow vise os skønne 
dekorationer med forårets blomster, og det der er i 
naturen netop nu. 
Aftenen afsluttes med kaffe og amerikansk lotteri.

Tilmelding til bestyrelsen senest den 11.marts.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings 
bestyrelse:

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

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

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

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

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

Astrid Andersen, Platanalle 24. . . . . . . 75 64 39 69
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Egebjerg Brugs

Mere energi ti l Egebjerg KFUM
Det kan godt betale sig at tanke OK hos 
Dagli’Brugsen i Egebjerg. Egebjerg KFUM 
har netop modtaget årets sponsorcheck på 
13.568,54 kr. 
Pengene har OK’s kunder sparet op ti l foreningen ved at 
tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytt e 
sit benzinkort ti l sponsoraft alen, støtt er man grati s klubben 
med et ørebeløb for hver liter brændstof, der tankes på kor-
tet. Det koster med andre ord ikke kunden at tanke, da det 
er OK og Dagli’Brugsen i Egebjerg, der udbetaler pengene. 
Bilisterne tanker ti l samme pris som prisskiltet viser og får 
samti dig mulighed for at bakke op om Egebjerg KFUM.

Sponsorat skaber fællesoplevelser
Lone Ibsen fra Egebjerg KFUM, er meget ti lfreds med spon-
soraft alen: ”Vi er rigti g glade for sponsoratet, da det har 
stor betydning for, hvad vi kan ti lbyde vores medlemmer. 
Sponsoratet gør det i denne sammenhæng muligt at give 
vores børn og unge nye oplevelser. Det betyder rigti g me-
get for os, at der er penge ti l fællesoplevelser, og at alle 
har mulighed for at komme med, hvis de har lyst”. ”Vi hå-
ber selvfølgelig, at mange fortsat vil tanke ti l gavn for vores 
fortsatt e arbejde” slutt er Lone Ibsen.
OK støtt er sammen med de lokale OK-forhandlere omkring 
750 foreninger over hele landet. En sponsoraft ale går ud 
på, at foreningen får et ørebeløb for hver gang, der tankes 
på de benzinkort, der er udstedt ti l støtt e for foreningen. 
Benzinen eller dieselolien bliver ikke dyrere af den grund, 
da det er OK og forhandleren, som betaler ti l foreningen. 
OK støtt er også kulturen i lokalsamfundet, eksempelvis sko-
leorkestre, garder og spejdere.
For yderligere informati on er I velkomne ti l at kontakte 
Lone Ibsen, tlf.: 40 18 14 46

Eft eråret er over os, og inden længe er det jul og nytår.

Som ti dligere år serverer buti ksrådet / bestyrelsen lidt and 
med rødkål og frisk bagt rugbrød, herti l rødvin, juleøl 
eller sodavand. 
Og der vil denne dag være ekstra ti lbud på disse varer.

Hvornår? Mandag den 14. december mellem kl. 16 og 18.

OBS!  Som noget nyt kan der i år købes fyrvær-
keri i brugsen.

Krav: fyldt 18 år samt legiti mati on med billede.

Buti ksrådet / bestyrelsen vil også i år ønske kunderne et 
godt nyt år og takke for det ”gamle”
Og traditi onen tro byder vi på champagne og kransekage. 

Der vil også denne dag være ekstra ti lbud på disse varer.

Hvornår? Onsdag den 30. december mellem kl. 16 og 18

Hvad sker i det nye år?  Det kan du være 
med ti l at bestemme.
Den 8. marts 2010 afh oldes årsmødet:  
Der er her brug for nye medlemmer i buti ksrådet / besty-
relsen, da 2 personer ikke ønsker genvalg.
Egebjerg er jo vokset meget i de senere år, så det er en 
god måde for nye ti lfl ytt ere at lære Egebjergenserne og 
deres brugs at kende.

Hvordan bliver du medlemsvalgt? 
Du skal have et personligt medlemskort mindst 1 mdr. 

før årsmødet (08/03 2010)
Ret henvendelse ti l uddeleren og mød op ti l det årlige 

medlemsmøde
Når man er valgt ind i et buti ksrådet, bliver man kaldt 

medlemsvalgt.

Hvorfor i Buti ksrådet? > Derfor 

Som frivillig i FDB (medlemsvalgt) har du en unik mu-
lighed for at arbejde med vigti ge emner som bæredyg-
ti ghed, ansvarligt forbrug og forbrugeroplysning.

Et buti ksråd drøft er buti kkens strategiske udvikling og 
udarbejder sammen med buti kkens Uddeler en hand-
lingsplan for det kommende års medlemsakti viteter i 
og omkring buti kken.                             

Der er årligt fl ere buti ksakti viteter omkring mærke-
sagerne, både nogle som FDB arrangerer fra centralt 
hold, og nogle man selv i buti ksrådet står for.

Som medlemsvalgt arbejder man også med: 

FDB’s fi re mærkesager: Sundhed, miljø, klima og eti sk 
handel. 

Yvonne A. Christiansen
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Bæverne på hyttetur
Tekst: BA Søren Olesen

Lørdag den 19. september kl. 09:30 mødtes19 bæ-
vere og 6 ledere på Kvisten for at tage på en farefuld 
rejse, hvor de skulle lede efter Kaptajn Morgans skat. 

Da Bæverne havde studeret kortet meget nøje, blev 
forældrene tilkaldt for at køre os ud til det sidste sted, man 
havde set kaptajn Morgan. Efter en kort tur ankom vi til 
Gammelstruphytten. Bæverne blev hurtig indkvarteret, og 
så var det ellers med at komme i gang med at forberede sig 
til den farefulde rejse. 

Mange forberedelser skulle gøres, bla. var det vigtig, at 
vi ikke kunne genkendes blandt de mange pirater, der var 
på stedet for at lede efter Kaptajn Morgans skat. Alle bæ-
vere blev klædt ud som pirater, så var vi ved at være klar til 
turen, men piraterne var ved at blive sultne, så de søgte ind 

på en lille kro, hvor de truede kromutter til at servere det 
bedste, hun havde. Hun fandt det bedste, hun havde, nemlig 
sørøverklemmer (medbragt madpakker). Klemmerne fors-
vandt på bedste beskub, og så var piraterne klar til at stævne 
ud. 

Under vores farefulde færd var der mange opgaver, der 
skulle løses, bla. males fl ag, for ingen pirater sejler ud, hvis 
de ikke har et fl ag, snigeopgaver, pirathatte, samt gå plank-
en ud (for at vise, hvor modig man var). 

Aftenen nærmede sig, og piraterne var ved at blive sultne, 
så endnu engang begav de sig mod den lille kro. Kromutter 
serverede hajfi nnegryde (gryderet med løse ris). Kromutter 
takker Viktors mor og far for den dejlige ret. 

Efter aftensmaden var det blevet tid til optagelse af nye bæ-
vere i fl okken. Villy havde fundet en hule ude i skoven, hvor 
det skulle foregå. Der var mange, så det tog sin tid, men 
det er jo dejligt at der er så mange, der vil være spejdere. 
Da ceremonien var overstået, var det tid til hygge foran 
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brændeovnen. Maria læste en historie om kaptajn Morgan, 
da det pludselig bankede på døren, alle bævere skyndte sig 
ud for at se, hvem det kunne være. Der var ingen, kun et 
gammelt kort med en kniv i. Bæverne kom hurtig i tøjet, 
for nu skulle de på skattejagt. Det var ikke alle, der var helt 
stolte ved at skulle ud i mørket, så er det godt, der er mange 
ledere med, når der skal holdes i hånden. 

Efter en god jagt fandt vi skatten, en kiste fuld af guldmøn-
ter. Bæverne fi k kisten med ind, og så skulle skatten deles, 
derefter var det sengetid. 

Søndag

Søndag morgen stod alle bæverne op til en dejlig dag. Hur-
tigt fi k de spist deres morgenmad og pakket deres ting. 
Resten af dagen var de udenfor, hvor de lavede bål og 
lavede bæverguf (banan med pålægschokolade over bål). 
Imens bæverne lavede mad over bålet, fi k lederne gjort hyt-
ten ren, så vi var klar til at køre hjem, da forældrene kom 
for at hente os. 

På Kvisten sagde bæverlederne tak for en dejlig tur og tak 
for hjælpen til forældrene
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Distriktsdag
3. oktober 2009
Tekst: BL Villy Mathiasen

En kold og regnfuld lørdag morgen samledes ca.250 
spejdere på rådhuspladsen i Horsens. Fra Egebjerg 
var der ca.27 børn fra bævere, ulvene, troppen og 

seniorerne. Efter en kort velkomst ved distriktschefen blev 
vi alle sendt rundt i Horsens midtby, hvor vi skulle løse 8 
forskellige opgaver. Det var

• puslespil med Noahs ark
• kende de 4 verdenshjørner på rådhuspladsen
• knytte en perlesnor og
• gennemføre en forhindringsbane med en bamse på en 

båre.

Vi var også inde i centret, hvor vi skulle fi nde 10 forskellige 
ting, som var lagt ud. Vi skulle så markere på et kort, hvor 
de lå. Det var en dejlig opgave, for der var tørt og varm inde 
i centret. Desuden var der også en ballonmand, som lavede 
mange forskellige fi gurer, så jeg tror at næsten, alle spejdere 
fi k et ballondyr med derfra.

På Søndergade skulle vi også fi nde billeder, som var hængt 
op, samt gætte mål og vægt på snor og spande med sand. 

Da alle havde løst opgaverne, samledes vi på Rådhustorvet 
igen, inden vi gik op i Vesthallen til leg og saftevand med 
boller samt underholdning ved fi rmaet Kuffertcirkus. Det 
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blev til en time med forskel-
lige tricks og tryllekunster.

Efter at vi havde sunget bæ-
versangen og ulvebønnen, var 
en god dag slut for bævere og 
ulve.

Juniortroppen og seniorerne 
fortsatte helt til kl. 20.00. De 
havde også nogle helt andre 
og mere udfordrende poster 
rundt i hele Horsens. Blandt 
andet i skyttehuset, selvfor-
svar, høvdingebold, orinter-
ingsløb/geocaching og ind-
købsvognsræs.

Det var en god dag, selv om 
det regnede noget af tiden. 
Blandt andet fordi vi mødte 
mange andre spejdere fra de 
andre gruppe i Lovring dis-
trikt. 
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KFUM spejderne 
snakkede med hele verden 
- Joti 2009 Tekst: Gustav Mathiasen. Foto: Patrick Jensen

Den tredje weekend i oktober deltog 23 KFUM-
Spejderne fra Egebjerg og Ølsted i arrangementet 
Jamboree On The Internet, også kaldet JOTI. Del-

tagerne var både drenge og pige, og de var alle fyldt 11 år.

JOTI er et årligt tilbagevendende internationalt spejderar-
rangement, hvor spejdere over hele verden snakker med 
hinanden via Internettet. Ideen startede for mere end 50 
år siden, og var oprindeligt et arrangement hvor kontak-
ten blev skabt ved hjælp af amatørradioer. Siden midten af 
90’erne har man sideløbende også benyttet Internettet til at 
skabe kontakter, og der deltager i dag ca. 350.000-400.000 
spejdere på verdensplan. Meningen med arrangementet er 
at styrke det internationale fællesskaber mellem spejdere 
over hele verden, og lade børn og unge måde jævnaldrende 
spejdere fra hele kloden.

Spejderne fra Egebjerg og Ølsted mødtes i Ølsted spejder-
hus, hvor der ud over internet-chat med omverdenen, også 

var plads til fællesaktiviteter. Fællesaktiviteterne er med 
til at øge fællesskabet og venskabet mellem de to gruppers 
unge mennesker.

Julie Hansen fra Ølsted spejderne deltager for første gang 
og udtaler: ”Jeg blev opfordret til at deltage af nogle af de 
andre spejdere. De sagde, at det var en hyggelig måde at 
møde spejdere fra en masse andre lande, og det var noget, 
jeg synes lød spændende. Jeg har allerede både snakket med 
spejdere fra både Tyskland, Polen, England, Spanien og 
Holland. Nogle af de andre spejdere har endda snakket med 
spejdere fra lande, jeg ikke end gang vidste eksisterede. Det 
er rigtigt sjovt og hyggeligt at være med på JOTI, og jeg vil 
helt sikkert med igen til næste år.”

Da weekenden sluttede, havde de 23 spejdere snakket med 
spejdere fra omkring 50 forskellige lande, og der var knyttet 
yderligere venskaber på tværs af spejdergrupperne i Ege-
bjerg og Ølsted. 
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SEE 20:10 
Landstræf Tekst: Laila Søgaard, foto: Villy Mathiasen

SEE 20:10 er KFUM-Spejderne i Danmarks 
næste korpslejr. Lejren afholdes ved Skive i 
sommeren 2010. Lejrens offi cielle navn SEE 
20:10 er en sammentrækning af ”Scout Ex-
plorer Event 2010”.

Fredag
Fredag den 11.september 2009 var vi 9 mand, som tog af 
sted for at tilbringe en weekend sammen med 1600 andre 
spejdere til Landstræf i Skive, en forlejr til næste års ko-
rpslejr ”SEE 20:10”.
Vel ankommet til lejrpladsen fi k vi vedtaget, hvor vores 
telte skulle slås op, og heldigvis var vi blandt de først an-
komne. Efter lidt småreparationer af en teltstang fi k vi vores 
meget lange telt rejst, og så var det tid til at nyde resultatet 
med en velfortjent madpakke. Der var dog ingen, der ville 
bytte mad med Martin og hans tørre, kolde, frysepizza.

Efter at have nydt madpakkerne under åben himmel var der 
fælles velkomst i det store samlingstelt. Vi startede ud med 
showet ”starter i det små”, og her fi k vi fornøjelsen af at se 
to næsten nøgne mænd, der dansede rundt som aber. Om-
kring ved midnat var alle mand gået til køjs under en meget 
stjerneklar og kold himmel.

Lørdag
Lørdag morgen var der for de morgenfriske mulighed for 
at deltage i en aktivitet før morgenmaden, men hele klanen 
var enstemmigt enige om at skippe aktiviteten til fordel for 
vores skønhedssøvn, så vi kunne være friske og smukke til 
aftenens gallamiddag.

Hele lørdagen brugte vi på at lave ”Megaaktivitet”, som er 
en ny spændende form for aktivitet, som man kan få lov 
at prøve på Korpslejren til næste år. Der var en kæmpes-
tor aktivitetsplads, og så kunne man bare gå rundt mellem 
de forskellige aktiviteter, som man syntes så sjove ud. Vi 
prøvede blandt andet at få et kogt æg ned i en vinfl aske og 
forsøgte at løfte en tennisbold ved hjælp af centrifugalkraft. 
Der var også forskellige sportsaktiviteter, hvor vi spillede 
hockey, eller løb ”sækkeløb”, hvor vi var 4 mand inden i en 
kæmpemæssig sæk, og så skulle der ellers bare løbes rundt 
som mus i en trædemølle. Vi prøvede også at køre ringridn-
ing på fi rehjulede crossere, og så deltog vi i stomp, hvor 
man spiller en masse rytmer på store trommer, baljer, og 
hvad men ellers kan fi nde.

Undervejs i aktiviteterne var der picnic i det fri, hvor vi fi k 
en lækker madkurv, mens Lise Faurchou holdt et meeeget 
langt foredrag om sund mad, men pointen var nu god nok, 
og det var madkurven også.

Før aftensmaden var der lige tid til lidt hygge og afslapning 
i teltet og selvfølgelig også tid til at spise bacon chips!

På vej ind til festmiddagen havde vi en lidt sjov oplevelse. 
I køen ind til teltet var der nogen, der ville købe vores klan-
navn og jakker, men det navn er ikke til salg. Vi blev budt 
velkommen til festmiddagen af Skives borgmester, som 
havde en hemmelig gave til spejderne. Gaven var, at Skive 
kommune havde arrangeret, at Lars Hjortshøj skulle kom-
me og lave et standup show, og selv om vi var sultne, var 
showet rigtig godt, og vi fi k grinet meget.

Vi fi k en god menu, og hele middagen var godt arrangeret. 
Efter maden var der underholdning i form af en spejderrevy, 
og aftenen sluttede af med diskotek i det store telt.

Søndag
Søndag morgen tog vi på morgenaktiviteten, som var et 
GPS-løb, hvor vi kunne fi nde ekstra godter til vores mor-
genmad. Efter lidt startproblemer med at fi nde den rigtige 
retning, fandt vi den første post og skrev på vores kort med 
tuschen, som hang på posten.  Herefter gik det rigtig godt 
med at fi nde poster, og vi kom rundt til de fl este poster, hvor 
vi skrev på vores kort med en kuglepen. 
Da vi så skulle hen og indløse vores GPS-kort til godter, 
fi k vi at vide, at det ikke var godt nok at skrive løsningen 
med en kuglepen. Vi skulle have brugt de tuscher, der hang 
ude på posterne, før det gjaldt. Så måtte vi jo sende Hen-
ning af sted til de to nærmeste poster og udfylde kortet med 
de rigtige farver, og imens stod løbsledelsen og smågrinede 
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lidt af os. Da Henning kom tilbage, forbarmede de sig over 
os, og vi fi k lov at få alle vores præmier, selv om kortet var 
forkert udfyldt.

Efter morgenmaden var der gospelgudstjeneste med et stort 
gospelkor. Det var en rigtig god og anderledes gudstjeneste.

Søndag formiddag gik med Scout-in løb, som er et nyt spe-
jderprogram til mobilen. Vi skulle gå rundt til poster og 
scanne nogle stregkoder med vores mobil kamera, og så 
kunne programmet afl æse beskeden som stod i stregkoden.

Til middag var der fælles afslutning, og efter en god optakt 
til SEE 20:10 håber jeg, vi alle er klar til den store korpslejr 
næste sommer. 

Tak for hyggeligt samvær.

Bæverne på 
strudsefarm                 Tekst: BA Maria Kjær

Lørdag den 24. oktober mødtes en fl ok glade bævere på 
Kvisten, for vi skulle ud og besøge en strudsefarm.

Da vi kom derud, startede vi med at se fårene og de nye 
lam, som var rigtig søde. Bagefter så vi på strudsene, som 
var rigtig store og kunne se lidt uhyggelige ud. Herefter var 
vi inde ved grisene og de små grisebasser, men de lugtede 
rigtig meget så vi skyndte os ud for at se på strudsene igen 
som var sjove at drille.

Da vi havde rendt og leget lidt var det tid til middagsmad. 
Bæverne skulle selv lære at smøre madpakker som en del af 
et mærke, så lederne havde medbragt maden og madpapir. 
Det gik rigtig godt med at smøre dem, og da alle endelig var 
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Kalenderen 
Se også på www.hansted-egebjerg.dk.

færdige, kunne vi spise de længe ventede madpakker.

Herefter legede nogle i en traktor, mens andre gik rundt inde 
ved fårene. Det var rigtig spændende! Da vi havde leget lidt 
igen, gik vi ned til en bæk, hvor nogle prøvede at bygge 
en bæverdæmning, mens andre syntes, det var sjovere selv 
at hoppe i bækken! Heldigvis skulle vi også have bål, så 
de våde bævere kunne varme sig her. Imens lavede lederne 
pandekager over bålet og dette var en stor succes hos de nu 
trætte og kolde bævere. 

Da pandekagerne var spist, var det til til at slutte af og takke 
Frede, fordi vi måtte besøge hans strudsefarm. Tak til alle 
de søde bævere for en dejlig dag!

November
Lørdag den 28. november kl. 10.00
Julecafé på Egebakken

Søndag den 29. november kl. 10.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Julemarked. Boderne åbner kl. 10. Juletræet tændes 
kl. 16.30.

Søndag den 29. november kl. 19.00
Julekoncert i Hansted Kirke
1. søndag i advent med det klassiske sangkor Can-
temus. 

December
Onsdag den 2. december kl. 12.00
Julefrokost på Egebakken
For beboere, pårørende, frivillige og brugere af Ege-
bakken. Se s. 20.

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

Lørdag den 5. december kl. 14.00
Udstilling på Egebakken
Fernisering og udstilling af malerier v/Laila Ulvskov

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.

Mandag den 14. december kl. 16.00
Egebjerg Brugs
Der bydes på and m/rødkål og vin, øl eller vand.

Torsdag den 17. december kl. 14.00
Egebakkens Venner
Julepakkefest for beboere på Egebakken
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Hansted Kirke
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og hyggeligt samvær i Kirkehuset. Se side 24.
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Torsdag den 17. december kl. 19.30
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Afholder bankospil. Dørene åbnes kl. 18.30.

Lørdag den 26. december kl. 15.00
Hansted Kirke
Julegløgg oog salmmesang. Se s. 24.

Tirsdag den 29. december kl. 19.00
Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen.

Onsdag den 30. december kl. 16.00
Egebjerg Brugs
Der bydes på champagne og kransekage. 

Torsdag den 31. december kl. 17.45
Nytårsaften i Hansted Kirkehus
Se side 27.

Januar
Tirsdag den 5. januar kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil

Tirsdag den 19. januar kl. 18.30
Hansted-Egebjerg Husholdsforening
Besøg hos Matas, Søndergade 45, Horsens.

Torsdag den 21. januar kl. 19.00
Egebakkens Venner
Torsdagsunderholdning (se opslag).

Tirsdag den 26. januar kl. 19.00
Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen.

Fredag den 29. januar kl. 20.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Generalforsamling

Februar
Tirsdag den 2. februar kl. 21.00
Frist for afl evering af stof til BROENs marts 
nummer
Sendes til hans.kurt@hansted-egebjerg.dk

Fredag den 5. februar kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil

Torsdag den 11. februar kl. 18.00
Hansted-Egebjerg Husholdsforening
Spis sammen aften i klubhuset ved Egebjerghallen.

Torsdag den 11. februar kl. 19.00
Sangaften i Hanted Kirkehus
Se side 24.

Søndag den 14. februar kl. 11.00
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Fastelavnsfest

Torsdag den 18. februar kl. 17.00
Egebakkens 5 års fødselsdag
Ved Egebakkens venner og Centerråd

Tirsdag den 23. februar 
Egebakkens 5 års fødselsdag
Ved Egebakkens venner og Centerråd

Tirsdag den 23. februar 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Revy. Revyprogrammet omdeles sidst i januar. 

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00
Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen.

Torsdag den 25. februar 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Revy. Revyprogrammet omdeles sidst i januar. 

Lørdag den 27. februar 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Revy. Revyprogrammet omdeles sidst i januar. 

Marts
Mandag den 8. marts 
Egebjerg Brugs
Generalforsamling. Nærmere i næste nummer af 
BROEN.

Torsdag den 18. marts kl. 18.30
Hansted-Egebjerg Husholdsforening
Nyheder med forårets blomster i klubhuset ved Ege-
bjerghallen. 

Flere arrangementer på Egebakken
se side 20
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Din lokale
varmeleverandør

Vejsalt
Træpiller
Træbriketter
Alt i  fast brændsel
Pejsetræ løs / net
Strøspåner i baller
Ridebaneflis
Afdækningsflis
Snittet Barkflis
Grillkul og Grillbriketter
Flaskegas og tilbehør
Industrigasser
Oplagsplads 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


