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Under arbejdet med BROEN 
gør jeg mig naturligvis nogle 
tanker om stoffet. Her vil jeg 
dele lidt af dem.
Når man på forsiden og side 2 
ser de fl otte vinterbilleder og 
under Dagplejen ser børnene 
muntre sig i sneen, så tænker 

jeg på, at denne vinter vil sætte 
sig stærkt i deres erindringer, så om et par ge-
nerationer kan de fortælle deres børnebørn, om 
hvordan det virkelig var vinter, da de var børn. 
Det er et rigtig fi nt debatoplæg, Mogens Kirke-
gaard har skrevet, om træerne nord for Hansted 
kirke er blevet for store? Det vil være dejligt, 
hvis vi fra Egebjerg kan få bedre udsigt til vores 
smukke Hansted kirke hele året.
Så synes jeg, at det er virkelig fl ot og en stor 
opgave Egebjerg Idrætsforening har påtaget sig 
ved at være arrangør/vært for DGI Østjyllands 
Landsmesterskab i håndbold den 16.-18. april. 
Jeg håber virkelig, at mange vil melde sig som 
hjælpere, så det bliver en succes, som hele byen 
kan være stolte af (se side 24 og 25).
Sidst men ikke mindst har jeg glædet mig over 
to indlæg fra elever i Ungdomsskolen. Det er 
dejligt at læse lidt om, hvad børn og unge ople-
ver og glæder sig over her og nu. 

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

Midt i den kolde januar har jeg truffet aftale med 
naturvejleder Thorke Østergaard om at mødes 
med ham på Naturcenter Skovgaard på Vand-

værksvej i Egebjerg. Heldigvis viser det sig at blive en 
strålende solskinsdag, og mit lille stykke have, som jeg ikke 
fi k gravet i efteråret, er nådigt dækket af sne. 
Indenfor i det gamle stuehus, hvor Marie og Johan Si-
monsen boede, da de drev landbrug på gården, er der ikke 
sket så meget. Men her møder jeg den 36-årige Thorke og 
må rette blikket godt opad, for han er meget høj. Jeg tænker, 
at det må være en fordel i hans arbejde, for det gør det un-
ægtelig lettere at kommunikere med en fl ok tilhørere; de vil 
alle kunne se ham.

Jeg får en dejlig varm kop kaffe og beder Thorke fortælle 
lidt om sig selv.
”Jeg stammer fra Vestjylland og er vokset op med meget 
natur omkring mig. Derfor var det også let for mig at vælge 
at læse biologi, og det gjorde jeg så i Odense. Det var min 
plan at blive amtsbiolog, men det viste sig at blive van-
skeligt at få ansættelse. Efter at Anders Fogh Rasmussens 
regering kom til, blev en masse stillinger skåret væk, og der 
var i en periode hundreder af ansøgninger til hver stilling, 
der blev opslået. 
Så efter min eksamen måtte jeg være glad for de jobs, der 
tilbød sig. Jeg arbejdede i kortere perioder bl.a. med over-
vågning af vandløb i Sønderjylland og et arbejde ved Vigel-
sø ved Odense Fjord. Jeg havde i mit studium speciale i fi sk, 
men kom så til at arbejde på terrariet i Vissenbjerg, altså 
med krybdyr; man måtte jo tage, hvad der viste sig. Men 
på terrariet havde jeg meget at gøre med skoleklasser og fi k 
efterhånden mere lyst til at arbejde med naturvejledning.” 

Thorke Østergaard bor i sydbyen og der er ikke langt til 
Boller og Klokkedal, også et dejligt område at gå ture i. 
Men på Skovgaard har han sin faste arbejdsplads, hvorfra 
han planlægger sit arbejde og udarbejder informationsma-
teriale. Og her er det naturligt at benytte Hansted Skov og 
søen til ekskursioner.
Stillingen som naturvejleder hører under kommunen, og han 
er alene om funktionen, selv om der er et godt samarbejde 
med Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere og kommun-
ens biologer. I en vis udstrækning kan han selv defi nere og 
prioritere arbejdsopgaverne, så det er en meget selvstændig 
stilling. Men de primære målgrupper er skoleklasser og bør-
neinstitutioner i det hele taget.
”Jeg synes, at børn har en stor interesse for natur og miljø, 
men meget af deres viden har de fra fjernsynet, og selv om 
der er mange naturudsendelser for de mindste, så kniber det 
mere, når man taler om de større børn. Der er mange udsen-
delser fra Afrika især og fra andre verdensdele, men formi-
dling af viden om dansk natur er en mangelvare. Vi mangler 
en Poul Thomsen, der kunne levendegøre viden om fx dyr 
fra vor egen natur.”

Hvor er skole og forældre henne, når det drejer sig om 
viden om naturen?
”Nu har Horsens kommune jo ansat mig til at formidle vi-
den om naturen. Men i gamle dage, da faget hed naturhisto-
rie, lærte børnene nok mere om dyr og planter. I dag kniber 
det med at kunne sætte navne på dyr og fugle ude i naturen, 
eller blomster, de ser. Det betyder noget for naturoplev-
elsen, at man kan genkende det, man møder i skov og ved 
strand. Forældrene overlader i vid udstrækning den side af 
børnenes orientering i verden til fjernsyn og skole.”
Thorke Østergaard mener, at han som faguddannet biolog 
kan give børn og unge en faglig viden, der er nødvendig 
for at de selv kan danne sig deres holdninger til emner som 
naturbevarelse og miljøbeskyttelse.
Det gør han blandt andet ved at lærere på byens skoler el-
ler børneinstitutioner træffer aftale med ham om fx en tur 
til skov eller vand for at iagttage livet i naturen og disku-
tere iagtttagelserne på stedet. Iagttagelserne kan så danne 
udgangspunkt for senere bearbejdelse i undervisningen der-
hjemme sammen med lærere eller pædagoger. 
Thorke Østergaard tilføjer: ”Voksne kan også komme på tur 
med naturvejlederen. Jeg arrangerer årligt 10-15 ture, som 
folk kan melde sig til ud fra turfoldere eller lignende. Ud 
over de offentlige ture, inkl. Blå Flag turene, så er alle i 
kommunen velkomne til at spørge, om jeg har tid og lyst 
til at guide en tur. Det er gratis, og eneste krav er, at man er 
et hold på omkring 10 eller fl ere (og selvfølgelig, at jeg har 
plads i kalenderen).

Thorke Østergaard i gang med forberedende arbejde til den 
nye sæson.
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Hvordan var det at komme her til egnen?
”Jeg blev ansat pr. 1. april 2009 og havde det store held, 
at jeg kunne være sammen med naturvejleder Ole Schmidt 
indtil 1. september, hvor han gik på pension. Det var en stor 
hjælp for mig at kunne trække på hans viden og erfaring, og 
det kan jeg heldigvis stadig gøre.”
Thorke Østergaard udtaler, at der ingen planer er om at æn-
dre noget på den praksis, at folk fra lokalområdet og Hors-
ens kommune i det hele taget kan få rådighed over et lille 

stykke havejord, hvor de kan dyrke grønsager mv. Han er i 
det hele taget åben for forslag og ideer til grønne aktiviteter 
på Skovgaard.

Vi ønsker Thorke Østergaard fortsat held og lykke i sit ar-
bejde. Der er jo meget focus på hans arbejdsområde i øje-
blikket. En god viden om naturen er forudsætningen for øn-
sket om at bevare den. 

Skovgaard er en af de gamle gårde i Neder Egebjerg. De blev også kaldt under ét for ”Skovgårdene”. Da Horsens Kom-
mune købte gården, varede det ikke længe, før man havde fået et par gamle kampestens staldbygninger væltet. Det skete så 
hurtigt, at der ikke kunne mobiliseres nogen protester fra lokalbefolkningen. Stuehuset anvendes til mødelokale og kontorer.
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Debatindlæg:

Træerne nord for Hansted kirke – 
er de blevet for store?

I december og januar kan vi glæde os over vor store og smukke Hansted kirke både om morgenen 
og om aftenen smukt oplyst. Også dagen igennem, hvad enten der er sol eller vejret er gråt, kan vi 
se kirken fra Egebjerg bakke, fordi der ingen blade er tilbage på træerne.

Da vore landsbykirker blev bygget for omkring 
tusind år siden, lagde man vægt på, at de skulle 
kunne ses. Kirken skulle visuelt indgå i folks dagli-

ge tilværelse, enten man arbejdede i marken eller hjemme i 
hus eller gård. Kirken skulle høres og ses og minde os om 
den tro, vi var blevet døbt til. Hvorfor man plantede træer 
ved kirken kan have noget at gøre med, at det var man vant 
til hjemmefra. Ved huse og gårde var der altid plantet træer, 
der skulle værne de stråtækte bygninger mod stormvejr og 
lynnedslag. Der var magi knyttet til store træer.
Desværre er træerne ved sydsiden af Hansted kirke i de se-
neste år blevet så høje, at vi i sommermånederne på grund 
af det tætte løv næsten ikke kan se kirken mere her oppe 
fra bakken, og det synes jeg er en skam. Hvad enten vi er 

fl ittige kirkegængere eller ej, så påvirker synet af kirken os 
positivt og minder os om noget væsentligt i vores liv.
Jeg synes, at menighedsrådet skulle tage initiativ til at under-
søge, hvordan folk generelt ser på mit ønske. Selvfølgelig 
er der problemer. Diverse myndigheder ønsker ud fra lov-
givning osv. at forhindre vandalisering af området omkring 
kirken, men det er der jo slet ikke tale om, selv om et par af 
de højeste træer fældes eller beskæres.   

Med venlig hilsen

Mogens Kirkegaard
Kastanjevænget 8, Egebjerg.

Det er et smukt syn at se ned mod Hansted i denne vinter, særlig efter et let snefald, hvor træernes profi ler står tydeligt 
aftegnede i den klare luft. Foto MK.
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Register over lokalhistoriske 
artikler i BROEN 1988-2009

Det er nu muligt at gå ind på Broens hjemmeside 
www.hansted-egebjerg.dk og søge i et nyoprettet 
register efter artikler med lokalhistorisk indhold i 

alle numre af Broen fra 1988-2009. 

Man vil i registret kunne få at vide, i hvilket nummer og 
årgang af Broen der står noget om en bestemt person eller 
et bestemt emne. Løbende foreningsstof er ikke medtaget.

Hvis du har gemt de gamle numre af Broen, kan du gå hen 
på dine hylder og hurtigt fi nde det.

Ellers er der to muligheder:

 Prøv at fi nde det du søger på Broens hjemmeside. Man-
ge årgange er scannet ind, og der kommer fl ere til. I 
registeret er nogle af titlerne på artiklerne markeret som 
links, så du direkte kan klikke artiklen frem på hjemme-
siden. Ellers kan du af registeret se, hvilken årgang og 
nummer du skal lede i. Flere titler vil efterhånden blive 
markeret som links. 

 Ellers kontakt lokalarkivet (åbent den 1. tirsdag i måne-
den kl. 14-16) eller Mogens Kirkegaard på tlf. 75 65 61 
09, så kan du låne de numre, du har brug for.

Venlig hilsen fra lokalarkivet

For at fi nde registret på www.hansted-egebjerg.dk skal du placere skrivemærket (cursor) på emnet ‘Artikler’. Der vises 
så en rulleliste med underemner. Når du fører cursor nedover rullelisten, fremhæves de enkelte underemner. Når‘Register 
over lokalhistoriske artikler i Broen 1988-2009’ er fremhævet, og du klikken en gang på musetasten, kommer du til regi-
stret, som på billedet ses bag rulleteksten. Den forsvinder, så snart du fører cursor væk fra rullelisten.
Det store register er ordnet alfabetisk. Hvis du har en rulleknap på musen, kan du rulle ned til det emne, du vil fi nde. El-
lers må du på tastaturet bruge ‘Page down’ (PgDn) eller ‘Page up’ (PgUp). Vi håber senere at få forfi net teknikken.
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Dagplejen til 
Julebørnegudstjeneste 

og Juletræsfest

Traditionen tro var vi først i december til jule-
børnegudstjeneste i Hansted kirke.
Efter at fl yverdragten var taget af, var det tid til at gå 

ind i kirken, et kæmpe stort rum.
Torsten kom som civil og tog senere sin præstekjole på, så 
var han præst.
Ringeren trak i tovet og fi k kirkeklokken til at ringe, nogle 
børn forsøgte, men øv det lykkedes ikke.
Vi sang nogle julesalmer og børnesange.
Tøjet på igen og over i kirkehuset, hvor menighedsrådet 
havde lavet risengrød til os.
Uhm! Dejligt en kold vinterdag.
Stor tak til Torsten, Ringeren Sigfred, Organisten og menig-
hedsrådet for dette gode arrangement.

Dagplejens juletræsfest blev afholdt i klubhuset, da 
vi ikke kunne være i legestuen. Egebjergs aktivi-
tetscenter var under renovering.

Først blev kaffen nydt, der blev danset rundt om juletræet 
og sunget julesange, så kom julemanden på besøg. Vi sang 
for julemanden, han fi k ”julegrød”. Delte julegaver(en bog) 
ud til de spændte børn.
Nu drog julemanden videre, han havde jo travlt, der var 
mange søde børn, han skulle besøge.
Nu ryddede vi op, nogle forældre/bedsteforældre tog deres 
barn med hjem og vi dagplejere drog hjem til lidt frokost, 
derefter fi k børnene en god og velfortjent middagslur.
En god og hyggelig formiddag.
Tak til forældre/bedsteforældre for den store opbakning.

JJuubbiiiiiiiiii! Dejlige vinterlege i en masse ! Dejlige vinter sne
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Jubiiiii! Dejlige vinterlege i en masse rlege i en masse snesne
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Faste aktiviteter
marts - april - maj

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   
  23/3 – 20/4
  Kl. 13.00 Glashold v/Aksel Blomstrøm,
  Lilly Jensen, Grethe Kristensen, Lita  
  Pedersen og Trude Larsen. 
  Kl. 13.00 Bridgehold 1. kontaktperson  
  Bodil Jensen. (sidste gang d. 30/3)
  Kl. 14 – 16 Lokalarkivet åbent første   
  tirsdag hver måned
Onsdage (formiddage)
  Kl. 10.00 Spil. Ude el. inde, afhængigt  
  af vejret. Kontaktperson Jytte Guldmann
  Kl. 10.00 EDB. Kontaktpersoner 
  Flemming Sørensen/Peder Pedersen.

Onsdage (eftermiddage): 
  Kl. 13.30 Petanque. Kontaktperson 
  Vagn Jensen.
  Kl. 13.30 Kreativ korthold v/Ninna   
  Jensen.
  Kl. 13.30 Seniordans v/Jeanette Børge- 
  sen og Elly Kristensen (17/3 sidste gang
  i foråret).
  Kl. 15.00 Sidste onsdag i hver måned
  er der gudstjeneste

Torsdage: 

  Kl. 7.30 – 11.30 Selvtræning i redska-  
  ber i kælderen.
  Kl. 9.30 Gymnastik i cafeen v/ Ingelis   
  Ribberholt/Jytte Guldmann .
  Kl. 13.00 Bridgehold 2 (sidste gang   
  22/4)
  Kl. 13.30 Kortspil - rommy, whist  eller
   andet spil i cafeen og kælderen 
  2. og 4. torsdag 
  Kl. 14.00 Hyggekomsammen i plejebo  
  liger v/ Irene og Eva. 

Fredage: 

  Kl. 9.30 Yoga i kælderen (holdet er fuldt  
  besat) Kontaktperson Birthe Balle 
  (8/1– 26/3 )
  Kl. 10.00 Videobiograf i plejeboliger.   
  Kontaktperson Tove Jørgensen
  Kl. 14.00 Bobspil i kælderen
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Arrangementer
marts - april - maj

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.

Marts

Tirsdag den 2. marts kl. 19.00 
Bankospil v/Egebakkens Venner

Torsdag den 18. marts kl. 14.00 
Årsmøde i Centerrådet og Generalforsamling i 
Egebakkens Venner (se opslag på Egebakken)

Lørdag den 27. marts kl. 14.00 
Lørdagshygge v/Centerrådet

Onsdag den 31. marts kl. 15.00
Gudstjeneste

April

Tirsdag den 6. april kl. 14.00 
Mannequinopvisning v/Centerrådet

Tirsdag den 6. april kl. 19.00
Bankospil v/Egebakkens Venner

Fredag den 9. april kl. 14.00 
Fernisering

Torsdag den 15. april kl. 14.00 
Underholdning med Nr.Vangs Mandskor 
v/EgebakkensVenner

Lørdag den 24. april kl. 14.00 
Lørdagshygge v/Centerrådet

Onsdag den 28. april kl. 15.00 
Gudstjeneste

L

Maj
Tirsdag den 4. maj kl. 19.00 
Bankospil v/Egebakkens Venner
Fredag den 7. maj kl. 10-14 
Åbent Hus v/Centerrådet (se invitationen på side 13 og 
opslag på Egebakken)
Torsdag den 20. maj kl. 13.00
Eftermiddags udfl ugt for beboere på Egebakken, 
brugere af centret og medlemmer af Egebakkens Venner 
(se opslag på Egebakken) Arr. Centerrådet og Ege-
bakkens Venner
Onsdag den 26. maj kl. 15.00
Gudstjeneste
Lørdag den 29. maj kl. 14.00
Lørdagshygge v/Centerrådet
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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
Personalerepræsentant ....... Jytte Guldmann .............................. 76 29 49 34

Tirsdag den 2. marts kl. 19.00
Bankospil

Torsdag den 18.marts kl. 14. 
Egebakkens Venner afholder 
Generalforsamling.
Samme dag efter kaffen afholder 
Centerrådet Årsmøde.
Bestyrelserne er vært ved kaffen. 
Opslag med dagsordener, kan ses på 
Egebakken.

Tirsdag den 6. april kl. 19.00
Bankospil

Tirsdag den 4. maj kl. 19.00
Bankospil

EGEBAKKENS VENNER
PROGRAM FOR
marts - april - maj 2010



Invitation fra Centerrådet på Egebakken:

.

PS.: Cafeen er åben.

Centerrådet på Egebakken
Egebjergvej 148, Egebjerg
8700 Horsens
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Gudstjenesteliste for Lundum-Hansted
Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke
Søndag den 7. marts
3.søndag i faste. 10.30 Torsten Ringgaard 9.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 14. marts
Midfaste. Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 21. marts
Mariæ Bebudelsesdag Se Hansted 9.00 Jytte Ibsen

Søndag den 28. marts
Palmesøndag 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Torsdag den 1. april
Skærtorsdag Se Hansted 17.30 Torsten Ringgaard

Gudstjeneste med påskemåltid.

Fredag den 2. april
Langfredag. 10.30 Torsten Ringgaard 19.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 4. april
Påskedag 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Mandag den 5. april
2.påskedag Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 11. april
1. søndag efter påske Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard.

Søndag den 18. april
2.søndag efter påske 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 25. april
3. søndag efter påske Se Hansted 9.00 Jytte Ibsen

Fredag den 30. april
Bededag. Se Hansted 9.00 og 11.00 Konfi rmation

Torsten Ringgaard

Søndag den 2. maj
4. søndag efter påske 10.30 Torsten Ringgaard 9.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 9. maj
5.søndag efter påske 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Torsdag den 13. maj
Kristi himmelfartsdag Se Hansted 9.00 Jytte Ibsen

Søndag den 16. maj
6. søndag efter påske Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 23. maj
Pinsedag 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Mandag den 24. maj
2.pinsedag

Fælles gudstjeneste
Lunden Horsens

Fælles gudstjeneste
Lunden Horsens

Søndag den 30.maj
Trinitatis. Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 6.juni
1.søndag efter Trinitatis 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard
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Kirkebil for Lundum sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til 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: 
Asger Højland Lorentzen, Lundumhedevej 77, 

8700 Horsens. Tlf. 75 65 47 03

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

Gudstjenester Egebakken:

Onsdag 31. marts
Onsdag 28.april
Onsdag 26. maj

Kaffe 
kl. 15.00
Gudstjeneste
kl. 15.30
{

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk
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Salmemaraton på skift i kirkerne i og 
omkring Horsens.
Den 21.januar havde vi salmemaraton i Hansted 

kirke, hvor vi sang 20 salmer fra salmebogen. 
Præsten fortalte mellem hver salme lidt om forfat-

teren og hans budskab med sit digt. 
Det var en rigtig skøn aften med 80-90 sangglade menne-
sker, der kom fra nær og fjern. Jeg vil opfordre dig til at del-

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.

tage fremover, du som har lyst til at få lidt mere kendskab 
til den danske salmebog. Det er en hyggelig aften, hvor der 
også er tid til kaffe, kage og samtale.

Halvårsprogram kan hentes i dit lokale våbenhus eller læses 
herunder. 

Ny Sangaften

Den annoncerede sangaften torsdag den 
11.februar i Hansted blev afl yst og 
fl yttes til

torsdag den 4.marts kl 19.00
Programmet er det samme: vi starter i 

kirken med sange, salmer og “koriske” 
indslag. Derefter fortsætter vi fællessan-

gen i kirkehuset, hvor der som sædvanlig kan 
købes kaffe og kage.

Venlig hilsen
Lundum-Hansted Menighedsråd
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Jagtgudstjeneste kan vi 
vel godt kalde det. For 
glædeligt er det, at vi 

søndag den 14.marts ved 
gudstjenesten kl.10.30 i 
Hansted kirke får besøg af 
Jagthornsblæserne, der vil 
blæse et par numre for os. 

Alle er velkommen med 
eller uden jagttegn.

Jagtgudstjeneste

Tag en tur med 
til de krigsramte områder

Torsdag den 25.marts kl.19.30 får vi 
besøg af Oversergent Henrik i Hansted 

Kirkehus. Henrik arbejder indenfor forsvaret 
og har været udsendt til Bosnien, Irak og Af-

ghanistan. Han er netop vendt hjem fra Afghani-
stan og vil fortælle os om sin tid som udsendt 
med billeder og levende beretninger derfra. 
Der er fri entre men kaffen koster 20 kr.
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Græsplænen
Lysbilledforedrag i Kirkehuset i Hansted

torsdag den 11. marts 2010,  kl 19.30

Graveren viser eksempler på det store i det små,
og mindes sommerdage i drengeårene, hvor han lå

på græsplænen med sin onkels store læseglas
og var nysgerrig.

Billederne er taget i 2008 og 2009; de fl este på
plænerne omkring kirken.

Vi kommer helt tæt på og ser
mariehønen , sneglene , regnormen , myrerne

vintergækken , violen ,  femkløveren  

Der er fri entre og menighedsrådet serverer kaffe i pausen
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Gudstjeneste og fælles-
måltid i Hansted kirke 

skærtorsdag

Den 1. April klokken 17.30 kan vi endnu en gang mødes til gudstjeneste og et fælles 
måltid i erindringen om Jesu sidste måltid med sine disciple, en fi n oplevelse i vores 
smukke kirke.

Alle er meget velkommen til at deltage i det gratis måltid. Man skal dog melde sig til hos 
Bettina Christensen på tlf. 75 65 68 40 eller mail bettina@exsos.com.
Der vil også blive hængt et opslag op i kirken hvor man kan skrive sig på.

Venlig hilsen Lundum og Hansted menighedsråd.
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GÅ MED I LUNDEN
2. pinsedag, mandag den 24. maj kl. 10

Kom og oplev en fælles gudstjeneste for alle kirker i Horsens Provsti 2.pinsedag kl. 10. 
Tag madkurven med og nyd din frokost i det grønne græs efter gudstjenesten.
Venlig hilsen
Torsten Ringgaard
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Menighedsmøde
Torsdag den 15. april kl. 19

Torsdag, den 15. april 2010 kl. 19,00 afholdes 
menighedsmøde i Kirkehuset i Hansted.
I januar 2009 vedtog folketinget ændringer i en 
række af de love, der gælder folkekirken.
• Menighedsrådet indkalder en gang om året 

til et menighedsmøde, hvor rådet redegør 
for sidste års regnskab og det kommende års 
budget.

• Menighedsrådet afl ægger beretning om rå-
dets virksomhed i det forløbne år og orienter-
er om den planlagte virksomhed i det kom-
mende år.

Menighedsrådet håber på stort fremmøde og er 
vært ved et mindre traktement.
Alle er hjertelig velkommen.

Venlig hilsen
Hansted menighedsråd
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 i EgebjerggebjergForåret står for døren. Og allerede nu kan vi mærke, at der er fl ere lyse timer, og energien sti-
ger. Her et forslag til at udnytte lidt af den nye energi på at være med til at få den bedst mulige 
Dagli´brugs i Egebjerg:

Bliv medlem af butiksrådet i din Dagli’brugs 

Årsmøde den 8. marts 2010 kl.19.30 i forsamlingshuset
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Beretningen om årets gang af formanden
3. Beretningen om butikkens drift af uddeleren
4. Indkomne forslag (skal være meddelt skriftlig senest 8 dage før årsmødet)

Årsmødet suspenderes i en ½ time, så medlemmerne kan drøfte beretningerne og opstilling til butiksråd.
Imens kan der nydes friskbagt kage og kaffe. Der en desuden til hver en øl eller vand.

5. Indlæg til beretningerne
6. Valg af medlemmer til Butiksrådet
  på valg er
 - Hans Kurt Jacobsen (ønsker ikke genvalg)
 - Yvonne A. Christiansen (ønsker ikke genvalg).
7. Eventuelt.

OBS! Der er brug for nye medlemmer i butiksrådet, da Hans Kurt og Yvonne ikke ønsker 
genvalg. Egebjerg er jo vokset meget i de senere år, så en plads i Butiksrådet er en god 
måde at lære både nye og gamle Egebjergenserne og deres Brugs at kende.

Hvordan bliver du medlemsvalgt? 
Du skal have et personligt medlemskort mindst en måned før årsmødet.
Ret eventuelt henvendelse til uddeleren og mød op til årsmødet. 
Når man er valgt ind i et butiksrådet, bliver man kaldt medlemsvalgt.
Hvorfor i Butiksrådet?  
Som frivillig i FDB (medlemsvalgt) har du en unik mulighed for at arbejde med vigtige emner som bæredy-
gtighed, ansvarligt forbrug og forbrugeroplysning, herunder FDB’s fi re mærkesager: Sundhed, miljø, klima 
og etisk handel.
Et butiksråd drøfter butikkens strategiske udvikling og udarbejder sammen med butikkens uddeler en han-
dlingsplan for det kommende års medlemsaktiviteter i og omkring butikken. 
Der er årligt fl ere butiksaktiviteter omkring mærkesagerne, både nogle som FDB arrangerer fra centralt hold, 
og nogle man selv i butiksrådet står for.

Jeg, Yvonne, takker af som formand for Butiksrådet i Egebjerg Dagli’brugs. Tak til kunderne for hyggesnak ved 
de forskellige arrangementer, vi har holdt i brugsen. Mit ønske er, at der fi ndes en eller rettere nogle stykker, som 
har lyst til at gå ind i et konstruktivt og engageret samarbejde med uddeleren om at få den bedst mulige butik.

Yvonne A. Christiansen
Formand for butiksrådet

i Egebjerg
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Program for marts, april, maj 
2010

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.

Onsdag den 5. maj 
Generalforsamling

kl. 19.00 
i klubhuset ved 
Egebjerghallen.

Aftenen starter med generalforsamling 
kl. 19. Derefter drikker vi kaffe. Aftenen 
afsluttes med bankospil. 

Tilmelding til bestyrelsen senest den 
29. april

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, Kastanjeallé 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 Idrætsforening er den 16.- 18. april arrangør/vært for afh oldelse af DGI 
Østjyllands Landsmesterskab i håndbold.

Det er en god mulighed for at tjene penge ti l ungdomsarbejdet i alle afdelinger i 
EIF, samt profi lere klubben og Egebjerg. Vi står overfor en stor opgave, hvor vi 
har brug for rigti gt mange hjælpere.  Vi forventer, at 400-500 håndboldspillere vil 
deltage. 

Der skal spilles håndbold i 7 haller i Horsens og omegn, hvor vi skal bemande 
dommerbordene. 
Spillerne skal overnatt e på Egebjerg- og Stensballe-skole, hvor der skal være 
hjælpere ti lstede.
Der skal laves 2 x morgenmad, frokost lørdag og søndag, og afh oldes fest lørdag 
aft en i Egebjerghallen.

-så vi har rigti gt meget brug for DIG, DIN NABO og DINE VENNER og og og
– ti l gengæld kan vi garantere nogle sjove, akti ve ti mer i samvær med andre 
frivillige. Der er planer om en medhjælperfest eft er arrangementet.

På skemaet på næste side kan du ti lbyde din hjælp – sæt gerne mange krydser - 
vi skal nok fordele indsatsen. Der er to skemaer, så fl erei familien kan ti lbyde 
deres hjælp. Vi kender først det endelige deltagerantal omkring 1. april, og derfor 
vil den endelige bemandingsplan først være klar umiddelbart hereft er. 

Skemaet kan afl everes på nedennævnte adresser, ti l din træner eller i postkassen i 
cafeteriet – hurti gst muligt og gerne inden 15. marts.

Spørgsmål ti l:

Linett e Duch, Kastanjeparken 40, mobil 29806261   
Karen Laursen, Egesholm 53, mobil 61611579

Venlig hilsen

Jakob Gundal Nikolajsen – formand for EIF

Haves: Landsmesterskaber i håndboldHaves: Landsmesterskaber i håndboldSøges: frivillige hjælpereSøges: frivillige hjælpere
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Haves: Landsmesterskaber i håndboldSøges: frivillige hjælpere



Tilmeldingen som hjælper ved landsmesterskaberne i hånd-
bold kan afl everes til enten:
• Din træner
• Postkassen i cafeteriet
eller afl everes / sendes til
• Linette Duch, Kastanjeparken 40, Egebjerg, 8700 Horsens
• Karen Laursen, Egesholm 53, Egebjerg, 8700 Horsens 

Tilmeldingen som hjælper ved landsmesterskaberne i hånd-
bold kan afl everes til enten:
• Din træner
• Postkassen i cafeteriet
eller afl everes / sendes til
• Linette Duch, Kastanjeparken 40, Egebjerg, 8700 Horsens
• Karen Laursen, Egesholm 53, Egebjerg, 8700 Horsens 
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VIGTIGE DATOER 
I EIF

Standerhejsning 2010
Søndag den 27. februar kl. 11.00

Igen i år afholder vi standerhejsning, hvor vi åbner sæsonen 2010 med lidt fodbold 
og efterfølgende suppe i cafeteriet ca. kl. 13.00

Det er et par hyggelige timer, for senior, oldboys og oldgirls.
Arrangementet er gratis.

Gymnastik opvisning 2010
Onsdag den 14. april kl. 16.30

Vi følger kæmpe succesen fra 2009 op med en fl ot opvisning, hvor vores mange 
gymnaster viser hvad de har lært i løbet af året.

Husk at medbring bedsteforældre.

Efter opvisningen er der fællesspisning til meget rimelig pris.
Tilmelding til din træner

Landsmesterskab 2010 for senior håndbold
Weekenden 16. april – 18. april.

Egebjerg Idrætsforening har fået den ærefulde opgave at afholde landsmesterskab 
for seniorhåndbold. Det er en meget stor opgave, som vil kunne give foreningen en 

stor sum penge til aktiviteter i fremtiden.

Meld jer som hjælper til denne dag, hos din træner

Foldboldens dag
Lørdag den 29. maj

Masser af fodbold aktiviteter ved hallen.
Arrangementet er for alle medlemmer.

Sommerfest
18. – 20. juni

Igen i år er der gadefodbold, hvilket dog er fl yttet til lørdag eftermiddag.
Lørdag aften er der stor fest i hallen – kun for voksne.

Program tilgår.

Se også www.hoppepudeudlejes.dk
Vandværksvej 26C                   Tlf.  75 65 66 33                               CVR nr. 30 03 12 02
8700 Horsens                  www.egebjerg-if.dk                jg@Troelsen-gundal.
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Badminton – 
nyt!

Det går forrygende! Der kommer stadig nye spillere 
ti l. I skrivende stund er der lige kommet 2 drenge 
på 6 og 7 år mere. Så skulle der stadig sidde nogen 

derude og tænke, at det nok ikke kan betale sig – så er det 
altså ikke for sent. Bare kom.

En sød lille historie fra hallen: En mor kom med sin søn 
som måske godt kunne tænke sig at spille badminton og 
spurgte om der evt. var plads? Selvfølgelig var der plads. 
Da jeg spurgte om han ikke ville være med, var svaret NEJ. 
Han ville bare lige kigge på i dag. ”Har du tøj og sko med?” 
spurgte jeg. ”Ja” svarede han. ”Vil du så ikke bare lige være 
med ti l starten, så kan du tage dine sko på og beholde dit 
alm. tøj på? Væk, var han og 15 sek. eft er stod han med 
lange bukser, kondisko, ketcher og en bold, og var i gang 
med det de andre var sat ti l!!!  Han glemte vist, at han kun 
ville være med ti l starten, for pludselig var badmintonti -
men forbi, og han havde været med hele ti den!

Næste gang han kom ti l træning, var det med shorts og hele 
udstyret. Hele familien havde været i gang med at øve save 
og i at ramme bolden hjemme i huset – han var bare blevet 
SÅ MEGET bedre. Og ja, 14 dage eft er han mødte forsigti gt 
op i hallen, har han nu ti lmeldte sig sit første stævne! 

Det er blandt andet derfor, det er skønt at være træner!!!!! 

Siden sidst har der i november måned været stævne i Jelling. 
Her deltog vi selvfølgelig også. Sidste år løb vi af sted med  2 
pokaler. Denne gang var det så Sti ne Gry Nielsen som kæmpe-
de sig ti l pokalen. Det var rigti g fl ot Sti ne – KÆMPE TILLYKKE.

En uge senere var der stævne i Torsted hallen. Et stævne hvor 
det gælder om at være med og spille mod andre, man ikke 
kender. Det var en god dag. Der var virkelig nogle som spillede 
det bedste, jeg længe har set. En spiller havde en stor del af 
hele sin nærmeste familie m/påhæng med – og hvem vil ikke 
gerne vise hvad man kan? Det gjorde han også!

For en del var det deres første stævne, og der var en vis spæn-
ding omkring, hvad der skulle ske. 

Alle var garanteret 3 kampe og der blev arbejdet for det. Der 
var vist ikke nogen som ikke vandt mindst 1 kamp. Nogle var 
ude i nogle fantasti ske jævnbyrdige kampe. 

Til slut fi k alle en deltagerpræmie som var rigti g fi n. Det var en 
fantasti sk dag med mange trætt e og glade badmintonspillere 
og også en glad træner!

Inden stævnet i Torsted, tog jeg kontakt ti l Torsted Badminton, 
hvor jeg spurgte om de ikke havde lyst ti l at komme en tur 
ti l Egebjerghallen med 10-12 dygti ge spillere, for så kunne vi 
lave en lille turnering med holdet fra kl. 17-18. Det syntes hun 
var en fantasti sk ide og ville vende ti lbage…. Jeg har rykket og 
venter stadig…..

I december havde de 2 af holdene besøg af en meget dygti g 
badmintonspiller og instruktør Emil fra DGI. Emil havde vi hy-
ret for at komme med nogle nye input m.m. Det var en meget 
indbringende dag og spillerne var gode ti l at lytt e og gøre som 
han sagde.

Tja… så blev det jo også jul og det fejrede vi med at spille og 
lege på holdene alt eft er hvad de havde lyst ti l – og selvfølgelig 
røg der lige en slikpose med hjem – de store på 15-16 år var 

Stine Gry Nielsen kæmpede sig til pokalen ved stævnet i 
Jelling.
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ikke for store ti l at få slikpose.

Hver mandag aft en fra kl. 20.30 – 23 spilles der seniorbadmin-
ton m/k i Egebjerghallen, hvor alle kan komme – også selv om 
man ikke har en makker. Man spiller med dem der er!

Holdets absolutt e bedste spiller Michael Svedergaard, fi k jeg 
lokket ti l at komme og give nogle gode fi f på det ene hold, 
hvilket var rigti g godt. Tak Michael.

Når dett e blad udkommer, har vi været ti l kommunemester-
skab, hvor vi jo håber på mindst én kommunemester, hvilket 
vi jo har fået for vane.

Der vil også være stævne i Fredericia og Daugaard.

Til sidst kan jeg kun opfordre forældre ti l at ti lmelde sig som 
hjælper ti l Landsmesterskab i Håndbold (den seddel i fi k udle-
veret). Hvis den er bortkommet så sig ti l! 

Det giver en hel del penge ti l idrætsforeningen, som du og 
dine børn kan få glæde af i foreningen.

Med sportslig hilsen
Tina Jørgensen

Badmintontræner, tlf. 75 65 62 00
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Fodbold 
Træningstider
udendørs forår 2010

Mandag:
U12-13 Drenge 17.30 - 19.00
Senior 19.00 - 21.00

Tirsdag:
U13-15 Piger 17.00 - 18.30
U15 Drenge 18.00 - 19.30

Onsdag:
U12-13 Drenge 17.30 - 19.00
Senior 19.00 - 21.00

Torsdag:
U13-15 Piger 17.00 - 18.30
U15 Drenge 18.00 - 19.30

Opstart: Perioden 01.02.10 - 31.03.10

Belægningsarbejde
Alt arbejde med  indkørsler-terrasser-støttemure 

mm. udføres. Både i beton og natursten.
Nyanlæg og omlægning af græsplæner.

Græsslåning.
Grave-, støbe- og jordarbejde mm.

Snerydning saltning.

 Lars Madsen  Gl. kirkevej 17  Egebjerg    
Tlf. 40387047
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Mandag:
U10-11 Drenge 15.45 - 17.15 Bane 2 Brian & Steen
U6 Mix 16.00 - 17.00 Håndboldbane 1+2 Lone & Nina
U12-13 Piger 16.30 - 18.00 Bane 2 John
U7 Drenge 17.00 - 18.00 Håndboldbane 1+2 Fritz
U14-15 Piger 17.30 - 19.00 Bane 2 Klaus
U15 Drenge 19.00 - 20.30 Bane 2 Jonas

Tirsdag:
U7 Piger 16.15 - 17.15 Håndboldbane 2 Klaus & Elsebeth
U8 Mix 16.30 - 17.30 Håndboldbane 1 Mette & Marianne
U9 Drenge 16.30 - 17.30 Bane 2 Sacka
U9 Piger 17.30 - 18.30 Håndboldbane 1+2 Lars & Ole
U12-13 Drenge 17.30 - 19.00 Bane 2 Kim
Senior Herrer 19.00 - 21.00 Bane 2 Heine & Steen

Onsdag:
U10-11 Drenge 15.45 - 17.15 Bane 2 Brian & Steen
U7 Drenge 16.15 - 17.15 Håndboldbane 1+2 Fritz
U12-13 Piger 16.30 - 18.00 Bane 2 John
U5 Mix 17.15 - 18.00 Håndboldbane 1+2 Lea & Mette & Minna
U14-15 Piger 17.30 - 19.00 Bane 2 Klaus
U15 Drenge 19.00 - 20.30 Bane 2 Jonas

Torsdag:
U8 Mix 16.30 - 17.30 Håndboldbane 1+2 Mette & Marianne
U9 Drenge 16.30 - 17.30 Bane 2 Sacka
U12-13 Drenge 17.30 - 19.00 Bane 2 Kim
Senior Herrer 19.00 - 21.00 Bane 2 Heine & Steen

Træningstider fra 01.04.10
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Så er du måske 
lige den vi søger!!
• EGEBJERG IF SØGER EN 

PERSON, som vil hjælpe 
med at holde orden i bold-
rummet.

• Holde orden på bolde, keg-
ler, tøj og stå for indkøb af 
diverse ting. 

Nyt fra 
Cafeteria 
foreningen

Her går det godt     og det skyldes ikke mindst vores 
mange frivillige hjælpere.

Vi kunne godt bruge nogle fl ere frivillige hjælpere, også til 
vores weekend-vagter. 

Der er ikke faste vagter på i weekenderne, men vi mangler 
nogle som vi kan ringe til ved store stævner mm.

Har du lyst til at hjælpe os, med at kunne holde åbent så 

meget som muligt i cafeteriet, så meld dig som frivillig 
hjælper. 

Alt arbejdet i cafeteriet er frivilligt, og det samme gælder 
for, hvor mange vagter du har lyst til at tage.

Ring og hør nærmere om det at være frivillig hjælper til

Mette Andersen 2635 6519

DU KUNNE VÆRE EN PERSON,  
FORÆLDER, BESTEFORÆLDER, 
SOM HAR TID OM FORMIDDAGEN-EFTER-
MIDDAGEN TIL AT GÅ EN TUR I BOLD-
RUMMET OG KIKKE ET PAR GANGE OM 
UGEN. 

LØNNEN ER IKKE STOR, MEN DET VIL 
VÆRE EN STOR HJÆLP FOR EIF FOD-
BOLD. 

HAR DETTE INTERESSE, ELLER HAR DU 
SPØRGSMÅL, SÅ RING TIL:
 HANS TLF. 23711825 eller
 BENT TLF. 20953634.
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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 23. februar, 30. marts og 27. april

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

til gavn for ungdommen i EIF

November

Linda Jensen 200,00 kr. Niels Juhl 100,00 kr. 
Michael Mikkelsen 100,00 kr.  Erna Striboll 
50,00 kr. Keld Stidsen 50,00 kr. Lars Sørensen 
50,00 kr. Dorthe Sørensen 50,00 kr.

December

Peter Sørensen 200,00 kr. Lis Kjærgaard 
100,00 kr. Ejvind Kjærgaard 100,00 Max An-
dersen 50,00 kr. Kurt Nielsen 50,00 kr. Palle 
Koch 50,00 kr. Kjeld Andersen 50,00 kr.

Januar

Evan Pedersen 200,00 kr. Familien Olesen 
100,00 kr. Bodil Andersen 100,00 kr. Jette Hen-
riksen 50,00 kr. Karin Hellebo 50,00 kr.  Jane 
Andersen 50,00 kr. Ole Jørgensen 50,00 kr.

Der er ledige numrer i støtteforeningen, 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.

Seneste 
udtrækninger på 
kontingent numrer

Seneste 
støttebeløb

Tur til Julestævne i Skjern 
for U16-håndboldpigerne.

Tur til Holland for fodbold 
drenge årgang 1997/98.
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Gruppejuletur
 27-29/11 2009

Tekst: BL Villy Mathiasen Foto: BL Villy Mathiasen og FA Patrick Jensen

Traditionen tro skulle alle spejderne i gruppe på 
juletur. Vi startede fredag d. 27/11 sidst på efter-
middagen, hvor kursen blev sat mod Himmel-

bjerget. Her ligger Sletten, en dejlig stor spejderhytte, 
hvor vi for 6. år i træk skulle holde juleturen.

Fredag aften efter de medbragte madpakker, skulle 
der pyntes op, men først skulle vi have lavet ju-

lepynt, musetrapper og guirlander, til både juletræ og 
til lokalerne. Og til julehygge hører selvfølgelig også 
æbleskiver.
Efter alle spejderne var sendt i soveposerne, kunne vi 

holder ledermøde, hvor Gustav og Tanja havde for-
beredt et lille kursus.

Lørdag formiddag havde hver enhed selv planlagt 
deres aktiviteter. Bæverne og ulvene lavede en 

romersk stridsvogn, som de skulle løbe om kap med. 
Lørdag eftermiddag var vi på løb med 10 poster sam-
men med alle de forældre, som var kommet. Løbet var 
både for spejderne og for forældre og søskende, som 
havde lyst til at more sig sammen med deres børn en 
eftermiddag. Løbet varede hele eftermiddagen kun af-
brudt af en kaffepause.
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Så da det blev mørkt udenfor, samledes forældrene in-
denfor til en snak om Egebjerg gruppe, mens børnene 
spillede jule bingo. 
Endelig blev det tid til den store julemiddag: fl æskesteg 
med både brunede og hvide kartofl er og rødkål. Til 
dessert skulle vi have risalamande, inden vi havde lejr-
bål foran pejsen. 
Til sidst var der kaffe og kage inden alle ulve og bæ-
vere sagde farvel, for det var kun junior, trop og senior 
der skulle blive der til søndag middag. Efter at de små 
var kørt hjem var de større ude på en lille vandretur i 
mørket. Aftenen sluttede med hygge indtil de skulle i 
poserne.

Søndag var der oprydning, rengøring og fælles leg 
på programmet inden de sidste også forlod Sletten 

og kørte hjem kl.13.00.

Til slut en kæmpe tak til grupperådet, som var med 
hele tiden og lavede mad til os, så vi, ledere, kunne 

være ved spejderne. De lavede også den store julem-
iddag til alle de 170 som var med til spisningen lørdag 
aften. Det var rekord stort antal til spisning i år. Hatten 
af - det klarede de fantastisk.

Tak til alle spejdere og ledere for en god juletur med 
godt humør.
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Bævernes 
juleafslutning
Tekst: BL Villy Mathiasen

Bæverne holdt juleafslutning tirsdag den 15/12.

Pakkeleg var på programmet,  
hvor vi skulle slå 6’ere for at 
få fi ngrene i en af de mange 
spændende pakker.
Heldigvis var der rigtig god 
opbakning, så vi havde hele 
38 pakker med i spillet for 
alle bævere og ledere ville 
gerne være med. 

Alle pakkerne var i det andet lokale, hvor de heldige kunne 
gå ind og vælge den bedste pakke.

Efter alle pakkerne var fordelt, var der tid til en lille historie 
og til slut æbleskiver. Efter en dejlig bæver afslutning kunne 
vi ønske hinanden en rigtig glædelig jul.

Nytårsparade
 i Egebjerg

Tekst: TL Jette Jørgensen
Foto: Henning Mathiasen

Traditionen tro holdt 
KFUM-spejderne i 
Egebjerg Nytårspa-

rade den 10. januar 2010. 
Meget var som det plejede at 
være, men der var også over-
raskelser. 
Arrangementet startede med 
et stort optog af ca. 125 spe-
jdere og forældre, som med 
fanen i spidsen gik fra spe-
jderhuset i Egebjerg til Kir-
ken i Hansted. Her deltog alle i Gudstjenesten, og var således 
med til barnedåb, hvor en spejderleders barn blev døbt. 

Efterfølgende var der hyg-
gesnak med kakao og boller i 
kirkehuset. Inden uddeling af 
årsstjerne og forældremøde 
blev seniorerne kaldt op for 
at modtage en gave. Gaven 
var et telt, en Lavo, som var 
sponsoreret af Vestjysk Bank, 
og overrakt af Jørn Tang. Alt 
i alt en hyggelig eftermiddag 
og en god start på et nyt spej-
derår.
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En stor æra er slut
Bodil og Knud Erik stopper

Så er en stor æra slut hos KFUM spejderne i Egebjerg. 
Bodil og Knud Erik har valgt at stoppe som kasserer og 
webmaster.
Bodil stoppede sidste år som gruppens kasserer, som hun 
bestred i 26 år. 
Hun styrede gruppens økonomi med en ”hård”, men ret-
færdig hånd. Hun sagde aldrig nej, hvis man spurgte om 
hjælp. Hun kom trofast på Kvisten med girokort, Egebladet 
og hvad lederne ogforældre havde bestilt i spejderbutikken. 
Denne opgave har hun sagt ja til at fortsætte med.
Jeg mener ikke gruppen kan takke Bodil nok for hendes 
store arbejde. Opgaven er ganske frivillig og ulønnet. 
Kæmpe tak for alt, hvad du har ydet for gruppen.

Knud Erik har ligeledes valgt at stoppe sine aktiviteter i 
gruppen. Han var redaktør af gruppens blad: Egebladet. 
Senere blev han webmaster for gruppens hjemmeside. Han 
bestred denne post i ca. 20 år.
Knud Erik har altid sat en stor ære i at lave et fl ot og indhold-
srigt blad. Han brugte mange timer hver gang, der skulle 
komme et nyt blad ud til medlemmerne (hvert kvartal). Han 
kæmpede sommetider med at få stof til bladet, men om end 
bladet ikke var lige tykt hver gang, var det altid pænt sat op. 
Mange spejdergrupper har misundt os vores fl otte spejder-
blad. 
Der kom tit noget nyt fra vores univers. Spejderne har tit 
været ude på statsskolen og studere stjerner og få ny viden 
om vores enorme univers. Tak for disse gode oplevelser.
Knud Erik var vist glad, da bladet ikke længere skulle laves 
og sendes til trykkeren, da det meste samtidig kunne læs-
es på hjemmesiden. Det blev nemmere, da stoffet løbende 
kunne sættes ind på hjemmesiden.
Ligeledes en kæmpe tak for din enorme store indsats for 
gruppen.

Hans arbejde var ligesom Bodils frivillig og ulønnet.

Kæmpe TAK Bodil og Knud Erik.

Held og lykke fremover.

Spejderne i Egebjerg.

Enheder og mødetider
Enhed Klassetrin / al-

der
Mødedag Mødeti ds-

punkt
Kontaktperson Tlf. nr.

Bæver 0 – 1.  Klasse Tirsdag 18:15 – 19:45 Villy Mathiasen 75 66 53 95

Ulve 2 – 3.  Klasse Onsdag 18:45 – 20:15 Søren Olesen 75 66 29 36

Junior 4 – 5.   Klasse Mandag 19:00 – 21:00 Tanja Jensen 75 65 67 60 

Troppen 6 – 8.   Klasse Torsdag 19:00 – 21:00 Jett e Jørgensen 75 65 61 24 

Senior 9. Klasse – 17 år Torsdag 18:30 – 20:30  Charlott e Jensen 61 69 69 27 

Rover 17 år – opeft er 1. søndag 

I hver måned

 Kim Rasmussen 76 25 17 92 

KFUM-spejderne i Egebjerg.



Broen 22. årgang - nr. 338

Generalforsamling
Fredag den 29. januar 2010

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus vil hermed gerne takke for den store deltagelse i vores Generalforsamling d. 
29. januar 2010, hvor 68 af husets medlemmer deltog.
Formandens beretning. Kassererens regnskab blev godkendt.
Nyvalgt til bestyrelsen er: Tommy Ejby Andersen.
Efter Generalforsamlingen var der spisning efterfulgt af kaffe og lagkage samt Kortspil / hyggelig samvær til ud 
på de løse timer.
Efterfølgende er posterne i bestyrelsen fordelt sådan:
• Formand: Bent Andersen
• Næstformand: Gunni Hansen 
• Kasserer: Bent Andersen
• Sekretær: Karsten Jensen
• Medlemskaber: Tommy Ejby Andersen  
Med Venlig Hilsen 
Formanden 

Forsamlingshusets formand Bent Andersen åbner generalforsamlingen. På 
billedet ses kun et lille udsnit af de 68 deltagende medlemmer.
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Til opslagstavlen
Aktivitetskalender - 2010/2011

2010
6. august: Lars Lilholt koncert med spisning og 
bustransport til Hornsyld med indgang.
(Rettelse: I Revy bladet var der en fejl, der stod den 
16. august. Det er den 6. august) Tilmelding på tlf.: 
Jesper 23 81 45 14 og Carsten 41 22 00 21

30. september: Banko starter. Hver torsdag kl. 19. 
Der spilles frem til den 16. december. Dørene åbnes 
kl. 18.00. Husk at tage naboen med.

2. oktober: Oktoberfest. I år er temaet 
”Mormors kolonihavehus”. 
Aftenen starter kl. 19.00 med spisning, musikken 
leveres af ”Hjorting Jam”  5 mands orkester, der 
spiller dansktop musik m.m. Tilmelding på tlf.: 
Jesper 23 81 45 14, Bent 20 95 58 58, Jens 
20 64 50 21 og Vagn 75 62 70 19.

29. november: Julemarked, hvor byens juletræ 
tændes. Markedet åbner kl. 10.00. Julemanden 
vil komme kl. 16.00 og hjælpe børnene med at få 
juletræet tændt. Stadeplads kan bestilles på tlf.: 
Jesper 23 81 45 14, Jens 20 64 50 21 og Tommy 
75 65 66 85.
Gaver til tombola modtages gerne. Overskuddet går 
til vedligeholdelse af Forsamlingshuset.

2011
28. januar: Generalforsamling for medlemmer af 
Huset. Bliv medlem og kom og vær med til en tradi-
tionsrig og hyggelig aften der starter kl. 20.00. Efter 
endt generalforsamling er der Spisning - Sild, fi ske-
fi let, bøf og spejlæg. Baren er åben. Efterfølgende 
kaffe og lagkage m/snaps og hyggelig samvær. 
Slutter når alle er blevet trætte. Husk småpenge til 
kortspil.

22. februar: Revy – åben prøve – tirsdag kl. 19.00 
Årets lokale Revy løber af stabelen. Startende med 
åben Prøve. Alle er velkomne - ingen tilmelding. 
I pausen serveres kaffe m/ kage. Baren er åben.

24. februar: Revy - generalprøve. Som traditionen 
byder, serveres der torsdag kl. 19.00 stegt fl æsk m/ 
persillesovs og rødbeder. Revy kl. 20.00 og i pausen 
er der kaffe m/ brød. Baren er åben. Mulighed for 
køb af Amerikansk Lotteri. Tilmelding nødvendig, se 
nedenfor. 

26. februar Revy. Starter kl. 18.00 med spisning,. 
Kl. 20.00 spilles Revyen. Efterfølgende er der dans 
og musik. Baren er åben. I pausen er der mulighed 
for at købe Amerikansk Lotteri. Tilmelding på tlf.: 
Bent 20 95 58 58, Jens 20 64 50 21, Tommy 75 65 
66 85, Vagn 75 62 70 19.

6. marts: Fastelavnsfest for byens børn. Mulighed 
for at slå Katten af Tønden kl. 11.00 og kl.14.00. 
Pris: 30 kr. for børn og voksne. I prisen er der kaffe 
og fastelavnsbolle til de voksne og sodavand og slik-
pose til børnene. Kattekonge og Dronning kåres, og 
der er præmier til bedst udklædte i aldersgrupperne 
0-3 år, 3-6 år og over 6 år. Tilmelding på tlf. Jesper 
23 81 45 14 og Gunni 75 65 65 02.

Er du ikke medlem endnu? 
Skal du blot indskyde et engangsbeløb på 50 kr.
Kontingent 200 kr. årlig. Henv. Bent 20 95 58 58. 

Så er du medlem.

Med venlig hilsen 
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus

Støt det lokale Samlingssted
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Lars Lilholt koncert
6. august 2010

Nu gentager vi den super tur til Lars Lilholt koncert d. 6-8-2010.
Vi mødes og spiser nede i Forsamlingshuset.

Også med bus frem og tilbage.

Mere info kommer senere.

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN
For det bliver en super tur.
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HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD
Medlem af  sammenslutningen af  bysamfund i Horsens kommune (SAMBY)

Forskønnelse af Egebjeg Fritidscenter 
(den gamle Brugs)

I april 2009 rettede lokalrådet en henvendelse til Teknisk 
direktør Knud Andersen i Horsens kommune. Vi skrev 
blandt andet, at Egebjerg Fritidscenter i den gamle brugs 

fungerer fi nt som et helt uundværligt værested for mange 
foreninger. Det ligger ved den mest centrale plads i byen, men 
desværre fremstår bygningen og omgivelser noget uskønne. 
Fra vores deltagelse i Sammenslutningen af  bysamfund i 
Horsens kommune (SAMBY) vidste vi, at Borgerforeningen i 
Tvingstrup havde fået arkitektbistand fra Horsens kommune 
til at udarbejde et forslag til en forskønnelse i bymidten. Vi 
bad derfor om ligeledes at få arkitektbistand fra Horsens kom-
mune til at udarbejde forslag til forskønnelse af  såvel bygnin-
gen som omgivelserne. Vi håbede, at Horsens kommune ville 
medvirke til at forskønne bygningen og omgivelserne.
Vi medsendte et par billeder, der viste forholdene, som de var 
og med vores kommentarer til, hvad der måske kunne gøres:
Lokalrådet fi k et hurtigt og positivt svar fra kommunens 
arkitekt Pernille Krarup, som ville tage fat på projektet i 

efteråret 2009. Og allerede i efteråret fi k vi så udført en ren-
overing af  facaden ud mod Egebjergvej med udskiftning af  
døre og vinduer. Det har allerede pyntet meget.
Desuden har Pernille Krarup udarbejdet en skitse til forskøn-
nelse af  forpladsen med brostensbånd langs bygningen og til 
at markere ganglinier og parkeringsarealer. Der er ligeledes 
skitseret en tiltrængt forskønnelse af  hjørnet ned mod Grus-
dalsvej med beplantning samt en trappe med små, afrundede 
trin, så cykler, barnevogne m.m. kan trækkes op og ned ad 
trappen. Desuden er der skitseret en lille, rund brostensbelagt 
plads med en bænk til hvil, hygge og snak. I samarbejdet mel-
lem de mellemstore bysamfund (SAMBY) arbejdes der på at 
udforme ensartede bystandere til opslag om, hvad der rør sig 
i det enkelte bysamfund. En sådan tænkes også placeret ved 
den lille plads. Herudover er der udtrykt ønsker om pænere 
belysning og et gelænder ved trappen. 
Vi håber, at det hele lykkes og kan gennemføres i år, så vi får 
en fi n forskønnelse af  både bygningsfacaden og omgivelserne. 

Herunder ses bygningsfacaden før og nu. Herunder ses hjørnet, som det er, og et udsnit af skitsen.
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HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD
Medlem af  sammenslutningen af  bysamfund i Horsens kommune (SAMBY)

Biogasanlæg ved Østbirkvej

Virksomheden Bigadan A/S og Horsens kommune 
har stadig overvejelser med hensyn til placeringen 
af  et Biogasanlæg ved Østbirkvej. I øjeblikket skulle 

der være hele syv alternative placeringsmuligheder mere eller 
mindre på banen. Produktionen i et moderne biogasanlæg vil 
være helt indkapslet. I normal drift vil der ikke være lugtgener. 
Det kan dog ikke helt udelukkes, at der vil kunne forekomme 
et udslip (kaldes en ”prut” i branchen). Alligevel har placerin-
gen af  biogasanlægget sat sindene i bevægelse i både Gedved, 
Lundum og Egebjerg. Når man gennem de tekniske overve-
jelser har fundet frem til en placering af  anlægget, vil denne 
komme til høring, så alle berørte får lejlighed til at ytre sig om 
placeringen inden den endelige politiske behandling. 
Hansted-Egebjerg Lokalråd har fulgt debatten på det tekniske 
niveau. På baggrund af  kommunens oplysninger og borger-

mødet i Lundum Medborgerhus har vi i Hansted-Egebjerg 
Lokalråd drøftet de alternative forslag til placering af  et bi-
ogasanlæg ved Østbirkvej. 
Ud fra de foreslåede placeringsmuligheder har Lokalrådet an-
befalet Horsens kommune Teknik & Miljø, at biogasanlægget 
placeres længst mulig fra boligområder. Dette fi nder vi, at 
Horsens kommunes egne forslag til placering af  biogasan-
lægget bedst tilgodeser. Blandt de syv forslag til placeringer, 
jf. kortmaterialet på kommunens hjemmeside, anbefaler vi 
således Placering B, og dernæst Placering A. Vi fraråder på det 
kraftigste de bynære placeringer E og F. 
Ud fra visualiseringen af  Bigadans forslag til bygningsud-
formning, adgang, beplantning mv. fi nder vi, at anlæggets 
udformning fi nt vil indpasse sig i et landligt miljø. Vi skal an-
befale, at der stilles krav til bygherre, om at den skitserede 
beplantning sker med en vis størrelse træer.
Hensyn til både miljø og energi taler for opførelse af  biogas-
anlæg mange steder i landet. I Lokalrådet tror vi, at der næppe 
undgås en placering ved Østbirkvej. Idet det her vil ligge cen-
tralt i forhold til tilførsel både af  gylle fra landbrug og af  slam 
fra slagteriet. Det vil til gengæld reducere slamtilførslen til 
forrensningsanlægget ved Gedvedvej og dermed de lugtgener, 
som kan forekomme fra dette og fra ventilen ved Rådvedvej. 
Desuden undgås lugtgenerne ved landmændenes udspredning 
af  gylle, idet restprodukterne fra biogasanlægget skulle være 
uden væsentlige lugtgener. 
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Sæsonen går 
på hæld
Nu er undervisningssæsonen igen ved at gå på hæld. 
Også i år afslutt es det med ungdomsskolens forårs-
show/udsti lling lørdag den13 marts i ungdomssko-
lens lokaler på DEN GRÅ FABRIK i Falstergade 24.

Der vil være udsti lling fra holdene KUN FOR PIGER 
og FOTO, og der vil være smagsprøver fra KOK AMOK 
HOLDET. Fra de andre klubber vil der være forskellige 
shows m.m.

Vi har her i klubben igennem vinteren afh oldt Hal-
loween, gyseraft en, julefrokost, videomarathon med 
overnatning og fastelavnsfest. De unge er mødt op 
med godt humør.

Søndag den 21 marts fra kl. 10.00 ti l ca. kl. 15.00 vil 
vi være vært for et fodboldstævne, som desværre i år 
må fl ytt es ti l Lundhallen, hver klub i ungdomsskolen 
må deltage med max to hold. Det kan være et pige-
hold, mix eller et rent drengehold. Vi håber da, at der 
vil komme nogle ti lskuere og støtt e de lokale unge.

Fredag den16 april fra kl.18.30 ti l 21.30 vil vi holde 
en fest for de nuværende 6-klasser, hvor ingen andre 
er velkomne. Det er klubbens klubråd, der arrangerer 
festen, der vil komme nærmere informati on ud når ti -
den nærmere sig ti l eleverne i de pågældende klasser, 
De eft erfølgende tre uger, indti l vi lukker ned for sæ-
sonen, vil der være fri adgang for kommende elever.

Billedet herunder er fra fodboldstævnet i Egebjerghallen i 2008.
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Videomarathon i Ungdomsskolen blev holdt som planlagt 
fra den 15. til den 16. januar. Masser af elever var mødt op. 

Aftenen var med fi lm for enhver smag, og eleverne blev 
delt op i to lokaler, hvor der blev vist forskellige slags fi lm. 
I det ene blev der vist gyserfi lm, som kunne rejse hårene i 
nakken på selv den mest koldblodige sjæl. Inde ved siden af 
var der sjove komedier, som kunne få de fl este til at trække 
på smilebåndene. 
Alle så ud til at nyde de sjove eller skrækindjagende fi lm, 
men så ud til at nyde det endnu mere, da fi re GIGANTISKE 
pizzaer blev bragt ned til ungdoms-klubben. Der var også 
enorme mængder af cola, og de lækreste snacks. 
De fl este i den stemningsfyldte klub så ud til at nyde den 
gode aften. Mange af eleverne valgte at blive og sove, og 
vågnede derpå op til en lækker gang morgenmad. Alt i alt 
var det en fantastisk aften, som alle nød!.

skrevet af Emil Jepsen

Videomarathon

KUN FOR PIGER
KUN FOR PIGER, er en gruppe piger i ungdomsskolen, 
som mødes hver anden onsdag, og snakker om alt det, man 
ikke vil kunne snakke med sine forældre om. 
Man snakker om alt - fra både tøj og de nyeste moder - til 
pige og drenge problemer. Vores dejlige overhoved i KUN 
FOR PIGER er Rikke. Rikke har meget forstand på de ting, 
vi gerne vil snakke om, og derfor kan man altid komme til 
Rikke.
Vi har en regel i gruppen som hedder: ingen ting kommer 
uden for de 4 vægge, vi sider indenfor, vores pigegruppe 
stoler på hinanden, og vi mener i hvert fald, at vi ikke ville 
kunne undvære KUN FOR PIGER.
Til KUN FOR PIGER sidder vi ikke kun og snakker, vi har 
blandt andet lige været i Bowl’n’fun og i biffen, og der er 
planer om en shoppe tur til Århus i vinterferien. 
Det er dog ikke kun tøseting vi laver til KUN FOR PIGER. 
Vi konkurrerer også med gruppens KUN FOR DRENGE 
hold i både feminine og maskuline konkurrencer, det gør 
det sjovt at kunne vinde over drengene.
Og det allerbedste er, vi betaler ikke ret meget selv.

skrevet af Julie & Malene

Marts 2010
Tirsdag den 2. marts kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken

Torsdag den 4. marts kl. 19.00
Sangaften i Hansted Kirkehus. Se side 16.

Mandag den 8. marts kl. 19.30
Dagli´Brugsen i Egebjerg
Årsmøde i Forsamlingshuset.

Torsdag den 11. marts kl. 19.30
“Græsplænen” Se det store i det små. 
Lysbilledforedrag ved graver Sigfred Munk 
Hansted Kirkehus. Se side 18.

Søndag den 14. marts kl. 10.30
Jagtgudstjeneste
Hansted Kirke. Se side 17.

Torsdag den 18. marts kl. 14.00
Årsmøde i Centerrådet og
Generalforsamling i Egebakkens Venner
Egebakken

Torsdag den 18. marts kl. 18.30
Hansted-Egebjerg Husholdsforening
“Nyheder med forårets blomster” 
i klubhuset ved Egebjerghallen. Se side 23. 

Torsdag den 25. marts kl. 19.30
“Tag en tur med til de krigsramte områder”
med Oversergent Henrik. Hansted Kirkehus. 
Se side 17.

Lørdag den 27. marts kl. 14.00
Lørdagshygge v/Centerrådet
Egebakken

Tirsdag den 30. marts kl. 19.00
Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen.
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Kalenderen 
Se også på www.hansted-egebjerg.dk.

Flere arrangementer på Egebakken
se side 11

April 2010
Torsdag den 1. april kl. 17.30
Gudstjeneste og fællesmåltid skærtorsdag
Hansted Kirke. Se side 19.

Tirsdag den 6. april kl. 19.00
Mannequinopvisning på Egebakken
arrangeret af Centerrådet

Tirsdag den 6. april kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken

Fredag den 9. april kl. 14.00
Fernisering og udstilling
Egebakken

Onsdag den 14. april kl. 16.30
EIF Gymnastik opvisning
Egebjerghallen.

Torsdag den 15. april kl. 14.00
Egebakkens Venner
Underholdning med Nr.Vangs Mandskor
på Egebakken.

Torsdag den 15. april kl. 19.00
Menighedsmøde
Hansted Kirkehus. Se side 21.

Lørdag den 17. april kl. 09.00 DGI Østjyllands 
Landsmesterskaber i senior håndbold 2010
Egebjerghallen og 6 andre haller i Horsens. 
EIF er arrangør/vært for Landsmesterskaberne. 
Se side 24, hvordan du kan hjælpe EIF.

Søndag den 18. april kl. 09.00
Landsmesterskaber i håndbold 2010 (fortsat)
Egebjerghallen og 6 andre haller i Horsens. 

Tirsdag den 27. april kl. 19.00
Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen.

Maj 2010
Tirsdag den 4. maj kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken

Tirsdag den 4. maj kl. 21.00
Frist for stof til BROENs juni nummer
Sendes til: hans.kurt@hansted-egebjerg.dk

Fredag den 7. maj kl. 10.00
Åbent hus på Egebakken
arrangeret af Centerrådet (se invitationen side 13)

Torsdag den 20. maj kl. 13.00
Eftermiddags udfl ugt
for beboere på Egebakken, brugere af centret og 
medlemmer af Egebakkens Venner.

Mandag den 24. maj kl. 10.00
Gå med i Lunden
Fælles gudstjeneste 2. pinsedag for alle kirker i 
Horsens Provsti. Tag madkurven med. 
Se side 20.

Lørdag den 29. maj 
EIF - Fodboldens dag
ved Egebjerghallen.

Lørdag den 29. maj 
Broens juni nummer udkommer

Husk allerede nu også
Fredag den 6. august Lars Lilholt koncert
Spisning i forsamlingshuset og bustransport til 
Hornsyld. Se side 40.
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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


