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I dette nummer af BROEN sætter 
Leifs artikel om hans byggeri i 1964 
nogle tanker i gang. Blandt andet 
fordi min kone og jeg selv byggede 
hus i Allerød på samme tid. Mange 
yngre vil sikkert gøre sig tanker om 
de forskellige priser sammenholdt 
med i dag. Vi kaldes jo den forgyldte 

generation, fordi priserne var så lave dengang. Mange 
er ikke opmærksom på, hvor langt, langt lavere lønni-
veauet var. Den gennemsnitlige timeløn for arbejdere, 
der i 2007 var 196 kr. var i 1965 på 9 kr.!
Så er det jo spændende, at vi i Mads N. Thune Nielsen 
her fra Hansted-Egebjerg har en rigtig dygtig musiker, 
der gør det så godt med sin trækbasun, at han sammen 
med trombonekvartetten Rama Bones skal deltage i 
en international konkurrence i Texas. Og vi kan her 
få lejlighed til at høre kvartetten i Hansted kirke den 
2. juni. 
Endelig er det herligt at se og læse om dagplejebørne-
ne, der plejer naturen ved at samle noget af det skidt, 
som er kastet langs stier og veje. Godt at de så tidligt 
lærer det, som ældre generationer åbenbart ikke rigtig 
har lært. Hvis ikke det var fordi, det har knebet lidt 
med pladsen i dette nummer af BROEN, så skulle der 
have været i indlæg med appel til alle om at holde den 
grønne plads ved den gamle Brugs i pænere stand og 
kun bruger den efter de ophængte vejledninger.

Indholdsfortegnelse:
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Den økonomiske globale krise, der berører mange 
mennesker verden rundt, og byggeriet herhjemme, 
som jo næsten er gået i stå, fi k mig til at tænke på 

tiden, da jeg selv byggede hus, samt på hvordan priserne 
på byggegrunde og huse er steget, og har udviklet sig over 
46 år. 
I det følgende vil jeg fortælle historien, om hvordan 
vi fi k en bolig tilbage i 1964, og hvad prisen for 
grund og hus var, samt hvor meget arbejde jeg selv og mine 
to brødre, men især min far, som var den store drivkraft i 
projektet, skulle investere i byggeriet. Og lad det bare være 
slået fast med det samme, uden min fars store hjælp og en-
gagement var det aldrig lykkedes, at vi, det unge ægtepar 
Tove og Leif, 21 år gammel og forældre til to børn på det 
tidspunkt, fi k fod under eget tag
Vi havde alle hårdt arbejde til daglig. Jeg og min store-
bror Helmer var på Bygholm Teglværk, min anden broder 
Verner var chauffør, og min far Herman var ved kom-
munen. Vi havde dengang en 48 timers arbejdsuge, så 
det var først weekend kl. 12.00 lørdag middag. Derefter 
skulle man hive energien frem til aften og weekendarbejde 
med husbyggeri, og man sku jo også lige nå et par kampe 
med fodbold eller håndbold i løbet af ugen, ja ja, det var 
en utrolig energi, man kunne lægge for dagen dengang!

Idéen
Idéen om at få et sted at bo for os selv var blevet vendt 
fl ere gange, for den 1. oktober 1962, kun atten år gam-
mel, blev jeg far for første gang. Tove, min forlovede, som 
jeg havde været kæreste med fra sommeren 1960, og jeg 
boede ved hendes forældre i en 2 ½ værelses lejlighed på 
Borgmestervej 9B i Horsens. Vi havde det ekstraværelse, 
som også fungerede som fødestue, da vores søn Brian blev 
født.
Den 2. januar 1963 blev jeg indkaldt som soldat til Dron-
ningens Livregiment på Nørre Uttrup kaserne lidt nord for 
Ålborg, og der var ingen orlov de første 3 uger. Det var 
hårde tider for en nybagt far. Det havde været rart med lidt 
barselsorlov, men eneste mulighed for en forlænget orlov 
var, hvis man skulle hjem og søge lejlighed eller giftes. Ved 
lørdagsbryllup fi k man fri fra fredag aften kl. 16.00 til ons-
dag aften kl. 24.00, polterabend og hvedebrødsdage, hallo 
hvabehar? 

Så vi valgte at gifte os. Med til den beslutning hørte nemlig 
også, at en soldaterhustru fi k den fyrstelige sum af 275 kr. 
pr måned til at leve for, hvis hun intet arbejde havde selv.
D.16 marts 1963 blev vi viet i Klosterkirken i Horsens. Fes-
ten blev afholdt på Missions hotellet, og under middagen 
holder min ældste broder Helmer en tale til brudeparret, og 
til sidst i sin tale siger han: ”Ja nu skal vi så se og få bygget 
et hus lige som vores til jer to unge mennesker, I kan jo ikke 
blive ved og bo i det lille værelse. Du, Leif hjalp jo Verner 
og mig, da vi byggede vores huse på Hanstedvej nr. 30 og 
32 i 1956, så nu hjælper vi dig, og det gør fatter selvfølgelig 
også, jeg sender papirerne ind, og så køber du et stykke 
jord, så skal det nok gå, og tilladelsen skal du nok få”.
Papirerne, som han omtalte, var en ansøgning om et såkaldt 
landarbejderlån, hjemlet ved lov nr. 449 af 23.september 
1947.
Ansøgningsskema fi k man ved Husmandsbrugskommisio-
nen i Skanderborg Amtsrådskreds.
Det var et Statslån, med henblik på at hjælpe arbejdere på 
landet til en ordentlig bolig, faguddannede personer kunne 
ikke få lånet.
Papirerne sendte Helmer ind, jeg var jo soldat. Den 9/3 
1964 kom dette brevkort til os:

Tove og Leif, foto fra brylluppet på Missionshotellet, Hotellet 
har haft fl ere navne, Munchs hotel. Og Hotel Dagmar beliggende 
Smedegade Horsens. Nu lukket.

Byggeriet af 
GL. Kirkevej 35
Egebjerg      

Leif Henning Kristensen
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Brædstrup Kro
Nu skulle det pludselig gå hurtigt. Jeg skulle først lige 
have bevilliget en ekstra orlov fra militæret. Helmer fi k 
fat i murermester Thomas Pedersen, Hansted. Vi havde på 
forhånd bestemt, at hvis vi fi k bevilliget lånet, så skulle Tho-
mas murer og tømrermester Jens Karl Hansen fra Hansted 
have byggeriet af huset. 
Heldigvis havde Thomas en bil (en Ifa) at køre os i, el-
lers havde det været på NSU knallerten til Brædstrup. Det 
regnede man nu ikke for noget, men konen var nok blevet 
træt af at skulle sidde bag på en knallert, selvom den havde 
twinsæde. Så Tove og mig blev hentet af Thomas og Helm-
er, de to havde jo prøvet det nogen år før.
Vi var nok ca. små hundrede mennesker tilstede, der 
blev uddelt ca. 25 lån, ikke direkte, men et tilsagn 
om, at vi var tildelt lånet. Mødet blev ledet af sta-
tens jordlovsudvalgs formand i Skanderborg Amt, Jens 
Mogensen og statens arkitekt H. Ehlers, Brædstrup. 
Jens Mogensen bød velkommen til os husbyggere og vore 
håndværkere, og sagde, at vi skulle være glade. ”For nu 
har I vundet i lotteriet”. Navnene på de personer, som fi k 
tildelt lån, blev råbt op, og jeg husker et par stykker, der 
blev nervøse, da deres navn ikke blev nævnt, men Jens 
Mogensen beroligede dem hurtigt. Godt nok havde de ikke 
nået at bygge året før, men lånet skulle de nok få. Normalt 
skulle et byggeri være afsluttet indenfor et fi nansår, men 
man kunne få dispensation, ellers skulle man ansøge igen. 
Der blev delt tegninger ud af forskellige huse, der på 
forhånd var tegnet af statens arkitekt H. Ehlers. Man var 
dog også velkommen til at tegne sit eget hus. Der blev så 
uddelt et sæt papirer i 3 eksemplarer, BESKRIVELSE og 
OVERENSKOMST, hvor hver en detalje og dimension og 
materialer indenfor murer-, tømrer-, snedker-, blikkenslag-
er-, vand og sanitet, elektriker og malerarbejdet i byggeriet 
var beskrevet og oversigt over håndværkerudgifter. 
Til sidst i overenskomsten skulle den underskrives af den 
bygmester, der havde hovedentreprisen og af ejeren af det 
kommende hus. Det skulle senere vise sig for mit vedkom-
mende først at fungere med hjælp fra en sagfører.
Med tegninger og overenskomst og en indskær-
pelse om, at godt nok var jordlovsudvalgsformand-
en og arkitekten vores hjælpere og vejledere, men det 

var os selv, der var bygherrer, og således bærere af 
det fulde ansvar for den indgåede handel om bygge-
grund og for byggeriets lovlige og forsvarlige gen-
nemførelse, blev vi sendt hjem med ordene: ”Få 
købt noget jord, bestem jer for et hus, få udfyldt 
overenskomsten, send det ind så hurtigt som muligt, så vi 
kan få det godkendt. For først derefter kan huset sættes af 
på grunden og arkitekten godkende det, så I kan begynde 
byggeriet”.
Vi havde fået en bevilling, og tallene kendte vi:
Der var afsat:
• 2.ooo kr. til jordkøb og 
• 38.500 kr. til opførelse af selve huset
Restriktionerne i lånet var meget stramme angående 
jordkøb, husets størrelse og ikke mindst den økonomiske 
ramme, som ikke kunne overskrides. 

Jordkøb
Jeg ved ikke, hvad man fra statens side havde tænkt på 
angående, hvor der kunne købes en byggegrund til 2000 
kr. I den daværende Lundum Hansted kommune var det 

Brevkort med indkaldelse til Brædstrup kro.

Overenskomsten var i 3 sæt. Kopi A var bygherrens, alle sæt var 
på 8 dobbelt skrevne sider.



Broen 22. årgang - nr. 46

lige som lidt svært, for ikke at sige umuligt. Min far, der 
var ved kommunen, som var i gang med den nye udstykn-
ing ved Vesterhøjsvej, kendte kommunens pris, og det var 
på forhånd udelukket at købe der, prisen skulle jo lyde på 
2000 kr. Og kommunen tog jo nok ikke mod penge under 
bordet? 
Men far vidste, at Simonsen, der havde Skovgården, havde 
udstykket noget jord på Vandværksvej, der kunne jeg vælge 
mellem to grunde, men prisen var for dyr for mig. så det 
satte jo sine begrænsninger. Far blev så kontaktet af Olfert 
Hagedorn (den senere graver på Hansted kirkegård). Olf-
ert og murersvend Agner Laursen boede til leje på Egeb-
jergvej nr.176 (kaldet cementstøberiet). De to var i gang 
med at få Henning Mozarth Laursen til at udstykke et par 
grunde af sin mark på Gl. Kirkevej. Henning ejede gården 
Gl. Kirkevej 41, men Henning ville kun udstykke, hvis han 
kunne udstykke mindst tre grunde, for at det passede med 
hans mark, så jeg var mere end velkommen til at købe den 
tredje grund.

Henning ville egentlig gerne udstykke fl ere grunde, men 
der blev sagt nej fra kommunens side. De havde nemlig 
både Vesterhøj og Østerhøj under udstykning, og det skulle 
sælges først.
To sider af en skriveblok lyder: 
“Håndskrevet overenskomst mellem husmand Henning 
Laursen og Leif Kristensen, at Henning sælger til Leif en 
parcel på 836 m2 til en pris af 6 kr. pr. m2. kontant ved 
skødets oprettelse. Deling af omkostninger ved udstykning 
og til sagfører.” 

Regningen fra landinspektør Svend Bonefeld udgjorde i alt 
1.026.00 kr.
Heraf betaler: 
Arbejdsmand Olfert Hagedorn  171,00 kr.
Murersvend Agner Laursen  171,00 kr.
Henning Laursen                    513,00 kr.
Deres andel udgør (Leif)    171,00 kr. 
Advokat salær for mit vedkommende ved Lorentzen & 
Dahl: Skøde på matr. Nr. 5q med div. påtegninger, lysning 
af pantebrev, honorar og kopi.  I alt 182,60 kr.
Købesummen på jorden skulle jo betales ved skødeskrivn-
ing, de 2.000 kr. kom fra staten, men jeg skulle jo betale 
5.600,00 kr. Det betød, at der skulle afl everes 3.600,00 un-
der bordet til Henning Laursen. Det foregik på den måde, 
at den dag hvor skødet skulle underskrives ved sagføreren, 
var Henning og Agner og jeg til stede. Vi skrev skødet un-
der, og da sagføreren et kort øjeblik forlod kontoret, sagde 
jeg:” Du skal jo have dem her, Henning” ”Nåh ja”, svarede 
Henning” og så gav jeg Henning de 3.600,00 i hånden.
Sagføreren kom ind igen med bemærkningen” Nå, men så 
er det hele vel i orden”.”Ja”, siger Henning, ”men nu synes 
jeg også, at jeg vil give et stykke smørrebrød som lidkøb på 
handlen”. Vi gik derefter over på rutebilstationens restaura-
tion i Jernbanegade i Horsens, Henning bestilte tre stykker 
smørrebrød og en ostemad til hver af os, og et par øl og en
dram. Det skulle jo fejres, at man var blevet jordbesidder! 

Billedet er fra Hennings 60 års fødselsdagsfest på gården Gl. 
Kirkevej 41, fra v. Aksel ”vejmand” Jensen, Henning Laursen, 
Hennings svigerinde fra Fyn og stående med sovseskålen Elly 
Laursen.
Aksel og hans kone Ingeborg havde som fortalt i artiklen om Ak-
sel, holdt deres bryllupsfest ved Hennings forældre.
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Byggeoverenskomsten 
Vi valgte tegning nr. 42 og gav den til murermester Thomas 
Pedersen. Ham og tømrermester Jens Karl Hansen, begge 
fra Hansted, udfyldte overenskomsten med deres tilbud, 
som fra start var en del over den pris, huset måtte koste. Så 
der skulle forhandles, og vi tog selv noget af arbejdet for 
at holde prisen nede. Thomas var utilfreds med, at vi ville 
lave for meget selv, og det resulterede i, at Jens Karl sagde: 
”Nu holder du Thomas, du har vist rigeligt arbejde her”. 
Så var aftalen hjemme, og papirerne blev sendt ind til jord-
lovsudvalgsformanden og arkitekt Ehlers til godkendelse.
Som det fremgår af oversigten, beløb håndværkerudgifterne 
sig til 36.156,00 kr., og mit arbejde blev sat til 4.444,86 kr. 
Byggesum i alt 40.600,00 kr.

Start byggeri
Huset blev sat af på grunden. Bebygget areal udgjorde i 
alt 101,50 m2, heraf udhus 21,50 m2. bo-ligareal 80 m2.  
Byggetilladelse blev indhentet ved bygningsinspektør J.F. 
Engberg, Vejlevej 29, Horsens, den kostede 76 kr. 

Nu var vi klar til at gå i gang med udgravningen. Far 
skaffede en rendegraver, der udgravede selve opkørslen til 
huset. Da det var gjort, gik vi i gang med at grave renden til 
vandrøret ind på grunden. Indskud til vandværket var hele 
300 kr. Som jeg selv skulle betale. Alle andre indskud og 
tilslutningsudgifter var med i de afgivne priser.

Det arbejde som vi selv havde påtaget os var:
opgravning til vandledning• 
udgravning af sokkel • 
overfl adejord indvendig i hus og kælderrum • 
sokkelstøbning og trapper • 
klaplag under hus • 
udgravning og nedlægning af kloak, rør og brønde.• 

Brøndringen blev gravet ned ved, at man står indvendig i 
ringen og graver, når man når jordhøjde, ny brøndring på, 
og det hele blev gravet ud med håndskovl.

I dybden i rende og sokkel mødte vi jordlaget kaldet ”Al”, 
som var så hårdt, at vi måtte bruge hakke for at komme 
igennem. Da selve sokkelrenden ikke måtte blive for bred, 
for så blev der jo brugt for meget cement og materialer til 
støbningen, var murermesteren jævnligt tilstede under ud-
gravningen. Da vi kom ned i jordhøjde skulle der stilles 
forskalling op, og var der ikke strøer nok på, bulede den ud 
og soklen blev for bred. Selv om vi havde prøvet det før, 
så var det et knokkelarbejde vi var i gang med. Al beton 
blev blandet i blandemaskine på byggestedet, alle materi-
aler blev smidt i med skovl, tippet i trillebøren og kørt over 
og vippet ned i sokkelrenden, og da vi kom over jordhøjde, 
skulle betonen skovles op i forskallingen, et kæmpearbe-
jde. 

Selve sokkelstøbningen skulle være færdig så hurtigt som 
mulig, så murerne kunne komme i gang med at svinge mur-
skeen og lægge sten i. Huset skulle mures op; indervægge 
og ydervægge og gulvpiller, der bærer gulvets bjælker, var 
teglsten fra Bygholm Teglværk. Lige som i dag skulle hu-
set under tag så hurtigt som muligt, og væggene pudses, 
for huset skulle jo gerne tørre. I hulmuren skulle der ifølge 
tegningerne 7 cm mineraluldsbats.  Men murermesteren og 
hans svende forsøgte jævnligt at snyde eller komme over 
hvor gærdet var lavest, især når murbinderne kom i vejen. 
Så om aftenen gik jeg selv og efterfyldte med batts. Det der 
med isolering tog man ikke så højtideligt dengang.

Efter murerarbejdet ventede alt malerarbejdet inde og ude, 
spartling af sømhuller, fernisering af trægulve og tapetse-
ring.Regning for indskud til vandværket, billigt i dagens priser, men Regning for indskud til vandværket, billigt i dagens priser, men 

dyrt dengang.
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Økonomi 
Den økonomiske situation var næsten til at overse. Før 
byggeriet startede, var jeg som fortalt soldat i 16 mdr. Jeg 
begyndte med en løn på 19 kr. om ugen og fi k til sidst 35 
kr. om ugen. Hjemsendelsespenge fra militæret udgjorde 
388,75 kr. 
Pengene kom nogen dage efter, man var kommet hjem, an-
giveligt af sikkerhedsmæssige årsager fra militærets side, 
for hjemrejsen skulle jo nødig blive en fest, haha!

I alt stod der 4.200,00 kr.  på min sparekassebog, som var 
sparet op fra tiden, hvor jeg var arbejdsdreng på Bygholm 
Teglværk. Gemt til de hårde tider, som min mor sagde. 

Efter jeg kom hjem fra militæret, havde jeg fået mit gamle 
arbejde igen på teglværket. Jeg begyndte d. 2/5 1964, og 
det var med at få tjent nogle penge, da det var fra ugeløn-
nen, jeg skulle betale alt.
Det var jo sådan, at godt nok havde vi fået et statslån og 
pengene blev overført til min sparekasse, men jeg kunne 
ikke disponere over pengene. Næh nej, det var kun statens 
jordlovsudvalgsformand, der kunne disponere. Og på det 
tidspunkt, hvor huset var under tag og var synet af arkitek-
ten, så sendte jeg et brev til formanden, og han gav besked 
til sparekassen om udbetaling af halvdelen af pengene til 
Thomas Pedersen, der så afregnede med de andre hånd-
værkere.
Da huset var helt færdigt og synet, blev det sidste af lånet 
udbetalt. De penge, jeg selv skulle have for alt mit arbejde 
og materialer, så jeg aldrig, de eksisterede kun på papiret.                  
Så økonomien afgjorde sagen, der var ikke råd til leje af 
en rendegraver, eller købe færdig beton. Og heller ikke 
centralvarme, det ville koste ca. 8500 kr. så det var ude-
lukket. Derfor købte vi en brugt Hess kakkelovn til 600 kr. 
privat, og et brugt Jenni gaskomfur med fi re gasblus ved 
Ribe støbegodslager Hospitalsgade 19 Horsens, stor ovn, 
grydeskab og sideskab til gasfl asken. til 418 kr., en gas-
fl aske og regulator blev 126 kr. 

Rejsegilde
Rejsegildet var sidst på sommeren, krans og fl ag kom på 
huset og vi fi k et par øl, ikke noget med røde pølser. Det 
var nu ærgerligt nok, for jeg og min bror Verner var el-
lers stamkunder inde ved Carls pølsevogn på Nørretorv i 
Horsens. Det var dengang, hvor man kunne få 6 røde med 
brød for 2.40 kr. og ikke noget med ketchup, kun CARLS 
Sennep var der at få. 
Tømrermester Jens Karl Hansen udbragte et leve for huset 
og dets unge ejere, og der blev råbt hurra: Tilstede var ud-
over Tove og mig mine forældre, mine to brødre og sviger-
inder, min svigermor, håndværkerne og vognmand Alfred 
Jensen, der kørte materialer til huset. Alfred var vores gen-
bo. Alle syntes, det var et godt byggeri, og det gik fi nt det 
hele. Ja ja sådan er det jo, ikke? 

Billedet er af huset Hanstedvej nr. 30, året er 1958, 
muremesteren er Evald Larsen, som boede i (cement-
støberiet i Egebjerg) bemærk stilladset og dets opbygn-
ing, vores var næsten samme slags. 

Leif 1964, bemærk Reginaerne på skuldrene og Dronningens 
krone på reverset, Regimentet er nu nedlagt.

Rejsegilde Gl. Kirkevej 35. Tømrermester Jens Karl Hansen ud-
bringer et leve for huset.
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Varme i huset og tapetsering
Det var oktober måned inden vi fi k varme i huset, 
Kakkelovnen var opstillet og vi havde indkøbt 10 hl. 
koks til en pris på 125 kr. leveret. Dernæst blev en kul-
spand og skovl købt, til i alt 4.60 kr. og der blev tændt op i 
kakkelovnen. 
Der skulle varme i huset, alle indvendige døre stod åbne og 
min far kørte forbi hver morgen og aften for at fyre og lufte 
ud. Huset var jo først ved at tørre. Da huset var nogenlunde 
tørt gik vi i gang med at male indvendigt og med at tapet-
sere de rå vægge, som var blevet kalket. Vi smurte godt 
med lim på væggene, og smurte tapetet ekstra godt, men 
det var ikke nemt, fl ere baner måtte på bordet og smøres 
igen og igen, endelig var vi færdige i stuen. En søndag af-
ten fi k vi borterne ved loftet sat op, det var nogle nye typer, 
der var selvklæbende, og som skulle være lettere at arbejde 
med. Men mandag morgen, da far kom for at fyre, lå alle 
borterne på gulvet, det selvklæbende skidt duede ikke, og 
timers arbejde var spildt! Så fi k de noget tapetklister, og så 
blev de der! 
Alle gulvene fi k linolie og derefter blev de ferniseret. 
Men det med varmen var et problem, for kakkelovnen var 
simpelthen for lille. Det var hundekoldt i huset, så ovnen 
blev skiftet ud inden der var gået et år til en meget større, 
som kunne tage to spande koks. Det var lidt bedre, men 
stadig ikke godt nok. Men vi skulle helt frem til 1969 før 
vi fi k råd til at få lagt centralvarme ind i huset til en pris på 
8.727 kr. af smed A.P. Tjerrild, Rådved, plus at få bygget en 
muret skorsten til 2.500 kr. 
Omkostninger til tapet mv.Omkostninger til tapet mv.
Priser på maling, tapet, fernis, var 413,45 kr.
4 stk. Lamper til huset og el pærer 120,89 kr. Jeg fi k 10 % 
på købet (utroligt)!
Brandsyn i nybygning 19/3 1965 20,60 kr. 

Indfl ytning
Der var mange småting, der skulle ordnes, og først d. 3. 
februar 1965 blev huset meldt klart, og de sidst penge 
kunne udbetales til Thomas Pedersen. Noget senere skulle 
det vise sig, at den udfyldte overenskomst havde sin ret, 
for i den stod, at alle stik og tilslutninger skulle betales af 
murermesteren undtaget det til vandværket. Et beløb på 
5oo kr. til kommunen for kloakstik var ikke blevet betalt, 
så overenskomsten var en tur ved min sagfører, og så kom 
pengene. 
Det skyldtes nok, tror jeg, at 
murermesteren var knotten over, 
at det var mig, der fi k udbetalt de 
1.909 kr., der udgjorde ”Omsen” 
omsætningsafgiften, forløberen 
for momsen. Pengene var nu også 
hårdt tiltrængt i mit budget. 
Lørdag den 6. februar 1965 fl yt-
tede vi ind. Vi havde endnu ingen 
gardiner, så vi hængte lagner og 
tæpper for vinduerne. En uge efter 
indfl ytningen var de hjemmesyede 
gardiner, som min svigermor havde 
syet, klar til ophængning. Meter-
varerne var købt i butikken West-
end i Vestergade i Horsens. Det var meget svært at få besla-
gene til kirstængerne (gardinstænger) til at blive siddende 
på væggen, det er der nok en del andre, der har prøvet selv. 
Mange brugte dengang at slå en lille klods på væggen med 
et ordentligt søm, for derefter at skrue beslaget derpå, det 
var i bund og grund noget hø, men så lærte vi langt om 
længe at bruge ravplugs, (det var noget bedre.)
Køkkenet med diverse gryder, kedel og kaffekande og 
service var komplet.
Møbler; Ja, vi havde ikke ret meget, to børnesenge til vores 
to børn.  Dobbelt seng og et klædeskab til 250 kr. I stuen et 
spisebord med seks stole og et dækketøjsskab til 380 kr. alt 
købt brugt, og en lille lænestol dog helt ny, 148 kr. Alt købt 
ved Chr. Nielsens møbelforretning, Smedegade 35, Hor-
sens. Ja, og så havde vi Toves kommode godt fyldt op med 
linned. En radio og et grammofonskab og 20 singleplader, 
så det var ligesom til at overse, vores indbo.
I foråret 1965 lagde vi haven an, et stort stykke til køkken-
have, græsplæne på tre sider af huset, stauder og et par sy-
rener og roser, jeg syntes der manglede lidt træer, så jeg gik 
ned i Ravndal (det er skoven mellem jernbanen og lageret 
for tre stjernet spegepølsen i Hansted). Jeg vidste der var 
små træer, så jeg hentede fi re birketræer og et skovkirse-
bærtræ dernede til haven. Ved E. Gravens planteskole i 
Hansted købte vi 335 stk. Naur hækplanter til 100,50 kr. 
2 solbær, 2 ribs, 2 stikkelsbær, i alt 32 kr.
Skrænten ud mod Gl. Kirkevej blev lagt med fl ækkede 
kampesten, det lavede min far, han kunne fl ække sten med 
en hammer, stenene har et utrolig fl ot farvespil, når de 
fl ækkes. Langs kanten af skrænten blev plantet en række 
hybenroser.Tænk hvis det var priser i dag



Broen 22. årgang - nr. 410

Lånet
Forrentningen af lånet til staten var 2 %. Ja det var dyrt og 
kan jo slet ikke følge med F1 lånene af i dag. Terminerne, 
som der var to af om året, lød på 587,25 kr.
Indbetalingen var til Kongeriget Danmarks Hypotekbank 
og Finansforvaltning, Landgreven 4, 1301 København K.
Lånet var billigt, men der var så mange klausuler, der skulle 
overholdes, intet måtte man ændre eller bygge om, så skulle 
der søges ved Formanden for Statens jordlovsudvalg, han 
skulle nikke ja, ellers kunne man godt opgive det. 
Da vi fl yttede ind havde vi to børn, Brian og Marianne, 
senere kom Sten og Karina til. Vi ville gerne bygge til hu-
set, men det var udelukket økonomisk, da man fra statens 
side forlangte lånet indfriet, hvis omkostningerne ved ud-
videlsen var lige så stor, som statslånet, og byggeomkost-
ningerne var jo steget en hel del på 12 år. 
Banken sagde, at huset ikke kunne bære en omvurdering til 
indfrielse og tilbygning, så vi valgte at sælge det, og indfri 
lånet til staten; vi købte det fri og rejste derfra.
Statslånets restgæld pr. 11/12 1977    kr.   35.813,21
Efterbetaling af rentelempelse med
rentes rente for tiden indtil 11/12 1977      kr.   13.461,94
Frigørelsesbeløb                                          kr.   15.000,00  
I alt                                                              kr.   64.275,15

Afslutning
Landarbejderboligen, hvor vi havde boet i 12 år, og som der 
var lagt rigtig mange arbejdstimer i, var et overstået kapitel. 
Det var svært at rejse fra et hus, vi selv havde bygget, men 
også især fra den fantastiske udsigt ud over Hansted Ådal. 
Så vi startede på en frisk igen. De gode tider med infl ation 
og dermed prisstigninger på huse, havde vi ikke haft noget 
ud af. Men vi havde samtidig heller ikke nasset på staten, vi 
havde betalt tilbage for at bygge og bo billigt. 
Jeg må konstatere, at procedurerne ved et byggeri ikke er 
ændret væsentlig papirmæssigt, men priserne på byggegr-
und, tilslutningsafgifter og selve omkostningerne ved huset 
er steget væsentligt gennem de 46 år, siden jeg selv byggede 
hus. Og ikke mange er selvbyggere mere, for det meste er 
det jo typehuse der opføres nu.

I Avisen i dag d. 31.3.2010 står, at pengene fosser ud af 
byggeriet, byggeriet bløder. Omkring 30.000 arbejdsplad-
ser er forsvundet på to år fra byggeriet, der er dyb krise. Det 
er et historisk tilbageslag, og antallet af påbegyndte boliger 
i 2009 var således på det laveste niveau siden 1955, konsta-
terer senioranalytiker Troels Theil Eriksen fra Nordea. 
Jeg vil selv håbe, at der snart kommer gang i byggeriet 
igen, for det er jo drivkraften i vores økonomi og skaberen 
af mange arbejdspladser i vores samfund. 

Kilder:
Elly og Agner Laursen udlån af billeder.
JP Erhverv.
Egne papirer og billeder.

Gl. Kirkevej, foråret 1965, nr.37 Elly og Agner Laursens hus, og bag-
erst vores hus nr. 35, vi var så småt, kommet i gang uden for huset.

Billede af vores børn, Brian som var i Horsens garden, 
og Marianne, Sten, og Karina.  Brian var som 10 årig 
blevet hædret af Carnegie-Fonden, da han den. 18. jan-
uar 1972 reddede Lone Christiansen fra at drukne, da 
hun gik igennem isen på mosen på Gl. Kirkevej.

Gl. Kirkevej nr. 35, billedet er fra et maleri af huset, sådan så det 
ud omkring 1970.

Billede af vores børn, Brian som var i Horsens garden, 
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Ny massageklinik i Egebjerg
Interview ved Mogens Kirkegaard.

Linda Thygesen fl yttede til Egebjerg fra Horsens, 
hvor hun havde klinik i Kjeldsensgade. Her har hun 
slået sig ned i et af husene på gartnergrunden mel-

lem Gl. Kirkevej og Egebjergvej, og her giver hun fysiur-
gisk massage, zoneterapi og øreakupunktur m.v. i sin lille 
klinik, som hun kalder Mazo.

For at få lidt at vide om de forskellige behandlingsformer 
og Lindas syn på sundhed og helbred har jeg aftalt tid med 
hende en onsdag eftermiddag, hvor hun har et ledigt øjeblik 
i sit arbejde. 

”Jeg blev uddannet som klinikassistent og arbejdede i ca. 
10 år både ved den kommunale tandpleje og senere ved en 
privatpraktiserende tandlæge. Så jeg arbejdede både med 
børn og voksne, men fi k så lyst til at prøve noget andet. Jeg 
havde altid haft lyst til at arbejde med noget, hvor jeg kunne 
hjælpe mennesker, der har brug for fx smertelindring.
I 1994 begyndte jeg en uddannelse til fysiurgisk massør og 
FDZ zoneterapeut (medlem af Forenede Danske Zonete-
rapeuter) på Zoneterapeutskolen Logos i Århus, for øvrigt 
på samme hold som Dorthe Elkjær, der jo startede klinik 
højere oppe på Egebjergvej.. Uddannelsen tog 2 ½ år, men 
allerede inden jeg var færdiguddannet fi k jeg arbejde som 
massør hos kiropraktor Kenny Nielsen i Horsens, og det 
fortsatte jeg med.” 
I perioder har Linda haft op mod 80 klienter om ugen, og 
det er hårdt arbejde, hvis man virkelig skal i bund med 
behandlingen, og det er Linda kendt for at gøre. Hendes 
klienter kommer fra alle samfundsgrupper og professioner. 
Hun behandler både mænd, kvinder og børn.
”Der er mange mennesker, der har smerter, som ofte kom-
mer fra stress. Lidt stress i kortere perioder gør ikke noget, 

men hvis det bliver permanent, reagerer kroppen negativt 
på tilstanden. Så kan det bevirke hovedpine, ubalance i 
fordøjelsessystemet eller måske muskelsmerter, fordi man 
går med spændinger i fx nakke, skuldre eller ryg. Jeg be-
handler det med en dybtgående massage, der kan blødgøre 
musklerne og strække senerne. Det har en afslappende eller 
afspændende virkning, der virker forbedrende på immun-
forsvaret og gør det lettere at udskille affaldsstoffer. Det 
kan være, at det i starten gør lidt ondt, når jeg behandler 
de ømme punkter, men i slutningen af en behandling er der 
sket en bedring, så smerterne aftager. Ofte er det godt at 
kombinere massagen med fx zoneterapi. 
Man ser ofte sådanne tilstande hos mennesker, der skifter 
arbejde fra et mere fysisk præget arbejde til et mere stillesid-
dende foran skærmen på et kontor. Også børn kan lide af 
stress, der kan vise sig ved ondt i maven eller hovedpine. 
Børn er ofte ikke i stand til at forklare, hvad der er galt, så 
det må de voksne hjælpe dem med at fi nde ud af, og tage sig 
den nødvendige tid til at snakke med deres børn.”

Linda Thygesen har løbende suppleret sin massørud-
dannelse med forskellige kurser i emner som biologisk 
medicin, ernæringsterapi, øreakupunktur hos anerkendte 
specialister og kranio-sakral terapi. Hun anlægger en ho-
listisk synsvinkel i sin behandling og både behandler og 
rådgiver klienterne på fl ere områder. 
”Hvis jeg kan mærke ømheder i bestemte områder, kan 
jeg fx sige til dem, at jeg synes, de skulle få checket hos 
en læge eller en kiropraktor, om der skulle være en årsag 
til smerterne, som kun de kan behandle. Men jeg kan selv 
rådgive om problemløsninger til livsstilrelaterede symp-
tomer. Det kan være, at klienterne burde lægge deres 
kostvaner om, eller at de skulle få mere motion, og vi kan 
tale om, hvordan de kan ændre deres vaner, hvilke øvelser 
de ville have glæde af nogle gange i løbet af dagen. 
Jeg har også klienter, der har dyrket meget sport og har fået 
fx fi berforstrækninger eller andre skader i skuldre, knæ el-
ler ankler.”
Hun anvender ofte både massage og zoneterapi i samme 
behandling. Tryk på forskellige områder i fødderne kan af-
sløre, hvor problemerne er koncentreret. Tilsvarende kan 
øreakupunktur virke smertelindrende, så en patient i peri-
oder kan nedsætte forbruget af medicin.
”I behandlingen er det vigtigt, at klienterne selv hjælper til. 
Det er ikke nok at lægge sig på briksen og lade sig behandle 
med den gode afslappende massage. Man må selv hjælpe 
til, når man går fra massøren, prøve at få nogle sund-
hedsaspekter ind i den daglige tilværelse, arbejde med sine 
uhensigtsmæssige vaner. Kan man det, vil behandlingen 
hos mig få et endnu bedre resultat”, slutter Linda.
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Han vil være noget ved 
musikken!                 Interview ved Mogens Kirkegaard.

Den 19årige Mads N. Thune Nielsen er søn af 
Dorthe Thomsen og Peter Nielsen og barnebarn 
af tidligere kirkegårdsgartner Hans Thomsen. Han 

er godt i gang med sit studium på musikkonservatoriet i 
Århus med trækbasun som sit hovedinstrument. Han har 
sammen med tre andre unge dannet en kvartet, der netop 
har vundet adgangen til at deltage i en afsluttende interna-
tional konkurrence i Texas. 
Jeg har mødt Mads og fået en snak med ham om at være 
ung samtidig med at skabe sig en karriere inden for musik
Gik du på Egebjergskolen?
- Ja, jeg gik her fra børnehaveklassen til 9. klasse, og derefter 
var jeg lidt i tvivl, om jeg skulle gå på gymnasiet eller om 
jeg allerede nu skulle satse på musikken. Så derfor gik jeg 
lidt på Horsens Statsskole og lidt på Musikalsk Grundkur-
sus i Kolding inden jeg fortsatte på MGK i Århus som for-
beredelse til at komme ind på musikkonservatoriet. 
Jeg startede med at lære at spille som niårig i Horsensgar-
den, først på bariton og euphonium (en slags minituba), 
derefter på trækbasun (trombone). Det skulle være mess-
ingblæsere. Sideløbende lærte jeg at spille klaver og fi k så 
også nodelære for at komme ind på konservatoriet. Min 
lillesøster Mette spiller også trombone, og min mor og 
moster har i sin tid lært at spille harmonika. 

Hvordan er du så kommet videre til hvor du er nu?
- Jeg øver mig meget enten alene eller sammen med kam-
merater. Vi er nogle, der har dannet en kvartet, og på den 
måde lærer vi også samspil. Vi deltog sidste år i en interna-
tional konkurrence, hvor vi skulle indspille et par stykker, 
et klassisk stykke af Bach og et amerikansk for ligesom at 
få afprøvet begge genrer, som så skulle sendes til The Inter-
national Trombone Association, der står for konkurrencen. 
Stykkerne var rimeligt svære og skulle indspilles uden af-
brydelser eller redigering. Så får man points for bl.a. klang 
og teknik. Vi gik helt i sort, da vi fi k at vide, at vi var blevet 
blandt de tre bedste ud af de 24 grupper, der havde del-
taget. Belønningen er så den tur til Texas, hvor vi skal stille 
op til den afsluttende konkurrence. Faktisk var der noget 
lignende i Århus sidste år. Her skal spilles et obligatorisk 
stykke musik og så et selvvalgt.
Det var da et klap på skulderen, der ville noget!
- Ja, helt sikkert, det pynter på ens CV.
Har du haft en speciel stor oplevelse med din træk-
basun, som du husker endnu?
Jeg var i Hannover for to-tre år siden, hvor vi spillede 
sammen med deres musikere. Det var helt vildt at høre 
og se, hvordan de brugte deres instrument, de kunne 

Mads står her som nr. 3 fra venstre sammen med de andre medlemmer af trombonekvartetten.
Foto: Nicolai Lund, Århus.
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det hele. Det var en stor oplevelse at være med og blive 
opmærksom på, at der er forskellige måde at spille in-
strumentet på. Vi danskere focuserer meget på lyden, 
som vi mener er noget særligt skandinavisk. Andre 
steder i verden gør man måske mere ud af teknikken.
I min ungdom var vi meget optaget af jazz og lyttede 
også til de store basunister som fx Tommy Dorsey og 
Jack Teagarden. Kunne de noget, som I ikke kan, eller 
er nutidens unge basunister måske endda bedre end de 
gamle idoler?
- Det er ikke det samme. De bedste af de gamle jazz-
musikere var fantastisk dygtige, og de kunne im-
provisere på en måde, som vi ikke kan. Jeg deltager 
somme tider i en jam session på århusianske cafeer 
eller pub’er, hvor vi møder op med vore instrumenter 
og spiller sammen, uden noder selvfølgelig, og det er 
svært, meget svært, men meget udviklende. 
Instrumenterne har også udviklet sig meget siden den-
gang. Nu har man trækbasuner med ventiler og træk-
basuner med forskelligt register. I dag er det teknisk 
muligt at spille både i et ekstremt højt og ligesådan i 
et meget lavt register. Senere hen i uddannelsen skal 
vi også anskaffe os forskellige typer af trækbasuner. 
Vi lytter tit til gamle plader, som kammeraterne har 
med, og er imponerede over, hvor meget de gamle 
jazzmusikere kunne. Jeg spiller også lidt jazz og pop-
musik, det skal man også kunne, men ellers ligger min 
hovedinteresse i den klassiske musik, hvor der er skre-
vet mange gode stykker for basuner.
Hvordan ligger det med at blive optaget i et af Dan-
marks få symfoniorkestre, når du engang er færdigud-
dannet? 
Ja, det er svært, for der er generelt stor konkurrence 
om pladserne, og der kommer dygtige musikere fra 
hele Europa for at konkurrere om pladserne. Men jeg 
har tænkt, at hvis jeg ikke bliver optaget i et symfo-
niorkester, kunne jeg måske komme til at undervise. 
Der er dog også mulighed for at fortsætte på konserva-
toriet ud over de fem år og lære at dirigere for eksem-
pel. Nogen vælger at gå både 7 og helt op til 11 år.
Har du andre interesser ud over musikken?
- Det er svært at få tid til mere. Men jeg hænger da ud 
med mine gode venner. Når kravene er så store, må 
man koncentrere sig om, hvad der er vigtigst på langt 
sigt. Men der har i de senere år været mange unge dan-
skere, der har markeret sig, og det stimulerer musikin-
teressen hos rigtig mange unge. Et af mine forbilleder 
er Jesper Busk, der har vundet en stilling dernede, 
og nu spiller i et af verdens bedste orkestre, Berliner 
Philharmonikerne. Vi deltager somme tider i en Mas-
ter Class, når der kommer et stort navn til Danmark. 

Der har lige været afholdt Master Class med Michael 
Mucahy, jeg ved ikke, om det er stavet helt rigtigt, fra 
Chicago, og det var rigtig fedt.
Det betyder vel meget at have forbilleder?
- Ja, lige præcist, både at have forbilleder og gode un-
dervisere. Vi bliver bl.a. undervist af professor Niels-
Ole Bo Johansen, der betyder meget for os både i kraft 
af hans personlighed og hans viden og kunnen og af 
docent Rolf Sandmark, der også spiller i Århus Sym-
foniorkester.
Vi får jo chancen for at høre dig spille i Hansted kirke 
inden så længe?
Ja, vi skal spille i kirken den 2. juni kl. 19.30, er det 
vist. Det skulle have været ugen efter, men det er ble-
vet fl yttet til den 2. juni.
Det bliver spændende at høre her på din hjemme-
bane, hvad I kan præstere med jeres instrumenter. Jeg 
glæder mig allerede.  
Og med de ord tager jeg afsked med Mads. Det har 
været en dejlig oplevelse at møde et ungt, engageret 
menneske, der så tydeligt viser sin begejstring for sin 
interesse og lægger så meget energi i at realisere sine 
ambitioner. Godt gået, Mads!

Mads N. Thune Nielsen
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Aktiviteter og arrangementer
juni - juli - august - september

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.

Juni - Ingen bankospil og Lørdagshygge i juni og juli 

Torsdag den 3. juni kl. 10-14
Lagersalg fra Damernes Butik

Torsdag den 17. juni kl. 17.00
Grillfest  Arr. Centeråd/Egebakkens Venner (se opslag)

Onsdag den 30. juni kl. 15.00
Gudstjeneste 

Juli - Ingen arrangementer og gudtjeneste i juli.

August
Tirsdag den 3. august kl. 19.00
Bankospil v/Egebakkens Venner
Tirsdag den 17. august kl.  kl. 10-13.30 
Udsalg fra Tøjgalleriet
Torsdag den 19. august kl. 14.00 
Torsdagsunderholdning med Ceres 
Talentsjov v/Egebakkens Venner
Onsdag den 25. august kl. 15.00 
Gudstjeneste
Lørdag den 28. august
Cafehygge for beboere og pårørende v/Centerrådet

De faste åbne aktiviteter “koges” langsomt ned I sommer-
månederne. Dog kører cykelholdet på fuld kraft hver tirs-
dag fra Egebakken kl. 13.30.
Der spilles også petanque hele sommeren over på banen 
udenfor Egebakken hver onsdag kl. 13.30.
Maleholdet kører på ”vågeblus” indtil august, hver tirsdag 
kl.10.
Egebakken ønsker alle en god sommer.

September
Tirsdag den 7. september kl. 19.00
Bankospil v/Egebakkens Venner
Torsdag den 16. september kl. 13.00
Torsdagsunderholdning v/Egebakkens Venner
Lørdag den 25. september kl. 14.00
Caféhygge for beboere og pårørende v/Centerrådet
Onsdag den 29. september kl. 15.00
Gudstjeneste

For at udbrede kendskabet til Egebakkens aktiviteter 
afholdt Centerrådet “Åbent hus” den 7. maj. Mange 
mødte frem og fi k indtryk af de mange tilbud og mu-
ligheder for at deltage i et inspirerende og spændende 
fællesskab med de mange frivillige ildsjæle.
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Adresseliste til bestyrelsen:
Formand  ........................... Hans Thomsen ......................... 75 65 61 33Formand  ........................... Hans Thomsen ......................... 75 65 61 33Formand  ........................... Hans Thomsen ......................... 75 65 61 33
Næstformand/Kasserer ..... Vagn Jensen ............................  75 65 64 47Næstformand/Kasserer ..... Vagn Jensen ............................  75 65 64 47Næstformand/Kasserer ..... Vagn Jensen ............................  75 65 64 47
Bestyrelsesmedlem ........... Aksel Blomstrøm .....................  75 66 90 18Bestyrelsesmedlem ........... Aksel Blomstrøm .....................  75 66 90 18Bestyrelsesmedlem ........... Aksel Blomstrøm .....................  75 66 90 18
     Gitte Christensen ..................... 75 65 63 73     Gitte Christensen ..................... 75 65 63 73     Gitte Christensen ..................... 75 65 63 73
     AnnaMarie Isager ..................... 75 62 52 83     AnnaMarie Isager ..................... 75 62 52 83     AnnaMarie Isager ..................... 75 62 52 83
     Kristian Pedersen ..................... 75 65 63 08     Kristian Pedersen ..................... 75 65 63 08     Kristian Pedersen ..................... 75 65 63 08

     Dagny Johansen      Dagny Johansen      Dagny Johansen 
     Else Lykke Sørensen       Else Lykke Sørensen       Else Lykke Sørensen  

Personalerepræsentant Jytte Guldmann ........................ 76 29 49 34Personalerepræsentant Jytte Guldmann ........................ 76 29 49 34Personalerepræsentant Jytte Guldmann ........................ 76 29 49 34

EGEBAKKENS 
VENNER

 

Torsdag, d. 17/6 2010, kl. 17.00 – 21.00
Torsdag d. 17/6 bliver grillen tændt, så vi kan hygge os med 

god mad, sang, dans og musik

Tidsfordriv leverer musikken. 
Vi håber, at rigtig mange møder op til en hyggelig aften. 

Menuen vil lyde på:
• Grillpølser og grillkød
• Kartoffel- og grøn salat
• Kaffe og lun rabarberkage
• Øl, vand og vin kan købes

Af hensyn til køkkenet, vil vi gerne, at I tilmelder Jer og betaler kr. 100,-  forud 
til Jytte Guldmann – Egebakken, senest torsdag, d. 10/6.

Alle er hjertelig velkomne.
Med venlig hilsen Centerrådet og Egebakkens Venner.
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Gudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-HanstedGudstjenesteliste for Lundum-Hansted
Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke

Søndag den 6. juni
1. søndag efter trinitatis 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 13. juni
2. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 20. juni
3. søndag efter trinitatis

10.30 Friluftsgudstjeneste hos Ingelise og Knud Sander. 
Se omtale side 23.

Søndag den 27. juni
4. søndag efter trinitatis Se Hansted 09.00 Jytte Ibsen

Søndag den 4. juli
5. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard.

Søndag den 11. juli
6. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 18. juli
7. søndag efter trinitatis 9.00 Torsten Ringgaard Se Lundum

Søndag den 25. juli
8. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Richardt Riis

Søndag den 1. august
9. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Anders Eskedal

Søndag den 8. august
10. søndag efter trinitatis Se Hansted 9.00 Jytte Ibsen

Søndag den 15. august
11. søndag efter trinitatis 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 22. august
12. søndag efter trinitatis 10.30 Torsten Ringgaard 9.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 29. august
13. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 5. september
14. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 12. september
15. søndag efter trinitatis 9.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 19. september
16. søndag efter trinitatis 10.30 Torsten Ringgaard 9.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 26. september
17. søndag efter trinitatis Se Hansted 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 øn-
sker 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 guds-
tjeneste 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 øn-
sker 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.

 

Kaffe 
kl. 15.00
Gudstjeneste
kl. 15.30
{

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk

Gudstjenester Egebakken: 

Onsdag 30. juni
Onsdag 25. august
Onsdag 29. september
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Kære konfi rmander og forældre 
Uddrag af prædiken ved årets konfi rmation

Findes der noget smukkere syn end det vi er vidne til 
i dag. En hel fl ok unge mennesker, nyvaskede, duf-
tende, smilende, forventningsfulde. Hvor har jeg 

glædet mig til at skulle feste sammen med jer her i kirken i 
dag. Det er så stort! 
I dag er det jo bededag. Ja egentlig hedder det ”Stor beded-
ag”. ”Stor Bededag” skiller sig ud fra alle andre helligdage 
i kirkeåret. Den er helt speciel. Den er skabt af en tidligere 
dansk konge, nemlig Christian d 3 tilbage i 16hundredetal-
let. Han var en from konge, der hver dag gik op til kirkens 
alter og bøjede sine knæ, for at bede til Gud.
At denne dag bliver kaldt ”Stor Bededag”, ja det er der en 
grund til. Jo for da Christian d. 3 blev konge, var der et hav 
af små bededage i løbet af året, hvilket gav mange fl ere 
fridage/helligdag end nu. Det var tider kære konfi rmander. 
Dog ikke for præsten! Men kongen kunne jo godt se, at alle 
disse helligdage ikke var en fordel for produktionen ude 
på arbejdsmarked. Og heller ikke for skoleeleverne. Derfor 
besluttede han at samle alle disse små bededage i en stor. 
Det er jo ligesom derhjemme, hvor man har en stor vasked-
ag. Eller en stor fast rengøringsdag. Jo vi gemmer det hele 
til lørdag, så får vi styr på ugens rod. 
Ja i dag går vi nok alle i bad hver dag. Men i gamle dage 
havde man en stor vaskedag. Baljen blev fyldt og hele fam-
ilien kom på tur i det selv samme vand. Min gamle farmor 
på 98 fortalte mig for nogle dage siden om disse vasked-
age. Hun fortalte, at hendes far var den første, der skulle 
i baljen. Og så fortalte hun om en lidt ulækker oplevelse. 
Jo far havde været i bad. Han tyggede skrå. Og en dag lige 
inden jeg skulle træde ned i vandet, ville han spytte saf-
ten fra sin skrå ud gennem det åbne vindue. Ja baljen stod 
lige under og minsandten om ikke den sorte klat landede i 
badevandet. I dag ville man trække proppen op af badekaret 
og fylde nyt rent varmt vand i. Men ikke dengang. Pengene 
var små. Så op i det dejlige tjæreagtige let smudsede sor-
tagtige vand. Velbekomme!
Apropos bededag og jer smukke unge mennesker, som jeg 
må sige har imponeret mig på grund af jeres velopdragne 
måde at være på i årets løb, så kommer jeg i tanke om en 
barndomsven. Denne barndomsven var yderst velopdra-
gen. Hans høfl ighed var nærmest kongelig. Når han en dag 
havde været i mit barndomshjem, hvor vi havde leget sam-
men, og skulle hjem, sluttede han altid dagen af med at gå 
hen til min mor. Han stillede sig rank som en pave foran 
hende. Rakte hånden frem, bukkede og sagde tusind tak for 
en vidunderlig dag. Jo han var velopdragen. Jeg prøvede at 
efterligne ham, når jeg var i hans hjem. Men jeg syntes lige-
som ikke det lå til mig. Det blev lidt kunstigt, lidt påtaget. 

Hvor min ven havde denne velopdragne holdning fra, blev 
jeg klar over en dag, hvor han var på besøg i mit hjem sam-
men med hele hans familie. Hans forældre havde i mange 
år været ud i Afrika og arbejdet der som lærer og syge-
plejerske. De havde lært sproget Swahili, som det hedder, 
hvilket var til stor morskab for os andre når familien talte 
indbyrdes. Og det gjorde de netop en dag, vi sad ved bor-
det. Min ven sad med begge albuer på kanten af bordet og 
langer pludselig godt og grundigt ind over bordet for at få 
fat i sovseskålen. Hans far sad rak og højtideligt ved den 
anden ende af bordet. Da var det han oplod sin røst og talte 
Swahili. Vi børn forstod naturligvis slet intet af disse besyn-
derlige lyde. Men med min vens reaktion forstod vi dog alt. 
For albuerne kom ned fra bordkanten. Ryggen blev ranket. 
Og med ærbødighed i stemmen bad han pænt min mor om 
sovsen. ”Må jeg bede om sovsen fru Ringgaard”! Jo, jo. 
Nu er der jo intet forkert i god opdragelse. Men i dag sidder 
vi alle i Hansted kirke med ansigterne rettet mod nadver-
bordet. På altertavlen ser vi Jesus sammen med sine dis-
ciple. De er i godt selskab må man sige. Ja sammen med 
Guds egen søn. Kongernes konge. Hvordan de har gebær-
det sig overfor denne konge, skal jeg ikke kunne sige. Men 
da jeg for nylig havde besøg af bæverspejderne her fra 
Egebjerg, altså børn fra første klasse, da spurgte jeg dem: 
Sig mig engang, hvem er disse mænd, der sidder rundt om-
kring Jesus på altertavlens billede. Der kom fl ere svar. En 
lille pige rækker hånden op og svare. Og læg nu mærke til 
hendes svar: ”Det er de simple mænd”. Hvilket, svarede 
jeg, det må jeg høre endnu engang. Jo, ”det er de simple 
mænd”. Aha, svarede jeg, sådan har du hørt det, når folk 
sagde ”disciplene”, jo ”de simple mænd”. Tak sagde jeg 
til den lille pige. Du har netop holdt den ypperste prædik-
en, jeg længe har hørt. For sandt er det, at de mænd Jesus 
kongernes konge var sammen med, netop var ”de simple 
mænd og kvinder”. 
Netop det er evangeliet, det glade budskab til jer konfi r-
mander på denne festdag. Jo vel må vi være velopdragne 
og høfl ige, men skulle alt det vakle og gå i stykker for os, 
så vi bliver til de simpleste mænd og kvinder, så er vi dog 
altid velkommen hos Jesus Kristus. Han går nemlig ikke op 
i det perfekte og i fornemme fraser. Nej han sætter sig i de 
nederstes sted. Sådan har han altid været. Ven med toldere 
og syndere, som det hedder i bibelen. Og disse, ja det var 
dem som alle andre intet havde til overs for. 
Men det havde Jesus dengang så vel som i dag. Så om end 
vi billedlig talt skulle ende i en balje af grumset, skråagtigt, 
sort vand som farmor og derfor aldrig føle os helt rene, ja 
så er vi til alle tider Guds elskede børn.



Juni - juli - august 2010 19

Derfor læste vi også teksten før som vi kalder Peters beken-
delse. Jesus spørger sine disciple en dag, hvem siger folk 
sådan rundt omkrig, nede ved bageren og slagteren, at jeg 
er. Jo svare disciplene, nogle siger du er Elias. Andre Jo-
hannes. Andre igen profeten. Disse svar antyder, at folk har 
set op til Jesus som en mægtig personlighed, som var al 
ærefrygt og ærbødighed værd. Men I, spørger Jesus, hvem 
siger I, at jeg er. Da er det Peter svare: Du er den levende 
Guds søn. Verdens frelser. Min frelser.
Og med Peters liv får vi historien om en mand, der i den 
grad har svært ved at få tingene til at fungere. Ja vi hører 
endda, at denne Peter lige op til påske fornægter sin herre. 
Ja han står i ypperstepræstens gård, da Jesus er taget til 
fange, og her bander og sværger han på, at han ikke kender 
denne Jesus. Ja, i frygt for at blive henrettet sammen med 
ham. Så velopdragen og høfl ig og stilleren var altså Peter. 
Nej, godt og grundig grumset af sit eget syndige badevand, 
kan man sige. Men netop der, i mødet med disciplen Peter, 
den simple mand, der lærer vi Jesus at kende, som den han 
er. For Jesus slår ikke hånden af den feje discipel. Derimod 
tager han ham ind til sig efter sin opstandelse og sætter Pe-
ter til at være den første kirkelige leder. På dig vil jeg bygge 
min kirke Peter, siger Jesus. På det skrøbelige menneske, 
der har brug for Guds nåde. Tænk, fornægteren Peter. Men 
kære konfi rmander, netop det understreger jo for os, at Je-

sus er ven med syndere. Mennesker som os, der ikke altid 
kan få tingene til at fungere. 
Derfor hørte vi også sangen af Sys Bjerre før: Sangen om, at 
jeg er en kegle. Et menneske, der let vælter omkuld og ikke 
altid udstråler velopdragenhed. Men som sådan skabninger 
har vi plads ved Jesu side. Og det er jo ikke det værste sted 
at have sin plads, nu og i evighed.
Sys Bjerre sang:
Hvis du ligesom mig en lille smugle speciel og ofte krum-
mer dine tæer over dig selv – så lad være at give op og 
skamme dig ihjel – come join the club – vi elsker dig al-
ligevel.
Jo, for jeg ved det er menneskeligt at fejle og jeg har ac-
cepteret at du og at jeg er en kegle.

Og sådan taler Gud til os. Jeg har accepteret, at du er en 
kegle. Jeg elsker dig alligevel. Tænk hvor godt at være 
barn af en sådan himmelsk far, der hverken irettesætter os 
med Swahiliske ord eller det der er værre. Nej, jeg elsker 
dig, som den du er kære konfi rmand…jeg elsker dig kære 
forældre, søskende og familie. Netop det er Guds ord til os i 
dag, såvel som alle andre dage. Så kan der festes. Ja holdes 
konfi rmationsfest. Amen.
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Koncert i Hansted kirke
onsdag den 2. Juni 2010 kl. 19.30

Sommerkoncert med trombonespillerne

RAMA BONES

Kom og nyd en dejlig sommer aften med fri adgang til 
skøn musik. 

Alle er meget velkomne
Venlig hilsen 

Hansted menighedsråd.
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Gudstjeneste under åben 
himmel for hele familien

Søndag den 20.juni

Søndag den 20. juni fl ytter vi gudstjenesten ud af vore 
kirker i Lundum og Hansted. Vi vil ud under åben 
himmel. Tidligere sognepræst Ingelise og hendes 

mand Knud Sander har inviteret os ned på Rugballegård 
Lykkebjergvej 12, Gedved, hvor de bor omgivet af skov 
og med Hansted å løbende lige forbi gården. Et smukt og 
dejligt sted til en friluftsgudstjeneste. Menighedsrådene 
ved Lundum og Hansted kirker byder efterfølgende på en 
lettere frokost til en pris af 25 kr. pr. næse, dog gratis for 
børn under 18 år. Øl og vand kan købes. 

Det anbefales at medbringe klapstol, tæppe eller lignende, 
da vi selv kun har et begrænset antal.
Der er to muligheder for transporten til Rugballegård. Hvis 
du vil køre i bil, møder du op ved Hansted kirke kl.10.00, 
hvor vi fylder de ankomne biler op, hvorefter vi kører i 
samlet fl ok. Du behøver altså ikke selv have bil. Hvis du 
vil gå turen gennem Hansted skov, så mød op kl. 9.50 på 
parkeringspladsen ved Vandværkssøen.
I tilfælde af øsende regnvejr afholdes gudstjenesten i 
Hansted kirke.     

Menighedsmøde
Torsdag, den 15. april  blev der afholdt lovbefalet 

menighedsmøde i Kirkehuset, hvor kassereren for 
menighedsrådet redegjorde for sidste års regnskab 

og indeværende års budget.
Graver og kirkeværge orienterede om  arbejdet på kirke-
gården og kirkebygningen.
I skrivende stund  arbejdes der  i  kapellet, som får  nyt ski-
fertag og bliver sat i stand indvendigt.
Et af punkterne på dagsorden var drøftelse og ønsker for 
fremtidige aktiviteter.
Der kom forslag om:

Flere sangaftener• 
Koncert med Hansted Kirkekor• 
Gudstjenester med efterfølgende fællesspisning• 
Pilgrimsgudstjeneste i Hansted skov• 
Natvandring i Hansted skov• 
Foredragsaftener• 
Børnegudstjenester/ungdomsgudstjenester.• 

Endvidere var der forslag og ønsker om ture/rejser, eksem-
pelvis til: 

Prag, Lübeck, Rom og Bornholm.• 
Udfl ugter for børnefamilier• 
I Grundtvigs fodspor.• 

Vi vil tilstræbe at tilpasse aktiviteterne, sognet størrelse 
og sammensætning taget i betragtning. Der er også nogle 
økonomiske og resoursemæssige forhold at tage hensyn til, 
men der er både lyst og incitament til fortsat at arbejde for 
et aktivt og godt sogneliv.

Der skal her lyde en stor opfordring til at deltage i et kris-
tent fællesskab.

Så sidder du med en god ide og/eller  har  lyst til at være med 
til at arrangere en  rejse/studietur, så lad os høre nærmere.

Hansted menighedsråd ønsker alle i sognet  en  varm og lys  
skærsommer.

Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling 

Søndag  den 7. marts var der sogneindsamling for 
Folkekirkens Nødhjælp. 
I Lundum og Hansted blev der indsamlet i alt   

kr 7.945,- et fl ot resultat. 
Der var i alt 10 indsamlere, og 8 ruter blev dækket.

Tak for det og en stor tak til alle, der hjalp med at samle 
ind.
Vi ses igen søndag den 13. marts 2011.
Venlig hilsen 
Hansted menighedsråd. 
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Sogneudfl ugt
til Hjerl Hede Frilandsmuseum

Sogneudfl ugt
til Hjerl Hede Frilandsmuseum

Sogneudfl ugt
onsdag den 11. august 2010

Menighedsrådene i Lundum og Hansted ind-
byder hermed til årets sogneudfl ugt.

Turen går i år til Hjerl Hede Frilandsmuseum, 
hvor der er arbejdende huse og værksteder. På ve-
jen nordpå mod Vinderup holder vi kaffepause i 
Herning ved Ingvar Cronhammars kæmpeskulp-
tur ”ELIA”. Ved ankomsten til Hjerl Hede spiser 
vi middag i Skyttegården, hvorefter der bliver tid 
til at se nærmere på Frilandsmuseet. Vi slutter af 
med kaffe, igen i Skyttegården, inden vi vender 
hjem til Lundum og Hansted.

Program:

Kl. 08.15: afgang fra Hansted kirkes parkerings-
plads.

Kl.  09.30: ELIA. Nu med kaffe og brød.

Kl. 10.15: afgang mod Hjerl Hede Frilandsmu-
seum

Kl. 12.00: middag i Skyttegården, Hjerl Hede

Kl. 12.30: Den Gamle Landsby på egen hånd

Kl. 15.00: kaffe i Skyttegården

Kl. 15.30: hjemturen starter

Kl. 17.30: ankomst til parkeringspladsen ved 
Hansted kirke

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

Tilmelding senest mandag d. 14. juni til: 
Bettina Christensen på telefon 75 65 68 40 eller 
mail: bettina@exsos.com 

Vi glæder os til en ny og spændende tur sammen 
med jer.

Venlig hilsen menighedsrådene i Lundum og 
Hansted



PROGRAM FOR
SPORTS & BYFEST

2010
Fra den 17. til den 20. juni

Sæt programmet op på køleskabet

Arrangør:

Se programmet for de festlige dage på
de efterfølgende sider

Sæt kryds i kalenderen

Kom og mød “nye” og “gamle”
fra Egebjerg-Hansted
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Herunder formand Jakob Nikolajsen sammen med Stand-up Herunder formand Jakob Nikolajsen sammen med Stand-up 
komiker Anders Fjeldsted, som underholdt ved aftenfesten i Ege-
bjerg Hallen.

Der skulle blandt andet lægges duge på ...

og sættes stole til!

Så var der ellers fest for de 400 glade 
deltagere i Egebjerg Hallen.
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Mandfolk 
søges

Er du 30 (eller derover), har du onsdage aftener fri 
og ikke mindst lyst til at spille lidt fodbold, så vil 
vi gerne have dig med på Egebjerg IF Oldboys.

Sæsonen er startet og vi er gået på græs, men vi kan altid 
bruge nogle friske ben - og kan du score (mange) mål er 
du endnu mere velkommen ;-)
Vi er et åbent hold, (gen)startet i 2006 med en blanding 
af Egebjerg drenge og tilfl yttere, og hvert år har vi fået 
nye spillere med på holdet.

Nogle har spillet fodbold altid, andre er begyndt senere 
- men det er ikke så vigtigt med evnerne på banen, for 
selvom vi altid spiller for at vinde så skal det også være 
sjovt.
Derfor lægger vi også meget vægt på tredie halveg og 
andre sociale arrangementer i løbet af sæsonen.
Så fi nd støvlerne frem og ring eller sms til Hans på 
30115758 så vi kan få dig med til kamp.
Venlig hilsen Egebjerg Oldboys

Indendørs fodboldsæson for 
U 9 piger

Det er første sæson, at der har været indendøres 
fodboldtræning for pigerne, og vi var lidt spændte 
på, hvordan opbakningen ville være – men det be-

høvede vi ikke være nervøse for, da der har været 17 piger, 
som har invaderet hallen hver fredag til træning.
Vi har haft meldt to turneringshold til, og begge hold har 
spillet nogle gode kampe - også indenbyrdes. Vi kan se at 
pigerne virkeligt har udviklet sig spillermæssigt. 

Vi har været til nogle stævner, hvor holdene også er rendt 
med 1. og 3. pladsen – godt gået piger!!.
Vi vil gerne takke for den store opbakning, som er blevet 
vist til træning og kampe af både spillerne og deres forældre. 
Også en tak til Matilde for gaven.
Vi er nu startet udendøres med ligeså stor spilleropbakning, 
så vi ser frem til en god forårssæson.
Ole og Lars.
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Gymnastikafslutning 
og 20 års jubilæum

Onsdag den 24. marts var vi 50 gymnaster, som 
holdt afslutning på sæsonen 2009/2010 i klubhu-
set. Samtidig fejrede vi, at vores leder Aase Ber-

telsen, havde ledet os i 20 sæsoner i træk. Torben fra EIF 
var der med en fi n gave og sagde tak for de mange år. Vi fi k 
dejlige tærter fra Forsamlingshuset med salat og brød. Det 
var en meget hyggelig aften.

Lidt om Aase
Aase er en fantastisk gymnastikleder. Hun er altid i godt 
humør, godt forberedt, og aldrig med det samme program 
to aftener i træk. Hun deltager i en masse kurser, og har 
altid noget nyt på programmet. I år har vi været mellem 60 
og 70 deltagere, men der kan sagtens være mange fl ere i 
Egebjerghallen.

Aase siger om gymnastikken:

Jeg har nu haft Egebjerg Damerne i 20 sæsoner. –Holdet 
har jo i årenes løb ”vokset sig større” , så der kommer 
gymnaster fra næsten hele Egebjergs opland.

Jeg har altid været og er utrolig glad ved at komme til Ege-
bjerg og motionere ”Egebjerg Damerne”, så det er meget  
vanedannende og ser allerede nu frem til næste sæson. 

Mit mål med at undervise i ”gymnastik” er at få os piger 
(unge som ældre) gjort mere bevidst om og se vigtigheden 
af at gøre noget for at bevare en fl ot og spændstig krop, 
så vi langt op i årene kan bevare bevægeligheden, styrk-
en, holdningen så længe, som overhovedet muligt og ikke 
mindst det gode liv/humør.

Der er altid plads til fl ere på holdet, så du er velkommen 
til at møde op eventuelt sammen med din nabo/og eller 
veninde. – Første træningsaften ligger en onsdag midt i 
september måned. – Der vil blive annonceret ---------

Du får også sved på panden.

I forbindelse med træningen arbejdes der bl.a. 
med almindelig totale bevægelser, effekt- og pi-
lates, power-yoga, lidt rytmiske bevægelser og 
sammensætninger (zumba og aerobic).
Der vil også i forbindelse med træningen blive 
anvendt diverse småredskaber, herunder bl.a. 
de små effektive redondobolde, elastikker m.m.

Hilsen
Aase og Lise
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Håndbold “de små”
U 12 piger
Sæsonen 2009/2010 for “de små” U12 piger sluttede 

vi af med Humlebi-cup i Give. 
Fredag den 23. april drog vi adsted med 12 glade 

håndboldpiger. Vi spillede håndbold både lørdag og søndag 
og endte med at vinde D-puljen søndag. Flot gået piger - 
selvom i var lidt skuffet. 
Det var nogle trætte spillere og (trænere) der søndag vendte 
hjem til Egebjerg igen.
Vi vil gerne sige tak for en spændende sæson. Vi har efter 
jul haft nogle meget tætte og spændende kampe. Desværre 
var vi blot 2 point fra at gå til kredsmesterskaberne. 
Tak til alle jer forældre, som trofast har siddet på tilskuer-
pladserne til kampene. Og ikke mindst - tak for den dejlige 
frugt i på skift har haft med til kampene. 
Lotte og Linette

Overnatningsstævne 
for micro-håndbold
Den 12. februar drog knap 30 fastelavnsudklædte 

microspillere og trænere mod Gedved Hallen for 
at deltage i overnatningsstævne kombineret med 

fastelavnsfest.
Efter at vi havde slået lejr i gymnastiksalen, spiste vi vores 
medbragte madpakker. Derefter var der slå katten af tønden, 
hvor Mathilde blev kattekonge og kåring af de 4 bedste ud-
klædte – og igen i år rendte Egebjerg med de 3 bedste.
Derefter var der fri leg, hvor nogle spillede håndbold, mens 
andre hyggede i soveposerne med deres medbragte slik-

pose.

Da klokken blev 23.00, var alle spillerne godt trætte, og der 
blev sagt godnat, da vi jo skulle være friske til næste dags 
kampe.

Efter en - for nogen – god nattesøvn stod vi op og spiste 
morgenmad og derefter var der kampe resten af formidda-
gen.

Da vi ved middagstid sagde farvel til alle spillerne, var de 
fl este godt trætte efter en sjov og god weekend.
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T R Æ N I N G S T I D E R  

HÅNDBOLD
E G E B J E R G H A L L E N  2 0 10 /11 

MANDAG: Tidspunkt: Årgang:   

U 10 15:00 - 16:30 2000-01

Micro (U 6 + U 8) 16:30 - 18:00 2002-senere

Old Girls 18:00 - 19:00

TIRSDAG:
Serie 1+3 damer 20:00 - 21:30
Serie 1+3 herrer 21:30 - 23:00

T O R S D A G : Tidspunkt: Årgang: Trænere:

U 14 15:30 - 17:00 1996-97 Jane Nielsen

U 12 17:00 - 18:30 1998-99

U 18 18:30 - 19:30 1992-93 Anders Stidsen

Serie 1+3 herrer 19:30 - 21:00

Serie 1+3 damer 21:00 - 22:00 Lars Nielsen

Opstart: Micro uge 36  -  U 10-U 12-U 14 uge 33.  -  Øvrige uge 32.

Kontaktperson senior:     Ole Duch              41 27 77 50
Kontaktperson ungdom:  Ulla Jørgensen    23 71 88 38

Vel mødt til
såvel nye som
gamle spillere.

Trænere:
L i n e t t e  D u c h
P i a  H ø j b e r g
C h a r l o t t e  H ø j b e rg
C l a u s  O l e s e n

L o t t e  J ø r g e n s e n
L e n a  G r i m s t r u p
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Nyt fra 
Cafeteria  
foreningen

Den 23. marts 2010 holdt Cafeteria foreningen gen-
eralforsamling, og der var et fi nt fremmøde. 

I den forbindelse fi k vi ny bestyrelse. 

Den nye bestyrelse består af : 

Mette Andersen - Formand • 

Susanne Malling • 

Mia Antonsen • 

Anette Steensgaard • 

Anja Hansen • 

Gitte Mølgaard • 

Linette Duch • 

Da regnskabet var blevet gjort op, havde vi et pænt 
stort overskud, og kunne derfor overføre 10.000 kr. 
til EIF. 
Der skal lyde en STOR tak til alle jer, som var med 
til at gøre Landsmesterskabet den 16-18 april til en 
succes, der var en kæmpe opbakning til stævnet, ca. 
130 hjælpere har bidraget med et eller andet, og det 
er fantastisk, at der var så mange mennersker som 
ville hjælpe til, fl ot gået.
Nu starter fodboldkampene udendørs, og vi vil prøve 
at holde cafeteriet åben på alle kampdagene.
Vi ser frem til samarbejdet i den nye Cafeteria Foren-
ing, og glæder os over den store opbakning vi har 
fået. 
Med venlig hilsen 
Cafeteria ForeningenCafeteria Foreningen

Flot start for 
1.senior i fodbold
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Egebjerg Hansted Støtt eforening  
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 banko spillene kl. 19 i Klubhuset ved Egebjerghallen

Ingen bankospil i Juni & Juli, næste spil er 31. August

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

til gavn for ungdommen i EIF

Februar

Fin Christensen  200 kr. Ejvind Kjærsgård  100 
kr. Hans Stensen. 100 kr.  Ingerlise Nielsen  
50,00 kr. Arne Laursen  50 kr. Laila Søgård 
50,00 kr. Anna Andersen 50 kr.

Marts

Hans Skovsgård 200 kr. Helga Mikkelsen 100 
kr. Kirsten Laursen 100 Max Andersen 50 kr. 
Mette Vissing 50 kr. Lone Christoffersen 50 kr. 
Bente Skovgård 50 kr.

April

Lis Stouby 200 kr.  Erna Striboll 100 kr.  Edel 
Blomstrøm 100 kr  Anna  Andersen  50 kr. Ulla 
Jørgensen  50 kr.  Simone   &  Jeppe   August-
sen  50 kr.  Birgit Kjær   50 kr.

Der er ledige numrer i støtteforeningen, årlig kontingent 100 kr.
Der bliver udtrukket 7 gevinster hver måned på medlems nummer 7 gevinster hver måned på medlems nummer 7 gevinster hver måned

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

Seneste 
udtrækninger på 
kontingent numrer

Seneste 
støttebeløb

U 13 og U 12 pigefodbold en tur til 
Tyskland

Hip hold  dansehold  

U 12 pigehåndbold
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Dagplejen i naturen
En kold og blæsende fredag i 
april tog vi på opdagelse i den 
dejlige natur vi har omkring 

Egebjerg og Hansted.

Vi gik på naturstien, hvor vi så 
muldvarpeskud på marken, fandt 

en snegl og en masse 
sten i forskellige størrelser. 
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Dagplejen i naturen
Af Marianne Hovedskov

Dagplejen i naturen
Af Marianne Hovedskov

Dagplejen i naturen
Vi gik på en træbro over åen. Det var 
sjovt at stå på broen og kigge ned i 
vandet. Vi snakkede om der mon boe-
de en trold under broen (lige som i 

eventyret om ”de tre bukke bruse”). 

På marken gik to heste og på en anden 
mark lå køerne og slappede af i læ af 

nogle træer.
Mætte af sjove oplevelser gik vi hjem-

ad til frokost og en middagslur...
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Dagplejen plejer naturen
En blæsende aprildag var vi 5 fri-
ske børn og vores dagplejer klar til 
at fi nde affald i naturen. Vi samlede 

alt det affald vi kunne fi nde.

Vi samlede affald på et stykke af na-
turstien og på den ene side af Vand-
møllevej. Vi fandt plastic, papir, kaps-
ler, dåser, fl asker og cigaretstumper.
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Dagplejen plejer naturen
Af Karin Hansen

Dagplejen plejer naturen
Af Karin Hansen

Dagplejen plejer naturen
Vi fi k da også tid til at kigge lidt på he-

stene og køerne.
Vi fandt en abe (tøjdyr) i en hæk. Det 

snakkede vi meget om 

Da vi kom til containerne blev affaldet 
sorteret, som det skal. Det ku’ de voks-
ne lære af. Nu var det tid til at komme 

hjem til en velfortjent frokost. 



Revy 2010

Banko-
spil starter tors-
dag d. 7. oktober 

kl. 19.00
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Så er den 14. Revy i træk velover-
stået, og atter i år var det en suc-
ces. En succes der skyldes et 

stabilt revyhold, der arbejder godt sam-
men. Både om at vælge tekster og at 
ambitionsniveauet skal være højt. I år 
er der arbejdet meget med sangene, fl ere 
sange blev fremført fl erstemmigt. Noget 
der blev bemærket af publikum.
Bestyrelsen vil gerne takke alle ak-
tørerne for deres store arbejde. Også 
en stor tak til alle der så Revyen. Til 
den “Åbne Prøve”, der fandt sted om 
tirsdagen, var der mødt 35 pers. op. 
Torsdag, “ Generalprøven”, var der 
som sædvanlig udsolgt og en ven-
teliste. Steffen havde stegt 90 kg fl æsk 
og lavet indtil fl ere liter persillesovs. 

For 1. gang var der også udsolgt til lør-
dag aften, også her var der en venteliste 
i år. Som sidste år var det Bomles Ven-
ner der spillede til dans , dansegulvet var 
fyldt op hele tiden. En fornøjelse at så 
mange bakker op om arrengementerne, 
og det er også dejligt at se, at folk vir-
kelig morer sig, både bagved og foran 
scenen.
Næste projekt for Revyholdet er Revy-
festival i Juelsminde, der fi nder sted den 
3.-4. sep. Her er der indsendt 3 numre. 
Vi håber at få et af numrene udtaget.
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Nu gentager vi den fantastiske tur til 
Lars Lilholt koncert i Hornsyld

Fredag den 6. August 2010

Forsamlingshuset åbner dørene kl. 17:00
Kl. 17:30 spiser vi Steffens grill buffet.

Ca. kl. 19:15 afgår bussen til koncerten.
Koncerten starter kl. 20:30.

Vi er hjemme ved Egebjerg/Hansted forsamlingshus igen ca. kl. 24:00.
Grillbuffet, koncertbillet og bus t/r for kun 350 kr. per person. 

Vi glæder os til at se jer til en super oplevelse.
PS: Steffen sælger: Vand, øl g Husets vin.   

Sidste tilmelding senest fredag d. 30. juli 2010. 
Jesper Jensen tlf. 23 81 45 14 

Carsten Jensen tlf. 41 22 00 21
Husk

Efterårsfesten, 
d. 2. okt. Temaet i år er 
“Mormors Kolonihave-

hus”.
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Junior & troppen på tur
5 - 7/3 2010

Tekst: JTL Tanja Jensen
Fredag.
Da klokken slog 17:00 var 28 knivskarpe spejdere klar til 
at tage på tur til Torn Trines hus ved Vejle Fjord. Allerede 
på turen der ned blev det sjovt, for nogle af bilerne kunne 
ikke klare det bakkede terræn. Nogle spejdere skulle ud at 
skubbe bag på. Efter at alle var kommet til hytten og blevet 
indkvarteret, var det tid til den obligatoriske madpakke, efter-
fulgt af bagning af boller og skumfi duser. Et par arbejdsomme 
junior/spejdere der fi k lavet nogle lækre skumfi duser. Og da 
skumfi duserne var kølet og klar til at spise, og der også blev 
serveret varm kakao, så var stuen fuld af hygge. Så blev det 
godnattid, så alle kunne være klar til en ny, spændende og 
hård dag.
Lørdag
Godmorgen vækning kl. 7.00. En stor klokke og Simon der 
kom løbene ind i soverummene og råbte, at der var jordskælv. 
Alle måtte skynde sig ud og på fi k en løbetur i det nærmeste 
skovområde. Ved hytten, som nu var forsynet med rødekors 
tegn, blev spejderne inddelt i familier, som de skulle være 
sammen med hele dagen. Men først var der en simpel mor-
genmad i hytten for fl ygtningene: havregrød og nybagt brød. 
Så blev familierne sendt af sted en af gangen. Alle havde fået 
penge (money), to kort over området samt en mærkelig be-
sked om at Konrad kunne hjælpe dem, hvis de mødte ham 
ved kirken med nogle oplysninger fra stationen. På vej mod 
stationen blev de tilbudt at købe /lave pas for 50 money pr 
mand, men de kunne også bare tage chancen og håbe på, at 
de ikke mødte paskontrollen. De der ville, lavede et pas med 
et vellignende billede fra ugebladene. Så gik familien videre 
ad de sneklædte bugtede veje og pludselig efter ca. 200 me-
ter kom paskontrollen, og de ville jo så se nogle pas. Og de 
ville også ha et fi ngeraftryk og en autograf. Til paskontrol-
lens store utilfredshed havde de alle sammen pas, så var der 
jo ikke bestikkelsespenge til dem. Nå, spejderne måtte videre 
op til Brejning station, hvor de skulle fi nde en masse informa-
tioner. Herfra gik det videre til Brejning kirke, hvor Henning 
optrådte i nonne kostume. Spejderne skulle lave en tegneserie 
med Påsken som tema og fi k til gengæld saft og kiks. Men der 
var ikke nogen Konrad, han var fl ygtet til området ved Trind-
vold, og så var det jo bare om at komme videre i det dejlige 
solskin. Ved den næste post skulle der betales money for yder-
ligere oplysninger. To kompasretninger blev det til og så måtte 
spejderne op på Trindvold. Her skulle de lave en krydspejling, 
for at de kunne fi nde en æske med en morsekode. Den skulle 
de bruge for at kunne komme videre ned til lystbådehavnen, 
hvor kaptajnen ville vente på dem. I stedet for kaptajnen fandt 
de Tanjas rødekors feltkøkken, hvor der skulle laves frokost af 
pasta kogt på trangia med skinke og grøntsager. Herfra gik det 
videre langs kysten for at fi nde kaptajnen eller Konrad. Først 
gik det fi nt ad vejene, men så stoppede vejen og hvad så.! 

Skulle man ud og gå i vandkanten og eller bestige en mega 
høj og mega stejl skrænt eller vende rundt og tage en af de 
andre veje? Seniorerne vendte om og fandt en anden vej. Men 
en del spejdere og juniorer troede, at det var en planlagt ud-
fordring fra ledernes side, så de begav sig ud på en dumdristig 
færd op ad skrænten. Et stykke oppe måtte mange erkende, 
at dette var mere vildt og farligt end de havde lyst til. Nogle 
blev skrækslagne, mens andre bevarede overblikket og beg-
yndte at hjælpe kammeraterne ved at binde tov fast i træerne, 
som man kunne holde fast i, så man kunne komme ned igen, 
uden at trille ned i vandet. På et tidspunkt var situationen så 
uoverskuelig at nogle valgte at ringe til lederne. Henning kom 
til og hjalp de nødstedte, trøstede de skrækslagne og fi k sendt 
resten af sted på nogle andre veje. Ved den sidste post ved 
Brejning strand blev der brug for alles hænder. Jette rendte 
rundt og skreg, fordi hun var gået chok. Konrad var stukket af 
med alle pengene. Martin og Simon skulle forestille at have 
lavet et uheld, hvor de var kørt ind i et træ. Martin havde ban-
ket hovedet op i instrumentbrættet og havde brækket benet. 
Simon havde slået hovedet op i rattet og lå bevidstløs. Så nu 
var det med at vise, hvad man havde lært. Da alle var blevet 
reddet, gik turen tilbage til fl ygtningelejren/hytten, hvor der 
var fri leg/afslapning. Nogle gik dog hurtigt i gang med af-
tensmad: tortillas eller pitabrød med en masse forskelligt fyld 
og til desert: Is med syltede pærer og chokoladesovs. Senere 
bød aftenen på en omgang spejder-stratego ude i mørket inden 
der var kage og varm kakao at varme sig på efter en lang kold 
dag, med masser af oplevelser. 
Søndag
Søndag sov vi længe – helt til kl. 8. Der var blid morgen-
vækning og dejlig morgenmad. Henning holdt morgenandagt 
over emnet venner, ligesom Bamse og Kylling. Så skulle der 
pakkes sammen og rengøres. Der blev dog tid til at lege og nyde 
de smukke omgivelser. Kl. 12 gik turen hjem til Kvisten.
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FORÅRSTUR TIL 
OLUFSBORG 
5 - 7/3 2010
Tekst: Lonnie Ziegermann Lætgaard

Vi startede turen fredag aften med 8 ulve. Det var en stille, 
rolig og kold aften.

Da vi ankom til hytten, pakkede vi ud og fandt sovepladser. 
Derefter spiste vi vores madpakker og brugte resten af aftenen 
på at spille diverse spil. 
Lørdag morgen startede med morgengymnastik og fl aghejs-
ning. Herefter var der morgenmad. Henad formiddagen ankom 
25 bævere og 5 fra ulvefl okken. Da bæverne havde fundet sig 
til rette, skulle alle lave/tegne dækkeservietter til dagens Pippi 
tema. Der var rigtig mange fl otte og kreative tegninger!
Efter frokost, blev hele spejderfl okken delt i 6 hold. Nu 
skulle de på Pippi-løb, hvor alle posterne selvfølgelig 
handlede om Pippi. Til aftensmad, skulle der jo også serveres 
Pippi mad! MEN MEN MEN... hvad spiser Pippi egentlig?? 
”Køkken damerne” ville jo sige: LAGKAGE, SMÅKAGER 
OG PANDEKAGER! Men da det IKKE var op til os :o) havde 
spejderlederne indkøbt kyllingelår, kartofl er (til kartoffelbåde) 
og gulerødder. Pippi havde (gennem en af posterne) lovet at 
kigge forbi omkring spisetid.....
Senere lørdag aften var der lejrbål. Carsten modtog under lejr-
bålet en sms fra Pippi. Nu var hun ankommet, så måtte alle 
spejderne ud i mørket og kigge efter hende. Desværre fi k de 
hende skræmt væk! Heldigvis tabte hun en hel masse guld-
mønter i farten. SÅ nu kunne den store guldmøntejagt gå i 
gang!! Bagefter var der varm kakao, frugt, kage og selvfølgelig 
guldmønter. Herefter var det blevet sengetid.
Søndag morgen startede også med morgengymnastik og 
fl aghejsning. Efter morgenmaden skulle alle pakke deres ting 
sammen og stille dem udenfor, så vi kunne få gjort hytten 
ren.
Imens havde alle spejderne forskellige udendørs aktiviteter. 
Klokken ca 13.15 blev vi hentet.
TAK FOR EN GOD WEEKEND

Bæveraften
13/4 2010

Tekst: BA Maria Kjær

To tirsdage i april har bæverne lært at pionere. Resultatet af 
deres hårde arbejde blev til en rigtig fl ot forhindringsbane, 

som vi tirsdag den 13. april prøvede af. Det kunne være lidt 
svært at balancere, men med en lille hånd kom alle bæverne 
igennem. På nær én knækket rafte, holdt hele banen og bes-
nøringerne rigtig godt. Ingen kom til skade og det var to hy-
ggelige aftener i haven. Tak til de søde bævere.

Med bæverklask fra Bæverlederne og Hjælper.
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Distriktstur-
nering 17/4 2010

Tekst: BL Villy Mathiasen

Lørdag d.17 april var bæverne og ulvene fra Egebjerg på 
turnering i Æbleskoven ved Daugård, som er et spejder-

center ejet af Lovring Distrikt. Lovring Distrikt var også ar-
rangør af turneringen. Vi var ca. 150 børn i alt, delt ind i 17 
bæverfamilier og 13 ulvebander.

Efter velkomst og praktiske oplysninger kl. 10.00 gik løbet 
i gang med 12 forskellige poster, som både var poster, hvor 
de skulle arbejde sammen, og hvor de skulle udføre opgaven 
enkeltvis. Posterne var at male med hennafarve ( vi brugte 
madkulør i stedet for), forhindringsbane med bind for øjnene, 
lave armbånd af tørrede frugter, fi nde og sortere affald, binde 
forskellige knob sammen, fi nde dyr med kikkert, pindespil, 
kompas, transportere vand, lave sin egen fi skestang, kryder-
imix, og slutte med at lave en lagkage. Det var en meget godt 
arrangeret turnering, men desværre vandt Egebjerg ikke. Det 
gjorde Hatting. Men bæverne fi k en andenplads i kimslegen, 
hvor de skulle tælle og huske, hvor mange små billeder, der 
var hængt op på den rute de skulle gå. Der var 102 billeder 
og Blå familie fra Egebjerg havde talt 100. Det var nok til en 
andenplads, så tillykke med det. Men vi havde en god dag alle 
sammen, selvom det var hundekoldt om formiddagen. Men 
heldigvis kom solen frem om eftermiddagen til at varme de 
bævere, som ikke havde fået nok tøj på. Til slut tak til alle 
både børn og ledere for en god dag.

Med bæverklask fra Bæverlederne

Klan bacon 
møde på kvisten

Tekst: BL Villy Mathiasen

Det er ikke altid en leder har ansvaret for en fl ok børn/unge 
på turen eller møder. Søndag d. 18/4 var der indkaldt til 

møde i KlanBacon. Vi mødtes kl. 10.00, hvor vi skulle vælge et 
tal blandt 3 forskellige; det blev en kompasopgave, og vi fandt 
heldigvis posten, for det var materialer til kemisk båltænding. 
Vi skulle nemlig lave et kæmpebål med masser af gløder til 
at lave vores egen frokost på, for vi skulle selv tilberede ind-
bagt mørbrad med grydebagt brød og selvlavet smør til. Det 
er simpelthen en luksus spise, som varmt kan anbefales. Det 
tager måske lidt tid at lave det, men så er nydelsen det større 
bagefter. Indimellem at det hele bliver lavet, så kan man lige 
lave en kimsleg. Vi fi k 1½ min. til at se på en perlekæde med 
mange forskellig perler på, og så skulle vi lave en magen til 
bagefter. Det kunne godt have været svært, men en erfaren 
leder er altid påklædt til et spejder møde, så selvfølgelig havde 
han også et kamera med. Så vi tog selvfølgelig et billede af 
kæden, som vi skulle lave og så var det da nemt at huske, 
hvordan de forskellige farver var sat sammen. Inden maden 
var helt færdig, var der lige tid til at prøve en del af den dan-
skprøve, som vores indvandre skal igennem, hvis de skal have 
dansk statsborgerskab. Det gik ikke særlig godt, for 2 ud af 5 
dumpede, men de fi k lov at blive i landet alligevel, for nu var 
maden færdig, og vi spiste al den lækre mad. Til sidst sluttede 
vi af med opvasken, inden vi skiltes efter et rigtigt godt klan-
møde, arrangeret af klanlederne Kim og Tanja.
Tak for en rigtig god og lærerig møde. 
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Program for juni, juli, august og 
september 2010

Tirsdag den 14 september  
Bowling og spisning

Vi mødes kl. 17.45 ved Strandkærvej 87, 
hvor vi først bowler derefter buffet.

Deltager der ikke bowler er også 
velkomne. Pris med bowling er 150,00 kr. 

uden bowling 125,00 kr. 
Tilmelding til bestyrelsen 
senest den 6 september.

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

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

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

Ninna Thomsen, Vesterhøjsvej 1-2 .... 75 65 65 01

Lis Stouby, Kærvej 14...........................75 65 52 88

Onsdag den 18 august
Besøg på Livsstil Mekka

Vi mødes kl. 19.00 ved Livsstil Mekka 
Nordre Strandvej 15, Horsens

Til hudpleje/behandling, 
smykker, foredrag m.m.

Prisen er 50,00 kr. inkl. Gavekort på 100,00 kr. 
til køb af deres produkter, huset er vært ved 

en kop kaffe/te og lidt til den søde tand.

Sidste tilmelding er 10. August. 
Begrænset antal deltagere. 

Husk mænd/ledsagere er også altid 
velkommen til at deltage i aktiviteterne. 

Ligeledes nye, evt. medlemmer.

En hyggeaften med Ruths påskedekorationer.
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Lukker ned 
for sæsonen
Nu er foråret kommet og ungdomsskolen er ved at 

lukke ned for sæsonen i skrivende stund. Vi har 
haft mange aktiviteter i løbet af forgangne sæson.

Fotoholdet

Vi fi k i marts måned afsluttet fotoholdet med en tur ind 
til fotografen Steentoft Inhouse, hvor eleverne fi k en 

rundvisning i atelieret af indehaveren Søren Beyer. Deref-
ter fi k eleverne lov til at stå modeller, og de tog selv bille-
derne med et professionelt kamera.

Eleverne hyggede sig rigtig meget. Sæsonen havde budt på 
nogle ture ud af huset for at tage billeder i det fri, der var 
noget som de fremmødte hyggede sig rigtig meget med, for 
det er jo ikke alle, der har muligheden en lørdag formiddag, 
når der også er nogle sportsinteresser, der skal passes.

Fodboldstævne i ungdomsskolen

For fjerde år i træk afholdt ungdomsskolen fodboldstæv-
ne, der var blevet fl yttet til Lund hallen.

Det lod sig desværre ikke gøre at være i Egebjerghallen, 
som vi havde været de forgangne år.
Der var 11 tilmeldte hold, men kun de 9 var mødt, deraf var 
der et rent pigehold, hvilket var dejligt at se, for piger kan 
jo også spille fodbold.
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Hvert hold mødte med 6 spillere. Stævnet blev afholdt i ro 
og mag, uden de helt store konfrontationer. 
vinderne blev for 4. År i træk dem fra østbasen/hybenvej, 
Stensballe kom på anden pladsen og 
Lund på tredje pladsen. Fairplay gik til holdet fra Egebjerg. 
Bedste spiller blev Thui for god fi ghter indsats.
Alle holdene gjorde en god indsats, de kæmpede hårdt.
Vi vil hermed gerne rette en stor tak til vores sponsorer 
STOFA, INHOUSE FOTOGRAFI, McDONALD’s, AC 
HORSENS, BOWL’N’FUN , BILEDGÅRD OG LOKAL 
BRUGSEN I LUND samt de mange andre som har været 
med til at gøre dette stævne muligt.
Vi håber, at fl ere unge vil være med næste år, når vi genta-
ger succesen i en endnu forbedret udgave.

6. KLASSE FEST

Fredag den 16. april, afholdte vi traditionen tro vores år-
lige 6. klasse fest. Alle skolens 6. klasser var inviteret, 

og fremmødet var stort.
Klubrådet og andre frivillige medlemmer af klubben, stod 
klar til at modtage de feststemte deltagere.
De unge fi k muligheden for at se, hvad vi har at tilbyde, og 
det blev fl ittig af prøvet, diskoteket var det store trækpla-
ster, der blev danset og sunget med.
Bag ved diskoteket har vi et lille hygge rum, og her faldt de 
unge hurtigt til i sækkestole og puffer, og fi k hygge snak-
ket.
Singstar blev hen under aften taget i brug, og undertegnede 
(som aldrig har prøvet det) måtte sidst på aftenen se sig 
slået af en ung mand.

Klubrådet havde også arrangeret nogle konkurrencer, snø-
rebåndsspisning, sug og pust, ballondans og fl ødebolle 
dans, og vindere blev fundet og fi k præmier.

Klubrådet, Christian og jeg vil gerne sige tak for en rigtig 
god og hyggelig aften, og håber at vi ses efter sommerfe-
rien.

Tusind tak til de fremmødte forældre ved festens afslutning, 
husk i er altid velkommen til at kikke forbi.

Rikke Hansen 
Klubmedarbejder Egebjerg

De efterfølgende tre uger har de været gode til at komme 
i klubben. Diskoteket der har været det store trækpla-

ster, så der er blevet spillet meget højt. Det vigtigste er, at 
de unge har det godt når de kommer hos os. 
De har kunnet spille playstation, wii, alm. bræt spil, 
computere, se fi lm efter ønske, hygge sig i det lille 
rum ved vores diskotek.
Kommende aktiviteter i næste sæson vil være løbende at 
fi nde inde på vores hjemmeside UNGHORSENS.DK 

Vi ser frem til at have fornøjelsen at tilbringe aftnerne i 
næste sæson med jeres unge.

VI STARTER OP IGEN MANDAG D. 30 AUGUST 
KL.19.00 med grill pølser til de unge, og voksne. 

Der vil komme nærmere information om festen, når tiden 
nærmere sig til eleverne i de pågældende klasser, De efter-
følgende tre uger, indtil vi lukker ned for sæsonen, vil der 
være fri adgang for kommende elever.
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Lundum
Lokalarkiv
Medborgerhuset Lundum,
Torpvej 2, 8700 Horsens 
Leder: Susanne Klitgaard, E-mail: skl@totalwind.dk 
Tlf: 23 27 36 13
Formand: Hanne Skovsgaard, E-mail: hansskovsgaard@
hotmail.com Tlf: 75 65 45 73

Åbningstider
  
1.tirsdag i hver måned kl. 19 – 21.

sommerferielukket i juli og august

Et arkivbillede fra 1954, billedet er en kopi af et avisbillede

Hvem? Ekspeditrice Alma Sørensen. 

Hvad? 25 års jubilæum. 

Hvor? Lundum station. 

Hvornår? 15. maj 1954 .  

Juni 2010
Onsdag den 2. juni 2010 kl. 19.30
Sommerkoncert med trombonespillerne 
RAMA BONES
Hansted Kirke
se side 22

Torsdag den 3. juni kl. 10-14
Lagersalg fra Damernes Butik
Egebakken

Torsdag den 17. juni kl. 17-21 
Grillfest på Egebakken 
Se side 15.

Torsdag den 17. juni
SPORTS & BYFEST
Håndboldkampe i Egebjerghallen fra kl. 18.
Super Oldboys fodboldkamp 19.

Fredag den 18. juni
SPORTS & BYFEST
Håndboldbrag i Egebjerghallen fra kl. 17.30
Børnediskotek kl. 18.30-23
Bord-fodbold turnering fra kl. 20.30

Lørdag den 19. juni
SPORTS & BYFEST
Gade-fodbold turnering fra kl. 14
Fest i hallen kl. 19-02

Søndag den 20. juni
SPORTS & BYFEST
Store legeland i hallen kl. 10-13
Legetøjs og Kræmmermarked kl. 10-13
Grillen tændes kl. 10-14
Det store familie bankospil kl. 14

Søndag den 20. juni
Gudstjeneste under åben himmel 
Rugballegård, Lykkebjergvej 12, Gedved
Bil fra Hansted Kirke kl. 10.00
Gåtur fra Vandværkssøen kl. 9.50

Juli 2010

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

August 2010
Tirsdag den 3. august kl. 19.00
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken

Fredag den 6. August
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Tur til Lars Lilholt koncert i Hornsyld
Steffens grill buffet i Forsamlingshuset kl. 17.30

Onsdag den 11. august kl. 8.15
Sogneudfl ugt til Hjerl Hede Frilandsmuseum
Se side 24

Tirsdag den 17. august kl.  kl. 10-13.30 
Udsalg fra Tøjgalleriet
Egebakken

Tirsdag den 17. august kl. 21
Frist for stof til BROENs september nummer
Sendes til: hans.kurt@hansted-egebjerg.dk

Onsdag den 18. august kl. 19
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Besøg på Livsstils Mekka

Torsdag den 19. august kl. 14 
Torsdagsunderholdning med Ceres 
Talentsjov v/Egebakkens Venner

Lørdag den 28. august
Cafehygge for beboere og pårørende 
Egebakken v/Centerrådet

Tirsdag den 31. august kl. 19
Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bankospil i klubhuset ved Egebjerghallen.

September 2010 
Tirsdag den 7. september kl. 19
Egebakkens Venner
Bankospil på Egebakken 

Lørdag den 11. september 
Broens september nummer udkommer

Tirsdag den 14. september kl. 17.45
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Bowling og spisning hos Bowl´n Fun

Torsdag den 16. september kl. 13.00
Torsdagsunderholdning 
v/Egebakkens Venner

Lørdag den 25. september kl. 14.00
Caféhygge for beboere og pårørende
Egebakken v/Centerrådet

Oktober 2010

Lørdag den 2. oktober 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Efterårsfest tema: ”Mormors Kolonihavehus”

Torsdag den 7. oktober kl. 19
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Bankospil
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Støt vore annoncører - de støtter os
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Din lokale
varmeleverandør

Vejsalt•  
Træpiller•  
Træbriketter•  
Alt i  fast  brændsel•  
Pejsetræ lø•  s / net
Strøspåner i  baller•  
Ridebaneflis•  
Afdækningsflis•  
Snittet  Barkflis•  
Grillkul og Gril lbriketter• 
Flaskegas og t i lbehør•  
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


