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Dette nummer af BROEN skulle 
naturligvis have en forside, der af-

spejler foråret. Så det blev et billede fra 
min egen have, da Bærmispel og Rodo-
dendron netop var kommet i blomst. 
Når bladet udkommer, er det lige ved at 
være tid til årets byfest i Egebjerg fra 9. 
til 12. juni. Programmet fremgår af side 
6-7 og er også omdelt til alle. Byfesten 

gennemføres i samarbejde mellem Egebjerg IF, KFUM-
spejderne, Støtteforeningen og Ungdomsskolen. Det er 
fi nt, at foreningerne står sammen om arrangementet, og 
jeg håber, at rigtig mange tager del i byfesten, så forenin-
gerne får en velfortjent succes. 
I Lundum holdes der byfest den 20. august. Som det frem-
går af side 28, kan interesserede komme med gode idéer 
til byfesten under møder den 9. juni og 9. august. 
Dette nummer af BROEN færdiggøres til trykning inden 
St. Bededag. Og netop St. Bededag fi nder konfi rmatio-
nerne sted i Hansted Kirke og søndag den 22. maj i Lun-
dum Kirke. Selvom vi først kan få fotografens billeder af 
konfi rmanderne, når trykkeprocessen er i gang, så gør vi 
alt for at få billederne med i dette nummer. Vi ved jo, at 
konfi rmanderne, deres familier og venner glæder sig til at 
se billederne.
Husk at kigge ind på www.hansted-egebjerg.dk, der kan 
jo dukke nyt op, inden næste nummer af BROEN udkom-
mer i september. Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.
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Løve Apoteket ! ytter 
til Nørretorv Af: Hans Kurt Jacobsen 

Mandag den 6. juni 2011 fl ytter 
Horsens Løve Apotek fra Sme-

degade 82 til Nørretorv 2, hvor der er 
indrettet et nyt og moderne apotek i den 
tidligere Sund By Butik.
- Vi fl ytter til Nørretorv for at gøre 
det lettere for kunderne at komme på 
apoteket, for at kunne give dem en 
bedre service og for at gøre arbejds-
gangen nemmere for de ansatte, siger 
apoteker Vibeke Dengsø.
- Jeg har længe ønsket at fi nde en 
adresse med fl ere og bedre muligheder, 
og jeg er glad for, at det er faldet på 
plads, siger Vibeke Dengsø, der har ejet 
Løve Apoteket i tre år.
- Vi får et apotek, der er nemmere at 
komme til for gangbesværede, der slip-
per for trappen. Og en butik, der er 
fi re gange større end den, vi har i dag. 
Dermed vil kunderne få mulighed for at 
se mange fl ere af vores gode varer, og 
der bliver mulighed for større diskre-
tion, når der er behov for det.
- Derudover har vi købt en varerobot, 
som klarer varehåndteringen. Dermed 
kommer varerne ud til os, i stedet for at 
vi skal ind bagved og hente dem. Det 
giver hurtigere ekspedition - og giver 
os bedre tid til at fokusere på kundens 
behov.
Der er i alt 500 kvm. fordelt på stue, 
førstesal og en kælder. Lokalerne har 

stået tomme siden september 2010, da 
Horsens Kommunes Sund By butik fl yt-
tede til Åboulevarden.

Medicin gennem Dagli’Brugsen i 
Egebjerg
Det vil stadig være sådan, at kunderne 
kan indlevere recepter og afhente 
medicin i Dagli’Brugsen i Egebjerg. 
Tilsvarende leverer apoteket medicin 
gennem Superbrugsen i Hatting, Ki-
osken på Spedalsø Torv, Rema 1000 på 
Sundvej og Superbrugsen i Stensballe. 
Hovedgård Apotek er en fi lial af Hors-
ens Løve Apotek. 

Se også annoncen på bladets bagside. 

Lidt historie om apoteket
I 1896 ansøgte ca. 700 skatteydende 
borgere om et tredje apotek i Horsens 
i den nordvestlige bydel. Ansøgnin-
gen blev anbefalet af byrådet.  Et kol-
legium bestående af distriktslægen, 
borgmesteren og fysikus (embedslæge) 
indstillede den 9. januar 1897 til minis-
teriet, at der blev oprettet et nyt apotek 
i Horsens ”paa Byens Nørre Torv eller i 
al Fald i dettes umiddelbare Nærhed”. 
Ved Kgl. Resolution af 27. januar 1897 
oprettedes det nye apotek i Horsens. 
Apoteket blev indrettet i ejendommen 
Smedegade 82 og åbnet 11. maj 1898 
under navnet Nørre Apotek. I 1929 æn-
dredes navnet til Løveapoteket. 
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Hansted-Egebjerg Lokalråd
www.hansted-egebjerg.dk

Af: Hans Kurt Jacobsen 

Onsdag den 27. april afholdt lo-
kalrådet et borgermøde på Egebakken 
om de fremtidige trafi kforhold på Gl. 
Kirkevej, når de nye boliger opføres 
på Egebjerg Bakke. Fra Horsens Kom-
munes Vej og park afdeling deltog 
Niels Christian Mikkelsen og Ole Hel-
boe Nielsen. Der deltog ca. 20 beboere 
i mødet. 
Hans Kurt Jacobsen bød velkommen 
til mødet. Baggrunden var, at der under 
lokalrådets årlige borgermøde i okto-
ber af fl ere beboere fra Gl. Kirkevej 
blev udtrykt bekymringer for de frem-
tidige trafi kforhold på Gl. Kirkevej 
både under byggeriet, og når de nye 
boliger på Egebjerg Bakke er opført. 
På den smalle vej er der allerede nu 
ret meget trafi k fra skolen og idrætsan-
lægget.
Niels Christian Mikkelsen oplyste, at 
trafi kmængden vil være 3,5-4,5 pas-
sager pr. døgn pr. bolig,  og at trafi kken 
til butikkerne og erhvervsejendom-
mene samt en del af boligerne vil ske 
fra Rådvedvej. Trafi kken til de øvrige 
boliger vil ske fra Gl. Kirkevej, hvor 
Egevej munder ud i Gl. Kirkevej.  En 
stor del af trafi kken vil formentlig 
komme ad Egevej og blot køre på 
tværs af Gl. Kirkevej. 
Det blev desuden oplyst, at den der 
skal bygge butikkerne er forpligtet til 
forinden at anlægge en rundkørsel, 
hvor Rådvedvej munder ud i Skan-
derborgvej. Det vil sikkert betyde, at 
fl ere bilister fra Egebjerg vil køre mod 
Horsens ad Skanderborgvej, og der-
for fra den nye bebyggelse vil køre ad 
Egevej.

For yderligere at begrænse kørslen 
ad Gl. Kirkevej kunne der anlæg-
ges bump, som erfaringsmæssigt får 
mange bilister til at køre den vej, hvor 
der ikke er bump. En mulighed kunne 
også være dele Gl. Kirkevej op med en 
afspærring, men det ville kræve, at alle 

beboere tilsluttede sig en sådan løs-
ning.
Under byggeriet vil kommunen 
kunne påbyde tvangsruter for tung 
trafi k, således at den ikke sker ad Gl. 
Kirkevej.
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Ny multisal i Egebjerg
Egebjerg Idrætsforening har ansøgt 

Horsens Kommune om en ny multisal i Egebjerg. 

Den nye hal skal bygges i sammenhæng 
med den nuværende hal på Egevej 5. 

Hallen vil give mulighed for minimum 
følgende aktiviteter:
- 2 trampoliner til trampolinspring.
- 2 løbebaner med springgrav til spring-
gymnaster.
- Volleyball baner
- Badminton baner
- Håndboldbane (halv)
- Basket baner
- Indendørs rulleskøjteløb og rulleskøjte        
hockey.
Egebjerg idrætsforenings ønske er at 
skabe et center for gymnaster, hvor de 
faciliteter, som i dag ikke fi ndes i Hors-
ens kommune, kan samles. Endvidere 
er ønsket at skabe et borger- og fami-
liecenter, som kan tilbyde en bred vifte 
af fritidsaktiviteter til Egebjerg og kom-
munens borgere.
I Egebjerg IF er der i dag ca. 1.000 
medlemmer og en forventning om 
en medlemstilgang på 5-10 % årligt i 
forbindelse med byens udvikling og ud-
videlsen af aktivitetstilbuddene. Multi-
hallen vil medvirke hertil. 
EIF lægger stor vægt på at kunne med-
virke til at gøre motion til en naturlig del 
af dagligdagen, ikke mindst i disse år, 
hvor stillesiddende aktiviteter som PC, 
TV og spillemaskiner er vundet meget 
frem. Disse aktiviteter giver dårlige van-
er og truer sundheden for den enkelte, 
med de uheldige virkninger det har for 
børn, unge og ældre, ja hele samfundet 
som helhed. Fysisk udfoldelse gør ikke 
alene borgerne sundere, men forøger 
samtidig indlæringsevnen for de unge og 
øger livskvaliteten for de ældre. 
Ansøgningen bakkes op af DGI 
Sydøstjylland, som er fast bruger 
af springfaciliteter til gymnaster på 
landsdelsholdet og til uddannelseskurser 
og inspirationskurser indenfor spring-
gymnastik.
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Fodbold årgang 2002

Tekst af Marianne og Mette

Så er indendørssæsonen for U9 piger 
og drenge godt overstået. 8 piger og 

8 drenge mødte troligt op hver fredag ef-
termiddag til en gang træning i hallen. 
Alle gik til den med stor energi og gejst, 
både til træning og til kamp. Resultatet 
af anstrengelserne er ikke udeblevet – 
der er blevet opnået nogle fl otte resultat-
er, og medaljer og pokaler er blevet båret 
hjem.

Drengene kvalifi cerede sig til Jysk-/
Fynsk mesterskab i Løgumkloster.  Den 
6.marts drog vi fra Egebjerg Hallen kl. 
7.30 med kurs mod syd sammen med 
to andre hold fra EIF. Mange forældre 
havde valgt at tage med på turen, stem-
ningen var god og banneret klart. 

Drengene var spændte på, hvilke hold 
vi skulle møde. Trods den lange tid un-
dervejs var drengene stadig ivrige efter 
at komme i kamp. De spillede godt og 
klarede sig gennem puljen og til fi nalen. 
Her endte de på en meget fl ot 3. plads 
efter kun at have tabt til de senere mes-
tre. Super fl ot drenge – og stor tak for 
forældrenes opbakning.

Som afslutning på en super indendørssæ-
son afholdt vi i april måned banko-spil 
i klubhuset. Stort set alle spillere med 
forældre og søskende mødte op. Det blev 
en herlig eftermiddag, hvor stemningen 
blev mere og mere intens i takt med, at 
det svandt i præmierne. Der var både 
tilråb og højlydt ærgrelse. Efter spillet 
blev der stillet an til kaffe og kage, som 
forældre havde bagt – tak for det. 

Knapt havde vi holdt afslutning for in-
dendørs førend udendørssæsonen var 
godt i gang. Vi har haft tilgang på både 
pige- og drengesiden, så hvert hold nu 
tæller 9 spillere. Alle har glædet sig til at 
komme i gang udendørs – og vejret har 
været fantastisk at spille i. Drengene har 
været i kamp og har lagt godt fra land 
med 2 sejre.

Pigerne har indledt sæsonen med at 
få mulighed for at være indløbspiger i 
forbindelse med AC Horsens hjemme-
kamp mod Sønderjyske den 17. april 
2011. Alle piger meldte sig klar uden 
tøven og mødte meget spændte op på 
Casa Arena. Først i omklædningsrum-
met skulle der foretages lodtrækning 
om, hvilket hold vi skulle følges med 
ind. Lodtrækningen blev desværre tabt 
og vi skulle løbe ind med Sønderjyske, 
men det gjorde ikke oplevelsen mindre. 
Mange forældre havde valgt at bruge ef-
termiddagen på stadion – det var herligt. 
Det eneste, der desværre manglede, var 
en sejr til AC Horsens, de måtte nøjes 
med uafgjort.

Vi ser frem til nogle gode træningsafte-
ner og nogle spændende kampe. 

Til slut vil vi gerne sige tak til forældrene 
for den altid store opbakning – det er 
dejligt at så mange møder op til træning, 
kampe og arrangementer

Mette & Marianne



Broen 23. årgang - nr. 410

Badminton-sæson 
er slut!

Af Tina Jørgensen

Tænk engang - så er den sæson ovre - 
det går alt for hurtigt. Da der var et 

par træningstimer tilbage, sagde jeg det 
til børnene, at nu var der kun to gange 
tilbage, så de ku’ godt tænke over, om 
vi sku lave noget andet den sidste gang? 
Nogle måbede og sagde ”skal vi så ikke 
til badminton mere?”  Tiden er fl øjet af 
sted – og det siger man jo, at den gør, når 
det går godt! 
Familiedagen - dagen/formiddagen, 
hvor man må tage sin familie med i hal-
len og vise, hvad man har lært og så lige 
spiller noget badminton med hinanden, 
kunne desværre IKKE blive til noget. 
Der er desværre eller heldigvis, skal man 
jo sige, så meget pres på hallen, at det 
var total umuligt at få en dag!
Monrad-stævnet - det skal vi med til - 
25 tilmeldte. Det er et fantastisk stævne, 
som er bygget op på en anderledes måde, 
end de andre stævner vi er med til. Og så 
skal man ikke glemme, at der er MEGET 
fl otte pokaler til alle deltager. 
Pokalen kan være i guld, sølv eller 
bronze, alt efter hvad man har spillet sig 
frem til.
Spillerne (de fl este) kan ses på billederne 
nedenfor.

Nye bluser har Egebjerg idrætsforenin-
gen sponsoreret til os. Pigerne valgte, 
at de helst ville have den gul/grønne, 
og drengene fi k bluser i en meget fl ot 
cobolt-blå farve. Vi er meget glade for 
dem og børnene var meget stolte. 

De skulle alle prøve, hvilken størrelse 
de sku have, og kunne ikke forstå, at 
bluserne ikke var der til næste gang. Men 
det tog lidt tid, da der skulle laves tryk på 
dem, så man kan se, hvor vi kommer fra!

Meningen er, at de SKAL bruges, når vi 
er ude til stævner og andre arrangement-
er. Men der for uden, må de bruges til, 
hvad man vil. Nedenfor er billeder af de 
fl este spillere iført den nye bluse. Des-
værre var fodboldsæsonen indtrådt – så 
der manglede nogle…

Farvel og mange gange tak!

Det er med en lille klump i halsen at 
jeg takker af som badmintontræner 

for alle ungdomsspillerne. Jeg har været 
med i nogle år efterhånden, og syntes nu 
at tiden er inde til, at nye kræfter tager 
over. 
Det har været nogle fantastiske år med 
børnene. Mange sjove og herlige oplev-
elser. Gode kommentarer og bemærk-
ninger har lydt i hallen gennem årene 
fra store som små børn og unge. Det vil 
jeg komme til at savne. Herligt når man 
befi nder sig omkring skolen eller hal-
len, og der pludselig er en der råber ”hej 
Tina”.  Jeg vil også godt rose og takke 
forældrene for et fantastisk samarbejde 
og opbakning. Det er hyggeligt at få en 
sludder med jer alle, når vi er til stævner, 
eller når i kommer og henter jeres børn.
Gennem de år, jeg har fået lov at være 
med, har der været en fantastisk ud-
vikling og tilgang. Vi startede med 1 
hold, som ikke var helt fyldt op, og det 
er så endt med, at vi nu er 3 hold med 56 
spillere. Jeg håber at tilgangen vil fort-
sætte, for naturligvis vil der stadigvæk 
være badminton for jer. 
Hvem, der kommer til at træne jer, skal i 
nok få at vide!
Den sidste gang til træning, spillede 
vi rundbold med en blød bold, squash 
ketcher og en masse redskaber. Til sidst 
spiste vi kage og sagde pænt farvel.
Hold 1 (0.-3. klasse) havde samlet ind, 
så jeg vil hermed godt sige mange tak for 
vin og dejlig chokolade.
Tak til Thomas og hans forældre som 
mødte op med en fl ot buket til mig.
Også tak til Birgitte (Nikolajs mor), 
Connie (Jonathans mor) og Esben for 
dejlig kage.
Jeg har spurgt badmintonspillerne, om 
der ikke var nogle, der havde lyst til at 
komme med en bemærkning om det at 
gå til badminton, og resultatet kan ses 
herefter!
Mange venlige tanker og go’ sommer fra
Tina Jørgensen badmintontræner
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Foreløbigt program for 

Badminton/Gymnastik
EGEBJERG IF sæsonen 2011/12

Mandag 19.00-20.00 Zumba
  20.00-23.00 Badminton senior ”frit spil for unge og voksne”

Tirsdag 15.00-16.00 Badminton for Børn ”begynder”
  16.00-17.00 Badminton for Børn ”øvede”
  17.00-18.00 Badminton for Børn og Unge ”øvede”
  18.00-19.00 Baneleje til badminton

Onsdag 15.30-16.30 Springgymnastik (0.-4. klasse)
  16.30-17.25 Forældre/barn gymnastik (op til 4 år)
  17.25-18.30 Gymnastik for børn ”krop og bevægelse” (4-6 år)
  18.30-20.00 Gymnastik for damer (fra 18 år)
  20.00-21.30 Boksetræning for mænd og damer (Den super gode kondi og  
  kropstræning som bokserne bruger)

Programmet er kun foreløbigt, og der kan komme æn-
dringer. Vedrørende det endelige Program og tilmelding se 
nærmere efter sommerferien på www.egebjerg-if.dk

Angående Badminton har Tina efter mange års tro tjeneste 
valgt at holde pause. Vi takker for den store indsats, hun 
har ydet. 

Det kedelige ved det er så, at vi nu står og mangler trænere 
og hjælpere til vores badminton. Jeg håber, at der er nogle 
der, vil være behjælpelige med at fortsætte vores børne-
badminton.
Det kræver ikke de store badminton evner, da vi gerne sæt-
ter fl ere voksne på hvert hold. 
Hvis der er nogle, der vil hjælpe, bedes I kontakte mig på 
tlf. 22 83 48 35 eller ved mail til 
gitte-torben@stofanet.dk

Venlig hilsen

Torben Mølgaard
Egebjerg IF

HJÆLP!!!
VORES KASSERER STOPPER
Vores hidtidige kasserer har valgt at stoppe. Derfor 
søger Egebjerg Idrætsforening en ny kasserer, som 

kan tiltræde i januar 2012. 
Vi er så småt ved at indfører et nyt Økonomi sys-
tem, Conventus, som er udviklet gennem DGI og vil 
lette en stor del af jobbet som kasserer. 
Arbejdsbeskrivelsen er ganske kort:
• Varetage foreningens økonomi og bogholderi
• Foretage betalinger herunder løn til trænere
• Deltage i 5-7 bestyrelsesmøder om året.
Så kunne du tænke dig at hjælpe til på det sportslige 
plan – så er det dig, vi gerne vil hører fra.

Er du interesseret, så tag endeligt kontakt til:
Formand Jakob N. på tlf. 20119217 

eller Kasserer  Lone K. på tlf. 51287821.



Træningstider:

HÅNDBOLD
EGEBJERGHALLEN 2011/12

Mandag: Tidspunkt: Årgang: Trænere: 
U 6    mix 15.30 - 16.15 2005-senere Lene Petersen 

Emma Duch

U 10  piger 16.15 - 17.45 2001-02 Linette Duch 
Pia Højberg

U 14  piger 17.45 - 19.00 1997-98 Lena Grimstrup  
Lars Nielsen

Tirsdag:    
U 14 drenge 19.00 – 20.00 1997-98 Anders Stidsen  

Brian Knudsen

JS herrer 20.00 – 21.30 Lars Jensen

Torsdag: 
U 12 piger 15.30  -  17.00 1999-2000 Jens Gydesen  

Henning Daugaard

U 8 mix 17.00  -  18.00 2003-04 Charlotte Højberg

U 14 piger 18.00  -  19.30 1997-98 Lena Grimstrup 
Lars Nielsen

S2+S3 damer 19.30  -  21.00 Lars Nielsen

JS+S3 herrer 21.00  -  22.30 Lars Jensen

Opstart: Senior uge 32 - U10+U12+U14 uge 33 – Micro (U6+U8) uge 36. 

Kontaktperson senior: 
Kontaktperson ungdom: 

Benny Christensen 
Ulla Jørgensen 

Tlf. 28197023 
Tlf. 23718838 

Vel mødt til såvel 
nye som gamle 
spillere. 
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Gymnastikopvisning 
den 26. marts 2011

Af Torben Mølgaard

Lørdag den 26. marts afholdt 
vi gymnastikopvisning i Ege-

bjerghallen. 
Det blev en super dag med alle vores 
lokale børnehold og Zumba-kvinder i 
aktion….

En forrygende fl ot opvisning med et 
stort antal fremmødte tilskuere.
Som afslutning havde vi hyret tal-
entholdet fra Kolding til at give en 
opvisning, og man må sige at de godt 
og vel holdt niveau med vores lokale 

hold….
En stor tak til alle dem der havde bagt 
kage, hjalp med opstilling af stole, 
fl ytning af redskaber, Peter for friske 
bemærkninger, frivillige i cafeteriet, 
og ikke mindst vores instruktører.



Overnatningsstævne for 
U 10 piger i håndbold

Af Linette og Pia 

Efter en god håndbold sæson, hvor 
U 10 pigerne endte med guld i D-

rækken, havde vi besluttet at holde af-
slutning i form af overnatnings stævne 
i Vissenbjerg. Det løb af stabelen den 
1.-3 april. Vi mødtes alle forventnings-
fulde ved Egebjerghallen fredag ef-
termiddag og kørte i samlet trop mod 
Vissenbjerg.
Med hjælp fra vores forældre blev 
vi indkvarteret i et klasselokale og 
derefter spiste vi pizza. Så gik stævnet 
i gang for alvor for allerede fredag 
aften skulle de 2 hold, som vi havde 
med, spille deres første kampe. Efter 
en hyggelig men også hård fredag af-
ten gik vi til ro og sov en lidt urolig nat 
– vores klasselokale havde lyssensor 
– så ved den mindste bevægelse blev 
lyset tændt.
Lørdag formiddag gik med kampe og 
at øve på nye heppekors sange. Da vi 
endelig kunne komme ud og få lidt 
håndboldpause ude i det fri – fandt pi-
gerne sammen med nogle drenge og 
begyndte en fodboldkamp, så det var 
ikke meget hvile pigerne fi k.
Efter at have spillet kampe hele efter-

middagen fi k pigerne et velfortjent bad 
og var klar til det store sodavands dis-
kotek. Der blev danset lidt, men mest 
af alt blev der hygget i klasselokalet. 
Stemningen var rigtig god, og det var 
også lidt svært at få pigerne til at sove. 
Tidlig søndag morgen skulle vi pakke 
vores ting – og der var mange af tin-
gene, som lå lidt hist og pist – og da det 
var klaret, skulle vi over i hallen igen 
og spille bold.
Det ene hold gik videre i A-rækken, 
men blev desværre slået ud, mens 
det andet gik videre i B-rækken og 

endte med en fl ot 3. plads. Så der var 
medaljer!!
Da vi kørte hjem søndag aften, var alle 
godt trætte efter en god weekend med 
masser af kampe, masser af sammen-
hold og sjove oplevelser.
Vi vil gerne sige tak for en rigtig 
god sæson til både pigerne og deres 
forældre – og tak for den store opba-
kning både til kampe og til arrange-
menter, hvor vi har kunnet tjene penge 
til stævnet.
Vi glæder os allerede til næste sæson.
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Egebjerg Hansted Stø! eforening  EIF
Bestyrelsen
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26
Næs! 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
 I Juni og Juli er der ferie. Næste banko spil er 30 August. 

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

til gavn for ungdommen i EIF

Der er ledige numre i støtteforeningen, årligt 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 medlems numre:

Seneste støttebeløb
Fire ungdomshold i indefodbold.

Ferbruar
200 kr. Dorthe Sielemann. 100 
kr. Keld Terp Andersen. 100 kr. 
Carsten Rosendahl. 50 kr. David 
Christensen. 50 kr. Evan Peder-
sen. 50 kr. Anders & Kristian Juhl. 
50 kr. Gunni Hansen.

Marts
200 kr. Michael Mikkelsen. 100 
kr. Inge Hans Skovsgård. 100 kr. 
Hans Christiansen. 50 kr. Marianne 
Thomsen. 50 kr. Karl Oluf Madsen. 
50 kr. Kurt Olesen Jensen. 50 kr. 
Kurt Nielsen. 

April
200 kr. Poul Erik Nielsen. 100 kr. 
Judith Bjerre. 100 kr. Poul Larsen. 
50 kr. Birgit Madsen. 50 kr. Hans 
Thomsen. 50 Viola Kristoffersen. 
50 kr. Keld Stidsen.

Dagli´Brugsen Max Horsens A/S Thau Silkebåndsfabrik
Stor tak til månedernes sponsorer:

Vi vil rigtig gerne have fl ere medlemmer i vores støtteforening, så vi forsat kan 
blive ved med at støtte vores ungdom i EIF. Vi syntes selv vi gør et godt stykke 

arbejde i støttefoningen til gavn for jeres børn. Derfor denne henvendelse til jer 
forældre om et medlemskab. Det koster kun 100 kr. årligt med god chance for at 
vinde på medlems nummer.
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Fredag den 18. marts 2011 var der 
fællesspisning i Cafeteriet. 

Vi fi k ”Egebjerg Gryde” som bestod af Gullasch, ris, pasta, 
salat og brød. Der var noget for enhver smag, og det var en 
stor succes. Der blev ikke solgt mange fritter og pølser den 
aften.
Omkring 100 personer spiste med. Deriblandt U10 pigerne, 
som havde valgt at holde deres fodboldafslutning i forbin-
delse med fællesspisningen.
Bagefter var der fredagshygge i klubhuset for børnene.
Cafeteriaforeningen vil gerne takke for den store opbak-
ning og håber at kunne gentage succesen. 
Hvis der er nogen der har lyst til at tage en cafeterievagt en-
gang imellem, kan I kontakte Mette Andersen på tlf. 2635 
6519.
Mvh. Cafeteriaforeningen.

NytNyt  
frafra

Cafe-
teria-
foreningen 



Broen 23. årgang - nr. 418

Gudstjenester Lundum-Hansted
Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke

Søndag den 5. juni
6.søndag efter påske. 14.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 12. juni
Pinsedag. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Mandag den 13. juni
2. Pinsedag.

10.00 Fælles friluftsguds-tje-
neste, Lunden Horsens

10.00 Fælles friluftsgudstjeneste

Lunden Horsens

Søndag den 19. juni
Trinitatis søndag. Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 26. juni
1. søndag efter Trinitatis. 09.00 Torsten Ringgaard. 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 3. juli
2. søndag efter Trinitatis. Se Hansted

10.30 Friluftsgudstjeneste præstegården

Torsten Ringgaard (Se omtale i Broen)

Søndag den 10. juli
3.søndag efter Trinitatis. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 17. juli
4. søndag efter Trinitatis. Se Hansted 10.30 Jytte Ibsen

Søndag den 24. juli
5. søndag efter Trinitatis. Ingen gudstjeneste 09.00 Jytte Ibsen

Søndag den 31. juli
6. søndag efter Trinitatis. Se Hansted 09.00 Jytte Ibsen

Søndag den 7. august
7. søndag efter Trinitatis. Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 14. august
8. søndag efter Trinitatis. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 21. august
9. søndag efter Trinitatis. 10.30 Torsten Ringgaard 9.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 28. august
10.søndag efter Trinitatis. Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 4. september
11.søndag efter Trinitatis. Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste

Søndag den 11. september
12. søndag efter Trinitatis. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 18. september
13. søndag efter Trinitatis. Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 25. september
14. søndag efter Trinitatis. 09.00 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 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 - Mobil 20 11 69 12
Askeholm 59, 8700 Horsens.

ohleth@stofanet.dk

Graver ved 
Hansted Kirke

Sigfred Munk
tlf. 75 65 67 04

hanstedkirkegaard@mail.dkSognepræsten
træffes bedst (mandag er fridag)
tirsdag-fredag kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00-12.00
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. 14.00
Gudstjeneste
kl. 14.30

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk

Gudstjenester Egebakken: 

Onsdag 29. juni
Onsdag 31. august
Onsdag 28. september

Enhver er velkommen!  

{



Broen 23. årgang - nr. 420

Frilufts-gudstjeneste i Præstegårdshaven 
for børn og voksne. Tag madkurven med.

Søndag den 3. juli kl. 10.30 afholder vi gudstjeneste under åben himmel, hvis vejret er til det. 
Gudstjenesten foregår i præstegårdshaven Stængervej 24, lige overfor Hansted kirke. Vi har 40 
klapstole. Har du selv en, så tag den med. Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde sin 
medbragte mad. I tilfælde af kulde og regn afholdes gudstjenesten i Hansted kirke.  
Venlig hilsen
Lundum og Hansted menighedsråd.  

Eigil Holm 
på besøg i Hansted Kirke

Onsdag, den 8. juni kl. 18,30 kommer forfatteren Eigil Holm på besøg i Hansted Kirke.
Eigil Holm har en umådelig stor viden om  området og dets  kirker og  formidler sin viden  med 
stor entusiasme. 
Eigil Holm vil fortælle om Hansted  Kirkes historie og betydning  gennem tiden, og vi får helt 
sikkert også beretningen om  Døve Dorte.
For interesserede vil der blive lejlighed til en tur rundt på vores smukke kirkegård og høre gra-
veren fortælle  om  arbejdet  og de  forskellige  anlæg  på kirkegården.
Vi  fortsætter  i Kirkehuset, hvor man kan købe  lidt at spise og drikke.
Der er de senere år kommet mange til  yttere til  Hansted-Egebjerg området.
Menighedsrådet  håber de og mange andre  vil tage mod  tilbuddet om et  nærmere bekendtskab 
med Hansted Kirke og dens  historie.
Alle er hjertelig velkomne. 

Sandwich, Kaffe og kage koster 20,00 kr.

Venlig hilsen

Hansted Menighedsråd
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Konfi rmandtale i 2011
Af Torsten Ringgaard

Kære kon  rmander. Så 
kom dagen endelig. 

Den store dag. Håret er sat. Læber og 
øjenvipper skinner af farvestrålende 
smørelse. Smilet er på og hjertet sid-
der sikkert helt oppe i halsen på jer. 

Hvor har jeg dog glædet mig til 
denne dag. Det er så stort at få lov 
til at fejre en sådan kon  rmationsfest 
sammen med jer. I behøver ikke at 
sige det oppe i byen, men jeg holder 
faktisk rigtig meget af jer. I er en   ok 
vidunderlige kon  rmander. Jeg har 
nydt at være sammen med jer. 

Hvert eneste år, jeg har øvet selve 
kon  rmationen med byens unge fra 
7. klasse, så er der altid et par drenge 
eller piger, der stiller det samme 
spørgsmål: Torsten, hvad nu hvis vi 
siger nej oppe ved knæfaldet, når 
du spørger os, om vi vil kon  rmeres 
i den kristne tro? Åh jeg kan se det 
drillende blik i øjnene på dem, der 
spørger. Jo for det ville være rigtig 
sejt at få hele kirken til at grine. Og 
sejt at få præsten til at stå måbende 
og ikke vide, hvad han nu skal gøre. 
For et nej ville være stik imod det 
planlagte. Men også sejt fordi man 
tør være anderledes end alle de an-
dre. 

Men kære kon  rmander, nu er 
spørgsmålet så: Hvad betydning 
har vores ja eller nej overfor Gud 
egentlig. Er Gud den almægtige af-
hængig af vores svar? 

Vi læste jo før fra alteret, at det ikke 
er os, der udvælger Jesus Kristus 
som vores herre og ven, men sand-
elig stik modsat. Det er Jesus Kris-
tus, der vælger at ville være vor herre 
og ven. Det er Gud, der har valgt os. 
Ikke omvendt. Så vort rette svar, er 
Gud åbenbart ikke afhængig af for at 
kunne elske os.

Kære kon  rmander og alle I andre 
her i kirken. Netop det er kristendom-
mens centrale budskab til os. Det er 
ikke jer der vælger mig, siger Jesus, 
nej det er mig der har valgt jer. Hvor 
meget i tro og ved om mig er ikke af-
gørende. Det afgørende er, at jeg ved 
alt om jer. Alt. Og jeg ved, at I ikke 
kan leve en eneste dag uden mig. Det 
ved I sikkert ikke selv. Men sådan er 
det! For jeg er livets kilde.  Jeg har 
selv skabt jer. I er mine uanset om 
I siger ja eller nej. Det er mig, der 
holder fast i jer. Ikke jer, der holder 
fast i mig.

Jeg vil gerne benytte et billede, så I 
forstår, hvad jeg forsøger at sige til 
jer. 

De   este af jer har en mobiltelefon 
og en computer. Da I   k jeres mo-
biltelefon, så skulle den aktiveres in-
den I kunne bruge den. I skulle taste 
en personlig kode ind og så var den 
klar. Ligeledes hvis I ligger et nyt 
program ind på computeren. For at 
det kan fungere, så skal i aktivere 
programmet ved igen at indtaste en 
personlig kode. 

Aktiverer I ikke programmet, fun-
gere det ikke. Det ligger og venter på, 
at I skal gøre det.

For nogle måneder siden blev jeres 
forældre bedt om at aktivere det man 
kalder Nem-ID inde på computeren. 
Gjorde de det, så havde de fri adgang 
til skatte og bank oplysninger. 

I dag når I bliver kon  rmeret, ja så 
kan I med god samvittighed putte 
alle de penge I får direkte ned i lom-
men. I skal ikke betale skat af disse 
penge. Men når I engang bliver 18 år, 
ja så står skattevæsnet der og kræver 
sin del af det I tjener. 

Til den tid kan I gå ind på compu-
teren. Så taster i tre gange www. skat. 
dk ind -  og vupti, så kommer der en 
mappe frem, hvorpå I skal klikke 
med musen. I mappen ligger alle 
relevante oplysninger om jer. Og 
så kan I betale den skat I skal, for 
at I kan være lovlig del af samfun-
det. Men kære unge: I kan kun åbne 
denne personlige mappe, hvis I har 
aktiveret jeres Nem-Id. Det kræver 
jeres aktive handling.

Nu tænker du måske: Hvad har alt 
det dog med kon  rmation og kristen-
dom at gøre. Er præsten blev skør!

Det er han ganske givet. Men jeg for-
søger blot, at give jer et billede af, 
hvad kristendommen ikke er, for at I 
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skal vide hvad kristendom i sandhed 
er.

For at være Guds barn kræver det 
ikke, at vi skal aktivere noget som 
helst overfor Gud. Gud står ikke et 
eller andet sted og siger: Så kære 
kon  rmand, nu skal du trykke på ja-
knappen, for at du kan få glæde af alt 
det jeg har at give dig her i livet og 
hjemme i himlen engang. 

Gud står ikke og råber: Husk nu at 
aktiver din tro på mig. Nej for Gud 
ved udmærket, at vi slet ikke kan 
rumme ham i vores hoveder. Gud 
overgår fuldstændig vor fatteevne og 
forstand. Han er ikke som en compu-
ter der blot skal tastes på. Nej Gud er 
selve livet. 

Derfor siger Gud til os: Kære men-
neske, jeg vil være aktiv overfor dig. 
Jeg vil frelse dig. Jeg vil føre dig 
gennem livet. Jeg vil skænke dig en 
plads hjemme i himlen engang. Jeg 
vil, siger Gud. 

Nå, men det er altså ikke os små 
mennesker, der vælger Gud til i 

vores liv. Det var jo heller ikke dig 
og mig der selv valgte at blive født i 
tidernes morgen. Det er derimod den 
almægtige Gud, vor far og Skaber, 
der altid vælger os til. Ligesom jeres 
forældre valgte jer til. Jo det er Gud 
der vælger os til. Og det uden at vi 
måske mærker det. Føler det. Ser det. 
Sådan er Gud bare. Det kaldes kær-
lighed. En kærlighed, der ser på os 
alle med lige kærlige og imødekom-
mende øjne. 

At Gud vælger os alle på en gang, 
uden at dele os op i god – bedre - 
bedst, eller modsat, ringe – ringere – 
ubrugelig,  ja det får mig til at tænke 
på min skoletid. Jeg elskede at spille 
fodbold. Men jeg hadede når der 
skulle vælges hold i skolegården. Jo 
for hvis de drenge, der skulle vælge 
hold var Thorkil eller Ib, så blev jeg 
altid valgt til sidst. Vi var ikke perle-
venner, må jeg indrømme. Hvor kan 
det dog gøre ondt i en lille dreng, når 
han ligesom står tilbage og slet ikke 
føler at blive valgt, men blot ligesom 
står der som den sidste ubrugelige - 
der så okay da - får lov til at være 

med på det ene hold. Nå ja, så kunne 
jeg da hævne sig, når det blev min tur 
til at være vælger en anden dag. Mon 
ikke Thorkil og Ib da stod tilbage 
med bønfaldne øje. Sikkert. 

Det er til denne egoistiske verden 
Gud kom til for 2000 år siden i Je-
sus Kristus. Målet var at gøre det 
klart for os, at han har valgt os alle på 
en gang. Ingen skal stå tilbage med 
følelsen af at være ubrugelig, uvær-
dig, dårlig. Med åbne arme favner 
livets Gud os alle som sine børn. Ikke 
fordi vi vælger ham til og ligesom ak-
tivere den rette tro i vort hjerte. Eller 
fordi vi aktiverer den rette kristelige 
måde at leve livet på. Nej, vi er frelst 
og inde i Guds varme fordi Gud er 
den aktive altomfavnende kærlighed, 
der ikke kan andet end at ville os alle 
uden undtagelse. Tænk engang! 

Og så er der egentlig kun tilbage at 
sige hjertelig tillykke med det, kære 
kon  rmander. 

Kærlig hilsen jeres præst, 
Torsten Ringgaard.
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Sogneudfl ugt
Til Ebeltoft
Onsdag den 24. August 2011 
Menighedsrådene i Lundum og Hansted ind-

byder hermed til årets sogneud  ugt.

Turen går til Ebeltoft, hvor vi først besøger Fre-
gatten Jylland. Her bliver vi vist rundt og hører 
om skibets historie. Vi skal spise middag ved fre-
gatten og menuen står på skipperlabskovs.

Derefter skal vi besøge Glasmuseet Ebeltoft, som 
ligger i umiddelbar nærhed af Fregatten Jylland. 
Her kan vi se nærmere på samlingen af moderne 
glas og en spændende separat udstilling af den 
danske kunstner Pipaluk Lake. Vi kan også besøge 
det arbejdende glasværksted, slappe af i haven, gå 
på opdagelse i butikken eller i det nye glasunivers 
på 2. sal.

Vi slutter vores besøg i Ebeltoft af med kaffe, 
boller og lagkage i glasmuseets cafe.

Program:

Kl. 08.00 Afgang fra Hansted Kirkes parke-
ringsplads.

Vi holder en lille pause ved Kalø vig – her ser-
veres kaffe med brød.

Kl. 10.00 Ankomst til Ebeltoft, hvor vi går ombord 
på Fregatten Jylland. Skibet er tilgængligheds-
mærket, og der er elevatorer mellem de forskel-
lige dæk.

Kl. 11.30 Skibets kanon skydes af og vi kan høre 
lidt om dens historie.

Kl. 12.15 Middag hos Karens Brasserie

Kl. 13.00 Glasmuseet – kaffe med boller og lag-
kage

Kl. 15.30 Går turen atter hjem mod Hansted.

Prisen for at deltage: 200,00 kr., som opkræves i 
bussen.
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Sommerjazz i Lundum Kirke 
Søndag den 1. maj

For andet år i træk blev sommeren spillet ind i Lun-
dum Kirke. Søndag d. 1. maj var Horsens Musik-

skoles Bigband på besøg og leverede med sit profes-
sionelle spil en førsteklasses musikalsk eftermiddag.

Det var stor lyd i en lille kirke, og stemningen var i top 
hos de mange fremmødte.
Når succesen gentages næste år, kan vi ligefrem tale 
om lokal tradition – er du til jazz, så hold øje.

Sogneindsamling
Søndag den 13. marts havde vi i Lundum-Hansted 
sogn indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
En stor tak til alle som gav et bidrag og tak til alle de 
friske indsamlere.
Det indsamlede beløb fra Lundum-Hansted sogn blev 
7.087,00 Kr.

De indsamlede penge går til bekæmpelse af sult blandt 
fattige mennesker. Lige inden indsamlingen udsendte 
Folkekirkens Nødhjælp en pressemeddelelse. I den 
skriver de, at de er klar til at omdirigere de indsamlede 
penge til hjælp i områder der skulle blive ramt af tsu-
namien, som udsprang af jordskælvet ved Japan.
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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Byfest i Lundum 
20. august 2011 
Afholdes i/ved Medborgerhuset 

Byfesten starter med fælles 
morgenmad kl. 10 i teltet. 
I løbet af dagen er der forskellige 
aktiviteter på pladsen foran 
Medborgerhuset og kl. 18.30 er der 
festmiddag.

Alle er velkomne – husk tilmelding til spisning. 

Flere detaljer kommer i programmet – hold øje med 
postkassen og på www.lundum.dk. 

Vi planlægger detaljerne for festen på Byfestmøde 9/6 og 9/8 
kl. 19.00 i Medborgerhuset. Mød op med dine gode ideer. 

På gensyn – bestyrelsen i Lundum Sogns 
Borgerforening
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Lørdag d. 9. april havde Lundum 
Lokalarkiv indbudt til byvandring 

omkring kirken i Lundum. Vejret var 
som bestilt til det, og omkring 35 in-
teresserede fra nær og fjern var mødt 
op.
Martin Vestergaard og Thorkild 
Jensen, der begge er vokset op i Lun-
dum, fortalte om husene, deres be-
boere og lokalsamfundet, som det 
var for mere end et halvt århundrede 
siden.
Vi hørte om pumpehuset, der lå 
næsten overfor kirken – så skulle 
pumpen i tilfælde af brand altid køre 
ned af bakke. Ingen kunne huske, at 
den nogensinde har været i brug. Vi 
hørte også om skydebanen, der lå 
på markerne nord for kirken, og om 
håndboldbanen i præstegårdshaven.
Willy Rasmussen fortalte kort om 
kirken.
Efter byvandringen var der kaffe i 

Byvandring i Lundum

Medborgerhuset. Mange havde med-
bragt arkivalier til lokalarkivet, bl. a. 
billeder, avisartikler, pokaler, ident-
itetskort fra krigen og en læsebog fra 
skolen i Lundumskov.
Lundum Lokalarkiv er stadig inter-
esseret i at modtage eller låne især 
billeder, hvor personer og bygninger 

kan genkendes og navngives.
Arkivet bor i Lundum Medborgerhus 
og har åbent første tirsdag i måneden
fra 19 til 21, dog er der ferie i juli og 
august.
Lundum Lokalarkiv takker for den 
store interesse og opbakning.

Grundejerforeningen Kastanjeparken/Bavnehøjvej

Grundejerforeningen holdt sin år-
lige generalforsamling den 31. 

marts 2011 med Søren Mogensen som 
dirigent.
Formand Esben Hedeager Hansens be-
retning blev godkendt. 
Kasserer Jesper Mortensen fremlagde 
regnskabet, der viste et lille underskud 
på grund af de ekstraordinære udgifter 
til snerydning. Deltagerne udtrykte 
tilfredshed med niveauet for snerydn-
ing. Der afsættes hvert år 300 kr. pr. 
husstand til Vejfonden, der skal sikre, 
at der er penge til asfaltering, når en 
gang behovet opstår. Regnskab for 
2010 samt budget for 2011 og  et kon-
tingent på 1.200 kr. pr. husstand blev 
godkendt.
Der var genvalg af bestyrelsesmedlem-
mer, suppleanter, revisor og revisor-

suppleant. Bestyrelsen er således: 
Formand Esben Hedeager Hansen Bavnehøjvej 30 60 13 72 45
Kasserer Jesper Mortensen ........... Kastanjeparken 12 22 51 33 88
Sekretær Annette Ravn ................. Kastanjeparken 10 97 75 13 11
Bent Andersen ............................... Kastanjeparken 42 75 65 69 12

Vedrørende overdragelse af området 
har der været gennemgang med Hor-
sens Kommune. Det er fastlagt, hvilke-
mangler der skal udbedres. Knækkede 
fl iser er skiftet og enkelte udgåede 
træer skiftes her i foråret.
Asfaltstien fra området op til vand-
værket blev drøftet. Stien er knækket 
i begge sider, formentlig ved kørsel 
med for store maskiner under sneryd-
ning. Kommunen fastholder derfor, at 
vi selv må stå for evt. udbedring. Sam-
tidig mangler der græs til at holde på 

kanterne. Endelig ønskes etablering af 
en form for trafi kdæmpning på stien. 
Bestyrelsen ser på mulighederne.
Det er endvidere aftalt at grundejer-
foreningen selv skal så græs langs 
med læhegnet. I den forbindelse skal 
jorden jævnes. Skødet er underskrevet 
og indsendt til kommunen og vil blive 
tinglyst snarest, området er dermed 
overdraget til Grundejerforeningen. 
Kastanjeallé færdiggøres frem til læ-
hegnet i 2011. Dog etableres der ikke 
træer før hele området er overdraget.
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Nu er foråret kommet og ung-
domsskolen er ved at lukke ned for 

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

Fastelavnsfest

Fredag d. 4 marts afholdte vi årets 
fastelavnsfest. Klubrådet havde pyn-

tet op med katte og tønder, som de havde 
hængt på nogle grene forskellige steder 
rundt i lokalerne. Vi fi k besøg af mange 
udklædte unge, selvfølgelig var der også 
dem der kom som sig selv. Vi fi k bl.a. 
besøg af læger, fugleskræmsel, tvillinger 
og ikke mindst lagde smølfi ne vejen for-
bi. Dertil skal der lyde en stor tak til de 
mødre som havde hjulpet, deres unge i 
festkostumerne.
Katten blev slået af tønden, alle fi k lov 
til at slå inden bunden gik ud af tønden 
og karamellerne fl ød på gulvet. Der var 
stor indlevelse i slagene. Inden aftenen 
sluttede skulle de bedst udklædte kåres. 
Smølfi ne blev vinderen, fugleskræmslet 
på andenpladsen. Super gode udklæd-
ninger.
Alle havde hygget sig.

Fodboldstævne 

Søndag d. 20 marts afholdte ung-
domsskolen fodboldstævne i Ege-

bjerg hallen for femte år i træk. Der var 
15 tilmeldte hold, hvor der måtte være 6 
spillere på hvert hold, men kun 11 hold 
mødte frem.
Det gav nogle ændringer i turnering-
splanen. Der var næsten et hold fra alle 
ungdomsskolens klubber i Horsens kom-
mune, men det kneb lidt for de yderste 
distrikter at stille med hold. Der var også 
mødt en del tilskuere op.
Stævnet blev afholdt i ro og mag, ingen 
konfrontationer. Alle var mødt frem med 
god kampånd. Østbasen blev vinderne 
for 5. År i træk og dermed generobrede 
de vandrepokalen, oveni fi k de også 
pokalen for fair play. Torstedholdet løb 
af med andenpladsen. Og Stensballe løb 
med tredjepladsen.
Vi vil hermed gerne rette en stor tak til 
følgende sponsorer, som var med til at 
gøre dette stævne muligt:
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STOFA, BOWL’N’FUN, SYDBANK, 
BAZE, BWS, STADIUM, SPAR 
NORD, SPAREKASSEN ØSTJYL-
LAND, MAKITA, JYDSKE BANK, 
AMCOR, JYSKE SPAREKASSE, 
BLOCKBUSTER, FAMILY SHOP, 
NY KREDIT, MASCOT, EJSTRUP-
HOLM TRÆLASTHANDEL, HORN-
SYLD KØBMANDSGÅRD OG UNG-
DOMSSKOLEN.

6. Klassefest

Fredag den 16. april, afholdte vi tradi-
tionen tro vores årlige 6.klasse fest. 

Alle skolens 6. klasser var inviteret, og 
fremmødet var stort.
Klubrådet og andre frivillige medlem-
mer af klubben stod klar til at modtage 
de feststemte deltagere. Der var en alko-
holfri drink til alle, chips var der sat frem 
på bordene til fri afbenyttelse
De unge fi k muligheden for at se. hvad vi 
har at tilbyde, og det blev fl ittig af prøvet. 
Diskoteket var det store trækplaster, der 
blev danset og sunget med.

Bag ved diskoteket har vi et lille hyg-
gerum, og her faldt de unge hurtigt til 
i sækkestole og puffer, og fi k hygge 
snakket.
Klubrådet havde også arrangeret nogle 
konkurrencer, stoledans, stopdans og 
limbo (det er ikke alle bukser, der kan 
holde til det), vindere blev der fundet, og 
de fi k præmier.
De efterfølgende sidste 4 uger har de 
været gode til at komme i klubben. Der 
blevet snakket, spillet, sunget og danset i 
de forskellige lokaler. 

Kyllingefest

Lige på falderebet afholdte vi sæ-
sonens sidste fest, hvilken blev til 

kyllingefest, fordi påsken lige var over-
stået, og nye udfordringer skulle prøves. 
Klubrådet havde igen været på banen 
med planlægningen. Der blev kastet med 
æg, lavet ægge løb, kyllingebowling 
danset chicken dance, og klubben var 
pyntet op med fjer, som lå alle steder. Der 
blev hyggesnakket og danset. Vi lavede 

en konkurrence til slut, med hvem der 
kunne samle fl est fjer. Vinderne blev Ce-
lina og Patrick, de havde næsten samlet 
lige mange. Samtidig var der ingen fjer, 
hvor de ikke skulle være. Så begge fi k et 
gavekort til biografen for deres indsats. 
Alt i alt en hyggelig aften, vejret kunne 
vi ikke klage over.

Klubrådet, Rikke, Peder og Ulla selv vil 
gerne sige tak for en rigtig god og hy-
ggelig aften og håber at vi ses igen efter 
sommerferien.

Tusind tak til de fremmødte forældre 
ved festernes afslutning, som kom og 
hentede deres unge. I forældre er jo altid 
velkommen til at kikke forbi.

Vi ser frem til at må have fornøjelsen, at 
tilbringe aftener i næste sæson med jeres 
unge.

VI STARTER OP IGEN MANDAG D. 
29 AUGUST KL.19.00 med grill pølser 
til de unge, og de forældre som har lyst 
til at kigge forbi. 
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Forår i Dagplejen
Af Karin Hanse

Et besøg på biblioteket er altid 
sjovt, spændende og lærerigt. Selv 

om bøgerne ikke var så interessante 
som Bamses hus og det anderledes 
legetøj. Vi hyggede os med hinanden 
og de andre der besøgte børnebibli-
oteket.
Men bøger har vi også derhjemme og 
hos dagplejerne. Efter vi havde nydt de 
medbragte madpakker, var det tid til 
at tage bussen hjem, til en velfortjent 
middagslur.
En legestuedag mødtes vi ved dagple-
jens nye lokale og legeplads.  Efter 
vi havde været et kort smut inde i det 
endnu ikke helt færdige lokale, tog vi 
på legepladsen. Selvom der mangler en 
del, skal det nok blive godt.  Vi glæder 
os til vi selv kan indrette lokalet.
Sjovt for både dagplejebørn og 
børnehavebørn at lære hinanden at 
kende, selvom et hegn er i mellem.
På en tur i det dejlige forår så vi bl.a. 
heste. Det var sjovt, for så var der 2 
heste. Nej nu var der 7 heste.  Hele 
tiden forskelligt antal af heste der 
kiggede ud. 
En solrig dag tog vi på legepladsen på 
Grusdalsvej. Vi fandt nødder, legede 
bøh, gemte os bag buskene, fi k en gyn-
getur, mv. Vi sluttede af med at spise 
vores madpakker, før end vi drog hje-
mad.
En dejlig dag tog legestuegruppen ned 
til hønsene. De blev rigtig studeret. Vi 
legede også på legepladsen, hvor vi 
sluttede af med at spise vores madpak-
ker.
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Dagplejedag
Af Karin Hansen

Traditionen tro afholdte vi dagple-
jedag 2. onsdag i maj.

Vi mødtes ved klubhuset, hvor vi spiste 
rundstykker, som i år var sponsoreret 
af det tidligere Hatting Bageri nu Lan-
tmännen. Stor tak til jer.
Der var stor opbakning fra forældre og 
bedsteforældre. Dejligt at I bakker op 
omkring vores arrangement.
Vi sang 5 sange, som vi gentog en ek-
stra gang.
Nu gik vi i et fl ot optog fra klubhuset 
igennem skolen videre til Børnehaven. 
Klapvogne/barnevogne og børn var 
fl ot pyntede med blomster, balloner, 
fl ag mv.
Børnehaven stod parate til at tage imod 
os.
Bongotrommerne og guitaren spillede 
til Kaskelotsangen.
Flere sange fulgte og til sidst var der 
saft samt et bæger med riskiks, banan 
og en frugtstang. Uhm!
Dejligt at se/gense ”gamle” dagple-
jebørn som nu er store og i Børnehave.
Tak for en rigtig god formiddag.
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Fastelavnsfest i forsamlingshuset
Traditionen tro har forsamlingshuset afholdt fastelavns-

fest.
Det var en god dag for børn og voksne. Katten blev slået 
af tønden i tre alders grupper, med præmier til kongen og 
dronningen. Der var også præmier til de bedst udklædte i 
hver aldersgruppe. Fantasien var stor, så det var svært at 
fi nde de bedst udklædte.

Der blev afholdt fastelavn både om formiddagen og om ef-
termiddagen.
Der deltog i alt 85 børn og 85 voksne, det synes vi er fl ot, da 
der også blev afholdt Fastelavnsfest fl ere steder i Horsens.
Bestyrelsen takker for opbakningen omkring fastelavns-
festen.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
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Grillaften
Da Lars Lilholt har fravalgt Hornsyld i år, 
afholder forsamlingshuset en grillaften.

Fredag d. 5. August 2011
Spisning kl 18.00

Dørene åbnes kl. 17:30

Grillbuffet: Kød og pølser med diverse tilbehør 
og rørt is til dessert. 

Øl, vand og vin kan købes i baren. 

Pris: Pr. voksen  125 kr. Pr. barn (0-8 år)  60 kr.

Tilmelding til:   Jesper Jensen    tlf. 23 81 45 14
Senest tilmelding: Søndag d. 31. Juli 2011
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Til opslagstavlen

Aktivitetskalender 2011/2012:
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

2011
5. Aug.  Grillfest.
Da Lars Lilholt har fravalgt Hornsyld som spillested i år, 
arrangerer bestyrelsen en grillaften i stedet for turen til 
Lilholt koncert.
Tilmelding Jesper 23 81 45 14 og Carsten 41 22 00 21
1. Okt.  Oktoberfest. 
I år er temaet ”De tre årtiers fest”. 60’erne – 70’erne – 
80’erne
Aftenen starter kl. 19.00 med spisning, musikken leveres 
af ”DE GENKENDTE” Et 4 mands orkester der spiller 
60’er–70’er og 80’er musik. 
Tilmelding Jesper 23 81 45 14, Bent 20 95 58 58, 
Carsten 41 22 00 21 og Vagn 75 62 70 19.
6. Okt.  Banko starter. Hver torsdag kl. 19.00. Der spilles 
frem til den 22. Dec. Dørene åbnes kl. 18.00. Husk at 
tage naboen med. 
27. Nov.  Julemarked, hvor byens juletræ tændes. Marke-
det åbner kl. 10.00. Julemanden vil komme kl. 16.00 og 
hjælpe børnene med at få juletræet tændt. 
Stadeplads kan bestilles hos 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.

2012
27. Jan.   Generalforsamling for medlemmer af Huset. 
Bliv medlem og kom og vær med til en Traditionsrig og 
hyggelig aften der starter kl. 19.00. Efter endt generalfor-
samling er der spisning - Sild, fi skefi 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.

19. Feb.   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 slikpose til 
børnene.
Kattekonge og Dronning kåres, og der er præmier til bedst 
udklædte i aldersgruppen 0- 3 år fra 3-6 år og fra 6-? År.
Tilmelding Jesper 23 81 45 14, Gunni 75 65 65 02.
21. Feb.   Årets Revy begynder med Generalprøve.
Forestillingen starter kl. 19.00, alle er velkomne, der er 
ingen tilmelding. I pausen serveres kaffe m/kage. Baren 
er åben.
23. Feb.   Premiere. Som traditionen byder, serveres der 
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 nød-
vendig, se nedenfor. 
24. Feb.   Forestilling, også her er menuen stegt fl æsk 
m/persillesovs og rødbeder. Aftenen starter kl. 19.00, og 
følger programmet for torsdag. Også her er der tilmelding.
25. Feb.  Festforestilling. Starter kl. 18.00 med spisning, 
kl. 20.00 spilles Revyen. 
Efterfølgende er der dans. Baren er åben.
I pausen er der mulighed for at købe Amerikansk Lotteri.
Tilmelding Bent 20 95 58 58, Jens 20 64 50 21,Tommy 
75 65 66 85 og Vagn 75 62 70 19.

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 

www.egebjerg-hansted.dk 
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Så er forsamlingshusets 15. Revy i træk veloverstået, og 
atter i år var det en succes. En succes, der var så stor, at 

der i år var publikum nok, til at lave en ekstra forestilling. 
Fredagens ekstra forestilling kunne samle 95 personer til en 
gang stegt fl æsk og persillesovs. Nok til at bestyrelsen laver 
denne aften igen næste år. Torsdag og lørdag var begge helt 
booket op, 150 personer pr. aften. Generalprøven kunne at-
ter i år samle 35 personer.
I år var der en enkelt udskiftning på Revyholdet. Holdet 
supplerer hinanden utroligt godt, både genre og sangmæs-
sigt, og de er på bølgelængde, hvad angår humor og ind-
stilling til opgaven. Hvert år er det en Revy, der overgår 

sidste års succes. En kæmpe tak fra bestyrelsen for den 
store indsats.
I år havde bestyrelsen valgt Ivan Johnsen Band til at spille 
til dans lørdag aften, dansegulvet var fyldt op hele tiden. 
En fornøjelse, at så mange bakker op om arrangementerne, 
og det er også dejligt at se, at folk virkelig morer sig både 
bagved og foran scenen.
På bestyrelsens vegne. 
Vagn Rumph

Husk efterårsfesten, d. 1. okt.. Temaet i år er 
“De 3 årtiers Fest”, 60’- 70’- og 80’erne.

Revy 2011
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Aktiviteter og 
arrangementer

Egebakkens Venner, Centerrådet og personalet på 
Egebakken, står på skift for forskellige tiltag, der er 
med til at gøre Egebakken levende og til et interes-
sant sted at komme.
De faste åbne aktiviteter “koges” langsomt ned i som-
mermånederne.
Egebakken ønsker alle en god sommer.

Juni - Ingen bankospil og Lørdagshygge i juni og 
juli
Torsdag den 16 juni kl. 17.00 - 21.00
Grillfest  Arr. Centeråd/Egebakkens Venner (se opslag)
Onsdag den 29. juni kl. 15.00
Gudstjeneste

Juli - Ingen arrangementer og gudtjeneste i juli.

August
Tirsdag den 2. august kl. 19.00
Bankospil v/Egebakkens Venner
Torsdag den 19. august kl. 14.00 
Torsdagsunderholdning med tidligere provst Arne 
Thomsen v/Egebakkens Venner
Onsdag den 24. august kl. 15.00 
Gudstjeneste
Lørdag den 27. august
Cafehygge for beboere og pårørende v/Centerrådet
Onsdag den 31. august kl. 15.00
Gudstjeneste

September
Tirsdag den 6. september kl. 19.00
Bankospil v/Egebakkens Venner
Torsdag den 15. september kl. 17.00 - 21.00
Høstfest på Egebakken. Musik: “De to musikanter”
 v/Centerrådet og Egebakkens Venner



Torsdag, d. 16/6 2010, kl. 17.00 – 21.00
Torsdag d. 16/6 bliver grillen tændt, så vi kan hygge os med 

god mad, sang, dans og musik

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

Menuen vil lyde på:
• Helstegt pattegris m/tilbehør 
• Grillpølser
• Kartoffel- og grøn salat
• Kaffe og dessert
• Øl, vand og vin kan købes

Af hensyn til køkkenet, vil vi gerne, at I tilmelder Jer på opslagstavlen på 
Egebakken, senest torsdag, d. 9/6.

Alle er hjertelig velkomne.
Med venlig hilsen Centerrådet og Egebakkens Venner.

Adresseliste til bestyrelsen:
Formand  ........................... Hans Thomsen ......................... 75 65 61 33
Næstformand/Kasserer ..... Vagn Jensen ............................  75 65 64 47
Bestyrelsesmedlem ........... Kristian Pedersen.....................  75 65 63 08
     Annelise Faber Nielsen ............ 29 29 18 13
     Anna Marie Isager .................... 75 62 52 83
     Kristian Pedersen ..................... 75 65 63 08

     Dagny Johansen 
     Else Lykke Sørensen  

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

EGEBAKKENS
VENNER
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Bæver! lm aften/nat

Tekst: BL Villy Mathiasen 
Artiklen kan også ses med fl ere billeder og i farver på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk

Så har bæverne igen været samlet for 
at hygge, denne gang var det sam-

men med deres venner, for de måtte alle 
tage en ven med, hvis de havde lyst. 
Derfor mødtes vi 24 bævere og 17 ven-
ner fredag d. 25/2 for at se nogle fi lm, 
og hygge os med lidt godt at spise. Efter 
at de alle havde fået pakket deres sove-
poser ud, og vi havde fået krydset dem 
alle af på listen, satte vi den første fi lm 
på. Efter den var der lidt popkorn og slik 
inden nr.2 fi lm. Da den var færdig, var 
der enkelte, der sov, men ikke mere end 
at de vågnedem da de andre sagdem at 
der var kage og saftevand. Inden vi satte 
nr. 3 fi lm på, nu var der fl ere, som sov, 
men der var dog stadig en del der var 
vågen, da den var færdig kl.23.45, så vi 
satte en sidste fi lm på til de bævere som 
stadig var vågne. Men efter den blev 
der slukket for udstyret og vi sov alle til 

næste morgen, hvor de vågnede allerede 
kl. 6.30. 
Så der var lige tid til at pakke vores 
soveposer sammen, inden vi gik i 
brugsen efter rundstykker. Så begyndte 
forældrene også at komme, så efter 
at vi alle havde fået morgen mad og 
ryddet lokalet for rester af popkorn og 
slikpapir, kørte vi hjem. Det var slut på 
en god aften/nat med nogle dejlige bæ-
vere og deres venner. 
Til slut en stor tak til alle bævere og 
deres venner, og ikke mindst de unge 
ledere som var til stor hjælp med de 
mange børn, uden dem kunne det ikke 
have været gennemført, med så stort 
antal børn.

Med stor bæverhilsen Lederne. 
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Bæverfl okken i Egebjerg havde beslut-
tet at vi alle skulle lave en bæverbamse. 
Så de startede med at klippe de stykker, 
som de skulle bruge til bamsen, det fi k 
vi hjælp til af nogle forældre. Dernæst 
skulle alle stykkerne så syes sammen, og 
hvis bæverne selv skulle gøre det, ville 

En bæver aften

Tekst: BL Villy Mathiasen 
Artiklen kan også ses med fl ere billeder og i farver på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk

det vistnok tage resten af året. Så vi søgte 
igen efter nogle hjælpsomme forældre 
med en symaskine, og vi fi k samlet 5 sy-
maskiner med fører, og så sker der bare 
noget. Så med bævernes hjælp fi k vi syet 
dem alle på kun 3 aftener.
Det blev simpelthen bare 34 fl otte bæ-

vere, som er velegnet til sovedyr. Men 
det ville aldrig kunne laves, hvis ikke der 
var så mange forældre, som ville hjælpe, 
så derfor en kæmpe tak til alle som hjalp 
med bæverbamserne. Uden jeres hjælp 
var det ikke blevet gennemført.
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Bæver/ulve/junior tur til 
Ravnsøhytten

Tekst: GA Karin Hansen 
Artiklen kan også ses med fl ere billeder og i farver på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk

En dejlig forårs eftermiddag i marts 
tog friske ulve og ledere på fælles 

tur til Ravnsøhytten ved byen Javngyde.
Juniorerne tog også med, da deres lejede 
hytte var dobbelt booket.
Efter ankomst og indkvartering, blev 
de medbragte madpakker nydt. Ulvene 
skulle fi nde en sang og en sketch pr. 
bande til lejrbålet lørdag aften. Derefter 
var det tidligt i poserne. 
Herefter sad lederne og nød en stille 
stund, før vi også fandt poserne og sov 
til ca. kl. 5.20, hvor de første ulve nemlig 
var vågne. Ud og lege i det skønne om-
råde. Flaget blev hejst. Morgenmaden 
spist. Derefter skulle Grønspætteløbet 
planlægges.
Bæverne ankom og fandt også en god 
soveplads. Frokosten blev nydt. 
Bæver og ulve blev inddelt i blandede 
hold, og nu var det tid til at afvikle løbet. 
Der var forskellige poster med opgaver, 
som bæverne og ulvene skulle løse i fæl-
lesskab.
De skulle f.eks. bage arme riddere over 

bål. Arme riddere ser ikke særlig lækre 
ud, inden de er stegt, men så var de rigtig 
gode. Uhm! 
En anden opgave var at vide, hvilke plet-
ter der var på en t-shirts. Det var de rigtig 
gode til. Den eneste plet, der voldte 
problemer, var persillen.
På hver post fi k de udleveret en stjerne 
i forskellige farver, som senere skulle 
klippes til og limes i deres Grønspætte-
bog. Derefter var der fri leg, og de kunne 
 bygge videre på deres hule.
Aftensmaden var Maikens gode kyllin-
geret med grov bulgur til. Juniorerne 
lavede selv deres tunesiske mad. Uhm! 
Vi var nogle som fi k lov at smage fri-
kadellerne.
Lejrbål med sange og sketchs. En god 
hyggestund foran pejsen. En bandes 
sketch: tre skulle tegne Villys kone med 
bind for øjnene. Lærkes tegning blev 
valgt som den bedste. En anden bande 
havde valgt, at personerne skulle binde 
et råbåndsknob med tæerne. Godt gået.
Juniorerne havde også sketchs.

Søren kom efter lejrbålet og sagde der 
manglede 1 ulv (Anne) og 1 bæver 
(Jacob). Det var jo ikke så godt, nu var 
det bare med at komme i overtøjet og 
ud i natten for at se, om vi kunne fi nde 
de manglende spejdere. Lommelygterne 
blev fl ittigt brugt. Til sidst blev de fun-
det, de var blevet “bortført” af Henning 
og Charlottes bror.
Så var det tid til varm kakao og kage, 
som nogle forældre og jeg havde gjort 
klar. Dejligt at forældre vil hjælpe på 
en spejdertur, køre, bage eller hjælpe en 
fl okaften. Tak.
Nu kaldte soveposerne. Godnat efter en 
dejlig dag. Tørvejr, solskin og blæst.
Søndag morgen sov de lidt længere, 
ca. kl. 6.30. Flaget op. Morgenmad. 
Herefter pakkes udstyret. Forældre an-
kom og hjalp os færdige med rengøring 
af hytten. Tak
Flaget tages ned.
Tak for en rigtig god bæver/ulve/junior-
tur. 
Med Venlig hilsen Karin
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Sommerprogram 2011

Torsdag den 16. juni udfl ugt til 
Haderslev Fjord og Aarø

Vi køre fra Egebjerg hallen kl. 9.30. 
Sejler fra Haderslev havn kl. 12.00 

Sejladsen ud gennem fjorden er 
enestående smuk, fjorden er smal og 
passagerne kan fra første parket nyde 
bakkelandskabet ud til Aarø.

På sejlturen nydes en to retteres menu. 
Vi har guiden Albert Højgaard med på 
turen. Eftermiddagskaffen nydes på 
Seggelund Restaurant, hvorefter turen 
går hjemefter. 

Pris pr. deltagere 300,00 kr. uden 
drikkevare.

Af hensyn til sejladsen ønskes hurtig tilmelding 
dog senest den 1. juni

Husk
mænd/ledsager er også altid 

velkommen.

Ligeledes nye, evt. medlemmer.

Bestyrelse:
Annalise Daugaard Egebjergvej 148B 40 43 44 13
Ruth Jensen Skovgårdsvej 10 21 15 63 91
Margit Henriksen Gl. Egebjergvej 2 75 65 63 15
Birtha Nielsen Stængervej 32 75 65 64 21
Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 48
Ninna Thomsen Vesterhøjsvej 12 75 65 65 01
Lis Stouby Kærvej 14 75 65 62 88

Onsdag 27. april havde vi i foreningen generalfor-
samling, der var fi n tilslutning. 

Astrid Andersen ønskede ikke at forsætte, Astrid har 
været i bestyrelsen i 13 år. Hun har gjort et stort ar-

bejde for foreningen bestyrelsen takker hermed Astrid 
for sin indsats. I stedet blev Alice Jensen valgt ind i 
bestyrelsen.

Tirsdag, den 13. september
Bowling og spisning

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

bowler, derefter skal vi spise kl. 
19.00.

Deltagere, der ikke bowler, er også 
velkomne.

Pris med bowling er 150,00 kr. 
uden bowling 125,00 kr. 

Tilmelding til bestyrelsen 
senest den 29. august.
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Åbningstider
1. tirsdag i hver måned kl. 19 – 21.

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

Lundum Lokalarkiv

Lokalarkiverne

Hansted Sognearkiv

Interessen for at besøge sognearkivet i kælderen på 
Egebakken på den faste åbningsdag har desværre 

været stærkt dalende i det sidste års tid.
Derfor har vi ikke længere en fast åbningstid. Man må 
nu ringe eller maile til os, hvorefter vi kan træffe aftale 
om at mødes i lokalet. Vi hjælper fortsat gerne med 
at skaffe de informationer, I har brug for, og som vi 
måske har i arkivet. 
Kontakt os ved at ringe til Mogens Kirkegaard, 
tlf. 75 65 61 09 eller sende en mail til: 

mogens.kirkegaaard@stofanet.dk. 
Det gælder både voksne samt skoleelever og lærere, 
der arbejder med lokalhistoriske emner. 

På sognearkivets vegne 
Mogens Kirkegaard

Juni
Mandag den 6. juni kl. 09.00 
Løve Apoteket åbner på Nørretorv 2

Onsdag den 8. juni kl. 18.30 
Eigil Holm på besøg i Hansted Kirke 
Eigil Holm fortæller om Hansted Kirkes historie og 
betydning gennem tiden.  
Sandwich, kaffe og kage koster 20 kr.

Torsdag den 9. juni kl. 17.00 Byfest i Egebjerg
Håndholdkampe
Torsdag den 9. juni kl. 18.30  Byfest i Egebjerg
Fodboldkampe

Fredag den 10. juni kl. 17.00  Byfest i Egebjerg
Gadefodbold turnering
Fredag den 10. juni kl. 18.00 Byfest i Egebjerg
Børnediskotek i klubhuset
Fredag den 10. juni kl. 18.00 Byfest i Egebjerg
Fællesspisning i cafeteriet
Fredag den 10. juni kl. 19.00 Byfest i Egebjerg
Alkoholfri-diskotek i Ungdomsskolen

Lørdag den 11. juni kl. 10.00 Byfest i Egebjerg
Familiedag i skoven
Lørdag den 11. juni kl. 13.00 Byfest i Egebjerg
By-dyst. Spejderne og sportsfolkene vil udfordre 
hinanden.
Lørdag den 11. juni kl. 18.00 Byfest i Egebjerg
Pinsefest i hallen

Søndag den 12. juni kl. 14.00 Byfest i Egebjerg
Bankospil. Støtteforeningen afholder stort familie 
bankospil i hallen. 

Torsdag den 16. juni kl. 09.30 Husholdningsforen-
ing Ud  ugt til Haderslev Fjord og Aarø. Afgang fra 
Egebjerghallen  
Pris 300 kr. Tilmelding senest 1. juni.

Torsdag den 16. juni kl. 17.00 Grillfest på Egebakken
Tilmelding på opslagstavlen på Egebakken senest 
den 9. juni.
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Kalenderen 
Se også på www.hansted-egebjerg.dk.

Juli
Søndag den 3. juli kl. 10.30 Frilufts-gudstjeneste i 
Præstegårdshaven 
Stængervej 24, Hansted (lige overfor Hansted kirke)

August
Tirsdag den 2. august kl. 19.00 Egebakken
Egebakkens Venner afholder Bankospil 

Fredag den 5. august kl. 18.00 
Grillaften i forsamlingshuset 
seneste tilmelding søndag den 31. juli 2011 
til Jesper Jensen, tlf. 23 81 45 14 
Pris 125 kr. pr. voksen. 60 kr. pr. barn (0-8 år)

Fredag den 19. august kl. 14.00 Egebakken
Torsdagsunderholdning med tidligere provst Arne 
Thomsen  v/Egebakkens Venner 

Lørdag den 20. august kl. 10.00  Byfest i Lundum 
Byfesten starter med fælles morgenmad kl. 10 i teltet. 

Onsdag den 24. august kl. 08.00
Sogneud  ugt til Ebeltoft 
Afgang fra Hansted Kirkes parkeringsplads
Pris 200 kr. person opkræves i bussen. 

Lørdag den 27. august  
Caféhygge på Egebakken v/Centerrådet 

Tirsdag den 30. august kl. 19.00
Støtteforeningen afholder Bankospil
i klubhuset ved Egebjerghallen

September
Tirsdag den 6. september kl. 19.00 Egebakken 
Egebakkens Venner afholder Bankospil 

Tirsdag den 13. september kl. 17.45 Husholdnings-
foreningen - Bowling og spisning
Bowl´n´Fun, Strandkærvej 87.  
Pris 150 kr. med bowling. 125 kr. uden bowling. 
Tilmelding senest den 29. august. 

Torsdag den 15. september kl. 17.00 
Høstfest på Egebakken v/Centerrådet og Egebakkens 
Venner. Musik: “De to musikanter” 

Tirsdag den 27. september kl. 19.00
Støtteforeningen afholder Bankospil
i klubhuset ved Egebjerghallen

Oktober
Lørdag den 1. oktober kl. 18.00 
Oktoberfest i forsamlingshuset 
I år er temaet “De tre årtiers fest” 60’erne - 70’erne - 
80’erne.

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 Egebakken 
Egebakkens Venner afholder Bankospil  



VARME-SMEDEN APS

Henrik
Rosenberg
Aut. VVS installatør
Tonrå 62
8751 Gedved
Telefon 40 10 35 20
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Støt vore annoncører - de støtter os



Har du brug for at komme i gode hænder 
og få en smerterfri krop så ring på

40 14 88 00
PÅ KLINIK MAZO TILBYDES

zoneterapi / massage
kranio sakral terapi

kost & vitamin vejledning
øreakupunktur

Linda Thygesen
Gl. Kirkevej 8 R

Egebjerg
8700 Horsens

linda@klinikmazo.dk

EGEBJERG VVS
v/THUE JENSEN
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           tlf. 40 45 54 38
Værksted: Fuglevangsvej 60, Horsens
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Horsens Løveapotek 

Nørretorv 2 
8700 Horsens 
Tlf. 75 62 80 11 

Hovedgård Apotek 
Horsensvej 5 

8732 Hovedgård 
Tlf. 75 66 10 23 

Medicinudlevering og 
håndkøb 

Dagli’Brugsen i 
Egebjerg 

Egebjergvej 173 
8700 Horsens 

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


