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Billedet på forsiden af dette num-
mer af BROEN har Birthe V. 
Sørensen taget af en fl ot Hoten-

sia hos Birgit Madsen, Hansted Mark. 
Birthe spurgte mig, om det mon ikke er 
sognets største Hortensia? I hvert fald er 
den rigtig fl ot.

Så starter vi ellers bladet med lige at se 
tilbage på den vellykkede byfest i Pinsen. Og arrangører-
ne sender en tak til de imponerende mange sponsorer. Det 
er rigtig fl ot, at så mange bakker byfesten op.

Ellers er bladet kendetegnet ved fl ere eksempler på nye 
folk på nye poster. Claus Trust fra Egebjerg overtager 
Rema 1000 på Hede Nielsens Vej fra 7. september (se 
side 17). Egebjerg-Hansted Forsamlingshus har fået Chris 
Baadsgaard Frænde som ny vært og forpagter (se side 26). 
Søren Zacho Ruby, som netop er fl yttet til Rådved, fun-
gerer som Huskunstner på Egebjerg-skolen (se side 27). 

Livsstil Mekka på Nordre Strandvej 15 får navneskifte til 
Jysk Fysiologisk Sundhedscenter. I den anledning invite-
res Broens læsere til åbent hus søndag den 27. novem-
ber kl. 10-14, hvor man kan se de smukke omgivelser og 
endog få en gratis prøve behandling i massage.

Husk at kigge ind på www.hansted-egebjerg.dk, 
der kan jo dukke nyt op, inden næste num-

mer af BROEN udkommer i december.
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Succesfuld byfest i 
Pinsen
Som noget nyt i år var Egebjerg Id-
rætsforening, KFUM-Spejderne, EIF’s 
støtteforening og Egebjergs ung-
domsskole gået sammen om at arrang-
ere årets byfest den 9. juni til 12. juni. 
Det blev en stor succes med noget for 
en hver smag.

Byfesten startede torsdag med kampe i 
håndbold og fodbold.
Fredag stod i børnenes tegn, her var 
der børnedisco og alkohol-frit dis-
cotek i ungdomsskolen, krydret med 
fællesspisning i cafeteriet.  Sydbank 
havde stillet an med deres lykkehjul og 
OK benzin var klar med salg af kort.
Lørdag var byen på skovtur i Hansted 
skov. Det blev en stor succes, at man i 
år havde valgt at fl ytte lørdagens pro-
gram ned i Hansted Skov. Målet var at 
lave en familiedag med aktiviteter for 
både store og små. 
Der var start fra Egebjergskolen kl. 10, 
hvor ca. 80 i samlet fl ok gik ned i sko-
ven ad naturstien. På ruten var der op-
gaver, som skulle løses undervejs.
I skoven var der forskellige aktiviteter, 
som spejderne og idrætsforeningen 
havde lavet. Blandt andet var der et løb 
rundt i skoven med poster, man kunne 
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få en tur på søen i en tømmerfl åde, 
man kunne kaste med hestesko og 
redningsreb, lave pandekager og andre 
lækkerier over bål.
Familiedagen sluttede med en bydyst 
mellem spejdere og sportsfolk, hvor 
der først blev kæmpet i høvdingebold 
mellem børnene, så i tovtrækning 
mellem de voksne og til sidst i tøm-
merfl åderæs på søen. Årets dyst blev 
vundet af sportsfolkene, som vandt de 
første to discipliner, mens spejderne 
var bedst på søen.
Lørdag aften blev der holdt pinsefest i 
hallen for de voksne.
Byfesten blev søndag afsluttet med det 
traditionsrige bankospil, med mange 
fi ne præmier.

Tak til alle vore 
sponsorer ved byfest 
2011
3-stjernet
BKI-kaffe
Bog og Ide
BUX
Cafe Noisette
Danske Bank
Den Jyske Sparekasse
Egebjerg Brugs 
Egebjerg El
Egebjerg Klinikken
Guldsmed LIND
Hansted Autoservice
Hansted Kartofl er
Hansen & Nissen
Hansted Pay og Play
HIN
Inspiration
Klinik Mazo
Kop & Kande
La-Vida
Lotte
Malerfi rmaet Rosenberg
Maskinsliberiet
MAX
Middelfart Sparekasse
MOKKA-T
Noa Noa
Nordea
OK-benzin
On-Z

Photo Care
Put & Take - Hansted
Pølsemanden Beringsplads
Qvist Grammofoncafe
Rema, Lichtenbergsgade

Spar NORD
Stanley
Sydbank
Sportdirect
Trævarerfabrikernes udsalg
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Ny EIF hjemmeside
Egebjerg Idrætsforening har fået en ny fl ot 

og nyttig hjemmeside
Af Hans Kurt  Jacobsen 

Egebjerg  IF  har fået en ny og 
fl ot hjemmeside på adressen: 
www. egebjerg-if.dk.

Hjemmesiden er fl ot, enkel og let at 
gå til. Den vil helt sikkert vise sig nyt-
tig både for medlemmer, forældre og 
andre, der er interesseret i det lokale 
idrætsliv. 
Hvis man vil tilmelde sig eller sine 
børn til nogle af foreningens tilbud, 
så kan man på hjemmesiden se, hvilke 
mulig-heder der er, hvem der er kon-
taktperson, træningstiden m.m. Der er 
en fi n tilmeldingsfunktion, så man kan 
foretage tilmeldingen her og nu, mens 
man er på hjemmesiden. 
Vil man gerne bistå foreningen, f.eks. 
i Egebjerghallens Cafeteria, så kan 
man også tilmelde sig til det direkte på 
hjemmesiden. 

Fodbold U9 årgang 2002
Vandt bronzemedaljer ved Landsmesterskaberne

Egebjerg IF’s  drenge, årgang 
2002, blev nr. 3 ved Lands-

mesterskaberne i Lejre ved Roskil-
de i juni måned. Drengene vandt 
sikkert den indledende pulje. 
Herefter blev det til en sejr på 1-0 
over Roskilde og et nederlag på 1-0 
til Midtjylland 1. Bronzekampen 
vandt drengene med 2-1 over Nord-
sjælland 1.

Bagerst fra venstre: 
Mette, Mads, Suni, Magnus, 
Rasmus og Marianne
Forrest fra venstre: 
Enrico, Victor og Tobias 



September - oktober - november 2011 7

Årgang 2002 i nye dragter spon-
seret af:

• Boligbeton fra Løsning

• Trofa fra Egebjerg og

• 3K fra Horsens.

En stor tak til sponsorerne skal 
der lyde fra os alle.

Fodbold U10 Piger
Vandt bronzemedaljer ved Jysk/Fynsk mesterskab

Nye dragter til årgang 2002

Egebjerg IF´s U10 piger var til 
Jysk/Fynsk mesterskab Sønd-

ag den 21. august 2011 og blev fl ot 
nr. 3.

Bagest fra venstre: 
Sára Hansen, Vanessa Primdahl, 
Matilde Troelsen, Vicki Langelund 
og Julie Rosendahl.  
Foran fra venstre: 
Maja Pedersen, Jenny Primdahl, 
Helene Riis og Emilie Nielsen.
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Jysk/Fynsk mesterskab 
2011 fodbold U11

Af Henrik Lerche 

Egebjergs U11 fodbolddrenge 
tog i august til Jysk / Fynsk der 
blev afviklet i Aars.

Forud var gået en sæson med op og 
nedture. Efteråret 2010 bød på mange 
stærke hold i vores pulje, og det stod 
hurtigt klart at vi ikke kunne spille med 
om de øverste pladser.
Foråret 2011 bød på modstandere i B 
rækken, og holdet rejste sig og foråret 
blev en lang succeshistorie. 8 kampe 
og 8 sejre med målscore på 64-19.
Undervejs blev spillet masser af fl ot 
fodbold og mange fortjente sejre mod 
jævnbyrdige modstandere og holdet 
viste fremgang kamp for kamp. Gum-
mibenene var ved at sætte sig til sidst, 
men igen blev der fi ghtet hårdt og vi 
blev suveræne vindere til sidst. Flot og 
fortjent.
Dermed var adgangen til Jysk / Fynsk 
mesterskab sikret, og trods holdet efter 
sæsonafslutningen i juni 2011 blev 
splittet, var det lykkes at samle 9 for-
ventningsfulde drenge denne lørdag i 
august. 
Det var en fl ok ferieramte drenge - i 
ikke al for god form - som stillede op 

til 1. Kamp i stævnet – og uha hvilken 
start. Vi spillede mod en modstander 
som var helt klar fra start – og som 
formentlig nok var blevet fejlplaceret 
i B rækken i stedet for A rækken. De 
var bare hurtigere og bedre på alle 
pladser, og efter 30 minutters ”lektion”  
var stillingen 11-0 til modstanderen – 
uha hvilken start. Nu skulle de med-
bragte psykologer arbejde på højtryk 
inden næste kamp for at få moralen på 
højkant igen.

2. kamp blev en mere jævnbyrdig af-
fære, hvor vi efter en meget lige kamp 
desværre trækker det korteste strå. Vi 
rammes af et gult kort, og dermed en 
mand i undertal i 10 minutter – og det 
kom vi os desværre ikke rigtig over i 
den forholdsvist korte kamp på 2x15 
minutter, og vi tabte kampen.

Et ærgerligt nederlag – men holdet fi k 
vist gejst og vilje. Tak til forældrene 
for opbakningen og ”opsamlingen”.

Sidste kamp blev en særdeles 
spændende affære, hvor vi efter at have 
overlevet et par kontraløb i starten sæt-
ter os totalt på kampen. Modstanderen 
presses i bund, men ind vil bolden 

ikke. 3 forsøg på stolper og fantastiske 
redninger af deres keeper og et hårdt 
pres på deres mål – og pludselig sker 
det der ikke må ske – 1-0 til modstan-
deren. Det bliver kort efter 2-0 og vi 
er helt nede i sækken. Vi spiller en fl ot 
kamp og har dem trykket helt i bund – 
men er nede med 2-0 med 5 minutter 
tilbage.
Drengene hiver sig selv op og presser 
på, og vi scorer med 2 minutter igen 
- et perlemål på langskud helt oppe i 
hjørnet uden chance for deres mål-
mand. Vi presser hårdt og erobrer 
bolden straks efter de har givet bolden 
op efter målet, og en af vores spillere 
nedlægges i feltet og korrekt straffe. 
Det omsættes i mål og drengene jubler 
over udligningen. 
En god dag med op og nedture – men 
en god måde at slutte sæsonen af på.
En stor tak til drengene for god træ-
ningsfl id og masser af god fodbold 
i foråret. Drengene har udviklet sig 
godt, og det er med god samvittighed 
at trænerteamet sender dem videre.
Tak for en god sæson.
 Hilsen Sacka og Henrik.

Bagerst fra venstre: Sacka, Niclas, Daniel, Mark, 
Alexander, Anders, Henrik.

Forrest fra venstre: Philip, Jonathan, Otto og Silas.

Forsøg på mål.
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Dagli`Brugsen i Egebjerg 
ny sponsor for Egebjerg IF

Dagli`Brugsen i Egebjerg har 
valgt at sponsorere Ege-
bjerg IF, som et led i Proud 

Sponsor of YOU programmet, 
der foregår i samarbejde med den 
danske sportssodavand Carlsberg 
SPORT. En del af overskuddet fra 
Dagli`Brugsen Egebjergs salg af 
Carlsberg SPORT går fremover til 
nye drikkedunke, fodbolde og andet 
udstyr til de fodboldglade spillere.

Carlsberg SPORTs ambitiøse spon-
sorprogram Proud Sponsor of YOU 
giver lokale forhandlere af den 
populære sportsdrik mulighed for 
at støtte en lokal sportsforening. 
Det har Dagli`brugsen Egebjerg 
benyttet sig af og har valgt at støtte 
idrætsforeningen Egebjerg IF.

”Det er vigtigt at støtte op om i hi-

nanden i et lille samfund som Ege-
bjerg. Vi ved hvor meget sådan et 
sponsorat betyder, og derfor var 
Carlsberg Sports tiltag naturligvis 
en oplagt mulighed for at støtte 
op om den lokale idrætsforening”, 
siger Dorthe Hjorth Pedersen der er 
uddeler i Dagli´Brugsen Egebjerg.

”Sponsoratet vil gavne hele fore-
ningen, men vil nok hovedsageligt 
gå til ungdomsspillerne. Vi vil 
bruge det på forskelligt udstyr som 
spillertøj, drikkedunke og bolde. 
Som lokalklub er vi ofte afhængige 
af frivillige kræfter og sponsoratet 
er også en anerkendelse af deres 
indsats, så vi er meget glade for 
sponsoraftalen med Dagli´Brugsen 
Egebjergvej”, siger Jesper Deg-
nebolig Rasmussen, der er træner 
for seniorholdet i Egebjerg IF.

”For Carlsberg er det vigtigt at en-
gagere sig i de lokale sportsmiljøer. 
Vi ønsker at være til stede dér, 
hvor sjove oplevelser skabes, og 
klubånden dyrkes. For os er det 
naturligt at lade lokale kræfter be-
stemme over ressourcerne, så de 
ender, hvor de gør mest nytte”, 
siger Dan Møller der er Sponsor- 
og Eventchef for Carlsberg SPORT.

Gennem sponsoratet med 
Dagli´Brugsen Egebjerg 
og Carlsberg Sport rykker 
Egebjerg IF ind i den eks-
klusive gruppe af danske 
sportsklubber, der spon-
soreres af Carlsberg, en 
gruppe der i forvejen tæller 
klubber som FCK og OB. 
Her ses nogle af de spillere 
der får glæde af sponsora-
tet.
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Vinterprogram for 
Badminton/Gymnastik

 vinteren 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.-3. 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 (Den supergode   
  kondi og kropstræning som    
  bokserne bruger) 
                                   For både mænd og damer……

Program og tilmelding ses på vores hjemmeside 
www.egebjerg-if.dk.

Zumba starter 19.september.
Gymnastik for damer starter 14.sptember.
Badminton for senior og baneleje starter 5. septem-
ber.
Boksning starter 7. september.
Børnebadminton starter 13. september.
Børnegymnastikken starter 21. september.

NytNyt  frafra
Egebjerghallens 
CafeteriaCafeteria

Cafeteriet drives via frivilligt arbejde. Vi er en fl ok faste 
vagter, som skiftes til at passe cafeteriet - der er også 
plads til dig. Typiske deles tjansen i cafeteriet mellem 

fl ere vagter og en vagt er sjældent på mere end tre timer. Der 
er ingen forpligtigelser i at melde sig, vi værdsætter et hvert 
tilbud om at give en hånd med for vores børn og unge.

Egebjerg Idrætsforening har fået en fl ot ny hjemmeside 
www.egebjerg-if.dk, hvor cafeteriets vagtplan ligger.

Vi startede op før ferien med et nyt system, som hedder Doodle 
til planlægning af bemanding. Det er meget enkelt, du klikker 
på linket, skriver dit navn ude til venstre og krydser den vagt 
af som du gerne vil tage. På den måde kan alle se, hvor der 
mangler vagter og hvilke som er taget af hvem. I slutningen af 
måneden gøres vagtplanen til næste måned klar, vi sender en 

mail ud, når der er en ny plan klar. Så håber vi at du vil skynde 
dig at skrive dig på. Skulle du nu ikke kunne den pågældende 
måned ;-) så skriv dit navn på, men lad være at krydse nogle 
af vagterne af, på den måde kan vi se, at du har tilkendegivet 
at du ikke kan i den måned.

Vil du være med til at støtte op om arbejdet for de unge i Ege-
bjerg Idrætsforening, være med til at hjælpe for at nå det mål, 
at hallen og cafeteriet er et værested for de unge, som et aktivt 
og givtigt alternativ til computer, PlayStation, DisneyChannel 
eller andet.

Har du gode ideer, så tøv ikke, vi modtager alle gode forslag, 
du kan kontakte Mette Andersen på 26356519 for yderligere 
spørgsmål.

Næste fællesspisning  fredag den 4. november 2011 kl. 17.30



September - oktober - november 2011 11

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
 27. september 25. oktober 29. november og 28. december.

Generalforsamling den 25. oktober kl. 21.00  efter banko spil. 

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
U 9 Fodbold  (Landsmesterskaberne)

maj
200 kr. Ole Leth 100 kr. O.K. Ped-
ersen 100 kr. Jette Holst Pedersen 
50 kr. Mogens Hansen 50 kr. Sofi e 
& Søren Stensen 50 kr. Lars Viss-
ing 50 kr. John Hansen.

juni
200 kr. Kirsten Laursen 100 kr. 
Morten Therkelsen 100 kr. Mette 
Vissing  50 kr. Søren Christensen 
50 Judy Bjerre 50 kr. Keld Stidsen. 
50 kr. Max Andersen.

juli
200 kr. Knud Åge Madsen 100 
kr. Marius Jørgensen 100 kr. Kiss 
Sørensen 50 kr. Tommy Savskov 
50 kr. Kirsten Højberg 50 kr. Margit 
Henriksen 50 kr. Ellen Thomasen.

Egebjerg El ferie ferie
Stor tak til månedernes sponsorer:

E bj H t d St f i EIF

Bliv medlem af Støtteforeningen nu

Det vil være rigtig rart, hvis du vil være med til at støtte op omkring vores 
børn i støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. årligt med mulighed for vinde 

på medlemsnummer. Der bliver udtrukket 7 gevinster hver måned, alle udtrukne 
numre bliver offentliggjort i BROEN, og pengene kommer direkte hjem til døren.            
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Gudstjenester Lundum-Hansted
Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke
Søndag den 4.september 
11.søndag efter trinitatis. Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste

Søndag den 11.september 
12.søndag efter trinitatis

Se Hansted.
(Kattrup 9.15 T.R.) 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 18.september 
13.søndag efter trinitatis. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 25.september 
14.søndag efter trinitatis.

10.30 Høstgudstjeneste.
Torsten Ringgaard. 09.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 2.oktober 
15.søndag efter trinitatis. Se Hansted. 10.30 Høstgudstjeneste. 

Torsten Ringgaard

Søndag den 9.oktober 
16.søndag efter trinitatis. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30  Torsten Ringgaard

Søndag den16.oktober 
17.søndag efter trinitatis. Se Hansted 10.30 Kjeld Kristensen

Søndag den 23.oktober 
18.søndag efter trinitatis. Se Hansted. 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 30.oktober 
19.søndag efter trinitatis. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 6.novenber 
Alle Helgens dag. 09.00 Torsten Ringgaard. 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 13.november 
21.søndag efter trinitatis. Se Hansted. 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 20.november 
Sidste søndag i kirkeåret. Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste

Søndag den 27.november 
1.søndag i advent. 14.00 Torsten Ringgaard 19.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 4.december 
2.søndag i advent.

Se Hansted 
(Tolstrup 9.15 T.R.) 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 11.december 
3.søndag i advent. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 18.december 
4.søndag i advent. Se Hansted 09.00 Jytte Ibsen

Lørdag den 24.december 
Juleaften. 15.00 Torsten Ringgaard 13.30 og 16.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 25.december 
Juledag. 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Mandag den 26.december 
2.juledag.

Se Hansted
(Tolstrup 9.15 T.R.) 10.30 Kjeld Kristensen

Lørdag den 31.december 
Nytårsaften. Se Hansted 14.00 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 28. september
Onsdag 26. oktober
Onsdag 30. november

Enhver er velkommen!  

{
Lørdag 24. december kl. 10.00
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SKATTEJAGT, cirka 4 millioner 
Mød op i Hansted Kirkehus. 27. sep., 25. okt., 22. nov. Kl. 19.30

Hvem vil ikke gerne fi nde en skat, som kunne 
berige livet og gøre fremtiden mere tryg? 
Cirka 4 millioner mennesker er medlem 

af Den Danske folkekirke. Men hvor mange af 
alle disse ved, hvad kirken dybest set har at byde 
på? 
Hansted kirke vil gerne tilbyde dig et godt fæl-
lesskab. Derfor har vi besluttet at danne en 
samtalegruppe, hvor vi sammen kan tale om det, 

der nu engang fylder i dit og mit liv.  Eksempelvis 
børneopdragelse, ægteskab, skilsmisse, død, det at 
blive alene, troen/tvivlen på Gud osv. 
Hver gang vi mødes, vil vi tage udgangspunkt i en 
eller anden god tekst, der forhåbentlig kan inspir-
ere os til et godt emne. 
Vi lægger ud med tekster fra Lukasevangeliet fra 
Det Nye Testamente.     

Salmemaraton i Horsens Provsti
Efterår og vinter 2011

21 sogne i Horsens Provsti er gået sammen om et fl erårigt projekt, hvor vi skal lære vores kæmpe 
salmeskat nærmere at kende ganske enkelt ved at synge os igennem hele salmebogens 791 sal-
mer. Præsten fortæller mellem hver salme lidt om forfatteren og hans budskab med sit digt.

 Der bliver serveret kaffe, te og kage, og der er fri entre.

Hvor og hvornår?
Torsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.15

Bemærk at vi mødes i Hansted den 22. september

Dato Sted Salmenumre Præst
8. september Klosterkirken 318 - 335 Hanne Henriksen
22. september Hansted kirke 336 - 354 Torsten Ringgaard
6. oktober Ørridslev Kirke 355 - 374 Anne M. V. Poulsen
27. oktober Tyrsted Kirke 576 - 597 Karen Holdt Madsen
10. november Hatting Kirke 553 - 569 Anna Sofi e Andersen
24. november Underup Kirke 598-613 og 732-733 Kirsten k. Høg
8. december Vor Frelsers Kirke 115 - 135 Mogens B. Rasmussen

HØSTGUDSTJENESTE 
I HANSTED MED FROKOST

Søndag den 2.oktober kl.10.30  er der 
høstgudstjeneste for børn og voksne i 
Hansted kirke. 

Efter høstgudstjenesten er der frokost i Kirke-
huset. Frokosten koster 25 kr. 
Venlig hilsen
Hansted menighedsråd
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Datoer:
• Onsdag den 14. september. Forfatter Leif 

Hjernøe: Knud Rasmussen.
• Onsdag den 28. september. Ekstern lektor og 

chefkonsulent Per Ryt-Hansen: Humor – gnister 
og livsglæde.

• Onsdag den 26. oktober. Fortæller og fored-
rags-holder Hans Peter Rasmussen: Det gamle 
Horsens.

• Onsdag den 23. november.  Forfatter og 
medlem af folketinget Naser Khader: Kristen-
dommen ifølge Khader.

• Onsdag den 11. januar.  Rejseleder og fored-
rags-holder Torben Brix: Rundtur i Vatikan-
staten.

• Onsdag den 1. februar. Pensioneret skolein-
spektør og forfatter Leo Schmidt: Kulturens 
vandveje – fra antikkens Grækenland til Napo-
leon.

• Onsdag den 22. februar. Lektor, historiefortæller 
og musiker Carl Erik Lundgaard: Den første 
kærlighed.

• Onsdag den 21. marts. Anne Marie Bojsen : en 
kaffefarm i Zambia.

Tilmelding til Højskoleformiddagene skal ske di-
rekte til FOF Rosing Ræderske på tlf.: 76 25 89 88 
Velkommen til en ny spændende sæson af de pop-
ulære formiddage for Lundum-Hansted sogne.
Der kan købes madpakker, eller man kan medbringe 
sin egen mad, kaffe og te med småkager kan også 
købes.

FOF Rosing Ræderske Højskole 
formiddage 2011-2012 i Hansted Kirkehus

BABYSALMESANG 
I HANSTED KIRKE OG KIRKEHUSET

Babysalmesang er et tilbud til alle forældre i Lun-
dum-Hansted sogne med spædbørn i alderen 0-8 
måneder. Over et forløb på otte gange kan børnene 

få nogle musikalske sanse-oplevelser, når vi synger, bev-
æger os og laver fagter til salmevers og sange. Alle kan 
deltage; der kræves ingen andre forudsætninger end lysten 
til at synge for sine børn sammen med andre i et hyggeligt 
fællesskab. Vi veksler mellem at synge i kirken og kirkehu-
set. (Se nedenfor)
Efter hver gang er der mulighed for at pusle de små og hyg-
gesnakke over et glas saft og småkager i Kirkehuset.

Deltagerpris er 100 kr. for et forløb. Man betaler, når man 
kommer første gang.
Tid og sted: 8 onsdage kl.13.00-13.45 i Hansted Kirke/
Kirkehus.     
Datoer: 24.08.(K); 31.08.; 07.09.; 14.09.(K); 21.09.;  
28.09.; 05.10.; 12.10.(K). 
(K = i kirken. De øvrige datoer synger vi i Hansted Kirke-
hus)
    Obs: Næste hold starter i uge 43.
Tilmelding : Organist Julie Schaumann-Hansen
     E-mail: juscha20@yahoo.dk

MENIGHEDSMØDE
I HANSTED KIRKEHUS

Torsdag den 3. november kl. 19 afholdes det 
årlige menighedsmøde, jævnfør menighedsråd-
slovens § 41, der siger:

”Menighedsrådet indkalder en gang om året til et 
menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnsk-
ab og det kommende års budget. Menighedsrådet afl ægger 
beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og ori-
enterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.” 
Efter menighedsmødet er der foredrag ved pastor emeritus 
Kjeld Kristensen, der er bosiddende på Hansted Kloster.

Kjeld Kristensen har som præst virket i bl.a. Norge, Span-
ien og Luxemburg og har således et langt og spændende 
præsteliv bag sig. Kjeld Kristensen kalder da også sit fore-
drag: ”Mands minde”
Hjertelig velkommen til en spændende og hyggelig aften, 
hvor menighedsrådet håber på stor tilslutning.
Kaffe/the med brød kan købes for 20 kr.
Venlig hilsen
Hansted Menighedsråd
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Alle Helgens dag
Søndag den 6. november er det Alle Helgens 

dag. Det er den dag i kirkeåret, hvor vi mindes 
de mennesker, der blev lagt til hvile i året der 

gik. 
I Lundum kirke er der Alle Helgens gudstjeneste 
kl. 9.00 og i Hansted kl. 10.30. Efter søndagens 
prædiken vil navnene på disse mennesker blive læst 
op. Derefter rejser vi os og mindes vore kære i stilhed, 
hvorefter vi synger salme 121 ”Dejlig er jorden”.

Ved kirkens indgang er der en kasse med stearinlys. 
Du er velkommen til at tage et og sætte det op i de små 
gravanlæg, der befi nder sig øverst oppe ved døbefont 
og prædikestol. På den måde kan du tænde et lys som 
et minde om det menneske du holder af, men måtte 
sige farvel til.
Efter gudstjenesten i Hansted indbydes alle til frokost 
i Kirkehuset. Du er hjertelig velkommen til at deltage. 
Frokosten koster 25 kr.

Torsdag den 6.oktober er det atter tid til en sangaften. Vi gentager 
successen fra en tidligere sangaften og starter med fællessang og 
musiske indslag i Hansted Kirke kl. 19:00. 

Herefter fortsætter vi i Kirkehuset, hvor der kan købes kaffe og kage.
Menighedsrådet

Sangaften i Hansted Kirkehus 

Sangkor i Hansted
Onsdag den 31.august starter Lundum-Hansted sognekor igen efter 

sommerpausen. Vi er et blandet kor på 12-13 sangglade mennesker, 
som gerne vil være fl ere, så vi opfordrer derfor alle nye interesserede 

til at komme og synge med! Deltagelse er gratis. Til gengæld forventes det, at 
man så vidt muligt kan møde stabilt, da koret et par gange hvert forår/efterår 
optræder til for eksempel festgudstjenester eller sangaftener.
Vi varmer stemme og krop lidt op hver gang og synger et blandet repertoire af 
sange, salmer og viser, der passer til årstiden - både en- og fl erstemmigt, med 
og uden klaver. 
Vi øver og hygger hver onsdag fra 16.15-17.30 i Hansted Kirkehus.
Flere oplysninger eller tilmelding hos korleder Julie på
Email: juscha20@yahoo.dk eller tlf. 2281 9797.

1. søndag i advent
Julen nærmer sig! Der skal sang og musik til. Vi afholder derfor 
festgudstjeneste for alle interesserede 1. søndag i advent. Organist 
og trompetist deltager med musiske indslag blandet med fællessang 
og prædiken.

Vel mødt i Hansted Kirke søndag den 27.november kl 19.00.

Hansted Menighedsråd
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Ny købmand i Rema 1000 
på Hede Nielsens Vej

Af Hans Kurt Jacobsen

Onsdag den 7. september 
bliver skiftedag i Rema 
1000 på Hede Nielsens 

Vej. Butikken overtages af Claus 
Trust, der er 37 år og bor i Egebjerg 
sammen med sin kone Susanne. 

Selvom det er Claus, der bliver 
købmand, vil Susanne også være 
at fi nde i butikken til daglig. De 
brænder nemlig begge for bu-
tikslivet, og alt hvad der hører med.

Claus og Susanne ved godt, at der 
kan være nogle lange dage ind 
imellem, og man er tit på arbe-
jde i weekenden, når andre holder 
fri. Men de synes, det er vigtigt at 
lave noget man er glad for. Og da 
chancen kom, for at overtage Rema 
1000 på Hede Nielsens Vej, var 
de ikke i tvivl. Det var lige det de 
havde drømt om i fl ere år.

Claus har set rigtig mange forskel-
lige butikker, han har nemlig kørt 
som sælger i mange år. Det giver 
selvfølgelig en masse gode idéer, 
lyder det fra Claus. Inden han kom 
i lære i Føtex, havde han sit første 
job som buddreng hos købmanden 

på Borgmestervej, hvor varerne 
blev cyklet rundt til kunderne på en 
Long John.  

Det bliver lidt ligesom at komme 
hjem, siger Claus og uddyber, jeg er 
jo født og opvokset her i kvarteret 
omkring det gamle statsfængsel, 
og har gået i skole på Vestbysko-
len, det der nu hedder Slotsskolen, 
så der vil helt sikkert være en del 
kendte ansigter blandt kunderne.

Der er nok også en hel del kunder 
fra Egebjerg, der kender Claus og 
Susanne. De har i fl ere år været 
engageret i det lokale foreningsliv, 
både i idrætsforeningen og ved 
spejderne. I øjeblikket er det fri-
villige arbejde sat lidt på vågeblus. 
Det er vigtigt, at vi i starten bruger 
den tid, der skal til for at lære bu-
tikken og kunderne at kende, siger 
Claus og tilføjer, vi kommer måske 
også til at bruge mere tid i butikken, 
end vi har været vant til, nu hvor vi 
får vores egen butik.

I Rema er det nemlig købmanden 
selv, der driver butikken.Man skal 
selvfølgelig overholde Rema´s kon-

cept, men købmanden skyder selv 
penge i butikken og står for driften. 
Det er det, man kalder franchise. 

Vi er meget spændte på, hvordan 
det vil gå, siger Susanne, der lige-
som Claus kommer lige fra Fakta 
kæden. Susanne er oprindelig ud-
dannet i Superbrugsen og har haft 
job i forskellige butikker i kæden, 
men glæder sig nu til at arbejde i 
deres egen butik. Det er jo Claus, 
der bliver købmanden, men jeg får 
nok også en stemme, når beslutnin-
gerne skal tages. 

Nu glæder vi os til at komme rigtigt 
i gang, og håber at kunderne vil 
tage godt i mod os, vi vil i hvert 
fald gøre vores til at skabe en god 
stemning i butikken, lyder det fra 
det nye købmandspar.                   

(se annonce sidst i bladet)
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Nu er den nye sæson kommet 
i gang. Vi vil som noget nyt 
tilbyde en outdoor tur til Vrads 

sidst i september, hvor alle er velkomne. 
Der vi være mulighed for nogle gode 
oplevelser sammen med kammeraterne. 
Turen vil komme til at koste kr. 150, som 
vil dække hytteleje, mad og diverse.

Vi vil i september prøve over nogle af-
tener at vise, hvad der kan laves på de 
forskellige hold, som sæsonen tilbyder, 
opslag kan ses i klubben.
Vi afsluttede sidste sæson med at blive 
spurgt, om vi ville holde ungdomsskolen 
åbent i forbindelse med, at der var byfest 
op til pinse. Det syntes vi kunne være 

sjovt at prøve. Der blev holdt åbent fra 
kl. 19 til 23, og aldersgruppen gik ned til 
5. klasse. Der blev danset og spillet pool, 
billard, airhockey, og spillet bold uden-
for. Der var omkring 75 unge igennem 
klubben den aften, den forløb ud over 
alt forventning. Så hvis vi bliver spurgt 
igen, vil vi selvfølgelig sige JA!

Mad over bål weekend               Af Christian Ibsen

Vi mødtes hjemme ved Ulla og 
Peder en weekend i juni.
Vi var med til at købe det ind, 

som vi skulle have at spise.
Så begyndte vi at tænde bål og grill, og 
mixe lidt kød sammen til kødsovsen. 
Nogle stod for salaten, nogle for kødet 
og andre for kartofl erne, ris og pastaen. 
Med nogle parasoller over os kunne vi 
nemt klare os med at få maden lavet 
under åben himmel. Vi skulle også selv 
lave vores snobrødspinde.
Vejret var sku ikke det bedste, men vi 
klarede os da igennem madlavningen, 
som vores kokke mestre lavede.

Så syntes vi lige, vi skulle sætte teltet 
forkert op, (det er ikke nemt at holde styr 
på så mange teltstænger på en gang). Så 
gik det først helt galt, dengang det var 
ved at vælte til den ene side. Vi fi k ret-
tet op på teltstængerne og fi k det rejst. 
Da vi skulle spise i teltet, fi k vi sat borde 
og stole derind. For den danske sommer 
er jo ikke til at stole på. Alle 15 mand 
kunne sagtens sidde i teltet.
Den mad, som var blevet lavet over de 
forskellige varmekilder, smagte herligt!
Om aftenen lavede vi snobrødene, ris-
tede skumfi duser og fi k varm kakao. Det 
var pisse hyggeligt.  Vi fi k alle sammen 

snakket meget. Bjørn og Jonas sad og 
spillede lidt el-guitar ikke alt sammen 
lød så godt.  Over midnat var vi sku 
smadret, så vi smuttede til køjs ved en 
2 tiden.
Næste morgen vågnede vi stort set sam-
tidigt, så vi begyndte lige så stille at rejse 
os og spise morgenmad. Efter morgen-
maden ryddede vi op i telt og i haven. 
Hen over eftermiddagen blev vi hentet 
eller kørte selv hjem på vores knallerter, 
og så var den weekend ovre.
Men vi kunne alle sku blive enige om en 
ting, at det havde været rigtig hyggeligt. 
Det gør vi gerne igen til næste år.
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Livsstils Mekka skifter navn til 
Jysk Fysiologisk Sundhedscenter

Af Hans Kurt Jacobsen

Som det fremgår af annoncen 
forrest i bladet, har Livsstil 
Mekka på Nordre Strandvej 

valgt at skifte navn. Navnet bliver 
fremover Jysk Fysiologisk Sund-
hedscenter.
Virksomheden forstærker samarbe-
jdet med Jysk Fysiologisk Massage 
Institut, som ligger i Århus, og har 
gjort det i de sidste 16 år. Skolen står 
for den bedste kvalitet indenfor mas-
sage, og de fl ytter nu afdelingen her 
til Horsens.

Danielle Piann fortæller: ”Vi er stolte 
af at kunne tilbyde massøruddan-
nelsen og mange spændende kurser 
her i Jysk Fysiologisk Sundheds-
center.

Det vil ligeledes åbne op for virk-
somhederne i Horsens kan få dygtige 
massører ud på deres arbejdsplads, så 
de kan få forebygget eller behandlet 
skavanker eller skader. Vi garanterer 

for, at det er kvalifi cerede massører, 
da skolen håndplukker de bedste til 
dette.

Eleverne på skolen er også frisk på 
en dag, hvor de i forbindelse med 
personalefest/aften kan komme ud 
som et frisk pust midt i festen/mødet, 
der er mange nye muligheder i det. 
Vores smukke omgivelser er stadig 
de samme, og i har mulighed for at 
samle en gruppe, hvor vi kan lave en 
hyggelig aften eller dag for jer.”
I forbindelse med navneskiftet til 
Jysk Fysiologisk Sundhedscenter 
holder virksomheden
Åbent hus på Nordre Strandvej 15 
søndag den 27. november kl. 10-14
Her vil BROENs læsere have mu-
lighed for at komme og se stedet, 
og endnu bedre at få en gratis prøve 
behandling i massage. Der vil stå 4 
massører klar, og det er efter først til 
mølle princippet.

Jysk Fysiologisk Sundhedscenter er 
rammen om uddannelsessted, behan-
dlingssted og wellness muligheder. 
Se mere på www.jfsundhedscenter.
dk



Broen 24. årgang - nr. 122

Sankt Hans fest
Af Karin Hansen

Torsdag d. 23. juni samledes vi i Karins have til Sankt 
Hans fest.

Nogle havde lavet frokosten og en anden havde lavet hek-
sen.
Børnene legede, indtil det var tid at tænde bålet og brænde 
heksen af.
Børnene var gode til at holde sig på behørig afstand.
Vi gjorde klar til frokosten som vi nød i haven, da vejrgud-
erne var med os.
Ja, en dejlig og anderledes formiddag går alt for hurtig.
Det var tid at gå hjemad til en velfortjent middagslur.
Dejligt med traditioner.   
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Stor maledag 
i legestuen

Af Marianne Hovedskov
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Så er der atter fest i Forsamlingshuset. 
Den 1. oktober 2011 kl. 19.00 

De tre årtiers fest
Temaet for årets efterårsfest d.1. okt. 2011 

i Egebjerg – Hansted Forsamlingshus 
Er denne gang 

60´erne, 70´erne og 80´erne 
Musikken leveres af: 

De genkendte 
Gasolin, TV2, REM, Thomas Helmig, CV Jørgensen, 
Kim Larsen, Johnny Madsen og Bruce Springsteen er 

blot noget af det musik, man simpelthen ikke kan sidde stille til, når 
»De Genkendte«

går på scenen.ca kl 22.00. De Genkendte blev dannet i 2010, 
og er alle garvede musikere, der leverer varen i egen indpakning. 

Mød et festpyntet hus, i hippie,disco og flowerpower stil, de friske piger i baren 
og smag den nye vært Chris Baadsgaard Frænde`s mad. 

Menu:
Forret: 60´er Rejecocktail med avocado, rød dressing og kaviar.

Hjemmebagt frisk brød.
Hovedret: Oksehøjreb m/ bearnaisesauce, hasselbagte kartofler og 

dampede bønner. 
Sprødstegt lørdagskylling m/ hjemmelavet agurkesalat,
brun sovs og hvide kartofler drysset m/ hakket persille.
70´er salat m/ agurk, tomat, rødløg, ærter og majs.
Hertil creme fraiche dressing.

Dessert: Klassisk citronfromage, pyntet m/ flødeskum.
80´er Bananasplit m/ vanilje is, hakkede mandler og
chokolade sauce.

De tre årtiers fest......kr. 295
     Tilmelding senest d. 25. september.... 

Vi har plads til 150 m/k. 
Bent Andersen tlf. 2095 5858  eller  Vagn Rumph tlf. 7562 7019 

Der er præmie til de bedste udklædte, i hvert årti 

Vi ses d. 1. okt. 2011 
www.egebjerg-hansted.dk
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Husets vært Steffen Schmidt har pr. 1-7-2011 
valg at stoppe som vært i huset og søge nye 
udfordringer. Tak for samarbejde de sidste 4 

år. God vind fremover i det nye job.
Bestyrelsen har pr. 1-7-2011 ansat Chris Baadsgaard 
Frænde som ny vært.
Chris kan træffes tlf.  22556734 / 75656120.
Vi glæder os til samarbejdet.
Bestyrelsen

Ny vært i Forsamlingshuset
 

HUSK 
Bankospil starter 
torsdag d. 6. oktober 

kl. 19.00
dørene åbnes kl. 18

JULEMARKED 27. nov.
I Egebjerg-Hansted forsamlingshus

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

div. Jule  ng, smykkker mm.
Julemanden kommer forbi i løbet af e  ermid-
dagen og deler lidt ud  l børnene, og vil gerne 

have hjælp  l at tænde juletræet.
Der vil være julecafé.



Broen 24. årgang - nr. 126

Chris Baadsgaard Frænde
Ny vært i Egebjerg – Hansted forsamlingshus.

Af Hans Kurt Jacobsen
Det er da spændende, at du skal være ny vært i for-
samlingshuset. Hvad har du lavet før?
Jeg er udlært fra Jørgensens hotel i Horsens i 2006. 
Under min militærtjeneste sejlede jeg med ”Hvid-
bjørnen” op omkring Færøerne, hvor jeg var kok om 
bord.

Siden da har jeg været køkkenchef ved Eydes kælder, 
Horsens. Derfra hentede Steffen Schmidt mig til Ege-
bjerg – Hansted forsamlingshus.

Derefter blev jeg ansat ved Glade ganer, et catering 
fi rma i Århus. Jeg fortsatte som Køkkenchef ved Can-
tina Verona, også et catering fi rma i Århus og til sidst 
Køkkenchef ved Dinner Deluxe, endnu et catering 
fi rma i Århus.

Hvor bor du? 
Jeg bor i Torp, mellem Østbirk og Underup, sammen 
med min kone Julie i et gammelt hus, vi har sat i stand 
med hjælp fra familien.

Og du kan lide at lave mad?
Jeg elsker det med at skabe noget - at man kan få no-
get så simpelt som f.eks. gulerødder til at smage helt 
fantastisk, hvis man lige suffl erer dem op i ovnen sam-
men med fl øde, æg og nogle friske krydderurter, for-
klarer Chris.

Og det med at starte med en bar tallerken og bygge det 
op, så det ser rigtig fl ot og lækkert ud.

Hvordan tænker du at drive forsamlingshuset?
Vi har plads i forsamlingshuset til både barnedåber, 
konfi rmationer, fødselsdage, bryllupsdage, fi rma ar-
rangementer, julefrokoster, begravelser og hvad du el-
lers står for at skulle holde. – Og er lokalerne optaget 

laver vi også mad ud af huset.

Jeg har altid masser af ideer til at kreere en lækker 
menu til lige netop dit arrangement, og vil gerne give 
folk en ægte kulinarisk oplevelse. Julie står for det 
kreative som dekorationer, blomsteropsatser og bord-
opdækning.

Vi tror på, at vi kan skabe de helt rigtige rammer om-
kring både de store arrangementer og de mindre fami-
liefester. 

(se annonce bagerst i bladet)
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Nytilfl yttet skuespiller og dramatiker
bliver lokal huskunstner på Egebjergskolen 

og Midtbyskolen
Statens Kunstråd har givet de to Horsens-skoler økonomisk støtte til et

dramatisk kunstprojekt for 4. - 6. årgang

Søren Zacho Ruby, som til daglig er kunstnerisk 
leder af turnéteatret Det Kommende Teater, er ne-
top fl yttet til Rådved, hvor han sammen med sin 

kone og datter har købt den gamle skole, som også skal 
danne rammen om teatrets administration, prøveloka-
ler og kursusvirksomhed.
”Vi fl yttede fra Århus, hvor vi boede i en lejlighed i cen-
trum. Vi havde længe ønsket os vores eget, hvor der også 
var plads til både teatrets aktiviteter, og mit eget fi rma 
Evanly Media som laver hjemmesider og reklame. Vi faldt 
straks for Rådved og den smukke gamle skole”, siger Søren 
Zacho Ruby, der for 34 år siden blev født og voksede op i
Århus, hvor han også blev uddannet i 1999, fra teater- og 
fi lmskuespillerskolen TeaterStudio i Højbjerg.
Nye bekendtskaber 
Sørens datter fl yttede skole til Egebjergskolen, hvor hun nu 
går i 6. klasse. Det fi k ham til at overveje alternative mu-
ligheder for at møde områdets børn og deres forældre. ”Det
bliver jo mindre og mindre man som forælder ser hinanden 
og børnenes kammerater, når de kommer i de store klasser. 
Så jeg tænkte at der var en oplagt mulighed for at stifte 
bekendtskab med et område og nogle mennesker, jeg ikke 
kendte”, siger Søren. Derfor kontaktede han i januar måned 
Egebjergskolens inspektør Bjarne Schuricht og Midtbysko-
lens leder Anders Olesen, og spurgte dem om de ville være 
interesserede i at deltage i et såkaldt Huskunstnerbesøg.
Det ville de meget gerne, og samarbejdet startede. Huskunst-
nerordningen er en pulje under Statens Kunstråd, som har 
til formål at lade børn og unge indgå i udviklende samspil 
med professionelle kunstnere.
En anderledes udfordring
Ansøgningen blev skrevet og sendt afsted, og lige før som-
merferien kom den gode nyhed fra Statens Kunstråd, at de 
ville støtte projektet, og så var det en realitet at samtlige 4.-, 
5.- og 6. klasser på begge skoler får besøg i august, septem-
ber og oktober af den nytilfl yttede skuespiller.
”Jeg har spillet turnerende børneteater i 10 år, og har næsten 
alle år været med på Horsens Børneteaterfestival, så jeg 
kender jo noget til midtbyen og børnene som publikum. Så 
nu glæder jeg mig meget til at møde dem rigtigt og lade 
dem agere” siger Søren om den kommende udfordring som 
det også er; ” jeg har ellers mest undervist voksne, så det 
bliver både spændende og helt anderledes fra det jeg ellers 
laver” fortsætter Søren, som også skriver manuskripter til   
scenen.

Elevernes proces er vigtigst
Overskriften for besøget er: Hvad kan teatrets dramatik, 
og eleverne kommer omkring både idéfase, udvikling, 
manuskriptarbejde, indstudering og sceneoptræden, men; 
”der bliver ikke noget færdigt resultat, som skal vises til en 
skolefest eller lignende. Her er fokus på, at eleverne lærer 
noget i processen, udvikler sig, og generelt bliver bedre til
at udtrykke sig, både skriftligt og dramatisk på scenen”, 
forklarer Søren Zacho Ruby og fortsætter, ”ideen med at 
være huskunstner er, at få eleverne aktiveret, og lade dem 
afprøve tingene, så de forhåbentlig både får en idé om hvad 
det vil sige at være skuespiller og dramatiker, og samtidig 
kreativt får praktisk erfaring i at skrive, læse højt og stå 
frem foran en gruppe”. 
Skuespillerdrømme
Når Søren Zacho Ruby har turneret rundt i landet med sit 
eget eller andre teatre, og har præsenteret sig som skuespil-
ler overfor børn i alderen 8-12 år, synes de fl este det lyder 
som en meget eksotisk og spændende titel.
”Børnene sammenholder det med at være kendt, have suc-
ces, være rig og berømt og i besiddelse af et særligt talent 
eller en vis x-faktor”, siger Søren. 
Spørgsmål som; ”får du penge for det?” og ”hvad laver du 
ellers?” belyser den anden side af sagen, som sidestiller 
kunstnerisk arbejde med noget fritidsorienteret. ”Jeg vil 
tro professionelle sportsfolk og musikere får de samme 
spørgsmål, og det er vel ganske naturligt, at det som mange 
strejfer på amatørplan (skuespil, sport, musik) kan være 
svært for børnene at forestille sig som en reel levevej, som 
man uddanner sig og dygtiggør sig gennem livet til”.
Huskunstnerbesøget skal give eleverne et indblik i det store 
arbejde, som gør forskellen, på at stille sig til skue for at 
blive set, og at stille sig til rådighed for at fortælle en histo-
rie, man har på hjerte.
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Tilbud om åbne aktiviteter,
som alle kræver  medlemskort

Mandag: 
 Kl. 8.00 – 11.45. Selvtræning i redskaber i
 kælderen
 Kl. 10.00 – 11 Stolegymnastik. 
 Kl. 12.30 Patchwork. Starter d.29/8
 Kl. 13.30 Dart. Starter 3/10
 Kl. 14.00 Krolf – fortsætter til oktober
 Kl. 13.30 Sang og musik. Starter d. 3/10

Tirsdag: 
 Kl. 8.00 – 9.30 Selvtræning i redskaber i 
 kælderen
 Kl. 9.30   Malehold. 
 Kl. 13.00 Glashold. Starter d. 6/9 
 Kl. 13.00 Køreture i Tamdrupbussen
 Kl. 13.00 Bridge. Starter d. 25/10 

 

Fredag: 
 Kl.14.00 Bobspil i kælderen. 
 Sommer/vinter efter aftale.

Torsdag: 
 Kl. 8.00 – 11.30 Selvtræning i redskaber i 
 kælderen
 Kl. 9.30   Gymnastik. 
 Kl. 13.30 Kortspil - 2. og 4. torsdag. 

Onsdag: 
 Kl. 10.00 EDB/datastue starter d. 5/10
 Kl. 10.00 Bowling og andre spil i cafeen 
 starter d. 17/8
 Kl. 13.30 Petanque. Slutter d. 28/9
 Kl. 13.30 Kreativ korthold.

Arrangementer

 
September:
Tirsdag d. 6/9 kl. 19                Banko  
Torsdag d. 8/9 kl. 14 – 15.30  Fællessang 
Fredag d. 9/9 kl. 10 – 11.30    Udsalg fra Tøjgalleriet
Torsdag d. 15/9 kl. 17 - 21      Høstfest. 
                                                Musik: De to musikanter
                                                (tilmelding)
Torsdag d. 22/9 kl. 10 – 14     Sundhedsdag 

Oktober:
Tirsdag d. 4/10 kl. 19               Banko 
Torsdag d. 20/10 kl. 14            Torsdags underholdning
Fredag d. 21/10 kl.14               Mannequinopvisning fra 
                                                 Passgård 
Torsdag d. 27/10 kl. 10            SyngDansk  (tilmelding)

November:  
Tirsdag d. 1/11 kl. 19               Banko 
Onsdag d. 9/11 kl. 10              Fællessang 
Torsdag d. 17/11 kl. 14            Stensballe Harmonikaklub
Lørdag d. 26/11 kl.10 – 14       Julecafe

December:
Torsdag d. 8/12 kl. 12              Julefrokost i cafeen 
                                                 (tilmelding)

Der vil for hver måned hænge opslag på 
opslagstavlen på Egebakken. Hold øje med den. 
Ret til overraskelser !

Egebakkens program august - december 2011 
er udkommet og kan fås på Egebakken.



Egebakkens Café
I cafeen på Egebakken serveres 
der god og ernæringsrigtig mad. 
Her kan man spise i selskab 
med andre.

Vi kan tilbyde:

Hovedret   kr. 55,00
Biret    kr. 20,00
Madpakke stk  kr. 10,00
Smørrebrød  kr. 24,00
Kaffe kop/krus  kr.   8,00/10,00
Kaffe/kage   kr. 20,00
Lun ret   kr. 32,00

Vi smører også efter bestilling.

Nyt – nyt – nyt – nyt – nyt – nyt – nyt – nyt                          
Hver tirsdag og torsdag tilbydes frokostretter til 30.kr
Køb forskellige hjemmebagte småkager med hjem i 
små poser eller 400 g. bæger.
Hver fredag:  hjemmebagt kage.
Hver onsdag:  friskbagt franskbrød på ca. 1 kg.
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MEDLEMSKORT
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Det er politisk vedtaget, at brugere af 
tilbudene i de åbne aktivitetscentre, skal 
betale 200 kr. hvert halve år.

Betaling for 2. halvår 2011 kan fi nde sted på Ege-
bakken på følgende dato og tidspunkt:

Torsdag d. 25/8 2011
Kl. 10.30 – 13.00

Betalingen foregår kontant.

For at lette den administrative arbejdsgang, op-
fordres der til, at så mange som muligt møder op 
og betaler  på ovennævnte dato. Skulle man være 
forhindret kan der betales senere til aktivitetsm-
edarbejderen.

Er du i tvivl om noget? 
Kontakt aktivitetsmedarbejder Jytte Guldmann

FÆLLESSANG 
NYT - NYT - NYT - NYT

Der bliver nu en række dage, hvor man kan 
nyde fællesskab og fællessang på Ege-
bakken. 1 gang om måneden i september, 

oktober og november har vi aftale med 3 forskel-
lige musikere, som vil spille til fællessangen. Rep-
ertoiret er forskelligt fra gang til gang.

Datoerne  er : 8/9 kl. 14.00, - 27/10 kl. 10 (Spil 
Dansk Dag) og den 9/11 kl 10.00. 

Der kommer nærmere opslag og beskrivelse af da-
gene på opslagstavlen.



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 ....................... nr. 9
     Else Lykke Sørensen  ............... nr. 22

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

EGEBAKKENS 
VENNER
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SANGGLÆDE
NYT - NYT - NYT - NYT

Ved fl ere sammenkomster og fester har vi ob-
serveret, at der er stor sangglæde blandt del-
tagerne !

DERFOR - efterlyses sang og musikglade mænd og 
kvinder, der har lyst til at være med i en sanggruppe 
på Egebakken. Initiativtager og kontaktperson er Hans 
Thomsen. Formålet er at bringe sang og musik mere 
ind i hverdagen, end det i forvejen er, og at vores klav-
er bliver mere brugt. Vi har aftale med en musiker, der 
vil spille til, men fl ere er velkomne (tænk hvis Ege-
bakken kunne få sit eget Husorkester ! ).

Der er ingen forudsætninger for deltagerne i sanggrup-
pen, udover sangglæde. Vi tænker at starte mandag d. 
3/10 i Egebakkens Cafe kl. 13.30 og efterfølgende 
mandage i efteråret. Ønsker du nærmere oplysninger 
kan du henvende dig til Hans Thomsen tlf. 75 65 61 33 
eller akt.med. Jytte Guldmann tlf. 21 19 65 96. Ellers 
er det bare at møde op!

TILLYKKE

Betty Nielsen kunne den 15. august 2011 fejre sin 100 
års fødselsdag. Vi ønsker et rigtig stort tillykke med 
den runde dag.
Det forlyder, at Betty Nielsen stadig meget levende 
fortæller H.C. Andersen eventyr for de øvrige be-
boere og udnytter sine evner og erfaring som amatør-
skuespiller. 



Har I spørgsmål, 
er I velkommen til at 
kontakte os:   
May Kjems 28 43 04 06  
Christina Rasmussen 
76 25 17 92 eller 
Oesterhoejsvej28@
gmail.com 
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Familiespejd, det er sagen… 
Man går ikke til spejder – man er spejder, nogle vil nok mene, de 

blev født ind i det… hvilket nu næsten er en mulighed!

Af Christina Rasmussen

Familiespejd på prøve 
Fire familier med hver vores spejderbaggrund har mødtes 
den første søndag i måneden. Fælles for os alle er, at vi 
har børn, der ikke er gamle nok til at blive spejder på tra-
ditionelvis, og fælles har vi et ønske om at viderebringe 
alt det gode fra spejderarbejdet på et niveau, de kan være 
med i. Vi har i vintermånederne lavet fuglekugler, æble- og 
håndtryk på bluser, spist boller og leget fangeleg. Vi bød 
foråret velkommen, da vi på bondegårdsbesøget klappede 
de små påskelam og fandt forårsbebudere i naturen. 

Gruppesommerlejr er også for de små
I Kristi himmelfartsferien deltog familiespejd i gruppens 
planlagte sommerlejr i Grønnegården nær Bryrup. Vi an-
kom torsdag, da alle de store spejdere var godt i gang med 
at bygge lejren op, det var vældig imponerende, hvad de 
havde formået at få skabt og for de små en ny verden at 
begive sig rundt i.
Vores aktivitet var en føle- og smagskims jagt. Der skulle 
fi ndes plastikposer gemt i naturen, hvori der var noget, der 

kunne spises (rosin, rugbrød, pasta m.m.) eller man skulle 
gætte ved at røre (BRIO togskinne, DUBLO klods, løg, 
tandpasta m.m.). 
Hele gruppen havde en fælles eftermiddagsaktivitet – tog-
turen og ikke mindst gåturen frem og tilbage til stationen 
– en sej lille spejder havde vi med, der klarede turen så fl ot, 
imens de mindste sov i barnevognene efter formiddagens 
strabadser. Efter endt eftermiddagslur gik vi på opdagelse 
i den tomme lejr, samlede blomster, blade, græs m.m. til at 
lime på små kort – vejret var fantastisk, så det var skønt at 
kunne side i gården mellem pap, lim, banan, blomster og 
yoghurt og se dem kæmpe for at få bladet til at sidde netop 
der, hvor der var lim. 
Aftensmaden var fælles – der blev vendt mange frikadel-
ler for der var mange, der skulle have - så tålmodigheden 
blev sat på prøve. Mætte og trætte takkede vi af og overlod 
resten af aftenens program til de større spejdere. 
Vi vil gerne sige tak til spejdere, ledere og forældre for at 
tage imod de små og lade dem være en del af jeres lejr.
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Bæver hike

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

Igen i år var bæverfl okken ude og 
prøve kræfter med en 10 km. Hike 
på 5 timer. 

Så vi samledes 10 bævere og en leder 
sammen med 5 forældre d. 18 juni for 
at vandre en skøn tur på skovveje og 
lidt på landeveje. Vi gik fra kvisten og 
ned til Hansted å på den nye sti ved 
Kastanjeallé og videre gennem sko-
ven helt til Gedved.  Så skulle vi op 
til brugsen for lederen ville give is, og 
med den nye energi gik det igen mod 
syd til Kildeager. Her spiste vi vores 
madpakker i lederens garage, for nu 
var regnen begyndt. Efter spise pausen 
var det bare på med regntøjet og af 
sted igen, for vi skulle være hjemme på 
kvisten senest 5 timer efter start. Det 
var desværre lidt smattet inde i skoven, 
da det regnede, men vi kom alle igen-
nem uden de helt store problemer og 
var hjemme igen 20 minutter før tid. 
Så det var en glad fl ok bævere, der fi k 
overrakt det velfortjente vandreskjold, 
da vi sluttede af efter en god vandretur 
på 10 km. Til slut tak for en dejlig van-
dretur til alle bæverne som var med, og 
en stor tak til de forældre som gik med, 
uden deres hjælp var det ikke blevet 
gennemført.

Med stort bæverklask fra 

Bæverlederen.
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Bæver Mus-løb
Tekst: BA Isabelle Klit Madsen

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

Lørdag d. 7. maj var bæverne 
blevet inviteret til årets MUS-
løb – arrangeret af Sct Georgs-

gilderne i Horsens. I år løb MUS-løbet 
af stablen på Tønballe Naturcenter ved 
Snaptun.

Bæverne blev inddelt grupper, der 
skulle gå rundt og besøge løbets poster 

uden ledere. Det klarede de rigtig godt, 
de 3 familier skulle bl.a. bedømme af-
stande, kravle gennem en mørk tunnel 
og gætte gåder. 

Alle 3 grupper fi k mange point, men 
desværre ikke helt nok til at løbe af 
med Musen, som så mange gange før 
blev vundet af Spejderne fra Hatting.

Vejret var rigtig fl ot, og bæverne 
havde madpakker med, som de nød 
i solen under løbet. Tak til de mange 
forældre, som hjalp til ved kørsel frem 
og tilbage. 

Med stor bæverhilsen Lederne.

Isabelle Klit Madsen
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Lørdag den 14. maj 2011 afholdt Lovring distrikts-
turnering for juniorer, spejdere og seniorer. Der blev 
dystet i fem dicipliner: “Teknisk Elektronik”, “Slag-

kraftig styrke”, “Kaos i det Sorte Hul”, “Høj på speed” og 
“Madlavning”.
Ialt 20 poster var fordelt over hele Egebjerg, hvor ledere fra 
hele distriktet udfordrede med så forskellige opgaver som 
saml en computer, træk en bil ved hjælp af reb og taljer, 
byg en Legomodel, kast et æg, gennemfør en forhindrings-
bane med en kande vand og svar på 100 spørgsmål på tid. 
Turneringen sluttede med bedømmelse af patruljens mad-
lavning. 
I turneringen deltog 2 juniorpatruljer, 5 spejder patruljer 
og 2 seniorpatruljer. Fra Egebjerg fi k Heltehundene en 
førsteplads blandt seniorerne, Jaguar en tredjeplads blandt 
spejderne og Kentaurer en førsteplads blandt juniorer. 
Dagen sluttede med fælles lejrbål og præmieoverrækkelse. 
Med spejderhilsen Jette Jørgensen.

Distriktsturnering - 
Juniorer/Trop/Seniorer

Af TL Jette Jørgensen
Artiklen kan også ses med fl ere billeder og i farver på http://egebjerg.wh.spejdernet.dk
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Distriktsturnering
Bævere og Ulve

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

Lørdag den 30/4 kl.10.00 mødtes 40 bævere og ulve 
fra Egebjerg sammen med 150 andre spejdere i Lun-
den for at holde årets distriktsturnering. Der var højt 

humør over hele linjen for solen skinnede. Opgaven lød 
på at vi skulle hjælpe Phineas og Ferb med at fi nde spe-
jderånden som dr. Durkensmidt havde sluppet løs. Vi kunne 
kun fi nde spejderånden ved at løse en masse spændende 
opgaver og fange den, mens opgaverne blev løst. Nogle 
af opgaverne lød på, at spejderne skulle kravle gennem 
edderkoppespind, lave romersk stridsvogn, synge så højt 
man kunne, morse, fl ytte en bold så langt man kunne ved 
hjælp af tagrender. Ved hver post blev spejderne bedømt 
på, hvordan de hav-de løst opgaverne. Undervejs blev spe-
jdernes energi depoter fyldt op ved hjælp af de medbragte 
madpakker.Da løbet sluttede var det blevet tid til at spise 
de medbragt kager og drikke saftevand, således at arrangør-
erne kunne regne sig frem til, hvilken bæver familie og ulve 
bande der var bedst til at løse opgaverne. Der var spænd-
ing til det sidste, om hvem der vandt. Hos bæverne var der 
desværre ingen di-plom, men ved ulvene fi k Glenterne en 
fl ot 2 plads. Super fl ot. Lederne siger tak for en god dag 
sammen med bæverne og ulvene. 
Der skal også lyde en stor tak til ulvelederne i Horsens som 
hjalp til med posten. Med ulve - hyl Søren Olesen 
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Fælles sommerlejr 
Grønnegården 

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

Fredag d. 3/6 
Efter en lang torsdag sov bæverne og ulvene længe, der var 
først liv i spejderne ved 7 tiden, så det var luksus for os leder. 
Efter morgengymnastik var der morgenmad, lederne havde 
haft travlt, for det tager sin tid, når der skal laves havregrød af 
7 liter mælk, og der var ikke meget grød tilbage efter maden. 
(gryden var slikket). Efter morgen mad skulle der laves or-
den i telte og sovesal. Derefter var det tid til et lille løb, hvor 
bævere og ulve var blandet, det bød på mange spændende op-
gaver såsom følekims, synskim, spise æbler med armene på 
ryggen og æbler i vand, længste tøjkæde samt meget mere, 
ved frokost tid kom junior og troppen hjem efter deres hike.

kl. 14 blev spejderne delt ind i hold, Robin Hood kom og 
fortalte, at der skulle være fest om aftenen, men at sheriffen 
havde taget alt maden og fanget Lady Marion, så han vil godt 
have hjælp fra spejderne til at klare nogle opgaver inden fes-
ten, samt hjælpe ham med at befri Lady Marion. Robin Hood 
fortalte, at hvis de mødte nogle af sheriffens mænd, skulle 
de fortælle dem en løgn, eller prøve at bestikke dem med det 
guld, som han havde stjålet fra prins John.

Spejderne gik straks i gang med at løse de opgaver, som Rob-
in Hood havde sat dem til. Der skulle stjæles grønsager til 
maden, mel til brød, samt laves marmelade og saft til festen. 
Vagterne gjorde det svært at stjæle på slottet, men et krus øl 
og nybagt brød kunne altid hjælpe spejderne med at få no-
gle grønsager (det kaldes bestikkelse). Buer skulle laves, så 
der kunne skydes noget vildt til festen, kurve skulle fl ettes så 
brødet kunne serveres, lys blev fremstillet, så skoven kunne 
oplyses under festen og laves bryllupsgave(et kludetæppe, 
så spejderne kunne se, hvem der deltog på lejren). Spejderne 
mødte en fortvivlet mor, som savnede sin søn meget. Hun 
spurgte om spejderne ikke kunne skrive et brev til hendes 
søn, da hun ikke kunne skrive selv, dette skulle selvfølgelig 
skrives med blæk og fjer. Spejderne fi k skrevet nogle gode 
breve og fi k afl everet det til vagten, han blev blød om hjertet 
og gav straks spejderne lov til at tage, hvad de havde brug for 
på slottet. Sidst på eftermiddagen samlede Robin Hood alle, 

for nu skulle Lady Marion befries. Den fortvivlede mor kunne 
fortælle, at hendes søn, som var vagten ved Lady Marion, 
kunne synges i søvn med en bestemt vuggevise. Alle spejdere 
begyndte at synge sangen, og da de nåede frem til slottet var 
vagten faldet i søvn, og lady Marion kunne befries.

Under festen blev der underholdt med mange indslag, men 
det vigtigste manglede nemlig brylluppet mellem Robin Hood 
og Lady Marion, så alle spejderne og forældre til bævere blev 
kaldt sammen, så de kunne være vidner til denne ceremoni. 
Festen sluttede og alle gik mætte og tilfreds tilbage til deres 
lejr. For bæverne var det blevet tid til at sige farvel og tak for 
en god lejr med masser af aktiviteter og højt humør.  

Juniorernes lørdag
Vi stod op og spiste morgenmad, mens vi sad i vores JO design-
ersofa. Efter den lækre morgenbuffet bestående af cornfl akes 
og toastbrød med sukker på gik vi til fl aghejsning. Dagens 
tema for juniorerne var håndarbejde og hygge. Vi startede med 
at fi lte små fi gurer med nålefi lt, nogle lavede små dyr og andre 
lavede smykker, en ting var sikkert kreativiteten var stor. Efter 
et par timers kreativitet, spiste vi frokost sammen med ulvene 
i gårdhaven… Efter frokosten skulle vi have Wellness efter-
middag med hjemmelavede fodbad og ansigtsmasker, disse 
bestod blandt andet af advokado, honning, yoghurt og banan. 
Mens maskerne virkede hyggede vi os med musik og vide-
ofi lmning. På et tidspunkt kom seniorerne forbi og tog Patrick 
væk og gav ham mega meget vand, og så startede vi en lille 
vandkrig. Imens lavede nogle af os en ansigtsmaske specielt 
til Tanja, som bestod af honning og groft salt. Desværre blev 
masken i varmen meget fl ydende, så hun dryppede over det 
hele.

Til aftensmad lavede vi karrygryde med ris og salat, og det 
smagte super godt. Efter aftensmaden var vi sammen med 
troppen, vi spillede rundbold og havde lejrbål.

Skrevet af juniorspejderne.
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Efterårsprogram 2011

Tirsdag den 11. oktober

  Modeopvisning
Vi mødes i Jessensgade i mode-

forretningen Tygesen Women kl. 19.00.

Der vil blive fremvist tøj, som kan 
købes (ingen købetvang). 

Der er et lille traktement. 
Sidste tilmelding til bestyrelsen er 

mandag den 26. september

Husk
mænd/ledsager er også altid 

velkommen. 

Ligeledes nye, evt. medlemmer.

Bestyrelse:

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
Ninna Thomsen Vesterhøjsvej 12 75 65 65 01
Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 48
Lis Stouby Kærvej 14 75 65 62 88

Bestyrelsen har måttet sige farvel til Annelise Dau-
gaard som har været formand igennem mange år og 
gjort et stort stykke arbejde for Hansted - Egebjerg 
Husholdningsforening, det vil blive et stort savn for 
foreningen. 

Udfl ugten den 16. juni.
Vi havde en dejlig dag på vores årlige udfl ugt, hvor vi nød 
sejlturen på Haderslevfjord til Aarø. Der var en enestående 
natur – samspil mellem vand og land, dyre– og planteliv, 
turen var fyldt med kultur historiske minder. Vi havde vores 
dejlig guide Albert Højgaard med og nød kaffe og kage. 

Onsdag den 7. december 

  Julehygge
I klubhuset ved Egebjerghallen

Vi mødes kl. 18.00 til et jule dækket 
bord samt en julemenu. 

Der vil være underholdning ved 
Anny Fyhn samt amerikansk lotteri.

Sidste tilmelding til bestyrelsen er 
tirsdag den 29. november 
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Lundum-Hansted-Egebjerg 
Pensionistforening

Blev nedlagt på generalforsamlingen i 
Egebjerg gl. Brugs den 24. marts 2011

Med formand Søren Jensens initativ og ivrige virke for Lundum Hansted 
Pensionistforening besluttede Danmarks-samfundet efter indstilling fra 
Horsens komiteen den 15/6 1959 at tildele Hansted-Lundum Folkepen-
sionistforening en Dannebrogsfane. Fanen blev overdraget formanden 
August Hansen, tidligere formand Søren Jensen og revisor Teodor Sø-
rensen ved en stor Højtidelighed af Borgmester Holm paa friluftteatret i 
Horsens.

Lundum –Hansted Pensionistforening Faneindvielse den 31/10-59  
i Egebjerg Forsamlingshus

Lærer Thorling talte og gav Fanen et søm som bevis for at Fanen tilhører 
Foreningen. Og der var tale af pastor Ebert, som også slog et søm i, og til 
sidst et søm for Foreningen.

Lundum Hansted alders og invali-
deforening
Den 2. oktober 1945 blev afholdt 
møde i Egebjerg Hansted Forsam-
lingshus med indbydelse af Svend 
Hansen Hansted, hvor der tegnedes 
45 medlemmer til start af en alders 
og indvalideforening

Der er lavet nye vedtægter den 14/3 
1991, hvor foreningen hedder Lun-
dum Hansted Egebjerg Pensionist-
forening

På generalforsamlingen den 12. jan-
uar 2006 blev det besluttet at lade 
foreningen hvile i 5 år, da der ingen 
ville i bestyrelsen, og der var frafald 
af medlemmer. Hvis der efter de 5 år 
ikke var nogle, der ville føre forenin-
gen videre, ville vi så nedlægge den. 

Den 24 marts 2011 afholdtes general-
forsamling i den gamle brugs. Besty-
relsen foreslog at nedlægge forenin-
gen. Det blev enstemmigt vedtaget.

Da der ikke stod noget i vedtægterne 
om anvendelsen af formuen, fore-
slog bestyrelsen at dele den til Støt-
teforeningen EIF, Spejderne og Ege-
bakkens Venner med 1/3 til hver. Det 
blev vedtaget, og der blev 11.645 kr. 
til hver, som blev overført den 6/4 
2011. 
Oplysningerne er hentet fra Forhan-
dlingsbøgerne.
Forhandlingsbøgerne fra foreningen 
opbevares i sogneakivet på Ege-
bakken, hvor de kan ses.
Og Fanen hænger i kælderen, hvor 
alle kan se den.
PFV.
 Søren Larsen



Landsbyrådets møde i 
Lundum
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Landsbyrådet er et kontaktforum 
mellem landsbyerne og Hors-
ens Kommune. Her udveksles 

ideer, synspunkter og erfaringer vedr. 
landsbyforhold. I øjeblikket deltager 
11 landsbyer, heriblandt Lundum, 
men alle interesserede landsbyer er 
velkomne.
Rådet mødes ca. 8 gange årligt på 
skift i de forskellige landsbyer med de 
lokale repræsentanter som værter.
Billedet viser mødet i Lundum Med-
borgerhus d. 10. august i år.

Susanne Klitgaard og 
Willy Suhr Rasmussen
Lundums repræsentanter i Landsbyrå-
det 

Dagli`Brugsen Egebjerg
Egebjergvej 173, 8700 Horsens
Uddeler Dorthe Hjorth Petersen

Åbningstider:

08.00 - 19.00 HVER DAG

EGEN BAKE-OFF

BENZIN OG DIESEL

TIPS OG LOTTO

MORTENSAFTEN
Torsdag den 3.november 

vil der være servering af

MORTENSAND I Dagli´Brugsen 

mellem 16.00 og 18.00

Kom og få en smagsprøve på and og vin, 
der sælges til en favorabel pris.

M.v.h. BUTIKSRÅDET
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Årets borger
Som det er Broens læsere bekendt, udnævner bladets bestyrelse hvert år en ”Årets borger”.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg på fem medlemmer, der foretager indstilling.
Udvalget består af: 

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

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

Mette Andersen
Egesholm 44
8700 Horsens
mette1969@gmail.com
75 65 65 19

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

Bettina Christensen
Kystvejen 25 st. tv.
7130 Juelsminde
bettina@exsos.com
75 65 68 40

Hvem kan foreslås og vælges?
Det kan alle borgere, som er bosiddende i Broens område, og som har ydet en frivillig indsats til gavn for 
lokalområdet. Indsatsen skal være ydet indenfor det sidste år, og den må ikke være jobrelateret. 
Hvem kan indstille?
Det kan alle, men vi beder især klubber og foreninger om at være opmærksomme på eventuelle kandida-
ter.
Indstillingen skal være skriftlig og med begrundelse. Den sendes eller afl everes senest d. 1. november 
2011 til ét af udvalgets medlemmer.

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

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

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

Mette Andersen
Egesholm 44
8700 Horsens
mette1969@gmail.com
75 65 65 19

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

Bettina Christensen
Kystvejen 25 st. tv.
7130 Juelsminde
bettina@exsos.com
75 65 68 40

Hvem kan foreslås og vælges?
Det kan alle borgere, som er bosiddende i Broens område, og som har ydet en frivillig indsats til gavn for 
lokalområdet. Indsatsen skal være ydet indenfor det sidste år, og den må ikke være jobrelateret. 
Hvem kan indstille?
Det kan alle, men vi beder især klubber og foreninger om at være opmærksomme på eventuelle kandida-
ter.
Indstillingen skal være skriftlig og med begrundelse. Den sendes eller afl everes senest d. 1. november 
2011 til ét af udvalgets medlemmer.

Årets borgere 2009: 
Finn Leth Hansen og Anne Buhl

Årets borgere 2008: 
Bodil og Knud Erik Sørensen 

Årets borger 2007: 
Hans Thomsen

Årets borgere 2010: 
Eva og Johannes Søvang

Årets borger 2005:
Peder Pedersen

Årets borger 2004: 
Marianne Thomsen

Årets borgere 2003: 
Karin og Gunni Hansen

Årets borger 2006:
Annelise Daugaard
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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

September
Tirsdag den 6. september kl. 19.00 på Egebakken. 
Egebakkens Venner afholder Bankospil.
 
Onsdag den 7. september Claus Trust overtager Rema 
1000 på Hede Nielsens Vej. Se s. 17.

Onsdag den 7. september kl. 20.00 i Egebjerghallen
EIF Boksetræning starter. Se s. 10.

Torsdag den 8. september kl. 14.00 på Egebakken.
Fællessang.

Tirsdag den 13. september kl. 15.00 i Egebjerghallen
EIF Badminton for børn starter. Se s. 10.

Tirsdag den 13. september kl. 17.45 Husholdningsfore-
ningen – Bowling og spisning. Bowl´n´Fun, Strand-
kærvej 87. Pris 150 kr. med bowling. 125 kr. uden 
bowling. Tilmelding senest den 29. august. 

Onsdag den 14. september kl. 18.30 i Egebjerghallen 
EIF Gymnastik for damer starter. Se s. 10.

Torsdag den 15. september kl. 17.00 
Høstfest på Egebakken v/Centerrådet og Egebakkens 
Venner. Musik: ”De to musikanter”. Se s. 30.
 
Mandag den 19. september kl. 19.00 i Egebjerghallen
EIF Zumba starter. Se s. 10.

Onsdag den 21. september kl. kl. 15.30 i Ege-bjerghal-
len. EIF Børnegymnastik starter. Se s. 10.

Torsdag den 22. september kl. 19.00 i Hansted Kirk 
Salmemaraton. Se s. 14.

Tirsdag den 27. september kl. 19.00 i Klubhuset. 
Støtteforeningen afholder bankospil.

Oktober
Lørdag den 1. oktober kl. 18.00 i Forsamlingshuset
Oktoberfest med temaet ”De tre årtiers fest” 60’erne 
– 70’erne -80’erne. Musik med ”De genkendte”. 
Tilmelding senest 25. september. Se s. 24.

Søndag den 2. oktober kl. 10.30 i Hansted Kirke
Høstgudstjeneste med frokost. Se s. 14.



BROEN
udkommer hver tredje måned.

Der kan dukke nyheder og 
aktiviteter op!

Din lokale hjemmeside

www.hansted-egebjerg.dk
opdateres tit.

Så kig ind og følg med!
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Kalenderen 
Se også på www.hansted-egebjerg.dk.

Mandag den 3. oktober kl. 19.30 i Forsamlingshuset. 
Lokalrådet afholder Borgermøde. Se s. 42.

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

Torsdag den 6. oktober kl. 19.00 Forsamlingshuset. 
Bankospil.
 
Torsdag den 6. oktober kl. 19.00 i Hansted Kirkehus.
Sangaften. Se s. 16.

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00 Husholdningsforenin-
gen besøg hos Tygesen Women, Jessensgade. 
Modeopvisning. Se s. 39.

Tirsdag den 25. oktober kl. 19. 00 i Klubhuset.
Støtteforeningen afholder bankospil med efterfølgende 
generalforsamling. Se s. 11.

Torsdag den 27. oktober kl. 10.00 på Egebakken. 
SyngDansk. 

November
Tirsdag den 1. november kl. 19.00 på Egebakken. 
Egebakkens Venner afholder Bankospil.

Tirsdag den 1. november. Forslag til ”Årets borger” 
sendes til et af udvalgets medlemmer. Se s. 43.

Torsdag den 3. november kl. 16 – 18 i Dagli´Brugsen. 
Mortensand. Smagsprøver på and og vin. Se s. 41.

Torsdag den 3. november kl. 19.00 Forsamlingshuset.
Bankospil.

Torsdag den 3. november kl. 19.00 i Hansted Kirkehus. 
Menighedsmøde se s. 15.

Fredag den 4. november kl. 17.30 Fællesspisning i Ege-
bjerghallens Cafeteria.

Søndag den 6. november kl. 9.00 i Lundum Kirke og 
kl. 10.30 i Hansted Kirke. Alle Helgens dag se s. 16

Søndag den 27. november kl. 10 Forsamlingshuset.
Julemarked. Se s. 25.

Søndag den 27. november kl. 10-14 åbent hus i Jysk 
Fysiologisk Sundhedscenter, Nordre Strandvej 15.

Søndag den 27. november kl. 19.00 i Hansted Kirke
Festgudstjeneste 1. søndag i advent.

Tirsdag den 29. november kl. 19. 00 i Klubhuset.
Støtteforeningen afholder bankospil.

December
Torsdag den 1. december kl. 19.00 Forsamlingshuset.
Bankospil.

Tirsdag den 6. december kl. 19.00 Egebakkens Venner 
afholder Bankospil på Egebakken.

Onsdag den 7. december kl. 18.00 i Klubhuset ved Ege-
bjerghallen. Husholdningsforeningen afholder julehyg-
ge. Anny Fyhn underholder. Se s. 39.



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

Mad til: fester, firma-frokoster, buffeter.

Julemaden er klar 
– se hjemmesiden!

Mad til: fester, fi

Julemaden er klar 
– se hjemmesiden!



Ny vært i Egebjerg–Hansted 
forsamlingshus

Tjek hjemmesiden www.egebjerg-hansted.dk 
for – en kulinarisk oplevelse !
Se siden under Husets vært. Her kan du bl.a. se 
de lækre julefrokost- og nytårsmenuer.

Fra 1. august har Chris Baadsgaard Frænde 
overtaget værtsskabet i forsamlingshuset

Værten træffes alle dage på 
tlf: 2255 6734 / 7565 6120.
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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


