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Ikrisetider kan det være en idé at sætte 
mere kulør på tilværelsen for at gen-
skabe optimisme og virkelyst. 

Det prøver vi nu ved at sætte mere kulør 
på BROEN. Fremover kan vi bruge far-
ver på alle sider, hvor det indtil nu kun 
var omslaget, vi kunne trykke i farver. 
Det skulle gerne give et mere spændende 

blad for læserne, og samtidig giver det bedre muligheder 
for vore annoncører. 
Det er blevet muligt ved, at vi har taget imod et tilbud om 
trykning af bladet hos Lundgreen Grafi sk A/S. Dette tilbud 
vil give en mere sikker, bedre og billigere trykning af bla-
det. Det er især vigtigt, når vi snart skal udvide oplaget i 
takt med opførelsen af boliger på Egebjerg Bakke. En del 
af besparelsen har vi så anvendt til at få hele bladet trykt i 
farver. 
Det er bestemt med lidt vemod, at vi samtidig tager afsked 
med Niels Lundvig Grafi sk i Kildegade, hvor bladet har 
været trykt i mange år. Der er god grund til at takke for et 
godt og engageret samarbejde samt ønske familien og tryk-
keriet held og lykke fremover.
Samtidig har jeg søgt at gennemføre en nænsom fornyelse 
af bladets udformning. På omslaget er foreningerne logoer 
gjort lidt mindre og vist samlet på bagsiden. Herved kan 
hele forsiden bruges til et eller fl ere billeder, der kendeteg-
ner vores område og årstiden eller aktiviteter i foreninger-
ne. Denne gang har jeg brugt et billede af Hansted Kloster, 
hvor man kan se det spirende forår i bunden af billedet. 
Jeg håber, at områdets dygtige amatørfotografer - herunder 
Ungdomsskolens fotohold - vil tage det som en udfordring, 
at vi nu kan bringe deres billeder endnu fl ottere på bladets 
forside, og også i farver på de øvrige sider. Tag gerne nu 
i foråret nogle billeder, jeg kan få og gemme til næste års 
marts nummer. 
Hidtil har jeg jo modtaget mange fi ne billeder i farver og 
har så skullet omforme dem til sort-hvide for at bruge dem 
inde i bladet. Nu kan jeg bringe billederne i tit lystige far-
ver. Se f.eks. billederne af de glade børn fra Dagplejen, der 
muntrer sig i farverige puder på side 18.
Kalenderen er nu placeret på midtersiderne, så den let kan 
tages ud af bladet og sættes på opslagstavlen. Derfor har 
jeg også gjort lidt mere ud af udformningen.
En anden nyhed er, at annoncerne nu ikke længere kun er 
samlet forrest og bagerst i bladet. De bringes nu rundt i bla-
det for at give annoncørerne en bedre effekt for den støtte 
de giver os ved at annoncere i bladet. På næstsidste side er 
der en oversigt over annoncørerne med adresse og telefon-
nummer.
Vi har ændret prisen på annoncerne, så de nu koster det 
samme i sort-hvid og farver. Det er blevet lidt dyrere for an-
noncerne i sort-hvid og til gengæld billigere for annoncerne 
i farver. Det vil sikkert med tiden medvirke til, at der gøres 
brug af farver i fl ere af annoncerne, og de dermed får større 
opmærksomhed og medvirker til mere kulør i bladet. 
Næste nummer af BROEN udkommer sidst i maj. Så nyd 
de dejlige forårsmåneder, vi nu kan se frem til. Husk også 
at kigge ind på www.hansted-egebjerg.dk, der kan jo dukke 
nyt op i mellemtiden.
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Figur 2. Den sjældne kobber-fl adøkse, som den tager sig ud efter 
konservatorernes afrensning. Foto: Konserveringscentret i Vejle.
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De arkæologiske udgravninger ved 
Egebjerg Bakke i 2011
              Af arkæolog Martin Krog Nielsen, Horsens Museum

Ibegyndelsen af 2011 blev der fore-
taget en forundersøgelse af områ-
det for at kaste nærmere lys over 

omfanget af fortidsminder. Gravhøjen 
stødte vi ikke på, men forundersøgelsen 
afslørede spor efter forhistorisk aktiv-
itet i form af affaldslag og -gruber, ko-
gegruber, stolpehuller og diverse ned-
gravninger i syv områder, så her var en 
egentlig udgravning nødvendig, før de 
store entreprenørmaskiner kunne kom-
me i jorden. Seks af disse områder er 
blevet helt eller delvist udgravet i 2011.

Allerede ved forundersøgelsen blev 
vi klar over, at området nord for søen 
var interessant, idet der i en søgegrøft 
blev fundet en sjælden og spektakulær 
genstand i form af en såkaldt fl adøkse 
af kobber, nedlagt som en offergave i 
bondestenalderen. Øksens længde er 
12 cm, og den vejer ca. 210 gram. Ved 
konservatorernes afrensning af øksen 

blev der konstateret mineraliserede spor 
efter tekstiler på begge sider af øksen, 
som derfor må have været svøbt i et 

klæde ved nedlæggelsen. Spor efter tek-
stiler fra bondestenalderen må betegnes 
som en stor sjældenhed. 
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Figur 3. Nord for søen fremkom disse smukke stenøkser, nedlagt som offergaver i bonde-
stenalderen for ca. 4.500 år siden.

Figur 4. Fragment af 
en rød lertøjssparegris.

Et endnu uafklaret spørgsmål er øksens 
præcise datering. Øksen skal enten da-
teres til bondestenalderens tidlige del, 
ca. 3300 f.Kr., eller begyndelsen af 
bondestenalderens sidste del, ca. 2400 
f.Kr. Kobberfl adøkser optræder nem-
lig i begge tidsrum. Flere eksperter på 
området har studeret øksen, men deres 
konklusion er, at en grundig analyse af 
kobberet er nødvendigt for at kunne da-
tere øksen mere præcist. 
Det kan måske lyde underligt, at vi har 
fundet en kobberøkse fra bondestenal-
deren. Det er jo først i bronzealderen, 
fra ca. 1800 f.Kr., at man begynder at 
anvende metal til våben, redskaber og 
smykker. Imidlertid er der en relativ 
kort periode – måske et par hundrede 
år – i den tidlige del af bondesten-
alderen, hvor man i Sydskandinavien 
anskaffer sig kobber fra Centraleuropa. 
Genstande af kobber fra denne periode 
er uhyre sjældne i Danmark, men ne-
top i området omkring Horsens er der 
gjort fl ere fund – bedst kendt er nok et 
par såkaldte depotfund fra henholdsvis 
Bygholm og Årupgård, hvor fl ere kob-
bergenstande (økser, spiralringe, spiral-
rør m.m.) er nedlagt samlet. Bygholm-
fundet er nu på Nationalmuseet, men 
Årupgård-fundet kan ses på Horsens 
Museum. Formodentlig har man oms-
meltet kobberet lokalt og støbt sine 
egne økser, men med centraleuropæiske 
økser som forbilleder. 
Næsten lige så pludseligt, som kobberet 
dukker op, forsvinder det igen. Først 
omtrent 1000 år senere, i bondestenal-
derens sidste del, dukker kobberet så 
småt igen op i Sydskandinavien – som 
en optakt til den efterfølgende bronzeal-
der. 
For hovedparten af de kobberfl adøkser, 
som man kender fra Sydskandinavien, 
er fundforholdene usikre, og de har 
derfor en begrænset udsagnsværdi for 
den arkæologiske forskning. Egebjerg-
øksen er speciel, fordi den blev fundet 
i forbindelse med en systematisk prøve-
gravning, og med de efterfølgende ud-
gravninger har vi bedre mulighed for at 
forstå den sammenhæng, som øksen har 
indgået i. Vores tolkning af øksefundet i 
Egebjerg er følgende: I stenalderen har 
der været en væsentlig større sø i områ-
det, og ved søens nordlige bred har man 
nedlagt kobberøksen som et offer til 
guderne. Ved udgravningerne i området 
fremkom desuden hele fem stenøkser 

– tre smukke fl intøkser og to såkaldte 
skafttapkiler af bjergart. Også disse fem 
stenøkser må betragtes som offergaver. 
Dateringsmæssigt er stenøkserne fra 
den midterste del af bondestenalderen 
samt begyndelsen af bondestenalder-
ens sidste del, hvilket måske taler for, 
at også kobberøksen skal dateres til det 
sene tidsafsnit af bondestenalderen. I 
hvert fald har udgravningerne afsløret 
et rigt offermiljø ved søen i dette tid-
srum.
Det er også nord for søen, at vi har fun-
det de ældste spor efter menneskelig ak-
tivitet i området. På en sandet terrasse 
fandt vi redskaber af fl int, som er ca. 
11.000-9.000 år gamle. De stammer fra 
en periode, som man kalder Maglem-
ose-kulturen, og hermed er vi et godt 
stykke tilbage i jægerstenalderen. Fun-
det er udtryk for, at en gruppe men-
nesker har haft boplads – eller i hvert 
fald i en periode har taget ophold – ved 
bredden af søen. 

Pudsigt nok er det også nord for søen, 
at vi har de yngste aktivitetsspor ved 
Egebjerg Bakke. Der er tale om massive 
affaldslag fra industriel lertøjsproduk-
tion – primært fra lervarefabrikken 
Annashåb, som havde til huse få hun-
drede meter nord for fundstedet (i de 
gule bygninger, hvor Aksel K Biler nu 
holder til).
Skårene i lagene fortæller primært om 
de mange traditionelle stykker bord- og 
køkkentøj, som fabrikken producerede 
i sin levetid mellem 1891 og 1958. Et 
kuriosum er imidlertid et større frag-
ment af en rød grisefi gur – en sparegris. 
Arkivar Bodil Møller Knudsen, som 
har et indgående kendskab til Horsens 
bys og omegns pottemageri, har fores-
lået, at grisen er et lille lærlingearbejde 
af N. P. Nielsen. Han færdiggjorde sin 
læretid på Annashåb i 1909 og blev en 
markant pottemager med en produktion 
af høj kvalitet. I hele sit liv yndede han 
at arbejde med rød glasur i sine værker.
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Figur 5. Arkæologerne oprenser sporene efter en stor nedgravning 
i det område, hvor der nu ligger en Fakta-butik

I den nordlige del af udstykningen, 
hvor der nu er bygget en Fakta-butik 
med tilhørende parkeringsplads, har der 
været en række nedgravninger, som for-
modentlig skal sættes i forbindelse med 
rituelle aktiviteter i bondestenalderens 
tidlige del. Formodentlig har der her 
ligget en større kultplads. Man ved, at 
disse kultpladser er aktive i den peri-
ode, hvor det tidligste kobber kommer 
til Danmark. Det kan se ud til, at der er 
en sammenhæng mellem kobberfund 
og pladser af denne type – det synes 
bl.a. at være tilfældet med det tidligere 
nævnte depotfund fra Årupgård, blot få 
kilometer sydvest for Egebjerg. I Ege-
bjerg er sammenhængen desværre ikke 
entydig – dels kan vi ikke udelukke, 
at kobberøksen er fra den sene del af 

bondestenalderen, og dels har nedgrav-
ningerne ved Fakta-butikken været van-
skelige at tolke – til dels pga. begræn-
sede muligheder for at grave til bunds i 
dem i denne omgang.
Sammenfattende tegner der sig ved 
Egebjerg Bakke et billede af et offer-
miljø, hvor offergaver er blevet nedlagt 
i vådområder ved foden af et par frem-
trædende bakkedrag, der kan have tjent 
som orienteringspunkter i landskabet, 
måske har de endog haft kultisk betydn-
ing. Denne topografi  er karakteristisk 
for offerpladserne i den tidlige del af 
bondestenalderen, der netop er en peri-
ode, hvor ofringer og ritualer spiller en 
stor rolle i takt med, at agerbrug og hus-
dyrhold vinder større og større indpas. 

Ud over vådområderne udspiller ritu-
alerne og ofringerne sig især ved peri-
odens grave, megalitterne – i første om-
gang dysser, senere jættestuerne. Det 
interessante og specielle i Egebjerg er, 
at dette karakteristiske offermiljø med 
sikkerhed er aktivt i den midterste og 
sene del af bondestenalderen. Men kob-
berøksen og den mulige kultplads åbner 
fortsat for den mulighed, at offermiljøet 
har eksisteret siden bondestenalderens 
tidlige del. I så fald har vi at gøre med 
et rituelt miljø med en meget lang le-
vetid. Mon ikke det er den markante 
topografi  og den storslåede udsigt, som 
også betager os i dag, der har gjort, at 
stenalderbønderne gennem århundreder 
har opfattet dette sted som helligt og 
noget særligt?
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Fra venstre Eigil, Klaus og Mogens

Hansted Tømrer- og Snedker-
forretning                Af Mogens Kirkegaard

Oprindelig var der fl ere håndværkere i både Egebjerg 
og Hansted, der drev traditionelle virksomheder be-
stående af en mester, et par svende og en lærling. 

Det var malere, smede, tømrere, snedkere, karetmagere, pot-
temagere osv. Enkelte af dem fi k vokseværk i årene efter 
2. verdenskrig, andre ophørte i årenes løb i takt med, at 
mestrene gik på pension. 
I dag er der en håndfuld veldrevne virksomheder, og fl ere af 
dem forbinder sig med lokalområdet gennem fi rmanavnet, 
deriblandt Hansted Tømrer- og Snedkerforretning A/S. Det 
er en gammel forretning, og vi skal her prøve at beskrive 
den, som den er i dag og trække tråde tilbage.
I dag ligger virksomheden på Langmarksvej nr. 41, hvortil 
den fl yttede i 2007, men samtidig beholdt man bygningerne 
på Hanstedvej, der havde været ejet af tømrermester Jens 
Karl Hansen. Mere om ham senere. I dag drives virksom-
heden i fællesskab af Eigil Pedersen, Mogens Daugaard og 
Klaus Chr. Jensen. Eigil er den, der har arbejdet her længst, 
idet han blev lærling allerede i 1966, mens Jens Karl stadig 
var aktiv. I 1980 kom Mogens Daugaard til, og de to drev så 
virksomheden videre, efter at Jens Karl på grund af sygdom 
havde solgt. Og endelig i 2005 indtrådte Klaus i ledelsen. 
Han er foruden tømrer også bygningskonstruktør. Desuden 
arbejder for øjeblikket 12 svende og lærlinge i forretningen 
og så naturligvis Vinni på kontoret. 

Fra gamle dage til nutid
I Jens Karls tid var forretningen væsentligst en lokal virk-
somhed, og mange bygninger vidner om dens arbejde. Det 
drejer sig om bl.a. Egebjergskolens ældste afdeling fra 
1943, den gamle brugs på Egebjergvej fra 1958, avlsbyg-
ninger på Hanstedgaard og mange andre. Desuden var Jens 
Karl bedemand og lagde mange lokale i kiste og ordnede 
begravelsen.
Folk i Egebjerg og Hansted brugte helst lokale håndværk-
ere, når der skulle bygges nyt eller bygges om. Repara-
tioner, i faget kaldet spjæld, er stadig en vigtig del af for-
retningen, og man vil gerne yde borgerne en god service i 
lokalområdet ved bl.a. at komme så hurtigt som muligt, når 
der bliver kaldt. Denne tradition forsøger man at leve op 
til i dag, selv om tømrer- og snedkerfaget på mange andre 
måder har ændret sig. Det drejer sig i dag i højere grad om 
montagearbejde. Man får delene hjem tildannet af uden-
landske arbejdere og parate til at blive sat på plads. Men det 
gamle håndværk lever heldigvis endnu.
Nybyggeri udføres i dag af relativt få større virksomheder, 
og så bliver håndværkere opfordret til at byde ind på de 
enkelte delentrepriser. Derved presses priserne desværre 
undertiden så meget, at kvaliteten lider derunder. Mindre 
virksomheder kan så efterfølgende få arbejde med at ud-
bedre og reparere. Som Mogens Daugaard siger: ”Det lever 
vi godt af, når arbejdet ikke er gjort ordentligt fra starten!” 
Hansted Tømrer- og Snedkerforretning har i de seneste 
år fået arbejdet ved større kommunale projekter, fx Kol-
legievænget, fl ere af skolerne i Horsens og Præsthøjgården, 
hvor der i øjeblikket foregår større om- og tilbygninger. 
Mange steder i området foregår der i disse år udskiftninger 
af vinduer og døre samt efterisolering, der i højere grad kan 
nedsætte varmeforbruget. Det er både private og offentlige 
institutioner, der i takt med de højere gas- og oliepriser øn-
sker at spare, hvor det kan lade sig gøre.
For en moderne virksomhed i byggebranchen er det 
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Jens Karl til venstre med cykel, som hans bror Eivind sikkert 
havde skaffet. Eivind havde cykelforretning tæt på tømrerværk-
stedet. Personen til højre har vi ikke navn på.

Den markante villa Hanstedvej 17. Bagved ses værkstedsbyg-
ningen. Jens Karl havde arvet forretningen efter sin far, Søren 
Hansen.

selvfølgelig vigtigt at råde over kompetencer på det rent 
håndværksmæssige område. Ved at tage Klaus Jensen ind 
i fi rmaet fi k man en medarbejder, der havde indsigt i jura 
foruden erfaring som bygge- og entrepriseleder. Regnskab 
stiller ligeledes store krav, ligesom indgående kendskab til 
moms og skatteforhold er en nødvendig del af ledelsens ar-
bejde.

Nye tider, nye krav
Firmaet råder i dag over både kontorfaciliteter, lager og 
værksteder, der kan leve op til nutidens krav. Der på den 
måde sket meget i virksomheden, der sætter den i stand til 
at være konkurrencedygtig.

Jeg spurgte de tre ledere, om de ikke har følt sig fristet til 
at ansætte billigere fx polsk arbejdskraft. Svarene lyder, at 
der kun er en øjeblikkelig fordel ved det. På længere sigt vil 
man miste tilgang til faget af unge mennesker, der jo så ikke 
vil se en fremtid her, og uden tilgang til faget, vil danske 
virksomheder ikke kunne overleve. I øvrigt mener man, at 
det er en naturlig ting, at østeuropæerne søger herop. For år 
tilbage var der jo også danske håndværkere, der arbejdede i 
fx Tyskland. Vi er jo på godt og ondt medlemmer af EU og 
må indrette os på EU’s betingelser. Hvad der er vigtigt i en 
virksomhed som Hansted Tømrer- og Snedkervirksomhed, 
det er fortsat at levere kvalitetsarbejde, og det føler man sig 
mere sikker på, at dansk uddannet arbejdskraft kan leve op 
til.

Firmaet forsøgte for nogle år siden at skabe sig en forret-
ning ud af at overtage et køkkenelementfi rma, der solgte 
svenskfremstillede elementer af høj kvalitet. Man har sta-
dig et mindre lager, men er i gang med at afvikle denne 
gren.

Jens Karl
I fi rmaet tænker man stadig på gamle dage, da Jens Karl 
Hansen var ejer. Han havde arvet forretningen efter sin far 
og boede selv i huset ud mod vejen med sin kone, Anna, 
og børnene Søren og Eva. Han stillede store krav til sine 
medarbejdere og havde et temperament, der slog gnister ind 
imellem, men lige så hurtigt faldt han ned igen. Der går 
sjove historier om ham. Et af hans udsagn var, at kilekraf-
ten, det er den største kraft. 
Leif Kristensen har skildret Jens Karl således i Broen 21. 
årgang nr. 2 december 2008:
”På hjørnet af vejen ned til møllen ligger den store, hvide 
villa, og bagved bygningen Hansted tømmerforretning, ja 
det gør den stadigvæk, men dengang var det tømrermester 
Jens Karl Hansen. Jens Karl var en rask mand med fart på, 
når han kom enten på cykel, men for det meste gående i 
sine grå gummisko, tømmerbukser med tommestokken i, 
skjorte og vest. Han havde næsten aldrig jakke på med min-
dre det var meget koldt, blyanten bag øret og ternet kasket 
på sned og ikke at forglemme spadserestokken.”
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Den unge Jens Karl th. med en svend i færd med at tildanne 
bjælker. Det var dengang håndarbejde, og man hentede selv træet 
i skoven. I baggrunden Hansted Kirke. 

Jeg kan selv huske ham fra engang, min kone og jeg havde 
bestilt et arkivskab hos ham. Der gik et stykke tid, hvor vi 
ikke hørte noget. Men en dag, da vi kom hjem fra skole, stod 
Jens Karl inde i stuen og lænede sig op af det lyse egetræsfi -
nerede skab. Så snart vi trådte ind, lukkede han lågen op og 
derefter langsomt i igen. Det gav den helt rigtige lyd, og vi 
roste ham selvfølgelig. Med synlig stolthed sagde han derpå: 
”Mennesket kan meget, når det vil!” 
Grete Sohn fortalte også en historie om Jens Karl. Hun be-
styrede sognebiblioteket oven over den gamle gymnastik-
sal og havde travlt med sit, mens den lille Ole (nu minister) 
legede i skolegården. Jens Karl var åbenbart i gang med no-
get arbejde og havde taget sig en lille pause. Pludselig gik 
døren til biblioteket op, og Ole kom ind trækkende Jens Karl 
ved hånden. Så kiggede han på Jens Karl og sagde; ”Gør det 
så!” Og så tog Jens Karl med et forlegent smil til fru Sohn 
sine tænder ud og klaprede med dem. Han var god til børn.
I øvrigt er Eigil Pedersen og Mogens Daugaard ved at trappe 
ned. Eigil og Mogens siger lidt ironisk, at det så betyder, at 
de kun arbejder 40 timer om ugen! Der er jo stadig brug for 
deres erfaring i fi rmaet. 

Foråret er på vej
Foto: Birthe V. Sørensen, Hansted
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Byfesten bliver i år arrangeret af Egebakken, Egebjerg IF, Menighedsrådet, 
KFUM Spejderne, Støtteforeningen og Ungdomsskolen. 

Programmet indeholder følgende:
• Der er mulighed for at prøve at spille Krolf og Petanque på Egebakken. 
• Cafeen har åbent og serverer sommermad
• Håndbold- og fodboldkampe i hallen
• Børnedisko i klubhuset
• Alkoholfri-diskotek i ungdomsskolen
• Fællesspisning i cafeteriet og aktiviteter for de voksne i hallen
• Familiedag i Hansted skov med forskellige aktiviteter som spejderne og 

idrætsforeningen har lavet
• Friluftsgudstjeneste ved Torsten Ringgaard
• Festlig Jazz musik som baggrund for det gode selskab i Hansted Kirkehus. 

Medbring madkurv til et par hyggelige timer
• Fest i hallen
• Bankospil

Endeligt program følger senere
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U10 og U12 håndboldpiger i Forum Horsens

Håndbold for ungdoms-
spillerne i juleferien

Julestævne for U10 og U12 pigerne
U10 og U12-pigerne valgte at bruge en af juleferiedagene på 
håndbold og tog derfor til DGI´s julestævne i Forum Horsens 
3. juledag. Her blev spillet en masse håndbold, hygget og po-
seret for TV-syd, som var på besøg. 
Begge hold spillede nogle gode kampe og U12-piger kom i b-
fi nalen hvor de desværre tabte til Horsens KFUM. U10-piger 
kom på en fl ot 2. plads i deres pulje. 
I den sidste kamp indtog nissepigerne halgulvet, idet alle pi-
gerne spillede kamp med nissehue på.
Efter stævnet fi k pigerne en velfortjent dukkert i svømmehal-
len.
Mange sportslige hilsener fra 
Pia og Linette

Spar nord Cup for U14 pigerne
Fredag den 30 december kl 9.00 stod den på julehåndbold for 
U14 i Hovedgård hallen. Vi var tilmeldt et julestævne for at 
løbe den gode julemad af igen og for at styrke det sociale sam-
menhold.
Stævnet var for A og B række hold, men der var desværre både 
AA og divisionshold med. Vi kløede på med krum hals, pi-
gerne kæmpede med næb og klør, alligevel blev det desværre 
til fi re nederlag.
Men humøret var trods alt godt, og vi fi k alligevel noget ud 

af kampene. Så alt ialt var det en god dag, og julemaden blev 
løbet af, så der kunne blive plads til nytårsmaden.

Mange sportslige hilsener fra 
Lena og Lars
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Fodbold drenge 
U10 og U11

Indendørssæsonen er snart 
slut, og det har været en 

fornøjelse at følge den ud-
vikling, der er sket med alle, 
både fysisk og teknisk er der 
sket meget.

Den hårde og sure, men også 
sjove og skadesforebyg-
gende træning har virkelig 
givet nogle fysiske frem-
skridt, godt gået drenge!!!!

Det ene hold har vundet en 
del, mens det andet hold har 
været noget mere uheldige.
MEN der er virkelig sket 
store fremskridt i forståelsen 
af spillet og den tekniske del. 
Alt dette giver store forhåb-
ninger til den kommende 
sæson. Super med den gode 
opbakning fra forældrene, 
der gerne hjælper og støtter 
drengene meget. 

Vi ses på græsset....
både kunst og almindelig.

Sportslig hilsen fra 

TRÆNERNE

(Gl. døgnkiosk)
Østerhøjsvej 2

Tlf.: 75 61 09 00
Åbningstider

Alle dage 16.00 - 21.00

E
ge

bjerg Pizza & Grill
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Der spises mellem kampene Alle deltagere efter kampene, 17 piger og 3 trætte voksne

Pigerne som vandt 1. pladsen (Matilde, Emma, Maria, Camilla, Signe)

Fodbold piger U11 
Uhre Ungdomscup 2012

Den 27-28. januar gik turen til Uhre Ungdomscup (i Brande 
og omegn).15 friske piger og 3 voksne kørte afsted mod 

vest, med forventninger om en hyggelig weekend. Det er de 
voksnes fornemmelse, at disse forventninger blev indfriet. 
Der var afgang fra Egebjerg hallen kl. 16.00, og da der kl 
17.45 var semifi nale i EM håndbold, var alle interesseret i, at 
vi kom afsted til tiden.
De kørende forældre ville hurtigt hjem igen, således de 
kunne nå kampen hjemme. Vi andre skulle lige have ind-
rettet et klasseværelse til soverum for 18 personer, inden 
vi kunne komme ind til storskærmen i gymnastiksalen. 
Om det lykkes for de kørende forældre (nogle var tilbage 
fl ere gange med alt det, de havde glemt i bilen) skal være 
usagt, men det lykkedes at blive klar foran storskærmen i Uhre 
friskoles gymnastiksal kl. 17.45. 
Det var dog svært at holde koncentrationen for alle kampen 
igennem, og fl ere var også ved at være godt sultne efter en 
lang dag i skole og på arbejde. Derfor fi k vi hurtigt i halvle-
gen arrangeret aftensmad ved bordene i gymnastik salen. Så 
der var sandwich og saftevand hele 2. halvleg … Uhm Lenes 
boller var gode! 
Efter kampen - etmåls sejr over Spanien - stod den på hyg-
ge resten af aftenen. Hyggen bestod i bordtennis, kortspil og 
diverse gemmelege på skolen. Og for resten, så skulle vi lige 
have brugt alle pengene i kiosken og spist Gudbjørks lækre 
kage.
Kl. 22 var der enkelte som begyndte at have lidt tunge øjenlåg, 
så vi aftalte, at senest kl. 22.30 var alle i seng, og kl. 23 skulle 
alle sove. Dette lykkes vist også næsten (Lars og Ole hørte 
i hvert fald ingenting – fordi de sov), men Lene måtte vist 
bede nogle få stykker om at stoppe med at ligge og viske hele 
natten. Alle sov en god nats søvn og var friske næste morgen 
(måske på nær dem, som havde lidt problemer med luft i ma-
drassen).
Kl. 8 lørdag morgen blev der disket op med et lækker morgen-
bord i gymnastiksalen, og alle spiste sig glade og mætte.
Så var der arrangeret tur til Ikast svømmecenter. Pigerne 

havde et par hyggelige timer derinde, og enkelte vovede sågar 
at stille sig op på 5 meters vippen og hoppe ned.
Nå, det var jo egentligt fodbold, vi var kommet for at spille. 
Men det havde vi på det tidspunkt, hvor vi efter svømning stod 
i et skur og spiste vores madpakker, endnu ikke brugt synder-
ligt meget tid på. Men det kommer nu….
Lørdag eftermiddag deltog vi så i U11 Pige turneringen. Der 
var 6 hold tilmeldt, og Egebjerg havde de tre med, så vi var 
godt repræsenteret.
En hyggelig - for trænerne lidt travl - eftermiddag, hvor vi 
satte os på 1., 3. og 4. pladsen. Så også fodboldmæssigt en stor 
succes. Alle bidrog som altid med en målrettet indsats, hvor 
alle bakker hinanden op og kæmper, alt det man kan. Mellem 
kampene kunne alle tanke op med boller og juice fra Merete 
og Gitte.
Efter kampene kunne en fl ok trætte spillere hoppe i bilerne og 
tage hjem og nyde resten af weekenden med deres familier.
Tak til dem som har bidraget med sandwich, boller, kage eller 
juice.
Tak til Lene fordi du gad at tage med som ”mor”.
Tak til Støtteforeningen for det økonomiske tilskud. 
…..Og ikke mindst tak til alle spillerne for en dejlig tur.

Hilsen
Lars & Ole
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Egebjerg Hansted Stø  eforening  EIF
Bestyrelsen:
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26
Næs  ormand Evan Pedersen 23 24 65 64
Kasserer Ellen Thomassen 21 64 18 22
Sekretær Lis Stouby 23 60 67 88
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 20 63 38 21
Bestyrelsesmedlem Birgit Jensen 

Husk banko spillene kl. 19 i Klubhuset ved Egebjerghallen
28. februar - 27. marts - 24. april - 29. maj

Kom og støt os i Støtteforeningen
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:
november

200 kr. Poul Erik Nielsen 100 kr. 
Michael Steen 100 kr. Alice Hansen 
50 kr. Morten Therkelsen 50 kr. Elsa 
Mathiasen 50 kr. Inger Hansen 50 kr. 
Tommy Savskov.

december
200 kr. Karen Jensen 100 kr. Morten 
og Mads Andersen 100 kr. Mette Viss-
ing 50 kr. Hans Thomsen 50 kr. Inge-
lise Nielsen 50 kr. Judy Bjerre 50 kr. 
Kirsten Schnoor.

januar
200 kr. Solveig Thomsen 100 kr. Ulla 
Jørgensen 100 kr. Karl Oluf Madsen 
50 kr. John Hansen 50 kr. Irma Eriksen 
50 kr. Birthe Vestegård Sørensen 50 kr. 
Kurt Olesen.

U 9 Drenge

Keld Stidsen Jysk Fysiologisk Sundhedscenter Inter Sport
Stor tak til månedernes sponsorer:

Bliv medlem af Støtteforeningen nu

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

mer. Der bliver udtrukket 7 gevinster hver måned, alle udtrukne numre bliver offentliggjort i 
BROEN, og pengene kommer direkte hjem til døren.

Alle Holdledere og træner for ungdomshold i EIF kan søge Støtteforeningen 
om et beløb til deres hold f.eks. afslutning.

Ansøgningsskemaer kan man få i EIF ved bestyrelsen og afl evere det til 
EIF støtteforenings formand Kurt Olesen, Østerhøjsvej 8, Egebjerg.

Seneste støttebeløb:
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Program for marts, april, maj og juni 2012
Mandag den 12. marts spise sammen aften 
kl. 18.00 i klubhuset ved Egebjerg hallen.
Foreningen indbyder til den årlige ”spise sammen af-
ten” med lidt underholdning.
Pris 200 kr. pr. deltager.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 5 marts.

Torsdag den 26. april Generalforsamling 
kl 19.00 i klubhuset i Egebjerg hallen.
Aften starter med generalforsamling, vi får en kop 
kaffe og slutter med bankospil,
Tilmelding til bestyrelsen senest den 19. april. 
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Torsdag den 14. juni går sommerudfl ugten til 
Odense
Sæt dato og tid af allerede nu. Prisen vil være 300 kr. 
pr. deltager.
Vi vil køre hjemmefra kl. 10.00  forventet hjemkomst 
vil være ca. kl.18.00

Mænd/ledsager er altid velkommen. Ligeledes nye, 
evt. medlemmer.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings 
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 Vestrehøjsvej 12 29 86 65 01
Lis Stouby Kærvej 14 75 65 62 88
Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 68

Fra Husholdningsforeningens besøg hos Tygesen Women i okto-
ber. Billedet var også med i sidste nummer af BROEN, men nu 
kan vi vise de fl otte blomster og damer i farver.



16 BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2012

Ungdomsskolen er kommet 
godt i gang igen i 2012.

Året er startet med et nyt hold 
Keramik, det ligger om mandagen.

Foto og Kok amok ligger fortsat om 
tirsdagen, sammen med Kun for piger.

Klubrådet ligger onsdag, inden klub-
ben åbner.

Vi holder åbent mandag til torsdag fra  
kl. 19 til 21.50.

Vi har et par ting i ærmet her i foråret.

Der ligger en hyttetur til Troldhytten i 
Gjern, vi tager af sted fredag den 30. 
marts kl.16.00 og kommer hjem igen 
søndag den 1. april ca. 15.30. Der mu-
lighed for at bade og stå på ski samt 
en masse andre sjove aktiviteter. Men 
det skal der betales for ud over det, 
turen koster. Der er 60 sovepladser i 
hytten.

Turen er selvfølgelig alkoholfri, 
ligesom alt andet der foregår i ung-
domsskolen.

Læs om den anden ting, vi har i ærmet,  
på næste side.

Fotoholdet hos Inhouse Fotografi
Fotoholdet var i november inde og 

besøge Inhouse fotografi  i Blu-
mersgade. Det befandt de unge sig godt 
med. Det er jo noget andet at komme 
ind og prøve en professionels fotoud-
styr. Han havde sat 1½ time af til os, 
som gik meget hurtigt. Søren Beyer 
bød os velkommen, derefter tog en af 

hans ansatte over. Vi fi k fortalt, hvordan 
og med hvad de arbejder, det er alt fra 
almindelig portrætfotografi  til reklame 
billeder, som bruges i kataloger. Efter vi 
havde været en tur rundt, fi k vi lov til at 
bruge et studie med kamera og lys, som 
bruges af en fotograf. Det var en stor 
oplevelse for eleverne, som var med.

Klubrådet på tur til København
Klubrådet havde deres årlige tur til 

København i november. Vi tog fra 
Egebjerg eftermiddag, vi startede med 
at køre ud til Torstedhallen, hvor vi 
skulle mødes med andre fra Torsted afd.
Kl.16 kørte vi fra Horsens med kurs 
mod København. 3 timer senere, da vi 
ankom til Smørhullet, som er en ung-
domsklub, hvor vi kan overnatte, var 
der gang i hallen, hvor det var menin-
gen, at vi skulle sove. Så vi kørte en tur 
ind for at se Istedgade, men kun inde 
fra bussen, der var ikke nogen, som fi k 
lov til at komme ud. Da vi kom tilbage, 
var hallen ryddet op, og vi kunne fi nde 
nogle pladser, hvor vi skulle sove. Det 
var sent inden der blev ro. 
Lørdag startede vi med, at morgen-
maden stod på bordet. Efter at alle 
var blevet færdige, tog vi en tur ind 

på Strøget. Efter at vi havde fundet en 
plads, gik vi på Mc Donalds: Efter-
følgende havde vi ca. 45 min på egen 
hånd, inden vi skulle videre. Efterføl-
gende kørte vi en tur i Fields, hvor var 
vi i nogle timer og fi k shoppet. Vi skulle 
nå og tilbage for at blive klædt om, in-
den vi så skulle en tur i Tivoli. Her var 
vi indtil de lukkede kl. 23. Det var en 
rigtig hyggelig aften vejret var ok, det 
begyndte først at regne lidt, før vi skulle 
hjem.
Søndag efter vi havde fået morgenmad, 
skulle der gøres rent, inden vi kunne 
forlade stedet. Ca. kl 11 kørte vi ud for 
at se nogle forskellige seværdigheder 
i København, derefter gik turen hjem 
over igen. 
Det havde været en god tur. Vi gør den 
gerne om igen.
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Ungdomsskolens indendørs 
fodboldstævne

søndag d. 18 marts
Er du mellem 13 og 18 år og vild med 
fodbold? Så meld dig og dit hold til i din 
lokale ungdomsskoleafdeling. Hvert år 
dyster ungdomsskolens afdelinger om 
den ærefulde klubmester-titel! Er du pige 
eller dreng og har lyst til at lave et in-
dendørs fodboldhold på max 5 personer, 
så vær klar. Der er masse af fede præmier.
For mere information kan du kontakte 
Christian, Rikke, Peder eller Ulla

Vi er i skrivende stund ved at plan-
lægge en rigtig spændende natur og 

oplevelsestur, som kommer til at foregå i 
sommerferien 2012.
Planen er, at vi skal cykle fra Egebjerg 
til Hirtshals, sejle til Stavanger i Norge, 
cykle til Kristianssand, sejle tilbage til 
Hirtshals og cykle hjem. Ifølge Google 
kort vil det give en total cykle længde 
på 647 km., men med lidt afvigelser til 
seværdigheder vil turen nok ende på 700-
750 km. og vil tage 7-8 dage. Planen er, 
at vi skal overnatte i det fri, dvs. i shel-
ters, hvor det er muligt, og ellers i med-
bragte telte og lave mad på trangiaer. 
Ungdomsskolen har en venskabs skole 
i nærheden af Stavanger, som jeg vil 

NYT! NYT! NYT! Motionstur for de udholdende
prøve at tage kontakt til, og høre om de 
kan være vores guide en dags tid, så vi 
kan se lidt på det utrolige naturskønne 
område og vise os Prædike stolen m.m. 
Forventet distance er 100-110 km. om 
dagen, hvilket bestemt er muligt for en 
middel trænet cyklist, og deltager antal-
let vil være passende med 3-5 unge. Så 
er der ikke nogen, der vil blive hægtet 
af eller overset. Vi regner med, at der 
vil blive arrangeret cykel træning, og op 
mod turen vil vi lave en weekend tur for 
at få prøvet grejet og konditionen af.
Turleder bliver klubmedarbejder, Lasse 
Kull, 42 år fra Hovedgård, far til 3, hvor 
den ældste Katharina på 14 år, som af og 
til er at fi nde i klubben. Lasse har været 

klubmedarbejder i 5 år og tilknyttet Ege-
bjerg siden sæson start 2011. Lasse har 
fl ere langdistance cykel ture/ferier bag 
sig og er bestemt ikke nybegynder, og 
rimelig ferm med værktøjet, hvis cyklen 
skulle få en defekt.
Hvis der sidder nogen derude, der kan 
hjælpe med at “klæde” de unge på og 
hjælpe dem med at få “udstyret” i or-
den, hører vi meget gerne fra jer. Det er 
måske ikke alle, der er helt opdateret på 
udstyret, og det ville være en skam, hvis 
det afholdt dem fra at komme med.

Venlig hilsen 
klubmedarbejder, Lasse Kull

Julefrokost

Egebjerg ungdomsklubs Kok amok 
hold mødte friske ind kl 17:00, for 

at lave en masse god julemad, til os alle 
sammen. De andre kom først kl. 18.00.
Der var alle mulige lækre sager, lige fra 
den varme leverpostej, til risalamande 
med kirsebærsovs.
Vi startede ud med rugbrød med fi skefi -
let og hvad der nu ellers hører til, derefter 
var der fl æskesteg med rugbrød til.
Efter vi havde spist alt det lækre mad, 
skulle vi så lige spise lidt mere, for man 
er ikke færdig med at spise, før man 
havde smagt den lækre risalamande, 
hvor der jo selvfølgelig også som altid er 
en mandelgave, som den heldige vinder 
jo sikkert blev rigtig glad for. 

Da vi var færdig med at spise, skulle vi 
spille pakkeleg, som jo også hører til en 
god julefrokost. Vi fi k mulighed for at 
vinde de mest underlige ting, lige fra et 

skrabelod (de heldige vandt 10 kr.) til en 
toiletrulle med tangenter på.

Før det var tid til at vende næsen hjem, 
efter denne fantastiske aften i godt sel-
skab, skulle der danses og synges rundt 
om juletræet. Derefter var det tid til at 
vende hjem af igen.

Alt i alt, en super god aften i godt selskab. 
Næsten alle klubmedarbejderne kiggede 
forbi for at ønske god jul til os alle.

Skrevet af Chanett og Julie

Kalender for foråret 2012
Marts:
Fredag d. 2. fastelavnsfest i klubben
Uge 10 slutter undervisningen.
Lørdag d. 10. er der forårsshow på den grå 
fabrik i Falstergade.  kl.13.00 til kl.16.00
Søndag d. 18. er der fodboldstævne i Ege-
bjerghallen fra kl.10.00 til ca. kl. 16.00
Fredag.d.30 til søndag 1. april hyttetur til 
Gjern.
April:
Fredag d. 13. afholdes den årlige 6.  
klassefest fra kl. 19.00 til 23.00
Maj:
Torsdag d. 3 er sidste dag inden sommer-
ferien.
Juni:
Ungdomsskolen vil også have åbent fred-
ag og lørdag aftener i forbindelse med 
byfesten .
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En formiddag i 

multi-
salen

Mandag og fredag formiddag 
har dagplejen mulighed for, at 

benytte multi-salen på Egebjergskolen.

De store skumgummipuder bliver 
brugt som forhindringsbane og mo-
torikken bliver udfordret når børn og 
voksne skal kravle, rulle, hoppe og 
tumle sig igennem banen. 
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B ø r n e -
juleguds-
tjeneste
Børnejulegudstjenesten er en god tra-

dition, hvor vi dagplejere og børn 
kommer ned i kirken.
Her trækker ringeren i tovet og får 
klokken til at ringe.
Thorsten kommer ind. Tager præstetøjet 
på og vupti, så er han præst.
Vi synger nogle julesalmer og sange.
Børnehaven/børnene havde arran-geret 
jesus i døbefonden. En stor stjerne med 
lys i ovenover samt en masse andre 
stjerner. Flot lavet.
Så var det tid til risengrød i kirkehuset, 
som menighedsrådet havde lavet. TAK.
UHM! Mine “børn” spiste 2 portioner 
hver.
En rigtig god og hyggelig formiddag.
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Kalender marts april maj juni 2012

se også på www.hansted-egebjerg.dk

Sangaften i Hansted Kirkehus kl. 19.00
Se side 31

Sogneindsamling ved Folkekirkens Nød-
hjælp. Se side 28

Gudstjeneste
HaHansted Kirke kl. 10.30 Torsten Ringgaard
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Egebe akakkekenn klkl. 1919.0.000
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Palmesøndag gudstjenester
Tolstrup Kirke kl. 09.15 Torsten Ringgaard
Hansted Kirke kl. 19.30 Torsten Ringgaard
Egebakkens Venner holder bankospil på
Egebakken kl. 19.00

Skærtorsdag gudstjeneste og påskemåltid
Hansted Kirke kl. 17.30 Torsten Ringgaard
Se omtale side 28

-Gud og spaghetti – børnegudstjeneste i Han-
sted Kirke kkll. 17.30. Spisning i kirkehuset 
klkl.. 18181 .0.00.0. S See omomtatalele s sididee 2929
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Egebakkens Venner holder bankospil på
Egebakken kl. 19.00

Giro d´Italia Event på Egebakken kl. 10-12
se opslag side 25

Konfi rmationer
Hansted Kirke kl. 09.00 og kl. 1111110.0 303033  vvede
Torsten Ringgaard
Gudstjenester
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Tilbud om åbne aktiviteter
som alle kræver  medlemskort

Mandag:
Kl. 8.00 – 11.45 Selvtræning i redskaber 
i kælderen 
Kl. 9.15   Stolegymnastik
Kl. 12.30 Patchwork
Kl. 13.30 Dart
Kl. 13.30 Sang og musikhold
Kl.14.00  Krolf starter d. 2/4.

Tirsdag:
Kl. 8.00 – 9.30 Selvtræning i redskaber i 
kælderen
Kl. 9.30   Malehold 
Kl. 13.00 Glashold
Kl. 13.00 Bridge. 

Onsdag:
 Kl. 10.00 EDB/datastue
 Kl. 10.00 Bowling og andre spil i cafeen 
 Kl. 13.30 Kreativ korthold
 Kl. 13.30 Petanque starter d. 3/5.

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

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

-

Arrangementer

Sæt kryds i kalenderen:
21/6 kl.17.00  Grillfest 
     (se opslag senere)

Følg i øvrigt med på opslagstavlen 
eller få et program på Egebakken.

Marts:
6/3 kl. 19.00  Bankospil
15/3 kl. 14.00  Årsmøde og generalforsamling
      (se omtale og opslag)
25/3 kl. 11.30  Cafesøndag
29/3 kl. 17.00  Forårsfest (se omtale og opslag)

April:
3/4 kl. 19.00  Bankospil
19/4 kl. 14.00  Underholdning 
       v/Kjeld Kortermann Sterløv

Maj:
1/5 kl.19.00  Bankospil
2/5 kl.10-12  Giro d`Italia Event 
      (se opslag og omtale)
15/5 kl.12-17  Udsalg kort, glasting og tasker
24/5 kl.13.00  Udflugt i stor bus 
      (se opslag på Egebakken)
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Egebakkens Julefrokost
Af Leif Henning Kristensen

-

Egebakkens sangkor. Fra venstre mod højre: Elly Juhl, Annelise Nielsen, 
Nina Thomsen, Lis Hansen, Tove Kristensen, Jytte Guldmann, Flemming 
Pedersen, Vika Christensen, Hans Thomsen og Jens H. Nielsen.  

Den 8.12.2011 kl. 11.30 blev der afholdt julefrokost i Ege-
bakkens café.

De tilmeldte blev mødt af et julepyntet lokale, borde med 
røde juleduger og fl otte bukkede juleservietter, som Lykke 
Andersen og Edith Rode havde stået for sammen med Jytte 
Guldmann. I loftet hang troldegrene med julepynt. Der var en 
juledekoration på træstammen ved klaveret, og i det sydøstlige 
hjørne af caféen stod det store juletræ med sin julepynt og lys.
Caféen var klar og parat til at modtage sine gæster, som ankom 
i festtøj og godt humør til en menu som bestod af:

2 slags sild/karrysalat
Æblefl æsk
Julekål m/fl æsk, medister, sennep og rødbeder
Risalamande m/kirsebærsovs
Kaffe m/småkager
Pris 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for gæster uden 
medlemskort.
Drikkevarer kunne købes til rimelige priser.

Stemningen var hyggelig og god med det samme. Jytte 
Guldmann bød os alle velkommen til en hyggelig eftermid-
dag, og præsenterede os derefter for hyggepianisten Henning 
Krogh, som virkelig levede op til navnet hyggepianist. Hen-
ning spillede på Egebakkens klaver og sang for til julens fæl-
lessange, som vi sang i pauserne mellem de forskellige retter. 
Ja tiderne har ændret sig, for år tilbage havde man jo taget en 
smøg eller en pibe tobak imellem retterne, imedens man sang 
med. Men det er nu godt, at vores gode julemad, ikke er blevet 
forbudt endnu. Ellers gik snakken nu lystigt ved bordene rundt 
i caféen.
Dagens oplevelse var kl.13.00, da det nyoprettede kor på Ege-
bakken, gik på scenen. Koret bestod af 7 kvinder og 3 mænd, 
men det siges, at der er plads til fl ere. Sangkoret optrådte med 
fl ere sange med deres sanglærer Kenny Jensen fra Rådved ved 
klaveret til stor jubel fra os andre i salen. I betragtning af, at 
koret kun har eksisteret siden oktober, har de nået en del og 
synger rigtig godt. Så måske får vi dem at se mange gange i 
fremtiden.
Korets medlemmer fi k hver en langstilket rose af Jytte 
Guldmann. Derefter delte Jytte rosende ord, roser, knus og 
krammer ud til fl ere af de personer, som gør en ekstra indsats 

på Egebakken for beboerne og ved de forskellige aktiviteter, 
der pågår på Egebakken.
Formanden for Centerrådet på Egebakken, Johs. Søvang tog 
derefter ordet og takkede alle i bestyrelsen og personalet på 
Egebakken. Han udtalte, at han havde stor respekt for deres 
arbejde. Men han takkede nu også Eva hans kone, som man 
kunne forstå er Suffl ør derhjemme for Johs. (Hvorfor skulle 
Johs. have det anderledes end os andre?). Han takkede også 
dem, der kommer på Egebakken, og ønskede os alle og vore 
familier en god jul.
Derefter tog formanden for Egebakkens venner Hans Thom-
sen ordet. Hans ville udtrykke sin glæde over, at det var et helt 
”Unikt” sted vi befandt os på nemlig Egebakken. Hans sagde:
”Egebakken en perle i vores område, som vi skal passe på, 
beskytte og bakke op om”. Egebakken er et sted, der rummer 
så mange aktiviteter, 28 forskellige ting kan folk gå til, hvis de 
ønsker det. Hans udtrykte et ønske om, at vi, som bruger ste-
det, vil fortælle andre om Egebakken og dens aktiviteter. Hans 
opfordrede alle nuværende og kommende pensionister til at 
komme og bruge Egebakken, og han ønskede derefter alle og 
deres familier en god og glædelig jul.
Vi sang derefter ”Skuld gammel venskab rejn forgo” kun 
et vers sagde pianisten, men det blev ca., en snes stykker af 
kendte danske sange, kun første vers af hver sang, men på den 
samme melodi, det vakte en del jubel. Til sidst sang vi som 
slut på en dejlig eftermiddag og til at gå hjem på.

OM LIDT
Musik: Kim Larsen. Tekst: K. Larsen - Leif Petersen 

Om lidt blir her stille
om lidt er det forbi

fi k du set det du ville
fi k du hørt din melodi

Forladt og alene
danser cirkusprinsessen rundt

går i stå på sin line
i et sanseløst sekund

Om lidt, om lidt er vi borte
vi ses måske igen



24 BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2012

Torsdag d. 29/3 kl. 17.00

Menu: Porchettakrydret svinekam  m/forårstilbehør 
  – Crepes Suzette – kaffe m/småkager
Salg af drikkevarer.
Underholdning: Numre fra lokalrevyen i Hansted/Egebjerg, Bakkekoret fra 
Egebakken og Thommy Jakobsen spiller op til dans

Kom og vær med til denne fantastiske aften !!!!!
Tilmelding foregår ved at man skriver sig på opslaget, der hænger i cafeen på 
Egebakken, senest d. 21/3.
Der er max. plads til 66 personer
Tilmelding er bindende. Der er betaling v/indgang.

Entre: 125 kr. for brugere med brugerkort
 150 kr. for andre   

                                          Med venlig hilsen

                                              Centerrådet

Medlemskort
Fra 1/4 2012 ændres sæson for betaling af medlemskort til Egebakkens aktivitetscenter. 
Betalingen bliver delt op i sommer/vinter aktiviteter, således at medlemskortet vil gælde fra 1/4 – 
30/9 og 1/10 – 31/3. Et medlemskort koster 200 kr. pr. halvår. Salg af kort og spørgsmål herom kan 
rettes til aktivitetsmedarbejder Jytte Guldmann  tlf. 21 19 65 96.
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Udsalg
Tirsdag d. 15/5 kl. 12 – 17 er der udsalg på glasting, kort og tasker. 
Kom og køb, og gør en god handel af håndlavede ting og støt sam-
tidig Egebakkens Aktivitetscenter.

Giro d`Italia Event på Egebakken
I anledning af Giro d`Italia løbet i Horsens, arrangerer Egebakkens 

AktivitetsCenter og Sund By event på Egebakken 
Onsdag d. 2/5 kl. 10 -12

Vi opfordrer alle – børn, unge og ældre til at ”Gå Egebakken Rundt”, en rute 
på ca. 400 m, som skulle være overkommelig for alle. Om du bliver skubbet 
i barnevogn, kørestol, går med rollator eller er på egne vakse gå-ben, er ikke 
afgørende, bare du er med og deltager.

Det koster 10 kr. pr. omgang og man er selvfølgelig velkommen til at gå fl ere 
omgange. Overskuddet går til Egebakken. Der uddeles forfriskninger og frugt.

Cafeen serverer denne dag Italiensk Menu.

Fra kl. 12 – 14 er det muligt at blive introduceret til Petanque på banen foran 
Egebakken og Krolf på plænerne bagved Egebakken
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Årsmøde i Centerrådet v/Egebakken
15/3–2012 kl. 14.00 i Egebakkens Café

Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved centerrådsformanden.
4. Regnskab 
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal  
 være formanden i  hænde senest 8 dage inden  
 årsmødet.
6. Valg til centerråd.
 a)  Formand ulige år
 b)  2 centerrådsmedlemmer ulige år, 
  2 eller 4 centerrådsmedlemmer lige år
 c)  2 centerrådssuppleanter - hvert år
 d)  1 revisor og revisorsuppleant - hvert   
  andet år. (dvs. 1 revisor og revisor-
  suppleant er på valg hvert år)
7. Eventuelt.  

Der kan på årsmødet foreslås kandidater til valg af for-
mand/centerrådsmedlemmer.

Efter Årsmødet er Egebakken vært ved kaffen, hvor-
efter der er generalforsamling i Egebakkens Venner.     

Generalforsamling i Egebakkens Venner 
15/3–2012 i Egebakkens Café

Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens afl æggelse af godkendt regnskab
4. Valg ifølge vedtægter
5. Behandling af indkomne forslag (afl everes til  
 formanden senest 8 dage før )
6. Eventuelt

Centerrådet på Egebakken
Adresseliste:
Formand: Johs. Søvang, Munkhøjvej 1 
Tlf. 75 65 61 03 
Næstformand: Bodil Jensen, Kastanjeparken 14 
Tlf. 75 65 63 32 
Kasserer: Gudrun Jakobsen, Egesholm 31 
Tlf. 75 65 65 51
Sekretær: Jytte Guldmann, Egebakken 
Tlf. 21 19 65 96 
Kaj Leon Jensen, Birkeholm 9a 
Tlf. 75 78 13 44 
Ingelise Nielsen, Kastanjeparken 44 
Tlf. 75 66 52 23 
1.sup. Børge Ronge, Vesterhøjsvej 29 
Tlf. 75 65 60 72 
2.sup. Elly Juhl, Askeholm 53 
Tlf. 75 65 60 72

Egebakkens Venner
Bestyrelsens adresseliste:
Formand : Hans Thomsen
Tlf. 75 65 61 33 
Næstformand/Kasserer : Vagn Jensen 
Tlf. 75 65 64 47 
Bestyrelsesmedlem : AnnaMarie Isager
Tlf. 75 62 52 83
Bestyrelsesmedlem : Annelise Faber
Tlf. 29 29 18 13
Bestyrelsesmedlem : Kristian Pedersen
Tlf. 75 65 63 08
Beboerrepræsentant : Lykke Andersen
Personalerepræsentant : Jytte Guldmann 
Tlf. 21 19 65 96 
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Salmemaraton i Horsens provsti 
vinter/forår 2012 

torsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.15
22. marts Østbirk Trøst og fred 662-678 Lone Buhl Pedersen
12. april Kattrup Kærlighed til Gud og næsten 679-698 Jytte Ibsen
26. april Vor Frelsers Kirke Morgen og vielse 747-756 og 

699-706
Ragnhild Kristensen

10. maj Klosterkirken Fædrelandet 707-711 Hanne Henriksen

… vi er i mål - det fejres med champagne og en overraskelse!
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Julefest
Af Leif Henning Kristensen

Hansted kirke med dens imponerende klokketårn

Torsdag den 8. december 2011 
kl. 14.00 kørte Tove og jeg i 
vores bil til Hansted kirke. Der 

var Julefest for pensionister, arrangeret 
af Lundum-Hansted menighedsråd.

Festen startede med gudstjeneste i 
kirken og efterfølgende kaffebord 
med hyggeligt samvær, underholdning
og overraskelser. Kaffen koster 20  
kr. Sådan stod det i Broens december 
nummer.

Jeg vidste godt, at der blev afholdt 
sådanne gudstjenester for pensionis-
ter, men egentlig aldrig tænkt, at det 
lige var noget for mig. Nu ikke for det, 
jeg er jo et kristent menneske, døbt og 
konfi rmeret i Hansted kirke, blev født 
og boede de første 18 år af mit liv, på 
den nordlige side af banen, lige neden 
for Hansted kirke. Jeg hørte den gamle 
kirkeklokke, når den ringede solen op 
og ned, morgen og aften, og når der 
blev kimet til højtider og bryllupper, 
(det gør jeg også nu, hvis vinden er i 
den rigtige retning). 

Vi kom nu kun i kirken, til barnedåb, 
konfi rmation, bryllup og begravelser.

Men der kan jo hænde noget i livet, der 
ændrer en families skikke. Tove og jeg 
og vore børn, er kommet i kirken ju-
leaften siden 1984, da vi året før mis-

tede Toves forældre kort før jul.

Men det der med pensionist-guds-
tjeneste, ja hvad var det nu for noget, 
man føler sig jo sådan set ikke gam-
mel, men dåbsattesten siger jo, at man 
er det. Så ja, hvem mon det nu er, som 
sidder der nede i kirken tænkte jeg.

Ja det var jo dem fra cykelholdet, dart 
holdet og sangkoret på Egebakken plus 
alle de andre, som man jo også kendte. 
Det var en helt rar fornemmelse og 
vældig hyggeligt.

Gudstjenesten startede med, at Lucia 
bruden med en lyskrans på sit hoved 
og i spidsen for Lucia pigerne, der 
havde et lys mellem deres hænder, gik 
i optog ind i kirken, syngende sangen 
”Nu bæres lyset frem”. Under guds-
tjenesten sad Lucia brudene på alter-
skamlen.

Efter første salme gik vores præst 
Torsten Ringgaard på prædikestolen, 
hvor hans prædiken var over temaet 
”Bonderøven” fra tv om nostalgi, som 
han fortalte er et ord af to græske ord, 
frem og tilbage, og om en af hans kon-
fi rmander, der i konfi rmandundervis-
ningen havde spurgt, ”Hvorfor skal
vi høre og lære om alt det gamle, når vi 
lever nu”. Ja, det er jo netop lige det?

Har et folk og et land nogen fremtid, 
hvis det ikke kender sin fortid og hi-
storie?

Vi sang derefter to salmer mere, og 
Torsten ønskede os alle en god jul  med 
et håndtryk til hver ved kirkedøren.

Fra kirken gik vi til Kirkehuset. Det 
var første gang jeg gik ind i Kirke-
huset, men det blev en god og en rar 
oplevelse. Vi 93 deltagere, satte os ved 
fl otte og veldækkede borde.

Villy Suhr Rasmussen fra Lundum 
menighedsråd bød os alle velkommen, 
og fortalte om eftermiddagens arrange-
ment, hvor Villy sagde, at der ville være 
lotteri ”Med gevinster til alle”. Der 
blev serveret boller med smør, kaffe 
og lagkage med creme og chokolade 

Kirkehuset i Hansted, der pynter fl ot på pladsen foran det gamle Hansted hospital
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og fl ødeskum. Til akkompenament på 
klaver af organist Julie Chaumann-
Hansen, sang vi otte af julens populære 
julesange, der var omdelt.

Kirkesanger Svend Jørgensen læste op 
med stor indleven. Det var eventyret 
”Fyrtøjet” af H.C. Andersen, til stor 
fornøjelse og moro ved bordene, der 
blev lyttet og der blev klappet, der var 
julelys i øjnene på folk, kunne jeg se. 
Der var noget af den stemning, som 
jeg husker, da jeg gik i skole for 60 år 
siden, når der blev læst historier op af 
skolelæreren.

Julelotteriet kunne der kun være stor 
tilfredshed med. Da som lovet af Villy 
var der en gave til hver og en, som var 
med til festen. Det gav nu også noget 
motion til menighedsrådets medlem-
mer, som knapt kunne følge med i at 
dele gaverne ud, når Villy trak num-
rene op af posen.

Vi sang igen til slut ”Oh du dejlige 
grønne træ” Villy takkede på Lundum-
Hansted menighedsrådenes vegne og 
ønskede os alle en god jul. 

Julefesten for pensionister var en 
oplevelse og en vældig hyggelig sam-
menkomst, og lyden i Kirkehuset var i 
særklasse, dejligt når man har proble-
mer med hørelsen.

Så alt i alt en dejlig og hyggelig ef-
termiddag. Tak for det, til menigheds-
rådene fra Tove og mig.

Kampen mod sult fortsætter

Søndag den 4. marts sender Lundum og Hansted 
sogne igen frivillige indsamlere på gaden for at 

være med til at bekæmpe sult ved Folkekirkens 
Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Folkekirkens nødhjælp bekæmper årsagerne til 
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklings-
hjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at 

leve i værdighed og uden sult på både lokalt og 
internationalt plan.
Vi håber du er med igen og glæder os til at se dig !
Meld dig senest den 27. februar 2012 som ind-
samler hos:
Elsebeth Rasmussen på tlf.: 23 60 24 87 
eller mail: er@keyaccount.dk

Gudstjeneste
og fællesmåltid

i Hansted kirke skærtorsdag

Den 5. April kl. 17.30 vil vi spise et fællesmåltid som 
en del af den gudstjeneste, der handler om Jesus sid-
ste måltid med sine disciple.
Alle er meget velkomne til at deltage i måltidet, som koster 
40,- kr. pr. voksen.
Man kan melde sig til hos Bettina Christensen på tlf.: 21 74 00 
67 eller mail:  bettina@exsos.com
Der vil også blive hængt et opslag op i kirken, hvor man kan 
skrive sig på.
Venlig hilsen Hansted menighedsråd
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Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke
Søndag den 4. marts
2. søndag i fasten Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 11. marts
3. søndag i fasten 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 18. marts
Midfaste Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 25. marts
Mariæ bebudelsesdag 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 1. april
Palmesøndag

09.15 Tolstrup kirke
Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Torsdag den 5. april
Skærtorsdag Se Hansted 17.30 Påskemåltid. Se omtale.

Torsten Ringgaard

Fredag den 6. april
Langfredag 19.00 Torsten Ringgaard Se Lundum

Søndag den 8. april
Påskedag 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Mandag den 9. april
2. påskedag

09.15 Kattrup kirke 
Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 15. april
1. søndag efter påske Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 22. april
2. søndag efter påske Se Hansted 10.30 Kjeld Kristensen

Søndag den 29. april
3. søndag efter påske 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Fredag den 4. maj
Bededag Se Hansted 09.00 og 11.00 konfi rmation

Torsten Ringgaard

Søndag den 6. maj
4. søndag efter påske 10.30 Torsten Ringgaard 09.00 Torsten Ringgaard

Søndag den 13. maj
5. søndag efter påske Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Torsdag den 17. maj
Kristi Himmelfartsdag Se Hansted 09.00 Jytte Ibsen

Søndag den 20. maj
6. søndag efter påske 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 27. maj
Pinsedag 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Mandag den 28. maj
2. pinsedag

10.00 Friluftsgudstjeneste i Lun-
den 10.00 Friluftsgudstjeneste i Lunden

Søndag den 3. juni 
Trinitatis 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 10. juni.
1. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Friluftsgudstjenes i Hansted 

Skov Torsten Ringgaard
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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

Kaffe 
kl. 14.00
Gudstjeneste
kl. 14.30

Gudstjenester Egebakken: 
Onsdag 28. marts 
Onsdag 25. april
Onsdag 30. maj

Enhver er velkommen!

{

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.

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.

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk

Torsdag den 1. marts kl 19:00 er der nok en gang dækket op til fællessang og hyggeligt 
samvær i Hansted Kirkehus. Vi skal blandt andet byde foråret velkommen med tekst og 

toner fra Højskolesangbogen. Organist Julie og kirkesanger Svend leder os igennem program-
met, og kirkekoret vil give et par numre. 
Kaffe og kage kan købes i pausen for 20 kr.
Venlig hilsen Lundum-Hansted Menighedsråd

SangaftenSangaften
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Julefest
Af Leif Henning Kristensen

Hansted kirke med dens imponerende klokketårn

Torsdag den 8. december 2011 
kl. 14.00 kørte Tove og jeg i 
vores bil til Hansted kirke. Der 

var Julefest for pensionister, arrangeret 
af Lundum-Hansted menighedsråd.

Festen startede med gudstjeneste i 
kirken og efterfølgende kaffebord 
med hyggeligt samvær, underholdning
og overraskelser. Kaffen koster 20  
kr. Sådan stod det i Broens december 
nummer.

Jeg vidste godt, at der blev afholdt 
sådanne gudstjenester for pensionis-
ter, men egentlig aldrig tænkt, at det 
lige var noget for mig. Nu ikke for det, 
jeg er jo et kristent menneske, døbt og 
konfi rmeret i Hansted kirke, blev født 
og boede de første 18 år af mit liv, på 
den nordlige side af banen, lige neden 
for Hansted kirke. Jeg hørte den gamle 
kirkeklokke, når den ringede solen op 
og ned, morgen og aften, og når der 
blev kimet til højtider og bryllupper, 
(det gør jeg også nu, hvis vinden er i 
den rigtige retning). 

Vi kom nu kun i kirken, til barnedåb, 
konfi rmation, bryllup og begravelser.

Men der kan jo hænde noget i livet, der 
ændrer en families skikke. Tove og jeg 
og vore børn, er kommet i kirken ju-
leaften siden 1984, da vi året før mis-

tede Toves forældre kort før jul.

Men det der med pensionist-guds-
tjeneste, ja hvad var det nu for noget, 
man føler sig jo sådan set ikke gam-
mel, men dåbsattesten siger jo, at man 
er det. Så ja, hvem mon det nu er, som 
sidder der nede i kirken tænkte jeg.

Ja det var jo dem fra cykelholdet, dart 
holdet og sangkoret på Egebakken plus 
alle de andre, som man jo også kendte. 
Det var en helt rar fornemmelse og 
vældig hyggeligt.

Gudstjenesten startede med, at Lucia 
bruden med en lyskrans på sit hoved 
og i spidsen for Lucia pigerne, der 
havde et lys mellem deres hænder, gik 
i optog ind i kirken, syngende sangen 
”Nu bæres lyset frem”. Under guds-
tjenesten sad Lucia brudene på alter-
skamlen. 

Efter første salme gik vores præst 
Torsten Ringgaard på prædikestolen, 
hvor hans prædiken var over temaet 
”Bonderøven” fra tv om nostalgi, som 
han fortalte er et ord af to græske ord, 
frem og tilbage, og om en af hans kon-
fi rmander, der i konfi rmandundervis-
ningen havde spurgt, ”Hvorfor skal
vi høre og lære om alt det gamle, når vi 
lever nu”. Ja, det er jo netop lige det?

Har et folk og et land nogen fremtid, 
hvis det ikke kender sin fortid og hi-
storie?

Vi sang derefter to salmer mere, og 
Torsten ønskede os alle en god jul  med 
et håndtryk til hver ved kirkedøren.

Fra kirken gik vi til Kirkehuset. Det 
var første gang jeg gik ind i Kirke-
huset, men det blev en god og en rar 
oplevelse. Vi 93 deltagere, satte os ved 
fl otte og veldækkede borde.

Villy Suhr Rasmussen fra Lundum 
menighedsråd bød os alle velkommen, 
og fortalte om eftermiddagens arrange-
ment, hvor Villy sagde, at der ville være 
lotteri ”Med gevinster til alle”. Der 
blev serveret boller med smør, kaffe 
og lagkage med creme og chokolade 

Kirkehuset i Hansted, der pynter fl ot på pladsen foran det gamle Hansted hospital
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og fl ødeskum. Til akkompenament på 
klaver af organist Julie Chaumann-
Hansen, sang vi otte af julens populære 
julesange, der var omdelt.

Kirkesanger Svend Jørgensen læste op 
med stor indleven. Det var eventyret 
”Fyrtøjet” af H.C. Andersen, til stor 
fornøjelse og moro ved bordene, der 
blev lyttet og der blev klappet, der var 
julelys i øjnene på folk, kunne jeg se. 
Der var noget af den stemning, som 
jeg husker, da jeg gik i skole for 60 år 
siden, når der blev læst historier op af 
skolelæreren. 

Julelotteriet kunne der kun være stor 
tilfredshed med. Da som lovet af Villy 
var der en gave til hver og en, som var 
med til festen. Det gav nu også noget 
motion til menighedsrådets medlem-
mer, som knapt kunne følge med i at 
dele gaverne ud, når Villy trak num-
rene op af posen.

Vi sang igen til slut ”Oh du dejlige 
grønne træ” Villy takkede på Lundum-
Hansted menighedsrådenes vegne og 
ønskede os alle en god jul. 

Julefesten for pensionister var en 
oplevelse og en vældig hyggelig sam-
menkomst, og lyden i Kirkehuset var i 
særklasse, dejligt når man har proble-
mer med hørelsen.

Så alt i alt en dejlig og hyggelig ef-
termiddag. Tak for det, til menigheds-
rådene fra Tove og mig.

Kampen mod sult fortsætter

Søndag den 4. marts sender Lundum og Hansted 
sogne igen frivillige indsamlere på gaden for at 

være med til at bekæmpe sult ved Folkekirkens 
Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Folkekirkens nødhjælp bekæmper årsagerne til 
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklings-
hjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at 

leve i værdighed og uden sult på både lokalt og 
internationalt plan.
Vi håber du er med igen og glæder os til at se dig !
Meld dig senest den 27. februar 2012 som ind-
samler hos:
Elsebeth Rasmussen på tlf.: 23 60 24 87 
eller mail: er@keyaccount.dk

Gudstjeneste 
og fællesmåltid

i Hansted kirke skærtorsdag

Den 5. April kl. 17.30 vil vi spise et fællesmåltid som 
en del af den gudstjeneste, der handler om Jesus sid-
ste måltid med sine disciple.
Alle er meget velkomne til at deltage i måltidet, som koster 
40,- kr. pr. voksen.
Man kan melde sig til hos Bettina Christensen på tlf.: 21 74 00 
67 eller mail:  bettina@exsos.com
Der vil også blive hængt et opslag op i kirken, hvor man kan 
skrive sig på.
Venlig hilsen Hansted menighedsråd
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Familiespejd legede sig ind i 
det nye år…

Af Christina Rasmussen

Årets første eventyr startede i Ege-
bjerghallen, friske små spejdere og 

deres forældre mødte op - klar til at lege 
sig ind i det nye år!
For fuld musik blev der hoppet som 
en loppe, danset som en chimpanse, 
vrikket, fejet og peget… Efter at have 
rystet kroppen godt igennem – kom den 
mere seriøse del; at mestre balancens 
fi ne kunst at gå med en ærtepose på 
hovedet, at koncentrere sig om at kaste 
helt præcist så ærteposen landede i hu-
lahopringen, at køre slalom mellem ke-

glerne liggende på et rullebræt – seriøse 
og krævende øvelser, som alle klarede 
super fl ot. 

Samarbejdsøvelsen var en pusle-
spilsstafet, til fl eres store fortrydelse var 
et af pus-lespillene med prinsesser – in-
gen tvivl om, det havde været bedre med 
et, hvor motivet var FC Barcelona, trods 
tylskørter, palietter og diademer blev det 
dog samlet.

Halvvejs gennem programmet var det 
tid til nye forsyninger, depoterne skulle 

fyldes op inden forhindringsbanen skulle 
forceres… Lynhurtigt blev en bane stillet 
op med udfordringer for alle aldre. 

Der var mulighed for at klatre, rutsje, 
hoppe, springe og meget, meget mere. 

Vi siger tusind tak til gymnastikforenin-
gen for at stille redskaber til rådighed.

Dagen endte med glade og livlige, men 
lidt trætte spejdere og forældre, der for-
lod Egebjerg- hallen efter endnu et skønt 
eventyr.
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200 på juletur på Sletten
Spejdere og forældre fra KFUM-spejderne i Egebjerg mødtes på 
Sletten ved Juelsø til juletur med julepynt, opgaveløb og fl æskesteg

Traditionen tro drog spejdere og 
ledere fra Egebjerg på juletur til 

Sletten den første weekend i december. 
Fredag aften efter ankomst og indkvar-
tering samledes 100 spejdere i spisesalen 
og spiste madpakker. Bagefter blev der 
klippet julepynt til den helt store ju-
lemedalje. Flotte julehjerter og stjerner, 
musetrapper og guirlander, kravlenisser 
og julemænd pyntede hytten og ju-
letræet.

Senere på aftenen dansede alle om ju-
letræet og hyggede os med æbleskiver 

inden de mindste skulle i seng og det 
større gik i gang med at spille spil.
Lørdag formiddag var der fuld gang i 
aktiviteter i enhederne. Der blev lavet 
juledekorationer, julefi gurer af natur-
materialer, en helt specielt julekage.
Juniorspejderne prøvede kræfter med et 
orienteringsløb efter nogle faste poster i 
skoven omkring lejren.
Efter frokosten ankom forældrene og 
alle skulle på opgaveløb i den skønne 
natur rundt om centret. Kroppen skulle 
afprøves med lugtekimsleg, smag-

skimsleg, styrkeprøver, balanceopgave 
og blødninger skulle stoppes. Undervejs 
blev der serveret lækre kager og kaffe.
Da det var blevet mørkt samledes alle 
i den varme hytte, og mens børnene 
spillede julebanko, så de voksne billeder 
fra Jonas og Nicolais deltagelse i ver-
dens-jamboreen i Sverige i sommer.
Klokken 18 var det tid til den store ju-
lemiddag. Forældrerepræsentanterne i 
grupperådet havde forberedt en lækker 
middag med fl æskesteg, hvide brune 
kartofl er, sovs og rødkål til alle 200 spe-
jdere og forældre.
Bagefter havde tropspejderne forberedt 
sjov underholdning med sketches, sange 
og konkurrencer. Det blev en dejlig 
afslutning på en god dag, og bævere 
og ulve var klar til at tage med deres 
forældre hjem, men de store spejdere 
blev til en sjov og udfordrende konkur-
rence med tegneopgaver, quiz og meget 
andet.
Søndag vågnede vi til snevejr – desværre 
blev det ikke liggende. Formiddagens 
aktivitet var traditionen tro spejderstrate-
go, hvor store og små spejdere sneg og 
løb rundt på området for at fi nde mod-
standerholdets fane.
Til slut gjorde vi rent og spiste frokost 
udenfor under halvtaget, før vi blev hen-
tet af forældrene – godt trætte efter en 
dejlig tur med. 
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Leder/Grupperåds tur

Juletræsindsamling 7. januar 2012
Af Isabelle Klit Madsen, B.A.

Fredag d. 11/11-11 samledes 17 spej-
der ledere fra Egebjerg i Bjerrehyt-

ten for at komme på en tur, hvor det ikke 
kun var børnene det handlede om. Efter 
en god middag lavet af Søren og Maiken, 
var aftenens program Jonas og Nicolai, 
der fortalte og viste billeder fra deres tur 
på Verdensjambore i Sverige i sommer. 
Derefter var der fri snak på tværs af alle 
enheder.

Lørdag kom Grupperådet også, for der 
skulle vi diskutere Egebjerg gruppes vi-
sion for de næste 5 år. Det startede med 
brainstorm, derefter gruppearbejde og 
konklusion om eftermiddagen. Derefter 
var der tid til en gåtur i efterårs skoven, 
inden vi alle gik i gang med aftensmaden, 
mexicanske pandekager lavet over bål. 
Det gik fantastisk godt, og med Hen-
ning som fyrbøder, var der en meget god 

varme under vores ny pandekage plade. 
De blev hurtig bagt, og efter spisepa-
usen var der kun oprydning og gulvvask 
tilbage, inden vi kørte hjem til kvisten. 
Det var en rigtig god tur, hvor vi også 
havde mange unge ledere med; det var 
stærkt med til at gøre turen så vellykket.

Til slut en stor tak til alle for en rigtig 
god og udbytterig leder/grupperådstur.

Klokken 9.00 stod 7 forældre og 
5 spejdere klar til debut på ju-

letræsindsamlingen, som vi håber, kan 
blive fast tradition i Hansted-Egebjerg.
Med biler og trailere blev gaderne kørt 
tynde, og juletræer blev fyldt i trailerne 
– særligt dem med en pose med mønter 
eller sedler bundet i toppen. Tilbage på 
Kvisten blev træerne tryllet om til en 
lille bunke fl is ved hjælp af en fl ishug-
ger.
Forinden var der blevet delt julehilsner 
ud, så byens beboere vidste, at de kunne 
afl evere deres træ i indkørslen.
I alt blev der samlet knap 100 juletræer 
og kr. 2500,- ind.
Tak for juletræer med vedhæng og til de 
spejdere og forældre, der hjalp i forbin-
delse med indsamlingen.
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Bæverhyttetur til Olufborg
Lørdag morgen den 29. oktober drog 

26 spændte bævere og deres ledere 
til hytten Olufborg for at afholde sæson-
ens første lejrtur. Vi startede ved Kvisten 
og kørte derud i samlet fl ok.
Straks efter ankomst, blev de mange 
øverste køjer i soverummene belejret. 
Der blev indrettet, pakke ud og rede 
senge. Børnene fandt selv sammen med 
nogle gode sovekammerater, hvilket re-
sulterede i to soverum kun med pige og 
tre med drenge.
Flaget blev hejst som det første punkt 
på dagens program. Vi lærte en masse, 
om hvor stille man skulle stå, hilse på 
fl aget og synge. Det med at stå stille 
kunne virke lidt svært for nogle, men til 
gengæld fi k vi brugt en masse krudt på 
nogle gode lege i naturen bagefter.
Ved middagstid samlede alle sultne bæ-
vere sig i spisesalen, for at nyde de de-
jlige medbragte madpakker.
Næste punkt var at lave bævermasker, 
som de senere skulle bruge til bæver-
ceremonien. Bæverne sad sammen med 
deres familier (gruppe på 6-7 børn) og 
tegnede efter skabeloner, klippede ud og 
farvelagde deres helt egen fl otte unikke 
maske. De store bævere i familierne var 
rigtig fl inke til at hjælpe de små, når 
tingene drillede lidt, eller de lige havde 
glemt, hvad lederne havde sagt.
Så blev tiden til eftermiddagsløbet, 
hvor bæverne skulle besøge sine venner 
Spætte, Muldvarp, Frø, Ræv og Pinds-
vin. Vennerne ville vise, hvordan de 
fi nder mad, og lære bæverne, hvordan 
de også kunne hjælpe lidt til. Dette blev 
til fem poster i naturen rundt om hytten 
Olufborg.
Første post var hos Spætten, der skulle 
bruge bævernes hjælp til at fl ytte dens 
mad fra et sted til et andet. Bæverne fl yt-

tede majs med sugerør mellem to tallerk-
ner, der stod med 2 meters afstand.
Anden post var hos Muldvarp, der ville 
vise, hvordan man sagtens kunne fi nde 
mad uden at kunne se ret godt. Bæverne 
brugte føle- og høresansen til at følge et 
reb med bjælder frem til noget mad.
På tredje post viste Frø bæverne, hvordan 
hun spiser, nemlig ved at spytte tungen 
ud af munden for at fange f.eks. fl uer. 
Bæverne prøvede selv at fange fl uer ved 
hjælp af tøjklemmer, snor og pap fl uer.
Fjerde post besøgte bæverne Ræv, her 
havde det regnet så meget om natten, at 
der var kommet en stor sø lige ude foran 
Rævs hule. Bæverne hjalp med at fl ytte 
vandet med skeer, så Ræv igen kunne 
komme ud af sin hule og fi nde mad.
Hos Pindsvin fandt bæverne femte post, 
her viste han, hvordan man kunne fi nde 
mad ved at føle sig frem under blade 
og små grene i skovbunden. Bæverne 
prøvede også at gætte sig frem til, hvad 
de havde fundet uden at se.
Bævernes løb sluttede i hyttens spis-
esal, hvor de sammen med deres kloge 
ven Ugle (lederne) var kreative ved at 
tegne deres ”maskotter” på krympeplast, 
så man kan se, hvilken familie bæveren 
høre til. Maskotterne er bæverens venner 
Spætte, Muldvarp, Frø, Ræv og Pinds-
vin.
Aftensmaden bestod af lækker lasagne 
med gulerødder, agurk, majs og rosiner. 
Alle var godt sultne og nød hyggen om-
kring familie bordene. Desserten blev 
dog et stort drama, for mens vi sad og 
spiste, havde Lossen været på besøg 
i køkkenet og snuppet alle vores søde 
sager. Det var bæverne naturligvis ikke 
tilfredse med, så de gik med deres lom-
melygter ud i den mørke skov og tog 
deres dessert tilbage.

Bæverceremonien, hvor de nye bævere 
blev optaget i fl okken og afgav bæver-
løfte, blev afholdt om aftenen. Bæverne 
havde deres masker på, da de i små grup-
per kravlede gennem bæverdammen hen 
til bæverlederen (Villy) for at få talt lidt 
om bæverløftet, få deres enhedsmærke 
og mærkebogen.
Sidste punkt for lørdagens program, in-
den vi alle sagde godnat, var et indendørs 
lejrbål. Uden bål naturligvis, for det ville 
være for skørt, hvis dette skulle have 
været inden for. Vi sang nogle sange, 
og Villy fortalte en historie, om at man 
skulle lytte dobbelt så meget, som man 
snakkede, da man jo havde to øre og kun 
en mund.
Ca. kl. 21.00 lå alle bæverne klar i deres 
soveposer godt trætte og klar til at sove. 
Allerede kl. 2.00 mente de første bæver-
drenge, at natten var forbi, hvilket de 
hurtigt blev talt fra og puttet igen.
Søndag morgen startede kl. 7.00 med 
morgengymnastik efterfulgt af fl aghe-
jsning og morgenmad. Bæverne fi k pa-
kket alle deres ting sammen og tømt 
soverummene.
Bæverne havde søndag formiddag den 
opgave at tænde bål og derefter lave 
bananasplit. Det var svært at få gang i 
bålet, men da det endelig lykkes nød alle 
varmen, røgen og selvfølgelig de varme 
bananer med pålægschokolade.
Inden vi igen vendte vores snuder hjem 
mod Kvisten og krammede vores glade 
forældre, havde vi en god frokost be-
stående af rugbrød og en god kage som 
dessert.
Det var en super hyggelig hyttetur, hvor 
alle lærte en masse om hinanden, om det 
at være bæverspejder og om alle bæve-
rens venner.
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Juniortur til 
Frydenlundhytten
Løb, kompas og lege var hovedingredienserne i 
juniortroppens tur den sidste weekend i oktober

14 spejdere og 6 ledere tog til Fry-
denlundhytten i Jeksendalen. 

Efter at have besteget bakken indtil fl ere 
gange med bagage og materialer – vi 
kunne nemlig ikke køre helt til hytten, 
men måtte gå op gennem skoven, blev 
vi indkvarteret, spiste madpakker og så 
skulle vi på refl eksløb efter pynt til ka-
gen, og sikke nogle fl otte kager vi fi k 
lavet. Efter lidt pejsehygge var det sen-
getid og vi blev da også rolige på et tids-
punkt.

Lørdag morgen ville vi hejse fl ag, men 
fl agstangen havde ingen fl agline, så vi 
nøjedes med at synge en morgensang. 
Efter morgenmad skulle vi lære at bruge 
kompas og vi blev faktisk så gode, så vi 
forholdsvis nemt kunne fi nde 11 poster 
ved hjælp af kompasretninger.

Efter frokost legede vi ”to mand frem 
for en enke”, kryds og bolle med os selv 
som brikker og xxx. Vi bagte også pan-
dekager over bål – uhm. Det var en efter-
middag fyldt med grin og sjov.

Vi skulle alle sammen være med til at 
lave aftensmad. Hver patrulje fi k et fad 

med forskellige grønsager og lave selv 
deres egne lækre salater. Samtidig skulle 
nogle af os hjælpe med at ordne kød, 
tomatsovs og ris. Vi fi k en rigtig lækker 
middag – ja, vi er altså ret gode.

Da en patrulje havde vasket op, havde 
vi igen pejsehygge og så skulle vi ud i 
mørket på smuglerløb – lidt farligt, ret 
spændende og super sjovt. På løbet blev 
vi stoppet af nogle toldere og nogle af 
dem fandt vi ud af var Morten og Bjørn 
fra Senior. De var åbenbart lige kommet 
forbi.

Efter lidt aftensange og kage skulle vi i 
seng igen – godt trætte, så vi faldt vist ret 
hurtigt i søvn.

Søndag formiddag lavede vi vores eget 
kongespil af rafter, og bagefter spillede 
vi mod hinanden og selvfølgelig vandt 
Pegasus over lederne.

Da vi så havde fået frokost, skulle vi 
gøre rent og så var den tur desværre slut.

Tak til ledere og juniorspejdere for en 
super tur.
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Hansted-Egebjerg Lokalråd
www.hansted-egebjerg.dk

Af Hans Kurt Jacobsen

Lokalrådet holdt møde den 9. januar hos Yvonne 
Christiansen. Vi drøftede en lang række af de emner, 
som var oppe på borgermødet i oktober. 

Vandværksbakken i skoven
Peter Sørensen oplyste på borgermødet, at Skovvej reta-
bleres på stykket ned af Vandværks-bakken i 2012. Det ser 
vi meget frem til. Palle Koch, Skovvej 29, har taget kontakt 
til Horsens Kommune for at høre om planerne for retab-
leringen. Og Palle har lovet at orientere mig, når han hører 
noget.

Cykel- og gangsti langs Egebjergvej
Til en cykelforbindelse mellem Horsens og Egebjerg og 
mellem Egebjerg og Gedved har Horsens Kommune afsat i 
alt 6,6 mio.kr., hvoraf 40 % dækkes af statens Cykelpulje. 
Projektet gennemføres i 2012. Pengene skal dække både 
strækningen fra Gedved til busvejen nord for Egebjerg og 
strækningen fra Gl. Kirkevej gennem viadukten og op til 
Gl. Århusvej.

Vi venter spændt på et udspil fra Horsens Kommune om 
udformningen. I de fem år lokalrådet har eksisteret har 
denne sag haft vores topprioritet. Vi har bragt sagen op ved 
enhver lejlighed, men har ellers været tålmodige. Nu ser det 
endelig ud til at lykkes. 

Bystander
Bystander med opslagstavle er nu bestilt og produceres af 
Horsens Kommunes Jobcenter. Vi var enige om, at den bed-
ste placering af bystanderen er ved fritidscenteret, som vi 
fortsat betragter som byens midtpunkt. Her vil den i øvrigt 
med sin grønne farve falde fi nt sammen med genbrugscon-
tainerne.

Den første bystander, der var en prototype, er opsat i Nim.

Postkasser
Postkassen ved den tidligere Brugs ønsket også fl yttet over 
ved Fritidscenteret. Når vi kontakter Postvæsenet herom, 
vil vi samtidig bede om et par yderligere postkasser. Den 
ene ved det nye butikscenter og den anden ved busstoppest-
edet ved Maskinsliberiet, hvor den vil være fi nt placeret for 
kørende til og fra Horsens.

Kirkestien langs jernbanen i Hansted
Kirkestien langs jernbanen i Hansted er helt groet til og brug-
es ikke, og hegnet langs jernba-nen er gået til. Spørgsmålet 
er, om man kan lade stiarealet tilfalde grundejerne, eller om 
stien og hegnet skal retableres. Det spørgsmål vil vi arbejde 
videre med 

Hjertestarter
Vi har ansøgt Trygfonden om en hjertestarter, som tænkes 
placeret på Egebakken. Her vil den være centralt placeret, 
og der er personale til stede hele døgnet. En hjertestarter 
hjælper den uerfarne førstehjælper til at gøre de vigtige ting 
– og til at gøre dem bedre.

Der fi ndes allerede en hjertestarter på Egebjergskolen, men 
den er kun tilgængelig i skolen åbningstid og efter aftale 
under arrangementer. 

Eksempel på en hjertestarter
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Siden 1929 har denne jernbanebro forbundet de to dele af Kan-
nerupvej mellem Hansted og Serridslev, og beboerne i området er 
glade for den.        Foto: Morten Marboe, Horsens Folkeblad

Fodgængerfelter på Egebjergvej
Vi har rettet henvendelse til Horsens Kommune om at få 
fodgængerfelter på Egebjergvej. Vi skrev således:

”Sidste år blev der anlagt fi ne helleanlæg på Egebjergvej ved 
Kastanjeallé og ved Egedalsvej. Det har især øget sikkerh-
eden for de kørende og til dels også for fodgængere. Da 
mange fod-gængere krydser Egebjergvej de to steder, har vi 
imidlertid fra lokalrådet nu et ønske om, at der laves mark-
ering for egentlige fodgængerfelter, ikke mindst af hensyn 
til sikkerheden for skolebørn og ældre beboere, herunder 
gangbesværede med rollator eller kørestol. Af hensyn til 
disse ønskes kantstenene sænket ved overgangene.”

Horsens Kommune har imidlertid afslået vores ansøgning 
med følgende begrundelse:

” Horsens Kommune har i samarbejde med Politiet valgt at 
etablere helleanlæg uden fodgængerfelter de to steder. Hel-
leanlæggene gør det mere trygt og sikkert at krydse Ege-
bjergvej, bl.a. fordi de dæmper bilernes hastighed, forhin-
drer overhalinger og gør det muligt at stoppe op i hellen 
midt på vejen, såfremt man er usikker på, om man kan nå 
helt over, inden der kommer et køretøj.

Det er Politiet og vores holdning, at helleanlæg er bedre 
uden fodgængerfelter. Et fodgængerfelt giver en falsk tryg-
hedsfornemmelse, for godt nok har de kørende vigepligt, 
men mange kørende overholder ikke vigepligten. Eksem-
pelvis kunne man I uge 3 I år læse i Horsens Folkeblad, at 
to personer ved to forskellige uheld var blevet kørt ned I et 
fodgængerfelt I Horsens by, den ene var en otteårig pige.

Politiets og vores holdning er, at det er mest sikkert, at 
fodgængeren har vigepligten, og venter med at gå over ve-
jen, til der er fri bane, frem for at fodgængeren bevæger sig 
ud i fodgængerfeltet, og så håber på at bilisten overholder 
vigepligten.

Vi meddeler derfor et afslag på jeres ønske om at få eta-
bleret fodgængerfelter på Egebjergvej I Egebjerg.”

Fortov langs Rådvedvej til indkøbscenteret
Lokalrådet har også rettet henvendelse til Horsens Kom-
mune om et fortov langs Rådvedvej ud til det nye indkøbs-
center. Vi skrev således:

”Det er rigtig dejligt, at vi i Egebjerg har fået de nye butikker 
på Egebjerg Bakke. Samtidig er den tidligere Dagli´Brugs 
imidlertid lukket. Det har givet en del af beboerne længere 
vej til indkøb af dagligvare. Heraf er en del beboere afhæn-
gige af at kunne gå for at købe ind, og en del af dem er 
endog gangbesværede og bruger rollator. Derfor har vi i 
Hansted-Egebjerg Lokalråd drøftet de problemer, der er for 
gående ud til de nye butikker. 

Der har mellem Grundejerforeningen Egesholm og ingeniør 
Aage Bodh Nielsen allerede været en mailkorrespondance 
om en sti mellem Egesholm og Rådvedvej. Fra lokalrådet 
skal vi blot gøre opmærksom på, at stien af hensyn til rol-
latorbrugere bør have en fast belægning.

Det er så et stort ønske fra lokalrådet, at der anlægges for-
tov på sydsiden af Rådvedvej på de ca. 200 m. ud til ned-

kørslen til butikkerne. Godt nok vil det måske fortsat være 
muligt at gå bagom ad Egevej og Gl. Kirkevej, men det er 
en omvej ikke mindst for de gangbesværede. 

Vi håber så på, at udstykkeren vil anlægge et fortov ned 
langs nedkørslen til butikkerne.”

Dette har vi fået bekræftet af Jesper Juul Troelsen. Men vi 
har endnu ikke fået svar fra kommunen på henvendelsen. 

Broen på Kannerupvej
Senere er der så dukket den sag op, at Banedanmark af 
økonomiske årsager vil nedlægge jernbanebroen på Kan-
nerupvej. Nu var vi ellers lige så glade for, at Banedanmark 
har opført en ny gangbro over jernbanen i Hansted. 

Banedanmark har forklaret, at Broen ikke er farlig at færdes 
på, men det vurderes, at den inden for et års tid skal reno-
veres for et millionbeløb, og at den skal rives ned om 20-25 
år. Det er dét lange regnestykke, Banedanmark gerne vil ud 
af med nedlæggelsen af broen.

Det vil virkelig være synd og skam først og fremmest for be-
boerne på Kannerupvej. Broen er en integreret del af deres 
hverdag, og de har svært ved at forstå, at en tilsyneladende 
vel-fungerende bro skal nedlægges. En nedlæggelse af 
broen vil blandt andet føre til en øget landbrugstrafi k på de 
smalle veje uden fortov i Hansted.

Kannerupvej og broen bruges om sommeren af borgere, der 
vil besøge det nye rekreative område med naturstien langs 
Ll. Hansted å og søen i Hansted Skov. Og denne trafi k vil 
formentlig øges yderligere, når Børnebondegården i Ser-
ridslev åbnes i foråret, hvor mange sikkert gerne vil besøge 
begge steder og derfor naturligt ville køre ad Kannerupvej.

Lederen af Horsens Kommunes trafi k- og vejafdeling, 
Niels Christian Mikkelsen, har understreget, at det ikke 
er kommunens ønske at nedlægge broen, men at man 
blot har svaret på Banedanmarks spørgsmål, om det er 
teknisk muligt at lave en alternativ vejføring. Det er muligt, 
men vi har ikke i kommunen taget stilling til, om det er en 
god idé at gøre det. I sidste ende er det Banedanmark, der 
efter at have rådført sig med borgere og kommunen bestem-
mer, om broen skal nedlægges. 

Lokalrådet ønsker, at broen renoveres og bevares.
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Hansted Sognearkiv
Hansnsteted Sognearkiv har ikke faf st åbningstid.. Man
mmå rinngeg  eller maile til os, hvoreftfterer v vi kakan trræfæ fe
afaftatalele o om at mødes i lokalet på Egebb kakkken.
Vi hjælper fortsat gerne med at skaffe de informa-a
tioner, I har brug for, og som vi måske har i arkivet. 
Kontakt os ved at skrive eller ringe til

Mogens Kirkegaard
E-mail: momogens.kirkegaaard@s@stoofafanenet.t.t.t..dkdkdkdkdkdkdkddkd
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Broen 24. årgang - nr. 22 47December 2011 - januar - februar 2012 

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.



Din lokale
varmeleverandør
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