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Når jeg nu sidder og skal skrive 
denne klumme til BROEN, så 
er det jo i en tid, hvor vi her i 

vores område har været og stadig er 
ramt af stærke følelser fra stor glæde og 
stolthed over de store begivenheder, der 
fi nder sted i vores kommune omkring 
EU formandskabet, Giro d’Italia og AC 

Horsens’ bedrifter, til stor og fortvivlet sorg over Jan Trøj-
borgs pludselige død, og vi er dybt berørt af hans bisæt-
telse, som hele landet tog del i. 

Peter Sørensen var ved Jan Trøjborgs side og gav hjerte-
massage på stedet. Peter var naturligt i centrum ved bi-
sættelsen. Nu har han overtaget borgmesterposten og skal 
løfte det store ansvar efter Jan Trøjborg. Jeg er sikker på, 
at vi alle her i Egebjerg føler med Peter over det store pres, 
der så pludseligt er lagt på hans skuldre. Igen kommer så 
en følelse af stolthed, at det er en Egebjerg-dreng nu leder 
vores kommune. Jeg er sikker på, vi alle har stor tiltro til, 
at Peter vil løse opgaven rigtig godt, og vi ønsker lykke til. 

Fra sidste nummer af Broen skiftede vi til at få trykt 
BROEN hos Lundgreen Grafi sk A/S og samtidig til bedre 
papirkvalitet og farvetryk på alle sider. Da jeg afl everede 
bladet til trykning, fi k jeg fl ere gode råd. Tak til Lund-
green Grafi sk for dem og for et fl ot arbejde. Flere har sagt 
til mig, at det har givet et fl ot blad, og det synes jeg da 
også selv. 

En af nyskabelserne i sidste nummer var, at kalenderen 
blev placeret på midtersiderne, så den let kan tages ud og 
sættes på opslagstavlen. Det er kalenderen også i dette 
nummer. Denne gang var der ellers fl ere ting, som kunne 
være bragt som midtersider. Det gælder eksempelvis by-
festprogrammet. Det har vi i stedet fået indlagt løst midt 
i bladet, så det er lige til at tage ud. Det andet eksem-
pel er billederne af årets konfi rmander. Men dem regner 
jeg med, at konfi rmanderne, familie og venner nok fi nder 
frem til at klippe ud af bladet. Ellers kan billederne jo også 
fi ndes og udskrives fra www. hansted-egebjerg.dk.

Det er et rigtig fl ot byfestprogram, der følger med dette 
nummer af BROEN. Herligt at se det fi ne samspil mel-
lem mange foreninger og institutioner, der bidrager til 
programmet. Der er rigtig mange aktiviteter, som vi har 
mulighed for at tage del i. Det håber jeg, at rigtig mange 
vil gøre. Det fortjener arrangørerne.

Bladet har en artikel med om de nye almene boliger, som 
Andelsboligforeningen Odingaard opfører på Egebjerg 
Bakke. Der er eksempler på tegninger af boligernes ind-
retning. Jeg synes selv, at det er spændende at studere så-
danne tegninger og forestille sig, hvorledes de omkring 
200 nye beboere vil fi nde sig til rette i de nye boliger.

Næste nummer af BROEN udkommer sidst i september. 
Så vi har forhåbentlig en dejlig sommer foran os, inden 
vi høres ved igen. Så nyd sommeren. Husk også at kigge 
ind på www.hansted-egebjerg.dk, der kan jo dukke nyt op 
i mellemtiden.
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Snart 60 almene familieboliger på 
Egebjerg Bakke
              

Som kranerne på Egebjerg Bakke 
viser, er der nu godt gang i byg-
geriet for Andelsboligforeningen 

Odinsgaarden af 60 almene boliger, 
heraf 36 boliger som dobbelthuse med 
integreret redskabsrum samt 24 boliger 
med elevator i punkthuse (stue, 1. og 2. 
sal).
Som det første opføres alle dob-
belthusene, der bygges som 3 og 4 rums 
boliger. Herefter bygges der to punkt-
huse, der kommer til at ligge nærmest 
ved Gl. Kirkevej.
I punkthusene bliver der 2, 3 og 4 rums 
boliger med adgang fra trapperum med 
elevator.
Boligerne placeres på det skrånende 
terræn fra GI. Kirkevej og ned mod en 
mindre sø. Bebyggelsen vil derfor bære 
præg af lys, luft og udsyn omkring bo-
ligerne.
Det forventes, at de første boliger bliver 
klar til indfl ytning fra oktober/novem-
ber 2012. Allerede nu kan man blive 
skrevet på venteliste hos Odinsgaard. 
Udlejningen forventes at starte inden 
sommerferien.
Er du interesseret i at komme på ven-
teliste til Egebjerg Bakke, eller har du 
andre spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Odingaards kontor på Spedal-
sø Torv 4, Horsens - tlf. 75622911, eller 
via e-mail post@odinsgaard.dk.
Du kan også fi nde mere information om 
boligernes indretning og størrelse samt 
huslejernes størrelse på www.hansted-
egebjerg.dk

Projektet
På den kuperede grund i Egebjerg 
er udlagt 60 boliger fordelt på 36 
dobbelthuse og to punkthuse med 
12 boliger i hver. Boligerne i dob-
belthusene er fordelt på 4 forskellige 
typer i størrelser fra 100 til 110m2

Langt størstedelen af boligerne, er på 
trods af det kuperede terræn, handi-
capvenlige, hvad angår adgangsveje til 
boligerne og indretningen af selve bo-
ligen.

Alle boliger i dobbelthuse har adgang 
til syd el. vestvendt terrasse og parke-
ringsmulighed ved egen bolig.

Boligerne er indrettet med skur, bryg-
gers, toiletlbad, to/tre værelser og rum-
melig stue med åben køkken/alrum, alle 
velegnet som familieboliger.

Boligerne i punkthuse har parkerings-
mulighed på fælles p-plads.

Der er adgang til eget depot rum og 
cykelparkering i kælderen i det ene 
punkthus. Boligerne har syd el. vest-
vendt altan/terrasse.
Boligerne varierer i størrelse fra ca. 65 
m’ - 110m’ fordelt på 4 forskellige ty-
per med henholdsvis toilet/bad, et/el. 
to værelser, rummelig stue med åbent 
køkken/alrum. 
Boligerne har en stor grad af tilgænge-
lighed med fx. rampe til indgang, eleva-
tor og er generelt rummelig indrettet.
Alle boliger er ligeværdig placeret 
således at udsigt og sollys er tilgo-
deset. Området vil fremstå grønt og 

tilgængeligt med fælles opholdsarealer 
for både børn og voksne. Beplantnin-
gen i området er af varieret karakter fra 
frugttræer til mere vild og lav bevoks-
ning.
Byggeriet opføres i energiklasse 1.

Materialer
Bygningerne fremstår i mørke tegl. der 
falder godt ind i naturen og med åbne 
glaspartier, der giver lyse boliger med 
gode udsigtsforhold.

Overfl aderne i boligerne er generelt 
lyse og rengøringsvenlige. Gulvet er 
lakeret asketræ, som er gennemgående 
i alle rum. I køkkenzonen er linoleum 
og der er lyse klinker på badeværel-
set. Køkken-, bad og garderobeele-
menter er hvide med laminatbordp-
lade og rusUri stålvask. Alle værelser 
har fastmonterede garderobeskabe. I 
køkkenet er der installeret køl/frys, 
komfur, ovn, emfang opvaskemaskine. 
I badeværelselbryggers er tørretum-
bler og vaskemaskine. I stuen og på 
værelserne er der udtag for antenne, 
samt mulighed for tilslutning af telefon 
og internet.
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Beliggenhed
5 km nord for Horsens, i Egebjerg, 
ligger Andelsboligforeningen Odins-
gaards nye afdeling. Afdelingen kaldes 
Egebjerg Bakke og er placeret på en 
sydvendt bakke med udsigt til kuperet 
landskab og Horsens by.

Boligerne ligger i tæt forbindelse til 
indfaldsvejen til Horsens og dermed 
også motorvejen, dog samtidig tæt på 
både natur og by.

I den nye udstykning er en dagligvare-
butik og en bagerbutik opført, og der 
er planlagt med udbygning af fl ere bu-
tikker. Endvidere er boligerne placeret 
tæt på skole og sportsfaciliteter. Den 
sydlige del af udstykningen er et grønt 
naturområde med sø , gangsti, leg- og 
opholdsarealer.
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Boligernes
placering,
huslejer og 
indskud samt
eksempler på 
indretning
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U 8 mix blev jysk/fynske 
mestre i indefodbold

Af Bent Nørgaard

Her har vi holdet fra Egebjerg, 
der blev jysk/fynske mestre i 
indefodbold for U8 mix. 

Det var en dag, hvor der både blev 
spillet fodbold og spist masser af kage, 

som fl ere forældre havde med. 
Holdet spillede nogle tætte kampe, 
men de havde styr på det. De vandt fi re 
kampe og spillede en enkelt uafgjort. 
Det var rigtig fl ot.

På billedet ses Jesper og Nina, som er 
holdets trænere.
Spillerne er fra venstre Kasper, Tobi-
as, Bjørn, Gustav, Ruben, Kirstine og 
Mathias liggende.
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Lørdag den 21. april var alle EIF 
U9 og U10 fodboldpiger sam-
let til træningsstævne i Egeb-

jerg. Der blev spillet kampe på tværs af 
byer, alder og køn. Der blev kæmpet, 
fi ghtet, hygget og grinet. Trods kulde og 
småregn, havde alle en fantastisk dag.
Tak til alle de hold, som kom og var 
med til denne dag i fodboldens tegn.
Efter veloverståede kampe fi k vi fi nt 
besøg. Morten Rasmussen fra AC 
Horsens’ superligahold kom og skrev 

U9 / U10 fodboldpiger 
træningsstævne 

Af Lene Koch

autografer til alle børnene. Det var 
et kæmpe hit – børnene stod i lange 
køer for at få autografer. Til slut blev 
alle børnene fotograferet sammen med 
Morten Rasmussen.
Herefter stod den på spisning og hygge 
i cafeteriet for alle spillere, forældre og 
søskende, samtidig med at der var ”tar-
zanbane” i hallen, hvor børn og barn-
lige sjæle kunne boltre sig.
Tak for en dejlig fodbolddag.
Hilsen Jeppe og Lene
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Overnatnings-/træningscamp 
for U 9 fodbolddrenge

Af Lars Vissing Andersen

Fredag den 30. marts mødte 21 
fodbolddrenge ind omklædte og 
klar til en fodboldtræningsweek-

end, som var tænkt som afslutning på en 
god indendørs sæson.
Hallen var til vores rådighed hele week-
enden og vi startede med at få besøg af 
de to superligaspillere fra AC: Nabil 
Aslam og Frederik Rønnow, som skulle 
gæstetræne med lidt skudtræning og 

straffesparkkonkurrence, hvilket dren-
gene gik meget op i.  Derefter var der 
tid til spørgsmål og autografer.

Da vi havde sagt farvel til de to spillere 
var det blevet tid til noget aftensmad, 
som blev indtaget i højt humør. Så 
havde spillerne lige tid til lidt hygge i 
klubhuset, hvor de skulle sove.

Drengene blev kaldt i hallen, hvor de 

skulle have 1-1,5 times boksetræning, 
anført af boksetræner Lone Kvist. Der 
blevet klaget over sidestik, og det var 
hårdt - men da drengene blev klar over, 
at det intet hjalp, gik de til træningen 
med god energi og fi ght.

Godt trætte men glade havde drengene 
popcorn og kagepause, hvorefter der at-
ter blev trænet fodbold. Godt kl 23 lå 
drengene i deres soveposer efter et vel-
fortjent bad - og der gik ikke langt tid 
før der var ro.

Lørdag morgen efter morgenmaden 
var der forskellige træningsøvelser, og 
formiddagen blev afsluttet med en lille 
turnering. Så var det atter blevet tid til 
lidt proviant, og derefter blev vi kørt 
ind til svømmehallen ved Forum. Her 
havde drengene knap 3 timer, hvor de 
kunne boltre sig i vandet, hvor der blev 
badet og sprunget fra vipper til den store 
guldmedalje. Vi blev alle hentet igen 
og sluttede weekenden af med fælles 
kaffebord for både spillere, søskende 
og forældre. 

Jeg vil gerne sige tak for den fl otte gave, 
som jeg fi k af drengene.
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Afslutningsstævne for 
U6 Mix håndbold

Af Lene Petersen

Vores sidste stævne i denne sæson blev afholdt i 
Søvind. Friske drenge og piger mødte op – kamp-
klare og med gejst. Med dæmpet belysning, højt 

musik og indløb på række, blev stævnet skudt i gang.

Vi spillede 6 kampe, og alle piger og drenge kæmpede det 
bedste de havde lært. Der blev scoret mange fl otte mål, red-
det mange fl otte skud og resultaterne var fl otte.

Guldmedaljerne kom velfortjent i hus. Godt gået drenge og 
piger!
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Overnatningsstævne for U 10 
håndboldpiger  

Af Linette og Pia 

Fredag den 23 marts drog vi (10 spillere og 2 trænere) 
af sted til Gråsten Skole, hvor vi skulle indkvarteres 
og være de næste to dage som afslutning på en god 

håndboldsæson. Aftenen startede med storskærm og x-factor 
fi nale og derefter hygge i klasselokalet, hvor stemningen var 
helt i top. 
Tidlig lørdag morgen efter et hurtigt morgenmåltid tog vi 
bussen ud til den hal, hvor vi skulle tilbringe dagen. Vi start-
ede godt ud med at vinde de to første kampe rimelig ubes-
været, og stemningen og optimismen fejlede ikke noget. I de 
lidt lange pauser, vi havde, tilbragte vi tiden ude i det dejlige 
vejr, hvor vi spillede fodbold, gik tur og spiste is.
Over middag skulle vi spille den sidste kamp som ville af-
gøre, om vi skulle gå videre næste dag som nr. 1 i puljen. 
Pigerne spillede en pragtkamp, så vi vandt, hvilket betød at 
vi gik videre som nr. 1 og derved skulle spille som de seneste 
søndag. 
Turen gik med bus hjem til skolen igen, hvor pigerne fi k et 
velfortjent bad og blev omklædt, så de var klar til diskotek 
senere. Chips, sodavand og diverse proviant, som vi var ble-
vet forsynet med af forældrene, blev sat på bordene, og så 
blev trænerne sendt udenfor, så pigerne kunne hygge. Af-
tenen gik med hygge sammen med U 12 pigerne fra Egebjerg 
og sodavands-discotek. 

Søndag havde vi god tid til både at spise morgenmad og gå 
en tur i Gråsten Slotspark, hvor vi spiste vores middagsmad. 
Så skulle vi endelig spille kamp, hvor vi vandt den første 
kamp. Derefter var det vind eller forsvind kamp, hvor vi 
skulle spille mod et rigtigt godt hold, som havde vundet alle 
deres kampe rigtigt stort dagen forinden. Noget nervøse gik 
vi ind på banen for at gøre vores bedste, mens vi frygtede det 
værste. Pigerne viste, at de ville vinde og efter omkamp og 
med en etmåls sejr var vi gået videre i fi nalen. Finalen blev 
spillet, og vi kæmpede det bedste pigerne havde lært, men 
vi tabte med et enkelt mål - men en fl ot 2. plads blev det til, 
hvilket vi var meget stolte over. Efter præmieoverrækkelsen 
gik turen hjemad. Vi kunne se tilbage på nogle dejlige dage 
med gode kampe og hyggelige timer for både spillere og træ-
nere.
Vi kunne nu kun holde en lille uges pause - for weekenden 
efter skulle pigerne spille om kredsmesterskabet, hvor vi 
efter et nederlag og en sejr fi k overrakt en fl ot sølvmedalje.
Vi vil gerne takke spillere og forældre for en rigtig god hånd-
boldsæson, hvor vi kan tælle en guldmedalje for 1. pladsen i 
kreds Cup i B-rækken, 1 sølvmedalje i kredsmesterskaberne 
og en 1 sølvmedalje til Gråsten Cup – så super fl ot gået piger. 
Også en tak for gaven. 
Vi glæder os til næste sæson.
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Håndbold U 12 Piger
sæsonen 2011/12

Af Susanne Steffensen

Vi vil gerne sige tak til pigerne, deres forældre, klub-
ben og ikke mindst Støtteforeningen for en super 
god, lærerig og udviklende sæson, hvor vi til dels 

var et ”nyt hold” af primært 1. års U-12 piger, som skulle 
lære at spille med streg og 6 markspillere.

Et kort overblik over sæsonen……..

Vi startede sæsonen med at komme i A-rækken, hvor vi 
mødte de allerbedste hold i vores del af landet.

Pigerne kæmpede hver weekend en vis del ud af bukserne, på 
trods af den ”overmagt” vi til tider mødte. Holdet formåede 

at holde humøret og moralen oppe trods de nederlag, vi fi k.

Dette var også en periode, hvor pigerne blev bevidste om, at 
de ikke behøvede at være ”så fl inke” over for modstanderne 
- håndbold er også en kontaktsport. Dog har vores piger hele 
tiden vist en god fairplay indstilling.

Efter jul kom vi i B-rækken, hvor modstanden stadig var 
en stor udfordring, men pigerne blev ved med at kæmpe og 
havde nogle meget tætte kampe.

Forældrene mødte altid talstærkt op, også når det var 
udekampe……ja nogle gange var vi næsten i overtal på side-
linjen. Det har betydet meget for os alle på og omkring hol-
det.

I juledagene var vi til DGI-stævne i Forum Horsens, hvor pi-
gerne kom i fi nalen, med nissehuer på hovedet og TV-Syd på 
side-linien. Finalen blev dog knebent tabt, men om aftenen 
kunne vi se os selv i TV’et.

Vi sluttede sæsonen af med et 3-dages stævne i Gråsten, hvor 
vi med stor hjælp fra Egebjerg-Hansted Støtteforening kunne 
tage 12 spillere med til en god, social og hyggelig weekend 
med fokus på håndbold. Der blev kæmpet mange kampe, 
bl.a. i bussen til og fra hallerne, hvor der blev sunget om kap 
mellem holdene. 

Fredag aften blev der kæmpet om, hvem der skulle vinde 
X-faktor, som blev vist på storskærm, og lørdag aften blev 
der kæmpet om de bedste dansetrin til tidens musik, da der 
var disco.

U-12 pigerne blev nr. 2 i deres pulje og kom i kvartfi nalen i 
A-gruppen, hvor holdet efter en hård og tæt kamp måtte se 
sig besejret. Men alt i alt et super stævne for pigerne og os 
trænere med en god økonomisk støtte fra Egebjerg-Hansted 
Støtteforening.

Afslutningsvis vil vi, Henning og Jens, gerne sige tak til jer 
forældre for jeres store støtte og opbakning i.f.t. til jeres pi-
gers håndbold, og tak fordi vi har måttet ”låne” jeres piger 
gennem sæsonen.

Vi ser frem til en ny, spændende og udfordrende sæson 
2012/13.

Med venlig hilsen 

Henning Daugaard og Jens Gydesen

PS Vores piger vil meget gerne have en sweatshirt med 
navn på.  Så er der en læser, der tænker: ”Det vil jeg 

da gerne sponsere” så kontakt Henning på tlf. 52 39 87 17 
eller Jens på tlf. 50 80 15 50……mange tak.
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Håndbold U 14 piger
sæsonen 2011/12

Af Lena Pagh Grimstrup

I sæsonen 2011 og 2012 har Egebjerg IF haft to U14-pige 
hold, som begge har haft en rigtig god sæson. Før jul 
spillede 1. holdet i A-rækken, men måtte desværre ned 

i B-rækken efter jul. I B-rækken var holdet meget tæt på at 
blive puljevinder, men den afgørende kamp mod Them blev 
desværre kun vundet med 2 mål, hvor det krævede en 4 måls 
sejr, at blive puljevindere.
2. holdet spillede i C-rækken før jul, hvor de blev en sikker 
pulje vinder, så de spillede ligeledes i B-rækken efter jul, 
hvor de sluttet på en fl ot plads midt i rækken.
Som afslutning på en rigtig god sæson tog vi 12 spillere og 2 
ledere til Vissenbjerg Cup i weekenden den 20.-22. april. Vi 
indledte stævnet med at spille uafgjort 9-9 mod Hover fredag 
aften. Lørdag formiddag tabte vi den første kamp med 10-6 
til et godt spillende hold fra Slangerup. Om eftermiddagen 
spiller vi den sidste puljekamp, hvor vi desværre igen tabte 
denne gang med 2 mål efter en fl ot slutspurt i de sidste minut-
ter. Resultaterne betød, at vi gik videre i B slutspillet, hvor vi 
indledte med et knebent nederlag lørdag aften på 9-10. 
Efter en hyggelig og sjov lørdag aften med diskotek og nye 
bekendtskaber, skulle pigerne spille deres næste kamp sønd-
ag formiddag. Lidt trætte og ømme i kroppen spillede pi-
gerne uafgjort 5-5 inden de sluttede stævnet af med en fl ot 
sejr på 10-2 over Skovlunde 2. Dejligt at se mange af pigerne 
kom på måltavlen i den sidste kamp – måske skyldtes det 
god opbakning fra forældre og drengene fra Langeskov.  
Glade og trætte vendte vi søndag eftermiddag hjem mod 
Egebjerg mange gode håndboldoplevelser rigere og med 
en lille smule held havde resultaterne været bedre, men de 
berømte marginaler var ikke på vores siden i de tætte kampe. 
Som trænerteam siger vi tak for en rigtig god sæson og der 
skal lyde en stor tak til GMR maskiner, som har bidraget med 
spillertøj til pigerne og Middelfart Sparekasse og Marselis 
Tømrer & Snedker som har sponseret sweatshirts.
Mange håndbold hilsener
Lars og Lena 

Til slut skal der fra håndboldafdelingen lyder et stort 
tillykke til vores lokale håndboldpige Steinunn Hans-
dottir , som er udtaget til DHF talenttrup for U18-

spillere. Steinunn startede sin håndbold karriere i Egebjerg, 
inden hun som U12-pige fl yttede til HH, hvor hun har spillet 
siden. Vi ønsker Steinunn held og lykke med udtagelsen og 
håber at se hende på det endelige U18-landshold. 

Håndbold ungdom
U 14 piger U 16 piger
U 10 piger eller drenge

mangler trænere til næste sæson.

Brænder du eller I efter en tjans i 
klubben - så er chancen her.

Kontakt undertegnede 
for yderligere oplysninger.

Egebjerg IF
Håndbold ungdom

Ulla
Tlf. 23 71 88 38
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Træningstider:  

HÅNDBOLD 
EGEBJERGHALLEN 2012/13 
 

 

Mandag: Tidspunkt: Årgang: Trænere: 
U 6    mix 16.00 – 17.30 2006-senere Lene Petersen 
U 8  mix 16.00 – 17.30 2004-05 Lene Petersen 

U 12  piger 17.30 - 19.00 2000-01 
Linette Duch, Pia Højberg, 
Henning Daugaard og 
Jens Gydesen 

Tirsdag:    
U 14 piger 18.00 – 19.30 1998-99 ?????????? 

?????????? 
Se opslag på forrige side. U 16  piger 18.00 – 19.30 1996-97 

Serie 1+3 damer 19.30 – 21.00   

 

  Torsdag: 

U 12 piger 15.30 - 17.00 2000-01 
Linette Duch, Pia Højberg, 
Henning Daugaard og 
Jens Gydesen 

U 10 piger 17.00 - 18.00 2002-03 Charlotte Højberg og 
Marlene U 10 drenge 17.00 – 18.00 2002-03 

U 14 piger 19.00 – 20.30 1998-99 ?????????? 
?????????? 
Se opslag på forrige side. U 16  piger 19.00 – 20.30 1996-97 

Serie 1+3 herrer 20.30  -  22.00   
Opstart: Micro (U6+U8) uge 36 – Øvrige uge 33. 

Kontaktperson senior: 
Kontaktperson ungdom: 

Allan Johansen 
Ulla Jørgensen 

Tlf. 51 26 70 99 
Tlf. 23 71 88 38 

Vel mødt til såvel 
nye som gamle 
spillere 
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Renovering af cafeteriet
Så skete det…. 

Langt om længe var der 
to stærke og praktiske 

mænd, som ville hjælpe 
med at renovere cafeteriet.

Det har længe været et stort 
ønske, at få fl yttet om på ting-

ene, så det kunne give noget 
mere bordplads. Og resultatet er 

blevet super godt, så MANGE tak for 
jeres store hjælp Allan Johansen og 

Lars Jensen.

Og MANGE tak til 
Egebjerg El, som 
har sponseret et an-
det komfur til cafeteriet.
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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
Juni og juli ferie. Næste spilleaftener er den 28. august og 25. september.

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:
februar

200 kr. Birgit Kjær, 100 kr. Hans 
Thomsen, 100 kr. IIrma Sahner, 50 
kr. Carsten Rosendahl, 50 kr.  Viola 
Kristoffersen, 50 kr. Alice Hansen, 
50 kr. Børge Runge.

marts
200 kr. Birgit Madsen, 100 kr. Al-
lan Jenkins, 100 kr. Karen Jensen, 
50 kr. Kaj Sørensen, 50  kr. Hans 
Christian-sen, 50  kr. Kjeld T. An-
dersen, 50 kr.  Poul F. Hansen.

april
200 kr. Inger Jørgensen, 100 kr. Peter 
Sørensen, 100 kr. Familien Olesen, 
50 kr. Mogens Damsgård, 50 Kr. Ove 
Frost, 50 kr. Christian Lind, 50 kr. Pia 
Braae.

U 9 Piger, U 10 & 12 Piger 
VGIF cup 2012.   

Hansted Tømrer & 
Snedkerforretning

Støtteforeningen Inter Sport

U 9 Fodbold.      

Stor tak til månedernes sponsorer:

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

stykke arbejde i støtteforeningen til gavn for jeres børn. 
Derfor denne henvendelse til jer forældre: Køb et medlemskab, det koster kun 100 kr. årligt, 
og der er god mulighed for at vinde en af månedens 7 præmier.         

Alle Holdledere og trænere for ungdomshold i EIF kan søge Støtteforeningen 
om et beløb til deres hold til f.eks. stævner, afslutning o.lign.

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 Lokalråd
www.hansted-egebjerg.dk

Af Hans Kurt Jacobsen

 Åben by
Horsens Kommune gennemførte lørdag den 21. april et 
storstilet ”Åben by” arrangement med boder på Rådhustor-
vet og i rådhusets forhal, med buskørsel rundt i byen og 
med åbent hus hos ejendomsmæglere og boligselskaber. 
Formålet med arrangementet var at vise potentielle tilfl yt-
tere, pendlere, borgere og borgernes venner udenfor kom-
munen, hvad Horsens har at byde på, når det handler om 
kvaliteterne omkring hverdagen, skolen, fritiden m.m. 

Hansted-Egebjerg lokalråd var repræsenteret med en lille 
stand i rådhusets forhal. Fra lokalrådet ville vi godt bidra-
ge til arrangementet. Dels vil det jo lette trafi kken også i 
og omkring Hansted og Egebjerg, hvis fl ere pendlere fl yt-
ter til byen. Dels ville vi også gerne gøre opmærksom på 
Hansted-Egebjerg, som et godt sted at bo. Tæt på dejlig na-
tur og alligevel tæt på Horsens by og motorvejen. Og med 
velfungerende skole, børnepasning, kirke, forsamlingshus, 
forretninger og vores righoldige foreningsliv. 

Hans Thomsen havde medbragt en række publikationer om 
Hansted-Egebjerg og på computer kunne vi vise billedse-
rier fra vores område, herunder billeder fra naturstien langs 
Ll. Hansted Å og Hansted Skov samt den nye bebyggelse 
på Egebjerg Bakke. 

Det var et stort og fl ot arrangement. Det var måske ikke 
fordi, vi havde så mange besøgende ved vores lille bod. 
Men vi havde nogle hyggelige timer og fi k blandt andet 
besøg af nogle tidligere beboere fra Hansted-Egebjerg, som 
vi fi k en hyggelig snak med. 

Cykelsti til Gl. Århusvej
Horsens Kommune arbejder nu på at projektere cykelstien 
fra Gl. Kirkevej til Gl. Århusvej. Det er et vanskeligt vej-

stykke at anlægge cykelsti ved, og det er da også forklaring-
en på, at det ikke er sket tidligere. Men nu arbejdes der altså 
på sagen, og der er ca. 5 mio. kr. til rådighed. Så nu må det 
lykkes. 

Vi har tillid til, at kommunens teknikere nok skal fi nde en 
god løsning. Og naturligvis ser vi med spænding frem til 
resultatet. 

Postkassen fl yttes
Vi har nu bedt om at få fl yttet postkassen fra den tidligere 
Dagli’Brugs på Egebjergvej 173 til Fritidscentret lige over 
for på Egebjergvej 172. Spørgsmålet om at få fl ere postkas-
ser i området er nok ikke ligetil, idet der landet over ned-
lægges mange postkasser. Men vi vil da prøve. 

Hjertestarter
Vores ansøgning til Trygfonden om en hjertestarter til pla-
cering på Egebakken har vi endnu ikke fået svar på. Der 
kan gå helt frem til 1. juli, før vi får svar fra fonden.

Vi har til gengæld hørt, at Ældrerådet arbejder for, at der 
skal være hjertestartere ved alle plejehjem, så der arbejdes 
altså mod samme mål fra to sider, så må det da kunne lyk-
kes. 
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening
Program for juni til oktober 2012

Torsdag 26. april var der generalforsamling.
Der var pæn tilslutning. Ruth, Ninna og Lis modtog gen-
valg. Aften blev afsluttet med banko spil og kaffe.

Kommende aktiviteter:
Torsdag den 14. juni sommerudfl ugt til 
Odense.
Vi starter fra Egebjerghallen kl. 10.00. Vi kører mod Odense 
og fi nder et dejligt sted, hvor vi spiser middag, derefter en 
sejltur på Odense å. Turen går videre til den japanske have, 
hvor der vil blive fortalt lidt om haven. På vejen hjem får 
vi kaffe.
Pris pr. deltager 300 kr. forventet hjemkomst kl. ca. 18.00. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 1. juni.

Torsdag den 13. september besøger vi Fru 
Møllers Mølleri.  
Vi starter fra Egebjerghallen kl.15.30 Vi kører i private 
biler. Vi skal se mølleriet og en anderledes gårdbutik. Vi 
må desværre afl yse besøget i Gårdbutikkens Restaurant. Vi 
fi nder et andet sted. 
Pris pr. deltager 150 kr. + drikkevarer. Tilmelding til besty-
relsen senest den 3. september.  
Tirsdag den 9. oktober Bowling.
Vi mødes kl. 17.45  Strandkærvej 87, hvor vi først bow-
ler derefter buffet. Deltagere, der ikke bowler, er også 
velkomne. Pris med bowling er 160 kr. uden bowling 
125 kr. Tilmelding til bestyrelsen senest den. 1. oktober.

Kom og se, hvad husholdningsforeningen har 
af aktiviteter, da vi syntes der er go’ plads 

til nye medlemmer, mænd /ledsager er altid velkommen. 

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
Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 68
Ninna Thomsen Vestrehøjsvej 12 29 86 65 01
Lis Stouby Kærvej 14 75 65 62 88

Og nogle fi k sig en svingom, skønt at vi er så friske Mandag den 12 marts havde vi en rigtig hyggelig spise 
sammen aften med dejlig musik, vi kunne synge med på.
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Nu er foråret kommet og ung-
domsskolen er ved at lukke 
ned for sæsonen i skrivende 

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

Undervisningsholdene sluttede først 
i marts måned med det årlige tilbage 
vendende forårsshow, hvor de unge i 
Horsens Ungdomsskole viser offent-
ligheden, hvad de har lavet i løbet af 
sæsonen. Der var alt fra musik, mad, 
billeder m.m. Det var en dag med 
mange besøgende.

Klubben vil holde åbent fredag og 
lørdag aftner i forbindelse med by-
festen.

Kommende aktiviteter i næste sæson 
kan fi ndes inde på vores hjemmeside 
UNGHORSENS.DK Egebjerg

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

VI STARTER OP IGEN MAN-
DAG D. 27. AUGUST Kl. 19.00 
med grill pølser til de unge og de 
voksne. Der vil være en lille sur-
prise, i løbet af aften.

Fodboldstævne i ungdomsskolen

Ungdomsskolens årlige fodbold-
stævne blev afviklet søndag 
den 18. marts 2012. For sjette 

år i træk afholdt ungdomsskolen fod-
boldstævne i Egebjerg hallen.
Der var 13 tilmeldte hold, hvor der 
måtte være 6 spillere på hvert hold. Et 
hold mødte desværre ikke op, så det gav 
en lille ændring i turneringsplanen. Der 
var næsten et hold fra alle ungdomssko-
lens klubber i Horsens kommune, det 
kneb dog lidt for de ydre distrikterne at 
stille med hold.
Ud over de fremmødte hold var der 
også en del fremmødte tilskuere, inkl. 
forældre som havde kørt de unge.
Stævnet blev afholdt i ro og mag, ingen 
konfrontationer. Alle var mødt frem 
med god kampånd.
Bedste spiller pokalen gik igen i år til 
Thui fra Østbasen for hendes gode kamp 
gejst, fi ghter vilje og hendes overblik 
over sine medspillere under kampen.

Fairplay pokalen gik til Marianne fra 
DK MSN (Egebjerg), for hendes måde 
at drage omsorg for sine medmennesker 
både ude og inde på banen.
Østbasen blev vinderne for 6. År i træk 
og dermed generobrede de vandrepoka-
len. Team Træls (Stensballe) løb af med 
anden pladsen. Mågerne Df (Torsted) 
løb med tredje pladsen.
Vi vil hermed gerne rette en stor tak til 
følgende sponsorer, som var med til at 
gøre dette stævne muligt:
STOFA, BOWL & FUN, SYDBANK, 
STADIUM, MUNCH FORSYNIN-
GER, MASCOT, EJSTRUPHOLM 
TRÆLASTHANDEL, HORNSYLD 
KØBMANDSGÅRD, MC DONALDS, 
ANDREAS V, BOG & IDE og UNG-
DOMSSKOLEN.
Vi håber at mindst ligeså mange unge 
vil være med næste år, når vi gentager 
succesen.

HYTTETUR I SØHØJLANDET

I år fra 30. marts til 1. april havde 
ungdomsskolen arrangeret en hyt-
tetur til Troldhytten i Søhøjlandet 

ved Silkeborg. Det var en rigtig hyg-
gelig og sjov tur, fordi der var en masse 
muligheder for at lave noget sammen 
med de andre fra klubben, som man i 
dagligdagen ikke er så meget sammen 
med. Der var bl.a. mulighed for at bade 
i badelandet, tage ud og ride på heste, 
alt efter hvad man havde lyst til. Der var 
mange forskellige mennesker med. Det 
var med til at gøre turen til noget sær-
ligt. Klubmedarbejderne, som var med, 
gjorde en stor indsats for at vi kunne 
hygge os og have det rart. For det skulle 
være en god tur. 

Om lørdagen, da de sidste ankom (de 
4 som ikke havde mulighed for at være 
med fra om fredagen), kørte vi ind til 
Silkeborg, hvor der var mulighed for en 
shoppetur i byen. De fl este af os skulle 
også en tur forbi Kvickly, for at købe 
lidt forskelligt. Der skulle lige købes 
ind til en kage, da der var nogen, som 

Sæsonen er slut

var blevet enige om, at der skulle bages, 
når vi kom tilbage til hytten.
Alt i alt var det en meget vellykket hyt-
tetur, hvilket vi gerne vil gøre om næste 
år.
Skrevet af 
Chanett Sørensen
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Fredag den 1. april, afholdt vi tra-
ditionen tro vores årlige 6. klasse 
fest. Skolens 6. klasser var invi-

teret, og fremmødet var stort.
Klubrådet, som havde planlagt festen, 
stod klar til at modtage de feststemte 
deltagere. Klubrådet havde lavet en 
alkoholfri drink, som deltagerne fi k, da 
de var kommet ind.
De unge fi k muligheden for at se, hvad 

6. klasse fest
vi har at tilbyde, og det blev fl ittig af 
prøvet. Diskoteket var det store træk-
plaster, der blev danset og sunget med, 
vores forskellige aktiviteter blev fl ittigt 
brugt.
Klubrådet havde også arrangeret nogle 
konkurrencer, sug og pust, ballondans 
og fl ødebolle dans m.m. Vinderne fi k en 
præmie for deres fl otte indsats.
De efterfølgende tre uger har 6. klasserne 

været gode til at komme i klubben. Dis-
koteket har været det store trækplaster, 
så der er blevet spillet meget højt.
Det vigtigste mål for os er at se de unge 
har det godt når de kommer i klubben. 
De kan spille PlayStation, Wii, almind-
elige brætspil, bordtennis, pool, compu-
tere. De kan se fi lm efter ønske eller gå 
udenfor og spille bold. 
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Festlig fi nale på årets revy i 
Egebjerg - Hansted Forsamlingshus

Så er den 16. Revy i træk veloverstået, og atter i år var 
det en succes. I år var der to nye med på Revyholdet, 
et hold der supplerer hinanden utroligt godt, både 

genre og sangmæssigt, et hold der er på bølgelængde, hvad 
angår humor og indstilling til opgaven. I år var det en revy, 
der kom vidt omkring. Der var det stille eftertænksomme, 
det humoristiske, underfundige, trylleri og det sluttede af 
for fuld udblæsning.
Successen var så stor, at revyen i løbet af  fi re aftener, 
kunne  trække 470 publikummer til. Generalprøven kunne 
i år samle 55 personer torsdagens og fredagens  forestilling 
kunne samle henholdsvis 150 og 115 personer til en gang 
stegt fl æsk og persillesovs. Husets vært, Chris Frænde, 
havde stegt ca. 200 kg. fl æsk.
Lørdag var også helt booket op. Også her stod Chris for 

maden, en 3-retters menu med buffet. Efterfølgende var 
der dans. I år havde bestyrelsen valgt “De genkendte” til 
at spille, en gruppe der forstod at holde gang i den gode 
stemning, som revyen havde lagt. Dansegulvet var godt be-
søgt, sluttende af med fælles kædedans til Johnny Madsens 
“Uden for sæsonen”. Utroligt, men det kunne nemt lade sig 
gøre.
En fornøjelse at så mange bakker op om arrangementerne, 
og det er også dejligt at se, at folk virkelig morer sig både 
bagved og foran scenen. En stor tak til aktørene, publikum 
og annoncøerne i Revy bladet, uden jeres hjelp kunne det 
ikke lade sig gøre TAK.

På bestyrelsens vegne. 
Vagn Rumph
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Koncert med Blues Duoen 
Hans Theessink og Knud Møller

Fredag den 16. marts 2012 åbnede 
vi dørene i Egebjerg-Hansted 
forsamlingshus for en helt fan-

tastisk koncert.

En blanding af ”hard-core” Blues fans 
og ”nybegyndere” – var kommet fra 
København, Ringkøbing, Århus, Vejle, 
Give, Juelsminde, Østbirk, Egebjerg, 
Hansted og Horsens.

Præcis kl. 20.00 sad de spændte og for-
ventningsfulde på deres pladser i salen.

Sikke en super fed oplevelse – de fi k.

Et dejligt udpluk af Hans Theessinks 
mange sange, sunget med hans dybe og 
varme baryton stemme – et festfyrværk-
eri af guitar lækkerier fra Knud Møller 
– skiftende fra nærmest halsbrækkende 
og til tider følsomme og lyriske guitar 
improvisationer. 

Der blev også plads til et par sange, 
hvor publikum selv fi k lov til at synge 
med – i den bedste gospel stil, hvor gul-
vet gyngede og det var lige før, at taget 
lettede.

En stor TAK til, det fantastiske publi-

kum og ikke mindst til Hans Theessink 
og Knud Møller for en super fed oplev-
else, og en super fed koncert.

På bestyrelsens vegne.

Tommy Ejby Andersen

For mere info tjek www.theessink.com

Husk Forsamlingshusets 
efterårsfest

lørdag den 6. oktober

med Sussi og Leo
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Kalender 2012

Gudstjeneste
Hansted KiKirkrkee kl. 10.30 Kjellllllllddddddddddddd KrKrKrKrKrKrKrKrKrKrKrKrKrrrisisisisssisisisisiisissississiiisssssstetetetetetetetetetetttettetettettttensnsnsnsnsnsnssnsnsnsnsnsnssnssnseneneneeeneeeeneenee

EgEgEEEEEEEE ebebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbakakakakakakakakakakakakaaaaaa kekekekekkkkkkekkkennnn klklklklklklkllklklkllllklkkk ........ 1313131313131313131313333133311133.0.0.0.0000000 TuTurrr omomkrkrkrkkkkkk inininnininnnnnnnnnnggggggggggggggggggg SkSkSkSkSkSkSkSkSkSSSSkSkSSkSkkSkSkananannnnnanannnanannnnnndededededededededededededdedeeddeededddddddddd rbrrbrrrbrrbrbrbbrbrrrrr orororooororororoororororororrrororgggggggggggggggggggggggg
SøSøSøSøSøSSøSøSøSøøS

GuGuGuGuGuGuGuGuGGuGGuGuGGGGGGG dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdssdssssdddsstjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjttttjttjtjtjjeneneneneneneneneneneneneenenenennenenneseseseseseseseseseesesesseseseseesssesstetetetetetetetetetetetetetetetteteeeteeeee
HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHHaaaHaHaHHaHHHH nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnnn teteteteteteteteeteettetetetetetetetetedddddddddddddddddddddddddd KiKiKiKiKiKiKiiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKKiKiKKirkrkrkrrkrkrkrkrkrkrkrkrkkrkrkrkkrrrkrrrkrkrkrrrrkrrkkeeeeeeeeeeeeeeeeeee klklklkkklklklklklklklkklklklklkklkkkl........ 101010101010101010101001010111010101000000.3.3.3.3.3.3.3.33.3.3.33.3.3..33000000000000 ToToToTToToToToToTTToooToToToTToorsrsrsrsrsrsrsrsrrsrrsrsrrssrssrssstettteteteteteteteteteteeettetett nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRRRRRRRRRRingngngngngngngngngngnnngggnnnnnnggagagagagagagagagagagaaaaagaagagagaggagaarararararararararrrarrdddddddddddddddddddddddd

GuGuGuGuGGuGuGuGGuuuuGGuGG dsdsdsddsdsddsdsdsdsdsdsdsdsdsd tjtjtjjtjjjjtjjt enennnnnnnnnnnnesesesssesessesessesttetetttetette
Hansnsteddddddddddddddddddd KKiKiKiKiKiKiKiKKiKKiKiKiKKKiKiKiKiKKKKKKKKKKiKiKKiK rkrkrkrkrkrkrkrkrkrrkrkkrkrkrrkrkrkrkrrkrrrkrr eeeeee kkklklklkkklklkklklkkkkkl..... 10101010101001010101011101010000.3.3.3.3.3.333333.33.3300000000000000000 ToToToToToToTTTTTTTTT rsrsrsrsrsrsrsssssssssteteteteteteteteteteeteeeteeteeeetennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRiRRiRiRiRiRiRiRiRiRiRRiRiRRiRiR ngngngngngngngngnggngngngnggggggggagagagagagagggagagagagagggagaaggagaaaararararararrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddddd

EgEgebe akkek n klkl. 131313131313331313131333333333.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.00.00000000000000000000000000 TuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTTTuTuTuTuTTTTuT rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr titititititiitititiitiiitiitititiitttt llllllllll EjEjEjEjEjEjEjEjEjEjEjEjEjEjjEjEjEEEjEjEjjEEjEjjjereererererererereererereererer B BBB B B BBB BB BBBBB BBauauauauauaauauauauauaauauauuuuneneneneneneneneneneneneenenennneneennnn høhøhøhøhhøhøhøhøhøhøhøhøøhøhøøøøhøhøhøhøøøjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj (t((t((t(((t(t(t(t(t(t(t(t(t((t(t(t(t(t(tt(t(tt( ililililililililililililillllilllii ----------
melding til Jytte seeeeeeneneneneneneneneneeeneeeenenenneneneeneeeenn stststststststtstststststststttttstssststsststtsssss  dd ddd dd dd d d dddd ddddddddddd........ 6/6/6/6//6/6//6//6//66//6/6 7)7)7)7)7)7)7)77)7)7)7)7)77777)))7)7))7)7)

GuGuGuGuGuGuGuGuGuGGGGGuGGG dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdddssssstjtjtjttjtjtjjjjjenenenenennenenenesesesesesesesseseseeeseseseseee tetetetetetetettttetetttttttetteteteetteeeeteett
HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaaHHHaHaHaaHaaHaaHaHaaaHannsnsnsnsnsnsnsnsnsnnsnsnsnnnnnnnnsnnsssteteteteteteetetetetteeteeeteeeeteetetttt dddddddddddddddddddddd KiKiK rkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkkkkrkrkkkkkkkrkrkrkkr eee klllllllklkllllllllklllll...... 11011111010101010010010010011111111111 .3.3.3.33333.3.3.3.3.3.33.3000000000000000000000 ToToToToToToToToTooToToToToToToToToToTooTTTTTTooTTToTTToT rsrsrrsrsrsrsrssrsrsssrsrsrrsrsrsrrssrrssssrsstettetetettetetttetteteteteteteteteeeteteetettettettettttt nnnnnnnnnnnnn RRiRiRiRiRiRiRRiRiiRRRRRRRiRRRiRRRRRRR ngngngngngngngngngngngngngngnngnggnngnggnggngnnngnngngggagagagagagaggagagagagggaagagaggggagg ararararaaarararararararrararrarddddddddddddddddddddddddddddddd

GuGuGuGuGGuGGuGuGuGuGGuGuGGuGuuGGuGuGuGuGuGuGGuuuGuG dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsssddsdssdddsdd tttjtjtjtjttjtttjttjt eneneeenenenenenneeeeeeeennnenesesesesesssesesesessesesesesesessssssee teteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteet
HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaaHHHHHH nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnnnnnstetetteteteeteeteteeteeeeeeeeedddddddddddddddddddddddddddddddddd KiKiKiKiKiiKKKKKiKKKKKKKKKKK rkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkeeeeeeeeeeeeeee klklklklklklkllllllklklkklllklklkklklkkklkkklkklkklkllllll..... 1010101010101010101010110101011001010101000100100000001000 3333333.333333.333333.33.333.3.333.300000000000000000000000000000000000 ToToToToToToToToToToToToTToToToToToToTToTToooooooooT rsrsrsrssssrsrssrsrsssssrrrsssstetetetetetetetetetetettetetetettteeteett nnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRRRRRRRRRRRiR ngngngngngggngnggnggngngnnggnggngnngngnggngngggggagagagagagagagagaggagagagagagaggagagagaaaagaaaaaag arararrarararararaaaaaa ddddddddddddddddddddddddddddddd

Gudstjenester
Lundum Kirke kl. 09.00000000000000  T T TT TTTT TTTTooooro sten Ringgaard
HaHHHHHHH nsted Kirke kl. 10101111111 .3.300000000000000000 TTTTToTT rsten Ringgaard
ByBBBBBBBBB fest i Egebjerrgg (s(ss(s((s(s(s(s(s(ss(sssssss(( eeeeeeeeeeeeeeeeee prprppppprprprprpprprprpprpprpp ogooo ram)
EgEgEEgEgEgEgEgEgEEEgebebebbbebebbbebebjjej rghahaaaaaaaaallllllll enn k kkkkkkkkkl.l.ll.llllll. 1 1 11111111 11 11 1111114.4.4.4.4.4.4.44.4.44.4.4.44.4444444 00000000000000000  B Bankoooooospspspspspsssss iiilii
GuGuGuGGuGuGuGuGuGuGGuuGuGuGuGuGuGGG dddddddddddddddddddddddddddd ogogoogogogogogoggogogogoooooggg ssssss s sssssssssssspapappapapapapapapapapapapapaaapapappp ghghghgghghghghghghghghgghghghhhghetetetetetetetettetettetteetteetetttititititititititii –––– –––– –– ––––– b b b bbb bb b b bbbbbbbbørørørørørørørørørørørøørøørrørørøørrneneneneneneneneneneneeeeeegugugugugugugugggugg ddddsdsdsdsddddsddd tjjtjtjtjtjttjtjtjtjtjjene esste i Han-
ststststststststssss ededededededededededdddedddddddedd KKKKK K KK K K K K KKK KKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKiriririiririririririririirririrrrrrirkekkekekekekekekekekekekkekekekekekeke k kk kk k kkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.llll.l.l.llllll  1 1 1 1 1 117.7.7.77.7.77.77.7.7 303030303303030303030303030303030....... SpSpSpSpSpSpSpSppSpSpSppppSppSppppSSppppppppppisisisisisisisisisisisisissisisssssninininininininnnnniiiingngngngngngngnggnnngngnngng i i iiii k kkkk kkkkkkkkkkiriririririririririririiririrrrkekekekekekekkekeekeekekekekkkekek huhuhuhuhuhhhuhuhhh set kl.
1818181818181811818118181118181811881818118.0.0.00.000.00000000.0.00000.00.000.00.0.0.00000.0.000.00
ByByByByByByByByByByBByBByByByByBBByByByyfefefefefefefefefefefefeefeefeefefefefeefefefestststststtststststststtstststststststtsstts i iiiiiii iiiiiiiii iiiiiii E EE EEE EEE EEEEEEEEEEEEEEEE EEEgegegegegeggeggegegegegegegegegegeggegeeggeeeeeeggeg bbjbjbbbbjbjbjbjbjbjbbbjbjbjbjbbjbbbjbbjbjjjjjererererererererererrerrerrgggggggggggggg (s(s(s(s(s(ss(s((s(s(s((s(s(s(ss(s(s(sseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee prprprprprprprprpprprprprpppprpppp ogogoogogoogogogogogogoggo raraam)m)m))))m))m))m))m)))))))m)m)m)m)m))mm))
StStStStStStStStStStStStSStStStSttSSStStSStSSSSSStSttadaadadadadadddadadadadaaadaadaaddddaaaa ioioioioioiooiooioioiii nnnnnnnnnnnnnn klklklklklkklklklklklklllkkkkkkl.......... 191919191991919191919199191919191919191919.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.000000.00.0000. 0000000000000000000000000 OlOlOlOlOlOlOlOlOlOlOlOlOOOlOlOlOOOlOllOOOOOllOOldbdbddbdbdbdbdbbbbdbbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbboyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyyoyoyoyoooyoo sssssssss fofofoffofofofofofofofoffofofofofofffooodbdbdbdbdbdbdbdbdbdbbdbbbdbdbbolololololololollolololooloo dddddddddddddddddddddd kakakakakakkakakakakakkakkakakakkkakakampmpmpmmmmmmpmpmpmpmpmpp
ByByByByByByByByBByByByByByByByBBBBBBBBByByByBByfefefffeffefffffffffefefef ststststststtststststttts  i i ii i ii i i i i iiiiiiiiiii E EEE E EE EEE E E EEEEEEEEgegegeggegegeeegegegegeegeggegegegegegegegg bjbjbjbbjbjbjbjbjbbbjbjbjbbbbbbjb eeeeeeerererererererereerreeereee gggggggggggggggggg (s(s(s(ss(ss(s(ss(s(s(s(s(s((s(s(s(sss(s((((( eeeeeeeeeeeeeee prprprprprprprprpppp ogogogggggggggggrararararaaaararararaarararraaraaaam)m)m)m)m)m)m)m)m)m)m)m)m))mmm)m)m)m)m)m))m)m)m)m)m)m
EgEgEgEgEgEggEgEgEgEgEgEEgEgEgEEgEEEggEgEgEgEgggEggEgEggEEgEgebebebebebebebeebebebebebbebeebebebeeebbebbbakakakakakkakkakakkkakkakakkkkkakkkakkkkka kekekekekekekekekekekekekekkekekkkkkkkekkennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn klkkklklklkklklklklklklklklkklklklklklklkklklklkk ........... 1717171717171717171717111711171717171717.0.0.0.0.000.0.0.0.00.00.0.0.0.0000000000000000 SpSpSpSpSpSpSpSpSSpSpSpSpSSpSpSpSpSpSppppSppSpSppppililililililililillililiilillil K K KKKK K KKKK KKKKKKKKKrororororororooroorooorororrrrrorrrolflflflflflffflfflflflflffffffflffl o ooooooooo ooooooooooooggggggggggggggggggggggg PePePePePePePePePePePePePePePPPPPPPePP tatatatatatatatatatatanqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqqnqnqnqqqnqqqqqqqueueueueuueueueueeeueueueueuueueueueueeuueeeee
EgEgEgEgEgEEgEgEgEgEgEgEgEEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgggEgggebebebebebebebebebebebbbebebbebebebbbebbebebebebbjejjejejeejejejejejejejeejejejejejejjeeeeejj rgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr hahahahhahahahahahahahahahaahahahahahaaaahhhhahaaahahalllllllllllllllllllllllllllllllll enenenenenennnnennnnnnnennnnnn k kk kkkkkkkk kkkkkkkkkkkkl.l.ll.l.l.l.l.l.ll.l.l.l.l.llll... 1 1 1 1 1 1 1111 11 11111111111 11117.7.7.7.7.77.7.777.7.7.7.7777.7.7.7777777 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  H H HH H H H H HH HHHH HHH HHH HHHHHHHHHHånånånånånånånånånånånånånånånånånånånåånnånånånnnndbdbddbdbdbdbdbdbdbdbdbddddbdbdbdbdbbdddbdd olololololololololoolooololooolddddddddddddddddddddddddddd kakakakakakakaakkakakakakakakakakakkakakkkkk mpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmmpmppmpmpmmmmmm eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ByByByByByByByByByByByByByyBByByBByByyByyByyByyyBBByyfefefefefefefefefefefefefefefeefefeefefeffffffff ststststststststtststststsstsststssss  i i i i i i i i i ii E E E EE EEEE EEEE EEEEEEEEEEEEgegegegegegegegeegeggeggegegegeggggg bjbjbjbjbjbjbjbbjbjbbbbjbbb erererererererrerererrererrrrerrgggggggggggggggggggg (s(s(s(s((s(s(s(((s(s(s(s((ss(s(s(((s(s(s(((s(ss(( eeeeeeeeeeee prprprprprrprprprprprprrpprppprprprrrrpp ogogogoogogogogogggoggoogogoggogggggogogoggogooograrrrarararaarararrrrraaraaarararrrrararrram)m)m)m)m)m)m)m)m)m)mm)m)m)m)m)m)m)mmm)m)m)m)m)mm)mm)))
KlKlKlKlKlKlKlKlKlKlKKlKlKKKlKKKK ubububububububbubububububbubububbubbbbbbbbbbbhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhhuhuhhhuhhuhuhhhhuuseseseseseseseseseseseeeseseseseseeessss tttttttttttttttttttt klklklklklklklklklkllklklklkllklkkl....... 1818181818181881881881818118111181 0.0.0.000.0000.00.00000000000000000000000000000000000000 BøBøBøBøBøBøBøBøBøBøBøBøøBøBøøBøBBBBøBB rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrrnrrnrnrnnededededededededededededededeeedeee isisisisissisisisisisisisissisisissssssskokokokokokokokokokokokokokokokokkokokookkkokokkokko
EgEgEEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEEgEgEgEgEgEgEgEggEggEgEgEEgEgebebebebebebebebebebebebebebebebebebeebebebebeeeebbeeebbbbbbjejejejejejejejeejejejejejeejjeeeejjejjjj rgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgggrggrgrgrggrgrrggrrggggrgrrrgrrgrgggghahhahahahahahahahahahhhahahhahhahhahaahahahahahahahahhhhah lllllllllllllllllllllllllllllll enenenenenenenenenenenenenenee  k kkk kkk kkkkkkkkkl.l.l.l.l.l.l.ll.lll.ll. 1111 1 1 11 1111118.8.8.8.8.8.8.8.888888.88.303030303030303030000303030303033003330 F F F F FF FFF FFFFF F FFF F F FFFFFFælælælælælælælælælælææælææælleleleleleeleleleelelessssssssssssssssssssssssssssssssssss pipipipipipipipipippipipipipipipipipipippp snsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnsnnininininininininninininnii gggggggggggggggggg
UnUnUnUUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUUnUUUnUnUUU gdgdgdgdgdgdgdgddgdgdgdgddgdgdgdgdgdgdgdddgddgggg omomomomomomommomoomomomomomomomomomomomomoooomomssssssssssssssssssssssssss kokokokokokokokokokokokookokookooleleleleleleleleleelelelelellelleleennnnnnnnnnnnnnnnnnnn klkklklklklklklklkllkklkkklkklklkkkkl....... 191919191991919191919999999199999199.0.0.0.000.0.0.0.00.00.0.00.00000000000000000 AlAlAlAAlAlAlAlAlAlAllAlAlAlAA kkokokokokokokokokokokokokookokookokokokokkokokokkokokoookookohohohhohohohohohohohhhhohohhohohohhohhohhhhhholflflflflfflfllfflfflffflffflflfffririririririirirriririririrririrrrii d d d d dddddd ddddddddddddddddddisisisisisisisisisisisisisisiiiiisississisisississi kokokokokokokokokokokokokkkokokkokkk teteteteteteteteteteteeett kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
EgEgEgEgEgEgEgggEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEEEgEEggebebebebebebebebebebbebebebebbebebebeebebbebe jejejejejejejejeejeejejejeeeejeejeejejeejeej rgrgrgrgrgrgrgrrgrgrrrgrgrrgrrgrgrgrgrgrgrrgggghahahhahahahahahahahhahahahahhahhhahah llllllllllllllllllllleneneneneneneneneneennenennennnnennenene  k k k k k k kk kk kk kk kkkkl.l.ll.l.lll.ll.l  2 2 22 2 2 22 2 22222220.00.0.0.0.00.0.0.0.0.0.00000000000000000000000000000000000000  AAA AA AAAA AAAAAAAAAAktktkktktktktktktktktktktktkkkkk iviviviivivivivivivvivvivvi itititititttiitiititittittitttetetetetetetetettetteteetttererererererererererrerrererrererrreeeeeerr vv v v vv v v v vvvvvvvvv vvvvvvokokokokokokokokokokokookokokokokookkkksnsnsnsnsnsnsnnsnsnsnsnssnssssnssnnns eeeeeeeeeeeeeeeeee
ByByByByByByByByByByByBByBByByyByyByByByByByyfefefefefefeefefefefefeefefefeeefefeeeeeeeeestststststststtstststststststststststtststt ii i i iiiiiiii iii iiii ii iiii EE EEE E EEEEEEEEEEEEEEEEEgegegegegegegeeeegegeeeeggegegegeeegebbjbbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbbjbjbjbjbjjbjjbbjbjerererererererererererrererererrerereerrergggggggggggggggggggggggggg (s(s(s(s(ss(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s((s(sssss(s(s(s( eeeeeeeeeeeeeeeeee prprprprprprprprprprrprprprprrrprprprppp ogogogogogogogogogogogogogogogogooooooooogoggrararararararararrarrararararararaarram)m)m)m)m)m)m))m))m))m)m))m)m))m)m))))))))
EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEggEgEgEggggEggEggebebebebebebebebebebbebebebebebebebebbebebeeebebjejejejejejejejejejejejejejeejejejjejjejejejejeeeeeergrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgggrggggrgrgrgrggrgghahahhahahahahahahahahaahahahahahahahahahhahahhhh lllllllllllllllllllllllllllllllllllllenenenenenennenennenenenneneeeeneene k k k kkk k kkkk kk k kk kkkk kkkkkkkl.ll.lll.l.l.ll.lll.l.l  1 111111111 1 1 111 111111.11.1.1.11.1.1.1111.111111.1.1.11.1.1.11.0000000000000000000000000000000000000000000  S S SSSSSS S SSSSSSSSSSSjojojojojojoojojojojjojojojojojojjjojojj vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv fofffofofofofoffofofofofoofoffofofofofofoff rrrrrrrrrrrrrrrrrrr bøbbøbbbøbøbøbøbøbøbøbbøbøbøbøbøbøbøøbbbbb rnrnrnrnrnnnrnrnrnnrnnrnnrnrrnnrrnrrrrn
HaHaHaHaHaHaHaHaHHaHaHaHaHaHaHaHaHHHaHaHHHHH nsnsnsnsnsnnnnnsnsnsnsnnnstetettetetetetteteteetetettetettet dddddddddddddddddddddddd KiKKiKiKiKiKiKiKKiKKiKiKiKiKiKiKiKiKKKKiiirkrkrkrkrkrkrkkrkrkrkkrkkkkrrkkkrkrrkkr ehehehehehehehehehehehehehheheheheheheeeeeeheee usususususussussususussu  k k k kkkkkkkkk kkkkkkll.l.l.l.l.lll.l.llllll.llllll. 1 1 11 1111111 1111113.3.3.3.3.33.3.3.3333.3.00000000000000000000000000000000000 F FF FF FFFFFFFFFFFFFesesesesesesessesesssesssseseseestltltltltltltltltltltltltltltltltltttlttltltttlttttlt igigigigiggigigigigigigigigigiiigg j j jj jj jj jj j jjj jjjjjjjazazazazazaazazazaaazazaazazazazaazaa zzzzzzzzzzzzzzzzz mumumumumumumumummumummmummumumuummmmmmmusisisisisisisisissisisisisiisikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
StStSStStSStStStStStSSStStStStStttStS adadadadadadadadadadadaddadadadadadadaadaddddaadioioioioioioioioioioioiioioioioiioioiooiooiooi nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn klklklklklklklkklklklklklklklklkkkkkkkkkkkk ...... 141414141414141414141444141414414144.0.0.0.0.0.0.0.00.00.0.0.00.00000.0000000000000000000000000 SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSSSeSSeSeSeSeSSee iriririririririririrrrrrrrriiieeeeeeeeeeeeee 2222222222222222222222222222222 fofofofofofofoffofofofofofofofoofoofofof dbdbddbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbolololololololololololoooollolldddddddddddddd kakakakakakakakakakakakakakaaaaaaaaakkampmpmpmpmpmpmpmpmpmmmpmpmpmpmpmmpmmppmpmpmmmpmm
EgEgEgEgEgEgEgEgEgggEgggEgEgEgEgEgEEgEgEgEgggebebebebebebebebebebebebeebebebebbebbebbbbbebbbbbbebbee jjjejejejejejejejejejejejeejejeejej rgrgrgrgrgrgrgrggrgrgrgrgrgrggrgggrggrggggghahahahahahahahahahahahahahahahahahahhhhh llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllenenenennnnnenennenenneneneneneeenennene k kk k kkkk kkk kk k kkkkkkkkkkkkl.l.l.l.l.l.l..l.l.lllll.ll... 1 111 111111111111111118.88.8.8.8.88.88.8.8.8.8.8.8.8888888 0000000000000000000000000000000000000000000  – ––– –– – 0 00000 0 0 0 00 00 000 00002.22.222.2.2.2.22.2.2.222.2.22.22222222.2222.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 F F FF FF F F F FFFFF F FFFFFFesesesesesesesssesesesesesseseeesssesstttttttttttttttttttttttttt
UnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUUnUnUUnUUnUUnUUnUnnUUnnUnUnnnngdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgggggdgggggggggggdggggg omomomomomomomomomomommomommmomoomsssssssssssssssssssssssssssssssss kokokokokokokokokokokkokokokokkkokokk lelelelelelelellelellelelllleleleeeellelellennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn klklkklklklklklklklklklklkkklklklkkklkkkllkk ....... 191919191991919191919191919199919999999.0.0.0.0.0.0.000.00.00.000000. 00000000000000000000 ––––––––––– 23232323232323232323232323323232323.0.0.000.0.0.0.0.0.0.0.0.00.000000000000000000000000 ÅbÅbÅbÅbÅbÅbÅbÅbÅbÅÅbÅbÅÅbÅÅÅbÅÅÅÅbÅbÅÅÅbÅÅÅÅ eneneneneneneneneneneneneeeeeneneenenttttttttttttttt huhuhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuuusssssssssssssss
ByByByByByByByyByByByByByyByyByyyByByyyBBBBBBByByyyyfefefefefefefefefefefefefefefefefeffefefeefeeststststststsstststststststsssststsstttsttttsttstts  iiiii i i i i i ii iiiiiiiii E E E EEEEEEE EE E EE E EEEEEEEgegegegegegegegegegegegegegegeggegeggegeebjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbbbbjbjjererererererererererererrerreree gggggggggggggggggggg (s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s((s(s(s((sss( eeeeeeeeeeeeeeeeeeee prprprprprprprpprprprprprprprprpppppppppp ogogogogogogogogogogogogogoooogogogogggggrararaaararaarararararrararrram)m)m)m)m)m)m)m)m)m))))m))m)mm)m)mm)m)mmm)
GåGåGåGååGåGåGåGåGåGåGGåGGåGGåGååGGåGåGåGååGååGåååGGååGåG tututututututututuuutuuttututtutuutuutuuutuututurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr nennenenenenenennnennnnennnnnennn d iiiiiiiiiii HaHaHaHaHHaHaHaHaHaHaHaHHaHaHaaHHHaHaHaHHHHaHHHH nsnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnsnnsnsnsnnnnnnnnssssteteteteteteteteteteteteteeeeetteteetedddddddddddddd SkSkSkSkSkSkSkkkkkSkkSkSkkSkkkkSkkkkkkkS ovovovovovovovovovovovovovovovovovovvovovovovovvooovv kkk k kkk kk kk kkkkkk k k kkkkkl.l.l.l.l.l.l.ll.l.l.l.l.ll.l..l  11 1 11 111 11 1111110.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000
HHaHaHaHHaHHaHaHaHaHaHaHaHHaHaHHaHaHHaHHaHaHaHaHaaHaH nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnsnsnssnsnsnsnsnnsstetetteteteteteteteteteteteteteeteteeetetteteteeetetteddddddddddddddddddddd SkSkSkSkSkSkSkSkSkSkSSkSkSkSkkkkSkSkkkkS ovovovovovvovovovovovvooovovooovovovvvo  kk k kkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.lllll.l.lll.lllllll.ll  1 1 111 1 11 11 111 11 11 11111111110.0.0.0.0.0.0.0.000.00.000.0.30303030303030303000003030030030030330000000000 F F F F F FFF FF F F F F F F F FFFF F Friririiriririiiiririiriririiiiriririiiririirrririlullulululululululululululullulululululuulululullulululullluuuftftftftftftftftftftftftftftftftftftttftftftfftftsgssgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgssgsgsgsgsgggggggudududududududududduduuududuudduuuudsttststststststststststststtstjejeejejejejejejejejjeejejjjeejeejjjjjenenenenenenenenennnneennennnnnnnnnnnnn stststsstststststsstsstsstssttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
HHHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHHaHaHHaHaHHaaaaaHaH nsnnsnsnsnsnsnsnsnssnnsnsnsnsnsnsnsnsteteteetetetttettetetteteteetetettteeeddddddddddddddd SkSkSkSkSkSkSkSkkSkkSkSkSkkSkkSkkSkkSkkSkkkkkovovovovovovovovvvovovooovovvovovovvovovovovoov kkkkk kk k k kkkkkkkkkklllll.lll.ll.l.llllll.l..llll. 11 11 11 1111 111111.1.1.1.1.1.1111.1111.303030303030303030003030303303030303030333033  S S SS S S SSSSSSSpepepepepepepepepepepepeeeppepeeppepp jdjdjdjdddjdjdjdddjddjdjddjdjddjdjddjdjdjddjderererererererrrerererereererreerererreeerre neneneneneneneneneenenennenenenenenenenenneeenneenesssssssssssssss fafafafafafafafafafaffffffffafaff mimimimimimmmimimimimimimmimiiimm lilililililillillillilililililiiiliiliilliiedededededededededededededdededededededdededeedeede agagagagagagagagagagagagagagagaagaaagaagagaagagag
HaHaHaHaHHHHaHaHaHaHHaHaHaHaHaHaaHHHHaHHHHHHHH nsnnsnnsnsnsnsnnsnnsnnnsssttetetetetetteteteteeteteeeeeeedddddddddddddddddddddddddd SkSkSkSkSkSkSkSkkSkkSkSkSkSkSSkSSkkSSkkSSkSSSS ovovooovovovovovvovovoovoovovovoovv kkk k kk k kkkkkk kkkkkkkkklllll.l.l.l.llllll.llll. 1111111 1 1 1 11111 1112.2.2.2.2.2.2.222222.2.2.2.222.2.2.2.2.2 000000000000000000000000000000000 OO O O OO OOO O OOO OOO O O OOOriririririiriiiriririririririririenenenenenenenenenenennenneeneeennnne tettetetetetetetetetetetettetetetetetet riririririririririririrrirrirrrr ngngngngngngngngngngngngggngnngggnggslslslslslsllslllslllslsllsssllslslsløbbøbøbøøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbøbbbøøbøbbbø
HaHaHaHHHHaHaHaHHaHaHHaHaHaHHaHHaaHaHHaHaHHaaansnsnsnsnsnsnsnsnsnnsnnsnsnsnsssnssnsnsnsnsnnsnnnnsnn tetetetetteteteteteteteteteteteteteteteteteeedddddddddddddddddddd SkSkSkSkSkSkSkSkSkSkSkSkSkSkkkSkSkkkkkkSkSS ovovovovovovovovovovovovovovoovoovooovovovvvvv k kkk k kk kkk kkkk kkkkk k kkkl.l.l.l.l.l.ll.ll..ll  1 1 1 111111 1 11 111122.2.2.2.22.2.2.2.2.2.22.2.22.222.2.2.2 000000000000000000000000000000000000000000 RRRR RR R R R R RRRRRolololololololololololololooooloolololollololollo leleleleleleleleleelelelelleleelelellleespspspspspspspspspsspspspsssspspspsppililililliiliilililiiilillllll
EgEgEgEgEEEgEgEgEgEgEgEgEEgEgEEgEgEggEgEgEgggggggggebebebebebebebebebebbebebebebebebebaakaaaaakakakakakakaakakakaakakaaaaaakaaaa kkekekkekekekekkkekekekkkekkekekeeeeensnsnsnsnsnnsnsnsnsnsnnsnsnsnsnssnsnssnsnnssnssnsn  T T TT T TTT TTTTTTTTT TTT T TTT T TTTuruuuruurururururururruuuururuuuurruu  tt tttt tttttttttt tttttttilililililillilililiiililililililiiiliiillllllll B BB B B B BBBBB BB BBBBBBBBBBBBololooloooololololololoololloooooooo leleleleleeleleeelleleleleleleleleleeeleeeeleerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr blblblblblblblblblbbblblbbllblomomoomomoomomomomomomomomomomomoomstststststststtstststttttttttstterererererererereererereereeeererrpapapapappppppapapappapp rkrkrkrkrkrkrkrkkrkkrkkkrkkkrkkkkrkkrkrkkrkkk a aaaaaaaa aaaaaaaaaaafgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgffggf ananaanananannnnnnannnaananannngggggggggggggggggggggg
klklklklklklklklklkklklklklkllkklkklklkklll.......... 131313131313131313131313131331331 .0.00.0.0.0.00000000000000.00.00.0000000000000000000000000

HaHaHHaHaHaHaHaHaHaHaHHaHaHaHaHaHaaHaHaHaHaHaHaaHaHaaaannnnsnsnsnsnsnsnsnsnnsnnnsnnsnsstetetettetetetetetetteteteteteetetetteeeeeeeeed-d-d-d-d-d-d-ddd-d-d-dd-d-d-d-d-d-dd--ddd--EgEgEgEgEgEEEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEggggeeebeebebebebebebbbebebebebebebebeee jejejejejejejejejejeejeejejejejejergrgrgrgrgrggrggrgrgrgrgrgrrgrgrgrggg H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHusususuuusussuusuuu hohohohohhhhohohhhooh ldldldldldldlddldldldldlddddldldddlddlddldninininininininninininiininiiniiinninininininingngngngngngngngngngngnggngngngngngnggnngngnggnngnggggggsfsfsfsfsfsfsfsfsfssfsfsfsfsfffsfsss oroooroooororororororooroooroooo eneneneeenenenenenennnnnnnennnenenniiininininininiiiniiniiiii gsgsgsgssgsgsgssssssg  ssssssssomomomomoomommomomomoomommmo --
mememmemememememeememememmemmemememememememememmmemmemm rururururururururuurururururuur dfldfldfldfldflddfldfldfldfldfldddfldfldfldfldfldfldfldfldflfldfldfldfldflflfldfld uuu u u u u uu uu uu uugtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtggtgtgtttgttgtgtgg tt t t t t ttttt t ttttttttilililiilililillliilililiilililliilililill O OOOO O O OO OOOOOOOOO OOOOOOdedededededededdedededededededededdededddeeddeed nsnsnsnsnsnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnsnnseeeeeeeeeeeeee –––––– afafffffffffffffaffffffffgagagagaggagaagagagagaagagagggaggagaag ngngngngngngnngngnggnnnggngggngnnnn  kkk k kk kkkkkkkkkkkkkkl.lllllll.lllllllllllll.l.ll  1 1 11111110.0.0000.00000.00000 000000000000000000000
(s(s(s(s(s(s((s(sss((ss(s(s(ss(sssssssss(s(ss((((( eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sisisisisisisisisisisisis dedededededdedededededededededdeedeedededddeded  1 1 1111111 1 11111 1 111111 1119)99)9)99)9)9)9)9)9)99)9)9)99)9)999)9)9)9))9999)9
GGuGuGuGuGuGuGuGuGGGGuGuGGGuGGuGuGGGudsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsssdssddsstjtjtjtjtjjjtjtjtjtjjtjtjttjtjjtjtjtjjtjjtjtjenenenenenenennennennneneneeennnnnnnneseseseeseseseseseseseseeseseseesesessse tetetetetetetetetetetetetettteetetet rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
LuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLLuuundndndndndndndnnddnndn umumummmmm K K KKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKiririiiriririiirrrrrkekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeeke kk kkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkll.lll.ll.l  0000000000000000009.9.9.9.99.9.999.99.999.9.99999...9 000000000000000000000000000000000000000  T T T T TTTTT T TTTT TTTTTTTT T TTTTTTTT TToorororoorororororororororroororrororororrrororrro ststststsstststtsstss enenenenenenennenneeeeeeeeee  RR R RRRR RRRRR RRRRRRRRRRininininininninininnngggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardrrdrdrdrdrdrdrrdrdrrdrdrdrrdrrdrdrdrd
HaHaHaHHaHHaHaHaHHaHaHaHaHaHHHH nsnsnsnsnsnnsnsnnnsteteteteteteeeeeeeeteeeeeeedddddddddddddddddddd KiKiKiKiKiKiKiKiKiKKKiKiKKiKiKKiKiKiKKiKKKK rkrkkrkrkrkrrkrkrkrkrkkkkeeeeeeeeeeeeeeeee klklklklklklklklkllkllkkkllkll.......... 10100001000000000000.3.33.3.3.3.3.3.3.33.33.3.33.333333000000000000000000000 ToToToToToTooTTToToTToToToToToooooT rsrsrrsrsrsrsrsrrrssrsrrrrssrsrsssrsstetettteteeetteteteteeeeennnnnnnnnnn RiRiRRRRRiRiRiRiRRRRRiRRRRRRRRRRRRRiiRingngngngngnnnnnnnngggggn gagagggagagaggagg arararddddd
GrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGGGG ilililililililillililililllllflflflfflflflffllfllflfllflllfflfesesesesesesesesesesesesesttttttttttttttt påpåpåååpåppååpåpppppp EE E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEgegegegegegegegegegegeggg babbabababbababababbabababbabaaabb kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeenenenenenenenenenenennnnenenennnennnene  k kk k k k k kkkk kkkkkkk kkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.l.l.l.l.ll.l.llll.l.l.ll.l.lll.l..l  111111 11111111 1777.7.77777 00000000000000000000000000000000000000000 – – – –––––– – 2 222 2 222 22221.1.1.1.1..00000000000000000000000000000 ( ( ( (((((((seseses
sisisisisisisiisissisisississisisissisis dedededededededededededededde 3333 333333333333 333336)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)666)6)6)66)66)666)66)6

SaSaSaSaSaSaSaSaSaaSaSaSaaSaSaSSaSaSS nknknknknknknknknkkkknknknknkkknkknknkknkkkknkknkttttttttttttttt HaHHaaaansnsnsnsnssnsnsssnnss a a aaaa aaaaftftftftftffftftfftfttftfftftffffteneneneneneeeeeneeeeeneen iiiiiiiii iiii L Lunununnunnnnnndudududdddddddudududdudududdd mmmmmmmmmmmmmmmmm påpppåpåpåpåpåpåpåppåppåpåpåpåpåpåpåå s ssppopoppp rtrtrttspspspspspspspspssplalalalalalalllll ddsdsdsdsdsdseneneenenenenenennnnennnnenen
memememmmmemmememememmemmememmm dddddddddddddddd ffæfffæffæfæfææfffæfæffæffffææfffæfffæfæfællllllleseseseseseseseesesesesesese spspspspspspspspppspspsppspisisiisisissisisisisssissssssii nnnnnninninnnnnnnnnnnnnnnn ngngngngngngngggngggggggggggggggggggg k k k kk kkkkkkkkkkkkkkll.l.l.llllll. 111118.8.8.8.8.8.88888888 30303030303030030000300300030303 SSS S SSSktktkt.. HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaaHaHaaansnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnsbåbåbåbåbåbbåbåbåbåååbåbåbååååbåååålelllelelelellellllellellleleleleleettttt
tætætætætætætætææætætætætæætææætæætææætætætææææændndndndndndndndndndddddnddddnddndndndndeeeseeseesesesseseeseeseessseseee k kk kkkkkkkkkkkkkk kkkkkl.l.l.lll.lllllllllllllll  2 222 222111.111.1.1 00000000000000000000000000000000  ( ( ( (((((((((sesesesesssess  ssssssssssssssssssssididiididididididididdiddiddi eeeeeeee 3333333333333333333333333 ).).).)))))))).
GuGuGGGuGuGuGGuGuGGGGuGuGuGuGuGGuGuGGuGuGuGGGuG dsdsdsdsdssddsddddsddd tjtjtjtjtjtjtjtjjjtjtjtjtjtjtjtjtjttjtjtjeenenenenenenenenenneneneneneneneneneeneneneene eseseseeeeeeeeeseeseseseseeeesesteteteeeeeee
HHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaaHaaHaaaaansnsnsnsnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnsnnnnnnnsnnnsttetetetetetetetttttt dddddd KiKiKiKiKiKKiKiKKKiKKKKKKiKiiKK rkrkkkkkkkkkkkkrkrkkrkrkkkrkrkrkkkrkeeeeeeeeeeeeee kklkkklklklklklklkklklllk . 1010101 .3333.3333333333333000000 TToToToTT rsrsrsteteteteeteeteeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRiRiRiRiRRRiRRiRRiRRRiRiRRiRiRiRRRRiR ngngnggngngngggggagagagagagaggaararardddddddddddddddd

GuGGuGuGuGuuGGuGuGGGuGuGuGGGGuG dsdsdsdsdsdsdssdssdssssdsstjtjtjtjtjjtjtjjtjtjtjtjtjtjtjtjeneenennnnnnnnnnnnnnennnnnnneseseseeseeeeeeeeeeeeseeeee teteeee pppppp pppåååååååå EgEgEgEgEEgEgEgEggggggggebebebbebebbebebbbebebebakakakkkakkkkkekkekekekekekkekkkekekekekekeekeeeeekeek nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn klklklklkk ... 1414141414144.3.33.33333333333333333333300000000 ToToTorsrsrsssssssssssssssssttetteeetetetetetetetetetettetetettttetetettetettennnnnnnn
RiRiRiRiRiRiRiRRRiRiRiiiiiiinngngngngnngggggggagagaggaggggggg ararararraraaa ddddddd (k(k(k(k(kk(k(k(k(k(kk(kk(( afafafafafaffaaaaaaafa ffefefe f f fffffffffffffffffrarararararararaarararararararrarr  kkkkkkkk kkkkkkkkkklll.lll.l.l.ll.l........ 111 1 11 111 1111 14)4)4)4)44)



25BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2012

Gudstjeneneennnesese teteteteeeteeeeeeeeet rrrrrrrrrrrr
LuLuLuLuundummumummumummummummmmmmmmm K KKKK K KKKKKiririririririrrkekekekekeeeekekeekekeek  kkk k k k kk k kkk kkkkkk kkkkkkkkkkl.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.ll. 99 9 9 99 999 9 999999999999.3.3.3.3.3.3.3.33.3.3.3333..3.300000000000000000000 ToToToToToToToToToToToToToToToToToTToTToTTTooTorsrrsrsrsrsrsrsssrssrsrsrrrsrrrrrsssteteteteteteeteteteteteteteteet nnnnnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRiRiRiRiRRiRiRiRiRiRRiRiiRiRiRRiRRiRRiingngngngngngngngnngggnngngngggagagagagagagaaaagagaaaaagg ararararararararararararaararararararardddddddddddddddddd
HaHHHHaHHHHHHHHaHHHHHHaHH nsteeeeeeeedddddddddddddddddddddddd KiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiiiKKiKKiKK rkrkrkrkrkkkrkrkrkrkrkrkrkkrkrkrkkkrrkrkkkkkrkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeee klklklklklklklklkklklklklklkkklklklklklkkkkkkk ...... 101010101010010001001010110101010100011010.3.3.33.3.33.3.333.3.3.33.333330000000000000000000000000000000 ToToToToToToToToToToToTooToToToToTooTooToTTorsrsrsrsrsrssrsrsrsrsrsrsrsrssrsrsrr tetetetetetetetetetetetetteteteeteteteett nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRRiRiRRRRRRiRiRRR ngngngngngngngngngngngngnggngnngnggngggnggggagagagagagagagagagaaagagaagagagggaaaggggag arararararaaararaarrraraaa ddddddddddddddddddddddddddd

EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEggEgEggEEggggebebebebebebebebebe akakakkakakakakakakakakakkkkekekekekekekekekekkekekekekekekkkeeennnnnnnnnn klklklkklklklklklklklklklklklklklklkllkklkkklkkk .......... 1919191919191919191919191999999999919.0.0.0.0.00.00000.00000000..00.00000000000000000000000000 EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEgEgEgEgEEgEggEE ebebebebebebebebebeebebebebebebebebebebbebbbebebeeebebebakakakakakakakakaakakakakakkakkakakaaakkekekekekekekekkekekekkkkkekkekekeekekekekekekek nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnssnsnsnsnsnssnn  V VV VV V VVVVV VVVV VVVVeneeneneneneneneneneneeeeeenne neeeneeeeneneneneneerrrrrrrrrrr afafafaffaffafffafaffaffffaffffffffffffhohohohohohohoohhohohhhohhhhohhhol-l-l-ll-l----l-l-l-ll-l-ll-l----
dddddedededededdededdeeddededdedd rrrrrrrrrrrrrrrrr babbababababababbabaaanknknknknknknknknknknknkkknnnnnnnn osososososoosoosoosooososospipipipipipipiipipipipipipipipipipipippiipipippp lllllllllllllllll

GuGuGuGuGuGuuuuGuuGuGuGuuGuuuGuuGGG ddddddddddddddddddddddddddddddddd ogogogogogogoggggogogogogogogogoggoogogoooogoggg s sss ss s sss ss sssss sssspappapapapapapappapapapapappapapapppapapaapppppp ghghghghghgghghghghghghhhghghghhghhhhhghhg eteteteteteteeteteteteteetetetetetetettttetettitittitititiititiittitititittitittttt  – – ––––––––– bb b bbbb bbb bbbbbbb bbbbbørørørørørørørørørørørørørøørørørørnenenneneneneneneenenenennenennnnneeeen gugugugugugugugugugugguguguguguuguguguguguuuuugg dsdsdsdsdsddsdsdsdsdsdsdsdssdsdsdsddsdsdsdsddddddsdsd tjtjtjtjtjtjtjtjtjjtjtjtjtttjtjtjtjtjtjtjjjeneeneenenenenenenenenenennennene eseseseseseesssesessesessesssesssessssssssssteteteteteteteteteteteteteetetettetettttet  i ii iii iii iiii H HH H HH HHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHanananananananannannnnananannnnanannnn--------------
sstststststtststststsstststsstststts ededededededededededdddeddddeddddededededdddddd KKKK K K KKKKK K KKK KKKKKKiriririririiriririririririrrirrrrrrri kekekekekkkekekekekekekekekekekekekekekekkekekeee k k kkk k kk k k kkk kkk k kkkkkkk kkkkkkkkkkl.l.l.ll.llll.lll.l.lll..llll  1 1 1 1 1 1 1111111111177.777.777.7.7.777.77.77.77.777.77 30303030303303030303030303030303303030333030000003030003303 ....... SpSpSpSpSpSpSpSpSpSSpSSpSpSpSpSpSpSpSpSSppSSpSSppppppisisisisisisisisisiisisisisissnininiininininninnninininiiniininininininininnnnn ngngngngngngngngngnggngngnggngngngngnggngngnnggngngng iiiii i iii iiiiii iiii k kk kkk k kkkk k kkkkk kiririiriririiiririiriirriririririririrrrkkekkkekkekekekekekekkkekekekekekkkek huhuhuhuhhhuhuhhuhhuhuhuhhuh seseseseseeeseseseseseeesseses ttttttttttttttttt
klklklklklklklklklklklklklkklklkkklkkkkkkk ....... 118181818181818181818188181818111818118111118881 .0.0.0.00.0.0.0.000.000.0.00000000000.000.0.0.0.0.00.000000.000000000.

GuGuGuGuGuGuGGuuuudsdsdsddsdsdddsdsdsdsdsdsdsddsdddsdsdsdsdddd tjtjtjtjtjtjtjttjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjt enenenenenenneneneennenenennnnneseseeseseseseeseseseesseeeseesesteteteteeeeteteteeeteeeeeeeeetetee
HaHaHaHaHaHaHaHaHaHHaHaHHHaHHaHHaHaaHaaaHaaaaaaaaH nsnsnsnnsnsnssnsnnsnnnnsnssnsnnssnsnssnsnsteteteteteteeteeteteteteeeeeetedddddddddddddddddddddddd KiKKKKiKiKiKiKiKiiKKiKKiKKiKiKKKiKKiKKK rkrkrkrkkrkkkrkrkrkrkkrkrkrkkkkkkkkkkrkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee klklklklklklklklklklklkllkklklklkkllklllkkkklkkklkkk ....... 1010101010101010101010101010101100101000110101010010100.3.3.3.3.3.3.33333.33.333300000000000000000000000000000 ToTTTToToToToToToTTToToToToToTTTToToTToToTTTooToToTTToTTTToTT rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrssrrsrsrsrsssssrrrsrrrsrssr tttettetetetetetetetetetetttetetttettetettett nnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRiRiRiRiRRRRRRRiRiRiRiRRRiiRiingngngngngngnngngngnggngngngnnngngnnngngngggnngngggggagagagagagagagagagagagagagagagagagaggagagagaggagagagagagaagag ararararaararararaaraarraararrararrara dddddddddddddddddddddddddddddd

EgEgEgEgEgEgEgEgEgggebebebebebebeebbebbbebeebbjejejejjjejjejjjjj rgrggggggggghahahahahahahaaahh lllennenenenenenennennnennnn k k k k k k kk k kkkkkkkk kkkkkkkkkkl.llllllll.llll. 111 1 1 1 111 11 111 1111 1111115.5.5.5.55.5.5.5.5.5.5.55.555.5.5.5.5.5.5.....3030303030303030030300303000303033333333333330333333  H HH HH HHHHHHHHHHanananannanananaananannananaannnnannaaananststsstststststsssssssstststedededededededededdddeeddeededdd-E-EE-E-E-E-E-E-E-EE-EEEE-EEE-EEEEEEEEEEEggegegeggegegegegegegegeggegegegegeegegeeegggggg bjbjbjbjbjbjjjjbjbbjjjbjbjjjbjjbbjbjbbjbjbjjjbjjbbjbbbbb ererrrrerrrreee ggggggggggggg
HuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuuHuHuHuHHuuuuushshshshshhhhhhshshshhhshhhhhhhholololololololololooolololololololooo dndnndnndnndndndndndnddddnddddddnd ininininiinininininininininnnnnnnniingsgsgsgsgsgsgsgssggsgsgsgssgssgggsgssgggsggsssg fofofofofofoffofofofoffofoffofofofof rerererrerereeeeeeeeeereeninininininininininininninninniniininniniiinnnn ngngngngnngnngngngngngngngnngngngnngngngnngnnnnngssssssssss tututututututuuututututututuuuutuuuuutuututuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr titititititiitititititititittittititititttttitttt llllllllllllllll FrFrFrFrFrFrFrFFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrrrFrrFFFFruuuuuuuuuuuuuuuuuuuu MøMøMMMMMMMMøMMøMøMøMøMøMMMMMøMMøMMMøMøMMøMMMøMMMMMM lllllllllllllllllllllllllllllllllllererererereeereeeererererrerereerereeeeerererereeeeeee sssssssssssssss MøMøMøMøMøMøMøMøMøMøMøMøMMMMøMMMMMMMMMMMMMMMøMøMøl-l-l-lll-l-l-l-l-l-ll-ll-l-lll----l
leririiiiiiiiiii ( (((( ( ((((((( ((((((((((seseseseeeeeeeeeee ssssssssssssssss ssssssssiiiidididididididididididdidididiiidiidiiddidiideeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 191919191199191919191919191911911191199))))))))))))))))))

Guuuuuuuuudsdsddddddd tjjjenenesesesese tetetetetttetetetetteettee
HaHaHaHaHaHaHHaHHaHaHHaHHaHHaHHHHaaHHHHHH nsnsnsnsnsnsnsssnsnsnssnssnssnsnssnn ttteteteteteteteetetetttttettttteeedddddddddd KiKiKiKiKiKKiKiKKKKiiiKKKiKiKiKKKKKiiKK rkrkrkrkrkrkrkrkrrrrrrkrrkeeeeeeee klklkllklklklklklklklklklklklklklkklklkllll......... 101010101001010101101100010010010101000000100100.33.3.33.3.333.3333.33.333.33.33.. 0000000000000000000000000000 ToToToToToToToToToToToToToToToToTToTTToToTTTTT rsrsrsrsrsrrsrsrsrssrsrsrsrsrsrrsrsrsssrsteteteteteeteteteteteteteteeeeteteteennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRRRRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRRiRRiRiRiRRiRiRRiRRRRingngngngngngnggngngngngnggngngngggnggngggggnggggagagagagagagagagagagagagagagagagagagaggagagaagaagg arararaararararrarararaaarararraarrarrarrrdddddddddddddddddddddddddddd

HøHHøHøHHøHHøHøHøHøHøHøHøHøHøHøHøHHøHøHHøHHHøHøHHHHHHHHHøststststststststtsttstststssttsstfeffeffefefefefefeefefefefeffefefefefeefefefefffef ststststststststststststststtststtttt p p p pp pppp pp pp pppp pppp p ppppppåååååååååååååååååååååååååååååå EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEgEgEggEgggEEggEEgEggEgEgebebebebebebebebebebebebebebebebebebeebeeebebbaakakakakakakakkakakakaakkakakakkkakkakaakkakkkekekekekekekekekekekekekekekekekekekeekeeeeeekekeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kklklkklklkkklklklklkkklklklklkklklklklklklklkklk ....... 1717171777177171717771717771717171171771717771771 .0.0.0.0.000.0.00.0.00.00.0000000000. 000000000000000000000000 –––––––––––––––– 2121212121212121212121212121222112122 0.0000.000.0.000.00000000.00.0000000000000000000000000000 (s(s(s(s(s(s(s((s(s(s(s((s(s(s(s(((s(s(s(s(ss(ss(seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sisisisisisisisiisisisissisisisissisiiiiiss ddededdedededededededededededededededddededededddedddedddded  3 3 3 3 33333 3 3333 3 3 333333 3336)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)66)6)6)6)6)6)6)6)6)66)6)66)6666

GuGuGuGuGuGuGuGuGGGuuGuGuGuGuGuGuGGGuGGGGuuGuGGGuGuGuGuGuG dsdsdsdddddsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdddssstjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtttjtjtjtjtjjenenenenenennenenenenenenenennenennenenennene eseseseseseseeseseseseseseseseseseseeeseeseessssteteteteteteteetetetetetettteteetttteteteett rrrrrrrrrrrrrrrrrr
LLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLLLLLuLuLuuLuLuLLuLuLuLuLuLuuuLuLuLuLLuL ndnndndndnnndndndndndnddndndndnddndnddnddnddddndumumumumumumuumumumummummumumummummmmmmummu  K K K KKKK K K K K KKKK KKKKKKKKKKKKiriririririiriririririiriiiriirriiriiririiriiirkekekekekkkkekekekekekekekekekekekekekkkekekekekekkkekkkk kkk kk kk kkkk kk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.ll.ll.l.l.ll.l.ll.l.l.l.ll.l... 9 9 9 9 9 99 9 999 999999 9 99999999.3.3.333.3.333.3.33.33.3.33333.33.333..3.3.3.30000000000000000000000000000 ToToToToToToToToTToToToToToToToTToToToToToToTTToToToTT rsrsrrsrsrsrsrssrsrsrsrrrsrsrsrrrsrsrssrrsrsrsrrrsrsrrr tttetetetetetetetetetetetetttttettettetetetetettennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRiRiRiiiRiRiRiRiRiRRiRiRiiRRiiRiRiRiRiRRRRRRingnngngnnngngngngnggngngngngngngngngngnnnnngnnngngngn gagagagagaggaggagagagagagagagaaggagaggagagaaagaagagaggagagaggggg arararararararararararaararrararrrarraraararaaarddddddddddddddddddddddddddd
HHaHaHaHHHHaHaHaHaHaHaHaHaHaaHHaHHaHaHaaHaHaHHaHaaHHaHHHHHHHaansnsnsnsnsnssssssnsssnssnsnssssssssssssssssnssssnssnsnstettetettetetetetteteeet ddddddddddddddddddddddddddddd KKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiKKKiKiKKKiKiKiKiKiKKKKiKKiiKiKKiK rkrkrkrkrkrkrkkkkrkrkkkrkkrkrkrkrkkrkkrkkkrrkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee klklkklklklkkklklklklklklklklklklklklkklklklklkklklllkkkk ........... 101010101010100101010110101010110110100111101000101001 .3.33.3333.33.3333.33333333.. 000000000000000000000000000000 ToToToTToToTToToToToToTToToTToToToToToToToTTToToooToToorsrsrsrsrsrsrsrsrrsrrsrrsrsrssrsrsrsrssrsrsssssteteteteteteteteteetetetetettetetteennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRRRRiiRRiiRiiRiRiR ngnngngngngngngngngngngngngngnnngnggggngngnggnggggagagagagagagagaggaagagagagaggaggagaggaagagagagagaaaagagaaggg ararararararrarararararararaarararararrararararrararararrrrarararardddddddddddddddddddddddddddddddddd

KKKKlKlKlKlKllKllllKKKlKllllllKKlKlKlKKKKKK ububububububbubbubbubbbbbubububububbubububbuububububuuuuubuuuububbubuuubuubhuhuhuhuhuhuhuuuhuhuhuhuhuhuhhuhhuhusesseseeseeseessessesessessetttttttttttttttttt vevveveevevevevevevveveeveevvvvvvvvedddddddddddddddddd EgEgEgEgEgEEEgEEEgEgEgEgEgEgEgEgEggEEggEgEgEEgEEgEgEEEgEEEEEgEEEgebebebeeebebebebebebebbebebbbbebebbbbebebbebebbebbebebee jejjejejejejjejejejejjeeejeejeeeergrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrggrgrgrgrgrgrghahahahahahahahahahahahhhahahahahhahahahahhhahhhh lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllenenenenenenennennennnnnne  k k kkkk kkkkkk kk kkkkk kkkkkkkkkkkkl.ll.l.l.l.ll. 1 1 1111 1 1 111119.99.9.9.99.99 00000000000000000000000000000000000000
StStSttStStStSStSS øttøtøtøtøtøtøttøtøtøtøtøtteteteteteeteteteteteeeteeteeteteeeeefofofofofofofofofofofoooooofoffofofoforererererereereereereereeeereereeennnninininiiinniinnininiinnnininnnninnininininininininnin nngnnnngnngngngngnggngnnnngggngnnngngngnnnnnnnnggnggngggggggenenennnnnennennnnnennene aa aaaaaaaaaaaaaaaaaafhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhhfhhhfhfhhololololololololololoololololoololololoooooooooooloollo dedededededededededededededdeddedeededdededdd rrrrrrrrrrrrrr babababababababbaabababbababababbababababbababaaanknknknknknknknknkknknknknknknknknknknknnkknknkkknknnkosososoososssooosososososososooososoossspipipipipipipipipipippippipipipipipipppipipppp lllllllllllllllll

GuGuGuGuGGuGuGGuGuGGudsdsdsdsdssdsdsdsdsdd tjtjtjtjjjjtjjjtjtjtjtjtjtjtjtjtjenenenenneeeeeee esesesesessssessssssssteteteteteteteteteteette p pp p pppppååå EgEgEgEEEEgEgEgEEgEgEEgEEgebebebbebbebbbebbebbbebbebbebbakakakakakakkakakakkakkkakakkakkkakakakaka kekekekkekeekkekekekkekekkekkekkkekkeekeeeennnnnnnnnnnnnnnnn klklklklklklklklkklkklkkl....... 1414141141414414111141111114111 33.3.3.3.33.3.3..3333333000000000000000000 ToTTTToToTTToToToToToToToToToTTooToToToToTooTorsrsrsrsrsrsrsrsrssrsrrsrssrrrrsrssrsteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteeteeennnnnnnnnnnnnnn
RiRiRiRiRiRiRiRRRRRRRR ngngngngggngggngggngggggagagagaggagagagaggagggagaaaaggagaggggggg arararararrarrararaa ddddddddddd (k(k(k(k(k(k(k(k(k(kk(kk(k(kafafafafafafaaafaaffefefefefefefefefefeffefefefefefefffefefefee ff ffffff f fffffffrararararrara kk k k kkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.l.lll.lllll  1 1 1 11111111 111114)4)4)4)4)4)4)4)4)4)4)4)4)444))4))

GGGGGGuGuuuGGGGuGuGGGuGudsdsdsdsdsdsdsdssddddstjjt ennennesessssstetetetettte
HaHHaHHaHaHaaHaHaHaHHHHHHHaansnsnsnsssssteteddd KiKiKiKKiKiKiKKiiiiirkrkrkrkrkrkrkrkrkkkkrkkkkrkkrkkrkrkrrkrr eeeeeeeeeeeeeeeee klklklkkklkkklklklklklklkl..... 10101010100001001001101010100000101001001 .3333333.3.3.33333.3.3.3.33.3.300000000000000000000000000 ToToTToToToTToToToToToTToTooToToorsrsrsrsrssrsrsrsrssrsrrsrsrrrrssrssrssrsteteteteteteteteteteetetettetetteteteteetennnnnnnnnnnnnnnnnnn RiRRiRiRiRRRiRRRiiiingngngngngngngngngggngngngnggngngggggagagagagagagagagagggagagaaggaagagagagagagagg arararararararaarraaarardddddddddddddd

EEEEgEgEgEgEgEEEEEgEggEgEE ebebebebbbebebbbbbbebbbebbbjejejeejejejejejeejjjjeejjjj rgrgrggrgrgrgrgrrggrrrrrgr -H-H-H-H-H-H-H-H-HH-HHHHHananananaanannnanaananananaananaaanannaaaaaaa sstststsstsstststteedeededededededddeddedddddededddddddddd F F F FFFFF FFFF FF FFFFForororororoororororororoorooroorooooroorro sssasasasasasasassas mlmlmlmmlmlmlmlmlmlmlmlmmmmmlinininininninnnnniii gsgsgggggsgsgsggsgsgggsggsssssggssggsshuhuhuhuhuhuuuuuhhuhuuuuhuhuusssssssssssssss ----------- EfEfEfEfEfEEEfEfEfEfEfEffffffEE teteteteteteteteteteeeeteeteeteeteeeeeterårårååråårååårårååråååråårårårårårrårråråråårråråår rsrrsrrsrsrssrsssrrsrrsrssrssrrssssrrsss-------------
fefefefefeff ststststststs  mmm m mmmededededededededededededededd SSS SSSSSSSS SSS SSSSSSusususususussusususususussssisisisissisisisisisississisississ  o oggggggggggggg LeLeLeLeLeLeLeLeLeeLeeLeLL oooooooooooo

HaHaHaHaHaHaHaHaaaHHaaaaaHansnnssnsnsnssnssnnsnnsssnn tteteteteteteeeteddd-dd-d-dd-d-ddddddd EgEgEgEgEgEEEgEgEgEggEgEEgEEEgEEgEgebebebbbbbebebebbebebebebebebebebee jejejeejejejejejejeej rgrgrgrgrgrgrggggggg HH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHusususssusushohohohohohohohohohohoohohoooohoohooldldddlddldddlddlddddlddddnininininnininiininininininnningngngngngnggngngngnggngngngngnggngngngngggssfssfsffffssfsfsfsffsfssforororooorrorororoororrrrrrorrrreneneeneenenenenenenneeeeenennnennininininninnininiinininiiininiininngsggsggsgssgssgsgggsgsgsggggssg  s sssssssss ssssssssppipipipipippipipppppppppipip s-s-----
nininiiniiniininininn ngngngngngggnggnnngnn  oo o o ooogggggggggggggggggggg bobobobobobobobobobobobobobbobooobowlwlwlwlwlwlwlwlwlwlwllwlwlininininininininninnnnnngggggggggg iiiiiii BoBoBoBoBBoBoBoBBoBoooBoBoBoBoBoBoBoooBooBBooooowlwlwlwlwlwlwwlwlwlwlwlllwlwlwlwlwlwlwwllwllwwwwl&F&F&F&F&F&F&&F&F&F&F&&F&F&F&F&&&F&&F&F&&& unununuuunununnunnnnunnnnuunnn,,,,,,,,, SStStStSSStStStSStSSSttStSStStSStSSSS rarararararararaaararararaararandndndnddndndndndndndndddndddddnddnddddkækækækækækkækækækækækækæk rvrvrvvvrvvejejejejjejejjjejejejeej 8 8 88 8 888777777777
klklklkklklklklklkk ... 17171717171717111 .4.4.444444444444444444444555555555555555 (s(s(s(((s(s(s(ssseeeeeeeeeeeeee sisisssisisisissisiss dedededeedededededededdddddd 1 11 19)999999)9)9)9)9)9)999)99)99)))9)999)))

se også på www.hansted-egebjerg.dk

GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuuGuGGuGGuGuudsdsdsddsdsdsdsdsddsdsdsdsdsdssssd tjtjtjjjtjtjjtjtjtjtjtjtjjtjtjtjtjjjenenenenenenenenenenenenennnenennnneseseseeseeseseeeseeseseeese tetettt
HaHaHaHaHaHaHaHHaHHaHaHaHaHaHaHaHHaHaHaHHHaHaaaHHHHansnsnsnsnnnsnsnnsnsnsnnnsnnnnnsnnsnnsteteteteteteteteetteteeddddddddddddddd KKiKiKKKKiKiKiKiKiKiKiKK rkrkrr ee klkl. 1010.3.3300 KjKjeleld Kristensnsen

EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEggEgEEgEEEEEEEEEE ebebebebebebeebebebebebebebebebbebbbbebbakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaakkkekekekekekekekekekekekekekeeekkkekk nnnnnnnnnnnn klklklklklklklklklklklklklklklklklkllkllklllllkl..... 11919191919191919191911999191919919991 .0.000 EgEgEEEEEEEEEEEEE ebebakkens Venner
afafafaffaffaffffa hohohohohohhohohooohohohoohohoooohohohhooohooohoohhoolldldldldldldldldldldldldldlldlddddlldldlddddddldddererererererererrerererrererererrerrererer bb b bbb b b bbbbbbbbbbb bbbb bbbbananaaananaananananaaananananannnaana kokokokokokokokokokkokkokookkkoooospspspspsppspspspspsssss ililiilllllii

EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEEgEgEgEgEgEgEggEEgEgEggebebebebebebebebebebebebebebbebbebbbakakakakakakakakakkakakakkakakakakkaakkkaa kekekekekekekekekekekekekekekekekeekekkekeekekeennnnnnnnnnnnnnn klklklklklklklklklklklklklklklllklklkk .......... 1313131313131313313131313131333131313133 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000.000.00.000.0.0.0000000000000000000 TuTuTuTTTT rrrrrrrr titititititititittttttt ll Vejle Fjord

GuGuGuGuGGuGuGuGGuGuGGuGuGGGuGuGGuGuGuuGGGGGG ddsdsdsdsdsdsdsddddsdsdsdddsdsssdsssdsddssdstjtjtjtjjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjjeneneenenenenenenenennennennenenenennnennnnnnneeseseesesesssesesesesesesesessseeeeee ttetetetetetettettetteteetetetteteeeeetee
HaHaHaHHHaHaHaHaaHaHHaHaHaHaHaHHHHaaHHHHHHH nsnsnsnsnsnsnsnsnnsnsnsnnsnssnnsteteteteteteteteteteteteteteteteteeeteeteeteetedddddddddddddddddddddd KiKiKiKiKKKKKiKiKiKiKKiKKKKKKKiKiKKiKiKiKiKKiKKKiKKiK rkrkrkrkrkrkrkrkrkkkrkkkkrkkkkkrkkkkrkrkrkrkrkkrrkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee klklklklklklklklkkklklklklkkkklklkkk ........ 1010101010110101010101010101010101101000.3..33.33.3.3.3.33.333333.3333333.33.30000000000000000000000 JyJJJJJyJyJyJyJyJyyJyJyJJyJyJJyJJyJyJJJyJyyJJyJyJyJJyJ tttttttttttttttttttttttttt eeeeeeeeeeee IbIbIbIbIbIbIbIbIbbbbbIbIbsssesesesesesseseseesessessesesses nnnnnnnnnnnnnn

EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEggEgEgEgEgEgEgEgEgEEEgEEgEggEEgEgEggebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeebeeebakakakakakakakakakakakkkakaakkaakaaaakakakaaakkkkkkkekekekekekekekkkekkekekkkeekekekek nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn klklklklklklklklklkklklkllklklkklkkklkkklkklklklkkkkk ......... 14141414141414144411414144444414441 .00.0.0.0.000.00.0.000.00.000000000000000000000000000 FoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFFoFoFoFoFoFooFF rerererereererererererereerrererererrrereerr ddrdrdrdrdrdrdrdrdrdrrdddrdrdrdrdrdrdddddddrdrdrdd agagagagagagagagagagagagggagaagaagagggggagg v v v v vv vv vvvvvvv vvvededededededededddededededededeedddededdde  o o oo o oo ooo oo oooooo ooorkrkrkrkrkrkrkrkrkkrkrkrkrkrkrkrkkididididiidididdididdididididdidididididididididddddddememememememememememmememememememememememememememememmemememmmananaaanananananananannaanannan--------
dedededededededededededededdededeeddedeedededddddedddennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ErErErErErErEEErErErEEErErErErErEErErErErErErErrErErErEriiikikikikikikikikikikiikikkikiikiiikikikikkikikikikiikkiik N N N N NNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNieieieieieieeieieieieiieiieiieieiieieieieieei lslslslslslslslslslslslslslslslssssslslsseneenenenenennneneneeneenenn.... DeDeDeDDeDeDeDeDeDDeDDDDeDeDDDeDDeDeDDDD rrrrrrrrrr vivivivivivivivviviiiviivviviilllllllllllllll vævævævævævævævævævævævæævævvæv rerererrerererererererererrererrerree m mm mmm m mmmmmmmmmmmmmmmmmulululululululululululululululululuulligigigigigigigigigigigigigiggiggiggigigigiggigggghhhehehehehehehehehehhehehhehehhhehehehehheeeddddddddddddddddd foffor at
køkøkøkøkøkkøkøkøkøkøkøkøkøkøkkkkøkøkkøbebebbbebebbbebebbebbebebebebbebebeebebeeebe......

LoLoLoLoLoLoLoLoLLoLLoLoLoLLoLLoLLoLoL pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppememememememememmmemmemmememmmmemeemmemmararararararararararararararararararararkekekekekekekekekekekekekkekekekkkekkekekekkekekkekedddddddddddddddddddddddd iiiiiiiiiiii LuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLLuLLuLuLundndndndndndndndndndndndndndndndnddnddndddddndddddumumumumumumumummumumumummmmmuummumuummuumuuumuuuum M M MM M MMMM M MMMMMMMeddededededdddededededededdededbobobobobobobobobobobbbobobobobboorgrgrgrgrgrggrgrggggggererererererererererrere huhuhuhuhuhuhuhuhhuhhuhuhuhuhuhhuhhuhuhhuhhhhuhhuhuusssssssssssssss
klklklklklklklklklklklklklklklkllklkklkklkklkkl..... 1111111111111111111111111111111111 0.0.0.0.0.0.0.000.0.0.00000000.0... 000000000000000000000 ––––––––––––––––––––––– 1414141414141414141441411414141414111111111 .3.33.3.3.3.3.3.33.3333333.33333000000000000000000000000000 (s((s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(((((sss((s((s((ss(sss(( eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sisisisiiisisisisiisiisissisisisisiiidddedededededededededdddedededdeddddddd  33 3 3 3 33 3333 334)4)4)4)4)44)4)4)4)4)4444

InInInInInInInInInInInInnInInInInnnnnInnnInnnnnnngegegegegggegegegegegegegeggegeggegeggegegggegegegeeeegeeeeeeegeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGGGGuGuGGGGGuGGGGuGGGuGG dsdsdsdsdsdsdsddsdssdsdsdsdsdsdsdsdddsdsddssstjtjtjtjtjtjttjttjtjtjtjtjtjtjtjtjtjjtjtjtjjjjenenenenenenenenenenenenennennenenennenene esesesesesesesseesesesesesesesesesesessssesstetetetetetetetetetete



26 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2012

Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke
Søndag den 10. juni
1. søndag efter trinitatis

10.30 Torsten Ringgaard Friluftsgudstjeneste Hansted skov. 
I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten i Hansted kirke.

Søndag den 17. juni
2. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 24. juni
3. søndag efter trinitatis

09.15 Kattrup 
Torsten Ringgaard. 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 1. juli
4. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Kjeld Kristensen.

Søndag den 8. juli
5. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 15. juli
6. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 22. juli
7. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 29. juli
8. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 5. august
9. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Kjeld Kristensen

Søndag den 12. august
10. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Jytte Ibsen.

Søndag den 19. august
11. søndag efter trinitatis Ingen Gudstjeneste Ingen Gudstjeneste

Søndag den 26. august
12. søndag efter trinitatis 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 2. september
13. søndag efter trinitatis 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard.

Søndag den 9. september
14. søndag efter trinitatis

09.15 Tolstrup
Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 16. september
15. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard.

Søndag den 23.september
16. søndag efter trinitatis 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard

Søndag den 30. september
17. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 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

Gudstjenester på Egebakken

Enhver er velkommen!

Kaffe 
kl. 14.00
Gudstjeneste
kl. 14.30

Onsdag 27. juni
Onsdag 29. august
Onsdag 26. september

{

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

Søndag den 4. marts var der sogneindsamling til 
fordel for folkekirkens Nødhjælp.

De friske indsamlere, der trodsede blæst og kulde, 
indsamlede 6.251,50 kr.

Tak for alle bidrag 
og en stor tak til indsamlerne.

Venlig hilsen Lundum og Hansted menighedsråd
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En levende kirke
Af Nanna Topsøe

I skrivende stund hører vi om truende kirkelukninger i 
København. Der kommer for få mennesker i kirke om 
søndagen, hvilket medfører at mange kirker ikke bliv-

er effektivt udnyttede, hørte jeg det blive sagt i medierne 
Det betyder at mange mennesker i de københavnske sogne 
kommer til at opleve, at deres kirke ikke var den selvfølge, 
som de troede. 

Mon antallet af kirkegængere på almindelige søndage siger 
ret meget om, hvad kirken som institution og tro betyder 
for den enkelte og for fællesskabet lokalt? Det tvivler jeg 
på. Her i landet er det generelt set skik og brug, at komme 
i kirken, til højtider og fest og når vi synes, at vi har brug 
for det. Ellers ikke, og det er ikke god tone at skilte med sin 
tro. Vi er diskrete med de vigtige områder af livet, og det 
har altid været en selvfølge for os, at kirken står der som en 
klippe, når det virkeligt gælder.  

Mon det kunne ske for os, at vi også her i Lundum og 
Hansted-Egebjerg sogne blev skrevet i mandtal af en 
øvrighedsinstans og fundet for få? Sommetider opdager vi 
først, hvad fællesskaber og mennesker betyder for os, når 
vi mister dem. 

Lige nu er jeg glad for, at vi stadig dels har vores to gamle 
fi ne kirkebygninger intakte, dels har adgang til et rigt kirke-
liv og liv i kirken lokalt. Vi kan fejre de store højtider med 
familie og naboer i vores egne stopfulde kirker, bærer de 
små børn til dåben for fulde huse i larm og folkeliv, lade de 

store børn konfi rmere her hvor de går i skole og forsamles 
glade til bryllup. De gamle, som boede her før os, er stedt 
til hvile på vore to smukke kirkegårde, og det er trygt at 
tænke på, at man på et tidspunkt selv kan blive begravet 
eller bisat fra sin kendte kirke. 

Folk i alle aldre fra sognene deltager med glæde i de mange 
dejlige arrangementer, som er åbne muligheder for os lige 
fra korsang, sangaftner, babysalmesang over Gud og spa-
gettimiddage til foredragsrækker, sommerudfl ugt og meget 
andet.

Selv har jeg haft umådeligt udbytte af at deltage i de må-
nedlige samtaleaftner om tro og tvivl. Disse aftner foregår 
på den måde, at de fremmødte aftaler de konkrete emner 
fra gang til gang. Efter et oplæg, som vi læser op for hin-
anden, er ordet frit. Vi drøfter forskellige synsvinkler på 
emnet, ikke i enighed, men i fordragelighed. Disse samtal-
er i Hansted Kirkehus har været meget berigende for mig, 
og jeg glæder mig over, at de kan fortsætte efter sommeren. 
Døren er åben for enhver, der møder frem. 

Det er mit håb, at vi ikke udsættes for kirkelukning i Lundum 
og Hansted sogne. Og jeg vil hermed sige tak til menighed-
srådene og vores præst, kirketjenere, ringer og gravere og 
organister på barsel og i tjeneste for jeres store arbejde med 
at skabe en levende kirke og holde liv i sognenes fælles-
skab. Det er jo ikke en selvfølge.  

Frokost Jazz i Hansted Kirkehus 
lørdag den 9. juni kl. 13.00

TrioTreo med Per Brøgger på bas, Ulrik Samsøe Figen på trommer og 
Sven Erbs Sørensen på Klaver, spiller en blanding af egne småkompo-
sitioner, egne arrangementer af mere klassiske jazz numre og nogle 
nordiske viser udsat for et par blue notes.
Medbring din madkurv og nyd den herlige musik, der vil være perfekt som 
baggrund for en god snak og et par hyggelige timer i godt selskab.

Øl, vin og vand kan købes

Alle er meget velkommen

Venlig hilsen 
Hansted menighedsråd.
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Konfi rmandtale
Kære konfi rmander og forældre.

Jeg vil gerne sige jer tak for året der gik med kon-
fi rmandundervisning og selve konfi rmationen den 4. 
maj. Som vi talte om i kirken, så er den 4. maj en sær-
lig dag for mange danskere. Går vi en aftentur i byen, 
vil vi netop den aften se mange stearinlys stå inde bag 
ved vinduerne og skinne ud til os i mørket. Jo for vi 
fejrer Danmarks befrielse. Det er nok især den ældre 
generation, som selv var unge under krigen, der fejre 
denne dag. De husker krigen. De husker, hvordan de 
måtte holde sig inde i husene efter solnedgang. Jo for 
der var udgangsforbud. De husker også, hvordan alle 
huse skulle have mørklægningsgardiner, der skulle 
rulles ned efter mørkets frembrud. Det skulle de for 
at ikke lyset fra stuernes lamper kunne ses udenfor og 
opfanges af de dræbende bombefl y. Jo, byerne skulle 
ligge hen i totalt mørke. Nå, men befrielsen kom og 
mørklægningsgardinerne kunne smides væk. Nu 
kunne danskerne atter leve uden frygt og tænde lys 
alle vegne. Det fejres den dag i dag. Hvert eneste år 
den 4.maj. 

Kære konfi rmander. Jeg syntes, det er rigtig godt, at I 
blev konfi rmeret den 4.maj. Jo for dagen passer godt 
med det kristne budskab. Nu vil jeg tale lidt i billeder, 
men jeg tror godt i kan fange pointen. De her ”mørk-
lægningsgardiner” dem tror jeg alle mennesker kender 

til også i vore dage. Vor tids ”mørklægningsgardiner”, 
ja det er billedlig talt alt det vi forsøger at gemme os 
bag ved, når vi har gjort noget dumt, noget forkert, no-
get vi skammer os over. Vi er bange for, at sandheden 
skal sive ud om os og at andre menneskers ”bomber” 
skal hagle ned over os. Så vi skjuler os bag ”mørk-
lægningsgardinerne”. Vi kunne også kalde det vi skju-
ler os bag en maske. 

Konfi rmander, i det år der er gået, har I hørt om vor 
Gud og fars ubegrænsede kærlighed. Det er ligesom 
det kristendommen handler om. I har hørt, at vi over-
for Gud slet ikke kan skjule noget og slet ikke behøver 
at gøre os anstrengelser for det. Hvorfor? Jo fordi Gud 
til alle tider vil kendes ved os, som sine børn. Det er 
det, der er så befriende i kristendommens budskab. 
Det håber jeg, I vil tage med jer ud i livet – måske 
også sige det til hinanden. Måske kunne det give os 
mod til at være dem vi er, med alt det vi rummer – også 
overfor hinanden. For det er jo som Sys Bjerre synger: 
For sent igen / The story of my life / jeg er ikke perfekt 
men / jeg ved det er menneskeligt at fejle / og jeg har 
accepteret at jeg er en kegle / Hvis du er ligesom mig 
en lille smule speciel / og ofte krummer dine tæer over 
dig selv / så lad være at give op og skam dig ihjel / 
Come join the club vi elsker dig alligevel.  

Kærlig hilsen Torsten Ringgaard. 
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Sogneudfl ugt til Himmelbjerget
Onsdag den 22. august 2012 
Menighedsrådene i Lundum og Hansted ind-
byder hermed til årets sogneudfl ugt.
Turen går til Silkeborg, hvor vi går ombord 
på det gode skib ”Ternen”. Vi kaster fortøj-
ningerne og sejler til Himmelbjerget, mens vi 
nyder den skønne natur og fantastiske udsigt. 
Bliver vi sultne af den friske søluft, serveres 
vores medbragte kaffe/te med rundstykker i 
kabyssen undervejs.
Velankommen til Himmelbjerget, kan de der 
har lyst, spadsere til Hotel Himmelbjerget. 
Bussen holder også klar til at køre til hotel-
let, hvor vi skal spise middag. Efter middagen 
bliver der lejlighed til at se sig lidt omkring. 
Inden turen atter går mod Hansted, skal vi have 
kaffe på hotellet.

Dagens program:

Kl. 09.00 Afgang fra Hansted Kirkes parkeringsplads.

Kl. 10.00 Ombordstigning på Ternen.

Kl. 11.15 Ternen ankommer til anløbsbroen ved Him-
melbjerget.

Kl. 12.30 Middag på Hotel Himmelbjerget.

Kl. 14.30 Kaffe på Hotel Himmelbjerget.

Kl. 16.00 Ankomst til Hansted Kirkes parkeringsplads.

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

Tilmelding senest fredag den 27. Juli til: Bettina Chris-
tensen på mobil: 21 74 00 67 eller mail til: bettina@
exsos.com.

Vi glæder os til en hyggelig dag. 

Venlig hilsen 

menighedsrådene i Lundum og Hansted
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Sankt Hans aften
i Lundum

Fællesspisning kl. 18.30
For medlemmer af Lundum Sogns Borgerforening er der 
fællesspisning kl. 18.30. Du medbringer dit eget kød til grillen. 
Vi sørger for salat og andet tilbehør.
Tilmelding til hanne@lundum.dk

Skt. Hansbålet 
tændes kl. 21.00 
på sportspladsen
Alle er velkomne 

Boden er åben med kaffe og kage, øl og vand, chips og snobrød

    

Borgerforeningens bestyrelse

   
Husk kontanter til 
at købe et medlems-
kort.
150 kr. pr. husstand og 
85 kr. for pensionister
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På loppemarkedet kan du købe en stand-
plads og selv sælge dine loppesager, el-
ler du kan give din sager til Borgerfore-

ningen, som sælger de indsamlede lopper. Børn 
kan sælge legetøj fra deres egen stand. 

På loppemarkedspladsen vil der være bod med 
frokostlækkerier. Der vil blive kåret ”Bedste 
krejler”, ”Dagens rædsel” og ”Dagens kup”.

Saml gode loppesager sammen nu og afl ever dem 
i Medborgerhuset tirsdag den 14/8 og torsdag den 
16/8 mellem 19 og 20. Afl everede lopper sælges 
til fordel for Borgerforeningen.

Alle kan købe en standplads. Det koster 100 kr. 
pr. stand. Medlemmer af Lundum Sogns Borger-
forening dog kun 50 kr. og børnemedlemmer 
25 kr.

Der må ikke sælges mad og drikkevarer fra 
standene. Du skal selv medbringe et bord eller 
andre materialer til din stand og alt affald og 
usolgte lopper skal fjernes kl. 14.30.

Bestilling af stand hos lotte@lundum.dk eller 
doktor@lundum.dk senest den 12/8

Vi slutter dagen af med sammenskuds-fæl-
lesspisning. 

Medbring salat, kartoffel, brød eller andet tilbe-
hør til en fælles buffet til samme antal personer, 
som du tilmelder. Medbring selv kød til grillen. 
Drikkevarer, kaffe og kage sælges.

Tilmelding til spisningen til lotte@lundum.dk 
eller doktor@lundum.dk senest den 14/8.

Skal I ha’ fest?
Lundum Sogns Borgerhus 

udlejes til private fester
Henvendelse til udlejer 

Lars Christensen 
Tlf. 75 66 11 55 eller 28 18 82 10
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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

Juni: 
7/6   kl. 17.00  Byfestarrangement på Egebakken 
13/6 kl. 13.00  Tur til Boller Blomsterpark  
21/6 kl. 17.00  Grillfest (se omtale,  
                        tilmelding på Egebakken)  

Juli: 
3/7   kl. 13.00  Tur omkring Skanderborg Sø  
18/7 kl. 13.00  Tur til Ejer Baunehøj ( tilmelding til 
                        Jytte senest d. 6/7) 

August: 
7/8   kl. 19.00  Bankospil 
8/8   kl. 13.00  Tur til Vejle Fjord  
16/8 kl. 14.00  Foredrag v/orkidemanden  
                        Erik Nielsen. Der vil være  
                        mulighed for at købe. 

Til de små ture er der tilmelding hos Jytte tlf. 21 196596 
 
Der er mange daglige aktiviteter og tilbud på Egebakken,  
som du som efterlønner og pensionist kan benytte dig af.  
Kontakt for nærmere information Jytte Guldmann  
tlf. 21 196596 eller kom og hent et program. 
Besøg os på www.sundhed-soendergaarden.dk. 
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Torsdag, d. 21/6 2012, kl. 17.00 – 21.00
Serveres der grillstegt pattegris, så vi kan hygge os med god mad, sang, 
dans og musik 

De 2 musikanter
leverer musikken. Vi håber, at rigtig mange møder op til en hyggelig aften. 
Menuen vil lyde på:
• Grillstegt pattegris
• Kartoffel - og grøn salat
• Kaffe og dessertkage
• Øl, vand og vin kan købes

Pris for hele arrangementet 125 kr.

Man tilmelder sig på listen på Egebakken, betaling v/indgang
Alle er hjertelig velkomne.

Med venlig hilsen Centerrådet og Egebakkens Venner

 

Torsdag den 20. september afholdes der høstfest på Egebakken 
kl. 17 – 21.

Helle og Leif Tølløse spiller op til dans
Pris inkl. spisning og kaffe: 125,00 kr.

Drikkevarer kan købes

Man skriver sig på listen i caféen på Egebakken. 
Maks. antal deltagere 70 stk. Senest tilmelding 13/9.

Alle er velkomne

Egebakkens Venner
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Tirsdag og torsdag : frokostret til 30 kr.
Tag med hjem tilbud
Onsdag: friskbagt franskbrød
Fredag: friskbagt kage     
Hele ugen: hjemmebagte småkager. 
Kom og hent en menuplan

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: Bernt Stiboll, Egesholm 31 
Tlf. 75 65 62 66 
Ingelise Nielsen, Kastanjeparken 44 
Tlf. 21 53 03 88
Kaj Leon Jensen, Birkeholm 9a 
Tlf. 75 78 13 44 
1.sup. Elly Juhl, Askeholm 53
Tlf. 20 83 62 29   
2.sup. Tove Kristensen       
Tlf. 75 65 64 02
Personalerepræsentant: Jytte Guldmann
Tlf. 21 19 65 96

Egebakkens Venner
Bestyrelsens adresseliste:
Formand: Hans Thomsen
Tlf. 75 65 61 33 
Næstformand/Kasserer: Vagn Jensen 
Tlf. 75 65 64 47 
Bestyrelsesmedlem: Alf Jensen
Tlf. 30 49 52 63  
Bestyrelsesmedlem: Kristian Pedersen
Tlf. 75 65 63 08  
Bestyrelsesmedlem: Annelise Faber
Tlf. 29 29 18 13  
Beboerrepræsentant: Lykke Andersen
Personalerepræsentant: Jytte Guldmann 
Tlf. 21 19 65 96 
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Dagplejens 
dag

Af Gitte Moosdorf og Marianne Hovedskov

Som traditionen tro bød det på regnvejr og 
masser af godt humør fra morgenstunden, 

da ca. 40 børn med forældre og dagplejere holdt 
dagplejedag den 9. maj. Dagen startede i klub-
huset med friskbagte boller og sang. Derefter 
gik vi i optog til børnehaven Kaskelotten, hvor 
vi blev mødt af musik og sang og en lille forf-
riskning. 
Stor tak til børnehaven. Dejlig dag trods vejr-
guderne ikke var med os. 
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Dagplejen fi k 
besøg af en rigtig 
ambulance 

Af Marianne Hovedskov og Gitte Moosdorf

Torsdag den 3. maj fi k dagplejen i 
Egebjerg besøg af en rigtig ambu-

lance. Det var en kæmpe oplevelse for 
både børn og dagplejere.

Vi fi k lov til at sidde ved rattet. Båren 
blev kørt frem, så børnene kunne prøve 
at ligge på den. Børnene fandt også 
knappen til sirenen, til stor jubel for 
alle. 
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Så kom og vær med når KFUM-Spejderne i Egebjerg indtager 
byen i det årlige ¨Spejder for en dag¨ arrangement. 

Vi Ses!!

Lørdag den 18. August 2012

-
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Familiespejd – fotos endte med 
pandekager

Af Christina Rasmussen

På en af de sidste dage i april mødtes 
vi igen, 6 familier – klar til endnu et 

eventyr. Ved hjælp af fotos begav vi os 
af sted – billederne viste, vi skulle ned i 
Kastanjeparken, hvor op til fl ere ingredi-
enser lå gemt ved de afbillede elementer; 
mælk, mel m.m. Hvad de skulle bruges 
til, og hvor vores færd ville ende, vidste 
endnu ingen. Billederne førte os videre 

ned til åen, hvor vi på den anden side fi k 
selskab af både heste og køer… Gemt i 
et træ fandt vi margarinen!
Inde i skovens lysning var tændt et bål 
og bevæbnet med æg, salt, sukker, mel, 
mælk, margarine og pander var mys-
teriet løs – pandekager! Hurtigt blev 
æggene slået ud omtrent et æg til hvert 
barn efterfulgt af en god gang piskning. 

Fædrene fi k hurtigt etableret et effektivt 
pandekagebageri, og efter kort tid blev 
der gumlet til den helt store guldmedalje. 
Det herlige ved skoven er, at den i sig 
selv er den bedste legeplads, pinde, 
bakker, blomster, græs – hvad mere kan 
man ønske sig. Og imens solen brød 
gennem skyerne takkede vi for et dejligt 
pandekage-eventyr. 
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DM i Spejder 2012
Af Henning Mathiasen

Weekenden den 21 – 22. april blev der afholdt 
kvalifi kationer til DM i Spejder. 

Heltehundene fra KFUM-Spejderne i Egebjerg del-
tog for sidste gang, inden de blev for gamle. Ifølge 
statistikken skulle de kvalifi cere sig til fi nalen. Det 
gjorde de med godt 70 point foran den efterfølgende 
patrulje.
Fredag aften gik turen mod Moselund Spejdercenter. Nu 
skulle der dystes om at blive kvalifi ceret til fi nalen i DM 
i Spejder. Vi fi k opbygget lejren på under tre kvarter, og 
skyndte os ud efter ingredienser til lagkage. Der var ingen, 
der anede hvor den nærmeste butik lå. Dog 3 minutter i 
lukketid fandt vi heldigvis en Fakta, som vi løb frem og 
tilbage i for at fi nde alle ingredienserne til lagkagen. Da vi 
kom tilbage til lejren, fi k vi tændt bål og lavet lagkage. 

Lørdag morgen, imens de sidste patruljer ankom til spej-
dercenteret, spillede vi rundbold og hørte musik. Første del 
af konkurrencen begyndt med et løb, posterne bestod bl.a. 
af semafor, hvor vi skulle lave vores egne fl ag. Nogle af 
de øvrige poster var kompasgang, båre løb og en første-
hjælps post. Efter løbet var det blevet tid til aftensmad. 
Menuen stod på en lækker omgang spagetti og hygge rundt 
om bålet med de andre spejdere. Først på aftenen var der 
klarmelding ved fl agstangen til 2. del af konkurrencen. Vi 
overdøvede alle andre med vores råb, efterfulgt af et ekko 
og en pinlig tavshed fra de andre spejdere. Vi startede med 
at bygge et ti minutters tårn. Der var masser af poster bl.a. 
en forhindringsbane og en kompaspost mere.

Søndag morgen klokken 4:30 stod vi op og gjorde klar 
til løb. Morgenens opgaver bestod af træmåling, træ-
sortsbestemmelse og primitiv båltænding, hvilket vil sige 
båltænding uden brug af lighter eller tændstikker, som i 
øvrigt var ekstra besværliggjort af voldsom regn. Et godt og 

velfortjent morgenmåltid stod som det næste på listen. I den 
sidste del af løbet skulle alt afgøres, derfor satte vi spurten 
ind for at indtage den førsteplads, vi havde reserveret hjem-
mefra. En interessant post var et handicapløb, hvor vi skulle 
køre i rullestol og dirigere hinanden, med bind for øjnene, 
her følte vi os endelig på hjemmebane. 

Under afgørelsens time var vi ved at dø af spænding, da 
tredje og andenpladsen var blevet udråbt, og der kun var 
mulighed for knald eller fald, blev det et lettet øjeblik, da 
vores patruljenavn Heltehundene blev råbt op som den 
vindende patrulje af første del af DM I Spejder.

Desværre var vores trops patrulje fra Egebjerg knap så hel-
dige, da de blev slået med kun 3 point, de vender stærkt 
tilbage.
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Lederen er også spejder
Af Kim Rasmussen

I Egebjerg gruppe gør mange frivillige hænder en stor 
indsats, for at gruppen kan fungere på rigtig mange 
punkter. En gruppe af disse mennesker er gruppens 

ledere, som hver uge har deres ugentlig spejdermøde, hvor 
de afvikler spejderaktiviteter for byens børn/unge. Derud-
over bruger de også en del timer på planlægning, ture og 
lejre. Alt dette selvfølgelig, fordi de synes, det frivillige 
spejderarbejde er det hele værd.

Men et godt sammenhold blandt ledere på tværs af de for-
skellige enheder vægter også højt. Enheden, som lederne 
er medlem af er en lederklan, der har navnet Klan Bacon. 
Her får lederne mulighed for at komme af sted til spejder, 
uden de skal planlægge aktiviteterne. De prøver kræfter 
med spejderarbejdet, både med emner, hvor de selv lærer 
fra sig ved de ugentlige spejdermøder men også nye emner. 
Derud-over er Klan Bacon også en enhed, der laver en del 
sociale arrangementer for gruppens ledere. 

I den seneste tid har vi i Klan Bacon blandt andet afholdt 
disse aktiviteter.

Stjerneaften. En aften, hvor lederfl okken var inviteret en 
tur ud i rummet. Da en god ven af Egebjerg gruppe besid-
der en meget stor viden omkring rummet og dets elementer, 
og samtidig har adgang til udstyr, der kan se lidt nærmere 
end man normalt ville kunne, var der lagt op til en god af-
ten. Og det blev det bestemt også. Der blev lagt ud med en 
omgang fælles aftensmad. Under maden gik snakken meget 
på om det fi ne og stjerneklare vejr ville holde til, vi skulle 
gøre brug af det. Da vi efter maden og opvasken vendte 
snuden mod vores udkigspost, så det egentlig ganske lov-
ende ud. Knap ankommet til Statsskolen gik vi op for at 
kaste blikket ud i rummet. Der var planlagt et kig til månen, 
planeter, stjernetåger osv. Alle nåede at studere månen i 
den store kikkert, men desværre kom skyerne stille, men 

sikkert nærmere og lukkede af for vores nysgerrige blikke. 
Stjernekikkerter i dag er computerstyret så meget, at man 
ikke selv skal sidde og lede efter de ting, man ønsker at 
se på. I dag indstiller man nogle standard oplysninger, 
som dato og tidspunkt og så kan man ellers navigere rundt 
blandt rummets fascinerende elementer. Kikkerten drejer 
selv på plads, og ja den tager også højde for jordens rota-
tion ved automatisk at dreje med rundt.

Men heldigvis giver den moderne verden også rigtig fi ne 
muligheder inden for astrologi, når tingene forsvinder bag 
gardinerne. Vi satte os derfor til rette indendørs i varmen 
og fi k så ved hjælp af projektor og computer en særdeles 
imponerende tur i rummet. Tak til Knud Erik for endnu et 
lærerigt besøg i rummet. 

Køjekredsen, der er 24 hængekøjer ophængt i en stor ot-
tekant med tag over hovedet. Altså en overnatning i det fri, 
men på en lidt anderledes måde. En håndfuld ledere mødtes 
med oppak-ning til overnatning udendørs, som så mange 
gange før. Også alligevel ikke, for ingen havde jo før prøvet 
at sove i en hængkøje i hvert fald ikke en hel nat. Oplev-
elsen skulle vise sig at være over alt forventning. Udover 
en ganske behagelig nattesøvn i hængekøjerne bød turen 
nemlig også på selvfrossen vaniljecreme med friske frugter 
(ved at tilsætte salt til isterningerne, sænker man tempera-
turen yderligere, så vaniljecremen kan fryses). 

Der blev også prøvet kræfter med Geocaching i naturen 
omkring Sletten. Geocaching er den moderne form for 
skattejagt, hvor man ved hjælp af håndholdte GPS’er fi nder 
nogle alle-rede fastlagte punkter. Ved en stor del af disse 
punkter fi ndes der en beholder, hvor man har mulighed for 
at notere, at man har fundet skatten, samtidig med dette, lig-
ger der i mange beholdere små ting, man må bytte egne ting 
med. Derudover bød turen på masser af hygge!
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Forårstur til Paradishytten
Af  Isabelle Klit Madsen

I weekenden 10.-11. marts var Bæverne 
med på fællestur sammen med Ulvene 

i Paradishytten ved Virklund.
Vi ankom lørdag formiddag og fi k os in-
stalleret i én af sovesalene – hvor Ulvene 
lå ved siden af.
Vi spiste vores madpakker og deltog 
derefter i et løb, hvor vi blev delt ind 
i hold sammen med Ulvene. På løbet 
skulle vi arbejde sammen. Undervejs var 
der kagepause, uhm.

Efter en lækker risret med kylling var der 
”lejrbål”, hvor vi sang sange og så sjov 
underholdning fra Ulvene. Så kom én af 
Ulvelederne og sagde, at vores aften-hy-
gge-kager var blevet stjålet, og vi måtte 
alle ud i skoven og lede efter røveren. 
Ude i den mørke skov fandt vi røveren 
ved et bål med frugt og friskbagte kager; 
dejligt. Efter spændingsmomentet var 
alle trætte, og vi gik til ro i soveposerne.
Næste morgen var der morgengymnas-

tik og fl aghejsning inden morgenmaden. 
Herefter skulle bæverne selv tænde 
bål. Vi var ret gode og fi k snobrød som 
belønning. Efter et par timer var der rug-
brødsmadder på terrassen. Forældrene 
ankom for at afhente os, men forinden 
var der afslutning med glemte sager i 
”Ælle-bælle-kassen”, hvor nogen måtte 
løbe fl ere gange for at få deres ting igen.
Tak for lån af Bæverne til en god tur.
B.A. Isabelle Klit Madsen
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Bæveraften i Kirken
Bæverne skulle på besøg hos Torsten 

nede i Hansted kirke tirsdag d. 27/3 
for at gøre aktivitetsmærket ”Kirken” 
færdig. Så vi mødtes 27 bævere og 5 
ledere nede ved kirken, hvor vi blev budt 
velkommen af Torsten, vores præst, som 
nogle at bæverne ellers kendte bedre, 

som deres fodboldtræner. Derefter var 
det Torsten som viste rundt og forklarede 
de spørgelystne bævere om alt, lige fra 
døbefonden til kirkegården. Vi var også 
oppe og se kirkeklokken, de prøvede 
også at hive i rebet nede i kirken. Det 
blev en lærerig aften for bæverne, som 

sluttede uden for kirken med at vi øn-
skede hinanden en god påske.
Til slut en stor tak til Torsten, fordi han 
ville hjælpe os med at færdiggøre mær-
ket, som bliver det sidste mærke bæverne 
arbejder med i dette spejderår.
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Juniorspejdere på bytur
af Carsten Bai, Juniortropleder

Billed-oløb, afstandsmåling og 
kakao på Trangia var nogle af 
ingredienserne på juniortrop-
pens endagstur til Horsens.

12 mere eller mindre morgenfriske 
juniorspejdere mødtes kl. 10 i 

Bygholm Park, men selv om det regnede 
lidt, var humøret højt. 

Vi startede med et løb efter orienterings-
løbskort og et ark med 30 billeder. På 
hver post skulle de fi nde ud af, hvilket 
billede, som passede til stedet. Det var 
en god udfordring for spejderne at fi nde 
vej og krævede at de brugte deres iagtta-
gelsesevne (se selv på www.fi ndveji.dk).

Frokost på biblioteket
Sidst på formiddagen gik vi samlet til 
biblioteket, hvor vi havde fået lånt et lo-
kale ved børneafdelingen. Her sad vi og 
spiste vores madpakker og fi k varmen 
igen.

Turn-out
Resten af dagen skulle spejderne på et 
opgaveløb rundt i midtbyen. De skulle 
selv fi nde vej ved hjælp af et kort og un-
dervejs skulle de bedømme afstande og 
derefter tjekke på et kort. Det foregik på 
toppen af Skolebakken. Derefter skulle 
de lægge mærke til detaljerne i vindues-

udstillingen hos Folkekirkens Nødhjælp 
i Kattesund. De skulle også fi nde ud af, 
hvor højt tårnet på Det gamle Rådhus i 
Søndergade er. 

Undervejs blev der givet point for turn-
out – dvs. hvor gode patruljen var til at 
samarbejde, lytte til hinanden, hjælpe 
hinanden og melde klar. Begge patruljer 
var meget opmærksomme på denne del 
og gjorde sig virkelig umage, så der var 

kun et point imellem de to i det endelige 
resultat – super fl ot.

Kakao på Trangia
Vi sluttede af på græsplænen bag Rådhu-
set, hvor de skulle varme kakao på Tran-
gia. Mens vi nød det, kunne vi også nyde 
Idas dejlige chokolademuffi ns.

Tak til juniorspejderne for en god tur.
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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

TlTlf. 75 65 61 1 0909 
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Byfest i EgebjergByfest i Egebjerg
20122012

EGEBJERG

Horsens
Orienteringsklub



Egebakken, Egebjerg IF, Hansted  Menighedsråd, Horsens Orienteringsklub, 
KFUM Spejderne Egebjerg, Støtteforeningen, Ungdomsskolen og Vitar Hor-
sens Rollespilslaug er i år gået sammen om årets Byfest i Egebjerg.
Det er derfor en fornøjelse af kunne præsentere et program som henvender 
sig til alle, hvad enten man er  unge, gamle, aktive eller passive.
Byfesten er planlagt mellem den 3. juni og 10. juni.
Vi håber, at programmet vil inspirere dig og din familie, og at I vil være med 
til at gøre det til en tradition med en Byfest i Egebjerg.

Velkommen til Byfest i Egebjerg 2012Velkommen til Byfest i Egebjerg 2012

Søndag den 3. juni:  Kl. 14.00 Bankospil i hallen 

Onsdag den 6. juni:   Kl. 19.00  Oldboys fodboldkamp

Torsdag den 7. juni:   Kl. 17.00  Spil Krolf og Petanque på Egebakken  
     Kl. 17.00 Håndboldkampe i hallen
     Kl. 19.00 Senior Damer fodboldkamp

Fredag den 8. juni:   Kl. 18.00 Børnedisko i klubhuset 
     Kl. 18.00 Fællesspisning i hallen
     Kl. 19.00 Alkoholfri-diskotek i ungdomsskolen
     Kl. 20.00 Ak  viteter for de voksne i hallen

Lørdag den 9. juni:  Kl. 13.00 Festlig Jazz musik i Hansted Kirkehus
     Kl. 14.00 Serie 2 fodboldkamp
     Kl. 17.00 Danmarks EM kamp
     Kl. 18.30 Fest i hallen 
     Kl. 19.00 Åbent hus i ungdomsskolen
   
Søndag den 10. juni:  Kl. 10.30 Frilu  sgudstjeneste i Hansted skov 
     Kl. 11.30  Familiedag i Hansted skov
       Kl. 11.30  Gra  s kamelridning     
     Kl. 11.30  Horsens Orienteringsklub
     Kl. 11.30 Horsens Rollespil

ProgramProgram



Søndag den 3. juniSøndag den 3. juni
Kl. 14.00 Bankospil
Stø  eforeningen a  older det store familiebankospil i hallen. Salg af spilleplader 
starter kl. 13. Der kan købes amerikansk lo  eri, kaff e, kage mv.

Onsdag den 6. juniOnsdag den 6. juni
Kl. 19.00 Oldboys fodboldkamp mod Ølsted UGF

Torsdag den 7. juniTorsdag den 7. juni
Kl. 17.00 Spil Krolf og Petanque på Egebakken
Ak  vitetscentret og cafeen på Egebakken holder åbent i forbindelse med Byfesten 
i Egebjerg. Fra kl. 17.00 er der mulighed for at spille Petanque på petanquebanen 
foran Egebakken og Krolf på krol  anen med 12 huller rundt på plænen omkring 
Egebakken. Alle er velkomne  l at møde op  l en lille dyst med familien, naboen 
eller hvem der må  e have lyst.
Fra kl. 17.30 - 19.00 serverer cafeen : Pizzasnegle       10 kr.
       Fransk hotdog                                    15 kr.
       Frikadeller m/kold kartoff elsalat    30 kr.
       Croissanter                                         30 kr.
Mulighed for rundvisning i ak  vitetscentret for interesserede.

Håndboldkampe i hallen
Kl. 17.00 U10 piger - U12 piger
Kl. 18.00 U14 piger - 
Kl. 19.00 Serie 2 damer -  
Kl. 20.15 Serie 1 herrer - Østbirk

Kl. 19.00 Senior damerne fodboldkamp mod Søvind

Fredag den 8. juniFredag den 8. juni
Kl. 18.00 - 22.00 Børnedisko 
I klubhuset for børn.  Entré 10 kr.

Kl. 19.00 - 23.00 Alkoholfri-diskotek
I ungdomsskolen for 5. - 9. klasse. Der vil være diskotek hele a  enen og mulighed 
for at deltage i andre ak  viteter. Der er kaff e på kanden  l de forældre, der lægger 
vejen forbi. Entré 10 kr.

Kl. 18.00 Fællesspisning i hallen 
Køb og byg din egen grillede burger eller køb mad i cafeteriet
KAGEHUSET sponsorer kage  l kaff e
Kl. 20.00 Ak  viteter for de voksne i hallen



Lørdag den 9. juniLørdag den 9. juni
Kl. 13.00  Jazz i Hansted Kirkehus
Tag madkurven med og oplev et par hyggelige  mer, med festlig Jazz musik som 
baggrund for det gode selskab i Hansted Kirkehus. Øl, vin og vand kan købes

Kl. 14.00  Serie 2 fodboldkamp mod Hornsyld
Kom og støt holdet, som for første gang i klubbens historie spiller i serie 2

Kl. 17.00 Danmarks EM kamp mod Holland
Kampen vises på storskærm i cafeteriet

Kl. 18.30 Fest i hallen
Kom  l årets fest. Der serveres en 2-re  ers menu
Stort diskotek i hallen, musikken leveres af FLASHLIGHT-gruppen
Pris 175 kr
Bille  er kan købes i Kagehuset, Langagergårdvej 5 fra den 12. maj og ind  l 2. juni
E  er kl. 21.00 er entréen 50 kr., som betales ved døren

Kl. 19.00 Åbent hus i ungdomsskolen

Søndag den 10. juniSøndag den 10. juni
Kl. 10.00 Gåtur ned i Hansted skov
Der er fælles start fra buslommen v/skolen kl. 10, hvore  er vi går ad den fl o  e 
naturs   ned  l skoven og søen

Kl. 10.30 Gudstjeneste i Hansted skov ved Torsten Ringgaard
I  lfælde af regn bliver gudstjenesten a  oldt i Hansted kirke

Kl. 11.30 Familiedag i Hansted skov
I skoven vil der være mulighed for at prøve forskellige ak  viteter som KFUM 
Spejderne har lavet. Der vil være mulighed for at lave pandekager og andre 
lækkerier over bål mod betaling af et mindre beløb.
Egebjerg IF sælger grillede pølser med kartoff elsalat, pølsehorn samt øl og sodavand

Kl. 11.30  Gra  s kamelridning

Kl. 11.30  Horsens Orienteringsklub
Prøv et orienteringsløb i  skoven ved hjælp af et kort. Det vil være på s  er, hvor 
småfolk og evt. barnevogn kan komme med rundt

Kl. 11.30 Vitar Horsens Rollespilslaug 
Vil opføre et minirollespil. Børn og barnlige sjæle vil kunne prøve at slås med 
våben og der vil være mulighed for at nedkæmpe Ridderen


