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Egebakkens Venner
Hans Thomsen Tlf. Tlf. 51 98 54 32
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Gunni Hansen Tlf. 75 65 65 02
Egebjerg Idrætsforening
Jakob Gundal Nikolajsen Tlf. 75 65 66 33
Egebjerghallens Cafeteria
Mette Andersen Tlf. 26 35 65 19
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Willy Suhr Rasmussen Tlf. 75 65 44 40
Ungdomsskolen i Egebjerg
Ulla Bæk Laursen Tlf. 76 69 06 06

Hansted Autoservice
Egebjergvej 136, 

Egebjerg
Tlf. 76 26 90 96 
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Forsiden viser højtideligheden, da 
Egebjerg Idrætsforening modtog 
en ny fane fra Danmarks-Samfun-

det. Læs mere herom på side 6.
På side 4-5 kan man genopfriske minder-
ne fra årets byfest. Byfesten er en rigtig 
  ot manifestation af samarbejdet mellem 
vore foreninger og institutioner.

På mange måder synes jeg, at vi bor i er herligt smørhul. 
Med en dejlig natur og landskaber lige omkring os og alli-
gevel tæt på en stor by med sine muligheder for oplevelser. 
Og lige uden for vores sognegrænser er der nu gennemført 
projekter, der giver os nye muligheder for oplevelser. 
Som du kan læse mere om på side 11, er der nu på Bygholm 
Enge gennemført et projekt, der giver os adgang til på cykel 
eller til fods at få spændende naturoplevelser og samtidig 
god motion. I de våde enge ses græssende Angus kvæg og 
store fugle  okke, måske sort sol til efteråret. Det håber jeg, 
at mange vil benytte sig af. 
Og som du også kan læse om på side 11, så er der nu åbnet 
en børnebondegård i tilknytning til gården Dortheasminde, 
Serridslevvej 41 i Serridslev. Her vil børn kunne få stor 
glæde af nær kontakt til husdyr og kæledyr. Og de vil kunne 
lære at passe og pleje dyrene. Det er bare så herligt at op-
leve den glæde og harmoni, der opstår mellem børn og dyr.
Børnebondegården er den første i Danmark. Den er opbyg-
get med inspiration fra Holland, hvor der   ndes mere end 
350 børnebondegårde beliggende tæt ved de større byer. 
Der er gratis adgang og 15-20 millioner besøgende hvert år.
Jeg håber, at vores børnehave, dagplejemødre, skoleklasser 
og børnefamilier vil benytte sig af de nye muligheder, der 
nu er for at give børnene rigtig gode oplevelser med dyr. 
Hvad man ellers kan opleve på egnen omkring Horsens, får 
man også mange gode indtryk af gennem Leif H. Kristen-
sens artikel ”Egebakken ud i det blå” på side 28-29.
Nu er det eftersommer og efterår er på vej. Næste nummer 
af BROEN udkommer sidst i november. Husk at kigge ind 
på www.hansted-egebjerg.dk, der kan jo dukke nyt op i 
mellemtiden.
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Byfest 2012
Af Mette Andersen

Egebakken, Egebjerg IF, Hansted  Menighedsråd, 
Horsens Orienteringsklub, KFUM Spejderne i Ege-
bjerg, Støtteforeningen, Ungdomsskolen og Vitar 

Horsens Rollespilslaug var i år gået sammen om årets By-
fest i Egebjerg.

Byfesten startede søndag den 3. juni med bankospil i 
Egebjerghallen. Bankospillet var rigtigt godt besøgt, der 
var   ere i ”nummer-kamp” om gevinsterne end året før. – 
En STOR TAK til alle sponsorer, som har givet noget til 
bankospillet, tak for alle de   ne præmier - uden jer ingen 
bankospil.

Den efterfølgende torsdag startede Egebakken op med et 
velbesøgt Krolf og Petanque arrangement, der var ca. 45 
deltagere, som nød aftenen på plænen udenfor og efterføl-
gende inde i cafeen. Der blev også spillet håndboldkampe 
og fodboldkampe i hallen.
Fredagen var rigtigt godt besøgt. Det gode vejr trak ca. 150 
mennesker i cafeteriet, hvor der blandt andet kunne købes 
”byg-selv-burger”. Børnediskoteket var også   ot besøgt. 
Mens børnene hyggede sig i klubhuset, var der gang i de 
voksne inde i hallen, hvor de dystede entusiastisk i bord-
fodbold, bordtennis og bob. De unge mennesker festede 
uden alkohol i ungdomsskolen. 
Henrik fra Kagehuset stod for desserten, som var en stor 
og   n ”Tigerkage”. Kagen var et hit både hos børn og 
voksne, selvom det næsten var synd at ”ødelægge” den. 
TAK for den   ne kage. 

Jazz i Hansted Kirkehus startede lørdagen op. 
Lørdag aften var der fest i hallen - både med og uden ro-
ligans. Landskampen mellem Danmark og Holland blev 
vist på storskærm i cafeteriaet, som i dagens anledning var 
pyntet i røde/hvide farver. De 75 festglade mennesker så 
Danmark ”gennemtæve” Holland 1-0. Herefter var der en 
superstemning til resten af festen med musik fra ”Flash-
lightgruppen”.
75 er også   ere end der plejer at være til byfestens lørdags-
fest, så når rygterne om ”en helt igennem forrygende fest” 
når bredt ud, er arrangørerne sikre på, at man også næste 
år kan fortsætte den opadgående kurve med   ere og   ere 
deltagere lørdag aften.

Det yderst vejrafhængige søndagsarrangement ”Familie-
dag i Hansted Skov”, kunne man frygte blev ramt af byge-
vejret, men også her viste Egebjerg-Hansteds borgerne, at 
opbakningen er i orden. Alle sejl var også sat til en hyggelig 
søndag med rollespil, Horsens Orienteringsklubs oriente-
ringsløb for alle på små stier i skoven og ikke mindst gratis 
kamelridning, som tydeligvis var et populært trækplaster. 
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Forinden var dagen indledt med en hyggelig gåtur til sko-
ven og friluftsgudstjeneste ved Torsten Ringgaard.
KFUM Spejderne lavede forskellige aktiviteter og solgte 
lækkerier over bål og Egebjerg IF grillede pølser. 
Vitar Horsens Rollespilslaug opførte minirollespil. Alle der 
havde lyst, kunne prøve at nedkæmpe Ridderen og slås med 
våben. Det var en hyggelig dag med riddere, kameler og 
godt humør i Hansted Skov.
- Der skal til sidst lyde en stor tak til alle de frivillige, som 
har hjulpet til med at gøre byfesten til den succes, som den 
har været.

På gensyn i 2013.
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Egebjerg Idrætsforening har 
fået ny fane 

Af Jakob Gundal Nikolajsen

Egebjerg Idrætsforening har 
fra Danmarks Samfundet 
fået overdraget en ny fane.

Overdragelsen foregik lørdag den 
16. juni kl. 11.00 ved det gamle råd-
hus på Søndergade.

Ved arrangementet skulle vi stille 
med to unge mennesker, som kunne 
sælge   ag til forbipasserende. 
Overskuddet går til nye faner og 
  ag.

FDF`s brassband underholdte ved 
arrangementet.

Danmarks Samfundet er en organi-
sation, som har Hans Kongelige 
Højhed Prins Joachim som protek-
tor og arbejder med at sikre Danne-
brogs udbredelse i samfundet.

Egebjerg Idrætsforening takker 
Danmarks Samfundet mange gange 
for den meget   otte fane.

(se også billedet på bladets forside)
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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 Morten Therkildsen og  

Annelise Jespersen 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 – 20.45 1998-99 Morten Therkildsen og  
Annelise Jespersen U 16  piger 19.00 – 20.45 1996-97 

Serie 1+3 herrer 20.45  -  22.00   

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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Fodboldstævne 
for U12 piger

I weekenden 17.-19. august havde 
Egebjerg et hold U12 pige fod-
boldhold med til talentstævne for 

A-hold  i Stensballe. 
Da stævnet kun var i Stensballe, nøje-
des holdet med at spille kampene og 
hygge sig imellem kampene. Pigerne 
kunne derfor få en  god nats søvn 
hjemme i deres egne senge i fred og ro. 
Det var også nødvendigt  for der skulle 

spilles kampe både lørdag og søndag 
morgen henholdsvis  kl. 8 og 9. Og 
det viste sig at være en god taktik, for 
begge morgenkampe blev vundet. 

I løbet af weekenden spillede pigerne 
ialt 6 kampe. Det blev til 3 vundne 
kampe og 3 tabte kampe. Samlet blev 
det til en   ot 3. plads. 
Udover nogle gode og spændende 

kampe var vejret også super godt og 
både spillere og forældre hyggede med 
medbragte madpakker. 
Søndag var holdet på besøg hos 
Emma´s mormor og morfar i Stens-
balle, som inviterede pigerne til af-
slapning og hygge inden stævnets sid-
ste kamp. 

Lars og Ole

NytNyt  
frafra

Cafe-
teria-
foreningen 

Så starter vi så småt op igen med vagter i cafeteriet. Der 
vil blive sendt vagtplan rundt på mail til alle som har 

benyttet EIF’s Convensus system til tilmelding på hold.
Skulle der nu være nogle, som ikke ønsker at modtage vagt-
planen, kan I sende en mail retur, og I vil blive slettet fra 
listen.
Hallen vil være åbent meget de næste 7-8 måneder, og vi 
har derfor brug for hjælp til cafeteriaet, så vi kan holde 
åbent for både egne spillere og gæster.
HUSK, at I stadig tjener penge til jeres barn’s hold, som 
kan bruges til stævner, afslutning, sociale arrangementer, 
sportstøj mv.
Sæt kryds i kalenderen for fællesspisning i cafeteriet fre-
dag den 5. oktober kl. 17.30. Der bliver lavet legeland i 
hallen og storskærm i klubhuset for børnene. Nærmere be-
sked kommer senere.
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Egebjerg Hansted StøƩ eforening  EIF
Bestyrelsen:
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26
Næsƞ 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 41 44 08 90

Husk banko spillene kl. 19 i Klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er den 25. september, 30. oktober og 27. november.

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:
maj

200 kr. Familien Olesen 100 kr. Pia 
Braae 100 kr. Elly Laursen 50 kr. 
Irma Sahner 50 kr. Åse Christiansen 
50 kr. Evan Pedersen 50 kr. Birgit 
Kjær.

juni
200 kr. Torben Rosenberg 100 kr. Mette 
Vissing 100 kr. Ulla Jørgensen 50 kr. 
Åse Sørensen 50 kr. Bodil Daugård 50 
kr. Anette Buhrkal 50 kr. Børge Stef-
fensen.

juli
200 kr. Teddy Blzarsen 100 kr. Ole 
Leth 100 kr. Elly Laursen 50 kr. 
Fami-lien Olesen 50 kr. Dorte Siele-
mand 50 kr. Aksel K Biler 50 kr. Hen-
rik Frølund.

Ingen siden sidst

Rema 1000 ingen ingen

     

Stor tak til månedernes sponsorer:

Se her  Vi vel rigtig gerne have   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 og lignende.

Ansøgningsskemaer kan man få i EIF ved bestyrelsen og a  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

Nu har vi fået vores bystander med opslagstavle sat 
op foran Fritidscentret. Bystanderen er udviklet i et 
samarbejde mellem de såkaldte SAMBYER - dvs. 

de mellemstore byer i Horsens Kommune, og den er frem-
stillet af Produktionsskolen. 
Der er lås på opslagstavlen, så hvis man ønsker noget hængt 
op, bedes det a  everet eller sendt til Yvonne Christiansen, 
Egesholm 38, Egebjerg.
Postkassen, der er placeret på den tidligere Dagli’Brugs, 
skulle gerne snart blive   yttet over ved siden af bystand-
eren.

Cykelstien på vej
Og så skulle der nu endelig være ved at ske noget med 
hensyn til cykelstien fra Gedved til Egebjerg og fra 
Gl. Kirkevej til Gl. Århusvej. 
Horsens Kommune har tilknyttet det rådgivende ingeniør-
  rma Atkin, som er ved at projektere stianlæggene. Kom-

munen forventer, at selve anlægsarbejdet påbegyndes i lø-
bet af oktober og forsætter så længe vejrliget tillader det. 
Hvis man ikke kan forsætte arbejdet hen over vinteren 
2012/2013 forventes arbejdet genoptaget i det tidlige forår 
og afsluttet før sommeren 2013.

Fortov på Rådvedvej
Lokalrådet har jo også rejst ønske om, at fortovet på 
Rådvedvej forlænges ud til de nye butikker. Kommunen 
har oplyst, at Teknik og Miljøudvalget vil få forelagt ønsket 
sammen med en række andre projektønsker til forbedring 
af tra  ksikkerheden og fremme af cyklismen i budgetåret 
2013. Så vi må se, hvordan budgetforhandlingerne mager 
sig. 

Vandværksbakken
Vedrørende Skovvej på Vandværksbakken ned gennem 
skoven forlyder det stadig, at der snart skulle ske noget. Vi 
håber det har sin rigtighed. For nu må det markerede vejar-
bejde snart få sin ende. 

Borgermøde 
Det hele og mere til kan du høre om og være med til at 
drøfte på lokalrådets årlige borgermøde, der afholdes 

torsdag den 1. november 2012 kl. 19.30 
i forsamlingshuset

Når vi nærmer os mødet, vil der komme opslag med dags-
orden m.m. på hjemmesiden www.hansted-egebjerg.dk og 
på vores nye bystander. 
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Indvielsen af Bygholm Enge blev foretaget af miljøminister Ida Auken, borgmester Peter Sø-
rensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Horsens, Birthe Anker Christensen 
og Club manager for Horsens Golfklub, Karsten Sørensen.

Billedet viser det, som det hele drejer sig om, børns glæde af kontakten med dyr.

Udover mit arbejde med BROEN og 
lokalrådet er jeg koordinator for LAG 
Horsens, der med midler fra EU støt-
ter udvikling i landdistrikerne for at 
skabe   ere arbejdspladser eller bedre 
levevilkår. 
I de seneste uger har vi haft indvielse 
af hele tre projekter: Multihuset i 
Nim, Naturarealerne i Bygholm Enge 
og Børnebondegården Horsens i Ser-
ridslev. 
De to af projekterne ligger altså lige 
uden for vore sognegrænser og kom-
mer derfor os i Hansted, Egebjerg, 
Lundum og Rådved til gode. 

Bygholm Enge
Horsens Kommune har med støtte fra 
bl.a. LAG Horsens anlagt 2,5 km. nye 
stier på digerne omkring det 33 hektar 
store vådområde samt broer, rasteplads, 
fugletårn,  hadicap  skeplads og par-ker-
ingsplads ved Silkeborgvej.
Vådområdet mindsker udledningen af 
kvælstof i Horsens Fjord. Samtidig kan 
det ved ekstrem regn mindske risikoen 
for oversvømmelser i Horsens.
Endelig er det et pragtfuldt naturområde, 
et åndehul for planter, dyr og mennesker. 
Her vil store fugle  okke samles. Vi vil 
kunne se sort sol ved Horsens. Der er 
allerede set 20 nye fuglearter i området. 
Vådområdet afgræsses af 86 hårdføre 
angus-køer og en tyr, som kommunen 
lejer af Grædstrup Naturpleje. 

Børnebondegården Horsens,
Serridslev
Børnebondegården er en forening i Ser-
ridslev ved Horsens, som er i gang med 
opbygning af en Børnebondegård ved 
ejendommen Serridslevvej 41. Åbnin-
gen   nder sted lørdag den 1. september 
2012 kl. 10.

Børnebondegården er en gård, hvor der 
holdes   ere slags husdyr og kæledyr. 
Gården er åben for alle besøgende; 
børnefamilier, børneinstitutioner, dag-
plejemødre, skoler samt ældre. 

Ved besøg kan man lære om fødevare-
produktion, pasning af produktionsdyr 

og kæledyr. 

Åbningstider 2012:
Åbent den 8. og 9. september: kl. 10-15
Åbent den 16. september: kl. 10-15 
(Hobbyudstilling i Serridslev Forsam-
lingshus).
Fra oktober 2012 holder vi åbent den 2. 
weekend i hver måned kl. 10-15. 
Åbent alle hverdage i efterårsferien (uge 
42) kl. 10-15.
Åben efter aftale i hverdagene kl. 9-14 
og torsdage fra kl. 16-18.
Grupper og institutioner - kontakt An-
nette Hansen, mobil: 40 76 92 88.
Se mere på: www.børnebondegården.dk
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Revyens kapelmester, Kenny Jensen, 
i gang med at afprøve mulighederne 
på det nye klaver.

HORSENS FOLKEBLADS FOND

Nyindkøb i Forsamlingshuset !!!

I bestyrelsen har der længe været et ønske om at anskaffe 
et nyt klaver, derfor har vi ansøgt TUBORGFONDET 
om økonomisk støtte. TUBORGFONDET har bevilget 

et beløb, der har gjort det muligt at indkøbe et Yamaha 

klaver. Klaveret har mange musikalske muligheder, som vil 
blive udnyttet under den årlige revy. Det er en gave vi i 
bestyrelsen er glade og stolte af. En meget stor tak fra huset 
til TUBORGFONDET.

Ligeledes har vi ansøgt Horsens Folkeblads Fond, om 
hjælp til indkøb af en projektor.  I samme forbin-
delse er der indkøbt et lærred på 1,80 x 2,50 m. Dette 

er tænkt som en hjælp til de forskellige aktiviteter, møder 
og private fester, der kunne tænkes at   nde sted i huset. Det 
gælder f.eks. husets egen generalforsamling og de forskel-
lige beboerforeninger, der holder deres årsmøder i huset.

Også til Folkebladet skal der lyde en stor tak for gaven.

Det er altid dejligt, når andre kan se det store frivillige ar-
bejde, der bliver lavet, og er villig til at støtte os. Det er med 
til at give lysten til at gøre en ekstra indsats.

En rigtig stor tak på bestyrelsens vegne til begge Fonde for 
et par dejlige gaver.

                                                                                                                                    
Vagn Rumph
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Julebuffet fra kun  
168 kr.

Ring til Chris Frænde
  tlf: 2255 6734

Efterårsfesten 2012

De bliver kaldt kitch, de bliver kaldt kult, de bliver kaldt dårlig smag, 
de bliver kaldt genier, legender og en dynamisk duo.
Ifølge verdenspressen både umusikalske, nyskabende og 
forrygende underholdere, men hvad er sandheden ???

Kom selv og oplev

Sussi & Leo
395 kr.

med spisning
Lørdag. d. 6. okt. 2012, Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

tilmelding: Bent tlf. 2095 5858 eller Vagn tlf. 2539 3597
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Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening

Program for september, okto-
ber, november, december

Torsdag den 13. september. Vi Besøger Fru 
Møllers Mølleri.  
Vi starter fra Egebjerghallen kl.15.30. Vi kører i private 
biler. Vi skal se Fru møllers mølleri en anderledes gårdbu-
tik. Herefter kører vi videre til et hyggeligt sted, hvor vi 
får et let måltid. Tilmelding til bestyrelsen.

Pris 150 kr. pr. deltager. 

Tirsdag den 9. oktober. Bowling.
Vi mødes kl. 17.45  Strandkærvej 87, hvor vi først bowler 
og derefter nyder en buffet.

Deltagere, der ikke bowler, er også velkomne. Pris med 
bowling er 160,00 kr. uden bowling 125,00 kr. Tilmelding 
til bestyrelsen senest den. 1. oktober.

Mandag den 10. december. Julemøde.
Julemøde holdes i år i den gamle Brugs kl. 18.00. Vi 
mødes til et juledækket bord samt lidt julehygge. Vi slut-
ter af med amerikansk lotteri. Pris 200 kr.

Husk mænd/ledsager er også altid velkom-
men. Ligeledes nye, evt. medlemmer.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings 
bestyrelse
Ruth Jensen Skovgårdsvej 10 21 15 63 91
Margit Henriksen Gl. Egebjergvej 2 75 65 63 15
Birtha Nielsen Stængervej 32 75 65 64 21
Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 68
Ninna Thomsen Vestrehøjsvej 12 29 86 65 01
Lis Stouby Kærvej 14 75 65 62 88

Sommerud  ugt til Odense
Sommerud  ugten til Odense var der 
  n tilslutning til. 

Vi startede fra Egebjerghallen kl. 10 og 
var i Odense ved frokosttid, hvor vi   k 
en dejlig æggekage med tilbehør.

Derefter sejlede vi en dejlig tur på 
Odense å. 

Endelig gik turen videre til den   otte 
japanske have i Nørre Broby, som ses 
på billedet.
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Rema 1000 åbner alle ugens dage
Til oktober udvider Rema 1000 på Hede Nielsens Vej 

åbningstiderne, så der bliver holdt åbent i butikken alle 
ugens dage fra kl. 8-21.

Lukkeloven forsvinder, og bliver a  øst af en ny helligdagslov. 
Det betyder, at vi nu må holde åbent alle søndage, og ikke kun 
den første og sidste i hver måned, fortæller købmand Claus 
Trust.
Jeg er sikker på, at der er mange der gerne vil handle ind om 
søndagen, hvor de   este måske har lidt bedre tid, end i en travl 
hverdag, og når vi samtidig udvider den daglige åbningstid 
med et par timer, betyder det, at mange kan nå deres indkøb, 
uden at skulle få stress.
For de ansatte betyder det, at der skal laves nogle opgaver i 
åbningstiden, de første kunder om morgenen vil f.eks. kunne 
følge med i opfyldning af frugt og grønt afdelingen samt brød, 
som normalt er fyldt op inden åbningstid.
For at kunne bemande de ekstra åbningstimer, har det også 
været nødvendigt at ansætte lidt   ere medarbejdere, men som 
en af de ’erfarne’ medarbejdere sagde til mig: ”Jo   ere vi er, jo 
sjovere er det bare at være her”, siger Claus med et smil.
Der må være noget om det, for butikken blev kåret til 
Horsens og Omegns Bedste Ungdomsarbejdsplads 2012. Det 
skete, efter at Jobpatruljen havde besøgt en masse arbejds-
pladser i løbet af sommerferien. Det eneste sted, der ikke var 
noget som helst at sætte en   nger på, var her hos os, siger 
Claus stolt og kigger på diplomet, der står på bordet.
Det sidste år tid er nærmest   øjet af sted, først med over-
tagelsen af butikken d. 7. september, dernæst en større om-
bygning og modernisering, som også har båret frugt i form af 
en øget omsætning. Men som de andre Rema butikker, kan vi 
godt lide, at i dag, bliver bedre end i går. Så det gør os ikke 

noget, at der er fart på hverdagen i vores familie, som næsten 
alle arbejder i Rema 1000. 
Ligeså snart den mindste fylder 13, tror jeg, at jeg får en an-
søgning fra hende, siger Claus og kigger på Susanne, som dog 
understreger, at lysten skal være der, for der er ingen tvang.
Nu glæder vi os til d. 1. oktober, så vi kan komme rigtigt i 
gang med de nye åbningstider. Og med de dygtige medar-
bejdere, vi har ansat, er vi sikre på, at det nok skal blive en 
fornøjelse at komme i butikken tidligt som sent. Vi vil i hvert 
fald gøre alt, hvad vi kan, for at alle skal føle sig velkomne, 
slutter købmandsparret.
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Dagplejens 
Sankt
Hans

En dejlig dag i ugen op til Sankt Hans mødtes 
børn og dagplejere til sammenskudsgilde i 

Karins have.

Vi hyggede os med børnene inden det var tid 
til at synge og derefter sende heksen til Bloks-
bjerg.

Vi sluttede dagen af med en lækker frokost, som 
blev nydt i det fri, inden det var tid til at drage 
hjemad, til en velfortjent middagslur.
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Kordegnen
Af Mogens Kirkegaard

Kordegn Pia Schiønnemann

På hendes kontor i kirkehuset på Stængervej i Hanst-
ed træffer vi Pia Schiønnemann, der siden 1. januar 
2009 har beklædt stillingen som kordegn. Hun er den 

første i Lundum-Hansted pastorat med denne titel. Funktio-
nen er i dag den at være assistent for præsten med hensyn 
til administrative opgaver og i mange kirker desuden også 
at være hjælper under gudstjenesten.

Men historisk set var kordegnen oprindelig den person, der 
ledede kirkekoret og forestod kirkesangen. Her i vore to 
sogne var arbejdet som kirkesanger knyttet til stillingen 
som lærer (degn) i Hansted og Lundum skoler. Foruden at 
være kirkesanger førte degnen også i perioder den kirke-
bog, hvori blev indskrevet  personer, der blev døbt, kon-
  rmeret, gift eller begravet, sådan set fra vugge til grav. 
Da min kone og jeg fx skulle have vores ældste børn døbt, 
måtte vi henvende os til pensioneret skoleinspektør Knud-
sen, der på det tidspunkt førte kirkebogen. 

Pia Schiønnemann vil mange kende fra gårdbutikken 
på Hanstedgaard. Hun har siden 2002 boet sammen med 
gårdejer Mogens Holm Jensen og driver den lille gårdbutik. 
Hun fortæller:

-”Jeg er den første i stillingen som kordegn her. Før mig 

havde der været en præstesekretær nogle timer én dag om 
ugen. Min stilling er en halvtidsstilling, og det passede mig 
godt, fordi jeg så kunne hjælpe Mogens på gården, når der 
er travlt. Det ligger ikke i ansættelsen, at jeg skal medvirke 
ved de kirkelige handlinger, men hvis der mangler en vikar 
i kirken, så kan jeg jo godt læse indgangsbøn m.m. Inden 
jeg kom til denne stilling, havde jeg været kordegn på fuld 
tid i Vor Frelsers Kirke i Horsens, hvor jeg også havde kir-
ketjeneste, men jeg er oprindelig bankuddannet. Mit arbejde 
her består mest i to områder. Jeg fører kirkebogen for   re 
kirker, Lundum, Hansted, Kattrup og Tholstrup (Gedved), 
og jeg varetager regnskaber for nogle af dem. På grund af 
dette samarbejde kunne der blive ansat en fælles kordegn. 
Der er kontortid tirsdag til fredag kl. 10 – 12 og desuden fra 
16 - 18 om torsdagen.”  

”Kirkebogen bliver ikke længere ført med blæk og pen 
som i gamle dage?”
-”Nej, nu foregår det på computeren. Jeg skriver oplys-
ningerne ind i kirkeministeriets program, der så gemmes i 
ministeriets centrale system. Der opbevares digitale oplys-
ninger vedrørende kirkelige handlinger,  og de kan så kal-
des frem af de forskellige kirkekontorer i landet ud fra 
cpr-numrene. Præsten er ansvarlig for kirkebøgerne, men 
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Side fra Lundum-Hansted Kirkebog 1775. Dines Pontoppidan 
(sognepræst 1773-1791) havde en usædvanlig smuk og læselig 
håndskrift, som dog ikke mange ville kunne læse uden besvær i 
dag.

provsten (Litten Hjort) kommer engang imellem på tilsyn.
Vi har stadig håndskrevne kirkebøger tilbage til ca. år 1900. 
Der blev oprindelig ført en hovedbog og en kontrabog. Den 
ene skulle så ligge i sognet, mens den anden skulle sendes 
til Landsarkivet, når den var udskrevet. Her hos os gælder 
ministeriets regler om beskyttelse af personlige oplysnin-
ger: Oplysninger skal være over 110 år gamle, før de er 
offentligt tilgængelige. Men man har adgang her hos os til 
egne oplysninger, hvis man legitimerer sig. Derimod kan 
man på nettet se affotograferinger af landsarkivets kirke-
bøger frem til ca. 1930, for der gælder andre regler efter 
arkivloven, så kirkebogens oplysninger der kun er beskyttet 
i 50 år. Men det er en stor lettelse i arbejdet, at kirkebøgerne 
er blevet digitaliseret, og det gik overraskende godt med 
overgangen.”

”Men så tager du dig også af regnskaberne”.
-”Jeg fører noget af regnskabet for Hansted, og endnu 
mere for Lundum, men for Kattrup-Tholstrup er det ude-
lukkende kirkebøger. Menighedsrådene udarbejder et fore-
løbigt budget efter udmelding fra provstiet med hensyn til 
de økonomiske rammer for drift og anlæg. Det foreløbige 
budget sendes til godkendelse hos provstiet. For eksempel 
ligger kalkning af kirken i driftsregnskabet, og så må man 
sørge for, at pengene er der, når det bliver aktuelt. 
Kirkegårdens regnskab er underlagt det samlede regnskab, 
men graveren har et budget, som han skal overholde, og han 
sender fakturaer ud på vedligeholdelse osv., men bogførin-
gen af alle udgifter og indtægter foregår her.” 

”Er du sekretær for menighedsrådet?”
-”Nej, jeg er ikke fast sekretær, men er med ved de   este 
møder og er menighedsrådet behjælpelig.”

”Du har vel en hel del kontakt med sognets beboere, både 
ved glædelige og mindre glædelige begivenheder?”
-”Det er heldigvis mest ved de glædelige. Med hensyn til be-
gravelser kommer henvendelserne mest fra bedemændene. 
De kommer til mig med papirerne, og det er jo præsten, der 
har samtalerne med de efterladte, jeg har det administrative 
med hensyn til papirerne. Men ved fødsel, dåb og vielser, 
så ringer folk eller kommer personligt. Så forklarer jeg dem 
om papirerne, og om, hvad de skal snakke med graveren 
om, fx med hensyn til pyntning i kirken på bryllupsdagen. 
Og ved dåb og vielser forklarer jeg, hvornår de skal tage 
kontakt med præsten for at aftale tid til en samtale.”

”Kan den afsatte tid slå til?”
-”Det kan knibe lidt ind imellem, for der er jo også andre 
opgaver, der skal klares. Der kommer en del, der ønsker 
at skifte navn, og det kan jeg også klare for dem. Det kan 
være i forbindelse med vielse, eller hvis de ønsker at antage 
et ældre slægtsnavn, de ikke   k med ved dåben i sin tid. 
De aller  este navneændringer kan behandles her, ganske 
få ekspederes i Statsforvaltningen. Det er der alt sammen 
faste regler for. 
Når jeg har ferie, kommer der en vikar, der tager sig af 
hastesagerne.”

”Man hører ofte, at der er krise i Folkekirken. Er det no-
get, der kan mærkes her?”

-”Overhovedet ikke, nej det synes jeg ikke. Her er en god 
interesse for at deltage i gudstjenesterne og i alle de andre 
tilbud, præst og menighedsråd giver sognenes beboere. Der 
er rigtig mange mennesker, der bruger kirken og kirkehu-
set, hvor vi sidder nu. Der er foredrag, sangaftener,   lm-
aftener osv.
For både mig selv og Mogens fylder kirken en del i vores 
tilværelse. Mogens er medlem af menighedsrådet, og jeg 
arbejder jo for kirken. Men vi holder meget af kirken 
begge to, og jeg er glad for mit arbejde. Det var måske lidt 
tilfældigt, at jeg blev kordegn, men jeg har aldrig fortrudt 
det, for det er både spændende og alsidigt.”

Sådan slutter min samtale med kordegn Pia Schiønne-
mann, og i kommende numre af Broen vil jeg prøve på 

samme måde at snakke med andre af kirkernes personale. 
Det vil også med tiden blive en lettelse for slægtsforskere og 
andre, der har brug for kirkebøgernes oplysninger. Præster 
og degne skrev ikke altid så læseligt, som man kunne øn-
ske. Her er et par eksempler, der tydeligt viser dette. 
Til gengæld var der også præster og degne, der skrev meget 
smukt og let læseligt, fx præsten Dines Pontoppidan.
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Kalender 2012

Egebakken kl. 19.00 Egebakkens Venner afafhohol-l-
der bankospil

Fællesspisning i Egebjerrghala lens CCafafetetereriaia kkl.l  
17.30 (se side 8)

Egebjerg-Hanstedd FFororsasamlmliningsgshuhus s – Efterårs-
fest mmed Sussii && L Leoeo ( (sese ssidide 13)

Gudsstjtjenenesestet
HaHansnsteted d KiKirke kl. 10.30 Torsten Ringgaard

FoFodbdbold ved Egebjerghallen
KlKl. 133.00 S2: Egebjerg IF – Hornsyld IF
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Børnebondegården i Horsens, Serridslev 
holder indvielse kl. 10.00

Gudstjenester
Lundum Kirke kl. 9.30 Torsten Ringgaard
Hansn ted Kirke kl. 10.30 Torsten Ringgaard

Egebakken kl. 19.00 Egebakkens Venner afhol-
der bankospil

Gud og spaghetti – børnegudstjeneste i Han-
sted Kirke kl. 17.30. Spisning i kirkehuset 
kl. 18.00.
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Gudstjenester
Lundum Kirke kl. 14.00 Torsten Ringgaard
Hansted Kirke kl. 19.00 Torsten Ringgaard

Egebakken kl. 19.00 Egebakkens Venner afhol-
der bankospil

Gudstjeneste
Hansted Kirke kl. 10.30 Torsten Ringgaard

Hansted-Egebjerg Husmoderforening afholder 
Julemøde i den gamle Brugs kl. 18.00 (Se side 
14)
Gudstjenester
Lundum Kirke kl. 9.00 Torsten Ringgaard
Hansted Kirke kl. 10.30 Torsten Ringgaard
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se også på www.hansted-egebjerg.dk

Borgermøde i Egebjerg-Hansted Forsamlings-
hus kl. 19.30 (se side 10)

Gudstjenester
Lundum Kirke kl. 9.00 Torsten Ringgaard
Hansted Kirke kl. 10.30 Torsten Ringgaard

Alle Helgens dag – vi mindes de afdøde i Han-
sted Kirkehus kl. 9.45 (se side 23)

Egebakken kl. 19.00 Egebakkens Venner afhol-
der bankospil

Gudstjeneste
Hansted Kirke kl. 10.30 Torsten Ringgaard
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Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke
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 

9.00 Høstgudstjeneste 
Torsten Ringgaard 

10.30 Høstgudstjeneste 
Torsten Ringgaard 

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

Søndag den 7.oktober 
18. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Kjeld Kristensen 

Søndag den 14.oktober 
19. søndag efter trinitatis 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard 

Søndag den 21. oktober 
20.søndag efter trinitatis 

09.15 Tolstrup 
Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard 

Søndag den 28. oktober 
21.søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard 

Søndag den 4. november 
Alle helgens dag 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard 

Søndag den 11. november 
23. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard. 

Søndag den 18. november 
24. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard 

Søndag den 25. november 
Sidste søndag i kirkeåret Ingen Gudstjeneste Ingen Gudstjeneste 

Søndag den 2. december 
1. søndag i advent 14.00 Torsten Ringgaard 19.00 Torsten Ringgaard 

Søndag den 9. december 
2. søndag i advent Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard 

Søndag den 16. december 
3. søndag i advent 09.00 Torsten Ringgaard 10.30 Torsten Ringgaard 

Søndag den 9. december 
2. søndag i advent Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard 

Søndag den 23. december 
4. søndag i advent Se Hansted 10.30 Torsten Ringgaard 

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

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 26. september 
Onsdag 31. oktober 
Onsdag 28. november

{

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

Støt Folkekirkens Nødhjælp
Når du støtter os, kan vi:
• sætte ind, hvor nøden er størst. 
• være talerør for verdens fattigste, når de kæmper for deres 

rettigheder. 

SMS NØD TIL 1277
OG STØT MED 150 DKK
(+ alm. trafi ktakst)
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Menighedsråds-
valg 2012 

i Hansted Sogn
er skal vælges nyt menighedsråd i Han-
sted Sogn. SSSSSeeeeeelllllvvvvveeeee  vvvvvaaaaalllllggggggeeeeeettttttt         nnnnndddddeeeeeerrrrr sssted:

tirsddddaaaaaaggggg,,,,,  ddddeeeennnn 11133. nnoovveemmbbbbeeeeerrrrr..
Derfor iiinddddkkkkkaaaaalllldddddeeeeessss aaaalllllllllle  innttteeeerreeeessssssssserreddddeeee ttiill:: 

OOOOOrrrrriiiieeeeennnnttttteeeeerrrriiinnnnnnggggggssssmmmmmmøøødddddeeeee
TTTTTiiiiirrrrrrssssssddddaaggg, dddeen 11. sssssepptttttemmber 

kkkkkllll... 111199999.33300000 i KKiiiirrrrrkkkkkeeehusssset 
Aftennnnneeeennnnnssss ppppprrrroooogggggrrrraaaaammmm::::
11. VVVeeeellllkkkkkkoooommmmmmssst
22.. MMMMMeeeennnniiiighhhheeeeeddddsrrrråååddddeeeeets ooooopgaverr ogggg kompe--

tttteeeennnnncceeeeer
333.. RRRRReedegørelse for menighedsrådets arbeejj-

dddde siden sidste valg
4444. RRRRedeeegørelse for kommende opgavvveeer foor            

mennnnniiiiiggggghhedsrådet
5. RRRRRReedddddegørelse for rrrregler vedr. opstilling af 

kkkkkaaaaannnnndddddidater til mmeeeeennnnniiiighedsrådsvalget
66666....  AAAAAffffssssllllluuuutttttnnnnniiiiinnnngggg....
I forlllæææænnnngellllsssse af ooorrrriiiieeeennntttteeringsmødetttt vill dddddeeeeerrrr 
– hhvviiss de ffrremmmmmmmmmøøødddddtteeeee øøøøønsker dddetttttttttteeee –– vvvvææææærrrreeeeee  
mmmmuuulliigggghheedddd fffor aaaat oooopppppppssssttttiiiillleeee eenn eller        eeeerreeee kkkkkaannnddiiiii-
dddatlllliistter.
OOOOOpppppmmmmmmæææææærrrrkkkkkssssoooommmmmhhhhheeeeeedddddeeeeennnnn hhhhheeeeennnnnllllleeeeeeddddddeeeeessss ssssææææærrrrlllliiiiggggtttt ppppåååå, aaaatttt 
aaaaaafffffffssssssstttttteeemmmnnnniiinnnggggeeennnn  aaaa        yyyyyyyssssssseeeeeeessssss,,,  hhhhhhhvvviiiisss dddder ved iiiindle-
vvvveeeerrriiiinnnnggggsssffffrrriiiisssstttteeeennnnssss  uuuuddddllløøøøbbbb  ddddeeeennnn 2222... ooookkkkkttttooooobbbbbeeeerrrr,,,, 2222000011112222 
kkkkklllll... 11119999...00000000 kkkkuuuunnnn  eeeerrrr  iiiinnnnddddlllleeeevvvveeeerrrreeeetttt éééénnnn ggggyyyylllldddddiiiigggg kkkkkaaaaannnnndddddiiii----
ddddaaaattttlllliiiisssstttteeee ttttiiiillll  vvvvaaaallllggggbbbbeeeessssttttyyyyrrrreeeellllsssseeeennnnn...
MMMMeeeeennnnnniiiiiiggggggghhhhhheeeeeedddddddssssssrrrrrååååååådddddeeeeetttt  hhhhhååååbbbeeerrrr ppppåååå ssstttooorrtt  ffffrrreeemmmmmmmmøøødddddeeee  ooogggg 
eeeerrr vvvæææærrrrtttt vveeeeddd eeettt  mmmmiinnddddrrrreeeee ttttrrrraaaakkkkttteeemmmmeeeennnntttttt.
VVVVeeeennnnllllliiiigggg hhhhiiiillllsssseeeennn
HHHHansttteeedddd MMMMeeeennnigghhheddddssssrrrååådddd
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GIV DIN MENING TIL KENDE 
– DEL DEN MED ANDRE

Hermed nye datoer for samtaleaftener i Kirkehuset, hvor vi over en 
kop kaffe / øl forsøger at få styr på livets store spørgsmål. Kom og hjælp 

os. Eller kom og lyt med. 

Vi samtaler om alt mellem himmel og jord, lige fra børneopdragelse, madop-
skrifter til kirkens mange traditioner. 

Fra gang til gang beslutter vi de kommende emner. 

Vi mødes i Kirkehuset kl. 19.30 på følgende tirsdage 
4. sep. – 9. okt. – 20. nov. 

BBeessøøøgg aaafff bbiskkooppppppeenn
ffffrrraaa HHHaddeeerrrsssllleeeevvvv

Søndag den 4. november er det Alle Helgens dag, hvor vi på en særlig 
måde mindes de mennesker, der blev lagt til hvile i årets løb. 

Skal du på kirkegården den dag, så er du velkommen til gudstjeneste, hvor alle 
navnene på årets afdøde nævnes efter prædiken. 

Kon  rmanderne laver igen i år et par gravkopier inde i kirken, hvori du kan 
sætte et levende stearinlys til minde om det menneske, du tænker på.  Inden 
gudstjenesten er der morgenkaffe og rundstykker i Kirkehuset, hvor alle og 
enhver er velkommen. 

Kaffen er klar kl. 9.45 og prisen er 20 kr. 

Vi mindes de afdøde

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30 inviteres enhver, der har lyst, til en 
spændende aften i Hansted Kirkehus. 

Vi får besøg af Biskop Niels Henrik Arendt fra Haderslev stift, som vil give os 
et indblik i de mange måder vi mennesker forestille os Gud på. Biskoppen vil 
blandt andet komme ind på forskelle og ligheder mellem muslimers og kristnes 
trosverden.

Under foredraget vil der blive serveret brød – øl – vand – kaffe, til en pris af 
25 kr.   
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SSSSSSSSSSøøøøøøøøønnnnnnnnddddddddaaaaaaaaaaagggggggggg  ddddddddddeeeeeeennnnnnnnnn 22222222222222222222223333333333333333333333.......sssssssssseeeeeeeppppppppppppppttttttttttteeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeerrrrrrrrr kkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllllllllll......... 111111111111111111111100000000000000000000.........333333333333333333333000000000000000000 aaaaaaaaaffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhooooooooollllllllllllldddddddddddddddddddeeeeeeeeeerrrrrrrr  vvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiii   åååååååååååååååååårrrrrrrrreeeeeeeeeettttttttssssssssss  
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ffffffffffooooooooorrrrrddddddddiiiiiiiiii IIIIIIIIII ssssssssssaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeennnnnnnnnn  mmmmmmmmmmmmeeeeeeeeedddddddddddd jjjjjjjjjjjeeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeeeeesssssssss uuuuuuuuunnnnnnnnnnnnngggggggggggggggeeeeeeeeeeerrrrrrrrrr  eeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr  mmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeedddddddddddddddd   ttttttttttttttttiiiiiiiiiiilllllllllllllll  aaaaaaaaaaaattttttttt  ggggggggggggøøøøøøøøøøøøørrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeee dddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaagggggggggggeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkssssssssssstttttttttttrrrrrrrrrraaaaaaaaaaa  
fffffffffffeeeeeeeeeessssssstttttttttlllllllllllllliiiiiiiiiiggggggggggggg.. 
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Første søndag i advent
Når julen nærmer sig, så skal der lys i adventskransen. 

Det første lys i kirkens krans bliver tændt søndag den 2. decem-
ber kl. 19.00. 
Vi håber på en hyggelig aften i Hansted kirke med sang, musik og en 
lille julehistorie. Alle er velkommen. Tag naboen med. 
Menighedsrådet servere gløgg - og bliver det mon æbleskiver eller et 
par klejner? Vi får se.    

Datoer:
• Onsdag den 12. september. Hanne Faldborg: 

”Danske førstedamer”.
• Onsdag den 26. september. Henning Andersen: 

”Et liv på vulkaner”.
• Onsdag den 31. oktober. Ole Have Jørgensen: 

”En by skifter ry”.
• Onsdag den 14. november. Jacob Wendt Jensen: 

”Hundehoveder og hængerøve - Ove Sprogøes 
liv og arbejde”.

• Onsdag den 16. januar. Steen Espensen: ”Al-
berti”.

• Onsdag den 30. januar. Stefan Kalmar: ”Hvad 
enhver dansker bør tænke”.

• Onsdag den 27. februar. Martin Mogensen: ”To 
år med Sirius-patruljen”.

• Onsdag den 13. marts. Jeppe Søe: ”Den me-
dieskabte virkelighed”. 

Tilmelding til Højskoleformiddagene skal ske di-
rekte til FOF Rosing Ræderske på tlf.: 7625 8988.  
Pris kr. 575,00.
Kom og vær med til en ny spændende række af 
højskoleforedrag.
Man kan medbringe eller bestille sin madpakke. 
kaffe og te med småkager kan ligeledes købes.

FOF Rosing Ræderske Højskole 
formiddage 2012-2013 i Hansted Kirkehus
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Jazz i Lundum Kirke
Søndag d. 28. oktober kl. 15.00

Horsens Musikskoles Bigband vil traditionen tro og for 3. år i træk 
spille for os i Lundum Kirke.

Er du til bigband eller bare til god musik, så mød op og oplev 
et orkester af unge talenter tolke de kendte klassikere.

Alle er velkomne, gratis adgang, traktement i pausen.

Vel mødt, Lundum Menighedsråd.

Sangaften i Hansted Kirkehus 
Tirsdag den 25. september kl. 19.00

Vi laver et sensommer-/efterårsprogram med alle de dejlige sange, 
som vi elsker at synge med på. Sonja og Svend spiller og synger for, 
kaffe, te og kage kan købes, og når vi atter går hjem, har vi garanteret 
endnu engang oplevet, at man bliver i så godt humør af at synge sam-
men.

Alle er meget velkomne
Venlig hilsen Hansted Menighedsråd
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Liften er sænket, klar til at løfte kørestolene ombord. Bodil 
Jensen, næstformand i Centerrådet, taler med Chaufføren.

Højt humør på Egebakken, og klar til en tur ud i det blå.

Vagn Jensen holder mandtal i bussen.

En   ok glade og tilfredse mennesker. Højt humør i bussen.

Egebakken
Ud i det blå 

Af Leif Henning Kristensen

Onsdag d. 23. maj kl. 13.00. på Egebakken var der 
afgang, på den årlige bustur. ”Ud i det blå” Turen 
arrangeres af Egebakkens Venner sammen med 

Centerrådet på Egebakken. Bussen var fyldt til sidste plads, 
den var udstyret med kørestolslift, så også de personer, som 
sidder i kørestole kunne komme med på turen. Den årlige 
Bustur er ret så eftertragtet at deltage i. 

Vejret på dagen var fuldstændig perfekt til turen, fuld sol 
stille vejr og ikke en sky på den blå himmel, bare lidt synd 
i disse klimatider, at bussens klimaanlæg ikke var helt opti-
malt, selvom bussens chauffør gjorde, hvad han kunne for 
at sænke temperaturen i bussen, lykkedes det ikke. Nå, men 
efter det kolde forår, var det jo også rart at få varmen igen.

Da rullestolene var spændt fast og Jytte Guldmann og Vagn 
Jensen havde konfereret med deres lister, om alle var med, 
var vi klar til afgang. 
Vagn der er guide på turen tager mikrofonen og byder 
velkommen, Vagn fortæller at turen ” Ud i det blå” i år går 
Nordenfjords og derefter Søndenfjords, altså ikke Limfjor-
den, men Horsens Fjord.

Vi svingede til venstre i Hammersholm ind på Nordre 
Strandvej. Vi så mindesmærket for den faldne danske sol-
dat i krigen 1864, Niels Sørensen. Vi kørte over Nebel med 
  ot udsigt ned over Nørrestrand, forbi Vær Kirke og   k 
fortalt historien om Griffenfeldt. 

Vi kørte over Blirup til Oddervej, ind gennem Stensballe 
over Sundet til Horsens Havn, op gennem Dagnæs og ud til 
Boller slot, vi stoppede ved det gamle Tulipan træ. 

Vagn fortalte historien om den gamle Konge Eg i Boller 
Slotspark og udstykningen af Boller Gods, til husmands-
brug for mange år siden.

Derefter kørte vi ud til Sejet, hvor vi drejede ned mod Hor-
sens Fjord. Bussen stoppede næsten på strandkanten og vi 
nød udsigten over fjorden mod Vorsø og Alrø, og over mod 
Brakøre og den nye Ø i fjorden. Derfra kørte vi op til Sejet 
og videre mod Skjold og Møgelkjær, hvor en enorm   ot 
udsigt åbenbarede sig ud over den store dalsænkning, med 
søen i Bjerre skov, vi kørte op over Purhøj fra Hedensted 
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Selvbetjening - salg af: Betjent butik - salg af:

Kartofl er - egen avl
Dansk frugt
Grøntsager
Honning
Æblemost
m.m.

Friske store æg
Krydderier
Pesto, olier
Te
Vin
Mel fra Møllers Mølleri
Gavekurve m.m.

Åbningstider:
Fredag kl. 13-16.00
Lørdag kl. 11-16.00

Åbningstider:
Sommer 01.04-30.09 kl. 7.00-22.00
Vinter 01.10-31.03 kl. 7.00-20.00

GÅRDBUT IK
EGEBJERGVEJ 55

8700 HORSENS 
MOBIL: 23445307 - 25702330

www.hanstedgaard.dk

Selskabet ankommen til Korning Kro.
Bemærk   guren udskæringen i det gamle træ.

Der er gjort klar til at gå ombord i   ødeskumslagkagen.
Nedskyllet med en god kop kaffe.

kommunes side, hvor den sidste kilometer er grusvej, da 
vi når Horsens kommune tæt på toppen er der asfalt igen 
på vejen. Purhøj kan jo ses helt tydeligt, her fra Egebjerg 
området mod syd, med træerne på toppen.

På nedkørselen fra Purhøj stoppede vi ved ”Overdrevet” 
Vagn fortalte, at det var her i en hensvunden tid, bønderne 
på egnen, drev deres kvæg ud til græsning. Og vi så det 
gamle træ kaldet ”Skudegen” Det var træet, hvor jægerne 
med deres forlader geværer før i tiden, skød deres kugle 
ind i træet, før de stillede geværet fra sig, og indtog deres 
frokost.

Derefter gik det over Stenderup til Ørnstrup, over forbi den 
nye Østerhåb Kirke, som mere ligner en silo end en kirke, 
kirkeklokkerne er der nedlagt forbud mod at ringe med, 
morgen og aften, så solen må selv   nde ud af og komme op 
og ned. Ja ja nye generationer nye tider. Jeg mener nu at en 
kirke skal se ud og ringe med kirkeklokken, som de gamle 
kirker vi har her på egnen.

Vi kørte over Hatting og ud til Korning Kro. Hvor vi indtog 
eftermiddagskaffen, med kaffeboller og lagkage med creme 
og   ødeskum og pyntet med jordbær.

Jytte sørgede for, at der kom vand og glas på bordene, det 
trængte vi også til, der var en tør plet i halsen, efter ophol-
det i den varme bus.

Efter kaffepausen kørte vi ud af Klaks Møllevej ned forbi 
det gamle Møllehus et meget idyllisk sted, og videre op 
mod Vrønding,

Forbi Tamdrup Bisgård en imponerende stokværksgård, 
hvor gavlen på laden, der vender ud mod vejen, har måske 
mere end hundrede huller i træværket til ventilation. Og der 
er en sten  gur af en hest, som ligger og kigger ud over den 
store have.

Tamdrup Bisgård, mener man, skulle være en gammel 
Kongsgård.  Tamdrup kirke, som Vagn fortalte om, med det 
imponerende   otte alter, med billeder af Danmarks historie, 
(der er en billedserie af alteret med tekst i våbenhuset) er 
bygget af Danmarks konge Harald Blåtand. Kirketårnet på 
Tamdrup Kirke skulle være skudt i grus i 1864 af en tysk 
fregat, der var i Horsens fjord. Ved opbygningen igen af 
tårnet, er det blevet lavere end før 1864.

Vi kørte mod Enner by, hvor en del mennesker ”ender”, 
nemlig i Statsfængslet, som vi kunne se i det fjerne. Vagn 
mente at vide, at under opbygningen var der nogle, der 
sagde, at det var Danmarks største gyllebeholder, man byg-
gede der med ”Ringmuren” omkring fængslet.

Derfra gik turen hjem over Lundum og Rådved til Ege-
bakken. Perfekt tur, en herlig dag, herlige mennesker at 
være sammen med. Alt klappede, og det gjorde alle i bus-
sen også, da Vagn ønskede os fortsat god dag, og takkede 
for dagen.

Egebakken fungerer ved hjælp af ansatte og mange frivil-
lige samt brugerne af centret. De skaber mange og gode ar-
rangementer, der sker noget både sommer og vinter, jeg kan 
kun opfordre til, at borgerne vil bruge Egebakken, og der-
ved selv blive en del af rammerne for centret Egebakken.



30 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2012

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.

 
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.

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.

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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Familiespejd på fi sketur
Af Christina Rasmussen

Den første søndag i maj mødtes 
vi ved Hansted sø - udstyret 
med diverse net, spande, kar 

og forstørrelsesglas (alt venligst ud-
lånt fra Naturcenter Skovgaard). Det 
var bare med at komme i gang med 
at fange, hvad å og sø nu engang bød 
på! Skøjteløbere, græs og haletusser – 
i stor stil, især de sidste vakte begej-
string hos børnene. 

Da, den største   skelyst var blevet 
stillet, blev det tid til snobrødsbag-
ning inde i skoven – meget tålmodig 
sad børnene i begyndelsen og bagte 
hvert sit brød, troligt sad forældrene 
tilbage og bagte dem færdige…

Familiespejd er for familier med børn i 
alderen 2-6 år. Vi mødes som udgangs-
punkt den første søndag i måneden og 
hygger med helt almindelige aktiviteter, 
som langt de   este af os ikke får lavet i 
hverdagene… såsom at fange haletus-
ser og tage på strudsefarm. Har I lyst til 
at deltage, mødes vi næste gang lørdag 
d. 13. oktober kl. 9.30 ved Egekvisten 
(spejderhuset) for derefter at køre til 
Æbleskoven, plukke æbler og lave 
æblemost.

Har I spørgsmål vedr. program eller 
lign., kan I kontakte Christina Rasmus-
sen 76251792  eller se hjemmesiden 
www.spejdernet.dk/fse
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Egebjerg vinder musen
På en kold og blæsende majdag del-
tog Egbjergspejderne i Sct. Georgs-
gildernes årlige MUS-løb ved Byg-
holm sø – OG VANDT.

Lørdag morgen mødtes 2 bæverfamili-
er, 2 ulvebander og 2 juniorpatruljer 
med ca. 200 andre blå og grønne spej-
dere fra Horsens og omegn. I den kolde 
kraftlige vind blev vi budt velkommen 
af ”de gamle” spejdere fra Sct. Georgs-
gilderne i Horsens. Vi blev fordelt på 
posterne, og så gik vi ellers ind i Ronja 
Røverdatters verden.

I løbet af dagen skulle spejderne løse 8 
forskellige poster med alt fra at skyde 
med bue og pil over følekimsleg til 

redningsrebskast – en masse gode tra-
ditionelle spejderaktiviteter. Heldigvis 
var posterne inde i skoven, så vi var i 
læ, og det var ikke helt så koldt.

Da løbet var forbi blev pointene talt 
op, og vinderne blev kaldt frem. Vi 
var spændte, men blev rigtig glade 
og stolte, da vi hørte, at XXX-banden 
fra ulvene og Pegaus-patruljen fra ju-
niortroppen begge vandt deres klasser. 
Desuden vandt Egebjerg ”musen” 
som bevis på, at vi samlet set var den 
gruppe, som klarede sig bedst.

Flot klaret og tillykke!
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10 km. hike

Lørdag den 2. juni klokken 10 
mødtes 8 bævere, en forælder 
og 3 ledere. Da alle tasker var 

på ryggene, kunne turen på 10 km beg-
ynde. 
Turen gik igennem Hansted skov og så 
videre til Gedved, hvor vi spiste vores 
madpakker hos Villy. Vi var endda så 
heldige, at Villy havde købt is til os 
alle sammen. 

Efter at alle igen var mætte, og vi 
havde leget på legepladsen, gik turen 
tilbage. Da vi nåede til Hansted sø,   k 
vi pølsehorn bagt af Rumles mor, uhm, 
og så havde vi energi til at gå det sidste 
stykke hjem, hvor vi sluttede i haven. 
Her   k alle deltagere udleveret et 10 
km. Vandreskjold til uniformen som 
bevis på, at de har gennemført 10 km. 
Det blev klaret på 5 timer. 

Tak til alle bævere for en velgennem-
ført hike.   
                                 Med bæverklask.  

Freja
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Distriktsturnering 2012

Så har bæverne fra Egebjerg været 
på distriktsturnering i Bjerre 
skov. Vi startede i   nt men koldt 

vejr med at blive samlet. Herefter   k vi 
historien om verdens supermænd, som 
vi skulle ud og hjælpe med at gøre ver-
den bedre. Der var 12 forskellige post-
er med hver deres spændende opgaver, 
lige fra at transportere vand med sug-
erør i Nigeria og til at lave broer i Hol-

land og kende dyrespor fra grønland 
som (selvfølgelig var fra en isbjørn). 
Midt i løbet var det til tid madpakker, 
inden de sidste poster skulle klares. 
Da alle var færdige med posterne og 
kommet tilbage til startstedet, var der 
kage til alle. Meget kage til alle, inden 
resultatet af turneringen blev afsløret.
Desværre blev det ikke Egebjerg, 
der   k Bæverplanken med hjem men 

Pingvinerne   k en   ot tredje plads og 
diplom med hjem. Stort tillykke til 
dem.  

Så var det slut på denne dejlige kolde 
dag i Bjerre skov. 

Til slut tak for det gode humør til alle 
Bæverne som var med.                                                  

Med bæverhilsen fra lederne 
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Juniorspejderne på
Spejdernes Lejr Af Carsten Bai, JTL

12 juniorspejdere deltog i den 
store Spejdernes lejr og   k 

nogle super oplevelser sammen på 
lejren og på aktiviteter i Holstebro 
og Struer.
Lørdag mødtes 12 forventningsfulde 
juniorspejdere med deres 4 ledere og 
resten af Egebjerg gruppe i Østbirk. Med 
en times forsinkelse kørte den rampon-
erede bus mod lejren. Vi nåede dog kun 
til Herning, så løb bussen tør for diesel – 
øv, så holdt vi der og ventede en time før 
Falck kom og hjalp os videre.
Noget forsinket ankom vi til lejren, og 
da vi fandt gruppens lejrplads var de 
  este af teltene rejst af de ledere, som 
havde været der siden fredag – dejligt. Vi 
  k rejst et par telte mere, og så gik den 
ene patrulje i gang med at lave aftens-
mad – kyllingesandwich. Imens startede 
den anden patrulje på at pionere vores 
spisebord. Efter aftensmad gik vi en tur 
op på det store torv og   k lidt et indtryk 
af, hvor stor en lejr vi var en del af. 
Søndag formiddag gik med at færdig-
gøre lejrindretningen, og efter en tidlig 
frokost var vores første aktivitet at  gå 
1 time ind til Holstebro, hvor vi deltog 
i Center Center. Her kunne spejderne 
prøve en masse forskellige aktiviteter; 
guldgravning, lave perler i ler og af uld, 

bage pandekager over bål, lege forskel-
lige lege og spille mega bordfoldbold. 
Det var en sjov eftermiddag, men en 
lang gåtur. 
Da vi kom tilbage til lejren havde de 
voksne lave aftensmad til hele gruppen 
og umiddelbart bagefter skulle vi gå til 
åbningslejrbålet. Det var imponerende at 
opleve 30.000 mennesker samlet, og det 
var et   nt show.
Mandag havde vi fri om formiddagen til 
at gå rundt og opleve lejren og få købt t-
shirt og slik. Efter en tidlig frokost skulle 
vi på aktivitet igen. Denne gang hed det 
”forsøgsstation”, hvor spejderne lavede 
forsøg med strøm og vand – nogle af ak-
tiviteterne var lidt”småbørnsagtige” og 
andre rigtig gode og sjove.
Aftensmaden skulle juniorspejderne selv 
lave – en gryderet med ris over bål. Det 
blev super lækkert. Om aftenen havde vi 
gruppelejrbål med sange og underholdn-
ing af alle enhederne. Det blev en sjov 
og hyggelig aften, som sluttede med 
grillede bananer med chokolade i.
Tirsdag skulle juniorspejderne tidligt på 
aktivitet. Vi skulle med bussen kl. 8.00 
til Struer, hvor vi skulle prøve at sejle i 
optimistjolle, kano og speedbåd. Der var 
lidt lang ventetid, med de   este syntes, at 
det var en spændende dag og helt sikkert 

en udfordring for alle. 
Vel hjemme igen   k vi frokost, og så 
var der nogle som tog op til den store 
scene til Børnefest. Først underholdt to 
af værterne fra Ramasjan og bagefter 
var der musik. De havde en   n oplevelse 
med det, men de var nok lidt for gamle til 
meget af det. Resten af juniorspejderne 
hyggede sig hjemme på lejrpladsen.
Om aftenen skulle vi have frikadel-
ler, karto  er og tomatsovs, om en af 
patruljerne lavede, og det blev bare 
rigtigt lækkert. Efter opvasken holdt vi 
fri og nogle var rundt for at indånde de 
sidste lejroplevelser.
Onsdag morgen skulle bagagen pakkes, 
og hvorfor mon det altid fylder mere, når 
man skal hjem. Alt blev dog pakket ned 
og spisebordet blev pillet ned, og så var 
i klar til at gå op til bussen og køre hjem 
til Horsens igen efter en dejlig, oplev-
elsesrig, sjov og spændende lejr.
Det har været dejligt at have juniorspe-
jderne med – de har været gode til at ar-
bejde sammen, hjælpe hinanden, hygge 
sig sammen og lytte til os ledere

Tak for en god lejr til alle.
Med stor spejderhilsen
Anders, Lise, Ulla og Carsten
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Juniorspejderne på
sheltertur Af Matilde og Carsten Bai

Den 9. og 10. juni var juniortrop-
pen på tur, hvor de gik ti km, 

lavede mad over bål, sov i shelter og 
deltog i byfesten.
Lørdag eftermiddag mødtes juniortrop-
pen ved Kvisten, lagde oppakningen i 
en trailer og   k udleveret en krydspe-
jling, som ledte dem til første post. Ef-
termiddagen gik med at løse opgaver og 
  nde vej. Opgaverne var for eksempel 
trækending, kompasretninger, koder 
og førstehjælp. Turen gik i regnvejr via 

Kærvej, Egebjerg kær og Vestergade til 
Bygholm camping. 
Fremme på campingpladsen gik spe-
jderne i gang med at tænde bål og lave 
spaghetti og kødsovs, som smagte rigtigt 
godt. Efter aftensmad og opvask blev 
shelterne indtaget og mens nogle hy-
ggede sig ved bålet med spejdersangbo-
gen hyggede andre sig i tørvejr i shel-
terne. 
Efter en god nat søvn og morgenmad blev 
der pakket sammen og nogle forældre 

kørte spejderne til Hansted skov, hvor 
juniorspejderne deltog i friluftgud-
stjenesten og byfestaktiviteterne. De var 
på orienteringsløb, gik balancegang over 
åen, red på kameler og prøvede rollespil. 
Der blev også spist mange pandekager 
og skum  duser. 
Trætte efter en god, men regnfuld tur, 
blev spejderne hentet af forældrene først 
på eftermiddagen.
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Oprydning efter 
Giro’en

Juniorspejdernes møde blev man-
dag d. 7/5   yttet til Strandprome-
naden, hvor vi hjalp med at samle 

affald efter Giro’en. Egentlig var der 
ikke så meget at samle op, bortset fra 

en masse lyserødt konfetti på græsplæ-
nen foran sygehuset. Spejderne kløede 
på med arbejdet – godt hjulpet af nogle 
forældre. Tak for det.
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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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