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Jysk Fysiologisk
Sundhedscenter

Vi har et bredt udvalg af  behandlinger:
• Massage
• Akupunktur
• Zoneterapi
• Bowen terapi
• Bindevævsmassage
• Firmamassage
Vi kombinerer behandlingerne til 
et hurtigt og godt resultat
Et gavekort til en behandling
er en dejlig gave at få

www.jfsundhedscenter.dk
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Jysk Fysiologisk
Massage Institut 
www.bliv-massør.nu

Den kvalitetsbevidste
Massørskole

 Massøruddannelse (5 md.)
Certifi ceret massørudd. (2 år)

Firmaaftaler
Starter løbende
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På forsiden af dette nummer af 
BROEN har jeg sat et billede af 
vores nye butikstorv på Langager-

gårdsvej. Der er virkelig sket en udvik-
ling i Egebjerg. For godt et år siden havde 
vi kun en beskeden Dagli’Brugs. Nu har 
vi hele to store dagligvarebutikker, en fi n 
bagerbutik, og så er Egebjerg Pizza & 

Grill også fl yttet til butikstorvet. Og det ses jo, at butikstor-
vet trækker mange kunder, hver dag, hele dagen og aftenen 
med. Billedet er taget en mandag kl. 12. 

De første beboere er fl yttet ind i Odinsgaards byggeri på 
Egebjerg Bakke i november. Det var herligt at opleve be-
boernes glæde over byggeriet, da jeg var derude for at tage 
nogle billeder (se side 12). 

Herligt er det også, at to nye beboere, Niels og Jytte 
Daugaard, der fl ytter ind til januar, har sendt et indlæg til 
bladet (se side 13). En baggrund er, at de allerede kender 
området, idet Niels er formand for Hansted Golf Klub. Og 
Golf Klubben er nu indmeldt som en af de foreninger, der 
står bag BROEN. 

I dette nummer af BROEN vil jeg varmt anbefale at læse 
artiklen ” Vi løfter i fl ok – og gør en forskel” af vores sko-
leleder Bjarne Schuricht (se side 6-7). Der er virkelig gode 
tanker bag artikelen om at sætte en positiv udvikling i gang 
her i Egebjerg og få det endnu bedre med hinanden både 
unge, gamle og dem midt imellem. Startskuddet i proces-
sen bliver et dialogmøde på skolen i Atriumgården onsdag 
den 16. januar kl. 17.00, hvor borgmester Peter Sørensen 
vil deltage. Jeg håber, at mange møder op og får sat gang i 
at føre  de gode tanker ud i livet. 

Der er også grund til at glæde sig over, at lokalrådet havde 
fuldt hus ved borgermødet i forsamlingshuset den 1. no-
vember (se side 8-11). Der blev her informeret om og drøf-
tet det planlagte biogasanlæg ved Østbirkvej, hvor de fl este 
blev beroliget med hensyn til frygt for lugtgener m.m. Der 
blev også informeret om de kommende cykelstier op til Gl. 
Århusvej og til Gedved samt om udbygningsmulighederne 
i Egebjerg. 

Så kan vi endnu en gang glæde os over, at Leif Henning 
Kristensen deltager i og levende beskriver aktiviteter på 
Egebakken (se side 40-43). Denne gang om årets høstfest 
og om den nye datastue.

Endelig kan der på side 39 læses om, at vi har fået en ny 
mand på BROEN, idet Arne Laursen efter ønske er blevet 
afl øst af Flemming Fløe Pedersen som formand. Tak til 
Arne for et rigtig godt samarbejde gennem 5 år. Jeg føler 
mig allerede sikker på, at vi også får et godt samarbejde om 
bladet med Flemming ved roret. 

Vi er jo nu på vej ind i julemåneden, så jeg vil da ønske alle 
læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Nu kommer vinteren – men når foråret nærmer sig til marts 
kommer næste nummer af BROEN. Lad os glæde os til det.
Husk at kigge ind på www.hansted-egebjerg.dk, der kan jo 
dukke nyt op i mellemtiden.
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ÅRETS BORGER 2012: Karin Helbo
Af Mogens Kirkegaard

Karin Helbo
Årets borger 
2012 

ÅRETS BORGER 2012: Karin Helbo

Sammen med den nyvalgte formand for Broen, Flem-
ming Fløe Pedersen, besøgte jeg en lørdag i novem-
ber Karin Helbo, der af et enigt udvalg var blevet ud-

peget til at være årets borger i vores lokalområde. Karin har 
både som aktiv forælder tidligere deltaget i spejderarbejdet, 
og de sidste 16 år har hun været medlem af menighedsrådet, 
heraf som formand i 8 år. 
Per og Karin Helbo bor på en ejendom på Sorthøjvej med 
udsigt over Egebjerg Kær, en lille naturperle. Her er deres 
børn, René og Iben, vokset op, og her har de drevet et lille 
landbrug med på et tidspunkt op til 300 moderfår samti-
dig med, at Karin og Per hver især passede deres arbejde i 
Horsens.    
Det var en lidt kold dag, men Per havde alligevel kørt i 
traktoren nogle timer og ryddet op rundt omkring, hvor der 
trænger.
Karin møder os i døren og modtager en buket samt en lille 
gave som et synligt bevis på udnævnelsen. Hun har lavet en 
dejlig æblekage af Filippaæbler fra eget træ og lavet kaffe, 
og Per kommer ind, lidt småfrysende, og sammen nyder vi 
traktementet i den hyggelige vinterstue. Vi sidder og snak-
ker imens, og Karin pakker op og siger tak for den lille GJ-
ting, der supplerer samlingen. Så siger Flemming farvel, 
han har en anden aftale, og jeg beder Karin fortælle lidt om 
sig selv og sit frivillige arbejde i lokalområdet.
”Jeg er født og opvokset i Randers, gik på Randers Real-
skole og tog 10. klasse. Min mor døde, da jeg var 15, og 
lige efter skolen rejse jeg til Libanon til en dyrlægefamilie, 
der havde boet i nærheden af mit hjem. Jeg havde passet 
deres børn, da jeg var en 10-12 år. Manden havde nu fået 
arbejde for FAO i Libanon og de bad mig om at komme ned 
til dem, og det gjorde jeg så. Der var jeg et par år, så blev 
han forfl yttet til et job for verdensbanken i Afghanistan, og 
jeg fulgte med. Det var rigtig spændende. Det var i 1967, og 
det var et helt andet Afghanistan dengang, mere fredeligt og 
et land med en gammel kultur. Det jeg husker bedst, var de 
her stolte mennesker, men det var i det hele taget et godt år 
med store oplevelser, jeg tilbragte der.  

Da jeg så kom hjem, skulle jeg jo i gang med en uddan-

nelse, og jeg ville gerne være børnehavepædagog, det var 
meget moderne dengang, men der var stor søgning til ud-
dannelsen, og jeg fi k afslag gang på gang, når jeg søgte ind 
på børnehaveseminarierne. I stedet for læste jeg engelsk på 
Handelshøjskolen i Århus, og da jeg var færdig med det, 
hvad skete der så? – Jo, så fi k jeg jo job hos en af vores 
bekendte, der var øjenlæge i Skanderborg, og så blev jeg 
sekretær der, indtil hun solgte klinikken nogle år efter. Der-
fra kom jeg ned til Peter Theil i Horsens og var hos ham i 
fl ere år. Jeg var således øjenlægesekretær i 35 år.”

Og så blev du gift indimellem og fi k børn?
”Per sejlede jo som maskinmester indtil 1978, så fi k han 
arbejde i land. Men i 1975 købte vi stedet her som døds-
bo efter Loch Christensens død og fi k René og Iben. Det 
var jo et smukt område med meget natur, og det tiltalte os 
naturligvis også, foruden at vi fi k det billigt.”

Hvordan kom det så, at du engagerede dig i menigheds-
rådet?
”Det var faktisk for 16 år siden, at der skulle være valg, og 
den daværende formand, Else Bregendahl, kom til mig og 
spurgte, om jeg ikke havde lyst til at træde ind i menighed-
srådet. Det sagde jeg i første omgang nej til, men jeg tænkte 
lidt over det og gik alligevel med til opstillingsmødet for 
at høre lidt om det, og pludselig var jeg så valgt ind. Mine 
betænkeligheder var gået på, at jeg på det tidspunkt var med 
i spejderarbejdet, der jo også tog noget af min tid. Men jeg 
vil også sige, at det at sige ja til menighedsrådsarbejdet er 
noget af det bedste, jeg nogen sinde har gjort. Det har været 
utrolig spændende, og jeg har i årenes løb mødt så mange 
dejlige mennesker derigennem. 
Da jeg kom ind, var man ved at planlægge restaureringen af 
kirken, der så gik i gang året efter. Det var en meget spæn-
dende proces at være med til.”

Men du var jo også med til at ansætte en ny sognepræst?
”Jeg var med til at ansætte Torsten Ringgaard, og det er nok 
den største opgave, jeg har været med til i menighedsrå-
det. Vi er selvfølgelig kede af at skulle sige farvel til ham, 
da han nu skal rejse til Bagsværd, men jeg vil da sige til 
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lykke til ham og ikke mindst til Bagsværd, der får ham som 
præst. Vi kendte jo allerede lidt til Torsten for 8 år siden, 
da en ny præst skulle vælges. Ingerlise Sander var blevet 
sygemeldt, og han overtog så konfi rmanderne. Men det var 
nu ikke alene det, der fi k os il at ansætte ham. Selv om det 
tiltalte os, at Torsten var god til at omgås de unge, så fi k vi 
rigtig mange henvendelser fra velkvalifi cerede mennesker, 
og vi havde fl ere til prøveprædikener. Det var jo ikke givet 
på forhånd, at det skulle være ham, der fi k stillingen, men 
det fi k han, og det har vi været glade for lige siden.” 
Hvornår har du skiftedag?  
”Første søndag i advent, så tiltræder det nye menighed-
sråd.”
Der er jo for tiden stor udskiftning i den kreds af menne-
sker, der har med kirken at gøre, og det får mig til at 
spørge, om der er problemer? 
”Nej, det er der slet ikke, der er forskellige årsager til det, 
sygdom, nyvalg og så sognepræstens ønske om at søge nye 
udfordringer. For mit eget vedkommende er det nok ønsket 
om at få lidt mere fritid, og så synes jeg også, at der skal 
være en vis udskiftning i menighedsrådet, men selvfølgelig 
samtidig med, at der også er kontinuitet i arbejdet. I det nye 
menighedsråd er der tre, der fortsætter.

Men jeg vil savne arbejdet i menighedsrådet, det er helt 
sikkert, og jeg vil fortsat bruge kirkens forskellige tilbud. 
Noget jeg bl.a. husker med glæde, er udfl ugterne hvert år 
til København med konfi rmanderne og Torsten, Svend og 
Bettina. Det var dejligt at opleve de unge lyttende og op-
mærksomme fx under vores besøg i Roskilde Domkirke.
Men for resten, jeg var også med på nogle gode konfi r-
mandture i spejderhytte, mens Ingerlise Sander var her.”
Der er ingen tvivl om, at der i Karin Helbos tid i menig-
hedsrådet og sammen med Torsten Ringgaard er sket en 
stor udvikling i det kirkelige arbejde. Det skyldes ikke 
mindst, at man fi k bygget det smukke menighedshus, hvor 
der foregår mange forskellige aktiviteter, der har placeret 
kirken centralt i det kulturelle liv i lokalsamfundet. Karin 
udtrykker stor glæde over at have været med i arbejdet med 
minikonfi rmander (4. klasserne), der kommer ned til Han-
sted et par timer om ugen efter skoletid, hvor der bliver hyg-
get og leget med børnene, og Torsten Ringgaard fortæller 
fra bibelhistorien. Også gudstjenesterne på Egebakken den 
sidste onsdag i hver måned er et frugtbart resultat af et godt 
samarbejde mellem sognepræst og menighedsråd. 

Karin Helbo har været meget synlig i dette arbejde, som vi 
skylder hende stor tak for.

Karin og Per Helbo. På væggen hænger et dejligt billede af børnene Iben og René sammen med deres mor.
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Vi løfter i fl ok 
– og gør en forskel
Dengang jeg var dreng…… Åh nej, tænker I, ikke igen 

en der ved bedre. Men bi lidt – jeg har en væsentlig 
pointe med det!

Dengang jeg var dreng, var jeg spejder. En af dem med uni-
form og korte bukser. Det var vi for resten alle sammen, 
ungerne i blokken, hvor jeg boede. Vi havde blandt andre 
aktiviteter èn, som jeg vil fremhæve. Vi gik nogle gange om 
eftermiddagen, når lektierne var klaret, rundt i vores uniform 
og ringede på hos folk og spurgte, om de havde en lille ting, 
vi kunne gøre for dem. Det gik ud på, at vi hjalp folk med at 
hente varer hos købmanden, banke et par tæpper eller gå med 
hunden. Små ting, som hjalp folk! Specielt ældre mennesker 
var glade for at kunne skrive en indkøbsliste til købmand, 
slagter og ismejeri (ja, sådan var det dengang), hvorefter vi 
sprang af sted med penge og hentede de varer, der var blevet 
bestilt. Dengang var det en meget naturlig ting, at man hjalp 
til, frivilligt, ulønnet. Vores forældre var frivillige bag spe-
jderkorpset, til fodbold, håndbold og svømning, vores fædre 
arrangerede fælles boldspil i gården i weekenden eller lavede 
sæbekassebiler til alle gårdens unger, der var de lykkelige 
ejere af fi re gamle barnevognshjul. Vi var altid sammen om 
noget, hjalp hinanden, det var sådan det fungerede.
I dag er alting heldigvis anderledes. Supermarkedet ligger 
lige rundt om hjørnet, alle har mindst en bil, mobiltele-
foner, spejderne er der stadig og den lokale idrætsforening, 
sæbekassebilerne er afl øst af selvkørende, formstøbte plas-
ticbiler, vi er blevet moderne. Vores levestandard er blevet en 
ganske anden, end dengang for 50 år siden, vi har formået at 
gøre det, vi ville. Sørge godt for vores børn og give dem alle 
de muligheder, vi selv manglede!

Men alting har sin pris! For vi har glemt noget meget væsen-
tligt i vores iver. Vi har glemt at være der for vores børn og 
for os selv og hinanden. Vel har vi kunnet give meget materi-
elt, men til hvilken pris? Der er mange, der allerede gør en 
stor indsats, og der er et kæmpe fl ertal af jordens skønneste 
unger på Egebjergskolen. Når det er sagt: jeg færdes blandt 
børn og unge teenagere til daglig, og jeg mødes jævnligt med 
deres forældre. Jeg har set den forandring, der er sket med 
generationerne. Udviklingen har i mine øjne to alvorlige 
konsekvenser. Den ene er den menneskelige: Vi er blevet 
langt fattigere i vores måde at omgås hinanden på. Det er 
aldeles uværdigt at se og opleve, hvordan mange unge men-
nesker i dag taler til hinanden, deres forældre og til andre 
voksne. De unge er i sproglig forstand hårde ved hinanden, 
både når de mødes, og på de sociale medier. Jeg frygter for 
deres muligheder for at klare sig, når de står på en arbejdsp-
lads, hvor man forventer høf-lig, imødekommende og hurtig 
service, hvad man så end beskæftiger sig med. Vi har glemt 
at lære dem, hvad der er ret og rimeligt, hvad man har mu-
lighed for og hvordan man gør. Jeg skriver helt bevidst ikke: 
”Hvad man har krav på”, for efter min mening er det en af de 
ting, vi kommer til at skulle gøre meget anderledes fremover. 
At opdrage vores kommende generationer til, at man har mu-
ligheder, ikke krav. 

Det peger ind i den anden alvorlige konsekvens, den sam-
fundsøkonomiske! Vi har levet i et samfund, hvor mid-lerne 
blev fl ere og fl ere, og vi kunne tillade os at skabe en velfærd, 
som…….ja, som i dag er et godt stykke over formåen! Det 
er i grunden enkelt. Der er kun en liter vand til rådighed i 
kanden, og med den kan man ikke fylde fi re halvliterkander 
op! Ressourcen rækker ganske enkelt ikke. Nogen skal af-
gøre, om der skal en sjat i hver kande, eller om der er kander, 
der ikke længere skal fyldes noget i. Det er vores virkelighed 
i dag, vores begrænsning og mulighed. Når der skal spares, er 
det ikke fordi fl ere penge forsvinder, det er for at kunne fylde 
de halvliterkander, hvor der er størst behov! Det er politik-
erens vanskelige arbejde, og vi kan ikke læne os tilbage og 
sige, at ”vi har jo stemt på dem, så de må løse opgaven”. De 
gør alt, hvad de kan, men de har brug for aktiv hjælp. Vi har 
brug for aktiv hjælp til at komme ud af den kurs, vi har lagt 
for os selv og det samfund, vi er en del af. Vi skal arbejde 
sammen om at løse opgaven og gøre som før, når vi savner 
hjælp – vende os mod os selv frem for at forvente fra sam-
fundet! Vi skal yde en frivillig indsats med at udføre en del 
af opgaven, fylde nogle af halvliterkanderne. Politikerne har 
allerede bedt om det, nu er det vores tur!

Vi synes alle, vi har travlt nok, som det er i forvejen. Men 
kunne vi ikke bruge et kvarter eller en halv time en gang 
imellem på andre, uden at skulle have betaling. Hvis lønnen 

EGEBJERGSKOLEN: Vi løfter i fl ok – og gør en forskel
Af Bjarne Schuricht, skoleleder 
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Egebjergskolen

nu var, at vi fi k det bedre med os selv, med vores naboer og 
børn, måske en gang imellem selv fi k en tjeneste retur? Ikke 
lige nu og her, men på sigt, når vi har gjort en vane af nød-
vendigheden! Jeg tror på og håber inderligt, at vi er mange, 
der tænker sådan. Jeg tror, at en større del af den samlede 
indsats fremover skal leveres af frivillige. 

Vi starter i Egebjerg, gør Egebjerg til et godt og trygt sted at 
være, et sted, hvor man er der for hinanden, taler ordentligt 
til og om hinanden og hjælper hinanden. Til daglig og med 
at skabe en generation af unge mennesker, som har lært, at 
man skal se og gribe mulighederne, at man skal tage styring 
i sit eget liv og selv gøre noget, for at opnå! En generation 
af unge, som bruger et ordentligt sprog og ved, hvordan man 
henvender sig, hvad man kan, og hvad man gør! Vi er de 
voksne, og vi kan og skal lære dem det, det er ganske enkelt 
vores pligt. Vi skal gå foran og vise vejen. Vi skal hilse på 
dem, vi møder på vores vej, vi skal give en hånd, når vi ser 
det er nødvendigt, så vores børn kan se og lære af det, og vi 
skal bruge et pænt sprog og først og fremmest skal vi sige 
stop, når vi ikke vil fi nde os i det sprog, som vi alt for ofte 
hører de unge bruge. Det er den eneste vej!

Jeg vil gerne invitere til en start på dette projekt for og i Ege-
bjerg. Jeg har allerede talt med fl ere klasser, om de kunne 
tænke sig at være med. Jeg kunne f.eks. tænke mig, at vi 
hen over vinteren lavede et antal dage, hvor skolen var åben 
efter skoletid og stillede sine computere til rådighed for de 
borgere i Egebjerg, som kunne have lyst til hjælp eller til 
at udveksle erfaringer. Eller hvordan er det nu med den der 
mobiltelefon? Hvordan er det f.eks. man sender og modtager 
en sms. Og underviserne har vi klar – mange af de ældre 
skoleelever vil gerne hjælpe jer! Kunne vi måske lave en 
liste af frivillige unge mennesker, som kunne tænke sig en 
gang imellem at hente indkøb fra vores lokale butikker? El-

ler komme og slå en græsplæne, eller…..mulighederne er 
mange – I har ideerne! De, der har brug for hjælpen, ved 
også, hvad der er brug for. Jeg skal være den første til selv at 
bede om hjælp! Hvordan kan vi sammen give vores børn og 
unge i Egebjerg det forspring, der SKAL til i dag, for at klare 
sig godt og komme så langt frem i køen, som muligt! Skolen 
kan ikke løse opgaven selv, vi har brug for hjælp! Vi beder 
altid forældrene om at bakke os og børnene op, læse med 
dem hver dag, synge med dem, være sammen med dem. Det 
er en travl hverdag, og ikke alle kan måske hjælpe så godt og 
meget, som de gerne ville. Det ville betyde en enorm forskel, 
hvis der blandt Egebjergborgerne er folk, som kunne have 
lyst til at komme på skolen bare en gang imellem, måske for 
at lære nogle af pigerne i de små klasser at strikke og hækle, 
nogle af børnene med at bygge fuglehuse og få dem hængt 
op rundt omkring, læse en historie eller hjælpe nogen med at 
lave lektier. Det er nemlig ikke altid et spørgsmål om at lave 
lektierne, men om at være der, omkring børnene og skabe 
det nødvendige miljø og ind imellem svare på et spørgsmål. 
Mulighederne er mange!

Hvornår gør vi det så? Jeg har aftalt med vores 
borgmester, Peter Sørensen, som også er Egebjergborger, at 
han gerne vil være med til at skubbe det her i gang i Ege-
bjerg, både som borger og som borgmester. Vi vil gerne invi-
tere alle interesserede, unge og gamle og dem midt imellem, 
til et dialogmøde på skolen i Atriumgården onsdag d. 16. jan-
uar kl. 17.00. Her vil vi efter et kort indlæg fra Peter og mig 
tage en snak sammen om, hvordan vi kan løfte og organisere 
opgaven, og hvordan vi rent praktisk kommer videre! Kan vi 
bare starte i det små, blive bevidste om opgaven og ansvaret, 
så tror jeg på, at det kan og vil udvikle sig. Kom og vær med 
til at starte noget nyt og stort i Egebjerg, kom og tag ansvar, 
for dig selv og for vores fælles udvikling, kom og vær med 
til at gøre en forskel! 
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Fuldt hus ved borgermødet 
Op mod 50 beboere fra Hansted og Egebjerg deltog i lokalrådets borgermøde, hvor der 
blandt andet blev orienteret om planerne for et biogasanlæg ved Østbirkvej og de nye 
cykelstier til Gedved og Gl. Århusvej

Op mod 50 beboere fra Hansted 
og Egebjerg deltog i lokalrå-
dets borgermøde torsdag den 

1. november. Så der var fuldt hus i for-
samlingshusets lille sal. Den store sal 
var optaget af bankospil.

Biogasanlæg ved Østbirkvej
Første punkt på borgermødet var infor-
mation og debat om det planlagte bio-
gasanlæg ved Østbirkvej. 

Direktør Klaus D. Johansen fra det nys-
tiftede Horsens Bioenergi A/S gav en 
udførlig information om det planlagte 
anlæg. Herunder om de krav, der er stil-
let til anlægget med hensyn til at undgå 
lugtgener. 

Han kunne konkludere, at ingen borgere 
i hverken Egebjerg eller i Gedved ville 
komme til at mærke lugten - bortset fra 
ved enkelte udslip. Det kan forekomme, 
hvis der bliver et overtryk, der akut skal 
udlignes. Det kalder biogasfolkene at 
slippe en prut, og dem skal vi nok be-
grænse for de er dyre for driften. 

Restprodukterne fra biogasanlægget 
køres tilbage til landmændene og vil 
være helt lugtfri, når de køres ud på 
markerne i modsætning til den gylle, 
der nu køres på markerne.

Hans Kurt Jacobsen havde sammen 
med Yvonne Christiansen deltaget i 
kommunens besøg på biogasanlæg ved 
Holstebro og Herning. Ved det meget 
nye anlæg ved Holstebro kunne vi ikke 
lugte noget som helst. Bilerne, der kørte 
gylle m.m. til anlægget og restproduk-
ter fra anlægget, blev afl æsset og læsset 
indendørs. Der var rent og pænt overalt, 
og bilerne var skinnende fl otte.

Anlægget ved Herning var 15 år gam-
melt, og her kunne vi lugte lidt ved 
selve biogasanlægget. Her skete afl æsn-
ing og læsning af bilerne udendørs. Da 

vi spurgte et par naboer, der boede 200 
meter derfra, fortalte de, at sjældent var 
nogen lugt. Når det en sjælden gang  
lugtede lidt, ringede de bare, så blev det 
ordnet.
Vi synes i lokalrådet, at biogasanlægget 
ved Østbirkvej er en god idé. Det bliver 
et moderne og fl ot anlæg uden lugtgen-
er. Og det vil både løse miljøproblemer 
og skaffer billig energi. 
Yvonne A. Christiansen kunne desuden 
fortælle, at man fra lokalrådets side 
havde været i kontakt til naboer til et 
biogasanlæg på Fyn. Og de havde kun 
godt at sige om det. 
Lokalplanen og wwm redegørelse kan 
ses på www.hansted-egebjerg.dk under 
projekter

Ventilen ved Rådvedvej
Efter den udredning var de fremmødte 
mere interesserede i at høre, hvorfor en 
overtryksventil ved Rådvedvej ofte er 
årsag til kraftige lugtgener. Og det blev 
da også spørgsmål om netop den ventil, 
som formand for teknik- og miljøud-

Direktør Karsten Buchave, Bigadan A/S (siddende) og direktør Klaus D. Johansen, 
Horsens Bioenergi A/S (stående) orienterede om det nye biogasanlæg.

valget, Hans Bang-Hansen (V) skulle 
svare på - og konklusionen blev, at 
ventilen nu skulle komme til at fungere 
uden lugtgener.

Udvikling i Hansted og 
Egebjerg
Næste punkt på borgermødet var infor-
mation og debat og udvikling i Hansted 
og Egebjerg. Formand for teknik- og 
miljøudvalget, Hans Bang-Hansen 
oplyste, at der nu udstykkes 10 nye 
parcelhusgrunde syd for Egedalsvej bag 
fabriksbygningerne, der husede Chemi-
talic. 

Yvonne Christiansen havde haft kon-
takt med køberen af ejendommen, hvor 
Chemitalic lå. Fabriksbygningerne 
rives nu ned, og tanken er at udstykke 
ejendommen til boligbebyggelse. Det 
er der dog endnu ikke søgt om.

Tømrermester Poul Olesen med fi rmaet 
PO-boligudlejning har købt ejendom-
men, hvor Dag’li Brugsen lå. Hans 
plan er at indrette fi re lejligheder i den 

 HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Fuldt hus ved borgermødet
Af Hans Kurt Jacobsen, formand for lokalrådet
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Ca. 50 beboere lyttede interesseret. På forreste række lyttede tre repræsentanter fra Horsens Kommune, Casper Grønborg, der be-
handler sagen i Teknik & Miljø, teknisk direktør Tom Heron og formand for Teknik & Miljø udvalget Hans Bang-Hansen.

tidligere butiksbygning og leje dem ud. 

Cykelstier til Gedved og Gl. 
Århusvej
Nu sker der endelig noget med hensyn 
til cykelstien fra Gedved til Egebjerg og 
fra Gl. Kirkevej til Gl. Århusvej. Hors-
ens Kommune har tilknyttet det rådgiv-
ende ingeniørfi rma Atkin, som står for 
projektet. 
Strækningen mellem Gl. Århusvej – 
Gl. Kirkevej er i dag to sporet, med en 
kørebanebredde på ca. 7,5 m. For at 
forbedre trafi ksikkerheden og forhold-
ene for cyklister etableres 1 m skillera-
bat og 1,5 m brede cykelstier. 
Igennem viadukten indsnævres køre-
banen til et kørespor med prioritet for 
bilisterne, samt cykelbaner i højre og 
venstre side i ca. 2 meters bredde inkl. 
0,3 m kantstribe og 0,3 m sikkerhed-
stillæg til betonvæggen. Prioritet for 
bilisterne vises ved afmærkning og 
skiltning.
Vejbroen over Ll. Hansted Å er fredet 

og bibeholdes, som den er. Der etab-
leres en cykelstibro i lærk på vestsiden 
af den eksisterende bro. Dette giver et 
fi nt forløb for cykelstien langs snævre 
forhold mellem viadukt og vejbro. 
Ved indkørsel til Egebjerg etableres 
en hastighedsdæmpende byport med 
en midterhelle. Mellem kørebane og 
cykelsti laves deleheller på 1 m bredde 
for at sikre cyklisterne og snævre profi -
let ind for at dæmpe hastigheden. 

Eksisterende belysningsanlæg fl yttes 
fra nuværende placering til ny yderra-
bat bag ny cykelsti.

Entreprisen for anlægsarbejdet er tildelt 
til Eigil Fynbo A/S, Hatting og entre-
prenøren er gået i gang med rydning og 
har etableret skurplads. 

Der bliver sikkert en del gener for 
trafi kken i anlægsperioden. Det skal 
henstilles til Egebjerg-borgerne at be-
nytte Skanderborgvej så vidt muligt. 
Dette vil lette trafi kken og arbejdet for 
entreprenøren. 

Projektet er udbudt som en samlet en-
treprise, hvor strækningen mellem Ege-
bjerg og Gedved også er med. Anlæg-
sarbejdet løber indtil den 15. maj 2013, 
så vil der være en cykelsti klar til forårs- 
og sommercyklisterne.

Planerne for cykelstierne kan ses på 
www.hansted-egebjerg.dk under pro-
jekter.

Fortov ud til butikkerne
Lokalrådet har rejst ønske om, at for-
tovet på Rådvedvej forlænges ud til 
de nye butikker. Hans Kurt har haft 
et møde på stedet med Ingeniør Aage 
Bodh Nielsen Vej & Trafi k, Horsens 
Kommune. Aage oplyste, at kommunen 
viderefører fortovet på sydsiden af 
Rådvedvej fra Egevej og ud til Lan-
gagergård (butikkerne). Aage troede 
dog ikke, at det kunne nås i år, men så 
bliver det tidligst muligt næste år. 
Når fortovet på sydsiden af Rådved-
vej er anlagt, vil Jesper Juul Troelsen, 
Egebjerg ApS få anlagt fortovet ned 
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langs Langagergård til parkeringsplad-
sen. Jesper oplyser, at der sikkert også 
anlægges en tankstation, så fortovet 
skal passes ind med dette projekt. 

Fortovet på nordsiden af Rådvedvej er 
ved at blive forlænget til et stykke efter 
vejsvinget til Egevej, idet der fra Eges-
holm anlægges stier til en østvendt og 
en vestvendt nedgang til Rådvedvej.

Vandværksbakken
Vedrørende Skovvej på Vandværksbak-
ken ned gennem skoven oplyste Hans 
Bang-Hansen, at sagen nu tages op i 
afdelingen for Vej & Trafi k. Det blev 
bekræftet, at der stadig ønskes mu-
lighed for stille bilkørsel i begge retnin-
ger. Det blev påpeget, at opsætning af 

trafi kspejle vil øge sikkerheden, og at 
der tidligere har været et trafi kspejl.
Byforskønnelse
Vi er i lokalrådet rigtig glade for den 
forskønnelse, der er sket med facaden 
og omgivelserne ved Fritidscenteret 
(den gl. Brugs). 
Derfor bliver vi også rigtig godt kede af 
det, når nogen misbruger området ved 
genbrugscontainerne til at smide affald. 
Heldigvis er kommunen hurtige til at 
rykke ud og fjerne skidtet. Men det er 
forkasteligt, at nogen har så lidt respekt 
for, hvordan byen tager sig ud. 
Nu er det jo med huse som med men-
nesker, at det ikke kun er det ydre, der 

tæller. Vi er rigtig glade for den ydre 
istandsættelse af Fritidscenteret. Men til 
gengæld vil jeg nok sige, at det trænger 
til lidt mere end en kærlig hånd indv-
endig og til energiforbedringer, der gør 
det lidt lunere. Det håber jeg bestemt, 
at man fi nder midler til, for det er ellers 
et rigtig godt hus for mange af byens 
foreninger.   
Vi regner stadig Fritids-centeret som 
byens centrum. I august fi k vi vores by 
stander med opslagstavle sat op foran 
Fritidscentret. By standeren er udviklet 
i et samarbejde mellem de såkaldte 
SAMBY’er - dvs. de mellemstore byer i 
Horsens Kommune, og den er fremstil-
let af Produktionsskolen. Der er lås på 
opslagstavlen, så hvis man ønsker noget 
hængt op, bedes det afl everet eller sendt 

til Yvonne Christiansen, Egesholm 38, 
Egebjerg.
Det er Pernille Krarup i Horsens Kom-
mune, der har hjulpet os med byfor-
skønnelsen. Vi har som det seneste 
rejst et ønske om et nyt busskur i den 
nordlige ende af Egebjergvej. Der er 
nu læskure på begge sider af vejen. Og 
de ser begge misserable ud – især det 
ene, som er grimt overmalet. Det vil 
være tilstrækkeligt med det ene læskur 
på den østlige side af Egebjergvej, idet 
man herfra let vil kunne se, når bus-
sen kommer fra Gedved og så kan gå 
over vejen til holdepladsen overfor. Vi 
håber at kunne få læskurret udskiftet 

til et magen til læskuret med glassider 
ved Vesterhøjsvej. Hvis vi kunne få 
endnu et læskur mere af samme type, 
vil det være fi nt at få det placeret på 
vestsiden af Egebjergvej skråt over for 
Automester på Egebjergvej 136.
For nu mere end et halvt år siden har 
vi bedt om at få fl yttet postkassen fra 
den tidligere Dagli’Brugs på Egebjerg-
vej 173 til Fritidscentret lige over for på 
Egebjergvej 172. Men det er åbenbart 
en større sag, men Pernille Krarup har 
lovet at skubbe til postvæsenet. 

Hjertestarter
Lokalrådet søgte i foråret Trygfonden 
om en hjertestarter til placering på Ege-
bakken, men den fi k vi desværre afslag 
på. Der fi ndes en hjertestarter på Egeb-
jergskolen, men den er kun tilgængelig 
i skolens åbningstid. Det blev nævnt, 
at man også kan søge om hjertestarter 
hos Responce, men at de i første række 
ønsker hjertestartere opstillet ved idræt-
sanlæg og monteret udendørs, så den 
altid kan bruges. 

SAMBY – Samarbejdende by-
samfund i Horsens Kommune
Hans Kurt Jacobsen oplyste, at der i det 
såkaldte SAMBY er et godt og nyttigt 
samarbejde mellem otte af de mellem-
store byer i Horsens Kommune. Først 
og fremmest er der en nyttig udveksling 
af oplysninger og erfaringer om, hvad 
der sker i de forskellige byer. By stand-
eren er udviklet som et fælles projekt og 
de er fremstillet af Produktionsskolen. 
SAMBY får stillet midler til rådighed af 
Horsens Kommune. Midlerne dækker 
lokalrådets omkostninger. Herud-over 
kan de enkelte byer ansøge om midler 
til projekter.

Frederik Bajer og dragonerne
Hans Kurt sluttede lokalrådets beret-
ning med lidt historie. Den 10. april 
1864 angreb en større prøjsisk styrke en 
mindre dansk styrke ved Hansted bro. 
Den danske styrker måtte trække sig 
tilbage, men løjtnant Frederik Bajer fi k 
tilladelse til at blive stående med en lille 
bagtrop på 7-8 dragoner på bakken, vi 
kalder Bavnehøj. 
De holdt stand hele dagen mod den 
talstærke prøjsiske styrke. Prøjserne 
endte med at trække sig tilbage, fordi 
de i tågedisen så en masse mennesker 

 HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Fuldt hus ved borgermødet
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oppe ved Gl. Egebjerg og troede, det 
var en større dansk infanteristyrke. Men 
det var nu bare bønderne, der holdt 
fri søndag eftermiddag og med deres 
familier var trukket lidt uden for lands-
byen for at følge med i træfningen ved 
Bavnehøj. 
I 1872 blev Frederik Bajer medlem af 
folketinget, valgt af Venstre i Horsen-
skredsen, her havde han sæde uafbrudt 
til 1895. Udviklingen af fællesskabet 
mellem de nordiske lande lå ham stærkt 
på sinde. 
En anden stor sag var kvindernes lige-
berettigelse, han var i 1871 medstifter 
af Dansk Kvindesamfund. Hans hustru 
Matilde Bajer blev Dansk Kvindesam-
funds første formand. I 1891 var Bajer 
medinitiativtager til Det internationale 
Fredskontor med hovedkvarter i Bern, 
som han var præsident for indtil 1907 
og derefter ærespræsident. Han deltog i 

fredskongresserne i Den Internationale 
Liga for Fred og Frihed, i de nation-
ale skandinaviske fredskongresser og i 
næsten alle verdensfredskongresser.

Da han i 1908 modtog Nobels fredspris 
udtrykte han kritik af fredsbevægel-
sernes mangelfulde organisation. Da 1. 
verdenskrig brød ud i 1914 og dermed 
skuffede de idealer, han gennem havde 
arbejdet for, var han ikke længere aktiv 
i fredsarbejdet.

Jeg synes, at vi i Egebjerg den 10. april 
2014 på en eller anden måde bør mindes 
Frederik Bajer og dragonernes brave in-
dsats på Bavnehøj for 150 år siden. 

Vi kan starte med at få ryddet toppen på 
Bavnehøj for bevoksning, så den igen 
fremstår som en bakketop. Og så håber, 
jeg at nogen får gode idéer til en histo-
risk event, det er plejer vi jo i Horsens 
at være gode til. 

Artiklen ”På Observation i Horsenseg-
nen 1864” kan læses i BROEN 8. årgang 
nr. 1 september 1995. Den kan fi ndes på 
www.hansted-egebjerg.dk ved at skri-
ve Frederik Bajer i søgefeltet.

Valg til lokalrådet
Hans Kurt Jacobsen og Hans Thomsen 
blev genvalgt til lokalrådet. 
Arne Laursen valgte at stoppe. I hans 
sted blev Flemming Petersen valgt.
Arne Laursen og Palle Koch blev valgt 
som suppleanter.

Lokalrådet er herefter sammensat 
således:
Formand Hans Kurt Jacobsen
Næstformand Yvonne Christiansen
Kasserer Karin Hansen
Flemming Peternsen 
Hans Thomsen

g

Børnenes jul starter i Rema 1000
Rema 1000 på Hede Nielsens Vej har lavet en aftale med ju-
lemanden, så alle børn i år kan komme og hænge deres egen 
julesok op i butikken. Julemanden vil komme forbi, og fylde 
lidt godter i sokken en gang om ugen frem til juleaften.
Sokkerne vil hver fredag morgen blive fyldt med julegodter, 
som børnene så kan komme og hente i løbet af weekenden.
Første gang julemanden kommer forbi, er allerede d. 30. no-
vember.
Så skynd jer børn; kom ind med jeres julesok og få del i de 
mange godter.
Udover at julemanden kommer og fylder børnenes sok med 
godter, gør vi det lidt nemmere at klare julegaverne, idet vi 

igen i år laver julekurve på bestilling.
Flere af dem der købte en kurv sidste år, har allerede været 
her med en bestilling på en kurv til i år.
De fl este synes det er sjovere at give en gavekurv eller en 
vingave frem for et gavekort, som vi selvfølgelig også udst-
eder, fortæller købmand Claus Trust.

I butikken står der altid nogle kurve der er pakket, så man 
kan se, hvordan de kan se ud, selvom det selvfølgelig er 
kunden selv der bestemmer hvad der skal i kurven, så det 
passer til modtageren.

Personalet i Rema 1000 ønsker alle kunder en glædelig jul.

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Fuldt hus ved borgermødet
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De første beboere er fl yttet ind 

De første lejere fl yttede ind i Odingaards byggeri den 
1. november 2012. Det er 12 boliger på stikvej 1. 
Der arbejdes på at færdiggøre de sidste 4 boliger på 

denne stikvej. 

8 boliger på stikvej 2 skal være klart til indfl ytning den 15. 
januar 2013. 12 boliger på stikvej 3 skal være klar til indfl yt-
ning 1. marts 2013, heraf er 3 boliger endnu ikke udlejet.
De 2 punkthuse med i alt 24 lejligheder forventes indfl yt-
ningsklare i juni / juli måned 2013, her er 12 af de 24 boliger 
reserveret.

Så man kan stadig nå at få en af de skønne boliger på Ege-
bjerg Bakke. Man kan kontakte Odinsgaard på 75 62 29 11 
og aftale et tidspunkt for at besigtige en bolig. Det er vigtigt, 
at de nye beboere får ro til at se de enkelte boliger, samt at 
Odinsgaards repræsentant er med og kan orientere omkring 
forholdene i deres forhåbentlige nye hjem. Derfor har Odins-
gaard valgt ikke at holde åbent hus, men i stedet fremvise 
boligerne enkeltvis for de interesserede.     

Birgitte Nedergaard 
Pedersen i nr. 26 
har lige taget afsked 
med  søn, svigerdat-
ter og barnebarn, 
der har hjulpet far-
mor med fl ytningen.

Birgitte glæder sig 
over det fi ne, nye 
kvarter og til nu 
ligeså stille at få de 
sidste ting på plads.

Og så ellers til 
at lære Egebjerg 
at kende og til at 
komme på ture ned 
i Hansted skov. 

 EGEBJERG BAKKE: De første beboere er fl yttet ind
Af Hans Kurt Jacobsen, redaktør
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Fremmede kommer til byen
Det er kun få måneder siden, at vi gennem borgmester 

Peter Sørensen fi k kendskab til dette fl otte kvartals 
magasin BROEN, som udsendes til alle i hele områ-

det. Flot magasin og velredigeret og med mange oplysninger 
om stort og småt for beboerne. At det uddeles gratis, må sky-
ldes annonceindtægterne og sponsorer. Flot!
Vi har boet i Horsens over 60 år og kun fulgt med i udviklin-
gen i Hansted-Egebjerg gennem Horsens Folkeblad. 
På det seneste har emnet været det nye biogasanlæg i området 
mellem gården Stenkjær ved Østbirkvej og den nye rundkør-
sel ved omfartsvejen. Vi kunne da godt være lidt bekymrede 
for, at anlægget ikke ville blive helt lugtfri, og at det måske 
så kunne lugtes, når vinden er fra Nordvest, altså kommer 
fra Østbirk. Men jeg efter at have deltaget i borgermødet i 
forsamlingshuset og lyttet til eksperterne, så tror jeg ikke, at 
der er grund til nogen bekymringer. 
Hvorfor nu denne interesse for Hansted-Egebjerg. Jo, vi fl yt-
ter i januar 2013 til en af de nye boliger opført af andels-
boligforeningen Odinsgård beliggende på Egebjerg bakke. 
Efter de 60 år i Horsens vil vi gerne ud til noget landligt og 
fredeligt, derfor Hansted-Egebjerg! 
Vi fi k i årene i Horsens fi re sønner, som heldigvis alle er ble-
vet boende i lokalområdet og dertil 7 børnebørn(nr. 8 kom-
mer i januar). Vi glæder os rigtig meget. 
Mit liv har været 40 år som selvstændig møbelagent, og Jytte 

har været lægesekretær 40 år på Hor-sens Sygehus. Vi boede 
i 40 år på Beringsvej med græsplæne, hækklipning og rensn-
ing af tagrender. Det skal være slut nu!
Jeg har gennem 3 år nu været medlem af ældrerådet i Hor-
sens Kommune og fortsætter foreløbig til valget i november 
2013, hvor der er valg til byrådet og til ældrerådet. Vi er den 
ældre generations vagtposter overfor forvaltningen og byråd. 
Vi skal høres i alt der vedrører ”den tredje alder”. Jeg stiller 
mig til rådighed, hvis nogen i Hansted-Egebjerg området har 
ønsker eller spørgsmål til ældrerådet. Vi må dog ikke behan-
dle enkeltsager.
Sidste år blev jeg også valgt til bestyrelsen for den nystar-
tede golfklub, Hansted Golf Klub beliggende på Pay and 
Play banen ved Stængervej. Efterfølgende valgte den sam-
lede bestyrelse mig til formand. Vi er nu over 130 medlem-
mer i klubben og vil selvfølgelig gerne være fl ere. Så alle 
skal være velkommen i klubben, henvendelse kan ske til 
Søren Jensen, Stængervej 42, telefon 75 656708 ellers se 
hjemmesiden: www.hanstedgolfklub.dk
Til slut vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår. Det gælder særligt vore kommende nye naboer 
og genboer.
Med venlig hilsen og tak til dem som gad læse dette fra
Niels og Jytte Daugaard, som fra medio januar 2013 kommer 
til at bo Annashåb 15, Egebjerg

          EGEBJERG BAKKE: Fremmede kommer til byen
            Af Niels Daugaard, formand for Hansted Golf Klub
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Weekend-camp 
U12 fod-
boldpiger

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Weekendcamp U12 fodboldpiger
Af Lene Koch

Fredag den 24. august mødte 18 
glade og forventningsfulde fod-
boldpiger op til weekendcamp i 

Egebjerg Hallen. Uden at kende week-
endens program var de klar.
Efter kort indkvartering i klubhuset, 
ventede første oplevelse: en times træ-
ning med tidligere AC målmand Søren 
Jochumsen. De seje og normalt vel-
spillende piger, blev pludselig fjollede, 
fnisende og pjattede. Pigerne fi k dog 
skudt på mål hos Søren Jochumsen, og 
fl ere af dem var også så heldige at score 
på ham. Han gjorde et helt særligt ind-
tryk på fl ere af pigerne, og en af dem 
råbte som farvel-hilsen til ham: ”Ring 
hvis du engang bliver skilt!” 

Herefter var der aftensmad og hygge i 
hallen, inden vores lokale boksetræner 
kom, og lavede en times boksetræning 
med pigerne. Alle piger gik til den og de 
sidste kræfter blev brugt. En af pigerne 
konstaterede midtvejs i træningen: ”Før 
kunne jeg ikke mærke mine arme – nu 
kan jeg ikke mærke mine ben”. Jo, det 
var hårdt for de fl este af os.

Inden sengetid stod den på velfortjent 
hygge med slik, popcorn, frugt og saft. 
Da trænerne senere på aftenen evalu-
erede dagens begivenheder, opførte 
pigerne modeshow for hinanden i klub-
huset. Den lille gang mellem alle luft-
madrasser, dyner og tasker var catwalk.

Flere af pigerne havde på forhånd sagt, 
at de ville sove længe lørdag morgen, 
men klokken 7.00 var de atter klar – 
ikke nødvendigvis til dagens program, 
men til snak og hygge i dynerne.

Inden morgenmaden stod den på tre 
kvarters skov-fi tness. En rute rundt i 
Egebjerg med skiftevis løb og styrke/
konditionsøvelser. Endnu en gang gik 
pigerne til den, og der kom sved på pan-
den hos alle. 

Så var der velfortjent morgenmad, eft-
erfulgt af oprydning og hygge.

Klokken 10.00 blev pigerne delt op i 
to hold. Første hold skulle male et EIF 
banner, som pigerne kan have med ud 
til kampe. Andet hold skulle spille en-
mod-en fodbold i den nye afskærmede 

minibane, som er kommet foran klub-
huset. Senere byttede holdene, så alle 
prøvede begge dele. Pigerne fi k lavet 
nogle fantastisk fl otte bannere, som de 
fremover kan vise frem til kampe.

Bagefter var der frokost, inden vi satte 
kursen mod svømmehallen. Halvanden 
times svømning, leg i vandet og hoppen 
fra vipper var et hit blandt pigerne.

Sidste oplevelse denne weekend var 
forældrekaffe, som enden på en god, 
sjov og intens weekend. Der skal lyde 
en tak til alle forældre for jeres bidrag 
denne weekend – uden dette kunne en 
sådan weekend ikke lade sig gøre. Men 
mest af alt skal der lyde en tak til alle 
pigerne for deres måde at være på. Det 
er en fornøjelse at være sammen med 
jer; altid er humøret højt, og I deltager 
positivt og aktivt i de aktiviteter vi stil-
ler op for jer. Det er MEGA godt at være 
i jeres selskab.

Fodboldhilsener fra 
Lars, Pia, Ole og Lene
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          EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Safari Cup 2012
             Af Lene Koch

Safari Cup 2012 
U11 og U12 fodbold-
piger og U7 drenge

Søndag den 23. september tog et U11 hold og to U12 pi-
gefodboldhold samt tre U7 drengehold til Safari Cup 
i Givskud.

Alle tre hold spillede hver 3 kampe.
Det var første gang U11 pigerne spillede 7-mands, men trods 
det, blev der kæmpet og fi ghtet, og alle gjorde deres bedste. 
Det blev til en enkelt uafgjort kamp og to nederlag.
U12 pigerne vandt alle deres kampe. Med mange fl otte mål, 
kampgejst og vilje endte de dagen med maksimum point.
U7 drengeholdene spillede 3 kampe hver, og alle hold vandt 
alle deres kampe med fi ght og fl ot spil.
Efter veloverståede kampe var der præmieoverrækkelse, 
hygge og Safari i Givskud Zoo. Spillere, forældre og 
søskende havde et par skønne timer blandt en masse fod-
boldspillere og dyr i efterårssolen.



16 BROEN Hansted-Egebjerg.dk DECEMBER 2012

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Fællesspisning
Af Marianne Nissen

Fællesspisning i Hallen

Fredag d. 5. oktober var der inviteret til fællesspisning i 
Egebjerghallens Cafeteria. Omkring 70 voksne og børn 
havde valgt at tilmelde sig forinden og derudover mødte 

der også fl ere op på dagen, som havde lyst til fælles hygge og 
dejlig mad. Menuen bestod denne gang af en lækker sammenkogt 
ret med kylling, som blev serveret med ris og et stort udvalg af 
lækkert grønt tilbehør. Derud-over var cafeteriet også åbent, så 
det var muligt at købe pølsebrød og andet godt fra cafeteriet til de 
mindste og mest kræsne børn.
Efter spisningen var der god underholdning for børnene, idet der 
var opstillet redskabsbane i hallen samtidig med, at der var plads 
til boldspil. Så mens mor og far sad i Cafeteriet og hyggede sig 

med de andre voksne, fi k børnene brændt en masse krudt af inde 
i hallen.
Fredag aften er for mange børnefamilier den dag, der spises fred-
agsslik, mens tegnefi lmene kører over skærmen. Også dette var 
der taget højde for; så kl. 19.00 var der gjort klar til storskærm 
med Disney Sjov i Klubhuset.
En rigtig hyggelig aften med en rigtig god stemning!
Cafeteria udvalget
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Nyt Nyt frafra  
Cafeteria udvalget

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nyt fra Cafeteria udvalget
Af Marianne Nissen

Cafeteriet i Egebjerghallen drives via frivilligt ar-
bejde. Vi er en fl ok faste vagter, som skiftes til at 
passe cafeteriet, og der er også plads til dig!  

Typisk deles tjansen i cafeteriet mellem fl ere vagter, og 
en vagt er sjældent på mere end tre timer. Der er ingen 
forpligtigelser i at melde sig, vi værdsætter et hvert til-
bud om at give en hånd med.

Hold dig endelig ikke tilbage med at skrive dig på, og 
husk du med din vagt i Cafeteriet “optjener” 15 kr pr. 
time til dit barns eller barnebarns hold i Idrætsforeningen. 
Har du fl ere hold i Idrætsforeningen du gerne vil “støtte” 
vælger du selv, hvem du “tjener” penge til hvornår. 

Vi anvender et system, som hedder Doodle til planlæg-
ningen af bemandingen. Du kan på fi nde vagtplanen for 
den gældende måned på hjemmesiden: 

http://www.egebjerg-if.dk/vagtplan 

Her kan du tilmelde dig til at tage en vagt eller to.  

Det er meget enkelt. Når du er logget på siden med vagt-
planen skriver dit navn ude til venstre og krydser den 
vagt af som du gerne vil tage. På den måde kan alle se, 
hvor der mangler vagter og hvilke som er taget af hvem. 

Interesseret i at høre mere eller komme på maillisten som 
modtager vagtplanerne, når der laves nye? Så kontakt 
Mette Andersen på telefon 26356519.

Cafeteria udvalget
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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
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 tirsdag d. 27. november, torsdag d. 27. december, 

tirsdag d. 29. januar og tirsdag d. 26. februar

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:
august

200 kr. Børge Steffensen 100 kr. Mar-
git Henriksen 100 kr. Finn Christens-
en 50 kr. Per Bregendahl 50 kr. Poul 
Erik Nielsen 50 kr. kr. Hauge Dahl 50 
kr. Hans Stensen 

september
200 kr. Kirsten Jensen 100 kr. Simone 
og Jeppe Augustsen 100 kr. Erna 
Striboll 50 kr. Ida Guldager 50 kr. 
Børge Steffensen 50 kr. Elly Laursen 
50 kr. Marlene Thomassen 

oktober
200 kr. Inger Lise Olesen 100 kr. 
Erna Striboll 100 kr. Elly Laursen 
50 kr. Ellen Rosenberg 50 kr. Aksel K 
Biler 50 kr. Inger Hansen 50 kr. Knud 
Nielsen

U12 fodboldpiger

Egebjerg VVS Egebjerg Idretsforening Max Horsens

     

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 og lignende.

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

Seneste støttebeløb:

 
Hallo Hallo  

hvor er I henne alle sammen? 

Det ville være rigtig godt og 

dejligt, hvis der er en, der vil 

træde ind i vores bestyrelse, da 

vi mangler et enkelt medlem. 

          EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
             Af Lis Stouby
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Billeder fra Fru Møllers Mølleri

Hansted-Egebjerg
Husholdningsforening

Program for december 2012 og 
januar - februar 2013

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 slutter af med amerikansk lotteri. Pris 200 kr.

Torsdag den 31. januar mødes vi på Hansted 
Kloster kl. 19.00
Der vil være foredrag om OK-Fonden samt en rund-
visning. Der bliver serveret kaffe og kage pris 50 kr.
Senest tilmelding den 24. januar til bestyrelsen. 

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 Vesterhøjsvej 12 29 86 65 01
Lis Stouby Kærvej 14 75 65 62 88

Torsdag den 13. september besøg i Fru Møllers 
Mølleri.  
Vi havde en dejlig tur. Vi fi k fortalt om kaffen fra Afrika 
og dejlige smagsprøve. Bagefter fi k vi også fortalt om de 
forskellige mel sorter og de havde en dejlig lille butik, man 
kunne handle i. 
Turen gik videre til Skovbakken i Odder hvor vi spiste dej-
lig aftensmad.

Tirsdag den 9. oktober Bowling.
Vi havde som sædvanlig en dejlig aften hos Bowl’n’fun 
på Strandkærvej.Vi sluttede med buffet. Der var fi n tilslut-
ning.

 HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Aktiviteter og program
Af Margit Henriksen og Lis Stouby
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Nytårs menu ud 
af huset fra
kun  225,kr.
Ring til Chris 
Frænde
  tlf: 2255 6734

Forrygende 
efterårsfest i 
Forsamlingshuset

 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS:  Forrygende efterårsfest i Forsamlingshuset
Af Vagn Rump

Den 6. okt. var der efterårsfest i Forsamlingshuset. I år 
havde bestyrelsen valgt, at det skulle være Sussi og 
Leo, der skulle underholde. Og underholdt blev der.

Aftenen startede med spisning, alle nød Chris` gode mad. 
Under spisningen var det Kenny og Hanne, der stod for det 
musikalske. De 150 tilmeldte var i god stemning lige fra 
starten. Den blev ikke mindre, da Sussi og Leo gik på scenen 
kl. 22.00. Fra start til slut havde de publikum med sig. Der 

blev danset og sunget, alle havde det festligt. Både i salen og 
på scenen.
Hanne og Kenny fortsatte med at spille til dans, også her var 
der gang i den. Aftenen sluttede kl. 2.00.
En stor tak fra bestyrelsen for den gode opbakning.
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Støtte fra Nordeafonden og 
Familien Hede Nielsens Fond

I sidste nummer af BROEN fortalte vi, at Tuborgfondet 
havde givet støtte til køb af et klaver og af Horsens Folke-
blads Fond til køb af et lærred. 

Nu har vi så yderligere fået støtte fra Nordeafonden og 
Familien Hede Nielsens Fond til istandsættelse af forsam-
lingshuset. De har begge ydet et stort bidrag, der har gjort 
det muligt at udskifte gulve, både i køkken og gang. Begge 
steder var det tiltrængt. 

Der skal lyde en stor tak for hjælpen, med at få huset gjort 
klar til 125 års jubilæet.

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

En rigtig stor tak på bestyrelsens vegne, for de dejlige gaver.

Vagn Rump

Generalforsamling
Fredag den 25. januar kl. 19

1. Dagsorden ifølge vedtægt

2. Jens Carl Hansen fonden

3. Spisning
Sild og fi skefi let
Bøf m. spejlæg
Kaffe med lagkage / snaps

4. Kortspil / hyggeligt samvær
Baren er åben
Aftenen slutter?

Aftenen er kun for medlemmer af huset.Er du 
ikke medlem endnu? Skal du blot indskyde et 
engangsbeløb på 50 kr.

Kontingent 200 kr årlig. Henvendelse til Bent 
20955858, så er du medlem.

Julemarked
Søndag den 2. december kl. 10-17

 Kom og se de mange fl otte boder, hvor nis-
ser og andre juleartikler kan købes.

Der vil også være Julecafé og Tombola.

Om eftermiddagen ca. kl. 16 får vi besøg af jule-
manden. Han vil gerne have hjælp fra så mange 

børn som muligt til at tænde byens juletræ.
 

Fastelavnsfest
søndag den 10. februar kl. 11-14

R e v y  2 0 1 3
21., 22. og 23. februar
Program husstandsomdeles

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS:  Støtte fra Nordeafonden og Hede Nielsens Fond
            Af Vagn Rump
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Dagplejens 
Fernisering
Så oprandt den store dag, hvor børnene 
i dagplejen skulle vise deres utrolig 
fl otte og unikke malerier, som vi havde 
fået sponsoreret af en anonym giver. 
Tusind tak, det har betydet meget, sær-
lig i disse spare tider. Børnene har haft 
nogle gode, sjove og udfordrende timer 
med at få lige deres maleri færdig. Den 
røde løber var rullet ud, fl agene var 
hejst, og vi var klar til indvielse.
Merle og Alberte ”klippede” snoren 
over, og ferniseringen var åben. Vi har 
stået sammen om dette store arrange-
ment. Nogle bagte kager andre sørgede 
for saft, det hele på dagplejernes initia-
tiv. Ca. 200 mennesker kom forbi og så 
de fl otte malerier. 
Vi håber, det kan blive en tilbageven-
dende tradition. 
Tak for den store opbakning.

         Dagplejen: Fernisering
            Af Karin Hansen, dagplejer
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DagplejenDagplejen: : Udfl ugtUdfl ugt
Af Karin Hansen, dagplejerAf Karin Hansen, dagplejer

Dagplejens 
Udfl ugt
En dag i september hvor vejrguderne 

var med os, mødtes alle dagplejere 
med deres børn ved Skovgården. Her 
startede vi med at spise boller i det fri. 
Derefter skulle vi på skattejagt. Der var 
forskellige aktiviteter. Vi skulle fi nde 
dyr og synge om dem. Eks. giraffen, 
koen, elefanten mv.   Vi forsøgte også 
at kaste bolden i nettet, gå med risposer 
på hovedet, skulderen, armen og hvor 
børnene ellers kunne fi nde på et sted, 
risposen skulle være.
Nu var det tiden, hvor de lækre med-
bragte madpakker skulle nydes, det var 
far eller mor der denne dag havde smurt 
madpakken. Middagsluren kaldte! Juu-
bi! Dejligt med en lur.
Om eftermiddagen var der igen boller, 
og så blev vi efterhånden hentet efter en 
dejlig og anderledes dag.
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Omkring 75 Lundumborgere 
stod lørdag den 27. oktober 
ved byens busstoppested og 

tog imod, da chauffør Mette Hansen og 
bus 671 ankom. Anledningen var ind-
vielsen af byens nye busstoppested, og 
indvielsen var anledning til en mindre 
byfest.
Det nedslidte busstoppested er blevet 
totalrenoveret, og den lokale kunstner 
Helle Nørby har fremstillet 11 fl iser 
med motiver fra Lundum. Borgerne 
har valgt motiverne.
Byrådsmedlem Dorthe Mogensen 
klippede snoren, og efter taler og sang 
gik de fremmødte i samlet trop til 
Medborgerhuset. Her vankede der pøl-
ser og levende lokal musik.

Det er Landsbyrådet i Lundum, der 
har taget initiativ til projektet. Byens 
borgere har været involveret i valg af 
fl isernes motiver.

Indvielse 
af bus-
stoppe-
stedet i 
Lundum

LUNDUM LANDSBYRÅD
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LUNDUM SOGNS BORGERFORENING: Program

2. december Søndag Juletræet tændes
Det er første søndag i advent og der er gudstjeneste i Lundum Kirke kl. 14.00. Here  er er 
Menighedsrådet vært ved julehygge med kaff e, 
æbleskiver og julemand i Medborgerhuset. Til slut tænder 
vi juletræet på gårdspladsen.

7. december Fredag Julefrokost
Kl. 18.30 i Medborgerhuset: Tradi  onen tro holder vi sammenskuds-julefrokost. Se kom-
mende opslag og tjek www.lundum.dk

13. december Torsdag Andespil
Kl. 19.00 i Medborgerhuset. Mød op  l en rig  g hyggelig julebankoa  en, hvor der er mulig-
hed for at vinde anden  l julea  en. Der er mange andre fi ne gevinster samt side-gevinster. 
Der vil blive serveret kaff e og småkager. Øl og vand kan købes. Husk kontanter  l køb af ban-
koplader!

1. februar Fredag Fællesspisning
Kl. 18.30 i Medborgerhuset: Se kommende opslag eller tjek www.lundum.dk
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Kalender 2012 - 2013
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Se også kalenderen på www.hansted-egebjerg.dk
I baggrunden ses Bavnehøj, hvor Frederik Bajer den 10. april 1864 med 7-8 dragoner holdt stand mod en større styrke prøjsere, indtil de 

opgav deres fremmarch (læs mere på side 10 eller læs hele artiklen ved at søge på ‘Frederik Bajer’ på www.hansted-egebjerg.dk)
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LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE:   Oversigt over gudstjenester
 Af Torsten Ringgaard, sognepræst

Gudstjenester Lundum kirke Hansted kirke
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 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.

Tirsdag den 25. december
Juledag 09.00 Kjeld Kristensen 10.30 Kjeld Kristensen

Onsdag den 26.december
2. juledag Se Hansted 09.00 Jytte Ibsen

Søndag den 30. december
Julesøndag

10.30 Afskedsgudstjeneste 
Torsten Ringgaard

14.00 Afskedsgudstjeneste 
Torsten Ringgaard.

Søndag den 6. januar
Hellig 3 kongers søndag Se Hansted 10.30

Søndag den 13.januar
1.søndag efter Hellig 3 konger Se Hansted 14.00 Spejdernes nytårsparade.

Søndag den 20.januar
Sidste søndag eft. H. 3 konger 09.00 10.30

Søndag den 27.januar
Septuagesima Se Hansted 10.30

Søndag den 3. februar
Seksagesima Se Hansted 10.30

Søndag den 10.februar
Fastelavn 14.00 10.30

Søndag den 17. februar
1.søndag efter fasten Se Hansted 10.30

Søndag den 24. februar

2.søndag efter fasten
10.30 Se Lundum.

Søndag den 3. marts
3.søndag efter Fasten. Se Hansted 10.30

Søndag den 10.marts
Midfaste Se Hansted 10.30
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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

Mandag 24. december         kl. 10.00
Onsdag 30. januar 
Onsdag 27. februar }{

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 ønsker 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 gudstjeneste 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

Ole Leth - 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 ønsker 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)

         LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE:  Kirkeoplysninger
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Gud og spaghetti
Onsdag d. 9. januar kl. 17.30 - 19.00 

Vi mødes i kirken 
og spiser i kirkehuset.

Pris 40 kr. pr. voksen (børn er gratis) 

Sogneindsamling 
den 10. marts 2013

øøøønnnndddddaaaagg ddddeeeeennnnn 1111000. mmaaaaarrtsssss hhhhhhaaaarrrr LLLLLuuuuuuuunnnnnnnn--
ddddduuuuummmmm oooooggggg HHHHHaannnsssttteeeeddd soooggggnnnnnneeee ooooooogggggggg 
FFFFFoooollllkkkkeeeekkkkiiirrkkkeeennsssssss NNNNøøøøøddddddddhhhhjjjjjjææææællppp bbbbrruuuugggg 

ffoor fffffrrrriiiivvvviiiiilllllliiiigggggeeeee iinnddddsaaammmmllere tilll kkkkaaammmmmppeennn 
mmoddd   ssulttttt..

ddddvvvviiiiikkkkklllliiiinggggssshjjjjææææællllpp nyytteerrrr - og kampen modddd 
fffffaaaattttttttiigggggddddooooommmm kkkkannn vindes. Mennnn der er sta-

ddiigg mmmmeeeeeggggeeeeetttt  aaaattttt tage fat på.  EEEEnn af deee hhelt stooreeeeeeee  
udffoorrrrrrdddddrrrriiiiinnngerrr eeeer sssuuuulllt. 8870 mio. menneskeerrrr   
lliidddeeeeerrrrr aaaaf krrrrroonnnniskkkk unnnnndddderernæærinngggg, og hhvveerrrtttt 
1112222.... ssseeeekkkkund dør et barn af sult. Sult og ffeeeejjjjll-
eeerrrrrnnnnnææææring eerr verdens største sundhedsrisikkoo... 
SSaammmmmtidig forstærker sult alle andre dårlig-
doooommmmmmmmme f.eeeks. sygdommen hiv/aids.
DDDDDeeen 10.... mmmmarts 2013 vil Lundum og HHHHaansteeddd 
ssoggnnneeeee ooooog FFolkekirkens Nødhjælp gøree eeeennn 
fælllllleeeessss iinnnnndsats i kammpen mod sult og sssende 
iiiinnnnddddddddssssaaaaammmmmlllleeere ud. 
DDDDDDDeeeee fffffrrrrriiiiivvvvviiiiillllllllliiiiggggeeeee iiiinnnnddddssssaaaammmmmlllleeerrrreeeees fællles innnnndddddsaaattttssss 
er afffggggøøøørrenddddeeee for aaarrrrbbbbbejjjddddet. I 2012 samlllleeeeedddddeeee 
20.000000 inddssaammmmmlllleerrreeeee ggoooodddddtttt 15 mio. kkkkkrrrrrooooonnnneeeerrrr iiiiinnnnnndddddd 
ttttiiilll FFFFoooollkkkeekkkkiiirrkennnns NNNNNNNøøøøddddhhjjjjææææællps arbeeeejjjjjdddddeee... IIIII LLLLuunn-
ddum og Hansted kom ddeerrr 6.251,55550000 kkr. ii iinnnndddd-
samlernesss bbbbøøøøøsssssssssseeeeerrrrr....  
VVVVVVViiiiii hhhhhhåååbbbeeerrrr,,, aaattt  vvvvii kkkkkaaaaaaannnnnnn bbbbbbbaaaannnnkkkkkeeee pppppåååå aaaaalle døøre i sogggg-
nnnneeeetttt... FFFFoooorrrr  aaaatttt nnnnåååå  ddddeeeetttt,,,, hhhhaaaarrrr  vvvviiii bbbbrrrruuuugggg  ffffoooorrrr  iiiiinnnnndddddssssaaaammmmlllleeeerrrrreeee  
ooooggggg hhhhååååbbbbeeeerrrr,,,, dddduuuu  eeeerrrr  mmmmeeeedddd iiiiggggeeeennnn...  TTTTTTaaaagggg  eeeennnnn vvvveeeennnnn eeeeelllllllllleeeeerrrrr 
vvvveeeennnniiiinnnnddddeeee mmmmeeeedddd... IIII  mmmmåååå gggggeeeeerrrrrnnnneeeee dddddeeeeeeelllllleeeeee eeeeeennnnnn rrruuuttttteeee...
HHHHHHaaaaaarrrrrrr dddddduuuuuu lllllllyyyyysssstttttt ttttiiiillll aaaatttt bbbrruuugggee eeettt  ppppaarrrr ttttiiiiimmmmeeeerrrr,, kkkkaaaannnn dddduuuu 
aaallllllleeeerrreeeeddddeeeee nnuuu eellllllleerr ssseeennnnneeeessttt 111.. mmmmaaaarrrttttss 2222001113333 mmmmeeellllddeee 
ddddiiiiigggg sssssoooommmm iiiinnnnddddssssaaammmmlllleeeerrrr ttttiiiillll: 
EEEEllllsseeeebbeeetttthhhh RRaassssmmmuuuussssseeeenn,, 2223336666000222224444888877777 eeeelllleeer mmmmaaaiiiillll 
eeeerrrr@@@@@kkkkkeeeeyyyyaaaaccccouuunnnttt.ddddkkk
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Afsked med sognepræst 
Torsten Ringgaard

Vores afholdte sognepræst gennem 8 år har fået nyt embede.
Torsten afskedsprædiker i Hansted Kirke, søndag den 30.december 
kl. 14.00. 
Efter gudstjenesten samles vi i Kirkehuset , hvor  menighedsrådet er vært  
ved et mindre traktement.
Alle er hjertelig velkomne!
Vi vil savne dig Torsten, men ønsker lykke til i dit nye embede, og en 
kærlig og varm tak for din tid i Hansted.
Denne dag vil vi også ønske hinanden godt nytår, idet der ingen gudstje-
neste er i Hansted Kirke nytårsaftensdag og 1. Nytårsdag.

Hansted menighedsråd

Torsdag den 13. december kl. 14.00 starter vi med gudstjeneste i 
Hansted Kirke. 

Festen fortsætter i Kirkehuset med underholdning, overraskelser, hyggeligt 
samvær og selvfølgelig  kaffe med boller og lagkage.

Kaffen koster 20,00 kr.

Hvis du ønsker at benytte kirkebilen denne dag, skal du ikke bestille den, 
det gør menighedsrådet - du skal blot sørge for at give besked om det, når 
du melder dig til festen.

Tilmelding til: 

Bettina Christensen

Tlf.: 21 74 00 67 Mail: bettina@exsos.com

Sidste frist for tilmelding er: Fredag den 7. december.
Venlig hilsen Lundum og Hansted menighedsråd.
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LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE:   Præstens julehilsen
 Af Torsten Ringgaard, sognepræst

Præstens julehilsen 
samt et farvel og tak for en vidunderlig tid hos jer!

Juleaften er noget ganske særligt. 
Det er som om vi et øjeblik hiver 
travlhedens stik ud. Allerede ved 

middagstid lukker forretningerne rundt 
omkring, ja selv de store supermarke-
der, der ellers på stribe kører nærmest 
i døgndrift, hvilket mange af os nyder 
godt af. 

Jo juleaften er noget særligt. Vores 
biler holder parkeret i indkørslen. Der 
er en salig fred på gader og stræder. 
Ja ligesom lørdag søndag under ol-
iekrisen i 70’erne, hvor kun folk med 
særlig tilladelse måtte tage bilen i 
weekenden. Da kunne ungerne løbe 
frit rundt på gaderne og spille fodbold 
eller på rulleskøjter uden frygt for en 
susende bil. Det var tider, skønt der var 
oliekrise. Og julen, den ene dag i året, 
ja den sætter stadig på en eller anden 
god måde hjulene i stå. Vi fi nder ro 
rundt omkring i hjemmene. Den hjem-
lige hygge vokser med dagen. Mens 
mor og far går rundt og ligger gaverne 
under træet til duften fra julestegen i 
ovnen, da sidder børnene og spiller spil 
eller ser de gamle juletegnefi lm på tv. 
Så ringer kirkeklokker. Familien tager 
overtøjet på og vandre glade mod det 
gamle hvidkalkede oplyste hus. Her 
mødes man denne ene gang om året 
og synger salmer, så hjertet bliver 
varmt. Man hilser på hinanden. Ønsker 
glædelig jul. Hvor er det skønt.   

I gamle dage var der fl ere af disse ro-
lige dage. Søndagen var en fridag. Det 
er anderledes nu til dags. Nu er søndag 
den dag vi skal nå alt det, vi ikke når 
i løbet af ugens fem arbejdsdage. Den 
gamle hviledag er gået tabt. Måske har 
vi selv tabt noget værdigfuldt ved tabet 
af denne hviledag? Godt vi så endnu 
har juleaften. Godt vi endnu har en 
dag om året, hvor vi kan mødes i vores 
gamle kirke. Godt vi har en dag om 
året, hvor freden og måske også jule-
budskabet sænker sig over landet, over os.

Jeg vil i år på en særlig måde ønske jer 
alle en glædelig jul. I år er det sidste 
gang jeg har den store glæde at være 
sammen med jer i Lundum og Hansted 
kirke. Jeg har fået embede i Køben-
havn / Bagsværd, og I skal have en ny 
præst først i det nye år. Jeg vil gerne 
benytte denne julehilsen til at sige jer 
alle en varm tak for de knap 8 år, vi fi k 
sammen. De år jeg fi k blandt jer, har 
været en stor berigelse i mit liv. Jeg er 
dybt taknemmelig over, at det var hos 
jer, jeg fi k mit første præsteembede. 
Den tid vil jeg aldrig glemme.  
Tak til børn og unge for jeres dejlige 
måde at være på til minikonfi rmand 
og konfi rmandundervisningen. Tak til 
forældre for jeres trofaste opbakning. 
Tak til Egebjergskole for et rigtig godt 
samarbejde, hvilket har været en stor 
hjælp.
Tak til børnehaven for alle de høst-
gudstjenester vi har haft sammen. Tak 
til dagplejemødrene for den årlige jule-
hygge. 
Tak til fodboldklubbens superoldboy-
shold, fordi jeg måtte være med, skønt 
jeg så ofte skød bolden forbi målet og 
skældte ud, når I andre gjorde det. Tak 
til forældre fordi jeg måtte træne jeres 
unger i fodbold, skønt jeg langt fra har 
evner som Morten Olsen. 
Tak til Egebakkens venner for jeres 
måde at hygge omkring de gudstje-
nester vi har haft der. 
Tak til husholdsforeningen fordi I 
kunne bruge mig til jeres juleunder-
holdning et par gange. 
Tak til Broen for det fi ne arbejde I gør 
i forbindelse med tilsendt materiale fra 
præsten til kirkesiden. 
Tak til Lundum for fastelavnsfester og 
første søndag i advent, hvor vi sammen 
fi k sat lys på byens juletræ. 
Tak til jer, som trofast sad på kirke-
bænken søndag efter søndag og
var med til at gøre gudstjenesten

til en fest. Tak til jer, der dukkede
op nu og da, når lejlighed og tiden var 
til det. 
Tak til byens pensionister for alle de 
gange vi har været samlet til højskole-
formiddag i Kirkehuset. 
Tak til de unge familier for de såkaldte 
Gud og spaghettiaftner. Godt at nogle 
af jer fi k sat skub i den tradition. 
Tak til de to menighedsråd for godt 
samarbejde. Tak til kirkens ansatte for 
super godt fællesskab. 

TAK!  

Må I alle få en glædelig velsignet fred-
fuld jul.
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Julekoncert i Lundum Kirke
Tirsdag d. 18. december 2012 kl. 19.30 gæster Viby koret Lundum kirke
Korets program er:
H. Distler          En rose så jeg skyde
D. Buxtehude  Das Neugeborne Kindelein
E. Grieg            I himmelen med baritonsolist
O. di Lasso     Jubilate Deo
V. Williams      Fantasia on Christmas Carols for kor,                    
orgel og baritonsolist
R. Parsons        Ave Maria
J.S. Bach          In dulci Jubilo
Så kom og lad julefreden sænke sig. Koncerten er gratis, 
og menighedsrådet vil være vært med lidt varmt at drikke.
De bedste julehilsner

Lundum menighedsråd

         LUNDUM KIRKE

Jazz
Fuldt hus 
i Lundum 
Kirke

Traditionen tro gav Horsens 
Musikskoles Bigband søndag 
d. 28. oktober for 3. gang sin 

årlige koncert i Lundum Kirke. At kon-
certen er fl yttet fra forår til efterår, har 
åbenbart ikke gjort interessen mindre, 
for der kunne tælles over 90 gæster, - 
og når man dertil lægger et orkester på 
20 musikere (+ instrumenter), ja, så var 
der ikke mange ledige pladser i kirken.
Selvom der var mange nye medlem-
mer i bandet, havde det allerede nået 
at indøve 8 numre, der blev udført med 
talent og entusiasme til stor fornøjelse 
for et begejstret publikum. Lundum 
Kirke har en rigtig god akustik til jazz, 
og vi ser med forventning frem til 
næste koncert.

Kaffepause i det fl otte 
efterårsvejr
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LUNDUM-HANSTED SOGNE:      Sogneudfl ugt
 Af Willy Suhr Rasmussen

Sogne-
udfl ugt 

Onsdag d. 22. august afholdt 
Lundum-Hansted Sogne den 
årlige sogneudfl ugt. I år gik 

turen til Silkeborg, hvorfra der var 
sejlads til Himmelbjerget med middag 
og kaffe på Hotel Himmelbjerget.
Tilslutningen var stor ligesom forvent-
ningerne, og bussen var fuld, da den 
kørte fra Kirkehuset i Hansted med 
retning mod Silkeborg. Undervejs var 
der fællessang, som vi plejer, - des-
værre var bussens mikrofon i stykker, 
så det var uden forsanger. Men intet er 
så galt, at det ikke er godt for noget, 
for heldigvis var Sonja og harmoni-
kaen med, og så blev tonen alligevel 
slået an. Det blev oven i købet til en 
fødselsdagssang for Anni.
På havnen i Silkeborg gik vi ombord 
på Ternen og satte retning mod Him-
melbjerget. Himlen var truende og det 
småregnede, men indenbords var der 
tørvejr, kaffe og ostemadder, harmoni-
kamusik og god stemning. Og min-
sandten om ikke Sorte Rudolf dukkede 
op midt på søen, som Neptun fra havs-
ens bund, og gav et nummer.
Fra landgangen ved Himmelbjerget til 
hotellet, hvor vi skulle spise, var der en 
spadseretur på et par hundrede meter. 
Ikke noget at snakke om, - men det var 
opad, puha! og regnen silede ned. Alle 
nåede dog frem i god behold, ingen 
sure miner, men en rigtig god appetit.
Efter en god middag på Hotel Him-
melbjerget, var der en pause, hvor man 
kunne nyde naturen inden kaffen og 
hjemturen. Ved kaffen leverede Sonja 
igen god stemning med sin harmonika.
Menighedsrådene i Lundum og Han-
sted takker for den store deltagelse, og 
vi ser frem til sogneudfl ugten næste år.

Vi går ombord på Ternen

Fællessang på Ternen

Middag på Hotel Himmelbjerget
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   LUNDUM-HANSTED SOGNE:      Nyt fra menighedsrådene
 Af Karin Helbo, formand Hansted menighedsråd

Nyt fra menighedsrådene

Vores dygtige og afholdte gravermedhjælper  Egon Pold,  
valgte i sommer at gå på efterløn.
Egon har været ansat ved Hansted Kirke i 14 år og har med 
sin behagelige og venlige væremåde overfor besøgende på 
kirkegården, kolleger og menighedsråd, været en umådelig 
værdsat medarbejder. 
Tak til Egon for tro tjeneste og alt godt.
Portnerparret på Hansted Kloster, Birgit og Torben Mortens-
en, er ved salget af Hansted Kloster til OK-fonden, fratrådt 
stillingerne pr. 1. juli.
Sideløbende med arbejdet på klostret har Birgit og Torben 
passet Kirkehuset og  der stået for utallige arrangementer,  
altid med stor entusiasme.
Tak for al hjælp gennem årene, og lykke til i jeres nye hjem 
i Børkop.

Kirkernes personale

Nyt menighedsråd i 
Hansted sogn

Der er valgt nyt menighedsråd i Hansted Sogn. 
I skrivende stund har det nye råd endnu ikke konstitu-
eret sig.
 Palle Hansen (genvalg)
 Carl Oluf Madsen (genvalg)
 Bo Jensen
 Annette Ravn
 Allan Jenkins Laursen
 Elsebeth Rasmussen (genvalg)
 Birte Bech Christensen
Det nye råd, der starter funktionsperioden 1. søndag i 
advent, ønskes tillykke med valget og god arbejdslyst.

Tak for denne gang

Efter 16 fantastiske år som medlem af Hansted 
Menighedsråd har jeg valgt ikke at genopstille.

Tak til nuværende og tidligere ansatte ved Hansted 
Kirke for godt samarbejde og en stor og varm tak til 
menighedsrådskolleger gennem alle årene for et skønt 
fællesskab, godt samarbejde og mange dejlige stunder 
i kirke og kirkehus.

Karin Helbo

I forbindelse med menighedsrådsvalget for perioden 2012 
til 2016 er følgende personer valgt til Lundum menig-
hedsråd:

 Asger Højland Lorentzen, Lundumhedevej 77,   
 8700 Horsens
 Willy Suhr Rasmussen, Torpvej 48, 8700 Horsens      
 Hans Jørgen Christensen, Rådvedvej 165, 8700   
 Horsens
 Hanne Skovsgård, Torpvej 38, 8700 Horsens
 Torben Hansen, Lundumvej 29, 8700 Horsens
Valgt som stedfortræder er:

Rita Alster, Lundumvej 37b, 8700 Horsens

På vegne af valgbestyrelsen

Morten Jakobsen

Sigfred Munk har valgt at takke af som graver og er fratrådt 
sin stilling pr. 31. oktober.
Sigfred har været graver ved Hansted Kirke siden 2004 og 
har med sin omhu og pertentlighed været en værdsat me-
darbejder og god kollega for kirkens øvrige ansatte.
Sigfred har gennem sit arbejde udvist et stort socialt en-
gagement og har med sine fi ne menneskelige egenskaber, 
fremstået som en nobel og værdig repræsentant for Hansted 
Kirke.
Tak til Sigfred for en stor, visionær og engageret indsats 
gennem årene og for et godt og inspirerende samarbejde. 
Menighedsrådet ønsker held og lykke i det nye job og alt 
godt fremover.

Velkommen til Ole og Henrik.
Menighedsrådet har pr. 1/10 ansat Ole Leth som ny graver 
ved Hansted Kirke og Henrik Pold som gravermedhjælper.
Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde og ønsker 
god arbejdslyst.

Nyt menighedsråd i 
Lundum sogn
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I den sidste weekend i juni var der 
sommerafslutning i Hovedgård for 
Egebjerg ungdomsklubs hold. Det 

blev holdt ved lederne af klubben, Ulla 
og Peder.

Det startede klokken to, men folk kom 
dumpende gennem hele dagen – den 
sidste ankom klokken 22.

Kok-amok holdet stod både for indkøb 
og madlavning. Der blev grillet, lavet 
bål og hygget. Middagen bestod af gril-
let kylling og steg. Dertil var der bra-
sede kartofl er, tomatsovs, hjemmebagt 
brød og asparges svøbt i bacon.

Det var i hvert fald ikke mad, der man-
glede, og der blev også brugt mere end 
rigeligt bacon til alle retter.
Om eftermiddagen blev det fælles telt 
rejst – med plads til mere end 15 per-
soner. Selve teltrejsningen var en kamp 
for sig, men det lykkedes til sidst.
Langt hen på af-
tenen (og natten) 
var der samling om 
bålet med skum-
fi duser. Der blev 
snakket, grinet og 
hygget.

Vejret var med os 
hele dagen. Der var 
sol, en smule vind 
og skyfrit! Den 
eneste regn, der 
faldt, var klokken 

06 næste morgen. Og der var de fl este 
gået i seng.

Den næste morgen stod de fl este op ved 
10-tiden, selvom det var meget forskel-
ligt, hvor meget søvn man havde fået. 
Morgenmaden var dog godt nok ikke 
hjemmelavet, men folk spiste med god 
appetit alligevel!

Da man tog hjem var det med mangel 
på søvn, men med en god oplevelse i 
bagagen.

UNGDOMSSKOLEN: Sommerafslutning
Af Sif Eriksen
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UNGDOMSSKOLEN: Ny sæson godt i gang
Af Ulla Bæk Laursen

Ungdoms-
skolen 
Ny sæson 
godt i gang

Ungdomsskolen er kommet godt i gang i denne sæ-
son. Vi startede ud med at holde åbent hus med grill 
pølser og slush-ice, der var en hyggelig aften med 

rigtig mange unge mennesker.
Om aftenen laver vi forskellige hyggelige konkurrencer med 
bl.a. bowling, som foregår i vores gangareal med 10 vand-
fyldte plastikfl asker og en bold. Der bliver fundet en vinder, 
som får en sodavand. Vi prøver os også med singstar, pool, 
og bordtennis.
Vi har fl ere hold kørende:
• keramik om mandagen, 
• kok amok og foto på tirsdage, 
• klubråd og musik/samspil om 

onsdagen.

Keramik er holdet, hvor de unge piger får lov til at male og 
sætte deres eget design på den rå keramik. Der skal 3 gange 
maling på, for at det kommer til at se pænt ud, inden det får 
glasur på og efterfølgende bliver brændt. De vil også få mu-
lighed for at komme til at lave deres egne smykker i form af 
vedhæng til halskæde/armbånd eller øreringe.

Klubråd er de unge, som får lov til at 
bestemme visse tiltag i klubben, står for 
vores lokale fester, med sjove indslag. 
Nogle er også i ungdomsskolens fælles 
vip-råd. Det er dem, som er med til at 
være medbestemmende om de store 
fester, som foregår på Den Grå Fabrik 
i Horsens.

Kok amok kan du læse om på næste 
side.

Musik/samspil er, hvor de unge kan 
udleve deres indre musikalske jeg. De 
synger laver deres egne sange med 
musik, og ikke mindst får de det hele til 
at gå i en større enhed, hvor sangen og 
musikken hænger sammen.
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UNGDOMSSKOLEN: Kok amok og Halloweenfest
            

Kok amok i 
køkkenet!

I ungdomsskolen i Egebjerg laver de 
unge hver tirsdag mad til sig selv og 
hinanden. 

Vi får assistance af en af klublederne, 
Peder, som primært bestemmer, hvilken 
slags mad vi laver. Men hvis hans ideer 
er helt ude i hegnet, bliver han sat på 
plads.
Aftenen starter klokken 18:30, hvor 
vi bliver sat ind i, hvad vi skal lave af 
mad, og derefter bliver vi bare udsty-
ret med en gryde! Der er nogle, der er 
bedre til at lave mad end andre, men vi 
er der alle for at lære fra hinanden. Så 
er vi klar til, når vi engang fl ytter hjem-
mefra og skal leve på SU, men ikke vil 
leve af pasta og bønner på dåse.
Samtidig med at vi lære at lave mad 
hygger vi os og snakker. For nu når de 

fl este ikke længere går på skole med 
de andre fra holdet er det dejligt med 
en snak om hvad der er nyt. Det skaber 
et godt fællesskab mellem eleverne på 
holdet, og der er ingen der bliver holdt 
udenfor.

Men med mad kommer der opvask – 

og den tager vi med et smil (dog nogle 
gange med for meget sæbe!)

Vi laver alt fra karbonader, pandekager 
med fyld til kylling svøbt i bacon. En 
ting er vi alle dog enige om – maden 
smager altid godt! 

Det var en mørk, men ikke 
stormfuld aften, at der blev 
afholdt en uhyggelig Hallow-

eenfest i ungdomsskolen. Det var ikke 
særlig mange personer, der var mødt 
op, efter som der samme aften var Open 
by night. 

Vi opholdte os for det meste på dis-
koteket, hvor der blev spillet cool 
musik. Vi var alle klædt super sejt ud. 
Vi hyggede mega, indtil strømmen “lige 
pludselig gik ud” og alle be-gyndte at 
skrige. Der var helt mørkt, og alle led-
erne, der var her den aften, sagde “at det 
BARE var et uheld”. Men efter noget 
tid, fattede vi, hvad der skete. Vi skulle 
lede rundt omkring i lokalerne for at 
fi nde noget, som vi på det tidspunkt 
ikke vidste hvad var. Jeg var sammen 
med min dejlige bedårende veninde 
Kerstine. Der var også nogle lege fx: 
stoledans, rør ved klamme ting og fi nd 
en edderkop i det.

Skrevet af Julie Bennedbæk Elstrøm
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Flemming Fløe Pedersen, ny formand

BROEN: Ny formand
Af Hans Kurt Jacobsen, redaktør

Ny mand på 
BROEN 

På Broens ekstraordinære gene-
ralforsamling den 7. november 
blev Flemming Fløe Pedersen 

valgt som ny formand for Broens 
bestyrelse.
Flemming takkede for valget og 
præsenterede sig: “Jeg kommer oprin-
deligt fra Sønderborg, hvor jeg er født. 
Jeg er uddannet trykker og i 1972 fi k 
jeg arbejde i Horsens og har boet her 
i området siden, og er rigtig glad for 
området. Jeg bor på Vesterhøjsvej sam-
men med min kone Elisabeth.
Da jeg første gang så og læste Broen, 
var jeg meget begejstret. Et fl ot blad 
med gode læseværdige artikler. Jeg 
havde hørt om foreningslivet i vores 
område, og var meget glad for at 
få bekræftet rigtigheden heraf. Det 
samme hører jeg overalt hvor jeg kom-
mer.
Jeg håber, at alle fortsat vil være med 
til at fastholde bladets positive ånd til 
glæde for alle borgere, foreninger, in-
stitutioner og annoncører.
Det håber jeg også, at DU også vil 
være med til.

Hans Thomsen takkede Arne Laursen for indsatsen som formand gennem 5 år

Hans Thomsen, der var ophavsmand 
til Broen for snart 25 år siden og var 
formand for bestyrelsen de første 20 år, 
blev valgt som dirigent for generalfor-
samlingen. 

Hans fortalte, at efter Arne Laursen 
havde ønsket at ophøre som formand, 
havde det ligget ham meget på sinde 
at fi nde en ny formand, der kunne føre 
Broen godt og trygt videre.

Hans var glad for, at det var lykkedes, 
da han fandt frem til Flemming Fløe 
Pedersen. Da Flemming var blevet en-
stemmigt valgt, ønskede Hans ham til-

lykke og held og lykke. Hans undlod 
ikke at gøre opmærksom på, at Broen 
fylder 25 år i september 2013, og at det 
på en eller anden måde bør markeres.  

Hans takkede Arne Laursen for indsat-
sen som formand gennem 5 år. Hans 
fremhævede Arnes indsats i forbindel-
se med at højne bladets kvalitet. Vi har 
nu et blad, vi kan være virkelig stolte 
af. 

Arne Laursen takkede bestyrelsen og 
redaktøren for et godt samarbejde i de 
forløbne fem år og ønskede alt godt for 
bladet fremover. 
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Egebjergårds marker ved Skovvej gøres klar med vintersæd

Bordet er klar til gæsterne Festens fl otte bordbuket

De muntre musikanter Helle og Leif Tølløse

EGEBAKKEN: Høstfest
Af ´Leif Henning Kristensen

Høstfest 
på Egebakken
Når dette læses er vi på vej ind i julemåneden, så 

I må tænke jer tilbage til torsdag den 20. septem-
ber, efteråret er startet, markerne rundt omkring, i 

BROENs uddelingsområde har været gule af raps og korn 
i sommer, det sidste af årets høst, som står på markerne 
endnu, er majs.  Markerne har igen skiftet farve. Der er 
høstet, markerne har været under ploven, fl ere steder er der 
sået vintersæd, og marken er der igen blevet grøn. Ja! det 
går hurtigt i det moderne landbrug, arbejdet og maskinerne 
har udviklet sig, og vi mennesker, der er på vej ind i den 
såkaldte tredje alder, har set udviklingen over de sidste 60-
70 år fra en mand og hans le, hest, vogn, plov, såmaskine, 
selvbinder, til moderne traktorer med ti femten plovskær, 
maskiner, der kultiverer og kan så og harve i en proces. 
Store mejetærskere med ti femten meter skærebord og et 
førerhus, med klimaanlæg og luftaffjederet sæde, telefon 
og radio. Det hele styres med et Joye stick.

Før i tiden blev der inviteret til høstfest/høstgilde, når 
høsten var slut på gårdene. Dengang var der mange per-
soner med i høsten, ikke kun dem, der var på gårdene, men 
også løsarbejderne, som var ansat til at hjælpe med at få 
høsten i hus. Kornneg, der ikke kunne være i laden blev sat 
i ”Hæs” tæt ved gården. 
Høstgildet blev holdt med spisning på gården og nogle 
steder, også en svingom bagefter, til et par spillemænd, der 
var hyret til gildets dans. Andre steder drog folkene efter 
spisningen fra gårdene, til det lokale forsamlingshus, hvor 
der var dans for alle gårdfolk og deres gæster. Og det havde 
været et rigtigt godt høstgilde, når der havde været rigeligt 
af mad og drikke, og et par cigarer eller cigaretter til kaffen. 
Jovh! Havde det nu været et ordentligt gilde? Eller hva? Ja 
den slags blev der talt meget om, de næste mange dage, i 
brugsen og hvor godtfolk nu ellers mødtes dengang.

Det var Egebakkens Venner, som havde inviteret til høst-
festen på Egebakken den 20. september til en kuvertpris af 
125 kr. Der var fuldt hus. De tilmeldte til festen mødte op i 
deres stiveste puds og et sprudlende godt humør. Egebak-
kens årstidsfester er noget, som trækker folk af huse, der 
serveres altid dejlig mad og der leveres god underholdning, 
og drikkevarer kan købes til rimelige priser. Der uddeles 
dog ingen cigarer, her i disse (rygeforbudstider) men nogle 
tager sig dog en smøg endnu, uden for døren i den friske 
aftenluft.
Lokalet på Egebakken var fl ot pyntet op til dagen, med 
plads til seks personer ved hvert bord. Bordene var dæk-
ket med dug servietter, og efterårsblomster i en buket på 
bordet, med enkelte aks af hvede og en (visk) af havre lå på 
bordet med sine ”Bjælder på” Man fi k købt sine drikkeva-
rer, og fandt sig en plads ved bordene. Formanden for Ege-
bakkens Venner, Hans Thomsen bød velkommen til høst-
gildet, og sagde at der lå et sanghæfte under vores tallerken 
med nogle sange, der skulle synges i løbet af aftenen. Hans 
fortalte om maden, at vi skulle have oksemørbrad med fyld 
omviklet med bacon, hvide kartofl er Waldorfsalat tyttebær/
agurkesalat og dertil hørende sauce. Til dessert, serveres 
der en saftbudding med frugter og fl ødeskum, og derefter 
kaffe og småkager. Derpå bød Hans velkommen til musi-
kerne Helle og Leif Tølløse, begge på harmonika.  Aftenen 
blev åbnet med sangen. Marken er mejet, og høet er høstet. 
Senere sang vi” Septembers himmel er blå” og ”Det lysner 
over agres felt” det blev også til sangen ”Kornets sang” Da 
Hans var blevet enig med musikken, om at Mel: En sømand 
har sin enegang, var melodien, den skulle synges på.
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Mogens og Lise Kirkegaard hygger sig rigtigt Vi er klar til maden

EGEBAKKEN: Høstfest

Spisningen blev krydret med de nævnte sange, og de 
gode gamle fællessange, som alle kan synge med på, 
og gynge med hinanden under armene. Og hyggesnak-
ken ikke at forglemme, den gik lystigt rundt ved bor-
dene.
Centerrådets formand Johannes Søvang, holdt en kort 
tale, hvor han takkede ”Vennerne” for deres altid gode 
og gennemførte arrangementer på Egebakken, derefter 
fortalte Johs. en lille vits. Om en Bedstefar, der for-
talte sit barnebarn om, Noah og arken og syndfl oden. 
Hvortil drengen spurgte: ”Bedstefar hvordan overle-
vede du?”
Hans Thomsen opfordrede andre, der eventuelt havde 
nogle historier på lager til også at fortælle en. Den tog 
Mogens Kirkegaard op og fortalte en vits om Anders 
Fogh, der var kommet i Paradis og skulle vælge af 
goderne deroppe, pointen i det viste sig at være, at det 
valg, Anders Fogh foretog sig, for at få del i goderne, 
var lige den dag, hvor der blev ført valgkamp deroppe. 
Men hvad? en politiker bør vel også snydes engang 
imellem.

Efter spisningen var der dans, rart at svinge lidt rundt til 
musikken med damerne, og få rytmerne ind i kroppen, med 
et par gode harmonikaspillere og deres gode sangstemmer.
Folk dansede og lo og morede sig, virkeligt hyggeligt med 
godt humør i hele lokalet. Løftet stemning og godt humør 
er godt at gå hjem på, som Hans Thomsen sagde, da gildet 
sluttede kl. 21. For alt godt varer jo ikke evigt, ved man. Af-
tenen og høstgildet sluttede med, at vi stod i en rundkreds 
og sang” Skuld gammel venskav rejn forgo”
Helt klart at de her årsfester og hverdagene på Egebakken 
gør lykke. Samværet/samspillet på Egebakken, mellem be-
boerne og brugerne udefra, er guld værd, for begge parter. 
Jeg kan kun opfordre til, at de mange potentielle kunder 
”Pensionister”, der er her i området - og fl ere vil jo komme 
til i de kommende år - at man møder op og deltager i de 
forskellige aktiviteter, og får glæde af det, som pågår på 
Egebakken. 
Samtidig håber jeg, at ansvarlige politikere og andre med 
indfl ydelse kan se, at med den udbygning, der sker herude 
i Egebjerg, så vil der snart være behov for en udvidelse af 
Egebakken.
Tak for en dejlig høstfest.
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Erling Nielsen og Søren Jensen (2 af de 6 undervisere)

Datastuens første time

EGEBAKKEN: Datastuen
Af ´Leif Henning Kristensen

Egebakkens nye 
datastue
Onsdag den 19.9.2012 kl. 10.00. var der inviteret 

til åbent hus på Egebakken, og indvielse af den 
nye datastue. Mange var mødt op for at tage de 

nye pc’er i øjesyn og få en snak med de frivillige under-
visere. De var klar til at fortælle om og fremvise det nye 
udstyr, som de nu fremover råder over, nye bærbare, og 
nye stationære pc’er med 23 tommer skærme.  Helt klart 
en stor fremgang for underviserne og brugerne fremover.
Formanden for Centerrådet Johannes Søvang, bød velkom-
men på Centerrådet og de frivilliges vegne. Til brugerne, til 
beboerne, og i særlig grad til sponsorer, og til repræsent-
anten fra byrådet.(Borgmester Peter Sørensen havde meldt 
forfald, da han var til møde i kommunernes landsforening)

Johannes nævnte at det var over et år siden, at Centerrådet 
var blevet gjort opmærksom på fra de frivillige hjælpere, at 
skulle de fortsat give kvalifi ceret undervisning, så var det 
nødvendigt med nyt materiel af pc’er. Det kunne Center-
rådet godt se var rigtigt, men sådan en ny datastue og mate-
riel, får man jo ikke fra den ene dag til den anden. 

Der tales mere og mere om kommunikation mellem myn-
digheder og borger over internettet, så vi kan helt sikkert 
forvente mange brugere af vores datastue i årene fremov-
er. Derfor gik vi i gang med at søge fonde, og paragraf 18 
midler. Der er blevet afsendt mange ansøgninger, og jeg 
synes det har givet et rigtigt godt resultat. 53.000. kr. er det 
blevet til, skænket af lokale fonde. Welux Fonden, Familien 
Hede Nielsens Fond og Sund By Horsens. Endnu engang 
takkede Johannes sponsorerne. Uden de nævnte sponsorer 
ville dette ikke havde været muligt, det som vi nu står her 
og ser på og indvier i dag. 

Johannes udtalte, at det er de fi re vejledere, som har stået 
for indkøb af materiel og indretning, det er jo dem, som har 
indsigten i, hvad der er brug for her i datastuen. 

Johannes sluttede med at takke Peder Pedersen og Flem-
ming Sørensen, for det arbejde de to havde udført siden 
starten i 2007, hvor de to undervisere har haft ca. 80 elever. 

Derefter udtrykte Johannes til Erling, Søren, Karen, Tove 
og Finn, held og lykke med vejledningen, til de nye elever 
fremover. 

Bagefter fi k byrådsmedlem Charlotte Juhl Andersen ordet. 
Charlotte takkede for invitationen til at være med til at in-
dvie den nye datastue i Egebjerg. Og sagde” Jeg er rigtig 
glad for at komme her i huset. Her er altid mange men-
nesker og en god stemning. Jeg synes, at det er et utroligt 
fl ot resultat, I har fået. FLOT at I har fået samlet så mange 
penge fra sponsorer. Herligt at I har så mange frivillige, der 
vil gå i gang med arbejdet om at dele deres viden omkring 
computerteknologi med andre medborgere i Horsens, som 
har lyst til at lære mere om IT. 

Vi ved godt fra kommunalbestyrelsen, at vi om få år skal 
overgå til at blive et papirløst samfund. Og derfor er det 
også ekstra glædeligt, at der nu er opbakning i byrådet til at 
afskaffe kontingentbetalingen fra 1. januar 2013 for vores 
aktivitets- og samværstilbud. Hermed synes jeg, at vi som 
kommune går forrest i kampen om at sikre god adgang til, 
at alle kan tilegne sig den viden der skal til, for at betjene 
en computer. 

Flot at se de navneskilte, som alle I frivillige er udstyret 
med. Her i Egebjerg er ingen i tvivl om, hvem man kan hen-
vende sig til, hvis man har brug for hjælp. Også en tak til 
jer alle sammen for jeres lokale, som er fyldt med mange af 
jeres fl otte produkter fra alle de forskellige aktivitetshold. 
Tak for ordet og lad os sammen udbringe et trefoldigt leve 
for datastuen Egebjerg”.



43BROEN Hansted-Egebjerg.dk DECEMBER 2012

Stor eftertænksomhed ved pc’en og stor spørgelyst

Se vi kan sgu godt

Koordinator Herluf Jensen, fortalte om de åbne aktiviteter, 
der er på Egebakken, om fornyelsen af datastuen, og roste 
det store fremmøde på dagen, og at Centeret Egebakken 
var vært i cafeteriet for sandwich/ øl/vand og kaffe for de 
fremmødte.

Der var udstillede ting fra de kreative hold på Egebakken.  
Glasholdet, Malerholdet og Patchwork. De frivillige ledere 
og deltagere fra de forskellige hold, fortalte beredvilligt 
og gjorde god reklame for de ting, de arbejder med, til de 
spørgelystne fremmødte.

Det var helt klart en rigtig god og inspirerende dag for Ege-
bakken og for alle de personer, som var kommet på dagen. 
Måske for at få viden, og måske for at lære noget nyt? At få 
ny viden og tilgang til den nye fagre verden på internettet. 
Møde andre og nye mennesker i deres tilværelse som pen-
sionist. 

Det sociale samvær har helt klart stor betydning, i men-
neskers tilværelse, uanset hvor man er i sit liv. Danmarks 
Statistiks nye tal viser, at alene inden for det seneste år, 
er 76.000 fl ere danskere over 65 år kommet med på inter-
nettet. 

At man bliver ældre er ikke ensbetydende med, at man be-
høver at gå i stå i tilværelsen. Det er aldrig for sent at lære 
nyt og være med i cyberspace. Mulighederne er store, man 
skal bare kaste sig ud i det, og selv plukke dem.

Egebakkens aktiviteter

EGEBAKKEN: Datastuen og Aktiviteter

December
1/12   kl. 9.30 – 12.30 Julecafé (se opslag på Egebakken)
6/12   kl. 11.30 Julefrokost i caféen (se omtale)
Januar
8/1     kl. 19.00 Bankospil
17/1   kl. 14.00                Torsdagsunderholdning med ”De syngende Koner”

Februar
3/2     kl. 11.30 – 13         Cafésøndag
4/2     kl. 19.00                 Bankospil
21/2   kl. 14.00                 Egebakkens fødselsdag
Marts sæt kryds i kalenderen
5/3     kl. 19.00                 Bankospil
21/3   kl. 14.00                 Årsmøde i Centerrådet og Generalforsamling i 

Egebakkens Venner
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EGEBAKKEN: Julefrokost

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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KFUM SPEJDERNE: Sejlweekend
Af Kim Rasmussen, Klan Bacon

Sejlweekend - så blev der naturligt 
nok brugt en del tid på vandet. 
Her skulle der prøves kræfter 

med sejlads i havkajak, meginjolle og 
kano. Sejladsen var dog forhindret af 
vejret på nogle tidspunkter, men det 
lykkedes at prøve kræfter med alle for-
mer for sejlads i løbet af weekenden. 
På denne tur var alt arrangeret, så de 
deltagende hverken skulle planlægge 
eller afvikle aktiviter. Og derfor bliver 
det en helt anden spejdertur, når man 
som spejderleder ikke skal være på 
hele tiden. Der blev dog planlagt et par 

Sejl-
weekend

gange i løbet af weekenden, men det var 
liggende ;-)

Der var også tid til masser af socialt 
samvær i form af forskellige aktiviteter. 
Et fi nt lille aftenløb, hvor entusiasmen 
var høj for at vise de til tider godt skjulte 
spejderfærdigheder. Derudover et rigtig 

hyggeligt lejrbål med gode sketches 
og masser af hyggesang både under og 
efter lejrbålet.

Jeg vil gerne til slut sige de deltagen-
de ledere tak for en god weekend med 
hygge/snak og fælles oplevelser !
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KFUM SPEJDERNE: På lejr i Egebjerg
Af Anders Olesen, Grupperådsformand

På lejr i Egebjerg
- de ældre børn stod for at afvikle og 
instruere aktiviteter for de yngre.
På marken ved Egedalsbakken blev der 
afviklet konkurrencer i traditionelle 
spejderdiscipliner - romersk stridsvogn, 
båreræs mm. For os der ikke var med, 
var det tydelig, at der blev gået til den 
med stor energi.
For børnene i Familiespejd havde juni-
orspejderne lavet et løb, hvor der blev 
kastet efter dåser, kørt stafet i trillebøre 
og stegt skumfi duser.
Duften fra pattegrisene blev i løbet af 
eftermiddagen blandet med duften af 
noget sødt og sprødt - pandekager. På 
lejrpladserne blev forældre og gæster 
budt på kaffe, saftevand, kage og andre 
steder på ny stegte pandekager.
Klokken 18 samledes vi alle på plænen 
over for Kvisten for at spise pattegris - 
og salatbar.
Grisene smagte præcis så lækre, som 
de så ud. Utroligt at gril mestrene kan 
ramme tiden så præcist.
Efter spisningen samledes vi alle om-
kring lejrbålet, hvor vi sang, delte 
årsstjerner ud og nød lidt underholdn-
ing fra junior- og tropspejderne. Vi så 
hvor galt en sminkning kan gå hvis man 

Flere gange om året tager vi på 
tur... til hytter og lejrpladser, der 
ligger naturskønt og langt væk 

fra Egebjerg.
Mindst en gang om året gør vi os rigtig 
synlige i Egebjerg. Første weekend, 
efter skolernes sommerferie, holder vi 
vores PR-weekend.
Traditionen tro blev fredag aften brugt 
til at bygge lejrpladsen op, og i år rejste 
vi pionerarbejder to steder i byen, for at 
ingen skulle være i tvivl om, at KFUM-
spejderne var til stede i Egebjerg og har 
plads til fl ere aktive spejdere.
Allerede tidligt lørdag morgen spredt 
duften af bål og helstegt pattergris sig 
over en stor del af Egebjerg. Dette satte 
gang i mundvandet og forventningen 
om aftenens festmåltid steg i løbet af 
dagen, efterhånden som pattegrisene 
kom til at se mere og mere lækre ud.
Lørdag formiddag startede med opryk-
ningsceremonier, hvor de spejdere der 
skulle rykke op til en ny aldersgruppe 
sagde farvel til deres gamle enhed og 
blev optaget i deres nye enhed i hem-
melige ceremonier.
Hele weekenden tog sit udgangspunkt 
spejderprincippet - at børn leder børn 

ikke helt har styr på afstanden mellem 
hånd og hoved!
Efter lejrbålet, blev de mindst sendt i 
seng, og de ældste var på fødselsdag-
sløb rundt i Egebjerg. Hvert hold fi k et 
“nyt patruljemedlem” (en dukke) som 
havde fødselsdag. For at sikre den nye 
“ven” en god fødselsdag, skulle hold-
ene løse forskellige opgaver. Til sidst 
blevet der sunget selvskrevne fødselsd-
agssange og spiste hjemmelavede fød-
selsdagslagkager. Det var en hyggelig 
afslutning på en solrig, varm og be-
givenhedsrig dag.
Har lovet som tak for lån af det grønne 
areal ved rundkørslen at skrive en tak 
for samarbejde og velvillighed til Ege-
bjerg Entreprenør, dette synes jeg også 
vi skal gøre til grundejerforeningerne 
Egesholm og den anden, som jeg ikke 
helt ved, hvad hedder.
Efter en god nat, hvor også vores nye 
telte blev brugt, bød søndag morgen 
på havregrød, friskbagt franskbrød i 
skyggen af mastesejlet - og oprydning.
Som forældre var det en god oplevelse 
at være med på sidelinjen det meste af 
weekenden. Her blev det ekstra synligt, 
hvordan børnene trives og udvikler sig i 
hinandens samvær - godt hjulpet af alle 
vores frivillige ledere.
Tak til grundejerforeningen Egesholm 
for lån af det grønne område til vores 
overnatning. Og tak til “Entreprenøren” 
for lån af græsarealet ved den gamle 
Brugs.
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KFUM SPEJDERNE: Spejdernes lejr

Spejdernes lejr

En uge i juli samledes 91 spejdere fra Egebjerg til Spe-
jdernes Lejr i Holstebro. Vi var familiespejd, bævere, 
ulve, juniorer, trop, senior, rovere og ledere. Herudover 

var der en masse forældre, søskende osv. der kom og besøgte 
os. Lejren var offi cielt fra lørdag d. 21. juli – søndag d. 29. 
juli. Et par stykker tog derop fredag for at tømme containeren 
med vores ting, lørdag kom de andre, dog med undtagelse af 
bæverne, som først kom søndag. Det var første gang vi havde 
bævere med på sådan en stor tur, og de tog allerede hjem igen 
tirsdag, hvor ulve og juniorer blev til onsdag, mens trop, sen-
iorer og lidt rovere blev hele ugen. 
     De første par dage af lejren var det lidt koldt og blæsende, 
men ellers havde vi fantastisk vejr resten af ugen, hvilket har 
været en sjældenhed på de andre store lejre, vi har været på. 
Det gør altid en sommerlejr lidt sjovere, når vejret er godt, så 
humøret var rigtig højt hele ugen.
     Vi boede i Flammernes kvarter, med de andre grupper fra 
Horsens Kommune, både blå og grønne. Vi havde morgensam-
ling hver dag kl. 9, hvor vi startede dagen sammen. Dagene på 
lejren bestod af forskellige aktiviteter. Nogle var man meldt 
på som patrulje hjemmefra, og andre var frie aktiviteter, som 
man kunne komme på, hvis man havde lyst. Hvis man havde 
fri, kunne man også vælge at gå rundt på den kæmpe lejrplads 
og se de andres lejre og nogle store og fl otte konstruktioner af 
rafter. Derudover var der selvfølgelig altid det kæmpe super-
marked eller 55’ nord, hvor man kunne brænde sine penge af, 
hvis man kedede sig. Om aftenen var der forskellige caféer og 
også en roverpub for de lidt ældre, så man kunne møde nye 
mennesker, eller mødes med gamle bekendtskaber. 
     De forskellige aktiviteter kunne for eksempel være Rid-
derprøven, som bæverne var på, hvor de skulle gennemføre 
forskellige prøver, som at fi nde guld i en labyrint uden at blive 
ædt af stenmonstret, undgå at drikke en giftig drik osv. for at 
blive slået til ridder. Nogle af de store spejdere var på en aktiv-
itet, hvor de skulle bygge med legoklodser, mens andre var til 
klatring. Der var altså lidt for enhver smag. Derudover var der 
også tre fester på lejren. Først var der børnefesten for de 6-10 

årige, hvor to fra Ramasjang kom og underholdte på den store 
scene. Herefter var der voksenfest og til sidst ungdomsfest. 
Her kom sangerinden Nabiha og optrådte. 
     Torsdag var der kvartersdag, hvor hvert kvarter havde for-
skellige aktiviteter. Hver gruppe skulle enten være en madfesti-
val, miljøfestival eller kulturfestival. Egebjerg var madfestival 
og havde fået landet Italien. Derfor lavede vi pizza Marghe-
rita, rosmarinbrød, suppe og tortellinis over bål. Alle spejdere 
var blevet delt ind i grupper så der var spejdere fra forskel-
lige grupper og enheder på kryds og tværs. Dette var en rigtig 
hyggelig og lærerig dag for alle. Maden blev super god, og det 
kan sagtens anbefales for andre at prøve derhjemme.
     Lejren blev startet med et kæmpe lejrbål med De Sorte 
Spejdere (Anders Breinholt og Anders Lund Madsen) og også 
afsluttet med et. Som overraskelse til sidst på lejren efter afs-
lutningslejrbålet kom Alphabeat og gav en helt fantastisk kon-
cert. Dette var en rigtig god måde at slutte en fed lejr på. 
     Da turen gik hjem søndag var alle MEGET trætte og bus-
sen var helt stille, for alle faldt vist i søvn efter de første par 
kilometer. 
     Tak til alle spejdere for en helt igennem fantastisk, sjov, 
varm og uforglemmelig Spejdernes Lejr 2012. Og ikke mindst 
tak til alle de forældre, der gav en hjælpende hånd med.
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Juniortroppen på 

cykeltur
         KFUM SPEJDERNE: Cykeltur
             Af Carsten Bai (JTL)

Traditionen tro (det var 2. år 
i træk) var juniortroppen på 
cykeltur en lørdag i oktober. I 

år samledes 13 friske spejderne foran 
Kvisten kl. 9.00 og efter en kort orien-
tering om rute og cykelregler, drog de 
afsted sammen med Lisbet (Jonathans 
mor) og Carsten.

Målet var spejderhuset i Stensballe 
og ruten gik gennem Hansted og via 
Kannerupvej og Serridslev. Undervejs 
blev der talt dyr, kikket efter tog og 
spist boller, og spejderne skiftedes til 
at kikke kort og vise vej.

Da vi ankom til spejderhuset, var spe-
jderne ret sultne, så frokosten blev in-
dtaget, inden en leg. Bagefter skulle 
nogle tage øksebevis, andre lave 
kanelsnegledej og atter andre lave bål. 
Det blev regnvejr, så det var dejligt, 
at vi havde nøglen til spejderhuset, så 
dejen kunne laves indenfor.

Da vi var klar til bage sneglene holdt 
det heldigvis op med at regne, og 
bålet var blevet så godt og varmt, at 
vores snegle desværre blev lidt sorte 
på den ene side, men de blev alle spist 
med stort velbehag, mens vi sad rundt 
om bålet og sang et par gode gamle 
spejdersange.

Efter oprydning i hus og have var det 
atter op på cyklerne for at trampe til-
bage til Egebjerg. Denne gang kørte 
vi ad Nordre Strandvej – op og ned 
at alle bakkerne med fl ot udsigt over 
Nørrestrand og Horsens. Turen blev 
afsluttet med opstigningen til Kvisten 
ad Alp du Egebjerg, hvor nogle seje 
tog den hele vejen op, men andre 
måtte overgive sig og trække noget af 
vejen.

Tak til alle for en super hyggelig tur, 
og specielt tak til Lisbet for at cykle 
med.
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KFUM SPEJDERNE: Leder/grupperådstur
Af Villy Mathiasen, BA

Leder 
gruppe-
rådstur
Nu er det efterår, og Egebjerg 

gruppes ledere og grupperød-
der inviteres til den årlige 

weekendtur, hvor der bliver snakket 
meget om ting som ikke direkte han-
dler om Spejderarbejdet. 
I år var det gruppens visioner: hvad 
skal vi i fremtiden.
Men der blev også plads til lidt prak-
tisk spejderarbejde for eks. at koge æg 
over bål i regnvejr uden ur eller andet, 
der kunne vise tiden. Vi fi k kun 2 so-
davands fl asker nogle mønter lidt sand 
så skulle vi fi nde ud af, hvornår de var 

kogte.
Om eftermiddagen var der nogle 
konkurrencer, hvor vi blev delt i 3 hold 
og skulle lave kompas af natur mate-
rialer, lave den fl otteste græskarmand, 
og lave suduko på tid. 

Lørdag aften var det tid til at gøre hyt-
ten ren efter at vi havde spist en virke-
lig god mørbrad gryde og en fantastiks 
dessert, som jeg ikke ved hvad heder, 
men den smagte rigtig godt.
Tak for en god ledertur med et godt og 
afvekslende program til alle deltagere.
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KFUM SPEJDERNE: Opslag
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HHaannsstteedd SSooggnneeaarrkkiivv
HaHansnstetedd SoSogngneaearkrkiviv hharar iikkkkee fafastst ååbnbniningsgstitid.d. MManan  
måmå rriningege eellllerer mmaiailele ttilil oos,s, hhvovorereftfterer vvii kakann trtræfæffefe 
afaftatalele oom m atat mmødødeses ii llokokalaletet ppåå EgEgebebakakkeken.n. 
ViVi hhjæjælplperer ggerernene mmeded aat t skskafaffefe dde e ininfoformrmatatioonener, II 
hahar r brbrugug fforor,, ogog ssomom vvi i måmåskskee hahar r i ara kikivvet.t  
KoKontntakakt t osos vveded aat t skskririveve eellllerer rriningege ttilil 

MoMogegensns KKirirkekegagaarardd
E-E-mamailil:: momogegensns.k.kirirkekegagaaaaardrd@s@ totofaneet.dkd

TlTlf.f. 7755 656 61 09 

Luunndduumm LLLokkkaaaallaaaarrrrkkkkiiv
Meddbboorrggeerrhhuusseet Lunnddduuuummmm

Toorprpvevejj 2,2, 88707000 HoHorsens ss
LeLedeer:r: SSususanannene KKlilitgtgaard,
E-E mam il:: skskl@l@tot tatalwlwinind.d dk 

Tlf: 2233 2727 336 6 1313
Formand: Hanannene SSkokovsvsgagaard, 

E-mail: hansskovvsgsgaaaardrd@h@hototmamail.com 
TlTlf: 7755 6565 45 5 7373

ÅÅbningsttiiddeerr
1. tirsdagag ii hhvever r måmåned klkl.. 1919 –– 221.1

EgE ebjerg El
EgEgebjej rgvej j 194, Egebjere g
Tlf. 775 6565 61 76

33

Eggebe jerg Malerfi rmma
Gl. EgE ebjergvej 5, Egeg bjerg
Tlf.f  61 39 94 92

1199

EgEgebjerg Pizza & Grir lll
LaL ngagergåg rd 7, EgE ebjejergrg
TlTlf.f. 75 61 009 9 000

5522

EgEgebebjejergrg VVVSVS
FuFuglglevevanangsgsvevejj 6060, , HoHorsrsenenss
TlT f.f 4400 4545 554 4 3838 

1177

EgEgE ebebjejergg-H-Hananststeded FFororsasamlmliningsgshuhuss
Egebe jej rgrgvevej j 12129,9, EEgegebjbjerergg
Tlf. 222 55 67 3434

2200

HaH nsstet d Autot service
Egebebbjej rggvev j j 136, Egebjerg
TTlf. 7766 262  90 0 96 6

22

Hansnsteet d TøTT mrere && Snedkkerforretetning
LaLaLangngmamamarksvej 41, HHorseens
TlTlf.f. 7755 6565 6611 666

1177

HaHaH nsnstetedgdgaaaardrd GGårårdbdbututikik
EgEgebebjejerggvej j 5555,, EgEEgebjej rgrg
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