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Det har bestemt været en stor ære at få 
lov til at redigere BROENs blad nr. 

100 og markere de 25 år, som bladet er ud-
kommet. Nu håber jeg så, at bladet lever 
op til værdigheden. 
Vi kan være rigtig stolte af, at der nu gen-
nem de 25 år har været et fællesskab mel-
lem foreninger og institutioner om at ud-

give et sådant blad i vores område. For at markere det, er der 
på forsiden sat et skjold og logoer for foreninger og institu-
tioner. På bagsiden er opsat små formater af forsiderne fra 
de forudgående 99 blade, så godt som det kan lade sig gøre. 
På side 4 er et indlæg af BROENs formand, Flemming Fløe 
Pedersen om den milepæl, vi har nået. På side 5 kan læses 
om den reception, der holdes på Egebakken søndag den 26. 
maj kl. 14-16 i anledning af jubilæet. 
Vi besluttede, at der i dette jubilæumsnummer skulle genop-
trykkes nogle af de bedste artikler fra de tidligere år, så læ-
sere, der er kommet til i de senere år, får lejlighed til at læse 
dem, og andre læsere vil måske glæde sig over gensynet. 
Der har virkelig været mange gode artikler i bladet gennem 
de 25 år. Derfor ville alene gennemgangen af dem være tids-
krævende. Jeg har så benyttet mig af de statistikker, jeg kan 
trække ud om besøgene på vores hjemmeside www.hansted-
egebjerg.dk. De viste, at mange søger ind til artikler om 
erindringer tilbage i tiden, 30erne, 40erne, 50erne osv. Disse 
artikler har altså stor interesse, og ikke alle går jo på nettet 
og fi nder dem. 
Desuden ville det være fi nt at fi nde frem til artikler, der dæk-
kede noget om de forskellige byer i området. Det er så endt 
med valget af de artikler, der kan læses bagerst i bladet, om 
Egebjerg i 1930erne skrevet af Peder Pedersen, En Han-
steddrengs erindringer skrevet af Leif H. Kristensen og 
Lundum Teglværk skrevet af Vagn Bjerre. I tilknytning til 
den sidste artikel bringes et læserindlæg med billeder fra 
dengang teglværkets skorsten blev sprængt.
Bladet indeholder også en ny artikel om Annashaab et nyt 
vejnavn i Egebjerg skrevet af Mogens Kirkegaard. Mogens 
har tillige skrevet mindeord om afdøde Peder Pedersen, som 
jo har skrevet en række fl otte artikler til BROEN.  
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BROEN blev udgivet første gang i september 1988. 
Derfor kan Foreningen Broen i år fejre 25 års jubi-
læum. Foreningen udgiver 4 blade om året. Så det 

blad, du sidder med nu, er blad nr. 100!

For 25 år siden, udgav mange af de lokale foreninger og 
institutioner hver deres ”medlemsblad”. Fremsynede folk 
gjorde sig store anstrengelser for at forene disse blade, så 
man kunne udgive ét fælles blad, med færre omkostninger 
til gode. Samtidig kunne alle borgere følge med i, hvad der 
skete i de forskellige foreninger og institutioner. Også i an-
dre, end dem de selv var medlem eller brugere af. Det var 
virkelig en kærkommen nyskabelse.

Gennem årene er bladet blevet kendt og elsket af lokalbe-
folkningen og også af mange uden for vores område. Det er 
så populært, fordi bladet udkommer med gode, velskrevne 
og læseværdige artikler. Udover stoffet fra foreninger og 
institutioner har mange dygtige skribenter skrevet artikler 
om mennesker, steder og lokalhistorien i vores område. 
Ikke mindst de artikler kan vi se, at mange søger og fi nder 
på vores hjemmeside hansted-egebjerg.dk. 

Bladet er med til at binde Hansted, Egebjerg, Lundum og 
Rådved sammen og give os en fælles identitet. Det skal vi 
alle være glade for og stolte over. 

Alle der skriver i bladet, er med til at gøre dette blad til 
noget særligt, hvad enten det er skrevet af enkeltpersoner 

eller grupper i foreningerne. 

Jeg håber, at bladet vil udkomme i mange år endnu, og at 
alle vil være med til at fastholde og udvikle dette smukke 
blad, til alles bedste.

En stor tak skal lyde til foreningerne og skribenterne, der 
bakker op om bladet. Og sidst men ikke mindst en stor tak 
til alle bladets trofaste annoncører, som er med til at gøre 
det økonomisk muligt at udgive bladet.

Flemming Fløe Pedersen
Formand

En milepæl er nået
     BROEN: Fejrer 25 års jubilæum og blad nr. 100
      Af Flemming Fløe Pedersen



BROEN fejrer 
25 års jubilæum og blad nr. 100

I anledning af jubilæet indbyder vi alle vore 
læsere, medlemmer, annoncører og beboere i 

området til en lille reception:

Søndag den 26. maj 2013 
kl. 14 – 16 

på Egebakken
Foreningen er vært ved et glas vin og en sandwich

Skulle du have i tankerne at komme med blom-
ster eller en anden gave, vil vi i stedet opfordre 
til at sende et beløb, stort eller lille, til Broen. 
Dermed støtter du bladets fortsatte udgivelse og 

foreningslivet i vores område.
Beløb kan indbetales ved at bruge indbetalingskortet 
herunder eller ved overførsel til vores konto:

Reg. nr. 1551 konto 2 964 066, Danske Bank.
Det kan også sendes eller afl everes til vores kasserer:

Elsebeth Jensen, Skovgårdsvej 18, Egebjerg.
Vi glæder os til at se jer

Indbetalingskortet må klippes ud inden indbetaling

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Postgirokonto nr.  296-4066

Gebyr for indbetaling betales kontant

POSTKVITTERINGGIRO INDBETALINGSKORT

Kroner Øre

Dag År

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

>01< +2964066<

Postgirokonto nr.  296-4066

BROEN
Skovgårdsvej 18 - 8700 Horsens

Tlf. 20 63 38 21

BROEN
Skovgårdsvej 18 - 8700 Horsens

Tlf. 20 63 38 21

     BROEN: Fejrer 25 års jubilæum og blad nr. 100
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Håndbold ungdom
 Af Lene Koch Petersen og Ulla Jørgensen

Efter en veloverstået sæson, vil jeg gerne rette en tak 
til mine dygtige trænere/holdledere,  som igen har 
gjort et stort stykke arbejde for at få det hele til at 

fungere på bedste vis.

De fl este af trænerne har efterhånden været på banen i fl ere 
sæsoner og kan – såfremt de ønsker det – tage på kurser 
for at høste endnu mere viden, som kommer jeres børn til 
gode.

Vi retter nu blikket fremad og er godt i gang med at til-

rettelægge den kommende sæson.

De fl este trænere er på plads, og så snart træningstiderne er 
fastlagt, kan de ses på hjemmesiden.

Desværre må vi tage afsked med Lene, som sammen med 
sine hjælpere, med kyndig hånd i en del sæsoner har styret 
tropperne i U6 mix samt U8 mix.

Derfor kære venner - ung som gammel - er der brug for 
friske kræfter. Grib telefonen – ring eller send en SMS til 
undertegnede.  Jo før jo bedre.

Det skulle jo nødig lyde sådan her, når sæsonen starter:

MOAR  - Hvorfor er der ingen til at

lege og spille bold med mig ????
Til slut vil vi alle i ungdomsafdelingen rette en stor tak til Støttefore-
ningen, som også i denne sæson har givet tilskud til vore stævner.
Bliv medlem – det betaler sig.
Ulla Jørgensen  - Tlf. 23718838

U6 og U8 Håndbold Afslutningsstævne
En lørdag i starten af marts, havde rigtig mange U6 

og U8 håndboldspillere valgt at bruge deres tid på 
et håndbold-afslutningsstævne. To U6 hold og to U8 

hold. Alle hold skulle spille tre kampe.

Der blev kæmpet, og spillet mange gode kampe – langt de 
fl este med sejre. Spillerne ydede deres bedste, og havde en 
god og sjov lørdag i Lindved, hvor der udover håndbolden, 

og var tid til leg på hoppepude, hygge med kammeraterne 
og kreative sysler med farver og maling.

Tak for et godt håndboldstævne og ikke mindst en god 
håndboldssæson.

Håndboldhilsner fra Lene

Håndbold ungdom
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U10 Håndbolddrenge overnatningsstævne

Som afslutning på en dejlig sæson med 14 glade 
drenge, havde vi valgt at tage til overnatningsstævne 
i Vissenbjerg. Stævnet foregik den sidste weekend i 

marts.
Fredag d. 29. marts mødte 12 forventningsfulde drenge op 
ved Egebjerghallen - vi havde været så heldige at få lov 
til at tage forældre med, så fl okken voksede hurtigt til 26 
mand :-)
Efter indkvartering i vores klasseværelser spiste vi vores 
medbragte aftensmad, og bagefter drog fl okken med vores 
superseje banner mod hallen, for drengene skulle spille 
deres første kamp allerede fredag aften. 
Der skulle være RO på skolen kl. 22.00, men ikke alle 
drenge var trætte, så det blev ikke til meget søvn den nat :-)
Tidligt lørdag morgen drog vi atter mod hallen, der skulle 
nemlig kæmpes om fl ere point.
Efter den indledende pulje, blev holdene delt op i A og B 
rækker - de super SEJE drenge fra Egebjerg, som normalt 

spiller i D rækken, havde spillet sig i A rækken, så næsten 
uoverkommelige modstandere ventede, MEN drengene gik 
uimponerede ind til kampene og klarede sig super fl ot.
Efter lørdagens strabadser var det blevet tid til et bad, før 
den stod på sodavandsdiskotek. Nogle dansede, men den 
stod også på leg og hygge.
Søndag skulle vi atter TIDLIGT op for at spille, det synes 
drengene var HÅRDT.
Drengene sluttede som nr. 10 ud af 20 hold - RIGTIG godt 
gået.
Søndag middag var det tid til at vende næsen hjem mod 
Egebjerg, der var MEGET stille i bilerne på vej hjem :-)
Vi vil gerne sige TAK for en dejlig weekend, både til børn 
og forældre.
Derudover vil vi også gerne sige tak for en dejlig sæson, og 
håber at se jer alle igen næste sæson.
Marlene og Charlotte

         EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Håndbold ungdom
            Af Marlene og Charlotte
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U10 fodboldpiger vandt Lalandia Cup
EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Fodboldpiger Egebjerg IF
Af Lene Koch Petersen

Søndag den 3. marts drog fem 
spilleglade fodboldpiger til La-
landia Cup. Først skulle der 

spilles fi re puljekampe, inden en even-
tuel semifi nale ventede. Pigerne star-
tede med en uafgjort kamp og sejrede 
derefter i de resterende tre kampe. Sem-
ifi nalen var nået…

I semifi nalen blev der kæmpet og spil-
let godt fodbold, og heldet var også med 
pigerne, som vandt en fl ot kamp. 

Finalen var nået, og her blev der kæm-
pet med det bedste de havde lært og de 
absolut sidste kræfter. Efter en nervepir-
rende fi ght, trak pigerne sig sejrrigt uf 
ad kampen, og vandt dermed stævnet i 
U10 pigerækken. Den store pokal var i 
hus!

Godt gået, piger!

U12 fodboldpiger vandt pokal i Østbirk
Som afslutning på vintersæsonen 

2012-2013 var U12 fodboldpi-
gerne til afslutningsstævne i Øst-

birk. Pigerne og rigtig mange af deres 

forældre, var mødt op til masser af gode 
og spændende fodboldkampe, og ikke 
mindst til hygge og sjov samvær. Skønt 
at slutte sæsonen af på en sådan måde…

Tak til Maria, som har trænet pigerne 
hele vinteren. Pigerne har nydt hver 
fredag aften i dit selskab. Også tak til 
jer spillere for de fi ne gaver.
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          EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Fodbolddrenge Egebjerg IF

Guld og sølv ved Jysk Fynske mesterskaber
Der var medaljehøst til lokale 

fodboldhold, da DGI i week-
enden 16-17. marts afholdt 

Jysk Fynsk Mesterskab i Helle Hallerne 
i nærheden af Varde for drenge under 
ni år. Egebjergs U9 drengehold vandt 
guld, og U7 holdet vandt sølv.

U9 holdet var forsvarende 
mester, idet holdet vandt tur-

neringen sidste år. 

I den indledende pulje blev første kamp 
mod Øster Højst vundet 5-0. Kamp 
to mod Jerne IF endte 0-0 efter en tæt 
kamp. Kamp tre blev vundet med 5-0 
over IK Vest. Kamp fi re mod SMIFF 
Randers vandt vi 4-0. 

Derefter var holdet i fi nalerunden mod 
vinderne fra de to andre puljer. Det var 
et  hold fra ØBG Silkeborg, som blev 
spillet ud af banen, og vi vandt 2-0. Den 
sidste kamp mod  Arden spille vi godt 
og vandt 4-1. Så var guldet hjemme 
med en samlet målscore  på 20-1. 

Super fl ot drenge. 

Sten, Flemming og Nina

U7 drengene havde kvalifi ceret  
sig til Jysk Fynsk Mester-

skab efter en fl ot turnering med masser 
af kampe og kun et nederlag. Syv stolte, 
dygtige og meget spændte drenge og 
deres familier drog den 16. marts af sted 
i snevejr og kulde. Fodboldskoene var 
pakket, pølsehorn og kiks medbragt, og 
de lækreste og fl otteste kager bagt til 
dagens anledning. 

Drengene skulle spille 5 kampe. Det 
hold med fl est point efter de 5 kampe, 
var Jysk Fynske mestre.

Drengene lagde godt ud, og vandt de 
første 3 kampe. Kamp nummer 4 vent-
ede, og alle var klar over, at vinderen 
af denne kamp ville blive Jysk Fynske 
mestre. Desværre tabte drengene efter 
en spændende og intens kamp. De rejste 
sig dog igen i dagens sidste kamp, som 
også blev vundet, og sølvmedaljen var 
dermed sikret.

U7 drengene med sølvmedaljer

U9 drengene med guldmedaljer - Spillerne fra venstre:Joachim, Ruben, Bjørn, Kasper, 
Mathias, Tobias og Gustav. Bagerst trænerne Sten og Nina. 

Stort tillykke til alle drengene og tak til 
alle forældrene for den store opbakning, 
samt for alle lækkerierne på dagen.

Fodboldhilsener fra Allan og Lene
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Dagbog fra Girls Cup Maastricht, Holland
Kristi Himmelfartsdag drog 17 seje U12 fodboldpiger 

til Girls Cup Maastricht i Holland. Fulde af selvtil-
lid, efter at være ubesejrede i deres turneringer, ven-

tede fi re dage med masser af fodbold, hygge, sjov og fælles-
skab, forude.
Vi blev hentet af ”Bus-Olsen” ved Egebjerg Hallen kl. 05.00. 
Næsten alle morgenfriske og til tiden. Under mottoet ”Hvis 
vi er gode ved Chauffør-Per, er han god ved os” startede en 
oplevelsesrig og fantastisk tur.
I bussen blev der hygget. Nogle spillede ludo, andre yatzy 
og Meier. Der blev læst pigeblade og hørt musik på iPod’en. 
Enkelte tog sig en lur, mens andre snakkede. Der blev af-
holdt geografi -quiz pigerne imellem, og hvis nogen er i tvivl 
er Ebeltoft hovedstaden i Tyskland, og Oslo er hovedstad i 
Østrig! OD-Bank blev grundlagt, og pigerne var de første 
til at oprette konto i banken.Undervejs blev der holdt pause, 
hvor vi bl.a. spiste vores medbragte madpakker og Gud-
bjørks lækre pandekager.
Præcis 13,5 timer senere, ”landede” vi i Maastricht ved 
idrætsanlægget. Aftensmaden var gjort klar til os i catering-
teltet, og det var godt at få lidt mad i maven, inden vi satte 
kurs mod dagens sidste stop: skolen, hvor vi skulle bo under 
stævnet.
Pigerne fi k pakket ud, redt deres senge og fi k brugt de før-
ste euro i skolens lille kiosk. Der blev slappet af i dynerne, 
fortalt historier og grinet og pjattet. Inden sengetid fi k vi styr 
på næste dags program, pigerne blev inddelt i to hold og ta-
skerne til næste dag blev pakket. 
Klokken 06.45 blev pigerne vækket. Fodboldtøjet kom på, 
og Chauffør-Per kørte os til idrætsanlægget hvor morgenma-
den ventede, inden dagens kampe gik i gang.
Begge hold skulle spille tre kampe den første stævnedag. 
Begge hold skulle spille U13, da U12 ikke fandtes til dette 
stævne.
Hold 1 virkede lidt mærket af gårdagens lange køretur, og fi k, 
trods fi ght og vilje, tre nederlag. Hold 2 startede første dag 

med 2 sejre og et nederlag. Efter kampene så vi åbningscere-
moni, hvor bl.a. Dannebrog gik til tops, og hvor nationalsan-
gen blev sunget. Desværre var arrangørernes lobbyarbejde 
ikke helt i top, og ”Der er et yndigt land” blev til ”Kong 
Christian stod ved højen mast”, og ingen kunne synge med.
Nu ventede en shopping-tur i Maastricht by. Med ”leder-ba-
se” og åbningstider for OD-Bank på en cafe i den indre by, 
begav pigerne sig ud på shopping. Der blev købt tøj, dufte og 
cremer. Der blev spist is og købt ”Mors-dag” gave. Pigerne 
havde et par skønne timer, hvor der blev brugt penge og pige-
power-shoppet.
Efter et kort stop på skolen, kørte Chauffør-Per os tilbage til 
idrætsanlægget, hvor vi skulle spise aftensmad, og på disko. 
Pigerne var dog langt fra færdige med at hygge med hin-
anden, og ville efter mad og lidt boldspil, hellere tilbage til 
skolen frem for på disko.
Tilbage på skolen blev der igen spillet fodbold - denne gang 
i skolegården.
Klokken 23.00 blev der sagt godnat, efter morgendagens 
program var gennemgået.
Igen blev pigerne vækket kl. 06.45. Fodboldtøjet kom igen 
på, og Chauffør-Per kørte os til idrætsanlægget, hvor mor-
genmad og fodboldkampe ventede forude.
Hold 1 var, på grund af gårdagens resultater, gået videre i 
B-runden. De skulle spille to kampe, og afhængig af resulta-
ter af disse kampe, skulle de spille en fi nale/placeringskamp. 
Første kamp endte uafgjort - anden kamp blev vundet sik-
kert. Da to hold i puljen var fuldstændig lige efter de to kam-
pe, heriblandt Egebjerg, skulle det afgøres i straffesparks-
konkurrence, hvilket hold der skulle spille B-fi nale. Først 
blev fem spillere fra hvert hold udpeget til at sparke. Hvis 
det fortsat var lige efter dette, var det et spark fra hvert hold 
indtil der blev fundet en vinder. Spændingen var stor - der 
blev scoret og der blev brændt. Afgørelsen kom, da Emma 
først reddede et skud og efterfølgende scorede. Finalesejren 
var i hus. Pigerne jublede og sang sejrssang.

EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Fodboldpiger i Maastricht
Af Lene Koch Petersen
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Hold 2 var efter gårdagens resultater kommet videre i A-
runden. Første kamp stod mod turneringens favoritter. Med 
alt hvad de havde lært, fi ghtede og forsvarede de et massivt 
stormløb mod deres mål, og som eneste hold i turneringen, 
tog de et point fra de kommende vindere.
I silende regn og blæst blev anden kamp også spillet 0-0, 
og det betød, at der skulle spilles om bronze. Med dræber-
instinkt og mandefi ght, hev pigerne en sejr på 2-1 i hus, og 
bronzemedaljerne var en realitet. Igen var jublen stor, og 
igen skulle sejrssangen synges.
Efter et dejligt varmt bad, skulle pigerne på podiet og have 
medaljer og trofæer. Stolte, glade og trætte fi k alle piger me-
daljer om halsen og store trofæer i hånden. En fantastisk fod-
bolddag var til ende.
Sidste aften på turen blev brugt på hygge på skolen. Flere 
af pigerne fi k lært at spille Meier, nogle spillede fodbold i 
skolegården, andre snakkede og fortalte historier i dynerne. 

Pigerne nød den sidste aften i hinandens selskab.
Søndag morgen ringede vækkeuret tidligt. Der skulle pakkes 
sammen, og ryddes op. Vi steg ombord på bussen, og Chauf-
før-Per satte kurs mod Danmark. Fire intense dage lakkede 
mod enden. Fire dage med sjov, kammeratskab, hygge, spil, 
glæde, store oplevelser og ikke mindst fantastisk fodbold.
Fra os trænere/ledere skal lyde en stor tak til alle pigerne for 
en skøn tur. I er en fornøjelse at være sammen med. Altid er 
I i godt humør, og nemme at omgås. Efter fi re dage sammen 
med os, har I også NÆSTEN lært, at det meste af det vi siger, 
er det rene vanvid.
Tak for denne gang - og tak til jeres forældre fordi vi måtte 
låne jer i så mange dage.
Hilsner fra
Nana, Ole, Lars og Lene
P.S. Tak til de forældre, som med trøjer, snacks, drikkedun-
ke, mad, mm. bidrog til, at denne tur bare blev endnu bedre. 
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U12 Fodbolddrenge samarbejde Egebjerg og Østbirk
Af Kim, Morten, Mads, Niclas og Ronny 

U12 fodbolddrenge samarbejde
mellem Egebjerg og Østbirk
I efteråret 2012 tog U12 trænerne Kim fra Egebjerg og 

Ronny fra Østbirk initiativ til et samarbejde mellem de to 
klubber. I første omgang blev der arrangeret en lukket 11 

mands turnering bestående af FC Skanderborg, FC Horsens, 
Horsens FS, Odder, Skibet og Egebjerg/Østbirk alle hold fra A 
rækken. Formålet var at se, om der var basis for et samarbejde 
for at fastholde fl est mulige spillere i begge klubber og sam-
tidigt kunne tilbyde fodbold for alle på forskellige niveauer. 
Det viste sig hurtigt, at der er basis for et kommende U-13 11 
mands hold på højt niveau, samt et 7 mands hold for at sikre 
kampe til alle. 
11 mands træningsturnering 
Med knebent nederlag i den første kamp mod Odder på 3-2 
viste drengene at der var noget at bygge videre på. Næste 
kamp var mod Skibet, som fl ere gange indendørs igennem 
årene har kørt Østbirks drenge over, og som i denne indendørs 
sæson har de vundet ikke mindre end 17 stævner samt Super-
cuppen for A hold. Så der ventede en svær opgave, men igen 
viste drengene, at de har potentiale og holdt dem på 2-2 til 1 
min. før tid, hvor de desværre ikke fi k bolden clearet orden-
tligt, og Skibet sparkede den ind til slut resultat 3-2. Skibet 
sluttede som vinder af puljer med max point. Næste kamp mod 
FC Skanderborg blev lettere end forventet og sluttede med en 
stor sejr på ikke mindre end 8-0. Så var turen kommet til FC 
Horsens, drengene startede godt og kom foran med 4-1, men 
formåede ikke at holde deres midtbane og deres hurtige an-
gribere og kampen endte 4-4.  I den sidste kamp spillede dren-
gene igen fl ot fodbold og udspillede Horsens FS med en sejr 
på 8-3. 
Ryste sammen team weekend
I weekenden 20. og 21. april blev der holdt en ryste sammen 
team weekend for Egebjerg – Østbirk drengene. Vi startede 
lørdag kl. 15, hvor vi mødtes i Egebjerg. Som det første blev 
der gennemført et mini stævne, hvor vi startede med at trække 
lod om holdene. 4 hold á 5 spillere spillede derefter alle mod 

alle, og det blev til nogle gode lige kampe. Den lille turnering 
blev vundet af hold 1 bestående af Nicklas og Lukas fra Øst-
birk samt Tobias, Mads, Magnus fra Egebjerg.  
Som det næste skulle drengene overvære superligakampen 
mellem AC Horsens og AGF. Det viste sig at blive lidt af en 
opgave, da vi ikke havde helt styr på teknikken. Det lykkes os 
dog at se slutningen af første og hele anden halvleg. Øv øv at 
de Gule ikke tog alle 3 point! Så var det tid til aftensmad, som 
Tobias´ far havde lavet til os, det var guf, og tallerknerne blev 
fyldt op fl ere gange.
Derefter blev der gennemført en FIFA fodboldturnering på 
storskærm. Der blev trukket lod om de 12 hold, så blev der 
spillet indlederne runder, semifi naler og fi nalen, som blev 
vundet af Morten (Egebjerg træner) og Mikkel (Østbirk spill-
er). Når man ikke spillede FIFA fodbold var der sat bilsæder 
ind med rat, så drengene kunne køre GT på Playstation og 
rigtig mange benyttede også tiden indimellem til en dyst på 
Pannabanen, som ses på billede.
Indimellem fi k vi også lige tid til at spise kage, som nogle 
venlige forældre havde bagt. Så var klokken blevet mange og 
det var tid at gå til køjs. Med så mange drenge, der lige skal 
fortælle noget, tager det lidt tid inden der bliver ro, det lyk-
kedes først kl. 1.20!
Søndag morgen vågnede den første ca. 06.45, hvorefter der 
begyndte at komme liv i alle. Kl. 09.00 kom nogle venlige 
forældre med morgenbrød, som blev nydt inden sidste aktiv-
itet, som var en kamp på 2 x 30 min. Efter kampen var der et 
fortjent bad til drengene og tid til at takke af efter en rigtig 
hyggelig weekend.
Kim, Morten, Mads, Niclas og Ronny vil gerne sige tak for 
lån af jeres drenge, og vi er sikre på, at der er blevet åbnet op 
for mange venskaber på tværs af de to klubber. Vi glæder os til 
samarbejdet mellem de to klubber. Det skal nævnes, at næste 
tur er i støbeskeen, og vi ser frem til at låne alle drengene igen.
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          EGEBJERG Idrætsforening: Gymnastikopvisning
             Af Gitte

Gymnastik-
opvisning
Lørdag den 6. april 2013 blev der 

afholdt gymnastikopvisning i 
Egebjerghallen. 

Forældre-barn holdet, Vildbasserne samt 
de to springhold lavede nogle rigtig fl ot-
te opvisninger. 
Til sidst kom Juliussens Danseinstitut og 
lavede et rigtig fl ot show.
Tak for det store fremmøde af børn, 
forældre og bedsteforældre, samt tak til 
alle de frivillige som gjorde dagen mulig.
Tak til BKI for kaffe.
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Senior Håndbold i Egebjerg idrætsforening savner nye medlemmer.
Så går du med tanken om at spille Håndbold byder vi dig hjertelig
velkommen.
Kom op i hallen og prøv. Du er altid velkommen til at deltage i en
almindelig træning og prøve et par gange før du beslutter om det er
noget for dig.
Vi starter op i slutningen af august.

Du er velkommen til at kontakte os for mere info.
Eller se mere på hjemmesiden egebjerg if.dk

Kontakt oplysninger

Allan Johansen
Tel: 51 26 70 99

E mail: Allan@horsens elservice.dk

KOM OG SPIL HÅNDBOLD
Motion og Venskab

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nyt gulv i hallen - Kom og spil håndbold
Af Jakob Gundal Nikolajsen 

Så er det blevet tid for at skifte 
gulvet i Egebjerg hallen. Projek-
tet har været under vejs i ca. 1 år, 

så det er dejligt, at vi nu er i gang.
Idrætsforeningen har været behjæl-
pelig med at fjerne gulvet, hvilket der 
er kommet lidt sponsor kroner ud af, 
bl.a. til at fastholde vores store senior 
fodbold afdeling, som spiller i serie 2 
og 4.
En stor tak til de drenge, som hjalp 
med arbejdet.

Nyt gulv 
i Egebjerg 
hallen

Det nye gulv startede de med at lægge 
den 28. april, og det forventes klar til 
starten af juni.
Gulvet kommer til at bestå af en gum-
mibelægning, som bliver behagelig at 
gå på, ikke mindst for vores mindste 
idrætsudøvere.
Gulvet er opbygget med strøer og 
plader, inden der til sidst støbes en 
gummibelægning.
Den specielle gulvopbygning og den 
øverste gummibelægning, betyder at 

gulvet både er fl adeelastisk og punkt-
elastisk. Altså det giver efter, når 
en tung håndboldspiller falder, og 
ligeledes vil det give efter, hvis vores 
mindste gymnaster falder på knæene.
Så vi ser meget frem til at byde alle 
idrætsudøver velkommen til en næsten 
ny hal, når den nye sæson starter efter 
sommerferien.

På gensyn

Egebjerg Idrætsforening
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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 Birgit Jensen 41 44 08 90
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 20 63 38 21
Bestyrelsesmedlem vakant

Husk bankospillene      kl. 19 i Klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er tirsdagene den 28. maj og 27. august. Der spilles ikke i juni og juli.

Kom og støt os i Støtteforeningen
Vær med til at støtte op om vores aktiviteter

til gavn for ungdommen i EIF

Der er ledige numre i støtteforeningen, årligt kontingent 100 kr. 
Der bliver udtrukket 7 gevinster hver måned på medlems nummer

4 stk. á 50 kr.  2 stk. á 100 kr.  1 stk. á 200 kr.

Seneste udtrækninger på medlems numre:
februar

200 kr. Anders og Christian Juhl
100 kr. Line Tømmerby Olesen
100 kr. Kaj Sørensen
  50 kr. Karl Oluf Madsen
  50 kr. Svend Stouby
  50 kr. Sofi e og Søren Steensen
  50 kr. Inger Hansen

marts
200 kr. Denise Masanet
100 kr. Allan Jenkins
100 kr. Inger Jørgensen
  50 kr. Poul Erik Mogensen
  50 kr. Anders og Christian Juhl
  50 kr. Lars Vissing
  50 kr. Jette Holst Pedersen

april
200 kr. Søren Christian Sørensen
100 kr. Jørgen Ullvit
100 kr. Bodil Steen
   50 kr. Gunnar Juhl 
   50 kr. Birgit N. Kjær
   50 kr. Irma Sahner
   50 kr. Vagn Jensen

U 11 Fodbold drenge

Egebjerg Smedeværksted Bux Keld Stidsen
Stor tak til månedernes sponsorer:

Se her  Vi vil rigtig gerne have fl ere 
medlemmer i støtteforenin-

gen, så vi forsat kan støtte ungdommen i EIF. Vi 
synes selv vi gør et godt stykke arbejde 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 måne-
dens 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:
U 14 Håndbold piger

          EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
             Af Birgit Jensen



16 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

Herover ses hele komplekset af bygninger på Gammel Kirkevej, hvor lervarefabrik-
ken Annashaab var aktiv i årene 1891-1958. Tilbygninger blev opført, efterhånden 
som produktionen steg. Der har i årene efter 1958 været forskellige virksomheder i 
bygningerne, bl.a. kyllingeslagteri, fi skekonservesfabrikation og senest i mange år 
autohandel drevet af Aksel Kallehave.

Billedet herunder er fra årene omring 1920 og viser bl.a. grundlæggeren og hans 
søn, der står til højre nærmest hushjørnet. Navnet Annashaab ses på gavlen.

Annashaab – et nyt – et nyt 
vejnavn i Egebjergvejnavn i Egebjerg

 Lokalhistorie: Annashaab – et nyt vejnavn i Egebjerg
Af Mogens Kirkegaard

Der er dukket et nyt vejnavn op 
i forbindelse med det nye bo-
ligkvarter vest for Gl. Kirke-

vej.  Vejen hedder Annashaab, og nye 
tilfl yttere har svært ved at fi nde ud af 
navnets oprindelse.

Det stammer ikke fra en gård, men fra 
en lervarefabrik, der også produce-
rede noget karakteristisk keramik, der 
sikkert endnu står i mange Egebjerg-
hjem. Fabrikken lå der, hvor Aksel 
Kallehave har salg af brugte biler og 
autoværksted. 

Annashaab blev grundlagt i 1891 af 
pottemager Jens Holm Rasmussen, der 
stammede fra Sorring ved Silkeborg, 
der var og er kendt for sine gode lerva-
rer. Her havde han værksted, der imid-
lertid brændte i 1891, og han besluttede 
så åbenbart at fl ytte til Egebjerg. På Gl. 
Kirkevej byggede han værksted og be-
gyndte at lave de lervarer, som folk nu 
engang havde brug for i husholdnin-
gen. Det var fx fade, skåle, syltekruk-
ker, tallerkener, vaser, urtepotter osv. 
Han kørte selv ud og solgte varerne i 
omegnen, ligesom han stod på Torvet i 
Horsens med sine ting.

Med sig havde han foruden sin kone, 
Johanne, en søn af hendes første ægte-
skab, der hed Peder Hannibal Madsen.  
Han var på det tidspunkt 15 år gammel 
og arbejdede også i værkstedet. Nav-
net ”Annashaab ” havde konen drømt 
sig til. Værkstedet brændte et par gan-
ge, først i 1903 og senere i 1912. I for-
bindelsen med genopførelsen byggede 
murer Blæsild fra Østbirk et nyt stue-
hus, der står der endnu, Gl. Kirkevej 
nr. 34. Virksomheden udviklede sig og 
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To vaser fra Annashaab 1920-22. Vasen til højre har det karakteristiske trekantede 
stempel i bunden, der tydeligt viser, at den er lavet i Egebjerg. Den anden med blom-
sterne er i samme karakteristiske stil, men uden stempel. Derfor kan den meget vel 
være produceret i Horsens på Danico, der lå i Smedegade.  

blev en stor arbejdsplads, der beskæf-
tigede 10-12 pottemagere, malere og 
arbejdsmænd.

Efterhånden overtog Peder H. Madsen 
ledelsen af fabrikken og gennem et 
samarbejde med kunstneren og desig-
neren Eiler Løndal blev der i 1920erne 
produceret meget smukke ting præget 
af den form for Jugendstil, der her i 
landet kaldes ”Skønvirke”.  Fabrik-
ker som Kähler i Næstved og Danico 
i Horsens fremstillede også keramik i 
samme stil. Efter 1930 blev der igen 
lavet mere almindelige lervarer på An-
nashaab, der lukkede i 1958.

I 1987 udgav Lokalhistorisk Studie-
samling for Hansted Sogn bogen ”Fra 
det gamle Lundum-Hansted”, hvori 
der er en længere artikel om pottema-
gere i Hansted og Egebjerg, både om 
Annashaab og om familien Dissing i 
Hansted. Bogen kan lånes på Hor-sens 
Bibliotek.

         Lokalhistorie: Annashaab – et nyt vejnavn i Egebjerg - Mindeord om Peder Pedersen
            Af Mogens Kirkegaard

Mindeord om Peder Pedersen der døde den 25. april
Af Mogens Kirkegaard

Jeg kom først til at kende Peder rig-
tigt, da vi sammen med fl ere andre 
af de lidt ældre borgere i Egebjerg 

og Hansted i midten af 1980erne blev 
optaget af at bevare lokalhistorien her 
i vores sogn. Vi kunne begge se, at 
mange af de gamle historier var ved 
at blive glemt, og Peder blev en af de 
drivende kræfter i det arbejde, blandt 
andet gennem oprettelsen af Hansted 
sognearkiv, indsamling af billeder og 
udgivelse af bøger.

Efter at PCeren var blevet udviklet 
som et godt værktøj til at skrive på, 
begyndte Peder at skrive beretnin-
ger til BROEN, dels hvad han kunne 
huske og støve op af oplysninger om 
ejendomshistorien i Egebjerg, og dels 
erindringer fra sit eget liv. Alt sam-
men blev omhyggeligt og metodisk 
beskrevet, og billeder blev fundet frem 
i lokalarkivet eller lånt hos mennesker, 
han kendte eller kunne opspore.  Hans 
artikler har haft stor interesse blandt 

læserne her omkring, men også fra an-
dre steder i landet. Det var derfor også 
fuldt fortjent, da han i 2005 blev ud-
nævnt til Årets borger i Egebjerg-Han-
sted. I den anledning bragtes et portræt 
af ham i Broen i december nummeret.
Peder havde jo ikke nogen boglig ud-
dannelse, men han blev gennem arbej-
det ved computeren rigtig god til at 
skrive, og udviklede sig til en dygtig 
lokalhistoriker. De beretninger han 
skrev, er vidnesbyrd om hans evner og 
fl id. Det er derfor også godt, at de kom-
mende beboere i området kan få glæde 
af hans arbejde gennem hjemmesiden 
www.hansted-egebjerg.dk. 
Vi satte i BROEN stor pris på sam-
arbejdet med Peder. Han var fl ittig, 
omhyggelig, ordholdende og dertil en 
venlig mand at omgås, måske næsten 
for beskeden. Han var et varmt og kær-
ligt menneske, som familien vil savne, 
og som vi alle kun vil have gode min-
der om. 

Billede af Peder Pedersen fra 2005, da 
han blev valgt som “årets borger”. 
Peder Pedersen har skrevet en række 
store artikler om sine erindringer. 
Hans erindringer fra 1930erne kan læs-
es sidst i dette blad. 
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ogsÅ
ud af huset
menuer fra
kun 168 kr.

ring til chris frÆnde
tlf: 2255 6734

 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS:  Fastelavnsfest 2013
Af Hans Christensen

Flot
Faste-
lavns-
fest 
2013
Søndag den 10. februar blev der 

holdt fastelavnsfest i forsam-
lingshuset med 120 udklædte 

børn og deres forældre af to gange. For 
de mindste om formiddagen og for de 
lidt ældre over middag.

Der var rigtig mange fl otte og fanta-
sifulde udklædninger. De bedste ud-
klædte vandt gavekort til Legekæden i 
Horsens.

Der blev tøndeslagning fundet op til fl e-
re konger og dronninger. De vandt lige-
ledes gavekort til Legekæden i Horsens. 
Desuden blev der uddelt slikposer og 
sodavand til alle børnene. Til de voksne 
var der kaffe/the og fastelavnsboller.

Alle så ud til at have en god dag. Så for-
samlingshusets bestyrelse håber, at vi 
ses igen til næste år.
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          EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS:  Revy 2013
            Af Vagn Rumph

Festlig
Revy
2013
”Lånte fjer i 
hønsegården”
Så er Revyen 2013 veloverstået. At-

ter i år var det en succes. Revyhol-
det supplerer hinanden utroligt godt, 

både genre og sangmæssigt. De er på bøl-
gelængde, hvad angår humor og indstilling 
til opgaven. I år var det en revy, der kom 
vidt omkring. Et naturligt offer var der 
et par numre med bysbarnet, Borgmester 
Peter Sørensen. Den indiske tryllekunst-
ner gav igen en opvisning i sin kunnen. Vi 
var en tur i den politiske hønsegård, hvor 
Helle, Margrethe, Johanne, Anette og Ma-
rianne, landets førstedamer, gav et num-
mer. Vi fi k set et udsnit af de danske broer. 
Det hele startede med en fortælling  om 
Forsamlingshusets historie, fra huset blev 
bygget til nu, lavet som fi lm og skyggespil. 
En hyldest til Huset som har 125 års jubi-
læum i år. Et fl ot stykke arbejde.
Revyen trak i løbet af  4 aftener 490 pub-
likummer. Generalprøven kunne i år samle 
55 personer. Torsdagens og fredagens  
forestilling kunne samle henholdsvis 150 
og 145 til en gang stegt fl æsk og persil-
lesovs. Husets vært, Chris Frænde, havde 
stegt ca. 200 kg. fl æsk og skrællet 120 kg. 
kartofl er og lavet litervis af persillesovs.
Lørdag var også booket godt op. Her var 
det igen Chris, der stod for maden, en 3-ret-
ters menu med buffet. Efterfølgende var 
der dans. I år havde bestyrelsen  atter valgt 
” De genkendte”  til at spille, en gruppe der 
forstod at holde gang i den gode stemning, 
som revyen havde lagt. Dansegulvet var 
godt besøgt.
En fornøjelse, at så mange bakker op om 
arrengementerne. Det er også dejligt at se, 
at folk virkelig morer sig, både bagved og 
foran scenen. En stor tak til alle.
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 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS:  Koncert med Bjørn & Johnny
Af Vagn Rumph

K o n c e r t 
med
Bjørn &
Johnny
Da det i år er 125 år siden Forsam-

lingshuset blev bygget, har besty-
relsen besluttet, at det skal fejres løben-
de hen over året. 

Det første tiltag fandt sted torsdag den 
4. april, da var der koncert med Bjørn 
& Johnny. 

Der var fuldt hus med 150 glade og for-
ventningsfulde publikummer.

Aftenen startede kl. 18.00 med spis-
ning, Chris havde lavet Kartoffelmos 
m/ gullasch. 

Kl. 19.00 gik Bjørn & Johnny på sce-
nen, til alles glæde, de var gode til at 
underholde og forstod at få publikum 
med. En god blanding af fællessang, 
sange fra både Bjørn og Johnny´s reper-
toire, iblandet vittigheder og drillerier 
de to imellem. Publikum var virkelig 
med og fi k Bjørn & Johnny klappet ind 
tre gange til ekstra numre. 

Bagefter udtalte Bjørn og Johnny, at de 
aldrig havde oplevet et så medlevende 
publikum, det havde varet en fornøjelse 
at optræde.
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          EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS:  Aktivitetskalender  2013/2014
           

Til opslagstavlen 
Aktivitetskalender 2013/2014: 

Egebjerg- Hansted Forsamlingshus 
28. Sept. Jubilæumsfest 125 år  
                 Aftenen starter kl. 19.00 med spisning,  
                 Tørfisk kommer kl. 21.00, som de gjorde, da vi havde 100 års jubilæum   

             Kenny & Hanne spiller til dans til kl. 2.00  
                 Tilmelding tlf. Bent 2095 5858, og Vagn 2539 3597. 

13. Okt.  Reception 125 år jubilæum kl. 12.00 – kl. 15.00. 

17. Okt.  Banko starter. Hver torsdag kl. 19.00. Der spilles frem til den 19. Dec.
                Dørene åbnes kl. 18.00. Husk at tage naboen med. 

22. Nov.  Julekoncert ”Den nat af alle nætter”  Helge Engelbrecht m/ Følge 
               giver julekoncert. Se nærmere på hjemmesiden. 

Tilmelding på tlf. Tommy 2081 6685, og Vagn 2539 3597 

1. Dec. Julemarked, hvor byens juletræ tændes. Markedet åbner kl. 10.00.  
               Vi vil alle hjælpe børnene med at få juletræet tændt.  
               Stadeplads kan bestilles på Tlf. Jesper 2381 4514, og Tommy 2081 6685 
               Gaver til tombola modtages gerne. Overskuddet går til vedligeholdelse af Forsamlingshuset. 

27. Jan.  Generalforsamling for medlemmer af Huset. Bliv medlem og kom og vær med til en  
                Traditionsrig og hyggelig aften der starter kl. 19.00. Efter endt generalforsamling er der  
                Spisning - Sild, fiskefilet, bøf og spejlæg. Baren er åben 
                Efterfølgende kaffe og lagkage m./ snaps, og hyggelig samvær . Slutter når alle er blevet  
                trætte. Husk småpenge til kortspil. 

2. Marts Fastelavnsfest for byens børn. Mulighed for at slå Katten af Tønden kl. 11.00 og kl.14.00. 
                Pris: 30 kr. for børn og voksne, i prisen er der kaffe og fastelavnsbolle til de voksne og 
                Sodavand og slikpose til børnene. 
                Kattekonge og Dronning kåres, og der er præmier til bedst udklædte i aldersgruppen 0- 3 år 
                Fra 3-6 år og fra 6-? År. 
                Tilmelding på tlf. Carsten 4122 0021 og Hans 2527 7349 

18. Feb. Årets Revy begynder med Generalprøve. Forestillingen starter kl. 19.00, alle er velkomne,  
                der er ingen tilmelding. I pausen serveres kaffe m/kage. Baren er åben.
20. Feb.  Premiere. Som traditionen byder, serveres der kl. 19.00 stegt flæsk m/ persillesovs og  
                rødbeder, Revy kl. 20.00 og i pausen er der kaffe m/ brød. Baren er åben.
                Mulighed for køb af Amerikansk Lotteri. Tilmelding nødvendig, se nedenfor.  
21. Feb. Forestilling, også her er menuen stegt flæsk m/persillesovs og rødbeder. Aftenen starter 
                kl. 19.00, og følger programmet for torsdag. Også her er der tilmelding. 
22. Feb. Festforestilling. Starter kl. 18.00 med spisning, kl. 20.00 spilles Revyen.  
                Efterfølgende er der dans. Baren er åben.
                I pausen er der mulighed for at købe Amerikansk Lotteri. 
                Tilmelding på tlf. Bent 2095 5858 og Vagn 2539 3597. 

Er du ikke medlem endnu? Skal du blot indskyde et engangsbeløb på 50 kr. 
Kontingent 200 kr. årlig. Henv. Bent 2095 5858 eller Tommy 2081 6685. Så er du medlem. 

Med venlig hilsen Egebjerg - Hansted Forsamlingshus 

Støt det lokale Samlingssted

Hold øje med hjemmesiden www.egebjerg-hansted.dk I anledning af 125 års jubilæum vil der være ekstra 
arrangementer, der vil blive annonceret på husets hjemmeside. 
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Hansted-Egebjerg Husholdningsforening

Program 
for juni - juli - august 2013 

Tirsdag den 11. juni Udfl ugt til Viborg.
Vores årlige udfl ugt går i år til Viborg. Vi starter fra den 
gamle brugs kl. 9.00.
Vi skal se Mini byen i Viborg, og hvordan de frem-
stiller de gamle huse. Derefter skal vi videre til det ar-
bejdende fabriksmuseum Bruunshaab (Gl. Papfabrik). 
Derefter skal vi have lidt at spise, og på vej hjem får vi 
kaffe. Forventet hjemkomst kl. ca. 17.30. Pris 300 kr.       
Tilmelding til bestyrelsen senest 1. juni.

Torsdag den 15. august Fængslet.
Vi mødes ved indgangen kl. 15.30. Herefter vi går sam-
let rundt med guide (der er en del trapper). Pris 110 kr. 
Tilmelding til bestyrelsen senest den 31. juli.

Husk mænd/ledsager er også altid velkommen. 

Ligeledes nye, evt. medlemmer.

Torsdag den 21. marts påskeblomster
Helene Martens fra Stokrosen viste os dekorationer til 
påske. Hun viste os sine egne blomsterdekorationer, som 
var noget nyt, og som blev bortloddet ved lotteri.
 
Tirsdag den 16. april Generalforsamling.
Der var fi n fremmøde ved generalforsamlingen. Birtha 
Nielsen, Alice Jensen, Margit Henriksen var på valg, og 
alle modtog genvalg. Aftenen sluttede med banko.

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

 HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Aktiviteter og program
Af Margit Henriksen og Lis Stouby
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Dagplejen 
slog 

katten af 
tønden

DAGPLEJEN: DAGPLEJEN: På EgebakkenPå Egebakken
Af Marianne HovedskovAf Marianne Hovedskov

Fastelavnsmandag besøgte prinsesser, 
sørøvere, cowboyer og en enkelt humlebi 
plejehjemmet Egebakken for at slå kat-
ten af tønden.
Efter mange, mange slag gik den fl ot 
malede tønde endelig i stykker og ud 
faldt rosinpakkerne til stor glæde hos 
børnene. Der blev kåret både kattedron-
ning og konge.
Tak for en dejlig formiddag!
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UNGDOMSSKOLEN: Tur til Lystrupminde
 

Lørdag den 23. februar var det blevet tid til 
ungdomsskolens outdoor-tur, og endnu 
engang gik turen til de smukke omgivelser 

omkring Lystrupminde. Ved ankomsten blev det 
første stykke tid brugt på at se området og hytten 
an, mens den meget glatte parkeringsplads blev 
brugt som skøjtebane. 

Midt på formiddagen blev turens tema så afslø-
ret for de forventningsfulde deltagere, de skulle 
igennem weekenden gennemleve et menneskes 
liv fra fødsel til død. Man kunne fra start se, at de 
planlagte aktiviteter morede deltagerne, hvor et 
af højdepunkterne var, at de to og to skulle made 
hinanden med babymos med forskellig smag, og 
der var ingen tvivl om, at spaghetti bolognese var 
en klar favorit. 

Gennem deres barndom nåede deltagerne også at 
lægge puslespil, spille fodbold og skændes med 
sine forældre inden eksamen, og det efterfølgen-
de liv som voksen ventede. 

Nu ventede livet som voksen, og der sænkede sig 
en klart mere alvorlig men samtidig og skeptisk 
stemning iblandt deltagerne, når de så de prøvel-
ser de blev udsat for, for nu skulle man til at skifte 
ble og lave mad, og samtidig havde man et som-
merhus i Sverige, der skulle passes, og en kær-
lighed for tyske slagere, og i særdeleshed Hansi 
Hinterseer, der skulle plejes. 

Efter aftensmaden ophørte aktiviteterne stille og 
roligt, og der blev plads til hygge. Der blev tegnet 
og spillet kort, men noget af det, der blev brugt 
mest tid på, var at brokke sig over, hvor dårlig 
dækning deres mobiltelefoner havde ude midt 
i skoven. Klokken var efterhånden ved at blive 
mange, og da det var lang tid siden, at der havde 
været nogle fastlagte aktiviteter, var deltagerne 
begyndte at tro at de nærmede sig enden. Og det 
gjorde de også.

For pludselig gik lyset ud, og der blev spillet 
uhyggelig musik, og fra mørket trådte en mørk 
skikkelse ud i måneskinnet, parat til at tage delta-
gerne med på deres livs sidste rejse. 

Tur til 
Lystrup-Lystrup-
mindeminde



25BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

UNGDOMSSKOLEN: Blå mandag

BlåBlå 
man-man-
dagdag
Mandag d. 29/4-13 havde 7. 

klasserne i Egebjerg blå 
mandag. Ungdomsskolen 

havde igen i år en bus og en medarbej-
der med på dagen. Forældregruppen 
havde planlagt forskellige aktiviteter 
for konfi rmanderne i løbet af dagen. 
Dagen startede med fælles morgenmad, 
hvorefter der var ansigtsbehandling til 
pigerne og gokart kørsel for drengene. 
Efter disse aktiviteter kørte vi til Århus, 
hvor der var power shopping på strøget 
og i Bruuns galleri. Fra Århus midtby 
gik turen til Tivoli friheden, her blev 
vi dog lettere forsinket, da bussen ikke 
kunne starte. I Friheden var der koncert 
med Christoffer, hvilket der var en stor 
oplevelse for pigerne. Efter koncerten 
var det tid til karruseller og andre for-
lystelser. Sidst på dagen kørte vi retur 
til Horsens, hvor en fl ok rigtigt trætte 
konfi rmander sluttede dagen med fæl-
les pizza spisning.



26 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

UNGDOMSSKOLEN: Fodboldstævne 2013
 

Fodbold-Fodbold-
stævnestævne
Bymesterskab i 
ungdomsskolens 
indendørsfodbold 

20132013
Horsens kommunale ungdoms-

skole afholdt søndag den 17. 
marts bymesterskab i indefod-

bold. Det var 7. gang at stævnet blev 
afholdt. Der var 12 tilmeldte hold, som 
repræsenterede de fl este af byens klub-
ber. Østbasen var bedst repræsenteret, 
da de stillede med tre hold.
Øst 3 vandt turneringen foran Torsted 
og Øst 1, efter en masse velspillede 
kampe. Det var 7. gang, at det vindende 
hold kom fra Østbasen. Turneringens 
bedste spiller blev Mikkel Strunge fra 
Torsted.

Humørprisen gik til holdet fra Lund. De 
stillede med det yngste hold og var end-
videre kun fi re spillere. Det afholdt dem 
dog ikke fra at gå ind til kampene med 
godt humør og stor kampgejst.  

Vi er glade for, at sponsorerne er så 
gode til at bakke stævnet op, hvilket 
muliggør at en masse unge mennesker 
kan få en god dag. Det siger vi dem 
mange tak for.

Vi håber, at deltagelsen bliver mindst 
lige så stor i 2014, hvor det 8. byme-
sterskab bliver afholdt. 

Vi vil hermed rette en stor tak til vores 
sponsorer, som var følgende fi rmaer:
STOFA, MAKITA, MASCOT, EGE-
BJERG EL, SYDBANK, SPAR 
NORD, EGEBJERG PIZZA & GRILL, 
REMA 1000 HEDE NIELSENSVEJ, 
BOWL & FUN, BOG OG IDE, 
MC DONALDS, BWS COMPUTERS 
HORSENS, EJSTRUPHOLM TRÆ-
LAST, MUNCH FORSYNINGER, 
TELENOR, BRUUN´S GALLERI, 
INTERSPORT og HORSENS KOM-
MUNE.



27BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

Fredag d. 12. april holdt vi vanen tro vores årlige 6-klas-
sefest. Vi havde fået sendt invitationerne ud i klasser-
ne og på ForældreIntra. 

Klubrådet var klar til at tage i mod de kommende elever. Vi 
serverede en boblende alkoholfri drink, da de var kommet 
ind. Der var også nogle konkurrencer, der blev spillet på alt, 
hvad der kunne spilles på og med. 
Vi havde en god oplevelse, hvilket efterfølgende tekst også 
fortæller. Det er skrevet af et par unge piger fra 6. klasse:

6-klassefest 
Lige fra vi fi k invitationen, havde vi snakket om festen, og 
om hvem der kom, og hvor sjov det ville være. Det var vente 
tiden værd. Det var ikke alle, der kom, men det var så sjovt. 
Der var mange ting, vi skulle nå. Der var både bordtennis, 
diskotek, tv, og hvis man gerne vil have det stille og roligt, 
var der også et computer rum. Der var mange, der snakkede 
om festen mange dage efter. Før vi gik ind af døren, tror vi, 
at der var mange, som var rigtig nervøse. Men da man kom 
ind, var det bare så sjovt, og alle var søde og glade, og dem 
der stod i boden, var meget imødekommende. Man fi k også 
masser af muligheder for at vinde præmier ved at deltage i 
nogle udfordringer.

Sæsonen 2012/13 ved 
at være slut 
I forbindelse med Egebjerg Byfest holder vi åbent med 
et alkoholfri diskotek fredag d. 7. juni fra kl.19.00 til 
kl. 23.00. Aldersgruppen er fra 12 år til 18 år.

Lørdag d. 8. juni holder vi åbent hus i ungdomsskolen 
fra kl.14 til kl. 17, hvor Horsens Brand og Redning 
vil komme og kan mødes udenfor Ungdomsskolen. Vi 
vil have en konkurrence kørende. Mød op med børn og 
barnlige sjæle, og vær med til at slukke en brand. 

Men ellers er vi i skrivende stund ved at lukke ned for 
Ungdomsskolens sæson 2012/13.

2. maj er sidste aften i denne sæson. Vi kan se tilbage 
på en sæson, hvor vi har haft 5 undervisningshold kø-
rende. 

Som det er fremgået, stod vi også for at få Ungdoms-
skolens indendørs fodboldstævne afviklet, og vi havde 
en tur til Lystrupminde i februar måned.

6.6.  klasse-    klasse-    
ffestest

UNGDOMSSKOLEN:UNGDOMSSKOLEN:  6. klassefest6. klassefest
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KFUM SPEJDERNE: Videoaften
Af  Villy Mathiasen

Igen i år var bæverne samlet for at hygge og se video på 
stort lærred, sammen med deres venner. Vi var 35 bæve-
re og venner, der mødtes sammen med de voksne ledere 

d.1/2 2013, hvor vi først skulle fi nde en plads til sovepo-
serne, for vi skulle nemlig sove i spejderhuset til lørdag.

Så startede første fi lm og i første pause mellem fi lmene blev 
der lavet popkorn, i anden pause var der pølsehorn og safte-
vand. Da klokken var ca. midnat, var der ikke mange vågne 
bævere tilbage, så lederne valgte at slukke for fremviseren, 
for nu var det tid til at sove lidt. Lørdag morgen kl.6.30 var 
de første bævere allerede vågne, og så tager det ikke lang 
tid inden alle er vågne. Så vi begyndte at pakke soveposerne 
sammen, inden vi skulle slutte turen med morgenmad sam-
men med de forældre, som kom for at hente børnene.

Til slut en stor tak til dem der bagte kage og pølsehorn til os 
og til alle bævere og deres venner for en god aften/nat.

Med bæverklask Bæverlederne.

Bæver 
video- 
aftenaften
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Junior 
omvendt-
turtur
Årets forårstur for juniortroppen 

blev til en vintertur med masser 
af sne og frost, men det slog nu 

ikke spejderne ud – der var stadig gang 
i aktiviteterne.
Midt i marts drog 10 friske juniorspej-
dere til Tranholmhus ved Klovborg for 
at tage på forårstur. Vi startede fredag 
aften med refl eksløb i mørket rundt om 
hytten, hvorefter vi hyggede os med at 
spille Sequence, Ludo, Partners mv., in-
den vi havde aftenandagt i stearinlysets 
skær, mens vi spiste romkugler.
Lørdag var omvendtdag – det vil sige, 

at vi startede dagen med aftenkaffe ef-
terfulgt af pejsehygge, nedtagning af 
fl aget og aftenløb, hvor spejderne bl.a. 
skulle barbere en ballon. For at vi rigtigt 
kunne følge med i tiden, havde Thomas 
og Jens Jakob lavet et ur, som gik bag-
læns.
Aftensmaden hjalp alle med til at lave – 
vi skulle have mexicanske pandekager 
med fyld. Super lækkert. Nu var klok-
ken blevet 12.00 og eftermiddagens ak-
tivitet gik i gang – sammen med sneen. 
Vi skulle lave amerikanske tændstikker 
og så tænde bål uden papir, sprittablet-

KFUM SPEJDERNE: Omvendttur

ter mv. Desværre var sneen så voldsom, 
at træet blev alt for vådt inden det lyk-
kedes os at få ild – øv!
Derfor gik vi ind i varmen og fi k ef-
termiddagsfrugt, og bagefter skulle vi 
lave stearinbomber, så det næste gang 
vil være nemmere at få ild. Vi rullede 
en avisside, bandt snor om og dyppede 
den i fl ydende stearin. Og minsandten, 
da vi gik ud senere og prøvede at tænde 
bål, så lykkedes det, selv om det stadig 
sneede helt vildt. Hvis vi ville have no-
get at drikke til frugten, måtte vi folde 
en kop af madpapir, så den kunne holde 
vand – også det lykkedes (ja, det er nog-
le ret gode juniorspejder vi har;-)
Inden frokost var vi ude og lege spark 
til dåsen og andre lege, og efter frokost 
stod den på konkurrence i “det perfekte 
minut”. Der skulle balanceres med mø-
trikker, suges chokoladeknapper, pustes 
med balloner og trilles med glaskugler. 
Der blev grinet meget af de skøre op-
gaver.
Så skulle fl aget hejses og vi skulle have 
morgensang og morgenmad inden vi 
skulle i seng. Nu var klokken ca. 21.00 
rigtig tid. Ret mærkeligt, men også 
sjovt.
Søndag gik vi tilbage til normal tidsreg-
ning igen og havde en times aktivitet 
ude i sneen efter morgenmad og rengø-
ring, og før vi blev hentet igen. Spej-
derne skulle i små grupper løse koder 
og jo hurtigere holdet løste opgaverne, 
jo fl ere point fi k de. 
Tusind tak til alle vores skønne junior-
spejdere for en super tur og specielt tak 
til Lonnie for at være med som mad-
tante (med god hjælp fra lille Alberte).
Med stor spejderhilsen
Jens Jakob, Thomas, Lise og Carsten
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Forårs-Forårs-
hyttetur 
bæver/ulve

En kold og blæsende fredag sam-
ledes 21 ulve og deres ledere på 
kvisten for at køre til Ryekol, 

som er en spejderhytte som ligger i Gl. 
Rye. Efter at den medbragte madpakke 
var spist var det tid til fi lmaften, så alle 
fandt en sted i pejsestuen til deres so-
vepose (for de skulle se fi lm lige til de 
sov). Første fi lm blev startet, og efter 
den 4 andre, og så sov næsten alle. Så 
blev der slukket, så alle kunne sove lidt, 
inden de skulle op igen. 

Lørdag morgen var der som altid fl ag-
hejsning og morgen mad, derefter skul-
le der ryddes op i pejsestuen. For lørdag 
skulle bæverne komme for at deltage i 
resten af weekenden. Så kl. 10.30 kom 
der 13 bævere, som også skulle fi nde en 
sted at sove (ingen problem), det var en 

KFUM SPEJDERNE: Hyttetur
Af  Villy Mathiasen

stor hytte. Bagefter var der forskellige 
lege inden vi fi k frokost. 
Derefter var resten af dagen i piraternes 
tegn med udklædning og piratløb med 
6 forskellige opgaver, som skulle løses 
tilfredsstillende for at de kunne få en del 
af piraternes skattekort. Desværre fandt 
de ikke alle stykker til kortet, men hel-
digvis var der mulighed for at købe de 
sidste ved at svare på spørgsmål om af-
tenen. Så kl. 20,00 skulle alle ud i mør-
ket for at fi nde skatten, som viste sig 
at være en trækiste med slik uhmmm. 
Så da kistens indhold var spist, var det 
sengetid. 
Efter en god nats søvn var alle klar til 
morgenmad (Havregrød) inden fl aget 
skulle hejses. Lidt morgengymnastik 
blev det også tid til, inden sovesalene 

skulle ryddes, så de kunne blive gjort 
rent. Søndagens aktivitet var krig mel-
lem de forskellige hold pirater med 
aviskugler som ammunition, som de 
selv skulle lave. Det gik der nogen tid 
med. Da der igen var fred mellem pi-
raterne, skulle vi spise frokost for kl. 
13:30 kom forældrene for at hente os, 
og vi skulle lige have tid til at gøre det 
sidste af hytten rent. Inden vi strøg fl a-
get var der lige ”alle balle” kasse med 
glemte sager og, der var en del som 
skulle deles ud.

Til slut tak for en kold og blæsende, 
men ellers god weekend til alle der var 
med. 

En speciel tak til de forældre som hjalp 
i køkkenet og kørte for os.



31BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

Lørdag d. 13. april havde spej-
derne inviteret til arbejdslør-
dag på kvisten, hvor vi skulle 

have malet lidt og gjort hovedrent 
samt fl ere andre ting. Vi mødtes 
kl.13.00, og der mødte mange foræl-
dre, så vi fi k lavet mange ting. Blandt 
andet fi k vi malet og skiftet brædder 
på to bord/bænke sæt, som spejderne 
bruger nede i haven. Samtidig fi k vi 
også stablet det sidste brænde, som 
lå uden for brændeskjulet, så det nu 
er tørt, når spejderne skal bruge det. 
Andre fi k spand og klud og så gik de 

KFUM SPEJDERNE: Arbejdslørdag
Af  Villy Mathiasen

Arbejds-Arbejds-
lørdaglørdag

i gang med vinduer og døre, og hvad 
der ellers trængte til lidt ekstra ren-
gøring. Køkkenet fi k Klan Ignis kla-
ret, så der også er rent i skuffer og 
skabe. På 1. sal blev gangen og et 
patruljelokale malet. Og så blev der 
ellers ryddet op i næsten alle lokaler. 
Der blev arbejdet rigtig effektivt i de 
ca. 3 timer, som vi var der, nogle lidt 
længere for lige at blive færdige.

Til slut en stor tak til alle som deltog 
for den store indsats. Det er virkeligt 
en indsats, der kan ses.
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En lørdag i april, var Klan bacon 
på besøg på genbrugspladsen i 
Horsens for at fi nde ud af, hvad 

sådan en bruges til. Og vi blev alle 
sammen meget klogere den formid-
dag. Vi fi k først en kort orientering af 
Jette (tropleder), som var vores rund-
viser den dag. Hun arbejder hos kom-
munen, hvor hun klarer problemerne 
omkring genbrugspladsen, når hun er 
på arbejde.
Vi fi k en rigtig god rundvisning, hvor 
vi også fi k et indblik i alle de proble-
mer, som det giver når vi almindelige 

KFUM SPEJDERNE: PÅ genbrugspladsen
Af  Villy Mathiasen

Klan bacon  
på på 
genbrugs-genbrugs-
pladsenpladsen

borgere kører ting ud, som ikke er sor-
teret rigtig. Når vi så også smider det i 
de forkerte containere, kan det betyde, 
at de ikke kan sælge affaldet, og der-
ved ikke tjene penge på vores affald. 
Genbrugspladsen er ikke kun en udgift 
for kommunen, den tjener faktisk mil-
lioner hvert år på det affald, som vi an-
dre smider ud. 
Det blev et par gode og oplysende ti-
mer, som vi sluttede af hjemme på kvi-
sten med fælles frokost. 
Til slut en stor tak til Jette, fordi hun 
ville bruge en lørdag formiddag på os. 
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LUNDUM SOGNS BORGERFORENING: Sommerprogram

12. juni Onsdag Byfestmøde
Kl. 19.00 i Medborgerhuset. Vi skal have byfest i år, og der er brug for mange hænder  l at hjælpe 
med stort og småt. Alle er velkomne  l at møde op med gode ideer  l, hvad der skal ske  l byfesten 
i år. Vi samler ideer, laver planer og fordeler opgaver.

23. juni Søndag Skt. Hans aften 

12. august Mandag Byfestmøde
Kl. 19.00 i Medborgerhuset. Vi skal have styr på de sidste forberedelser før byfesten, så vi samler 
op på de fordelte opgaver.
17. august Lørdag Byfest
Fra kl. 10 om morgenen hvor vi starter med morgenmad  l kl. 02.00, hvor musikken lukker festen 
mødes vi  l byfest – der kommer nærmere program, så hold øje med www.lundum.dk

Vi vil gentage succesen fra sidste år med 
grill-fællesspisning Skt. Hans a  en, inden vi 
skal sende heksen af sted. Konceptet bliver 
som sidste år med Fællesspisning kl. 18.30, 
hvor du medbringer dit eget kød  l grillen. 
Vi sørger for salat og andet  lbehør.

Skt. Hansbålet tændes kl. 21.00 og alle 
er velkomne – også de, der ikke er med  l 
fællesspisningen først.

RÅDVED BORGERFORENING: Sommerprogram

11. august Søndag Cirkus Krone
Cirkus Krone laver en e  ermiddags fores  lling i Rådved. Teltet bliver i lighed med sidste år slået 
op på Rådved Kærsgårds mark. 
17. august Lørdag Loppemarked
kl. 10 – 14 er der loppemarked på pladsen ved Rådved Maskinfabrik .

Rådved Borgerforening Rådved Borgerforening 
tilslutter sig BROEN
Rådved Borgerforening har tilsluttet sig BROEN, som her-
med er oppe på 23 tilsluttede foreninger og institutioner. 
I dette nummer bringer vi Borgerforeningens sommerpro-
gram. I næste nummer forventer vi at høre mere fra Borger-
foreningen. 



Stø  eforeningen

 

EGEBJERG

Bankospil med mange 
fl otte præmier

Spændende kampe

NYT i år

Fra den 6. juni til 9. juni

Familiedag 
i skoven

Brand og Redning laver show

Hoppepude

Byfest i EgebjergByfest i Egebjerg

Vind masser af fl otte præmier
Bla. et årskort  l FitNess  l en værdi af 3345 kr, gavekort  l Skallerup Klit  l en værdi af 3000, gavekort 
 l Kroophold  l en værdi af 1500 kr, gavekort  l Djurs Sommerland  l en værdi af 1000 kr, gavekort  l 

Legoland  l en værdi af 1000 kr og gavekort  l 3 x 60 min. personlig træner  l en værdi af 999 kr.

FEST TEF SF SE TEESE TT
i Egebjerghallenbi gE ejg bjjb



Velkommen til årets byfest 2013Velkommen til årets byfest 2013

Håndboldkampe

Kl. 17.15 U10 drenge 
Kl. 17.50 U12 piger 
Kl. 18.35 U12 piger
Kl. 19.30 U14 piger 
Kl. 20.30 Serie 1 herrer

Kl. 18.00 - 22.00 Børnedisko
I klubhuset for børn  l og med 5. klasse -  Entré 10 kr.

Kl. 19.00 - 23.00 Alkoholfri-diskotek
I ungdomsskolen for 5. klasse og ope  er  - Entré 10 kr. 
Der vil være diskotek og kaff e på kanden  l de forældre der lægger vejen forbi.

Kl. 18.00 Fællesspisning   
Fællesspisning i cafeteriaet/hallen - grillen er tændt fra kl. 18.00 - 21.00.
Køb og sammensæt din egen grillede burger eller køb mad i cafeteriaet.
Kagehuset sponserer kage  l kaff en.

Kl. 20.00 Egebjergmesterskab i høvdingebold
Som noget nyt i år er der Egebjergmesterskab i høvdingebold.
Saml et hold på min. 6 spillere og max. 10 spillere, hvoraf mindst 2 skal være børn under 12 år.
Udklædning er frivilling - kun fantasien sæ  er grænser.
Tilmelding på: Egebjergbyfest@gmail.com senest den 3. juni - der vil være præmier  l det vindende hold.

Der kan i løbet af a  enen købes amerikansk lo  eri, hvor hovedgevinsterne bla. er et årskort  l FitNess  l en 
værdi af 3345 kr sponseret af FitNess Fit & Sund og gavekort  l Djurs Sommerland  l en værdi af 1000 kr 
sponseret af Egebjerg VVS.

Fredag den 7. juniFredag den 7. juni

Torsdag den 6. juniTorsdag den 6. juni
Fodboldkampe

Kl. 18.00 U9 drenge 
Kl. 18.30 U12 drenge 

INFO møde i klubhuset
Kl. 19.30 Opstartsmøde om ny afdeling i
  Egebjerg IF - cykling og løb 
 



Lørdag den 8. juniLørdag den 8. juni

Søndag den 9. juniSøndag den 9. juni

Kl. 10.00 - 13.30 Familiedag i skoven  
Der er fælles start fra buslommen v/skolen kl. 10.00, anført af Borgmester Peter Sørensen og med fanerne 
forrest går vi ned ad den fl o  e naturs    l skoven. På ruten vil der være opgaver med mulighed for at vinde 
præmier, bla et gavekort  l Legoland  l en værdi af 1000 kr som er sponseret af Egebjerg Malerfi rma og Ha   ng 
Tømrer- og Snedkerforretning. 

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

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

  Vi opfordrer  l at man lader bilen stå hjemme og istedet for går ned af den smukke naturs  l  l skoven, 
  så der ikke opstår trafi k- og parkeringskaos

Kl. 13.00 Serie 4 fodboldkamp mod Horsens FC

Kl. 14.00 Horsens Brand og Redning laver show på skolebanen  - Forbehold for udrykning
Kom og afprøv dine evner som brandmand.
Der er åbent hus i Ungdomsskolen, hvor der vil være gra  s sluch-ice og popcorn  l børn.    

Kl. 15.00 Serie 2 fodboldkamp mod Viby

Kl. 18.30 - 02.00 Fest i hallen
Kom med  l året fest. Der serveres en 2-re  ers menu og der vil være et godt grin og god underholdning fra 
De lokale revyklovne
Stort diskotek i hallen, musikken leveres af FLASHLIGHT-gruppen.   
Pris: Kun 175 kr. 
Bille  er kan købes i Kagehuset fra den 22. maj og ind  l 3. juni.
E  er kl. 21.00 er entréen 50 kr., som betales ved døren.

Der udloddes fl o  e præmier på indgangsbille  en. Bla. en specialring fra Keis by Schmidt  l en værdi af 1900 kr og 
et gavekort  l 3 x 60 min. personlig træner  l en værdi af 999 fra FitNess Fit & Sund.

Kl. 14.00   Kæmpe bankospil med masser af fl o  e præmier.
Egebjerg IF og Stø  eforeningen a  older det store familie bankospil i hallen. 
Salg af spilleplader starter kl. 13.00. 
Hovedgevinsterne er et gavekort  l Skallerup Klit  l en værdi af 3000 kr som er sponseret af Tømrerfi rmaet 
Weimann & Riissager og et gavekort  l Kroophold  l en værdi af 1500 kr sponseret af Horsens Dyreklinik og 
der spilles selvfølgelig om mange andre fl o  e præmier fra de lokale sponsorer. 

Se bagsiden



Tak til alle vore sponsorerTak til alle vore sponsorer
ved Byfesten 2013ved Byfesten 2013

3-stjernet 

AC- Horsens 

Allans Vinduespolering 

Bechs forlag 

BKI 

Bog & Ide 

BUX

By Helle Nørby 

Cafe Gran 

Cafe Noise  e 

Carlsberg

CinemaOnline

Clinik Bewell 

Cutz-hair

Den jyske Sparekasse 

Egebjerg El 

Egebjerg Forsamlingshus

Egebjerg Klinikken 

Egebjerg Malerfi rma

Egebjerg Pizza

Egebjerg VVS

FitNess Fit & Sund

Guldager Energi 

Guldsmed Lind 

Hansen & Nissen

Hansted Autoservice

Hanstedgård

Hansted Totalbyg

Ha   ng Tømrer- og 
Snedkerforretning 

HIN

Horsens Dyreklinik 

Hyrup kro

iGrow

Inspira  on

Kagehuset

Kamill

Keis by Schmidt 

Klinik Mazo

Kop & Kande

Lars Madsen Maskinsta  on

Lo  es

Maskinsliberiet 

Malerfi rmaet M. Rosenberg

Murerfi rmaet Bavnehøj ApS

MOKKA-T

Noa-Noa

OK-benzin

Papyrus

Put & Take Hansted

Pølsemanden Beringsplads

Rema 1000 

Solveig Eeg

Seeds

Spar Nord

Sparekassen Middelfart

Sydbank

Sportdirect

Stanley 

Thau Silkebånd

Torben Bjørk

Viking-is

Tømrerfi rmaet
Weimann & Risager

Workshop

Så støt vore sponsorer - de støtter os

TAK  l Egebjerg El for hjælp 
med ekstra strøm i hallen



38 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

HaHaHaHaHaaaaHaHaaaaHaHaHHaH nnnnnsnnsnsnsnsnnsstttetttetetedd-d-d-d--d-d-d EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgggggggggggEgebebbebebbebebebebebebebebeebjejjejejejejejejejeejejejjjj rgrrrgrgrgrgrgrgrgrgrrrgrgrgrgrgrgrrrgrgrgrgggrrrggrgg HHHHHHHHHHHHHHHHuusuuusususususususususususuusuussssusususususususshohohohoohohohohohohhoohoohohohooooohoh ldllldldldldldldldlddldldldldlldldldldldldldlddddlddddlll ninininininininininiiniininnnnninininnnnininininnninininninnnnnn ngngngnnnnngngngngnnnngnnnngngnnnnngnnnnngnngnngsfsfsfsffsffffsfsfsfffsfsfsfssfsfsfsfsfsfsffsfsfssfsfffsfffffffffffsfororororororororrrorrorororrrroororororrorreneneneneneneneneneneeneneeneeneeneneeninininininiininininininininininiinininininininiinnnngsgsgsgsgsggsgsgsgsgsgsgsgsgsgssssssgsgg sssssssssssssssomomomomoomoomomomomomomomomomomoooomomommmmommomooooommmooomm----------
memememmemememememeemmemmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmm rurururuuuuuuudfldfldfldfldfldfldfldflddddfldfldflflflflfluuuuuuuuuuuuuuuggtgtgtgtgttgtgtgtgtggggtgtgtgggg tttttttttttttililililililililiililiillillil OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOdeddddddeededededeededededddd nsnnsnnsnsnsnsnsnssnsnsnsnssssnsssnnn eeeeeeeeeeeee –––––– afafafafafafaffafafafaffaafffffaffffffffffffgagagagagagagagagagaagagagagagagagagaagagagaagagagagagagagagagagagagaagaaaaaggggggg ngngngngngnngngngnngngngngngngngngngngngngngngngngnggnnngngngngngnggnngngngnngnnnngnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkll.llll.l.l.l.ll.l.ll.l.l.lll.ll.ll.... 111111111111111111111111100.0.000.00.0000.0.0000 0000000000000000000000000000000000
(s(s(s(s(s(s((s(s(s(s(s(s(s(s(s((((s(((s(s((((s(((((((sssssee e e e e e e eee ee sisisisiiisiiiiidedededededdede 11111111111111111119)9)9)9)9)9)99)9)9))9)999)9)9)9))
GuGuGuGuGuGGGuGuGuGuGuGuGuGuGuGGuGuGGGGGGGGGGuGGGGuGGuGGudsdsdsdsdsdsdsddsdsd tjtjtjtjtjtjtjtjtjttjtjttjjjenenenennennenenenennnennesesesesesesesessseessssstteteteteteteteteteteteetettettettttttttteteeteter r rrrrr
LuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuuLuuuuuuu ddndndndndndndndnddnddddndddddndumumumuumumumumumumuummummmm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKiriririririrriirirrkkekekekekekekekekekekee kkkkkkkkkkkkl.l.l.ll.ll. 000000009.9.9999999 0000000000000000000000000000 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJeteteteeettetteeteteteteetteteteteteteteteete DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDisisisisisisisisisisissisisisisisisisissisiisssssisssssii sisisisisisisiisisisisiisiiiiiiiiingngngngngngnggngngngnggngngngngnngnnngggggggggg
HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaaaHaaaaaaHaaaaHH nsnsnsnsnsnsnsnnsnsnsnsnsnsteteteteteteteteteteteteeteteteted d d ddddd d dd d dd KiKiKiKKiKKKKKKKKirkrkrkkkrrkrkrkee eeee klklklklklkkl... 1010101000101010100000100.3.3.3.33333333.330 00 0000 0 0 000 00 JeJeJeJeJeJeeJeJeeJeJeeetttttttttttttttttt e e e ee e eeeeeee DiDiDiDiDiDiDiDiDDDDiDiDDiDiDiDiDiiDiiDiDiDiiiiDiDiDiiiiDiiiiiDD sssssssssssssssssssssssssssssssssssss inininnininininininininininininnnnnnggggggggggg
FoFooFoooFoFoodbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbbdbdbbbbbdbbdbbbbbbbboololooolololoololooloooooo d dd ddddd dd sesesesesesssssesessss rririririiririe eeeeeeee e 2:22:22:2:2:22: EEEEEEEEEEEEEEEEEIFIFIFIFIFIFIFIFIFFIFFIFIFIFIIII –––––– BBBBBBBBBBBBMIMIMIMIMMIMIMMIMIMIMMMM kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllll.l.l.llllll.lll.ll.l.l.l. 11111111111111111111111111333333333333333333
HoHoHoHoHoHoHoHHHHHHHHoHHHHHHHoHHHHHHHH rrsrsssenenneneeneeeeee seseseesesseeegngngngngnggngngngnnggg eneneneeeene s ss s KuKuKuKuKuKKKKKuKuKuKuKuKuKKuKuKuKuuKKKKKKKKKKKuKKK ltltlttllttttttl urururururururuururururururuuuuruurururuuuuruuuuuuuuuu fefefefefefefefeffeffefefefeeeefefeeeffeeefefeeeeefeeestststststttststssssss ivivivivivivivivivivvivivvalalalalalaalalalallaa ppppppppppppppppppppppå å åå å ååååå ååååå å EgEgEgEgEgEgEEgEgEgEEgEgEgEggEgEgggEggebebebebebebebebebebebebebbebbebbbbbebe akakaakakakakakakakakakakakkakkakka kekekekekekekekekekekekekekeekekkeekeeeeennnnn n nnnnnnn n frfrfrfrffrfrfrfrfrffrfrfrfrfrfrffrffff aa aaaaa a aa aaaaaaaaaaa aa klklklklklklkkklklkkkkkkkkkkkk ....
9999.9.3030300003000000000000030000 (((((((((((((((((((((seseseee ssssssssssssiiiidiididididiiiiiiddddddeeeeee 515111115115111151515155111111111111111551)))))))))))))))))))

GuGuGuGuGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG dsdsdsdddsdsddsdstjttjtjtjtjtttjtjttjtjtjtt enenenesesssssstetetetteeteeett
HHaHaHaHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaHHHHHHHHHHHansnsnsnsnsstetteteeteteed d d dddd ddddd KiKKKiKK rkrkrkrkrkee ee e eeee e klkkklklkklklkklklklklklkl.... 10101010101010100101101010010.3.3.3.3.33.3.3.3.3.3.3.3.333.3.33333.3.3... 000 0 00 0 00000 JeJeJeJeJJeJeJeJeJeJJeJeJeJeJeJeJeeeeJeeJeJeeJeeJeeJeJ tttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e DDDDiDiDiDiDiDiDiDDDiDiDDDDD sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssininininininininniniininiininniiinnninninggggggggggggg
FoFoooF dbdbdbdbdbololoolololololollooo d d d ddd ddddd dd seseseseseeseseesseseseriririririrririrrririrrir ee eee e e e 4:4:4:4:4:4::4::4:4:4:4::4 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIFIFIFIFIFIFIFFIFIFIFIIFIFIIFIFIFIFFFIII -------- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHovovovovovovovvovovovvovovovovovovovovovovovoovoovovvedededededededeeeeeedeedeee gagagagggaggaggaggggg arararararaarararrararararaararaarrard d d d dd d d d dd IFIFIFIFIIFIIFIFIFIFIIFIFIIFI kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkll.lll.l.l.lll.lll.ll.llllllll.. 11111111111111111111111111111111111111
SaSaSaSaSaSaSaSaSaaSanknknknknknnnn t t HaHaHaHaHHaHaaaansnsnsnssnsssss aaaaaaaaftftftftftftfteneneneneneneneneee iiiiiiiiiiiiiiiii LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLuuunuunununuunununuuuunuuuunuuuuuuuuundudududddududududdudududdududududududduddddududddududdudduduudduuum mmmmm mmmmmm mm mmmmmmmmm påpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpppåpåååpå sssssssssssssssssspopopopoppopopopopopoppopopopopopppopopopppoppp rtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtttrttttrtttttttr spspspspppsppppppsppppplalalllalalalalalllaallalalllllallllllaallalaaalaladsdsdsddsdsdsdsddsdsddsddsdssdsdsdddsdsd eneneneneneneeeneneneneneeneneeen mmmmmmmmmmmmmmededdddddedddedddddddddd 
fæfæfæfæfæffææfææææællllllllllllllleseseseseeeeee spspspspspspsppppppppisisisisiiiisnininininininininnningngngngngngngngngngngngngngnggnngngnggg kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.l.l.l.l..l.lll.l.l.lll...... 11111111111111118.8.8.8.88888888.88.88.8.8.8..8.88..30303030030303000030303030303000300000 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSktktktktktktktktktkttkttttkk ... HaHaHaHaHaHaHaaHaHaHaHaHaHaHansnsnnnsnsnsnnssnsnsbåbåbåbååbååbåbåbåbåbåålelellleleleleelllett t ttt tætætætæætændndndndndndndnddndesesesesesesessesee kkkkkl.ll.l.l.l  
212112121212121211112122121212 .0.0.0.00.00.0.0.0.000.. 0000000 (s(s(s(s((s((s(s(s(s(s(s((s((s(((((((( e ee e eeeee sisisisssidedededeeddededdddedddee 333333333333333333333)3)3)3)3)3)3)3))))3)3)3)3)3)3)3)3)33)3)333 .....
BuBuBBuBustststststststttstststttstttstturururuurururru ttttttttttttttttilililiililililillililillllllll LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLililililililiilililii lelelellleleleleeleleeleleleleeeee MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMalalalalaallaalalalalalalala unununuunununnunnd.d.d.dd.d.ddd EEEEEEEEEEEEEEEEEEntntntntntntntnnnnntntnttréréréréréréééréré 555555555550 0 0 0000 krkrkrkrkrkrkrrr....
AfAfAfAfAffAfAfAfAffA gagaggggaaagaaaaaaaaaaangngngngngngngngngnggg fffffffffffffffffrararararararrarararaararararararararraararrararararararrraaaaa EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEgegeggeggegegeegegeegegegggegegeeegeeg babababababababbababababababababaabababababbbbbbbbbbbbbb kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeneneneneneneneneneneneneneneneneneneennenenenenenenenenennnnnennneee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.l.l.l.ll.l.l..ll. 111111111111111111333333333333333333333 (s(s((s((s(s(s((s(s(s(s((s( e eeeeeeee eee ee isisisisisisissssiddededededededee 44444448)888)8)8)88)8)88888

GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuuG dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdstjjjjjjtjtjjtjjtjjtjt eneneenenenennne esesesesseeeee teteteteteeteteeeteteeeett pppppppppppppppppppppppppppppååå å å åå å åååå å ååååååååååå EgEgEgEgEEEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEgEEEgEgEEEEEE ebebebebebebebeeebakakakakakakakakkkakakakakkakakkaaakaakkaaa kekekekekekekekekekkekekekeekekekekekeeekekeekeekekekeennnnn nn n nnnnnnnnnnnnnnnn nnn klklklklklklklklllklklkllklklklklklklk ... 14141411414141414141414111441141414144114441 .3.3.3333.3.3.3.3333.3.33.30000000000000000
(k(k(k(k(k(k(k(k(kk(kk(k(kafafafaffefefefeffefefefefefefefefffe ffffffrararararrarararara kkkkkkkkkkl.ll.l.l..l..l.l 11111111111111111111111111111444444)4)4)4)444)44444444

InInIIndsdsdsdsddsætætætæææætæ teteteteeeelslslslslslslslllsllsesesssesesessesesseeeesse guguguguguuuuuuug dsdsdsdsdsdsdsdstjtjtjjjtjttjtjtjtjtjjtjjjeeneeeeeenenenenneneneeneeneneeeneeeeeeeeneeeeeee esesesesesesesesse teteteteteteetetetetetetee
HHaHHaaHansnsnsnssssssssstetetetetetetetetteteeeeeetedd ddddddddddd KKKiKiKiKKiKiKKKKKiiK rkrkrkrkkrkrkkrkrr ee eeeeeee klklklklklklklkkllkllklkkkklllll........ 101010101010100100100001101000.3.3.3.3.3.3.3.33330 0 0 00000000 00000 TTiTiTTiTiTTTTiTTTiiTTTTTTT nneneneenenenennnenee FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFriririiiririririririiriiiseseseseseseseseseseeseesesesesenennenennen ttttttttttttttttttttteeeeeee
EfEfEfEEfffteteteteeeeeeeeeerfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrffrfrfrfffføløløløløøøøøøøøøøø gegegeeeegegeeendndndnnddndnndnn e eeeee e rrerererereeereeeeecececececececececececcecceceecececececeeccccccc ptptptptptpptptptptptptptptptptppptpptpppppppp ioioioioioioioioiioioi n nnn nnn n nn nnnn iiiiii iiiiiii ii KiKKiKiKKKiKiKiKKKKKKKKKKKKKiirkrkrkrkrkrkrkrkrkrkkrkkrkrkkrkkkkkkehehehehehehehehehhehehehheeehheeheeehususususuuussuususuususussu eteteteette
LuLuLuuLundndndndnnn umumumumu KKKKKKKKKKKKKKKiririririrkekekekeke aaaaaaaaaaandndndndndndndndndndndndndndndndnnndndddddddndndddagagagaagagagaggagggagggggaaa t tttttt t ttt klklklklkllklkkkklklklkk . .. 17117171717171771717117171717111171 TTTTTTTTTTTTTiniiiiiininininiiniininne eeeeee FrFFFFrFrFFFFrFrF isisississsssisisssisiseneneeeeneneneeeennee etetetetettetetetetete teteteteteteteeetteteeeeetee
EfEEfEfEffEfffftettetttttt rfrfrfrfølølølø gegegegggegeeeegg ndndndndndndndndnddndnnddndde e ee rereeeeeeeeeerececececececececeeeccceccccceccccccccccc ptptptptptptptptpppptp ioioioiiiooooiooon nnnnn n n n nn nnnnnnnnnn i i i iiiiiii MeMeMeMeMeMeMeMeMeMedbdbdbdbdbdbdddbdbbbororororororrororrorororororrrgegegeeeeeerhrhrhrhrhrhrhrhrhrhhrhhhhhrhususususususususususususususususususussussu eteteteteteteteteteeteteteetetettttetet

Kalender 2013

GuGuGuGuGuGuGGuGuuudssdsdssddsdsdddsddd tjtjtjjtjtjjjtjtjjtjenenenenennneennnesesesese tettttteteterrrrrrr
HaHHaHHHaHHaHHHHHHaH nsnsnstettteeeedd d d ddd dddd KiKiKiKiKiKiiKiKiKiKiiKiirkrkkrkrkkrkrkkrkrkrkkrkrrrrrkeeeeeeeeeeeee eee klklklklkklklklklkklk . 0909009090909099090990999999.0.00.00000000.0.0000.0.0.0000000000000000000000000000000000 JeJeJeJeJeJeeJeJJeJJ ttttttttttttteee e eeeeeeee DiDiDiDiDDiDiDiDiDiDiiDiisssssssssssssssssssssssssiiininininniinininiiiinnnni gggggg
HaHaHaHaHaHHaHHaaaaaaHHHansnsnsnsnsnsnsssnstetetetet d dd d dd KiKiKiKKiKiKiKiKiKiKiKKKiKiKKKiKKKiKKK rkrkrkkrkrkrkkrkrkrrkkee eeeeee klkklklklkllllllllk ..... 111110101001101000110011010.33.3.3.3.3.3.3333. 0000000000 JJeJJeJeeeJeJeJeeJeJJJeeJeJeJeeeettttttttttttttttteee ee eee eee DiDiDDiDiDiDiDiDiDDiDiDisssssssssssssssssss ininininininiiinggggg
FoFoFoFF dbdbdbdbdbdbddbolololooloo d ddd dddddddddddddddd seseseseesesses riririririrrie eeeeeee 4:4:4:4:4444 EEEEEEEEEEEEEEIFIIFIFIFIFIFFFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFFFIFIFFFFF ---- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHorororororororororroo seseseseseseseseeseesesesesesesessees nsnsnsnsnsnsnsnnsnnnnnn ffffffffSSSSS ((1(1(1(1) ) )) )) )) kklklklklllllll........ 1010101000000000.3.33.333333300000
FoFoFoFoFFF dbdbdbd olololololllld d ddd dd d sesesesesseeeseririrririr e e eeeeee eee e 2:2:22:2:2:2:2:22:2:222222222222222 EEEEEEEEEEEIFIFIFIFFIIFIFFIFIFFFFIFIFIFFFFIF ----------- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF FF FF FFFFFF FFFFF FFF F F LyLyLyLyLyLyLyLLyLyLyLyyLLyLyLyLyLLyLyLyLyyyyyyyyyseseseeseseseseseseseeseseeesseeseeeseeeeeseseseeeengngngngngnngngngngngnggngngngnngngngnngnnggngnnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkll.l.llll 111111111133333333
BuBuBuBuBuBuB ststststttururururrr tttttttttttililiiiiil HHHHHjjojjoj rtrtrtsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvssvsvsvsvvs ananaananananaaanananannnnannnnnnnnnng g g ggg g MuMuMuMuMuMuMuMuMuMuuuMuMuMuMuusesssesesesesessesessssesesessess umumumumumummumummmmuummummmm.... .. . EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEEEnEnEnnEEnEnEnnEntrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtré éééé éé é é éééééé éééé 30333030303030303030300303030030330303333300033030000003 kkkkkkkkkkkkkkkkkr.r.r.r.rr
AfAfAfAfAAfAAAAAAAAAA gagagagaagaaag ngngngngngn ffffffffffffrarararaaaaaaararrara EEEEEEEEEEEEEEEgegegeeeegg bababababababaababakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk enenenennnnennenennnenenennenenneen kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkll.lll.lll.l.l.ll.ll.l.ll. 1111111111133333333333333333333 (((((((s(s(s((((s( eeeeeeee sisisisiiiisisiisisiisississidededededededdedeededededededededeee 4444444444444444444444448)8)8)8)8)8)8)8)888888)88))8888

ByByByByBBBB fefefeststststtttts iiiiiiiiiiii EEEEEEEEEEEgegegegegegegegegegegegegeeggegggebjbjbjbjbjbjbjbbbbbjb erererrg gg gggggg g (s(s(se eee prprprrrrrrrprrogoogogogogogogogoooogooogogooogooo rarrraaaraarr m mmmmmm sisiisisiidededededeeeeede 333333335)5)5)5)))5)5))5))5)5)
EgEgEgE ebebebebebebeebbebjejejejeejeeeeeeejergrgrgrrgrggrggrggghahahahahahahahhahahhahahahaahhhhahaah llllllllllllllllllllllllllllllllllleneneneneneneneneneenenenennennnnnennennnnnenennnn fffffffffffffffrarararararararaaraarrararaa kkkkkkkkkkkkkkl.l.l.ll.llll. 11111177.7.7.7.7.7777777777777 1515151515151551 hhhhhhhhhhånåånnånånåånndbbbbolollloollldkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkkdkdkkkdkdkdkkkkkamamaamamamamamamamaaaamaaammaaampepepeeppeppepppppppppp
StSttStStttadadadaadadaddadadadddadioioioioioioioiooioooioi n nnn nnnnnnnnn frfrfrfrfrfrfrfrfffrfrfrfrfffrfrfrffrfrffrfffrfrfrraaa a a a a aa aaaaaaaaaaaa klklkklklklklklklklklklkllklklllkkkl...... 18881818888188881 fffffffffffffffffffffododododododoododooooodoo boobobobobbobboboldldldldddldlddlddll kakakakakakakaakaaaaaaaaampmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpppmmppmpmppppmpppmmmppmpmppeeee eeeeee eeeeeeee e eeeeeee U9U9U99U9U9U9U9UU9UUUUU99U99 ooooooooooooooog g gg ggg g gggggggggggg U1U1U1U1U1U1U1U1U1U1UU1U1U11UUUU1111222222222222222
KlKKlKlKlububububbhuhuhuhhuseseseeeeeeeeseeeseeeeseseeeseeeeett t ttttt ttttttttt klklklklklklklklklkkkklkkkkkk ....... 19119191919191919191919199919919111 .3.3.3.33.3.3.3333.30000000000000000 OpOpOpOpOpOpOpOOpOpppststtststtstttsttttststtarararararrararrarraaa tstststsststststssssttstststststssttssmømømømømømømømømømømømøømøømømømødedeededeedededededededededdeddeedd oom m m nynynnynnyy aaaaaaaaaaaaaaaafdfdfdfdfddfdfddfffdffdfdddeleleleeeeeee ining gg
fooofofoooor r r r rrr cyccc klklkllllkllklininininininiiininiiiiiniiing gggggggggggggg ogoogogogogoggogogogogogogogogoooooooogooo lllllllløøbøbøbøbøbøbøbøbøø  
ByByByByyByByByByByyByyyByByyByyyyyByByyyyyyfefefefeffffffffffffff ststststtts iiiiiiiii EEEEEEEEEEEgegegegegeeegebjbjbjbjjjbjjbbjjbjbbbjjjererererererererererrereeereeerrgg g gggggggggggggggggg (s(s(s(s(s((s(s(see eeee prpprrpp ogograram mmmmmm sisisiisssss dededededddededdedededededdeddeddededeeededde 3335))5)5)5)55)5555))
KlKlKlKKlKKKKKlKlKlKlKlKKlKKKlKlKlKlKKKKlKlKlKKlKKKlKKKKluuuuububububuuuuuuu huhuuuhuhuuhuhuseseseseeeeeseseeettt tttttt kkklklkklkllklkllkllllklllkllllllllkl... 181811181818181818881888181811118111111111181118 BBBBBBBBBBBBBBBBBørøøørørørøørørørørørrnenenenenenennnenenennnenedidididididididididd sksksskskksksksksksss oooooooooooo
EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEgEggEEEEEgEgEgEEEgEEgEgEEggEEggebeebebebebebebbebebebebebebeebbebebebebebebeee jeeeeejejejjejejjejeejejejejjejjejejjejejejjjjejejeeejjj rgrgrgrgrgrgghhhahahahahaaahaaaaahallllllllllllllllllllllllllllllenenenenenenenenenenennenneenn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.ll.l.l.ll.ll... 1111111888 8 88888 8888 88 FæFæFæFæææææFæFæææFæFFFFFFæFællllllllllllllllllllleeseseseeeseeee spspspsppspsppspsppisisisisisisiisisssnininininininiininin nnngngngngngnggngngngn
UnUnUUnUnnUnUnUnUnUnUnUnUUUUUUnnnngdgdgdgdgdgdggdgdgdgdgddgdgdgdgdggg omomomoomomooommmmomomomommmmomomommmmmmomssssssssssssss kokokokokokoookokokokookkookokoolelelelelelelelelelleleleeeeen n n n nnn kklkkklklklklklklklklklklklkkklklklklklkllkkl... 191919191919191919191919199919191999 ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅbebebebbbebebebeeb n n nnnnnnnnnn HuHuHuHuHuHuusssss ogogogogogogogogogoggogog AAAAAAAAAAllklklklklkllklkllkl ohooohohhohohohhohoooololololololoo frfrfrfrfrfrrriii iiiii
diddididididdiiiiiididdidddiskskskksksksksksksksksksskskkkskkkkkkkkkkkkotoototototototototottoooo ekekekekekekekekekekkkkeee
EgEgEEgEgEgEgggEgEggEgEgggEggEgggEggEgEEgEgebebebebbebbbbbjejejejejeejejjjejejejejeeejjjeejejejejej rgrgrgggrgggggghahahahhahhaahahahahhhallllllllllllllllllllllllllllllenenenennenennenneneenene kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkll.lll.l.lllll.lll.l.llll 222222222222222200 00 00000000 0 000 00 EgEEgEgEgEgEgEgggEgEgEgEggEEEgEEggggebeebebebbbebebbebebebebebjejejejejejeejejjjejergrrgrgrgr mememeemeemm stststtstererererererskskskskkskksks abababbbbabaabbabab ii hhhhhhhhhhhhhhhhhhhøvøvøvøvøvøøøø ---
dididididididdididididiidiididiidiiididid ngngngngggngnnggnnnnnnngebebebebebebbbbebeebbebebeebebebbebebebolololololoololololoololooooooooooo dddddddddddddd
BByByByByByByByByBByByByByByByByByByByBByyyyyfeffefeffeefefeefefeefefeeeeefeeeeefeessststststsssttststst iiiiiiii EEEEEEEEEEEEEEEEgegegegegegegegegegegegegegeegeegegggggg bjjbjbjbjbjjbjbjjjbjbjjererererererrererrerererereree gg g g g g ggg g gg (((s(((s(s(s(s(s(ssss((( e e ee e eee  ppppppprprpppppppppprprpprpprogogoggogogggggograrraraaaararrrrrrrrr mmmm mm mmmmmmmm sisisissisisiisisiisisisis deddde 33333333333336)6)6)66)6)6))))6))66))))
FaFaFaFaFaFaFFaFaFaaFaFaFaFFaaaFFFFFFF mimimimimimimimimimimimimimimimimimmmmmiiiiimilililililililiililililliiilil ededeededededededededededdeeddeddagagagagagaaggggggg iiiiii HHHHHHHHHHHHHHananananananananananananananststststststststststtedededededededededededddddddd SSSSSSSkokokokokkooooovv vv v vvvvvvvv memememememememememmememememememmeddddd d ddddd ddddd stststttststststsssttararaararararararaarararararararartt ttttttttt frfrfrffrfrfffrfrfrf a aaaaaaa skskkskkskskkkkkkskkkololololoololololololollo eneneneeeennnenenneennn kkkkkkkkkkkkkkkkkl.ll.l.l.l  
11010001010100000001001010000000000..
HoHHoHHoHoHoHoHHoHoHoHoHoHHoHoHooHoH rsrsrsrsrsrssrsrsrsrsrssssenenenenenenenenenenenenennnenennenss ssss sssss OrOrOrOrOrOrOrOrOrieieieieeieieieeeeeeentntntntntntntnnnn ererererererrrrrininininininiiii gsgsgsgsgsgsgssssklkllkklklklkkllk uubbubububububbubbbbub aaaaaaarrrrrrrrrrrrrrananannnangegegegegegeeegeeeegererrrerereerrerrrrerer r r r rrrrrrrrr orororororororoorororo ieieieieieieieieieeeeeeentntntntntntntntntntnttnntererererereerererrrinininininininninningsgsgsgsgsgsgsgssgsggs-----
lølølølølølølløløløøøløbbbbbbb i i i iiii skskskskskskss ovovovovovovovenenenenene ffffffrarararara kkkkkkkkkl.l.llll 11111.1111.11 3030303030303030
HoHoHoHoHoHoHoHHH rsrsrsrsrsr eneneneneneee s sss sss BrBrBrBrBrrBrB ananananannnd dd ddd ogogogoogogog RRRRRRRedededdedednininininin ngngngngng llllllavavavavavavavererererere sssssshohohohohohow w w www w påpåpåpåpåååååååååå ssssssssskokokokokokokokkokokkkkkkkkkokk lelelelelelelelllllebabbababababababaabaaaaaba---
nenenenenenenenn n nnn nnn klklklklkkklkl...... 1414141414144144
StStStStStStStStSttadadadadadadadaa ioioioioioioioi n n n n nnnnn klklklkllklklkllkl.... 151515151515155 SSSSererererere ieiieieieiieei 2222222 fffffffododododdododododoooooo bobobobobobbooldldldldld kkkkkkamamamamammmmp pp ppp p momomommomm d d d d ddddd ViViViVVViViViViVViV bybybybybybybybbbybybb
EgEgEgEgEgEgEgEgEgEEggebebebebebebebbe jejejejejejjj rgrgrgrgrggggghahahahahahahahhahallllllllllllllllll enenenenenenenen kkkkkkkkll.l.l 111111118.8.8.8 3030300003003030 ––––– 00000000002.2.2.2.22.2.22 000000000000000 FFFFFFFFFeesesesesesee tttttttttt
GuGuGuGuGuuGGGuGuGudsdsddsdsdsstjtjtjtjtjtjtjjtjtt enenenenenenennneseseseseseeeseestetetetetetete
HaHaHaHaHaHaHansnsnsnsnsnsssteteteeteteeetedddd dd KiKiKiKKiKiKiKiKKiK rkrkrkrkrkrkkrkkrkeeeeee ee klklklklklklklkl. 1110101001010100.3333333333.3.3.3. 000000 JeJeJeJeJeJeJJeJetttttttttttttttee eeeee eeee DiDiDiDiDiDiDiDiiDiiiiiisssssssssssssssssssssininininininininnngggggggggggg
FoFoFoFoFooFoFoFoFoF dbdbdbdbdbddbdbdbolololololllolld d d d dddd seseseseses riririririririe e eee ee ee 4:4:44:44:4: EEEEEEEEEEEEIIFIFIFIFIFFFII ----- FFFFFFFFFCCCCCCCCCCC HoHoHoHoHoHoHoHorsrsrsrsrrssrsrseneneenenenenennnennnennennenens sss ssss s (2(2222(22(2(2(22(2(2(22) ) )))))))))) )) klklklklklkkkkklklklkklklklklklk ....... 10101010101111101010101 .3.33.333300000000
ByByByByByBBByByByByByBByByByBByyByyfefefefefefeefefefefeststststststststsss iiii EEEEEEEEEEgegegegegegegegeegg bjbjbjbjbjbjbjb ererererererrgggggggggggg (s((s(s(sss(s(ss(ssss((s(s( eeeeeeeeeee prprprprprprprprpprprprprpprpp ogogoogogogogogoogoooogoooggrararararaarrrrrrr m m mmmm mm sisisisisissiisisiideddededededdededdd 3333333336)6)6)6)6)6))6)6))
KæKæKæKKæKæKæKæKKKKæmpmpmpmpmpmmpmpe eeee eee babababababaabaanknknknkkknknkosososoosooso pipippipipipiipipipipipipiil l lll l llll l iii ii ii iii EgEgEgEgEEgEgEgEgEgEgEEgEEgEgEgEgEgEgEEEgebebebebebebebebebebebbebebjejejejejejejjeeejejejejeeejejergrgrgrgrgrgrgrgrgrrgrggrgrgrrrrgrgghahahahahahahahahahahhhhahah llllllllllllllllllllllllllllllleenenenennenenenenenn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllllll.l.l.l.l 111111111114.4.4.44444
UdUdUdUdUdUdUdUUdUdUdUdUdddU fl flfl flfl fl flugugugugugugguguu t t t ttt t titititiitititititill ll ll l ViViiViViViViV boboboboboobobboorgrgrgrgrgrgrgrrggg mmmmmmmmededededededededededededdededddd HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaaanaaanananananaaaaanaaaa sstststststststststststststttts ededededdeddedededededeedeee -E-E-E-E-EEE-E-E-Egegegegegegeebbjbjerrerg ggg HuHuHuHHHH s-s-s--
hohohohhohohohohohohhhohohhhohohhhhh ldldlldldllddlddlldlldldninininininingngngngngngngnggsfsfsfsfffsffsffororororororooreneneneneneneninininninnng.g.g.g.g.gggggggg. AAAAAAAAAAAfgfgfgfgfggfgggananananannnaa gg g g frfrfrfraa DeDeDDDeDD n n n gag mlmlle e e BrBrBrBBBB uguguugu sss
klkklklklklkllklkklkkkk ... 99.999.9.9.9.9..9999999 000000000000000000000000000000000000 ...... (s(s(ss(s(s(s(s(s(( eeeeeee sisisisisisiidedededededededee 222222222222222)2)2)2)22))2)
BByBByByByByByByByByByByyByByByByBByByByBBBBBBBB fefefefefeefefefeefeefefefeefff ststssttstststtsttmømømømømømømømømøømømømømømømømømømømmømømmmmmmmødedededdedededededdeededdededededdddddddeedd iiiiiiiiiiiiiiiiiii LLLLLLLLLLLLLLunununununuunnunu duddddddddum m MeMeMeMMeMeMedbdbddbororgegerhhusus kkkkkkl.l.ll 1119999.9.9
(s(s(s(s(s(s(s(ss(s(s(s(s(s(s(s(s(ss(ss(s((sss( e eeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeee sississssssiisssssisssss dedededddedeededdededdededdddeedeeeeeee 3333333333333)3)3)3)333))33)3)33)3)))))))

GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGGGuuuGuGuG dsdsdddsdsdsdsdsdsddddssddsdsdddd tjtjtjtjtjtjjtjtjtjtjtjttjtjenenennnenennenneneneenenenneseseesessessesse tetetetetetetetetettttttttette HHHHHanananananananananananananannnnannnna stsststsstsstststssttststededededddeddeddeeee KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKiriririrriri kekekekekekekeeekkekekeke kkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.ll.ll.ll.l.l.l.l.lll.l.l.l.l.llll.l 11111111111110.0.0.0.00000000000000000 30303030303300000000030000000303000003000003030030303000030303030303003000
BRRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRRRBRBBRBBRBRBRRBRBBROEOEEOEOEOEOOEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOOOOOOEOEOEEEEEEEEOEOEOEO N NN N NNNN NN NN N NNNNNNNN N NNNNN feffefefefefefefeffeffeffefefefefeffefefefefffffffeffejrjrjrjrjrjrjrjrrrrrjrrrrjrjrjjrjrjjjj erererereeeeeeeeeree 2222222222222555 555555555 555555555 åråråråårååråååååå sss s s sss ss jujujujujujuujujujujujuuuujubbbibibbbbbbibbibibib ælællææælælælææææælæumumumumumummmmumumummmummumummummmuumu oooooooooooooooooooooggg ggg g g gg g g gg gggg ggg g ggggg blblblblblblblblblblblblblblblblbllblblblblbbbbbbblbbllblbladadadadadadadaddadaaaadadadadadadaaaaaadaadaaaadddd nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrr.r.r.rr.r.r.r.rr.r.rr.rr.r.r.r.rrrrrrrrrrrr 1111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
veveveeeveveveeeeed d dddd d dddddd rererreeeerereereeererrerececececececeeceeeeecceptpptpppptpttptptptptptptptpppppptpppptppppp ioioioioioioioioioioioiooooion n n nn nn nnn n n nnnnnnnnn påpåpåpåpååpååpåpåpåpåpåpåpåååpåpåppåpåpåpåpppå EEEEEEEEEEEEEEEEEEgegegeggegegegegegegegeegggegeggeeeg bbabababababbbabbbbbbbb kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkenenenenenenenenenenennnn kkkkkkkkkkkkkl.ll.l.l.l.lllllll.lllll... 11111111111111111111111114-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4-44-4-4--4 1616161616161616616161611666 (((((((((((((((sesesesesesesesseseeeeeeese sssssssssssssssssssidididiididididdididididdididiidideeee e eee eeee eee ee 5)555)5)5)5)5)55555)5)555)
EgEgEgEgEgEggEggggEgEEgebebebebbebebbbebbbbbbbjejjejejejejeejejejjejjejjejjjjj rgrgrgrgrggrgrgrggg HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHananannnanananananananananannanananna stststststtstststststststststttttts edededededededddededeedededededededededdddeddddddeded SSSSSSSSSSSSStøtøtøtøøtøtøøøtøtøtøtøøtøøtøtøtøtøøtttttttttttttttttttttttttttttefefefeeffefefefefefefffeffe ororororoorororororororororrroreneneneneneneenennennnnenenennenininininininininininiiniii ggggggggggggg EIEEEEEEIEEIEIEEEEEEEEEEE FF F FFF FFFFFFFFFFFFFF F FFFF afafafafafafafafafafffa hohohohohohohohohohoooohohooooooooohoooooldllldldddlddldllllldlldldldlddldldlldlldl erererererererererrrrrrrrrrrrrrre   
babababababababababababbabbabbabbbabbbbbabbabanknknknknkknknknknknknknnknknkkknkkkosososososososososossosssosossosossooooosoooosspipipipiipipiiipipipiiippiiipipipipiipipipp lllllllllllllllllllllll i i iii iiiii klklklklklklklklklklklklklklklkllkklklllububububububububububububububbuuuuuubhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhhuhhuhuhhuhhhhhhhuhuhusesesesesesessesesesesesesesesett tttt vevevevvevevvevvvev d d d d ddd EgEEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEggEgEggggEgggebebebebebebeebebebbebebebebeebbebebe jejejejejejejejejejejejejejejejjeejejejjergrgrgggrgrggrgrgrgrrgrgrgrghahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahaahhhh lllllllllllllllllllllllllllllll eneneneneneneneneneeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkll.ll.l.lll.l..lll.... 1111111111111111199999999999999999
(s(s(s(s(s(s(ss(s(s(( e eeee siisisiisiiiidedededededeededeededededededeedeedeedeedeedddee 1111111111111115)5)5)55)5)5)5)5)5)5555)5)55)5

GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGGGGuGuGGuGuGuuudsdsddsdsdsddsdsdsssssssdddsssstjtjtjtjtjtjttjtjttjtjjtjeneeneeneneneneneneeee eseseseseseseesssseesteteeteetetetetettterrrrrrr
LuLuLuLuLLuLuLuLuL ndndndndndndndn umumumumumumumumu KKKKKKKKKKKKKiririririiriririirirrirkekekekekekekekekekeke kkkkkkkkkkkkk .l.l.l.ll..ll. 9999999999.0.00.00000.000 0 00000 TiTiTiTiTiTTiTiT neneneneneneenenen FFFFFFFFFFFF iriririririiriiirirrriririsesesesesesesesessesesesesenenenenenennenenenennnnettttttttttttttttttt eeeeee
HaHaHaHaHaHaHaHaHaaaHHHansnsnsnsnsnsnsnssnssnsnssstetetetetetetettet d d dddd KiKiKKKiKK rkrkrkrkrkkrkkkee e e eeeee klklklkklklklk ...... 1010000101001011000100.3.33.333333.330 0 000 00 ToToToToToToToTToT rsrsrssrsrssssteteteteteeteteteteeeeennnnnn n nnnnnnn n n RiRiRiRRiRiRiRiRiRiRRRiiRRRiRiRRiRRiRRRRRRRR ngngnngngngngnggnggngnngnnngnggggagagagagagagaagagagagagagagagaggaagagagaarararararararararaararrarrararararrrraraaraa ddddddddddddddddddddddddddd
BuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBBustststststsstststststurururu uuuuud d i i dedeedet t tt t blblblb å.å.å.åå.ååå
AfAfAfAAfAfAfAfAfAAffAAA gagagagagagaaaagagaagangngngngngngngnggggg fffffffrarararara EEEEEEEEgegegegegegegegegeeeebbabababababababaabbakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeneneenenenennennnennennenenennnnenen kkkkkkkkkkkkkkkkkkll.llllllll.l.l.l.llllll. 11111111111133333333333 ((s(sss(s(s(s(s( e ee eee siisisisiiiideddededededededee 44444448)8)8)

GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGGuGGuuudsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdddsdsdsddssstjtjtjtjtjtjtjjtjjjjjjjtttjjjeneenenenenennnnenennnnnnnennennennennenenee eeeeeeeseseseseseeeeesesestetetettetetetettette
HaHaHHaHaHaHaHaHHaHHaHaHaHHaHaaHaHaHHaH nsnnnnnsnsnnnnsnsnsnsn tetetetetetetedd ddd dddddd KKiKiK rkrkrkke e eee klklk .. 10100.33.30 0 0 TiTiTiTTiT nennnnenennen FFFFFFFririririiririr sesesesesesessseneneneneeneetttttttttttttttt eeeeeeeee

GuGuGuGudsdsdsddsstjtjtjtjenenenesesestete
HaHaHaHHHannsnstetted d KiKiKKiKirkrkrkrkkkr eeee ee klkklklklkklkkk ... 1010100100.3.3.3.3.330 0 000 TiTiiTiTiTiT nenenenenene FFFFFFFriririiririiseseseeseseseeeneneneneneeenenenetttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeee

BuBuBuBuststtururuurururur uuuuuuuddddd d i i ii dededededddedeet t tttt blblblblbllåå.å.å.å.

AfAfAfAfAfAfgggagag ngnngnnn ffffra EEgeegebababababbakkkkkkkkkkkkkk eneneneneenen kkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.l. 11111111111111111113333333 (s(s(s(s(s(s(s(s(s(ss((((s(s(s((((( e e e eee eeeeeeeeee siisiiisisisisisidededededdedededededdddded 444448)8)8)8)88))888)))))))
InInnggegegg n nn gugg dsdsdsssd jjjtjjtjtjenenesesese teteteteterrrrrr



39BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

GuGuGuGuuGuuGuuGuGuuudsdsdddddsdsdsddsdsdssd tjtjtjtjtjjtjeneeee esesesesseesesessssssssstetetetetteteeteetetetee
HaHaHaHaHaHHaHaHaHaHaHaaaHaHaHHHHaHHaaHaaaHHansnnsnsnnsnsnsnsnsnsnsssnssnnnnsnn tttetetetettttt d dd KiiKiKiKiiiiiiiiiirkkrkrkrkrkrkrkrkrkrkkrkrkkrkrkeee e eeeeee klklklklklkklkkkklkkklklkl. 10101010101010101010101010001 .33.33.3.3.33.3.33333. 00000000000000 JJJyJyJyJyJyJyJyJyJyyyyyttttttttttttttt e IbIIbIIIIbbIbIbIbbbsesess n

BuBuBuBuBuBuBuuBuBuBuBuBuuuBuBBuuuuBuuuBuustststtstttststsstsstststtstttsttururururururrurururuurururuuuur tttttttttttttttttilililililililiililiiiliililll SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSnananannananannanaanannnnnnnaanaaaptptptptptptptptptptptptpptpppptptp unununnunununununununununuunuuuuuuuunununuuuuunun......
AfAfAAAfAfAffAffAfAAfAfAAfAfAfAAAffAfAAAfAfffAfA gggaggaggggggggaggggg ngngngnnnnngng ffffrararrararra EEEEEgegegegegegegeggggegegeggggegegegeggeeegggg bababababbbabababbababababakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkenenenenenenennenenenenennnenee kkkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.l.llll.lll. 13.3333333 00 (se side 48)
EgEgEgEgEgEEEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEgEEgEEgEEEEg bebebebebbbbbebebebbbebebebbebbbebebebeebebebebebbbbebbebakakakakakaaakakakaakaaaaaaaaaaakkekkekeekek nsnsnsnsnnsnnnnnnnnsnsnsnns VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeenenenennenneenneeeenee nenenenenenenenenenenenenenennenennnnnneen r rrrr r rr r rrrr afafafaafafafafafafafaffafafaafhohhhohhohohohhohohohhhoolddddldldldlddddddldlddlddddeerererererrererreeee bbbbbbbbbanananaankospil på 
EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEggEEgggEggggggebebebebebebbebebebebebebeebebebeebbebakakakakakkkkakkakakkkakkakkaakakaaakkkkkkekekekekkkekekekekeekeekkekkkkeeeeekekekkeeeekek n nnnnnnnnnnnnnnnnnn klklkllllll.. 1999191999991911911919991999.0.0.0.0.00.0.0.00000.0.00000000000000
GuGuGuGuGGuGGGGuGuGuGGGuG dsdsdsdsdsdsddsdsdsdddddddddd tjtjtjtjtjtjtjjtjtjtjjjttjjt enenenenenenenenenenennennenenenenenenenneneneseseseeseeeseseesesseeeseseeeeeseessseeee ttetetetetetetetetetetetetettteteteteeeeeee
LuLuLuLuuLuLLuuLundndndndndndndnddndndnddnddnddndnddndndddddumumumumumumumumummumummmummumm KKKKKKKKKKKKKKKKKiririririririrrrirrrrrrrrkekekekekekekekekekekekekkekekkek kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk .l.l.l.ll.l.l.l.ll.ll 1111111111111.111111111 00 Jytytytytytty teteteteteteteteetetette IIIbsen
CiCiCiCiCCiCCCCCCiCiCiCiCCCCCCCCCCC rkrkrkrkrkkrkrkrkrkrkr usususususssussus KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKrororooorororoooorooronenenenenenenneneneneneneeeen lllllllllllavavavavavavavavavavaavvvvvvavererererererereeererereeeeee eeeeeeeeeeftermiddddddagsforestilling på 
RåRåRåRåRåRåRåRåRåRåRåRåRåRååRååååR dvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvvdvdvdvvdvdvvedededededededededeeededeeeeeee KKKKKKKKKKKKKKKæææræræræærræærærærærrærrgågågåggågågågåågågågågågågååågårdrdrdrdrdrdrddddrddrdrdrdrddddrrddssssssssssssss mamamamamamamaamamammmamarkrkrkrk (se side 33).
ByByByByByByByByByByByByByByByyyByyByBByByyyfefefefefefefeffestststststssttmømømømømømømømømømømømømøømmøømøømøm dddedededededdededededededdeddddddde iiiiiiiiiiii LLLLLLLLLLunununununnunununnunnnuu dududududududududdudududdududddudd m m mm m m mmmm mm mm MeM dborgegeg rhusu  kl.l.ll. 1119999 (s(s(se ee
sisisisisisisisisisissisisisisisiiiisissisidedededededededededededdeddede 3333333333333333)3)3)3)33)3)3)3)3)3)3)3)3)3)))

BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeeBBBeBeBeeesøsøsøsøsøsøsøsøsøsøøsøøg g g g gg gggg ggggg i i i iiiiii FæFæFæFæFæFæFæFæFæFæFængngngngngngngngngngnnngngslslsslsslslslslslslllllssllllsllsss eteteteeteteteteteetteteee mmmmmmmmmmmmmedededededededededededdedddededed HHHHHHHHHHHHHananananannannnstststs edededdededeed-E-E-EE-E-Egegggegegegeeg bjbjbjbjbjbjjjererererrg g gg HuHuHHHuHuHuH s-s-s-s
hohohohohohohohohohohohohhhooholdldldldldldldldldldldddddninininininininininiinininn ngngngngngngngngngngnnn sfsfsffsfsfsfsfsfsfsfsforororororrorororroorenennenenenenennnininininininnnininnininni ggg.ggg MMMMMMødødødødødødødøde eeeeeee veeeeveveed dd d dd dd ininininininnnnnndgdgdgdgdgdgdgd anananananana gegegegegeenn n n klklklklkl.. 
1515151515151515151515155.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.33.30.0.0.0.0.0.00.0.0.00.. (((((((((((((((((((sesesesesesesesessesese sssssssssssssiidiididididdiiddidi eeeeeeeeeee 2222222222222222 )))))
ToToToToToToToToToToTToToooooorsrsrsrsrrsrsrsrsrrsrsrssr dadadadadadadadadadadadaddadad gsgsgsgsgsgsgssgsgsgsgggsgsununununununuuuunuunu dededededededededededdd rhrhrrhrhhhrrhhrhrrhhhololololololldndndnddndnddnnnd inininininng g g g g gg påpåpåpåpåpåppåpå EEEEEEEEgegegegegebabababbb kkkkkkkkkenenenen kkkkl.l.l.lll 1114.4.0000 ...
BeBeBeBeBeBBeBeBBeBeBBesøsøsøsøsøsøsøsøøsøsøøg g gg g g ggg gg afafafafafafaffafffafaffaa oooooooooorrkrkrkrkrkrrkrr ididididididiidididdidide e e e e e KnKKnKnKnKnKnKKKKKKKKnK udududududu . ..
EgEgEgEgEEgEgEgEgEgEEgEgEgEEE bebebebebebebbbebebbbebbakakakakakakakakakakkkkakkkekekekekekekekekeek n n n n n n n n n klklklklklklklklklklllllkl... 1414141414141411441 .0.0.0.00.0.0.00 0 0 0000 FoFooForererereer drdrdrrdragagagaggaggagagaggag vvvvvvvvvedededededededededededeed oooooooooooorkrkrkrkrkrrrkrkiddddididddemeemememememmmemmme anannannanna dededeededededddd nnn nnnn nn n nn
ErErErEErErErErErErErErErErErErErErErEErEErE ikikikikikikikikikikikkiikiikikkikkk NNNNNNNNNNNNNieieieieieieiiieieii lslslslslslslslsl enenenenennenennnnee ....  DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeD rrrr r rrr r vivivivivvvill l ll vævævævævv rerereree mmmmmmuulululu igigigggiggghehehehehehehheeddddd d fofofor r atatat kkkkøbøbøbøbe.e.e.e

ByByByByByByBByByByBBBB fefefefefefefefefefefeffefefeststststststststtstsstsstsst iiiiiiiiiiiiiii LLLLLLLLLLLLLLLunununuuuuunununndududummmmmm klklklklklkl.. . 10010 iiii LLLLunununndudududuum m mm MeMeMedbdbdbd ororororooro gegegegegegggg rhrhrhrhrhrr usususuuss 
(s(sss(s(((s(s(s(s(s(s(sssssee e eeee e e eeee sisisisisisisisisiis dededededededededdedededdeddedededde 33333333333)3)33)3)3)3)3)333))
LoLoLoLoLooLoLLLLLoLLL ppppppppppppppp emememememememeeee ararararararararrrrkekkekekekekekkkk dd dd d påpåpåpåpååpåpåpp ppppppppppplalalalaalaalladsddsdsdsd enenenennn vvvvvededededed RRRRRRRRådådåådådådådååddådådveveveveveveeeevevvved dd dddd d dd MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaskskskskskskskskskskkininininininninininnfafafafaffaffaffafaafaaaf ----
brbrbrbrrbrbrbbrrbrbrrbrbrbbb ikikikikkikikikikikik kkkkkkkkkkl.lll.ll. 1111111110-0-0-0-0-0 141414141414141 ((((((((seseseseseseeseses sssssssssssidiidididiiddiddidee e eee 33333333333333 ))))))
GuGuGuGuddsdddsdsttjtjtjtjttjjenenennesessestetetteteteee
HaHaHaaaaaannnsnnsnsnnn tetetetet d d d d KiKiKiKKirkrkrkrkrkr e e eee klklklklkl... 101010101010101010.3.33333.33333000000000 TTiTiTiTiTiTiTiTT nenenenenenenn FFFFFFFFriririiirriririirisesesesesesseseennennnenenenn ttttttttttttttteeeeeeeeee
BuBuBuuuBuBuuustststttsststtururuuuuuruu rrrrrrunununununununnnu dtdtddtdtdtddd ooooooom mmmmmmmm m ByByByBByByByyByByyyghghghghgghgghg olololm m m mmm SøSøSøSø....
AfAfAfAfAfAffAfAffAfAfAfgaggagagagagagagggagg ngnnggggnngngggggg ffffffffrararararararraarrr EEEEEEEEEgeggebababababaababaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eneneneneneneneneen kkkkkkkklll.ll.l 11111111133333333333333 (s(s(s(s((s(s(s(s(s(seeeeeeeeee sissisissisisisisis dedededededededeededddd 444444444448)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8))))

SoSoSooSSognggngngngngnnnngngngng eue dfldddflflflddfldflfluuugtgtgt ttttilili FFFrereredededeeeririiir cicia.a.a.a.a.aa.aa.a..a..a. AAAAAAAAAAAAAAfgfgfgfggfgfgfgfgfgggananananananannnnnnnnannnggggggg g gggg gggg frfrfrfrfrfrffrffrfrfrff aa a aa a aaaaa HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHHaHHHHH nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnnn teteteteteteteteteteettetteteed d dddddd dd dddddd
KiKiKiKKiKiKiiKiiiiK rkrkrkrkkrkrkkkkrkrkkr ee e eee e e eeee klklklklklklklklklkkkl. 9.99 00000 (((seee sssidididi ee 42424224 )))))

GuGuGuGuGuGuuuudsdsddsdsdd tjtjtjtjjennnenennesesesesese teteeteterrrr
LuLuLuLL ndndndumumum KKKKKirririrkekekek kkkl.l.l. 99.0.0000000000 TTTiTTiTiTiTiTiiiiiiineneneneneneneeneenee FFFFFFFFririririririrriiiiiisesesesesesesessssss neneneneneeneeen tttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
HaHHaHaansnsnssnssstettetetetet dd dddd KiKiKiKiKK rkrrkrkkkee ee klklklklklklkl... 101010000100011 3.3..3.3.3.33.33300000000000 TiTiTiTiTiTiiT nnenneneeeene FFFFFFFFFFFFriririririiriiiiiiiisesseseseseeseeeseeeseeeneneneneneneneneneeneneneneeennnnneenetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
EgEEgEgEgEEgEEEE ebbbbjejeeergrgrggrgrgg HHHHHHHananananststsststededededededdd SSSSSSSSSSSSSSSStøtøtøtøtøtøtøtøtøtøtøtøtøtøttøtøtøøøøøtøtøøtøøøtøøøøttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttefefefeffeefffefeffefeeefeffefefeeffefe ororororoororororororororororrroroorrorororoorrrrrrororenenenenenenennenenenenenenennenneneneneneenneneeneneennnnininininninninnninininninininninnnnnnnnnnngggggggggg EIEIEIEIEIEIEIEIEEIEIEIIEIEIEIEIEIEEE FF F FFFFFF FFFFFFFFFFFFFF afafafafafaaafafafaffaafafafafafa hohohohoohohoohohohohohohohohohoohohhhoohohohhhhh ldldldldldldlddldldlddldldlddlldddddderrerrererererereereee  
bababbabbbb nknknkkknknknn osososo pipipil i ii i i ii klklklklkllkklk ubbububububbu huhuuhuhuhuuhuuuseseseeeseeseeesesesssssssettttttttttttttttt tt t vevevevevveevevevvvvveveveveveeevevevved ddd dd dddd EgEgEgEgEgEEgEgEEgEgEgEgEgEggEgggEggEggEgE eebebebebebebebebbbbjejejejejeejejejeej rgrgrgrgrgrgrgrgrgrgghhhhhhahahahahahhhhahhahahhh lllllllllllllllllllllllllll enenenenenennnenennnnene kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.ll.llll..l.l.l.l..llll 11111111111111111111999999999999999999999
(ss( e e sisiiiidedededed 1111115)5)5
GuGuuuGG dsddsdsdsdsdsdstjtjtjtjtjt enennnese teeeeeet ppppå åå ååå EgEgEgEgEgEEEgEgEgEgEgEgEgEgEEgEgEgEgebebebbbebbeeeeeebakakkkkkkkkkkkkkkaka kekkekekekkekkennn nnnn klklklkkkll... 1414141414141414141144.33.3.33333.33333333. 0 00 0 000 0000000000 TiTiTiTiTiTiTiTiTiiiiTiTiiTiTiTiiT nnneeneenennnnnennnn FFFFFFFFFFFFFririririirisesesesee---
nenetttttt e e e e (k(k(k(k(kkk(k(kafafafafafafafafaffeff ffffffffrararaararararaara kkkkkkkkkkkkklll.l.ll.l 11111114)4)4)4

Se også kalenderen på www.hansted-egebjerg.dk
I baggrunden ses et billede, som Leif H. Kristensen har taget af Lille Hansted Å. 

Billedserien kan ses på www.hansted-egebjerg.dk
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Hansted Kirke kl. 10.30 TiTT nenenenene FFFFFFFFFFFFFFririririiririririririiririrriiirr sesesseseseseenennenenenenenenenenenenennnenennnenetttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeee

Bustur til Stjernholm Museeeum. EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnnnEEEntrtrtrtrrtrtrtrtrrrrréééééé é ééééé é é ééé éé 22522525252525252522522525222222222 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkr.rr.r.rr.rrr.rrr.rrr.rr.r.
Afgang fra Egebakken kl. 13 (se ee sisisisidedededede 44444444444888)888888888

Egebakkens Venner afholder bankospil på åååå EgEgEgggggEggEge-eeee
bakken kl. 19.00

ÅbÅbbenenentt t huhuhuus s s i i i i AkAkAkAktiitit vivivivitetetetetstststscecececentntntrerereret t t påpåpåå EEEEEEEgegegegegegegeg babababababbbbbbb kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkenenenenenenenenene fffffffffffffrararararararaa kkkkkkkkl.l.ll.l.l.lll  
9.99.303000 (((seseseee ssssididididdeeee 49494949)))
GuGGuGuG dsdsdsdd tjtjtjjt enenenesestetetterrr
LuLuLLuL ndndndnndumumumumum KKKKKKKKKKirirrkekekekeeee kkkkkl.ll. 9999.0.0.00.00 00 TiTiTiT neneeeneeene FFFFFFFFFFFririririrrirriseseseseseseesseenenneneneneeneenn tttttttttttttttttttttteeeeeeee
HaHaHaHaHansnsnsnsnsnstetetetetedd ddd KKiKiKiKirkkrkrkrke eeeee klkllklklklkl.. 10100100000.3.33.330 00000 TiTiiTiTiTiinenenenennenenen FFFFFFFriririririririrririrrrrrriseseseseneneneneneeneettttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeee
GuGuGuuGuG dsdsdsdd tjtjenenesesee tetetetete 

HaHaHaHaHaHaHHaHannnsnsnnsnsted d KiKiiirkrkrke ee klklk . 1010100000.3.3.33.3333.3333000 0000000000 TiTiTiTiTTiTiTiTTiTiT nenenen FFFFFFFFFFFriririririiriiiriseseseeeneneneneneeen ttttttttttt eeeeeeeeeee
BuBuBuBuBuBuBBuuustststststtstssturururururrrururr ttilil BBBBBBazazazazaza ararara WWessssstttttttttt
AfAfAfAfAfAfAfAfAfA gagagagaganngngngngn ffffffffffffrarararararaaa EEEEEEEEEEgegegegegegegeegeegeeeg bbabbbabababbbbbab kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkenenenenenenenennennne kkkkkl.l.l.l.ll.l.l. 1111111113333333 (s(s(s(s(s(ss(s(see e eee ee sisisisiisiiidedededed 444444448)88)8)8)8)88888



40 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE:   Oversigt over gudstjenester
 

GudstjenesterGudstjenester Lundum kirkeLundum kirke Hansted kirkeHansted kirke
Søndag d. 26. maj
Trinitatis Se Hansted 10.30 Jette Dissing

Søndag d. 2. juni
1. søndag efter trinitatis 10.30 Jette Dissing 9.00 Jette Dissing 

Søndag d. 9. juni
2. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Jette Dissing

Søndag d. 16. juni
3. søndag efter trinitatis 9.00 Jette Dissing 10.30 Jette Dissing

Søndag d. 23. juni
4. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Jette Dissing

Søndag d. 30. juni
5. søndag efter trinitatis

17.00 andagt 
Tine Frisenette

Hansted 10.30 indsættelses-
gudstjeneste Tine Frisenette

Søndag d. 7. juli
6. søndag efter trinitatis 9.00 Tine Frisenette 10.30 Tine Frisenette

Søndag d. 14. juli
7. søndag efter trinitatis Se Hansted 9.00 Tine Frisenette

Søndag d. 21. juli
8. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Tine Frisenette

Søndag d. 28. juli
9. søndag efter trinitatis Ingen gudstjeneste

Søndag d. 4. august
10. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Jytte Ibsen

Søndag d. 11. august
11. søndag efter trinitatis 9.00 Jytte Ibsen Se Lundum

Søndag d. 18. august
12. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Tine Frisenette

Søndag d. 25. august
13. søndag efter trinitatis 9.00 Tine Frisenette 10.30 Tine Frisenette

Søndag d. 1. september
14. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Tine Frisenette

Søndag d. 8. september
15. søndag efter trinitatis 9.00 Tine Frisenette 10.30 Tine Frisenette

Søndag d. 15. september
16. søndag efter trinitatis Se Hansted 10.30 Tine Frisenette

Ret til ændringer forbeholdes   
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Formand for menighedsrådet i Lundum: Formand for menighedsrådet i Lundum: 
Asger Højland Lorentzen, Lundumhedevej 77, 

8700 Horsens. Tlf. 75 65 47 03
Formand for menighedsrådet i Hansted: Formand for menighedsrådet i Hansted: 

Carl Oluf Madsen, Hanstedvej 15, 
8700 Horsens. Tlf. 75 65 63 30

Gudstjenester på EgebakkenGudstjenester på Egebakken

Enhver er velkommenEnhver er velkommen

Kaffe kl. 14.00
Gudstjeneste
kl. 14.30

Onsdag 26. juni
Onsdag 28. aug. 
Onsdag 25. sep.

}{
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 Graver ved 
Lundum KirkeLundum Kirke

Ole Leth - Mobil 40 21 66 04
Askeholm 59, 8700 Horsens.

ohleth@stofanet.dk

Graver vedGraver ved
Hansted KirkeHansted Kirke

Ole Leth - tlf. 75 65 67 04
hanstedkirkegaard@mail.dk

Kirkekontoret - Stængervej 1Kirkekontoret - Stængervej 1
8700 Horsens - Tlf. 75 65 61 418700 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: Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dkwww.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:Lundum kirke:
www.lundum.dkwww.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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Sogneudfl ugt Sogneudfl ugt 
til Fredericiatil Fredericia
onsdag d. 21. august 2013
I år går sogneudfl ugten til Fredericia.

Turen starter som sædvanlig med afgang kl. 9.00 fra 
Hansted Kirke.

Vi skal besøge Christianskirken, der er udsmykket af 
Bjørn Nørgaard.

Formiddagskaffen indtager vi i kirken og får
derefter en gennemgang af kunstværket: “Du skal 
elske din fjende”.

Herefter kører vi en tur rundt om Fredericia for til sidst 
at ankomme til Restaurant ”Oven Vande”, hvor vi ind-
tager middagen med udsigt over havnen.

Efter middagen får vi en guide med på bussen. Vi vil 
køre langs med voldene og få fortalt om fæstningsan-
læggene og Fredericias historie. Der bliver mulighed 
for at besigtige voldene, men man kan også blive i 
bussen.

På vej hjem slår vi lige et slag forbi Gammelby Mølle, 
der serverer kaffe og hjemmebagt kringle.

Vi er hjemme ca. 16.30.

Turen koster de sædvanlige 200 kr., og der er tilmel-
ding senest fredag d. 9. august til:

Pia på Kirkekontoret: 75 65 61 41 (i kontorets åb-
ningstid), e-mail: pss@km.dk

Birthe: 30 26 63 57 (efter kl. 15.00), e-mail: 
spc-bc@mail.dk 

Willy: 51 29 28 49, e-mail: lundum.station@mail.dk

Vi glæder os til endnu en hyggelig sogneudfl ugt

Lundum Hansted Menighedsråd
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Kl. 7.00 fredag den 3. maj kørte vi fra 
Hansted mod Sjælland. Bussen var 
fuld af måske stadig lidt søvnige, men 
glade, nykonfi rmerede unge menne-
sker samt fi re lidt ældre - nemlig Svend 
Jørgensen, Ann Natorp Tobiesen, Ka-
rin Helbo og Bettina Christensen. Vi 
skulle af sted på den årlige konfi r-
mandudfl ugt. 

Første stop var i Bagsværd, hvor vi 
besøgte vores tidligere sognepræst, 
Torsten Ringgaard, som havde lavet 
morgenmad til os – dejligt med en kop 
varm kaffe og hjemmebagte boller. Vi 

så hans nye kirke, og efter en kort an-
dagt fi k vi også lige set hans nye hjem. 
Derefter blev vi fragtet ind til Køben-
havn, hvor vi havde en aftale med Ko-
foeds Kælder, der gerne ville fortælle 
os om et nyt projekt, som omhandler 
et stort stykke opsøgende arbejde med 
det stigende antal hjemløse unge i vo-
res hovedstad. Her blev der også taget 
rigtig godt imod os, og vi fi k en meget 
fi n gennemgang af baggrunden for det 
arbejde stedet udfører. 
Så var det tid til en tur på Strøget - alle 
trængte til at få rørt sig lidt. Kl. 15.00 

stod vi foran Tivolis hovedindgang, og  
det blev en rigtig dejlig eftermiddag i 
den gamle have. Vejret var jo heldigvis 
helt perfekt til forlystelser og isspis-
ning. 
Kl. 20.00 tog vi afsked med Torsten 
og vendte bussen mod Hansted igen. 
En meget meget hyggelig og vellykket 
dag var slut. 
Godt fyldt op af en masse snak og gode 
indtryk tog vi ”gamle” afsked med en 
fl ok dejlige unge mennesker, som vi 
kun kan være stolte af at have haft med 
i byen.

Konfi rmandudfl ugtKonfi rmandudfl ugt
Af Bettina Christensen og Karin Helbo

Kære konfi rmanderKære konfi rmander
Heldigvis havde Lundum og Han-
sted menighedsråd endnu ikke fået 
ansat en fast præst ved kirkerne, da 
I skulle konfi rmeres. Af den årsag 
fi k jer æren af at konfi rmere jer, 
hvilket var en stor glæde for mig. 
Tak for en vidunderlig skøn formid-
dag sammen med jer og jeres fami-
lie.

Kærlig hilsen
Torsten Ringgaard.  

HANSTED KIRKE:HANSTED KIRKE:  Konfi rmationKonfi rmation
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Den 6. marts besluttede menigheds-
rådene i Lundum og Hansted efter 

prøveprædiken og samtale enstemmigt 
at indstille Tine Frisenette som nr. 1 til 
stillingen som sognepræst i Lundum-
Hansted Pastorat. Endelig d. 22. april 
modtog vi besked fra Kirkeministeriet, 
om at Tine nu er konstitueret i stillin-
gen som sognepræst fra 1. juli 2013.

Menighedsrådene ser meget frem til 
det kommende samarbejde. Indsæt-
telsesgudstjenesten bliver søndag d. 
30. juni kl. 10.30 i Hansted Kirke med 

         LUNDUM OG HANSTED MENIGHEDSRÅD:  Præstesituationen og sogneindsamling

Mit navn er Tine Frisenette, og jeg 
er den nye præst i Lundum-Han-

sted sogne. 
Jeg har været præst i 7 år og kommer 
fra en stilling dels som valgmenig-
hedspræst og dels som sognepræst. Jeg 
er 49 år og har tre store børn. Jeg har 
også en lærerbaggrund, inden jeg be-
gyndte teologistudiet. 
Jeg glæder mig meget til at begynde i 
Lundum-Hansted og lære området at 
kende.

Tine Frisenette

SOGNEINDSAMLINGSOGNEINDSAMLING
Resultatet af indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp til kampen mod 

sult søndag den 10. marts i Lundum og Hansted sogne

Vores nye præstVores nye præst

Søndag den 10. marts var der sogneindsamling til fordel 
for Folkekirkens Nødhjælp.

Det var en bidende kold dag, og desværre nåede vi ikke 
rundt til alle i de 2 sogne.

Der blev indsamlet kr. 3.500,-. Tak for alle bidrag. Også tak 
til Netto og Kagehuset i Egebjerg, hvor vi lov til at stille 

indsamlingsbøsser.

En stor tak til indsamlerne. 

Venlig hilsen

Menighedsrådene i Lundum og Hansted

efterfølgende reception i Kirkehuset, 
hvor alle kan få lejlighed til at hilse på 
vores nye præst. 

Samme dag bliver der en andagt i Lun-
dum kl. 17.00 og derefter reception i 
Medborgerhuset.

Endelig vil menighedsrådene takke 
Jette Dissing, der velvilligt har stillet 
sig til rådighed som konstitueret sog-
nepræst i månederne maj og juni.

Menighedsrådene i Lundum og Han-
sted

Når Dannebrog går til topsNår Dannebrog går til tops
Læserindlæg fra Christina Rasmussen

Ifølge det gamle sagn faldt Danne-
brog ned fra himlen og sikrede da-

nerne sejren i Estland i 1219. Det er ef-
terhånden længe siden, og Dannebrog 
har siden 1854 vejret i toppen af dan-
ske fl agstænger et utal af gange – for at 
fejre offi cielle, kirkelige, militære og 
personlige mærkedage. 
Jeg er for traditioner, næste hver og 
en – jeg nyder at hejse fl aget til tops, 

fejre konfi rmanderne i byen, nabo-
ens guldbryllup, Danmarks befrielse, 
grundlovsdag og alle de andre. Og når 
man kigger hen over byen, er der rigtig 
mange fl agstænger. 
Så her en opfordring til at hejse fl aget 
– det ser så fl ot ud, og man bliver så 
glad…
Flagdagene kan ses på:
www.borger.dk/Sider/Flagdage.aspx
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EGEBAKKEN: Sommeraktiviteter på Egebakken

 Ugeskema for sommeraktiviteter på EgebakkenUgeskema for sommeraktiviteter på Egebakken
Ugeskema 
Sommer 2013

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl. 9.00 Krolf

Kl. 9.30 Malehold Gymnas  k

Kl. 10.00 Gymnas  k Bowling

Kl. 13.00 Små ture i 
bus

Små ture i 
bus

Kl. 13.30 Cykelhold Krolf /
Petanque

Kortspil Bobspil

Sommerens ture i Sommerens ture i Tamdrupbussen 2013Tamdrupbussen 2013
Er et tilbud om små eftermiddagsture i sommerhalvåret, for pensionister fra lokalområdet 
og beboere i ældreboliger. Turene starter fra Egebakken kl. 13.00, og man er hjemme ca. kl. 
16.00. Turene er som udgangspunkt gratis, idet Centerrådet betaler leje af bus. Der kan dog 
være udgifter til entre og kaffe. Man melder sig til på skema på opslagstavlen eller hos akti-
vitetsmedarbejderen, der bestiller kaffen i cafeen. Den skal man selv huske at betale.

Tirsdag den 28/5 kl. 13 Besøg hos Eva og Johs. Søvang
Tirsdag den 4/6 kl. 13 Hjortsvang Museum. Entré 30 kr.
Tirsdag den 25/6 kl. 13 Lille Malund. Entré 50 kr.
Mandag den 8/7 kl. 13 Køretur i det blå
Tirsdag den 23/7 kl. 13 Køretur i det blå
Tirsdag den 6/8 kl. 13 Tur til Snaptun
Tirsdag den 20/8 kl. 13 Rundt om Bygholm Sø
Mandag den 2/9 kl. 13 Besøg på Stjernholm Museum. Entré 25 kr.
Tirsdag den 17/9 kl. 13 Besøg i Bazar West

Ret til ændringer / overraskelser forbeholdes
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Egebakkens aktiviteteraktiviteter

EGEBAKKEN: Aktiviteter

Juni
17/6 – 21/6 Kulturfestival på aktivitetscentrene Egebakken, Hat-

ting, Tamdrup, Birkebo og Søndergården hele ugen. 
Se annonce andetsteds i bladet og få udførligt pro-
gram på Egebakken.

Juli
Ingen aktiviteter i juli

August
6/8 kl. 19.00 Bankospil
15/8 kl. 14.00 Torsdagsunderholdning v/Vennerne

Besøg af orkide Knud. Entre 40 kr. inkl. kaffe
September
3/9 kl. 19.00 Bankospil
5/9 kl. 9.30 Åbent hus i Aktivitetscenteret. Se annonce herunder.

Yderligere aktiviteter – se næste nummer af BROEN
 

Kom tilKom til Åbent Hus
i Aktivitetscentret på Egebakkeni Aktivitetscentret på Egebakken

Torsdag d. 5/9 kl. 9.30
Her vil vejledere på de forskellige hold/grupper være til stede for at vise og for-
tælle om deres hobby/interesse.

Du er velkommen til at kigge forbi og se centret, få en snak og evt. melde dig til.
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EGEBAKKEN: Kulturfestival
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EGEBAKKEN: Kulturfestival
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Egebakkens Egebakkens 
VennerVenner
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. 24 95 90 24 

Egebakkens Venner
Generalforsamling, torsdag den 21. marts 2013.

Valg af dirigent: Erling Nielsen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget 
og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet.
Formandens beretning: Formanden startede med at mindes dem, der var gået 
bort. Foreningen har p.t. 160 medlemmer. Vi har afholdt bankospil med god 
tilslutning. Det er ikke noget, vi tjener noget på, men det er en god aften. Det er 
stadig på ide-plan at afholde bankospil om eftermiddagen. Busturen i maj var en 
stor succes. Turen gik over Bjerre Herred til Korning Kro, hvor der var eftermid-
dagskaffe. Derefter til Nim, Underup og over Lundum hjem til Egebakken. Hans 
takkede Vagn for en fl ot tilrettelagt tur. Vores torsdags underholdning har også 
fi n tilslutning. Og til de fester, vi holder alene og sammen med Centerrådet, er 
der fuldt hus med mange på venteliste. Julecafeen var også en fi n dag med rigtig 
mange besøgende og et pænt overskud. Julehygge med julegave til beboerne: 
En middag i januar, der bestod af hønsekødssuppe med ris og rosiner, tarteletter 
med høns i asparges, kaffe og kage. Tommy spillede til, også en fi n dag. Ingen 
løgplantedag i år. Der er sat mange løg allerede. Der er mange, der spiller krolf. 
Det starter igen onsdag den 17. april. Vores kor er også godt i gang med 27 
sangere og Kenny som korleder. Tak til personale, Jytte og Centerråd for godt 
samarbejde. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Regnskab:  Vagn læste regnskabet op. Vi har en formue på kr. 63.000,00. Det er 
vist ok. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Valg til bestyrelse: Hans Thomsen ønskede ikke genvalg. Annelise Faber Niel-
sen og Alf Jensen modtag genvalg, og Lis Stouby blev nyvalgt til bestyrelsen. 
Lykke Andersen fortsætter som beboerrep., og Jytte Guldmann som personale 
rep.  Til revisor blev Børge Ronge genvalgt. 
Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
Eventuelt: Hans takkede af som formand. Han mener der skal nye kræfter til. 
Hans har mange andre gøremål på Egebakken, så han bliver ved med at komme 
meget derop. Vagn takkede Hans for hans tid som formand, og han fi k overrakt 
vin, og der var blomster til Solveig som tak for hendes store hjælp i køkkenet. 
Derefter fortalte Hans lidt om Egebakkens Venners tilblivelse.
Egebjerg, den 22. marts 2013.
Annelise Faber Nielsen

EGEBAKKEN: Egebakkens Venners generalforsamling
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EGEBAKKEN: Centerrådets årsmøde

CenterrådetCenterrådet på  på 
EgebakkenEgebakken
Adresseliste:
Formand: Arne Jensen, 
Rådvedvej 77
Tlf. 40 12 90 43  
Næstformand: Lissi Voss Jepsen, 
Hanstedvej 53  
Tlf. 27 14 53 96
Kasserer: Bernt Stiboll, 
Egesholm 31 
Tlf. 75 65 62 66 
Kaj Leon Jensen, 
Birkeholm 9a 
Tlf. 75 78 13 44
Elly Juhl, 
Askeholm 53
Tlf. 20 83 62 29 
1.sup. Joan Jensen, 
Fjordparken 234, Horsens 
Tlf. 23 26 35 84  
2.sup. Elisabeth Pedersen, 
Vesterhøjsvej 34 
Tlf. 30 88 25 20 
Sekretær, Personalerepræsentant: 
Jytte Guldmann
Tlf. 24 95 90 24

 Centerrådet
Årsmøde 21/3 2013 på Egebakken

På Centerrådets årsmøde blev Arne Jensen valgt som for-
mand. Læs om Arne Jensen på de næste sider. 

Der var kampvalg om posterne som centerrådsmedlemmer 
og - suppleanter. Elly Juhl og Lissi Voss Jepsen blev valgt 
som centerrådsmedlemmer. Joan Jensen og Elisabeth Pe-
dersen blev valgt som suppleanter. Thommy Jakobsen blev 
valgt som revisorsuppleant. 

Herefter har Centerrådet følgende sammensætning: 

KLINIK MAZO TILBYDER
zoneterapi / massage
kranio sakral terapi

kost & vitamin vejledning
øreakupunktur

Linda Thygesen
Gl. Kirkevej 8 R

Egebjerg
8700 Horsens

linda@klinikmazo.dk

40 14 88 00



54 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

ArnestedetArnestedet
Arne Jensen byder indenfor 

og fortæller om sit liv 
fra landmandssøn til direktør for Dan-
marks JordbrugsForskning, senior-
rådgiver for rektor på Syddansk Uni-
versitet og formand for Egebakkens 
Centerråd.
Den, der lever skjult lever godt, smiler 
Arne Jensen over mine genvordighe-
der med at fi nde den godt skjulte fæl-
les privatvej i landsbyen Rådved ved 
Horsens, som fører ind til det nedlagte 
husmandssted, som han og konen Bir-
gitte Jensen selv har bygget om og boet 
i gennem mere end 40 år. Jeg har invi-
teret mig selv inden for i privatsfæren. 
Målet er at møde mennesket bag direk-
tøren, som af og til omtales som arro-
gant og en hård hund, samtidig med at 
han gerne stiller op til sjov ved jule-
frokoster og elsker at fortælle vitser og 
lege med ord på fl ere sprog. 
Vi sætter os ved spisebordet i køkken-
alrummet og går i gang med intervie-
wet, mens fruen sørger for te og kom-
mer med lune fi ltsokker til gæsten. 
Hun er tidligere seminarielektor, men 
forlod jobbet i 1988. Hendes hovedop-
gave er at passe mig, siger Arne Jen-
sen, som sætter stor pris på, at konen 
tager sig af hjemmet og følger ham på 
rejser rundt i verden. Men der er tilsy-
neladende ikke en under- eller overdi-
rektør i det lille hjem, men et ægtepar 
som er engageret i hinandens gøremål 
og har rejst verden tynd både sammen 
og hver for sig. Birgitte Jensen har de 
seneste år været dybt involveret i et 
projekt i Tyrkiet, hvor hun er med til at 
bevare de gamle tyrkiske tæppetradi-
tioner med håndspundet uld og anven-
delse af lysægte plantefarver. 

Utraditionel vej til forskerver-
denen
Jeg beder Arne Jensen om den korte 
version af hans CV. For en mand af få 

ord, et liv med mange oplevelser og et 
stort engagement, er det en vanskelig 
opgave. Han er født i Nim, og da han 
var 4 år fl yttede han med forældrene til 
Gedved, hvor han voksede op på går-
den Bøgelund.  Jeg blev smidt ud af 7. 
klasse og sendt på efterskole, fordi jeg 
var for uartig, men det skal du nok ikke 
skrive. Det var for øvrig rigtig godt for 
mig at komme hen et sted, hvor der var 
nogle lidt ældre drenge, som kunne 
mule mig, funderer han. 
Vejen til en akademisk uddannelse var 
højst utraditionel og snoede sig over 
job i landbruget, et højskoleophold i 
Ollerup, en sommer som bademester 
i Ringe Friluftsbad, en militæruddan-
nelse med rang af premierløjtnant af 
reserven og en uddannelse som folke-
skolelærer fra Gedved Seminarium.
Denne brogede baggrund fi k davæ-
rende undervisningsminister K. B. An-
dersen til at give ham dispensation til 
at læse biologi ved Århus Universitet. 
Under studiet læste han på universi-
teterne i Århus, København og Lund 
i Sverige og fi k herefter ansættelse 
ved Botanisk Institut i Århus, hvor 
han især forskede i strandengenes og 
vadehavets økologi. Ikke mindst var 
han meget optaget af at studere, hvor-
dan planter håndterer saltstress. Gen-
nem fl ere år lykkedes det ham at få 
placeret alle sine undervisningstimer 
i efterårssemestret, så han fra februar 
til september kunne arbejde i felten, 
og sådan gik det til, at han gennem 
mange år tilbragte sommermånederne 
ved bl.a. Skallingen ved Ho Bugt og i 
Churchill ved Hudson Bay i Canada i 
det område, hvor den danske opdagel-
sesrejsende Jens Munk måtte overvin-
tre fra 1619-20.
Birgitte er en meget habil botaniker 
- hun kender fl ere planter end jeg, 
og vi har begge en stor interesse for 
ørkenlandskaber og for den arkti-

ske natur og kultur. Det karakteri-
serede min forskning i de år, at jeg 
interesserede mig for det der, kan 
anvendes i praksis, hvilket skabte lidt 
forargelse hos nogle af  mine kolleger 
på Aarhus Universitet, som mente, at 
den rene grundforskning var den fi -
neste. Da jeg senere søgte over i sek-
torforskningen, blev jeg betegnet som 
en overløber. Forskerjobbet førte ham 
rundt i verden, og han arbejdede som 
gæsteprofessor i USA (Alaska, Cali-
fornien og Maryland), Canada, Austra-
lien, Japan og fl ere steder i Europa.

Tilskynder til netværk
I 1990 valgte Arne Jensen at søge over 
i sektorforskningen, og som afdelings-
chef ved Risø var det en af hans store 
opgaver at smelte elementer fra fi re 
forskningsafdelinger sammen til en. 
Jeg kunne godt lide den måde, sektor-
forskningen var bygget op på, og det 
gik godt med at få bygget den nye af-
deling på Risø op. En af mine stærke-
ste sider er netop at koble folk sammen 
på tværs af faggrupper og tilskynde til 
netværk.Mens Arne Jensen arbejdede 
på Risø havde parret en lejlighed i Ros-
kilde, men boede også i Rådved. Skønt 
Arne Jensen var glad for at arbejde på 
Risø, valgte han efter ti år udfordrin-
gen i at blive direktør for Danmarks 
JordbrugsForskning, DJF. 
Arne Jensen er ikke nem at standse, 
når han fortæller om sine mål for DJF 
- om vigtigheden af den langsigtede 

Arne Jensen
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forskning, om betydningen af at sam-
arbejde med de bedste forskningsgrup-
per i verden, om forskningens opgave 
i at styrke landbrugets image og vejen 
frem mod et DJF, som hænger sam-
men på tværs af forskningscentre. Jeg 
betragtede DJF som en virksomhed, 
og derfor måtte jeg undertiden træffe 
nogle beslutninger som ikke altid var 
rare for den enkelte medarbejder, men 
som gavnede helheden. Det ærgrede 
mig, hvis folk tvivlede på, at jeg gjorde 
tingene til fælles bedste, understreger 
han.

Lukket person
Processen frem mod nye tiltag er ikke 
altid den kønneste, men jeg synes, vi 
sammen skabte gode resultater. Mit ho-
vedproblem er, at jeg er en indadvendt 
person. Jeg er ikke så meddelsom ud-
adtil. Jeg tager det nok for givet, at folk 
ved, hvad jeg tænker. Jeg er ofte blevet 
bebrejdet, at jeg ikke kommunikerer 
godt nok og det viser de personlig-
hedstests, jeg har deltaget i da også. Ja, 
han er en lukket person, som er svær at 
komme ind på livet af - jeg har været 
gift med ham i over 40 år så jeg burde 
vide det, indskyder konen henne fra 
køkkenet. Arne Jensen nikker. Jeg er re-
serveret og sky omkring min egen per-
son, og det er en svaghed, jeg har. Det 
bevirker nok også, at folk ikke tør 
nærme sig og måske er lidt bange for 
mig. Samtidig har jeg jo også været en 
magtfuld person qua min stilling.
Jeg kan også være sarkastisk - måske 
mere end godt er. Jeg er en type, som 
meget hurtigt når frem til en konklu-
sion på en problemstilling, og selv om 
jeg også er en person, der kan lytte til 
andres argumenter, formår jeg ikke al-
tid at skabe forståelse for de beslutnin-
ger jeg træffer, siger han.

Parat lidt endnu
Arne Jensens kontrakt som direktør 
for DJF udløb i efteråret 2005. Besty-
relsens formandskab ønskede at jeg 
skulle fortsætter, men jeg kunne da 
godt se fordelene ved at skrue lidt ned, 
siger Arne Jensen. Han ser lidt overra-
sket ud, da jeg spørger hvad han gør, 
når han skal stresse af. Jeg har vænnet 

mig til den måde at arbejde på – når 
man har gode ledere på alle niveauer 
og en administration, som sørger for at 
de daglige ting er i orden, siger Arne 
Jensen og redegør for hvor vigtigt det 
er at investere i nyt forskningsudstyr 
og hele tiden udbygge medarbejdernes 
faglige og personlige kompetencer. Så 
du er ikke en person, som bliver stres-
set? Når han er stresset, eller der er 
noget, som tynger ham, bliver han me-
get stille, og det er svært at få at vide, 
hvad der er galt, lyder det fra Birgitte 
Jensen. Arne Jensen giver hende ret og 
fortæller, at de tidligere havde for vane 
at gå ture i skoven sammen i weeken-
den. Men i lange perioder gik weeken-
derne mest med at arbejde.
Mængden af kvalitetstid var stærkt 
reduceret i disse år bl.a. på grund af 
mit hverv som ordførende direktør i 
sektorforskningens direktørkollegium, 
SEDIRK og arbejdet i Videnskabsmi-
nisteriets Koordinationsudvalg. Især 
rejseriet var en voldsom belastning. 
Jeg var i København eller på andre 
forskningscentre 2-4 gange om ugen.

Seniorjob på nedsat tid
Efter mine lederjob på Risø og i Dan-
marks JordbrugsForskning var det en 
meget stor lettelse ikke at have det 
økonomiske ansvar og ansvaret for et 
stort personale. I et årstid arbejdede 
jeg som konsulent for fl ere ministerier. 
Derefter tilbød rektor Jens Oddershede 
Syddansk Universitet, SDU mig et job 
som seniorrådgiver for fødevareforsk-
ning på SDU. Jeg sagde ja tak til job-
bet, men betingede mig, at det skulle 
være et halvtidsjob, således at Birgitte 

og jeg kunne have mere tid sammen. 
Det var utroligt spændende at komme 
tilbage til universitetsverdenen igen 
hvor mit meget store nationale og in-
ternationale netværk især kom de unge 
forskere og Ph.D.-studerende til gode. 
Alt i alt blev tiden på SDU en god og 
vellykket afslutning på en lang karriere 
indenfor biologisk forskning og udvik-
ling. 

Højtlæsning
Interviewet er slut - “Ridder Arne”, 
som Rådvedboerne kan fi nde på at 
kalde ham, efter han fi k Ridderkorset, 
skal til møde med rektor for Syddansk 
Universitet. Vi rejser os for at gå ud 
og tage billeder, men først er der rund-
visning i huset, som er fyldt med fi ne 
gamle møbler, tyrkiske tæpper mange 
bøger og kolossale mængder af små 
og store ting, som er hentet på parrets 
mange rejser. Vi kalder undertiden vo-
res hjem for det jensenske møbeldepot, 
ler Arne Jensen, mens han viser rundt - 
først i stuen med den imponerende ud-
sigt over landskabet mod syd og siden 
i stuen ovenpå. 
Vi hører meget musik især klassisk og 
ellers hygger vi os ofte med, at Birgitte 
læser politiske og historiske romaner 
højt for mig. Om romanerne er på en-
gelsk eller dansk er uden betydning. 
Parret, som ikke har børn, har brugt så 
meget tid i udlandet, at de efter en rejse 
nærmest taler engelsk sammen. Uden-
for i solen skuer vi ud over de knap 
fem hektar græsmark, som er lejet ud. 
Om sommeren går her græssende kød-
kvæg, som Arne og Birgitte Jensen ny-
der at kigge på og snakke med.
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Egebjerg i 1930-erne
Erindringer og oplevelser fra min barndomstid i Egebjerg

Vi er efterhånden ikke ret mange, der kan huske, 
hvordan det var at bo i Egebjerg i 1930-erne. Man-
ge er døde og andre er fl yttet fra egnen, nye folk 

er kommet til og ikke mindst har egnen i høj grad ændret 
karakter. Derfor synes jeg, at det måske, for nogen, kunne 
være interessant t høre om, hvordan det var at leve her i 
byen for 70 år siden.
Hvis vi i dag går eller kører en tur rundt i byen, gennem par-
celhuskvartererne, Vesterhøj, Østerhøj, Egesholm, Birke-
holm, Askeholm og nu de nye udstykninger: Kastanjevæn-
get, Kastanjeparken, Bavnehøjvej og Andelsboligerne oppe 
på toppen, der er så nye, at de endnu ikke har fået et navn, 
forbi Plejecentret på bakken, som - i skrivende stund - hel-
ler ikke er navngivet, er det svært at forestille sig Egebjerg 
bestående af nogle få gårde og huse, og hvor hestevogne og 
cykler var de mest benyttede befordringsmidler, men prøv 
nu alligevel.
Egebjerg var et udpræget landsbysamfund, hvor landbru-
get var den altoverskyggende faktor. Havde man ikke selv 
landbrug, eller var ansat ved landbruget, var man alligevel 
afhængig af erhvervet på den ene eller den anden måde, de 
daglige samtaleemner var vejret og landbruget.

Egebjergvej
Vejene i området var grusveje af noget varierende beskaf-
fenhed. Men Egebjergvej gjorde en forskel for den var nem-
lig ”Hovedlandevej” mellem Horsens og Skanderborg, den 
vil jeg nu fortælle lidt om, for den fyldte meget i det lille 
landsbysamfund, den var adgangen til verden omkring os.

Egebjergvej, billedet er desværre ikke fra 1930-erne, men fra 
1952 da den olympiske ild passerede Egebjerg på vej til olympia-
den i Stokholm. Men man ser tydeligt chaussebelægningen.

Skarpsindige iagttagere har nok set gamle kilometersten ved 
vejen, som forkynder, at nu er der 17,8 eller 18 kilometer til 
Skanderborg, det er levn fra tiden før omfartsvej og motor-
vej. Vejen var ikke grusvej, men var belagt med chaussesten 
på kørebanen, hvorimod cykelstierne i siden af vejen var 
grusbelagt, de fi k dog senere asfaltbelægning. Når en heste-
vogn med jernringe om hjulene og hestene med sko under 
fødderne kørte ned ad bakken i skarpt trav, gik det ikke stille 
af, om vinteren, når det var mørkt, kunne man tit se gni-
ster, som fl øj fra hestenes sko. Langs begge vejsider var der 
plantet træer, de stod med ca. 20 meters afstand, gadelys og 
fortove var naturligvis ukendte begreber.
Selvom hestevogne og cykler var de mest foretrukne befor-
dringsmidler, så kom der da også biler på vejen i trediverne, 
selvom det efter nutidens målestok var få. Det var mest ru-
tebiler, lastvogne, læger og dyrlæger. Private personbiler 
var der ikke mange af. Men vejen var trods alt hovedfærd-
selsåren op gennem Jylland. Vi drenge morede os under-
tiden med at ligge i græsset ved vejen og skrive bilnumre 
op. Dengang var det nemlig sådan, at man på bogstavet på 
nummerpladen kunne se, hvor bilen kom fra i landet, X var 
fra Århus, M fra Odense, Y fra Vejle, K fra København osv. 
Kom der en enkelt gang en bil med en udenlandsk nummer-
plade, ja, så talte vi om det i fl ere dage. En stor sensation 
var det, da Kongen (Kristian den 10.) en dag kom forbi med 
- Krone 1- på nummerpladen.
Hastigheden på vejen var ikke stor, højeste tilladte hastig-
hed udenfor byerne var kun 60 km./timen, ikke meget, men 
rigeligt for datidens biler. Bremserne var ikke gode og rattet 
havde altid ”slør” i højere eller mindre grad, vejgreb var et 
ukendt begreb, bilerne hoppede nærmest hen ad den ujævne 
vej. Ord som sikkerhedsseler og airbags var selvfølgelig 
også ukendte.
Chaussestenene blev med tiden slidt glatte af hestevognenes 
jernhjul og når de blev våde af regn, var det svært at styre 
og bremse bilen. Det resulterede de også i temmelig mange 
ulykker, oftest endte kørslen mod et vejtræ.
Jeg husker endnu tydelig en efterårsmorgen hvor det var 
både mørkt og regnfuldt. Casper Caspersen, som solgte 
mælk ved dørene i Hansted og Egebjerg, kom kørende ned 
ad Egebjergvej med sin lille salgsvogn forspændt én hest 
på vej ned til Egedal Mejeri for at læsse mælk på til dagens 
salg. Eneste belysning var en Flagermuslygte (en petrole-
umslampe) som hang og dinglede under bagenden af vog-
nen, denne lygteføring var ikke ret iøjnefaldende, men i øv-
rigt fuldt lovlig. Men samtidig kom fi re unge mennesker fra 
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Aarhus i en bil de havde lejet, de var på vej til Fyn. Føreren 
opdagede for sent Caspers vogn, han forsøgte at undvige, 
men tørnede frontalt ind i et vejtræ, ulykken skete der hvor 
nu Kastanjeallé går fra. Vi hørte alle braget og min far løb 
derud. Der mødte ham et uhyggeligt syn, ingen var døde , 
men alle fi re var svært til skadekomne. Føreren havde fået 
et chok, trods skadens omfang ville han ikke tillade min far 
at ringede efter en ambulance, han ville hverken have Politi 
eller Falck indblandet, han var så ulykkelig over det der var 
sket, at han truede med at begå selvmord. Min far ringede 
dog alligevel, hjælp var absolut påkrævet.
Da de tilskadekomne var kørt på hospitalet, måtte vi børn 
jo ud at se bilen, som jo nok aldrig kom ud at køre igen, 
men det der satte sig de dybeste spor i et drengesind var 
nok synet af blod. Der var blod overalt i bilen og på vejen. 
Det var desværre ikke den eneste ulykke på Egebjerg bakke 
siden skete der fl ere, også nogle med dødelig udgang. Min 
skolekammerats storebror blev påkørt og dræbt en aften da 
han sammen med en fl ok andre unge var på vej hjem fra bal 
i Forsamlingshuset.
Egebjergvej var som før nævnt landevejen, der førte fra 
Skanderborg til Horsens og omvendt. Men i 1935 skete der 
noget epokegørende med trafi kken i Danmark. Lillebælts-
broen, som havde været under opførelse i fl ere år, blev ind-
viet og DSB lancerede en ny togtype Lyntogene”, diesel-
elektriske togsæt, som kunne køre 120 km./timen. De havde 
desuden den fordel, at de kunne tages med på storebælts-
færgerne. Det betød en meget kortere rejsetid fra Jylland til 
Hovedstaden. Samtidig blev vejnettet sat i system, et antal 
større gennemgående veje fi k status af ”Hovedveje” Trafi k-
ken på hovedvejene havde ubetinget forkørselsret, alle der 
kom fra mindre veje måtte pænt holde tilbage. Ved den lej-
lighed blev Egebjergvej opgraderet og fi k navnet ”Hovedvej 
10” den løb fra Skagen til Rom - det må da siges at være 
en gennemgående vej -. Der blev sat trekantede stopskilte 
op ved alle tilkørselsveje. Det gav selvfølgelig anledning til 
en del røre her i Egebjerg. Man havde, indtil nu, levet uden 
særlige færdselsregler, folk kørte nærmest som det passede 
sig bedst. På Egebjergvej havde de fl este jo nok lært at køre 
i højre side, men ude på de små veje kørte man simpelthen 
på midten af vejen – det var det sikreste, sagde man, for så 
kørte man ikke så nemt i grøften. Men nu skulle man plud-
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selig til at holde og se sig for, inden man kunne køre ud.
Det var en ordning, som især ældre mennesker ikke brød sig 
om. Men efterhånden som trafi kken blev tættere, indså alle 
jo nok, at det var en nødvendighed.
Ferierejser til udlandet, var noget mange drømte om, en 
drøm som kun gik i opfyldelse for ganske få. Derimod var 
det meget populært i 30-erne at tage på cykelferie rundt i 
Danmark. Man læssede cyklen til med telt, tæpper og an-
det grej til en campingferie, soveposen var endnu et ukendt 
begreb, og så drog man af sted. Der kom rigtig mange forbi 
på Egebjergvej i ferieperioden. Når det gik opad, stønnede 
man noget og klagede over den stejle bakke, nedad gik det 
bedre. I nogle cykelforretninger kunne man leje en tandem – 
en cykel til to personer – det var der mange, som benyttede 
sig af. Ikke så sjælden kom der cykelturister og bad om at 
måtte overnatte i laden, det gik de selvfølgelig lov til. Lidt 
anderledes var det med “Landevejens farende Svende” dem 
var der også en del af, de fi k som regel afslag på natlogi, 
men fi k tilbudt en madpakke, hvis de var sultne.

Toget holdt i Hansted
Biltrafi kken på vejen voksede støt op gennem 30-erne, det 
samme gjorde togtrafi kken på jernbanen gennem Hansted.

Cykelturister på tandem.

Damplokomotiv.
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Jeg kan svagt huske, at der var et “trinbræt” i Hansted hvor 
togene holdt, så passagerer kunne stå af og på. Min onkel og 
tante, som boede i Vejle, tog altid toget til Hansted, når de 
besøgte os, men en gang kom de noget skuffede og fortalte, 
at de på stationen i Vejle havde de fået den besked, at de 
ikke længere kunne løse billet til Hansted, toget stoppede 
der ikke mere, så der var ikke andet at gøre end at stå af i 
Horsens og så tage turen herud til fods. Jeg vil tro at det har 
været omkring 1934.

Bortset fra de nye lyntog var det store kulfyrede damp-
lokomotiver, som prustede af sted med en fane af røg 
og damp efter sig, når vinden var i sydlig retning kunne 
kulrøgen nemt lugtes helt her oppe i Egebjerg.

Landbruget
Nu kunne jeg jo selvfølgelig skrive mange sider, om 
hvordan det var at arbejde ved landbruget i 30-erne, 
det vil jeg nu undlade, men da landbrugserhvervet 
fyldte så meget i hverdagen dengang, ville det også 
være meget forkert ikke at nævne det.

Mælkemand på arbejde.

Når vejret var godt, var det en god oplevelse at pløje med heste.

Det første der skete om morgenen var mælkevognene, der 
kom med mælk til mejeriet. Der var vel 10-15 mælkevogne, 
som samlede mælken hos landmændene i både Hansted, 
Egebjerg, Rådved og Lundum, de havde hver især fået til-
delt rute og et tidspunkt, hvor de skulle være på mejeriet 

med mælken. Når spandene (mælkejungerne) var tømt for 
sødmælk, kom der skummetmælk og valle i dem i stedet, 
det tog mælkemanden så med tilbage til landmanden, hvor 
det blev brugt som foder til dyrene. Ofte var det landmænd, 
der kun havde et mindre brug, som supplerede deres ind-
komst med en “mælketur”.
Karakteristisk for landmændene og deres medhjælpere i 30-
erne var, at de næsten altid arbejdede udendørs i al slags 
vejr. I dag sidder man jo lunt inde i førerhuset på traktoren 
og lytter til musik eller radioavis og har lukket op for var-
men, hvis det er nødvendigt.
Man hører tit i dag folk som siger: Der fi ndes ikke dårligt 
vejr, kun forkert påklædning, så tænker jeg: Ja, ja, I skulle 
prøve at traske i marken bag en plov med to heste for i 5 
timer i regnvejr, så tror jeg, I ville påskønne lidt solskin.
Vi havde jo heller ikke regntøj som nu. En regnfrakke den-
gang var en gammel afl agt overfrakke, hvis den var tilstræk-
kelig tyk, varede det længe, inden man var gennemvåd, men 
hvor blev den tung. Når det regnede blev jorden jo våd, og 
så hang leret ved støvlerne så de blev dobbelt så tunge som 
før. Efter en dag med sådant et vejr og føre var både mand 
og heste godt trætte, når det blev aften, man havde ikke lyst 
til at gå ud og vælte byen bagefter. Nå, men der var da også 
dage med godt vejr, og da kunne arbejdet i marken være fi nt 
og hestene blev efterhånden ens gode arbejdskammerater, 
samme forhold får man aldrig til en traktor.

Vinteren
Der var meget mere sne og is om vinteren dengang, synes vi 
da, men det er nok fordi al den sne, der lå i vejen for trafi k-
ken skulle fl yttes med en skovl. Ja, amtsvejvæsnet havde 
ganske vist en sneplov, som blev sat foran vognmand Sø-
rensens lastbil, men lastbiler var ikke ret store dengang, vel 
ikke meget større end en håndværkervarevogn i dag, så den 
kørte hurtigt fast, så måtte skovlen i gang. På kommuneve-
jene var det hovedsagelig karlene på gårdene, der blev sendt 
på snekastningsarbejde. Kommunalbestyrelsen udpegede 
en “Snefoged” vis opgave det var at beordre karlene ud 
at kaste sne og sætte dem i arbejde. Der var udarbejdet en 

Tre heste for selvbinder.
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En af vognmand Sørensens lastbiler, som fi k påmonteret sneplov 
om vinteren.

fordelingsnøgle, hvorefter gårdene skulle stille med én - to 
-tre - mand eller fl ere, alt efter gårdens størrelse, det var typ-
isk en fl ok på tyve - tredive mand. Der var gerne højt humør 
og snakke gik godt og hjalp yderligere på humøret hvis man 
et sted blev inviteret ind på kaffe og måske en - lille en -.
Indtil midten af 30-erne skulle de lokale snekastere også 
holde Hovedvejen ryddet, senere overtog amtet opgaven. 
Ellers gik vinteren i laden med tærskning af kornnegene 
som var blevet kørt ind den foregående høst og med at køre 
roer ind til køerne fra kulerne i marken. Vintertiden var også 
tiden hvor der skulle skoves, saves og kløves træ til næste 
vinters forbrug af brændsel, det gik der megen tid med, det 
var jo håndarbejde alt sammen.

Sport og Fritid
 Der var mange unge mennesker på gårdene dengang både 
karle og piger. Selvom arbejdsdagene var lange og træt-
tende, så blev der alligevel tid til samvær om aftenen og 
om søndagen, lørdag var jo også arbejdsdag dengang. Og 
det var selvfølgelig som nu fodbold og håndbold, der havde 
første prioritet, om end forholdene var noget anderledes end 
nu. Idrætsforeningen “Egesvang” blev oprettet i 1933, men 
der var jo ikke noget idrætsanlæg. Gården Egesholm, som 
lå der, hvor Brugsen nu ligger, havde en indhegning, hvor 
køerne gik om dagen, det var der hvor nu skolen ligger. Den 
fi k vi velvillig stillet til rådighed om aftenen af Kragh på 
Egesholm. Det var nu ikke et vandret areal, men pyt, det gik 
endda. Inden vi begyndte træningen måtte vi lige ud med en 
skovl for at fjerne kokasserne, vi fandt dem ikke altid alle 
sammen, men vi kunne gerne høre det, hvis én gled i en, vi 
havde glemt. Marken var omgivet af et pigtrådshegn, så vi 
måtte helst undgå at skyde bolden i hegnet, den kunne godt 
punktere, og det var lidt af en katastrofe, for vi havde jo kun 
én bold. I dag har man jo mange. Drengene/karlene spillede 
mest fodbold og pigerne spillede håndbold. I løbet af som-
meren blev der spillet kampe mod nabobyerne og en gang 
hver sommer var der sportsfest, ved den lejlighed var der 
som regel også ringridning. Dagen blev afsluttet med bal i 
Forsamlingshuset.

Om vinteren var der gymnastik for både piger og karle, 
det foregik i Forsamlingshuset, lidt koldt, for der blev jo 
kun tændt op i kakkelovnen ved særlige lejligheder, men 
humøret var højt alligevel. Badminton var så småt ved at 
vinde indpas sidst i 30-erne, men det var på begynderstadiet. 
Dilettant var noget som de unge og lidt ældre var meget 
optaget af dengang, der blev øvet vinteren igennem og om 
foråret blev forestillingen opført en eller to gange. I 1938 
blev der opført en revy, som var noget ganske nyt og up-
røvet, den blev da også en bragende succes. Så når der i dag 
er dilettant forestilling eller revy i Forsamlingshuset, er det 
en meget gammel tradition der stadig holdes i hævd.

Ringridere linet op foran Forsamlingshuset.

Skolegangen
Børnene her i Egebjerg gik i skole oppe på toppen af bak-
ken nu Gl. Egebjergvej nr.1. Der var to klasser, lille klasse 
og store klasse. Der var kun én lærer, så vi måtte gå på skift, 
store klasse om formiddagen og lille klasse om eftermidda-
gen, dvs. vi gik jo ikke i skole alle ugens dage, jeg husker 
ikke helt, hvordan skemaet var, men skolegangen var lagt 
til rette sådan at de store kun gik 4 dage om ugen om som-
meren, men lidt mere om vinteren. De store børn skulle jo 
hjælpe til i landbruget og der var der mest travlt om som-
meren. Min lærer hed Kristoffer Fischer, han var en gammel 
mand da jeg begyndte skolegangen, men han holdt ud til 
jeg forlod skolen. Det var en lidt gammeldags undervisning 
vi fi k. Tro det eller lad være, men jeg har lært at skrive og 
regne på en tavle af skiffer, som vi skrev på med en griffel. 
Vi fi k udleveret en svamp. som vi kunne viske det hele ud 
med igen inden vi gik hjem, Der er et stort spring til compu-
teren som jeg skriver på nu. Sprog, engelsk og tysk havde vi 
ikke, men vi lærte dog dansk til husbehov, men heller ikke 
mere. Da jeg blev ældre og lærte jævnaldrende at kende, 
som havde gået i købstadsordnede skoler, fandt jeg ud af at 
de havde lært meget mere i deres skole. I dag er skolegan-
gen nok mere ensartet landet over.
Skoleudfl ugter? Jo, det blev da både til en tur i skoven og en 
cykeltur til Ejer Bavnehøj bl.a.
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Fornem gammel radio fra B & O.

Kulturelt
De kulturelle oplevelser vi fi k i 30-erne her ude i Egebjerg 
var nok mest gennem aviser, ugeblade og bøger. TV var 
ikke opfundet endnu, men radioen var ret udbredt. De første 
radioer, jeg kan huske bestod af et radioapparat og en højt-
taler, sættet fi k strøm fra en akkumulator, noget lignende 
den vi kender fra bilerne i dag, når strømmen var brugt op, 
kunne man få akkumulatoren genopladet på en - ladestation 
- inde i byen. Radioen krævede en lang antenne, en ledning 
på ca. 20 m., almindeligvis havde man en mast ude i haven 
hvortil ledningen var gjort fast. Man kunne kun høre Dan-
marks Radio, som sendte på lange og korte bølger, FM og 
Stereo var ikke opfundet endnu, så det skrattede temmelig 
meget, man skulle næsten sidde med hovedet inde i højt-
taleren for at kunne høre.
Fra midten af 30-erne kom en ny generation af radioer frem, 
her var det hele bygget sammen i et kabinet og det vigtig-
ste var, at de var forsynede med en transformator, sådan at 
man kunne få strøm direkte fra stikkontakten, samtidig var 
teknikken blevet maget bedre, nu behøvede man næste in-
gen antenne og alligevel var det muligt 
at stille ind på fl ere europæiske stationer, 
det var et kæmpe fremskridt. Hede Niels-
ens Radiofabrik inde i Horsens havde 
stor succes med sin nye “Herofon” Vor 
lokale forhandler Sv. Engelbrekt Peders-
en solgt et hav af dem.
Der er ingen tvivl om at radioen havde 
stor indfl ydelse på udbredelsen af kul-
turen ude omkring i landsbyerne og også 
her i Egebjerg, det var jo ikke så nemt 
at komme ind til byerne for at overvære 
koncerter og lignende. Nu kunne man 
sidde hjemme i sin egen stue og høre f. 
eks. middagskoncert fra de kendte res-
tauranter i København, fra Tivolis Kon-
certsal og andre steder. At overvære en 
fodboldlandskamp mod Sverige på Sta-
dion i København, refereret i radioen 

af Gunnar Nu Hansen var en ubeskrivelig oplevelse, det 
var næste bedre end at være der selv. En anden populær 
foreteelse var - hørespillene -, mange kendte og ukendte 
teaterstykker og fi lm blev bearbejdet for radio og sendt som 
hørespil, det var yderst populær, har man ikke oplevet et 
godt hørespil i radioen kan det være svært at forestille sig 
hvordan det var. Der var også dygtige rapportere, som tog 
lytterne med rundt i landet, til forskellige begivenheder og 
beskrev begivenhederne meget professionelt. Jeg husker 
endnu det kongelige brylluppet i 1935 da kronprins Frederik 
og kronprinsesse Ingrid blev viet, det var en begivenhed på 
højde med det kongelige bryllup vi var vidne til i maj i år. 
Nyhederne fra Pressens
Radioavis, som det hed dengang, var også meget afl yttet. 
Når min far havde åbnet for radioavisen, gjorde vi børn 
klogest i at være stille ellers var man ikke i kridthuset. I det 
hele taget udviklede Danmarks Radio sig meget i de år, fi k 
større og større betydning for nyheds- og kulturformidlin-
gen.
Noget, som har sat sig meget fast i min erindring, der sidst 
i 30-erne, var når Danmarks Radio transmitterede Hitlers 
opildnende taler til det tyske folk. Hitler holdt sine taler på 
store åbne pladser med tusindvis af tilhørere. Han talte sig 
selv mere og mere op i talens løb, hovedtemaet var, at ty-
skernes trængsler skyldtes at de manglede plads at udfolde 
sig på “lebensraum” han holdt mange kunstpauser hvor 
folkemængden jublede og råbte “Hail Hitler” M
Man kan spørge sig selv, hvorfor Danmarks Radio transmit-
terede disse taler? Jeg kan huske at min far og mor sagde til 
hinanden: Der ender galt det her! og vi må jo sige at de fi k 
ret, den 1. september 1939 rykkede tyske tropper ind i Polen 
og 2. verdenskrig var begyndt.

Billeder
Nogle er udlånt fra Hansted Sognearkiv, andre er fra egne 
album. Et fra “Historien om Hede Nielsen”, et fra 75-års ju-
bilæumsskriftet “Bang og Olufsen”, to er hentet på “nettet”

Mest moderne radio i sidste halvdel af 30-erne ”Herofon” radio fra Hede Nielsens 
fabrik i Horsens.
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Fra de gamle blade: En Hansteddrengs erindringer fra 1940erne og 1950erne
 Af Leif H. Kristensen

Hanstedvej 46 a

Jeg er født i Hansted den 22. december 1943 i huset på 
Hanstedvej 46 a.

Huset var lille og gulkalket. Det blev det hvert andet år af 
far, når han havde pudset det op.
Mor og far var fl yttet ind i marts 1940. Huset havde to døre. 
Vi brugte mest den til bryggerset, hvor der var en gruekedel 
hvor vasketøjet blev kogt. Det var sjovt, når der skulle tæn-
des op i kedlen, vandet skulle jo koge, så ud og hente pinde 
og træ, for en stor vaskedag på vaskebræt tog hele dagen og 
inden Mor gik i gang havde hun sikret sig der var godt vejr, 
tøjet skulle jo tørre. Tørretumbler var der ikke noget af.
Fra Bryggerset gik døren ind til soveværelset, der skulle 
man igennem for at komme i køkkenet. Det varede nogen år 
før døren blev fl yttet, så man kunne gå direkte fra bryggers 
til køkken.
Køkkenet var det mest brugte rum i huset. Ved væggen var 
en tørvekasse med træ, det var min siddeplads. Komfuret 
der altid var varmt havde tre ildsteder, en ovn og en vand-

En Hansteddrengs erindringer
fra barndommen i Hansted i 1940erne og 1950erne

Af Leif Henning Kristensen 
Østerhøjsvej 15 Egebjerg

beholder med varmt vand. Til højre i køkkenet var spise-
kammeret. Der stod de alle de syltede sager som min mor 
lavede. Utroligt nok kunne maden holde sig der. Faktisk var 
det kun når der var rigtig varmt om sommeren, at der var 
problemer med holdbarheden. Til venstre for køkkenet var 
stuen. Det centrale element var kakkelovnen som sørgede 
for opvarmningen og som altid stod med en kedel vand el-
ler madam blå på. Og om vinteren stegte vi somme tider 
æbler på den. En lille hyggelig stue selvom der var ikke 
meget plads derinde. Men det gik nu alligevel, mor og far 
kunne endda tage en svingom, når der var ældre dansemusik 
i radioen, med Teddy Pedersen eller Bror Kalle, og var der 
ingen musik i radioen fandt far mundharpen frem. Selv når 
han dansede med mor kunne han spille på den. Mundharpe, 
han havde spillet på fra han var syv år.
Huset indeholdt endnu en stue, kaldet den lille stue. Denne 
stue var ikke opvarmet, så der kunne juletræet holde sig til 
Helligtrekonger. Fra denne stue var der adgang til en entre 
med opgang til loftet. Loftet blev brugt til tørreplads om 
vinteren, når skorstenen varmede loftet op.
Det var også på loftet at kassen med julepyntet var den blev 
taget frem anden uge i december og så blev der fl ettet hjerter 
og lavet papirroser julepynten skulle være klar til juletræet.
Udenfor i den nordlige ende var der et såkaldt udhus. Der 
havde vi brændsel både træ og koks samt vore cykler. På 
den sydlige ende af huset var lokummet, et rigtigt lokum 
med spand og en meget utæt dør. Så der var godt nok koldt 
der omme om vinteren. Lys var der ikke noget af så vi havde 

stearinlys deromme og masser af edderkopper. En tur 
på lokummet om vinteren var noget af en oplevelse.
Næsten alle husene i Hansted havde dengang et eller 
fl ere lokummer i gården, og kun nogle enkelte heldige 
havde træk og slip med septiktank.
Min far som hed Herman Karl August Kristensen vid-
ste, at hans egen oldemor havde boet i huset på Han-
stedvej 46 a. Det havde han fået fortalt af sin mor. Jeg 
har efterfølgende i kirkebøgerne fundet ud af, at mine 
tipoldeforældre er født i Hansted sogn og døbt, gift 
og begravet i Hansted kirke. Så min familie stammer 
fra Hansted sogn. En oldefar var veteran fra tre års 
krigen, og hans far var fra Lundum sogn.

Forår
Når det blev forår, sad vi og kiggede ud af køkken-
vinduet ud på marken, det er den del, der hedder Ba-
nevænget i dag. Hele marken var et stort blomsterhav 
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Marie Kristensen med sønnen Verner Kristensen

Fra de gamle blade: En Hansteddrengs erindringer fra 1940erne og 1950erne
Af Leif H. Kristensen

af mælkebøtter. Dengang et utrolig fl ot syn, som jeg aldrig 
glemmer. Marken var ejet af en kvæghandler, der hed Sig-
urd, fra Horsens. Om foråret kom hans folk og reparerede 
hegnet, og nogle dage efter kom de med kvierne, som gik 
der hele sommeren. Alle os knægte fra Hansted spillede fod-
bold der, og om vinteren slædede vi, og under kolortene gra-
vede vi orm op til vores fi sketure ved Hansted Å. Det kaldte 
vi den, men nu er den jo døbt Tolstrup Å eller lille Hansted 
Å, ja kært barn har mange navne.

Når vi sad der ved vinduet i køkkenet, kunne vi se Tamdrup 
Kirke, og i stille vejr kunne man høre dens klokker.

Hansteds ungdom 1955.

Fra venstre stående: Erna Jensen, Leif Kristensen, Hanne 
Thomsen og Gunner Kristensen. 
Siddende: Ernas kusine Inga Damsø og Tove Munch.

Lørdags show
Tilbage til Huset, for i køkkenet var der show mindst to 
gange om ugen. Min storebror Verner og hans kammerat 
kaldet Peter, Søren Peter Sørensen, er og var hans navn, søn 
af Kristiane og Søren Sørensen, der havde gården Peters-
minde, underholdt hele familien et par gange om ugen.
De to tog i byen sammen, gerne til restaurationen Nørrelyst. 
Den lå på hjørnet af Vestergade og Nørrebrogade, og der 
var der gang i den med solistoptræden og amatøraften. Den, 
der vandt, fi k to stykker smørrebrød og en øl. Men inden de 
tog af sted, skulle Verner vaskes og barberes, og ind imel-
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Hanstedvej 46 a 1953.
 Leif Kristensen, Verner Kristensen, Peter Sørensen, Gunner 
Kristensen og Leif Jensen.

Hanstedvej 30 1958.
Bilen er tømrermester Jens Karl Hansens Moris Pickup.

         Fra de gamle blade: En Hansteddrengs erindringer fra 1940erne og 1950erne
         Af Leif H. Kristensen

lem sang han og Peter fl øjtede til. De var gode, syntes de 
selv. Sangene og viserne havde de fra ugebladene Tempo og 
Flittige Hænder. Der var gerne 4 sange i hver uge. Denne 
optræden stod somme tider på i et par timer. Når skoene 
blev pudset, var det til skopudserens sang. Så endelig langt 
om længe var håret sat, og de brune bukser og den skrig gule 
jakke var på. Så var de klar til nattens strabadser, og mor og 
far fi k ro til at høre Svend Pedersen på radioen.

Tjæremanden
Huset havde tag af tagpap. Cirka hvert andet eller tredje 
år skulle det tjæres, og når det så var varmt nok i vejret, 
kom tjæremanden, med stige spand og kost. Sådan en tjære-
mand havde Hansted, Lille Peter blev han kaldt, Peter og 
hans kone boede i det sidste hus mod øst på Stængervej, ja 
dengang hed vejen Husfolkenesvej og gik ud til Gl. Århus-
landevej til ejendommene og frugtplantagen, der lå derude 
på Hansted Mark. Nu er vejen lukket for mange år siden ved 
Vagn Rasmussens gård.
Peter var oppe og nede af taget mange gange for at fylde 
spanden, men hold op hvor det duftede godt, problemet var 
at man fi k tjære på de bare fødder, når det dryppede fra ta-
get, det fjernede mor med margarine.

Snekastning
Mange gange blev vejene ryddet af snekastere og gravet ud 
med skovl så sneen blev smidt op i fl ere meters højde.
I de perioder hvor der kom så meget sne, at sneploven ikke 
kunne smide det væk, så var der offentlig pligtkastning af 
ejendomsbesidderne. Min far var Snefoged, han havde en 
bog hvori der stod, hvor mange mænd en gård eller ejen-
dom skulle stille med. Hvis de ikke kunne stille med det de 
skulle, ansatte han de arbejdsløse til snekastning for ejen-
dommens regning. Det var tit det eneste arbejde der var at få 
om vinteren for arbejdsmændene i Lundum Hansted kom-
mune. Jeg husker især, da man tilbage først 1950`erne gra-

vede det lille stykke vej mellem Golfbanen og Munkhøjvej 
ud. Det var tæt ved fastelavn og sneen lå i fl ere meters højde. 
Jeg blev sendt ned til bager Andersen i Hansted for at hente 
fastelavnsboller til snekasterne, så tjente bageren også på 
vinteren. Det var hyggeligt at sidde i sneen sammen med 
alle snekasterne og spise fastelavnsboller.

Kirkestien
Mit barndomshjem ligger på den lille vej lige op for Hanst-
ed kirke, og søndag formiddage, til højtiderne, på de skæve 
helligdage ja, når der var gudstjeneste eller når nogen skulle 
på kirkegården og se til deres gravsteder, så kom folk forbi 
huset. For oppe ved jernbanen, der er kirkestien, den går 
hen langs med banen og hen til viadukten under banen ved 
Hospitalet. I dag hedder det jo Klostret. Kirkestien er der 
endnu, men er overhovedet ikke vedligeholdt mere, trist et 
stykke kultur forfalder.

Gadelys
På den lille vej, hvor mit barndomshjem ligger, var der 
rigtig meget gang i den. Der blev spillet fodboldkampe, bad-
minton kampe, leget tagfat, sanglege, hinke lege ja alt hvad 
vi kunne fi nde på, indtil det blev mørkt, for der var ingen 
gadelys. Det kom først i halvtredserne efter en indsamling 
af underskrifter, hvor beboerne tegnede sig. Det var Anders 
Træskomand, det blev han kaldt, der stod for indsamlingen. 
Han gik rundt og samlede underskrifter ind. Efterfølgende 
gik der historier om, at nogen kun ville skrive sig på, hvis 
de fi k gadelys på pælen udenfor deres hus, så kunne de spare 
strømmen inde i huset.
Ja nogen store diskussioner var der den gang, men gadelys 
fi k Hansted.

Naboerne
I huset ovenfor os, der boede Johanne og Rasmus Frandsen. 
Johanne havde en rulle på loftet, som vi trak for hende, når 
hun rullede sit vasketøj.



64 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2013

Erna Jensen, Hanne Thomsen, Lissy Petersen og Kirsten Hansen, 
Hansted 1955-56.

Fra venstre: Kaj Jensen og Verner kristensen.
Hansted ca. 1949.

Fra de gamle blade: En Hansteddrengs erindringer fra 1940erne og 1950erne
Af Leif H. Kristensen

Johanne og Rasmus havde en kakkelovn, der var et her-
skabshjem værdigt med gesvejsninger på låger og i toppen 
og altid velpudset. På væggen havde de et fl ot messing var-
mebækken hængende og sidst men ikke mindst, så havde de 
telefon. Den lånte vi når der skulle ringes til lægen.
Rasmus var vejformand ved Skanderborg Amt. Han havde 
en personbil, en Hillman, jeg mener, det var en model 1936 
med fi re døre, som var skinnende sort. Den blev vasket og 
pudset hver weekend og var for os unger en imponerende 
bil. Jeg husker, at jeg stod nede ved hjørnet af vores vej 
næsten hver dag, når Rasmus kom hjem fra arbejde. Rasmus 
holdt troligt hver gang og tog mig op i bilen. Den havde 
lædersæder, lang gearpind, oval speedometer og en rød lyg-
te, der lyste inde i speedometeret. Se det var lykken, også 
selvom det kun var 100 meters kørsel. Ud af bilen, og dagen 
var reddet.
Jeg husker, vi en søndag var inviteret på en køretur, mor og 
far og mig med Johanne og Rasmus. Rasmus kørte en tur 

op til Århus, hvor jeg så sporvognene for første gang, og 
derefter ned forbi Rude strand, hvor vi var ude at bade, og 
så til Norsminde kro, hvor vi så drejeskiven med elefanter i 
kroens have. Ja det var noget af en tur i 1950 i bil.
Den ene del af deres hus var udlejet. Der boede Niels Klin-
genberg og hans kone Sara. Niels solgte grønsager på torvet 
i Horsens, som han havde dyrket i sin egen have. I 1951 fl yt-
tede en dame, som hed Fru Pedersen, ind i denne lejlighed. 
Jeg tror hun var kogekone, en der lavede mad til fester osv.
Da min mor et år kort før jul blev syg og blev indlagt på 
Horsens sygehus, syntes den rare Fru Pedersen, at det var 
synd for mig. Så på min fødselsdag den 22/12 kom Fru Pe-
dersen med et stort lerfad med klejner og hele to lagkager. 
En med chokolade og en med glasur. ”Det skal du have Leif, 
fordi din mor er på sygehuset” sagde hun. Fantastisk, det 
glemmer jeg aldrig. Selv i dag kan jeg få tårer i øjnene, når 
jeg tænker tilbage på det.

Margrethe
Lige overfor vores hus gik en lille vej op til Margrethe og 
Jens Vinther. I dag Hanstedvej nr. 50. Den vestlige ende 
af deres hus var lejet ud, i midten var der heste bokse og 
lidt stald, men de havde ikke dyr længere. Jeg husker Jens 
Vinther fl ere år i træk fi k et helt lastbil læs formbrændsel 
hjem. Det blev kørt ind i den gamle stald. Jeg kom tit oppe 
ved Margrethe og Jens og om sommeren fi k jeg jordbær el-
ler hindbær med fl øde. Margrethe kunne fortælle historier 
og lærte os unger gamle remser.

Vandpumpe 
På hjørnet af vores lille vej mod øst, er et hus hvori der boe-
de to familier. Huset var dengang ejet af Åge og Thora Ras-
mussen. Lige uden for deres stue var en brønd med pumpe. 
Der hentede vi vand, indtil omkring 1950, hvor der blev lagt 
vand ind til husene på gaden.

Murermesteren med den fl otte bil
Kun få beboere i Hansted havde biler dengang, jeg var dreng 
i slutningen af 1940erne og starten af 50erne. En rigtig fl ot 
en af slagsen kom, da Murermester Thomas Petersen fl yt-
tede ind ved Åge Rasmussen. Thomas havde en to sædet 
Ford med kaleche og udtræk bagi. Det gav to siddepladser 
mere. Der sad deres to døtre Grethe og Lissy, den mindste 
datter Åse sad ved moderen Anna. Det var noget af en bil. 
Den skiftede Thomas ud et par år senere til en to takt Ifa, ren 
luksus dengang.
Og der hørte vi grammofonplader med Louis Armstrong og 
Bill Hayley med Rock Around The Clock.

Ishus
På hjørnet mod vest af vores vej ligger et stort hus. I dag 
Hanstedvej nr. 46. Dengang boede der to familier i den 
og i den ende, der vendte op mod os boede der en ungkarl 
oppe på loftet. Han blev kaldt Klok Anders. Han var ung-
domskammerat med Tømmermester Jens Karl Hansen i 
Hansted, har Anders fortalt mig. Jeg har siden hen arbejdet 
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Jørgen Østergård, Peter Sørensen, Kaj Jensen og Verner Kristensen. 
Hansted ca. 1950.

1956: Hermand Kristensen mundharpe, Verner Kristensen 
trommer.
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sammen med Anders på Bygholm Teglværk. I samme hus 
boede endvidere en syerske fra Horsens, der hed Ida sam-
men med snedker Laurs Busk. I den anden ende boede en 
fængselsbetjent med sin kone og børn. Fra en veranda i ha-
ven solgte Ida is om sommeren.

Kammeraten
Lige ned for vores vej ligger et stort hus (i dag Gitte og 
Peter Djernæs Hanstedvej 23, huset er bygget om). Den-
gang havde huset tre lejligheder. Mod øst boede Ingeborg 
og Aksel ”vejmand” Jensen. I midten boede deres datter og 
svigersøn, Inger og Verner Høllund Kristensen og mod vest 
boede ejeren af huset, Milita Siig Pedersen og hendes søn 
Karl Siig. Han var min ven og kammerat. Det var hans far 
muremester Siig, der byggede Lundum Hansted Centralsko-
le. Det hed den da jeg gik i den, nu hedder den så Egebjerg 
skolen. Muremester Siig døde ved en ulykke under bygge-
riet, da han tog stilladset ned i sløjd lokalet.
Rundt om Karls hus var der god plads at lege på og i haven 
var der mange æble og pæretræer. Det var et fantastisk syn 
når de blomstrede.
Når Karl holdt fødselsdag, så var hans moster Ingfred der 
og hjælpe til. Foruden boller og kringler og lagkage blev 
der bagt vafl er på komfuret. Milita havde et vaffeljern der 
kunne dreje, imponerende, vi andre unger havde aldrig set 
noget lignende, og ih hvor de smagte godt med sukker og 
syltetøj og chokolade til.
Karl havde fødselsdag sidst i maj måned og på hans fødsels-
dag i år 1951 havde der hele formiddagen stormet og regnet. 
Et rigtigt frygteligt vejr hvor grene blev revet af træerne og 
et landevejstræ ved Lunden om til Hanstedgård var revet op 
med rod.
Dengang stod der store landevejstræer langs hovedvej 10 
(Egebjergvej). Min far stod for at fælde træerne helt fra 
Gedved til Adelgade i Horsens. Han havde en halv snes 
mand i sjakket som udførte fældningen af træerne i 1953.

Blomsterhaver
Nedenfor i samme side af vejen boede enke Marie Beck hun 
havde den fl otteste blomsterhave med et guldregnstræ som 
var enorm fl ot. Ud mod vejen var der en stensætning med 
blomster hvor der var masser af sommerfugle og bier. Vi 
børn kom blomster i glas og fangede bier deri, men vi luk-
kede dem ud igen.
 Alle husene i Hansted både nord og syd for banen havde 
frugttræer. Der var æble- og pæretræer og et væld af bærbu-
ske samt masser af fl otte urtehaver. Og om foråret var der 
masser af syrenbuske, især Karen Munck havde nogen fl otte 
syrener, og hvis de var sprunget ud d. 20. Maj kom hun ned 
til min mor. For Karen og min mor fyldte år samme dag. Og 
hvert år sagde hun det samme ”her Marie, er der en buket 
syrener, for du har sgu ikke nogen ordentlige selv”

Frk. Vinther
Længere nede af Hanstedvej er to gamle huse med stråtag, 
nr. 42 var Frk. Vinthers hus. Huset indeholdt en fedevare-
butik, som Frk. Vinther selv omtalte den. Pølser hang på 
rækker derinde, der var snitter, pålæg leverpostej, medister, 
spegesild, hvidt øl, sodavand, brød og diverse slik. Og no-
get, der hed ramona, det var noget til at smøre på brødet, 
en slags erstatning for marmelade. Flere gange om ugen 
kørte frk. Vinther på sin cykel til Horsens om morgenen, ind 
til Kopmand slagteriet eller til Andelsslagteriets udsalg og 
hentede friske varer.
Frk. Vinther var født i Randers, hun kom på den katolske 
skole i Fredericia hvor hun ikke ville lære tysk, men hendes 
lyst til at rejse førte hende til Flensborg og videre til Provin-
sen Elsass i Tyskland. Der blev hun uddannet sygeplejerske. 
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Søren Peter Sørensen på sin motorcykel Viktoria Capri 1953.
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Hun kom derfra til Konstantinopel, hvor hun var under hele 
Første Verdenskrig som operationssygeplejerske. Derfra 
rejste hun videre til Syrien, og derefter via København og 
endte så med at købe huset og hendes fødevareforretning i 
Hansted i 1932. Frk. Vinther talte fl ere sprog og læste fl ere 
aviser. Da jeg skulle konfi rmeres, blev jeg inviteret ind i 
hendes stue og fi k en småkage og et lille glas kirsebærvin 
og Det nye Testamente af hende, og et par ord med på vejen. 
Det var en dame med stor viden, der havde set frygtelige 
ting i sit liv. Frk. Vinther gik i Hansted Kirke, men om hun 
var katolik til sidst, det ved jeg ikke, men som hun sagde: 
”Vor Herre vil nok møde mig uanset hvor”.

Daglejere
I huset på Hanstedvej nr. 44 boede Marie Tæske og hen-
des to sønner Rasmus og Peter. Peter, der var stor og havde 
tilnavnet tykke, arbejdede som daglejer på gårdene, meget 
ved Søren Sørensen på Petersminde. Peter lagde altid i tær-
skemaskinen, og når han stod der, så røg korn negene i ma-
skinen lige så hurtigt, som de røg op på bordet til ham. Så 
selvom han var stor, var han en knag til at arbejde, og når de 
var færdige og klar til kaffetid, serverede Kristiane gårdens 
frue, pandekager og syltetøj. Det var noget, der smagte og 
der var nok af pandekager at tage af.
I det næste hus nedad nr. 42 boede der også to familier. Mod 
øst, boede den døvstumme skomager og hans kone. Og mod 
vest Magnus, som af åbenlyse grunde blev kaldt den tavse 
dansker og hans Kone Anne. Han sagde nemlig aldrig noget.

Fagforening
Længere nede af vejen i nr. 40 boede Adolf og Stine. Hu-
set tjente også som kontrolsted for de arbejdsløse arbejds-
mænd, der var i fagforening, Adolf var murerarbejdsmand 
og så var han Socialdemokrat og sad i bestyrelsen i både 
fagforening og parti.
Det sidste hus på vejen var nr 38. Der boede Ejnar Holst, 
som var murerarbejdsmand i Horsens og hans Kone og de-
res søn Bent.

Pottemager
På modsatte side af vejen der boede Pottemager Harald Dis-
sing og hans kone Erika, en for mig at se fantastisk potte-
mager og kunstner.
I bogen fra det gamle Lundum Hansted er der et afsnit om 
pottemagerfamilierne Dissing fra Hansted.

Mølleren
Nede i Hansted Mølle boede Anders Christian Christensen 
og hans kone Ellen Marie Christensen. I møllen blev der 
malet korn og savet trækævler op til tømmer. Der skulle 
være godt med vand i åen for at maskineriet kunne køre.
Christian Møller havde to fl otte røde heste, til markarbejdet, 
jeg husker ham tydeligt med selvbinderen. Ved mølleren 
købte far også kartofl er, der har jeg hentet mange sække, op 
på cyklen med hundrede pund og så hjemad.
Jeg har fanget lidt ål i åen før slusen ved møllen, men Chr. 
Møller sagde der havde været fl ere ål før i tiden.

Tømreren
På hjørnet af vejen til Møllen ligger den store hvide villa, 
og bagved bygningen Hansted tømmerforretning, ja det gør 
den stadigvæk, men dengang var det Tømrermester Jens 
Karl Hansen. Jens Karl var en rask mand med fart på, når 
han kom enten på cykel, men for det meste gående, i sine 
grå gummisko, tømmerbukser med tommestokken i, skjorte 
og vest. Han havde næsten aldrig jakke på med mindre det 
var meget koldt, blyanten bag øret og ternet kasket på sned, 
og ikke at forglemme spadserestokken.
Jens Karl havde ikke bil, men klarede arbejdet på gåben el-
ler på cykel. Bilen kom først til senere. Jens Karl var altid 
i godt humør og havde altid en kvik bemærkning men jeg 
husker da han havde fået sin første bil en Morris pick up 
at han kom ud for en venstre svings ulykke på broen over 
Hansted å da var mesteren godt nok rystet men der var hel-
digvis kun materiel skade. Jens Karl havde fl ere svende og 
lærlinge i arbejde.
Udover arbejdet som tømrer var Jens Karl også bedemand.

Bisættelse
Når der var dødsfald i Hansted, husker jeg den hestetrukne 
ligvogn fra Horsens. Den lignede en karet, var åben med 
sorte gardiner, og den pyntede kiste var synlig for enhver. 
Ligvognen blev trukket af sorte heste med fl ot og pudset se-
letøj. Kusken sad oppe på bukken med høj hat. Flere gange 
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Murermester Thomas Petersen i hvidt tøj. Tømrermester Jens 
Karl Hansen svinger klasketten og udbringer et leve.

Leif Kristensen, Hansted 1958
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var der strøet gran og blomster på vejen i Hansted. Folk stod 
stille med hatten i hånden mens følget gik forbi, i ærværdig 
respekt for de døde.

Cykelhandleren
I den østre ende af tømmerværkstedet var der cykelværksted 
og salg af cykler. Og i den røde villa foran ud mod gaden, 
boede Ejvind Hansen. Han var cykelhandler og broder til 
Jens Karl. Ejvind blev kaldet ”Gaf” han havde mistet sit 
ene ben ved sygdom, så han havde et kunstigt ben lavet af 
gummi som knirkede, når han gik.
Gaf havde en overgang fl ere ansatte i sin forretning. De sat-
te eger i nav og egrede op, satte nipler på egerne igennem 
fælgen, men Gaf spændte selv hjulene op, det overlod han 
ikke til andre. Gaf leverede cykelhjul til I Chr. Mikkelsen i 
Horsens.
Det var hylende skægt at komme i Ejvinds værksted, der 
skete altid noget, og Ejvind kunne bare sætte en cykel i 
stand male den så cyklen var så god som ny. Hos Gaf købte 
far den første cykel til mig og fl ere fulgte efter siden hen, 
men som Gaf sagde” der er intet som en ”Brenneborg cy-
kel”.
Ejvind var af og til i Horsens og afl agde restaurationen 
Guldhornet i Smedegade et besøg, det lagde han ikke skjul 
på, men hvad, livet skulle jo leves.

Gården
På venstre side af vejen op i byen ligger Marinus Nielsens 
gård i dag nr.27, En rigtig stor gård syntes jeg da jeg var 
dreng. Marinus Nielsen havde to sønner, der begge arbej-
dede derhjemme. Sønnerne hed Svend og Holger, Omkring 
1950 fi k gården en traktor af mærket Ferguson. Det gik som 
en løbeild mellem os knægte. Traktoren blev leveret af fi r-
maet Holger Nielsen i Horsens. Hele formiddagen stod me-
kanikeren og trak ledninger og monterede lygter og liftet 
bagpå. Det var den første traktor i Hansted, kun Hansted-
gård havde en traktor dengang, og jeg fi k lov til at køre Fer-
gusonen frem i marken, når de kørte korn eller roer hjem, så 
gik Svend og Holger på hver sin side af vognen og læssede 

på.
Når de tærskede korn, tog vi halm fra oppe på loftet og skul-
le stakke det. Hvis vi var blevet for mange, gik det mere op 
i leg deroppe på loftet, så kunne vi godt få en ordentlig røf-
fel, en enkelt gang endda en på låget, og vi arbejdede endda 
gratis. Ha ha, ja den gik nok ikke i dag, men det var nu sjovt 
dengang syntes jeg.

Kaj
Hvor der i dag er en tom grund efter gården, var der et gam-
melt hus, mine forældre boede der i 1938, men i 1950 boede 
(skub) Helga og Marinus Østrup i huset. Marinus havde en 
gammel lastbil, den blev startet med håndsving, men den 
ville ikke altid starte, så måtte Helga skubbe deraf navnet 
SKUB Helga. Marinus kørte rundt og solgte muslingeskal-
ler eller samlede gammelt jern: Marinus handlede meget, og 
fotograferede mange billeder. De havde to sønner, Den ene 
hed Benny og den anden hed Kaj, men blev som regel kaldt 
Kaj ”dyttelyt”. Navnet kom af han kunne sidde i timevis i 
den gamle bil og lege at han kørte, og jeg sad ved siden af, 
Kaj fortalte hvor vi kørte og skiftede gear det var så livagtig 
at det var lige før at bilen begyndte at bevæge sig men hver-
ken hjul eller motor rørte sig for benzin var der som regel 
ikke noget af på bilen skulle den ud at køre blev der hentet 
fem liter benzin, ja det er svær og forestille sig den tid i dag.
 Kaj havde også tilnavnet General Schiøtz. Kaj havde chauf-
førkasket med blank skygge og svederem han var min bror 
Verners kammerat jeg tror det var Verner der fandt på nav-
nene til Kaj.
Kaj kom ind til Livgarden, og han sagde til min far, jeg 
kommer hjem og viser dig uniformen Herman, og det gjorde 
han. En dag stod han udenfor vores dør i den fl otte blå gal-
launiform med sværd. Kaj var utrolig fl ot også i civil.

Købmanden
Købmandsbutikken i Hansted blev drevet af købmand Villy 
Vang Nielsen og fruen Kamma. Butikken lå dengang i huset 
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nr 31 Villy Vang byggede omkring 1950 den nye butik på 
den anden side vejen. Den købmandsbutik som Minna og 
Arne Pedersen senere overtog og drev i mange år.

Ved Gangbroen
I det meget lange hus efter købmanden boede karetmageren 
Anthony og hans kone Johanne. Han reparerede hestevogne 
og lavede ladet til hans svigersøn Vagn Jacobsens nye last-
vogn, Vagn og deres datter Åse boede et par huse længere 
oppe af gaden, Vagn havde kørslen med sneplov i Hansted 
sogn.
Og i huset lige efter boede taxavognmand og kørelærer Pe-
der Svane. Han boede sammen med sin søster Yelva. Deres 
have var fyldt med roser og stokroser en meget fl ot blom-
sterhave.
Taxaen som vognmand Svane havde, var en De Soto 8 prs 
som han kørte taxa med inde i Horsens. Skolevognen en 
Opel Kapitain, som en del år efter blev udskiftet med en 
Opel Admiral.
Ingen hverken folk eller fæ var i fare for at blive kørt ned, 
når Svane kørte op eller ned gennem byen farten var sjæl-
dent over 20 km i timen, men når han kom på landevejen, så 
blev der lukket op for farten.
Det var på denne tid at mange i Hansted tog førerbevis hav-
de det været i dag med de priser der er på at få et kørekort så 
var Svane blevet en rig mand med de mange timer nogen af 
hans kunder måtte havde for at bestå køreprøven.

Brugsen
Omme i byen var Hansted Brugsforening, hvor uddeler 
Hansen og hans kone Linne regerede og to ansatte. Det var 

en rigtig gammeldags butik, hvor varerne var i skuffer under 
disken, som blev vejet ud ved handel, og der blev skrevet 
i kontrabogen. Udenfor var der en benzintank med hånd-
pumpe. Når Hansen var ude at pumpe benzin på biler, måtte 
han ligge cigaren, som han gik med meget af tiden.

Slagter
På sydsiden af banen boede slagter Theodor Sørensen, og 
sønnen Kaj, der også var slagter. De kørte rundt i en lille va-
revogn og solgte kød. Det gjorde også slagteren fra Gedved 
Vigan Rasmussen, og der kom en fi skemand fra Horsens en 
gang om ugen plus en, der solgte ost.

Asfaltens cowboy
Den lille hestevognmand Oscar Skåde fra Hammersholm, 
chaufførkasket med blank skygge og forklæde og træsko-
støvler, med sin vogn og to Nordbagger foran. Han kørte 
som vognmand for alle, der skulle havde noget fl yttet. Men 
når os unger råbte: nu kommer  ASFALTENS COWBOY, så 
skulle vi ikke for tæt på, for han havde jo pisken. Når Oscar 
havde fået sin skrå, så kunne han køre hele dagen.
 
Det er, som jeg husker et lille udsnit af Hansteds beboere 
omkring 1950.
Måske mere en anden gang.
 
Første gang trykt i BROEN 21. årgang nr. 2  
december - januar - februar 2008/09
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Lundum teglværk
Når man fra Lundum kører mod Torp, og har passeret 

Lundum Møllegård, ligger der i næste sving, inde 
på højre hånd, på adressen Torpvej 82, en pæn og 

nydelig lystejendom.
Det er nok de færreste der i dag er klar over, at der her indtil 
1959, altså for 50 år siden, lå en virksomhed, der i over 100 
år gav mad til mange munde, nemlig Lundum Teglværk.
Hvornår er så værket grundlagt? Og hvem er grundlægge-
ren?
På foranledning af ”Det Kongelige Landhusholdnings Sel-
skab”, blev der i 1800 tallet lavet nogle amtsbeskrivelser 
over hele Danmark, om deres tilstand i økonomisk henseen-
de. I 1843 udkom den over Skanderborg Amt, og skrevet af 
J C. Schythe, hvor han blandt mange andre ting, skriver om 
teglbrænderierne i amtet. Her nævner han: ”Til næste år 
agtes et teglværk anlagt ved Stenkjær i Lundum Sogn”.
Det passer meget fi nt sammen, bogen udkom som nævnt i 
1843, men oplysningerne er jo samlet de sidste år før den 
tid. 
Når vi kigger i Lundum kirkebogs tilgangslister til sognet 
1843, støder vi for første gang på folk med beskæftigelse i 
teglværksbranchen, nemlig Matias Carl Heinrich Fluhr som 
da er 32 år og født i byen Plön i Holsten. Der er her, in-
gen tvivl om, at man ved starten af Lundum teglværk, såvel 
som på mange andre teglværker i Danmark på denne tid, 
har hentet arbejdskraft sydfra, som havde erfaring med tegl-

brænding.
I 1844 ankommer endvidere Christen 
Andersen til sognet, og som der står 
”tjenende i Lundum Teglbrænderi”.
Igen i folketællingslisterne fra 1845 er Carl Fluhr nævnt, nu 
som forpagter af teglværket, og desuden fi nder vi yderli-
gere 3 navne på arbejdere ved værket.
Grundlæggeren er formentlig Niels Kruuse der i 1843 er 
ejer af Stenkær, men dør allerede den 30. juli dette år. Så 
han har sikkert været idemanden til værkets start, men nu er 
det hans enke Johanne Marie Kruuse, der er ejer af gården, 
og jorden i Lundum hvor teglværket er opstartet.
Relationerne til Stenkær er åbenbart i orden, for i 1846 dø-
bes en søn af teglbrænder Fluhr, og en af fadderne er dat-
teren fra Stenkær, nemlig som der står i kirkebogen, jomfru 
Andrea Kruuse.
Senere viden om ejere af værket får vi gennem skøde og 
panteprotokollerne, der i dag befi nder sig på landsarkivet i 
Viborg.
Enken Johanne Marie Kruuse vælger i 1848 at sælge går-
den ”Stenkjær” til Johan Chr. Kruuse, men Matr. 6a og 6b i 
Lundum, hvor bl.a. teglværket er beliggende, sælger hun til 
Johan Peter Frich, som får skøde 28. jan. dette år.
Frich havde allerede i 1842 købt Lundum Mølle, matrik-
lerne var naboer til hans jorder. Foruden dette var han også 

Kortudsnit af målebordsblade.
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ejer af gården ”Rosenlund” i Hvirring sogn, som han havde 
i perioden 1830- 1857.
For god ordens skyld skal det nævnes, at Johan Peter Frich 
ikke var en hvem som helst. Han havde således også ejet 
Rask Hovedgård ved Rask Mølle 1837-1939, og var stæn-
der deputeret, og blev senere landstingsmand.
En søn Søren Frich blev senere grundlægger af de kendte 
Frichs Fabrikker i Århus, en anden søn blev borgmester i 
Skagen.
Vi er nu nået til 1855, hvor vi igen ifølge skøde og pantepro-
tokollen kan læse om følgende handel:
Underskrevne proprietær Frich til Rosenlund skøder og al-
deles afhænder hermed til Hr. Mølleejer Jørgen Madsen i 
Lundum Mølle, den mig ifølge skøde af 28. jan. 1848 ting-
lyste gård i Lundum By og sogn Matrikel nr. 6a og 6b. Da nu 
kjøberen Mølleejer J. Madsen har betalt mig købesummen 
5000 RD, så skal den fornævnte ejendom med bygninger, 
Teglværk, skov og alt hvad derudover med rette henhører, 
fra dato tilhøre ham.
Rosenlund pr. Horsens den 28. juni 1855”
Ved denne handel mellem Frich og Jørgen Madsen, delta-
ger også Johanne Marie Kruse, idet der samme dag den 28. 
juni oprettes en panteobligation imellem ”enkemadamme” 
som hun nu tituleres, og nu boende i Horsens, og mølleejer 
Jørgen Madsen på 3825 RD, skriver Tre Tusinde, Otte Hun-
drede, Tyve og 5 Rigsdaler, og til 4 % p.a.
Hvordan kan det nu være, at fru Kruse giver Jørgen Madsen 
dette lån?
Joh! det er såmænd ikke så mærkeligt. Jørgen Madsen er 
nemlig gift med hendes datter Andrea Christine Kruuse, og 
er således hendes svigersøn.
Dette par får sammen en søn P. Th. Madsen, som senere 
ender som borgmester i Vejle i 1895.
En anden søn er Hans Chr. Kruse Madsen (Kruse er nu 
mellemnavnet), overtager i 1865 ved sin fars død, Lundum 
Møllegård, hvor under teglværket altså har hørt siden 1855.
I 1871 er beskæftigelsen således opgivet til 6 arbejdere. Han 
beholder gård og teglværk til 1904.

Produktionen på værket er da ca. ½ mil. sten årlig. En møl-
lebygning med overfaldshjul, er opført lidt øst for gården, 
og kraften herfra benyttes dels til møllen, og dels til maski-
nerne på teglværket, endvidere er der opført et grundmuret 
hus for teglværkets arbejdere.
I perioden 1904-1918 er ejeren Jens Jørgen Lyshøj, og som 
bestyrer, i hvert fald 1907-1912, er nævnt Chr. Seliemann.
Fra 1918 til 1942 er ejeren Rasmus J. Jørgensen. Det er ham 
der i 1919 lader den gamle og helt umoderne højovn jævne 
med jorden, og i stedet laver en stor investering, idet han 
lader opføre en moderne ringovn.
Produktionen stiger hermed til ca. 1 mil. sten og drænrør. I 
hans tid bliver også det primitive tovværk som gik fra møl-
len til værket, erstattet af en stor petroleumsmotor, ligesom 
der lægges tipvognsspor til lergravene ved gården ”Skand-
hede” (også kendt under navnet ”Skovgård”).
I 1928 forpagter Rasmus Jørgensen gården ud, men behol-
der møllen og teglværket, og som der står i ”Johan Meyers” 
erindringer fra Lundum: og byggede et smukt hus på lærer 
Skydstrups grund på Møllebakken.
Fra okt. 1937 og 4 år frem er Teglværkernes Salgskontor i 
Horsens forpagtere af værket.
I 1942 bliver Lundum Møllegård med teglværk, solgt til 
Aksel Thomassen, men denne vælger samme år at frasælge 
teglværket.
Den nye tv. ejer er prop. Henry Breinholt Dahm fra Sindal. 
Proprietærtitlen havde han bl.a. fra sit ejerskab af den store 
gård ”Gammel Vrå” tæt på Store Vildmose i Vendsyssel. 
Han havde ikke forstand på teglværksdrift, men tilsynela-
dende på penge. Han leverede tørv til Sysselhavens tegl-
værk ved Frederikshavn, og her lærte han Adolph Thomsen 
at kende som var beskæftiget der.
Han ansætter Adolph B. Thomsen, (et fornavn han på dette 
tidspunkt, under krigen, var ked af, og derfor altid pointe-
rede, modsat en hvis anden mand, stavede sit med ”ph”) 
som bestyrer, han havde erfaring fra endnu fl ere tidligere 
ansættelser, bl.a. Vindø tv. ved Hobro, og Prøvelyst tv. på 
Sjælland. Han får bolig i tjenesteboligen på Møllebakken, 
i dag Torpvej 42, og som han senere køber. Venskabet med 
Dahm fortsætter, bl.a. optræder ægteparret Dahm senere 
som faddere ved barnedåb hos familien Thomsen.,

Møllegården hvorunder teglværket hørte fra 1855 til 1942. 
Billedet er fra ca. år 1900.

Ringovnen set ca. fra sydøst, år ikke kendt.
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I 1950 trækker Dahm sig ud af teglværksdriften, og vær-
ket overtages af Teglværkernes Salgskontor på Nørregade i 
Horsens, men her i Lundum, som så mange andre steder, er 
tiderne løbet fra de små og umoderne teglværker, og i 1959 
slukkedes ovnen for sidste gang, og en over 100 åring æra 
var defi nitiv forbi.
I dag er der på grunden lidt tilbage af det på skitsen viste 
motor/maskinhus, plus en del forskellige fundamenter, stik-
kende op af jorden hist og her. Ejeren Ole Petersen kan også 
bekræfte, at lige meget hvor han graver, støder han på tegl-
brokker, således at bunden overalt hvor der i dag er græs, 
nærmest var brolagt med gamle mursten (fra anden side 
nævnes nu også, at der et bestemt sted, indgik en masse øl-

kapsler i belægningen).
For nogle år siden kom jeg i kontakt med Louis Thomsen, 
som i dag er pensioneret jetpilot og bor i Virum. Han er søn 
af tidligere bestyrer Adolph B. Thomsen, og har således haft 
sin barndom og drengetid, tæt på Lundum teglværk. Han 
har sendt mig en beskrivelse, som er så interessant, og giver 
et levende billede af værket, og forholdene der, så jeg har 
fået lov til at bringe hans beretning, i sin helhed. Han har 
lavet en skitsetegning af området med teglværket, som jeg 
også bringer. Endvidere har han også bidraget med billeder 
til denne artikel.
Her følger Louis Thomsens beretning:
Jeg er fra august 1943, og mine forældre (A.B. og M.K. 
Thomsen) var fl yttet til Lundum tidligere på året, efter at 
Dahm havde købt værket. Min far skulle være bestyrer, og 
han havde gode erfaringer med at få gamle og nedslidte 
værker i gang igen med godt resultat. Lundum Teglværk var 
på det tidspunkt nærmest en ruin, men der var brugbart ler i 
området, hvilket min far havde næse for.
Hos min daværende barnepige, Gudrun Holly, hvis mand 
havde arbejdet på værket, og som senere blev lam efter en 
arbejdsulykke som skovarbejder i Julianelyst-skovene, så 
jeg et gammelt foto af en af de master, der bar de tove, der 
tidligere blev brugt som kraftoverførsel fra vandmøllen til 
værket. Betonfundamentet til masten er der formentlig sta-
dig, jeg så den for 5-10 år siden.
Dahm havde købt en fl ymotor fra et havareret tysk fl y (jeg 
kender desværre ikke typen), og denne motor skulle nu bru-

Lundum Teglværk 1943-59 efter skitse af Louis Thomsen d. 30/6 2004

Villaen Møllebakken 42, ca. 1950.
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ges på værket. Problemet var, at den nu skulle gå på gene-
ratorgas, og der blev lavet et større gasanlæg på vestsiden 
af motorhuset. Det tog lang tid at starte motoren, og når den 
endelig kørte, var det alt for hurtigt til, at arbejderne kunne 
følge med, da gearingen åbenbart ikke passede. Det varede 
dog ikke så længe, for motoren sodede hurtigt til, og man 
kunne så koncentrere sig om at få den startet igen.
Den motor, jeg husker, var en én cylindret dieselmotor, vist-
nok fra et elektricitetsværk. En tilsvarende motor kan ses 
på Industrimuseet i Horsens. Motoren havde et stort (meget 
stort, syntes jeg) svinghjul, der ved hjælp af en tandkrans 
skulle stilles meget nøjagtig før start, der foregik med tryk-
luft fra egen kompressor og luftfl asker. Motoren løb løbsk 
en dag, og svinghjulet rev sig løs og brød gennem muren til 
motorhuset. En anden tilsvarende motor blev anskaffet, og 
den fungerede til værket blev nedlagt, så vidt jeg husker i 
1960.
Under besættelsen blev nedkastede våben gemt på værket, 
hvor min far havde udhulet nogle stenstakke. Transporten 
fra nedkastningsstedet, formentlig i Nim-området, til vær-
ket stod værkets ”faste” vognmand Hjerrild i Horsens for. 
En af brænderne der boede i den bygning, der stadig stærkt 
ombygget bebos i området, havde bemærket ”noget rum-
steren” om natten på stenpladsen og havde set hvad der 
foregik. På trods af hans ikke altid appelsinfri tilstand holdt 
han heldigvis kæft med det, ellers havde jeg formentlig ikke 
kunne skrive dette!
Lergravene lå højt i bakkerne bag værket. En hest, der bo-
ede hos os i stalden (nu garagen) ved det stråtækte hvide 
hus på vejen op til Lundum by, trak de tomme tipvogne fra 
sumpen ved værket op til gravene. (blåler nærmest værket 
og rødler nærmere ved gården Skandhede). Tyngdekraften 
sørgede for nedtransporten, og hesten havde nogle gange 
svært ved at følge med. Der blev kørt stærkt den gang, og i 
hvert fald én gang røg en vogn ud gennem stopbommen og 
ned i en af tørreladerne nedenfor, hvor min far gik og skilte 
sten. Det var dog en forbier.
Begge mine søskende og jeg tjente nogle lommepenge ved 
at skille sten. Stenene kom tre og tre fra skæremaskinen, og 
de skulle når de var lidt tørre, skilles, så der ca. var een cm. 
imellem dem for at fremme tørringen.
Ovnen var oprindeligt håndfyret, men der blev ca. midt i 
halvtredserne installeret et automatisk fyringsanlæg, som 
dog på ingen måde gjorde brænderen overfl ødig. Han var så 
absolut stadig en nøgleperson, der ved svigt kunne spolere 
en stor del af brændingen. Værket havde 3-4 faste brændere 
hvert år.
Teglværket var en fantastisk – farlig og støvet – legeplads. 
Man kunne lave skinnevogne af kasserede tipvognshjul og 
lægter. En sådan vogn kostede mig en brækket ben og to 
måneder på hospitalet (sommerferien). Værket lå jo dødt 
om vinteren, og så var der mulighed for at undersøge de dele 
af trækkanaler og skorsten. Sidstnævnte var ret forvitret i 
toppen, så vi nåede ikke helt op, men overlevede.
Værket var den eneste større virksomhed i området, men var 
kun aktivt med 20-30 arbejdere i sommerhalvåret, da der 
ikke var opvarmede tørrelader.

Dahm solgte det, jeg kan ikke huske hvornår, til Teglvær-
kernes Salgskontor i Horsens. Der var ikke afsat mange 
penge til vedligeholdelse, og arbejderne og min far måtte 
selv klare reparationerne så godt de kunne. Lundum-sten 
havde et godt ry, og mange bygherrer forlangte direkte, at 
stenene kom fra værket, hvilket måske, sammen med pres-
serende større reparationsarbejder på maskineriet, var en 
medvirkende årsag til, at det blev nedlagt.
Ovnen og skorstenen stod længe som ruin efter nedlæg-
gelsen. Der var risiko for, at skorstenen ville vælte, og den 
blev derfor sprængt af Hjemmeværnet med stor præcision. 
Nu er der skov hvor ovnen lå, og blålersgraven er også til-
groet. Rødlersgraven, som ikke var dyb, kan nu anes som en 
lavning i terrænet. Eneste bygninger tilbage er den tidligere 
brænderbolig og motorhuset, som formentlig stadig er få-
restald.
Som nævnt var brænderen en absolut nøgleperson. Han 
skulle med det blotte øje kunne bedømme temperaturen 
i ovnen. Var den for lav, blev stenene ”halvbrændte” og 
kunne ikke bruges som” facadesten”. Var den for høj, blev 
stenene til” klinker” og i værste tilfælde smeltede de helt 
sammen og blev til ”hunde”.
”Nu kan du gå i hundene” var oprindeligt et straffe-/disci-
plinarmiddel og betød, at den, der havde forset sig, måtte ud 
på affaldspladsen til alle ”brokkerne” og manuelt banke de 
sammensmeltede sten fra hinanden. De kunne så måske bru-
ges som klinker, men det var hårdt arbejde. – som i øvrigt alt 
andet teglværksarbejde.
Først sent, da værket fi k det automatiske fyringsanlæg, blev 

Værket set fra nordvest ca. 1950.

Vi kalder hende ”Venus fra Lundum”.
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der købt et termometer. Det var anbragt på toppen af en 
lang metalstang, som skulle sænkes ned i udvalgte fyrhul-
ler, men brænderens erfaring med, hvordan den rette tem-
peratur, ”så ud” var stadig af uvurderlig betydning.
Her er et eksempel på, hvordan det kan gå, hvis brænderen 
enten er meget kreativ – eller bare sover i timen, og lader 
stenene smelte og dryppe på underboen.
Den hest, der trak tipvognene op i lergravene, hed så vidt 
jeg husker Klaus. Han var meget skikkelig, og jeg og nogle 
kammerater fi k lov at ride lidt på ham efter arbejdstid. En 
gang hvor vi skulle under en port til en af tørreladerne, 
vurderede jeg at der var frihøjde nok. Det var der også, til 
hesten, men jeg blev skrabet af, og lå på jorden et stykke 
tid ved siden af Klaus, som heldigvis tog det roligt, og blev 
stående.
Senere blev han vist nok lidt træt af os efter en lang ar-
bejdsdag, og begyndte at smide os af. Så holdt vi op med 
ridningen.
Min far, der var uddannet feltartillerist og i tjeneste under 
1. Verdenskrig, var en god rytter og kunne godt se evt. pro-
blemer med Klaus fremover, så næste gang Klaus skulle 
fra stalden ned til værket, skulle det være med min far på 
ryggen. Det var Klaus ikke umiddelbart indstillet på, men 

efter en længere uenighed, hvor min far uden saddel eller 
seletøj blev siddende, tror jeg nok, de blev enige om, hvem 
der satte kursen. 
Her slutter så Louis Thomsens fornøjede erindringer om 
Lundum Teglværk.

Kilder:
1. Lundum Kirkebog
2. Folketællingslister
3. Skøde og Panteprotokoller 
4. Brandforsikringsprotokoller 
5. Dansk Industriberetning
6. Fagbladet ”Lerindustrien”
7. La Cour ”Danske Gårde”
8. ”Større Danske Landbrug”

Tak til Susanne Klitgård fra Lundum Lokalarkiv.
Tak til Jacob Hanquist Horsens for god hjælp, ikke mindst 
for brug af Pc’er og brug af Landsarkivet i Viborg.
Sidst, og aller aller mest, tak til Louis Thomsen, for billeder 
og sit store indlæg.

Sidste arbejdshold inden lukningen i 1959 

Forreste række fra venstre: Vang Nielsen, Alfred Mortensen, Charles Hansen, Johannes Jensen fra Gedved, ukendt, 
Holger Strand Olesen og Anker Nielsen. 
Bageste række fra venstre: Karl Thorvald, Svend Pold, Ejnar Nielsen, Åge Jørgensen, Michael Liboriussen, Viggo 
Bjerregaard og Hans Hansen. 
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Da skorstenen ved Lundum 
teglværk faldt
I tilknytning til artiklen om Lundum teglværk kan vi her 

bringe billeder fra den dag, hvor skorstenen blev væltet 
ved sprængning. Ved nogen, hvornår det var?

Billederne har vi modtaget fra Birger Nielsen, som bor 
på Frederiksberg. Birger er født og opvokset i Lundum 
på adressen, der i dag hedder Rådvedvej 102. Her var der 
tidligere brødudsalg og konditori, som blev startet og drevet 
af hans forældre, reservepostbud Alfred Nielsen og hustru 
Anna Nielsen.

Birger skriver: 
Det er med interesse, jeg har opdaget eksistensen af bladet 
BROEN på “nettet”, hvor jeg især har interesseret mig for 
nogle artikler om Lundum.

Det drejer sig blandt andet om stationen, centralen, teglvær-
ket og Lundum kirkes trappesten, der omtales i BROEN nr. 
2 fra 1996/1997.

I den forbindelse omtales også en granitsten til minde om 
svømmeren Jenny Kamersgaard ved svømmehallen i Hors-
ens. Om granitstenen fi k jeg tidligere på året oplyst i svøm-
mehallen, at den på et tidspunkt stod i vejen for udvidelsen 
af det nærliggende stadion, og derfor blev stenen bragt til 
opbevarelse på Horsens museum.

Med hensyn til trappestenen i Lundum kirke, så er den ud-
ført af min farbror Hans Peder Nielsen, med tilnavnet “Bas-
tian”,  født i Lundum sogn d. 25. januar 1890.

Læserindlæg: Da skorstenen ved Lundum teglværk faldt
Indlæg og billeder fra: Birger Nielsen
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HHaannsstteed SSoognearkiv
HaHansnstedd SoSognearkiv har ikke fast åbningstid. Man 
måmå rrinngege ellerer mmaile til os, hvorefter vi kan træffe 
afaftatalele oom m atat mmødødeses i lokalet på Egebakken. 
ViVi hhjæjælplperer ggerernene mmeded aat t skskafaffefe dde e ininfoformationer, I 
hahar r brbrugug fforor, og som vi mååske har r i ararkikiveet.t. 
KoKontaka t os ved at skrive eeller ringege tili  

Mogens Kirkeegagaardd
E-mail: mogens.kirkeegaaaaardd@s@stoofafanenet.t.dkdk

Tlf. 75 656  61 0909 
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