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Pludselig siger kalenderen december, og vi kan skimte jul og 
nytår inden for den nærmeste fremcd. Og vi ved alle, hvad 
det indebærer af gode tradiconer – men også en følgesvend 
i form af ekstra travlhed og stress op cl højcden. 

Men tag dig nu tid til at læse BROEN og slap af i selskab med 
det lokale nyhedsmedie. Som sædvanlig får du kalender og 
oversigt over vigtige begivenheder i lokalsamfundet. 

Og i dede nummer afslører vi, hvem der bliver Årets Borger i 
Hansted-Egebjerg. Se mere herom inde i bladet. 

Sidst i oktober kom det frem, at udvidelsen af Egebjerg-
hallen nu står for døren. Der er sat penge af, så hallen får 
større kapacitet, og som planerne ser ud, flyder Ungdoms-
skolen fra skolen og ned i egnede lokaler i hallen. Derved 
frigøres plads på skolen, så der kan etableres flere 
klasselokaler. 

En cdlig julegave cl vores lokalsamfund, for akcviteterne i 
Egebjerghallen er med cl at binde vores samfund sammen – 
og nu bliver der altså mere plads cl disse cng. 

Ellers er vores lokalsamfund præget af de forandringer, 
der sker i takt med byggemodning og nybyggeri. Inden da 
er arkæologerne i gang med deres undersøgelser, og i 
efterårsferien var mange beboere samlet på udstykningen 
ved Egebjerggård for at høre om vores spændende fortid 
tilbage til jernalderen, hvorfra der findes adskillige spor i 
området. 

Så vil jeg gerne gøre reklame for det årlige Borgermøde, som 
Lokalrådet ajolder i Forsamlingshuset mandag den 21. 
januar kl. 19.00. Kom og vær med cl at sæde præg på 
udviklingen i Egebjerg – og samcdig får du et aktuelt input 
fra direktør i Horsens Kommune, Tanja Nyborg, som vil 
fortælle om de tanker, der præger udviklingen inden for 
dagclbud og skole – og så vil vi prøve at få dannet 
arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med planerne om at 
forvandle Grusgraven fra vildnis cl et spændende rekreacvt 
område. Se opslaget ind i bladet. 

Til sidst vil jeg gerne ønske alle bladets læsere en rigcg 
glædelig jul og et godt nytår. Også en stor tak cl annoncører 
og bidragsydere, som sikrer at BROEN fortsat er det lokale 
talerør. 

                                                                   Henrik Meldgaard
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Horsens Begravelsesforretning
Bjerre Herreds Begravelsesforretning 

www.horsensbegravelsesforretning.dk

Sundvej 41 
8700 Horsens 
Tlf. 75 62 17 20 
v/Gitte Pallisby
pallisby@gmail.com

Kvalificeret hjælp og rådgivning ved 
dødsfald - vi kommer gerne hjem til 
Dem - også aften og weekend. 
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HANSTED-EGEBJERG: ÅRETS BORGER 2018  
Tekst: Henrik Meldgaard - Foto: Jimmy Augustsen

Årets Borger 2018

Fredag eEermiddag ringer vi på hos Yvonne og Vagn 
Chriscansen på Egesholm. Redaktøren og jeg er der i 
et bestemt ærinde – vi skal fortælle Yvonne, at hun er 
udnævnt cl Årets Borger i Hansted-Egebjerg. Det 
særlige udvalg i BROENS bestyrelse udpegede hende 
på sidste møde, så det er på høje cd, vi får overbragt 
den gode nyhed cl Yvonne.  
Tradiconen tro har vi en lille gave og en buket med, og 
Yvonne er både glad og rørt – og der er kaffe og kage 
og dækket op i den hyggelige udestue, hvor der 
clbringes rigcg meget cd. Hun har boet i Egebjerg 
siden 1963, så hun føler sig som Egebjerg-borger – og 
hun har sammen med Vagn boet forskellige steder, 
først i et hus på Skovvej, siden i mange år på 
Egebjergvej 184, inden de købte huset på Egesholm, 
som var på tvangsakcon.

Yvonne har alcd arbejdet - først i de unge år på 
Hansted Hospital, siden på Salami, inden hun som 22-
årrig tog en stor beslutning og skiEede spor og gik i 
lære som sygehjælper. Hun arbejdede i faget på 
Horsens Sygehus i 18 år, i 1989 tog hun ved siden af 
en uddannelse som akupunktør, og i 1998 massør og 
fodplejer uddannelsen. Og selv om det var svært, for 
Yvonne er fra en cd, hvor skolegangen på landet kun 
var hver anden dag – og hun gik på ikke mindre 7 
forskellige skoler – så var hun besludet på at vise, at 
hun godt kunne, og hendes eksamensbeviser viser kun 
topkarakterer.

Årets Borger i Hansted-Egebjerg med sans for detaljen og omhu for mennesker.
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Udfordringer? Kom bare an, kunne være Yvonnes valg-
sprog. Aldrig bange for at give sig i kast med noget nyt, 
og sideløbende med sit arbejde på Horsens Sygehus 
startede hun så småt op som selvstændig med klinik, 
inden hun i 1998 gik på fuld cd i klinikken. 
Inspiraconen kom fra arbejdet på sygehuset, hvor hun 
som sygehjælper oEe måde se pacenter blive 
udskrevet cl plejen, fordi man i det tradiconelle system 
ikke kunne gøre mere. Og Yvonne vidste, at hun med 
sine færdigheder kunne hjælpe og lindre smerter hos 
mange af disse mennesker, hvilket hendes scrapbog 
også vidner om – her er mange vidnesbyrd fra 
mennesker, som gennem behandling hos Yvonne har 
fået et bedre liv.

Når Yvonne går ind i noget, gør hun det grundigt og 
ordentligt – og derfor tog hun på et flere uger langt 
studieophold på et kinesisk hospital for at lære af 
kineserne, som har brugt akupunktur i hundredvis af 
år. Hendes oplevelser i Nanjing fylder stadig meget, 
ikke mindst oplevelsen af et andet system med andre 
holdninger cl behandling og hygiejne. Kineserne var 
ikke bange for at bruge lange og tykke nåle, mens 
Yvonne alcd bruger kortere nåle – blot de kan udløse 
den såkaldte ’chi’ i energibanerne, den faktor, som 
gennem behandlinger kan have den helbredende 
effekt.

EEerhånden fik Yvonne mange faste pacenter, og 
hendes pacenter omtalte hende cl andre og nye 
pacenter. Hun opfandt også nye teknikker og 
metoder, og hun så udfordringer frem for problemer, 
når der dukkede en pacent op, som var mere eller 
mindre opgivet i det tradiconelle system. Yvonne 
fortæller med varme i stemmen, hvordan det lykkedes 
hende gennem mange behandlinger at gøre en mand i 
stand cl at synke sin mad – han var indcl da henvist cl 
at få næring sprøjtet gennem en sonde direkte i 
maven.

HANSTED-EGEBJERG: ÅRETS BORGER 2018  
Tekst: Henrik Meldgaard - Foto: Jimmy Augustsen
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Men Yvonne har alcd sat en ære i at være ærlig over 
for sine pacenter og ikke sckke folk blår i øjnene. Hun 
har lindret smerter og hjulpet mange, også mennesker 
i en terminal fase. 
Yvonne så hurcgt en sammenhæng mellem det fysiske 
og det psykiske, og mange pacenter havde, ud over 
behandling, også brug for at lede deres hjerte – og 
Yvonne har alcd været en god lyder. Og vigcgst af alt 
– alle kunne stole på, at deres samtaler ikke kom 
videre, for Yvonne har alcd sat en høj moral og ecsk 
standard i at drive klinik. 
Yvonne har stadig pacenter – det er faste kunder, der 
kommer med jævne mellemrum for at få løsnet op 
eller lindret for smerter. Og selv om hun nu i mange år 
har været selvstændig, har hun også haE cd cl at være 
en kærlig og omsorgsfuld mor for 3 børn og holdt styr 
på regnskaberne, mens Vagn var selvstændig murer.

Og alligevel – trods de mange arbejdsopgaver – har 
Yvonne gennem hele livet haE overskud og cd cl at 
engagere sig i det frivillige arbejde i Egebjerg. Mens 
børnene var mindre, var det naturligt for Yvonne at gå 
med i spejderne som leder, og her var hun en ajoldt 
leder i mere end 10 år. Hun husker især de mange 
gode oplevelser med ture rundt om i landet med de 
små spejdere. 
Senere kom Yvonne med I Brugsens bestyrelse, og her 
fulgte hun den udvikling i FDB, der endte med at 
Brugsen lukkede - og i stedet fik vi en Fakta, som 
Yvonne havde argumenteret for hos FDB, og der 
skulle være en forretning i Egebjerg. Det gav 
sammenhold og gode oplevelser, ikke mindst når der 
var status i Brugsen og alt skulle tælles op, og i starten 
var det bestyrelsen, der ansade uddeleren – senere 
tog FDB selv den opgave.

Et meget synligt bevis på indsatsen har vi ved 
indkørslen cl Egebjerg fra Omfartsvejen – nemlig det 
flode egetræ i rundkørslen. Det kæmpede Yvonne for, 
ligesom hun sørgede for, at der blev søgt penge cl 
bord-bænkesæt ved Skovsøen. I Yvonnes cd fik hun 
også skubbet på, for at der kunne komme gang i de 
hascghedsdæmpende foranstaltninger i Egebjerg – og 
i Lokalrådet mindes de stadig de gode møder, der som 
regel blev holdt hjemme hos Yvonne i den hyggelige 
udestue – og alcd med hjemmebagt kage! 
Yvonne er på mange måder et mulctalent – det er 
også hende, der skriver alle festsange i familien og i 
venners lag – også sangen om Egebjerg, som vi synger 
cl Borgermødet har Yvonnes pen forfadet. 
’Det falder mig let at skrive noget pænt om Egebjerg, 
for Egebjerg er en perle’ siger Yvonne, da vi er ved at 
være færdige med vores snak.  
Egebjerg kan ikke have en bedre ambassadør end 
Yvonne – en selvstændig og modig kvinde, der både i 
sit professionelle liv som selvstændig og i sit ’frivillige’ 
liv har sat blivende fingeraEryk gennem en 
menneskealder, alcd med sans for detaljen og med 
omhu og omsorg for andre mennesker – Årets Borger i 
Egebjerg!

Lokalrådet blev det næste, der fangede Yvonne ind. 
Og når Yvonne gik med i noget, gik hun all in – og hun 
investerede meget cd og mange kræEer i opgaverne, 
ikke mindst renoveringen af Fricdscentret, hvor hun 
selv indhentede clbud og stod for entrepriserne med 
håndværkerne.

HANSTED-EGEBJERG: ÅRETS BORGER 2018  
Tekst: Henrik Meldgaard - Foto: Jimmy Augustsen

�7



BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk

EGEBJERG IDRÆTS FORENING:  MOVE FOR LIFE & CUF 
Af Bestyrelsen 

Arrangementet var en opfølgning på sidste års store Move for Life arrangement, som var en del af Aarhus 
Kulturby 2017. I Egebjerg IF havde vi valgt at tage de største succeser fra sidste års arrangement, som var 
familiekonkurrencer og ikke mindst spil i mørke med UV-lys og masser af skrigende farver på tøj og i ansigtet. 
AEenen startede med fællesspisning og fri leg i hallen, hvor børn i alle aldre kunne lege på gymnasck-
redskaberne, spille badminton, boldspil og ellers bare bruges hallen cl leg.

Move for life & CUF
Fredag den 2. november var der inviteret til fællesspisning og ’Move for Life aktiviteter’ i Egebjerghallen.

EEer maden var det cd cl de store ’keglekrig’ og ’sænke slagskibe’ som begge er lege for hele familien. Børn og 
voksne i alle aldre deltog i legene med stor entusiasme (hvem ønsker at tabe cl naboen?) og humøret var højt.
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING:  MOVE FOR LIFE & CUF 
Af Bestyrelsen 

HereEer slukkede vi lyset i hallen og fik scllet UV-projektører op, så kun de ’selvlysende farver’ lyste op i 
mørket. Børnene blev malet i ansigtet og på tøjet, og så var der dømt håndboldkampe og fri leg på 
badmintonbanen. 
Kl. 22 var det slut for de mindre børn i hallen og naderavnene kunne gå ind i klubhuset, hvor der var indredet 
en mini-biograf. 
I hallen var det hereEer cd for teenagerne cl at indtage mørket. Dede var en del af det nye inicacv CUF 
(forkortelse for ’see you Friday’), som er et arrangement forbeholdt 7.-9. klasserne. De startede med at spise 
tarteleder i Ungdomsskolen og havde så hallen for dem selv fra kl. 22. Også her blev farverne brugt fliugt og så 
blev der givet fuld gas med håndboldkampe i mørket. 

Egebjerg IF vil gerne takke alle de fremmødte for en 
dejlig aften med godt humør og familiehygge. Og så vil 
vi gerne især takke Marie, Lotte, Lena og Linette for et 
flot arrangement i hallen og cafeteriet og et stort 
stykke arbejde med at få hele arrangementet op at stå.
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: NY HAL 
Af Bestyrelsen 

Ny mul<sal / hal i Egebjerg
Arbejdet med en ny mulcsal / hal i Egebjerg er nu for alvor skudt i gang. Lige nu er projektet i udbud og hallens 
endelige udformning og størrelse er dermed ikke fastlagt. Både fra Egebjergskolen og Egebjerg IF’s side arbejdes 
der intenst sammen med kommunen på at få pengene cl at række så langt som muligt. Til projektet er der 
bevilliget i alt 10 mio. kr. og forventningen har fra starten været, at dede beløb skal dække en mulcsal med 3-4 
badmintonbaner. Den ulcmacve drøm fra skolen og især klubbens side er dog, at vi kan få pengene cl at række 
cl en ’hel hal’ – svarende cl 5 badmintonbaner, men dede er en særdeles stor udfordring.  
Under alle omstændigheder bliver den nye hal en meget kærkommen udvidelse af kapaciteten i og omkring 
Egebjerghallen, der er ekstremt presset mht. halcder. Både skolen, byens og ikke mindst Egebjerg IF’s vækst 
giver således store udfordringer for kapaciteten.

Området hvor hallen skal placeres.
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: NY HAL 
Af Bestyrelsen 

Her kan man se den forventede placering af hallen. Indgangen cl begge haller vil være gennem den 
nuværende hovedindgang, og man vil kunne gå ind i den nye hal fra det eksisterende cafeteria.
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING:  GYMNASTIK 
Af Bestyrelsen 

Hver uge træner tæt på 300 akcve gymnasck i Egebjerg IF. Alle aldre er repræsenteret lige fra de aller mindste, 
som har far eller mor med cl træning cl voksne kvinder og mænd, der har kastet sig ud i klubbens nye cltag – 
Yoga. Igen i år er Mandeholdet klar om onsdagen cl at få sved på panden. 
Det er ikke kun Yoga, der er nyt på programmet i år. Vi har også opredet flere rytmiske danse hold, så alle fra  
0. cl 8. klasse kan prøve kræEer med dede. Der er stadig plads på nogle af holdene, og det er ikke for sent at 
starte. På www.egebjerg-if.dk kan oversigten over hold findes, og det er også her, man kan se hvilke hold, der 
stadig er plads på. 

Er man i tvivl om gymnastik er noget, så er man meget velkommen til at møde op og prøve inden man tilmelder sig.

Gymnas<ksæsonen er skudt i gang.
300 aktive gymnaster i Egebjerg IF får sved på panden

�12
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: NY TØJLEVERANDØR 
Af Bestyrelsen 

Foreningen er klædt på med nyt tøj fra NIKE

Sport24 beretter om 85 solgte klubdragter til medlemmerne og vi ser allerede nu de nye blå EIF dragter i bybilledet. 

Som ved første tøjlevering for 2 år siden, er det stadig Hybel, der som hovedsponsor står på maven af spiller-tøjet 
og ryggen på klubdragten. Ligeledes er vores anden store sponsor Rosenberg Malerfirma på ryggen af spillertøjet 
og på maven på klubdragten.

220 fodboldspillere, 130 håndboldspillere og 90 træner og ledere har med stor succes bestilt og fået leveret 

klubtøj gennem Sport24.

Tøj kollektion i sport24 webshop

Foreningen har udvalgt en kollekcon i samarbejde med Sport24, der fra primo november kan købes i vores egen 
klubshop. I finder shoppen på:  
hcp://www.egebjerg-if.dk/klubtoej, hvor der klikkes på Sport24 klub shop. Her vil i finde klubdragter, shorts, 
løbetøj, jakker mv.
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”Vi bruger især vore sponsorkroner på tre grene cl spejderne,” fortæller grupperådsformanden Morten Baun fra 
KFUM spejderne i Egebjerg, og han forklarer videre: ”Første gren er at vi bruger penge på vore omgivelser og 
lokaler, for eksempel at udvikle vore lokaler. Få renoveret vores badeværelse og har planer om at bygge shelters. 
Næste punkt er at videreuddanne vore ledere, så vi giver dem mulighed for at tage på kurser, og håber på denne 
måde at de bliver dygcgere og også får lyst cl at clknyde sig gruppen i fremcden. For det tredje bruger vi en del 
økonomiske midler på at sende så mange spejdere som muligt på den store spejderlejr, der ajoldes hvert yerde 
år. (sidste år i Sønderborg) Primo december sender vi også ca. 60 spejdere på juletur cl spejdercentret ved 
Sleden med overnatning, sammen med forældre og der kan deltage mellem 100 og 150. Vi har også givet clskud 
cl en tur cl Skotland i sommer, hvor der deltog 21 fra 13 cl 17 år. I alt har vi ca.120 medlemmer.” 

Formand Marcn Thomsen fra Egebjerg IF siger: ”Vi bruger vore sponsorater cl at forbedre vore clbud cl 
medlemmerne. Det kan eksempelvis være cl at forbedre udstyret, så det fortsat kan være sjovt at dyrke en 
akcvitet, og cl at indkøbe nyt udstyr cl vores nye hal, der forventes færdig i slutningen af 2019. Vi har godt 500 
medlemmer og her af er flertallet børn og unge.”

Aftale betyder støtte til mangt og meget

KFUM SPEJDERNE: STØTTE FRA OK 
Tekst: Per Dyrholm, Freelancejournalist/OK

EGEBJERG IDRÆTS FORENING : STØTTE FRA OK 

OK arbejder løbende på at udvikle sit sponsorkoncept. 
SponsoraEalen med den pågældende klub eller 
forening kan i alt opnå 15 øre i støde for hver liter, 
bilisten tanker. Der er først og fremmest 5 øre for at 
tanke brændstof. Men også 5 øre for samme liter 
brændstof, hvis bilisten er el-kunde i OK og yderligere 
5 øre, hvis man har mobiltelefoni hos OK. På den 
måde kan man fakcsk støde lokalsporten med i alt 15 
øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof.

Op <l 15 øre for hver liter

OK har i en lang årrække stødet mange forskellige 
sportsakcviteter i Danmark, herunder lokalsporten. 
”Vores tankstaconer spiller en rolle i lokalsamfundet, 
og derfor er det naturligt at give noget clbage cl lokale 
klubber og foreninger. Lige nu har mere end 1.600 
foreninger fordelt over hele landet en sponsoraEale 
med OK,” siger Anders Knudsen, salgsdirektør i OK.

Lokale ak<viteter er OK

- OK er et dansk andelsselskab, ejet af cirka 

12.000 kunder og forhandlere 

- OK forsyner boligejere, landbrug og 

erhvervsliv med olie, naturgas, varmepumper, 

el, mobiltelefoni og forsikringer.  

OK er desuden med i samarbejder omkring 

biogas-sta<oner og brint-sta<oner. 

- Foruden sporten har en OK-kunde mulig-

hed for at støce arbejdet i SOS Børne-

byerne, Colitis-Crohn Foreningen, Foreningen 

Broen, Mødrehjælpen, Dyrenes beskyttelse, 

ADHD Foreningen, Danske Hospitalsklovne, 

Grønlandsfonden, Parasport Danmark mv. 

FAKTA OM OK OG SPONSORATET

Egebjerg

Bestil et 
OK Benzinkort
på www.ok.dk

Altid billig vask
Rabat mandag, 
tirsdag og onsdag

Pengene har OK’s kunder sparet op cl klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger 
at knyde sit benzinkort cl sponsoraEalen, støder man gracs med et øre beløb for hver liter 
brændstof, der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK 
og SuperBrugsen i Gedved, der udbetaler pengene.

Det kan godt betale sig at tanke hos SuperBrugsen i Gedved. Nu har KFUM spejderne i Egebjerg og  
Egebjerg IF <l sammen modtaget godt 28.000 kr. for det seneste år.
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EGEBJERG HANSTED STØTTEFORENING EIF 

BESTYRELSEN

Formand: 

Næszormand/ 
Sekretær: 
Kasserer: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 

Tlf.: 7565 6426 

Tlf.: 2325 6489 

Tlf.: 2164 1822 
Tlf.: 2063 3821 
Tlf.: 2065 4850 

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER
200 KR. LEIF HOLST SØRENSEN 

100 KR. BIRGIT MADSEN 

100 KR. OLE LETH 

  50 KR. PALLE KOCH 

  50 KR. IB MADSEN 

  50 KR. BRIAN MIKKELSEN 

  50 KR. STEFFEN SCHMIDT

200 KR. GITTE MØLGAARD 

100 KR. JEANETTE SØRENSEN 

100 KR. ELSEBETH JENSEN 

  50 KR. JETTE HOLST PEDERSEN 

  50 KR. FAMILIEN SOMMER 

  50 KR. METTE VISSING 

  50 KR. JETTE THORSAGER

200 KR. MICHAEL MIKKELSEN 

100 KR. DAGMAR TERP JENSEN 

100 KR. KIRSTEN RASMUSSEN 

  50 KR. MARIANN SØVANG 

  50 KR. JUDY BJERRE 

  50 KR. FAMILIEN JENSEN 

  50 KR. HENRIK MELDGAARD

SENESTE UDTRÆKNINGER PÅ MEDLEMSNUMRE

EGEBJERG IF: STØTTEFORENINGEN 
Af Evan Pedersen 

EN STOR TAK TIL MÅNEDERNES SPONSORER: 
MOKKA T v. DORTE FREDERIKSEN  /  KLINIK TOP TIL TÅ v. JOAN CHRISTENSEN  /  EGEBJERG HANSTED FORSAMLINGSHUS

Ansøgningsskemaer kan man få i EIF ved Bestyrelsen og aflevere det <l EIF STØTTEFORENINGENS formand: 
KURT OLESEN, ØSTERHØJSVEJ 8, EGEBJERG

Vi har igen haft en hyggelig klubaften, med banko, lotteri samt kaffe og kage med stor 
tilslutning ca. 40 personer. Efterfølgende blev der gennemført den årlige generalforsamling 
hvor formandens og kasserens beretning blev godkendt.  

Under valg af bestyrelsen var formanden Kurt Olesen og næszormanden Evan 
Pedersen på valg. Begge ønskede ikke genvalg, men dede skal ikke ses som udtryk for 
et dårligt klima i bestyrelsen, men et ønske om at forny bestyrelsen med nye kræEer. 
Begge accepterede dog, at fortsæde det kommende år, cl endelig aErædelse oktober 
2019. Vi håber derfor, at der kan skaffes det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer, 
der skal indsædes på en ekstra ordinær generalforsamling i løbet af 2019. 

Støde foreningen har eksisteret i flere årcer cl glæde for de unge menneskers 
sportsakcviteter samt skabt grundlag for et hyggeligt socialt samvær ved klubaEner. 
En nedlæggelse af foreningen ved udgangen af 2019 vil være trist af hensyn cl 
foreningslivet i lokalområdet.

SE HER !
Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer i 

støtteforeningen, så vi fortsat kan støtte 

ungdommen i EIF. 
Vi syntes selv, at 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!!

Husk bankospillene kl. 19:00 i klubhuset ved Egebjerghallen:   
Næste gang d. 27. november / 27. december / 29. januar

Kurt Olesen 

Evan Pedersen 

Ellen Thomassen 
Elsebeth Jensen 
Jytte Vinter 

Hvis ikke der findes nye 

bestyrelsesmedlemmer, 

må det forventes at 

Støceforeningen bliver 

nedlagt ved udgangen 

af 2019!

!!! OBS !!!

                                                   … at alle holdledere og trænere for ungdomshold i EIF kan søge Støceforeningen  

                          om et beløb <l deres hold <l f.eks. stævner, afslutning og lignende?Vidste du

Ved ønske om medlemskab, som vi meget gerne ser, kontaktes klubbens formand 
eller kasserer. Eller mød op cl de månedlige bankospil. Husk, at medlemskab giver 
store muligheder for kontante gevinster. Medlemskab koster kun 100 kr. pr. år.

Derfor appellerer vi Al, 
 at nye kræHer vil deltage 

i bestyrelsen således at 
støOeforeningen kan 

overleve!
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Portræt af et fodboldhold med succes!
I EIF har vi besluttet at vi hver gang BROEN udkommer, vil sætte fokus på et udvalgt hold fra foreningen.  
I dette nummer sætter vi fokus på U13 fodboldpigerne.

EGEBJERG IDRÆTS FORENING: PORTRÆT: U13 PIGERNE 
Af Bestyrelsen 

Dede hold blev startet for 7 år siden og en del af pigerne har dermed spillet på holdet i over halvdelen af deres 
liv! Som med alle andre hold i klubben er bredden i fokus og denne årgang af piger viser virkelig hvad bredde 
betyder. U13 pigerne er i alt 27 spillere, hvoraf en mindre del af spillerne fakcsk er U12 spillere. U12 og U13 er 
således slået sammen, da førstnævnte årgang ikke var spillere nok cl at sclle hold selv.

 
4. Række (øverst): Agnes Bruun, Cecilie Myrfeldt, Josefine Møldrup, Rikke Nørgaard, Clara Hallager, Sofie Antonsen 
3. Række: Laura Deurell, Clara Duch, Luna Nielsen, Isabella Abildskov, Katrine Egholm,  
2. Række: Uma Svaneby, Ida Bloch, Luka Manthey, Ida Jervild, Freyja Snorradour, Andrea Kristjansdour,  
1. Række (nederst): Cecilie Skelde, Sara Amby, Emilia Kristjansdour, Andrea Thomsen, Laura Thorsager, Sine Westenholz 

U13 HOLDET 2018
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: PORTRÆT: U13 PIGERNE 
Af Bestyrelsen 

Holdet har i første del af indeværende sæson været tilmeldt 
både i C-rækken og i Liga 1. Førstnævnte er en meget bred 
række, hvor niveauet er meget spredt og fokus er på at der 
er plads til ALLE, som ønsker at spille fodbold og nyde det 
sociale. Pigerne endte faktisk med at vinde denne række – 
især flot da en del spillere som sagt er et år yngre end 
modstanderne. Liga 1 er det højeste niveau, som piger i 
denne alder kan spille på, og denne række er i skrivende 
stund ikke færdigspillet, men pigerne fører lige nu rækken 
og er dermed et af landets bedste pigehold… flot af en lille 
by som Egebjerg at slå hold fra Kolding Nord, Silkeborg, 
Vejle, Odense, som stiller med fuldt elite set-up.

På holdet har der gennem årene været arrangeret overnat-
ningsarrangementer, teambuilding, ekstra træningskampe 
mv. Dette har kun været muligt på grund af den store 
opbakning fra både trænere, trinleder men også forældrene, 
som altid stiller op til at køre, bage en kage og løse diverse 
praktiske opgaver. Det hele kulminerede i Kristi 
Himmelfartsferien, hvor hele holdet tog turen til Holland og 
deltog i Brabant Cup. Mange af pigerne havde selv arbejdet 
for at spare op til turen ved blandt andet at slå telt op til 
byfesten, stå i bod til Move For Life arrangement osv.

Succes på banen fødes gerne uden for banen og pigerne er 
også så heldige at hele 5 trænere har valgt at støtte op og 
træne pigerne på skift. Samtidig har holdet nærmest fra 
starten været begunstiget af at have Lena Blumensaat som 
trinleder. Dette er en uvurderlig del af et hold, og vi håber at 
dette kan skabe inspiration til forældre i klubben, som 
måske ikke er så ’fodboldkyndige’ – denne slags hjælp med 
at planlægge kørsel, forplejning, tøj osv. er meget vigtig for 
både at holdet fungerer på og udenfor banen.

Turen til holland var en tur på 4 dage med sjov, ballade, 
fodbold og bunker af hygge. Det hele kulminerede da det 
ene af vores hold vandt rækken, som endda bestod af piger 
fra overgangen over vores egen. Et dejligt eksempel på hårdt 
arbejde og sammenhold på en tur, som blev en stor oplevelse 
for alle – selv trænerne, der dog kom hjem noget trætte og 
med ringen for ørene :-)
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EGEBAKKENS CENTERRÅD

Formand 

Arne Jensen 
Tlf.:     4012 9043 
Mail:   arne.jen@fiberpost.dk 
NæsFormand / Kasserer 

Lissi Voss Jepsen 
Tlf.:     2714 5396 
Mail:   lissivoss@stofanet.dk 
Referent 

Finn Olsen 
Tlf.:     2025 7189 
Mail:   finn46olsen@gmail.com 
Medlem  

Bernt Striboll 
Tlf.:     7565 6266 
Mail:   berntstriboll@stofanet.dk 
Medlem 

Fritz Calundann 
Tlf.:     2531 9972 
Mail:   f.calundann@outlook.dk 
Ak<vitetsmedarbejder 

Dorte Strunge 
Tlf.:     2495 9024 
Mail:   dhs@horsens.dk 
Suppleant 

Dorthe Mogensen 
Tlf.:     4043 1363 
Mail:   dorthe@bondekone.dk 
Suppleant 

Else Bregendahl 
Tlf.:     6139 1568 
Mail:   esbregendahl@hotmail.dk

EGEBAKKENS VENNER

Formand: 

Næszormand: 

Kasserer: 

Sekretær: 

Broen repræsentant: 

Personalerepræsentant: 

Suppleanter: 

Bestyrelsens adresseliste

Bodil Gammelmark Sørensen 
bgs@kes.dk 
Ingerlise Madsen 
ilmadsen@stofanet.dk 
Jørgen Juul Larsen 
47larsen@stofanet.dk 

Flemming Fløe Pedersen 
flemming.floe@fibermail.dk 
Bodil Jensen 
be-je@stofanet.dk 
Dorte Strunge 
dhs@horsens.dk 
1. Jonna Mæhlisen 
    jdm@dukamail.dk 
2. Vakant 

Tlf.: 6127 6351 

Tlf.: 6024 6922 

Tlf.: 5120 5188 

Tlf.: 4086 4276 

Tlf.: 2284 6733 

Tlf.: 2495 9024 

Tlf.: 2976 7987

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

KL. 09:30 Malehold              Holdtræning m/ 

fysioterapeut    

Lokalhistorisk arkiv

KL. 10:00 Stole/sidde 

gymnas<k    
                             

EDB

Linedance                                  

                             

Engelsk  

hver 2. <rsdag

Indendørs 

bowling           

                   

Indianerwhist                

Cykeltræning 

mo<onscykler

KL. 13:00 Nørklehold                 

Patchwork                  

Glaskunst                                      

Bridgehold 1           

Krea<vt 

korthold hver  

2. onsdag 
                                                              

EDB  

Kortspil  

2. + 4. torsdag/md

KL. 13:30 Dart                           Slægtsforskning          

Cykel hold 

13:15 Sangkor                            

KL. 15:30 Ballon Badminton                     

KL. 19:00 Banko 1. <rsdag/md Bridgehold 2                 

UGENTLIGE AKTIVITETER PÅ EGEBAKKEN

Yderligere oplysninger og clmeldinger cl  
Akcvitetsmedarbejder Dorte Strunge på tlf. 2495 9024

EGEBAKKEN

 

Egebakkens Venner 

Bankospil 2019 
Tirsdage kl. 19.00 

8. jan. – 5. feb. – 5. marts – 
2. april – 7. maj 

 

I Cafeen på Egebakken 
EFTERSPIL!!!  

DER SPILLES OM PULJEN J 
Amerikansk lotteri sælges i pausen 

Gratis kaffe i pausen 
Salg af øl og vand 

 

Alle er velkomne 
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EGEBAKKENS VENNER: AKTIVITETER 
Af JeOe Jørgensen, Gruppeassistent

hansted-egebjerg.dk

EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 

 

 

2019 
4. jan. - 1. feb. - 1. marts 

17.00 – 20.00 
Hyggeligt samvær med fællesspisning 

 

Husk at medbringe tallerken, bestik, glas,  
kaffekop og drikkevarer. 

 

Der bliver bestilt mad fra forsamlingshuset 
 

Vi slutter af med at drikke vores medbragte kaffe/kage 
 

Tilmelding senest mandagen før  
på listen på Egebakken eller til  

Viola og Niels Kristoffersen  
vioni@stofanet.dk tlf. 40 68 60 86   

!!evt. afbud senest torsdagen før kl. 12.00  
derefter bindende tilmelding 

Max 70 deltagere 
60 kr. pr./person som betales på dagen 

 

Alle er velkomne  
Hilsen Fredagsklub festudvalget 

Egebakkens Venner 

Julebanko 
Ekstra flotte julegevinster 

 
 

OBS:  
Frosne 

ænder!!!! 
Tirsdag den 4. december 

kl. 19.00 
i cafeen på Egebakken 

EFTERSPIL!!!  
DER SPILLES OM PULJEN J 

 

Amerikansk lotteri sælges i pausen 
Gratis kaffe i pausen 

Salg af øl og vand 
 

Alle er velkomne 

	

Julekoncert		

Egebakken	

Bakkekoret	
	

	

			Under	ledelse	af	Kenny	Jensen.	

	Pianist	Hanne	N.	Rasmussen	

				Søndag	16.	dec.	kl.	19.30	
Mød	op	til	hyggeligt	samvær	og	sang.	

Der	kan	købes	vin,	øl	og	vand	

Entre	30	kr.	
Tilmelding	på	Egebakken	

Alle	er	velkomne	

NYTÅRSKUR	
	EGEBAKKEN	
Fredag	11.	januar	2019	

Nytårschampagnebrunch	

Kl.	10.30	–	12.30	

Nytårskurtaler:	

Sognepræst	Søren	Jensen		

	
Pris	inkl.	spisning	og	kaffe:	75,-kr.	

Drikkevarer	kan	købes	

ALLE	ER	VELKOMNE	

Tilmelding	på	liste	i	Cafeen,	betaling	på	dagen.	

Senest	3.	januar	
Hilsen	Centerrådet	og	Egebakkens	Venner	
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EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 

Centerrådet inviterer ঞ l

Ølsmagning
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19:00-21:00

på  Egebakken.

Torben West fra Lundumskov Bryghus vil fortælle

 om sin ølprodukঞ on og uddele smagsprøver.

Lundumskov Bryghus er det lokale bryggeri for Horsens og omegn og 
p.t. det eneste kommercielle bryggeri på egnen. Lundumskov Bryghus 
er et mikrobryggeri – dvs. et bryggeri med et lille volumen, hurঞ g ud-
ski[ ning i repertoire og en satsning på specialøl.

Torben West siger: Det at drikke øl er herligt – det at levere godt øl 
er posiঞ vt og livsbekræ[ ende – så der brygges af lyst på Lundumskov 
Bryghus.

Pris 100,00 kr. Tilmelding på opslag på Egebakken.

Lundumskov Bryghus har lavet øl i små mængder siden 2013. I sep-
tember 2015 blev et bryganlæg med en kapacitet på 500 liter indviet.

E
G
EB

AKKEN
S

V

E N N E R

Egebakkens Venner

Torsdagscafé på Egebakken
17. januar 2019 kl. 14

Entré inkl. kaff e/te og kage: 50 kr. Husk  lmelding!

Søren Larsen fortæller om sit arbejde 

Søren ”Lomme” har været redningsmand på Hvide 
Sande Redningsstaঞ on siden 1983 og er stadig 
akঞ v. På staঞ onen 
er der 10 mand, 4 
fastansa� e og 6 fri-
villige. Red nings sta-
ঞ  o nen har i de sid-
ste 15 år ha[  op ঞ l 
100 aktioner om 
året. Arbejdet spæn-

 der vidt fra at hjælpe nødsted-
te fi skere i en strid vinterstorm 
ঞ l at hente forkomne bade-
gæster. Søren kan tryllebinde 
en for samling med sine enga-
gerede fortællinger om en hver-
dag, der kan være fyldt med 
stor alvor, men også levner ঞ d 
ঞ l humor.

Kom og hør om en spænden-
de og anderledes arbejdsplads.

	

	

	

Egebakkens	14	års	fødselsdag	
Torsdag	den	21.	februar	2019	

Kl.	14.00	–	16.00	

Fødselsdagstaler:	Henrik	Meldgaard	
Henrik	er	uddannet	lærer,	men	er	i	dag	pensionist.	

Har	været	ansat	i	flere	år	på	Egebjergskolen,	men	blev	senere	leder	af	ungdomsskolen.	

Han	er	aktiv	i	“Bo	trivsel”	og	er	med	i	Mentor	foreningen,	for	unge.	

Han	er	i	dag	formand	for	foreningen	Broen	og	formand	i	Lokalrådet,	Hansted/Egebjerg.	

																														Alle	er	velkomne	
Centerrådet	

	Egebakkens	Venner		

Aktiviteten	

Henrik	er	uddannet	lærer,	men	er	i	dag	pensionist.  
Har	været	ansat	i	flere	år	på	Egebjergskolen,	men	blev	senere	leder	af	ungdomsskolen. 

Han	er	ak<v	i	“Bo	trivsel”	og	er	med	i	Mentorforeningen	for	unge. 
Han	er	i	dag	formand	for	foreningen	Broen	og	formand	i	Lokalrådet,	Hansted/Egebjerg.

NYT-NYT-NYT 
Fællessang  

på Egebakken 
 

 
Lørdag den 26. januar 
Lørdag den 16. februar 
Lørdag den 23. marts 
 

Kl. 14.00 – 16.00 
 

Vi mødes i Cafeen på Egebakken, Ingeborg Lomholt vil 
spille til og guide os gennem den danske sangskat. 
 
En blanding af planlagte sange og ønsker fra jer der  
møder op. 

Alle er velkomne 
Store og små 
Der vil kunne købes kaffe/kage 20 kr. 

 
Vi glæder os til at se jer på Egebakken. 

 
Mvh. på Centerrådets vegne, Else Bregendahl   
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EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 

Egebakken den 1. februar 2019 
 
 
  

 
Der indkaldes til årsmøde for Centerrådet på Egebakken 

torsdag den 21. marts 2019 kl. 1400  
 
Årsmøde starter efter generalforsamlingen i Egebakkens Venner  

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Beretning ved centerrådsformanden. 
4. Regnskab ved kassereren. 
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i 

hænde senest 8 dage inden årsmødet. 
6. Valg til centerråd. 

A) Formanden er på valg (modtager genvalg).  
    B) 2 centerrådsmedlemmer vælges for 2 år. På valg er: 
         Lissi Voss Jepsen (modtager genvalg). 
         Finn Olsen (modtager genvalg). 
   C) 2 centerrådssuppleanter vælges for 1 år. 
        Første suppleant: Dorthe Mogensen (modtager genvalg).  
        Anden suppleant: Else Bregendahl (modtager genvalg). 
   D) 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år. 
        Jørgen Juul Larsen revisor (modtager genvalg).  
        Vagn Jensen revisorsuppleant (modtager genvalg).   
7. Eventuelt. 

 
 

OBS! Aktivitetscentret serverer kaffe/the med et stykke kage. 
 

Centerrådet   

E
G
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Egebakkens Venner
 Der indkaldes ঞ l ordinær generalforsamling i Egebakkens Venner 

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 14:00 på Egebakken

med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

forelægges ঞ l godkendelse
3. Det reviderede regnskab 2018 forelægges ঞ l godkendelse
4. Behandling af indleverede forslag
5. Fastsæ� else af konঞ ngent for 2020
6. Valg ঞ l bestyrelsen
 På valg er: Bodil Gammelmark Sørensen 
  Ingerlise Madsen
  Jørgen Juul Larsen
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 På valg er:  Jonna Mæhlisen
  Den anden suppleantplads er vakant
8. Valg af revisor
 På valg er: Kaj Leon Jensen
9. Valg af revisorsuppleant
 På valg er: Suppleantposten er vakant
10. Eventuelt

Bodil Gammelmark Sørensen
Formand

Ifølge vedtægtens §3 stk. 3 skal forslag ঞ l behandling under dagsordenens 

punkt 4 ved navns underskri[  ঞ lsঞ lles et bestyrelsesmedlem senest 15. janu-

ar. Evt. forslag vil blive oplyst i en revideret indkaldelse, der vil blive ophængt 

som opslag på Egebakken senest 30 dage før generalforsamlingens aA oldelse.

Mandag den 5. november kl. 13.00 var der dømt trylleri på Egebakken. Deltagerne var plejeafdeling og 
beboere på Egebakken og Gedvedhus samt førsteklasserne med 44 børn og deres lærerinder fra 
Egebjergskolen, som var mødt op for at blive underholdt i nogle fortryllende cmer, af tryllekunstneren 
Jørgen Fevre fra Kolding,. Børn og ældre fik det store grin på, og laderen og klapsalverne lød fliugt fra 
publikum. Det var helt klart en kæmpesucces med denne trylledag, og rigcg godt for både børn og voksne 
med et grin og et smil, i hverdagen. 
Dagens arrangement er blevet cl ved et samarbejde mellem akcvitetsmedarbejderne på Egebakken og 
Gedvedhus. Der er allerede arrangeret et genvisit, hvor Egebakken skal på besøg på Gedvedhus den 20. 
december 2018. 
Konsctueret Funkconsleder i akcviteten i Horsens kommune Anne Marie Würgler fortæller, at det er 
værdighedsmidler fra staten cl akcviteten for ældre, der gør dede muligt, og at 40 medarbejdere i 
akcviteten i Horsens kommune, samt de ca. 900 frivillige på de åbne centre og plejecentrene, der arbejder 
gracs, og med stor lyst, for at opcmere akcviteterne. De frivilliges arbejdskraE og gåpåmod er uvurderlig i 
det, som pågår/foregår på Centrene i Horsens kommune.

Fortryllende show på Egebakken                        (Tekst: Leif Kristensen / Foto: Dorte Strunge)
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Cykelholdet Egebakken 2018
Egebakken´s cykelhold kører med stor succes på femte år.

EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER: CYKELHOLDET EGEBAKKEN 2018 
Tekst og foto: Leif Kristensen 
 

Efter en halvanden times pause på cyklerne igen, mod 
Pøt og Østrup ned til Glud Mejeri op forbi Glud Kirke ned 
til Bisholt, derfra op mod Bisholt mølle og på Gludvejen 
ind mod Sejet, ned af alleen til Boller Slot. 

Turen gik videre ad Planetstien, hvor planeterne i vort 
solsystem er markeret med sten med planeternes navne 
og afstand til Jorden - den vi tidligere kaldte for Boller 
stien, langs fjorden ind til Høgh Guldbergs Gade, ad 
Lollandsgade, Odinsgade forbi Axelborg til Fuglevangs-
vej, Hammersholm igen og til Egebakken, hvor der 
ventede en kage og et par kopper kaffe. 

14 personer, 4 kvinder og 10 mænd på cykel, to i 
følgebilen med forsyninger. 64 km i godt vejr og en let 
brise, samt et godt humør uden punkteringer og med en 
gennemsnitsfart på 17.4 km/t, ikke dårligt, når man 
tænker på, at de fleste af os har passeret de 70 år så godt 
og vel.  

Cykelturene på Egebakken fortsætter året ud, hvis vejret 
tillader det.  Og ellers, så er der dømt start på næste års 
cykelsæson tirsdag d. 30. april 2019 på Egebakken kl. 
13.30.

Cykelholdet Egebakken’s deltagere 2018, fra ventre mod højre: Erling Nielsen, Kaj Hansen, Niels Kristoffersen, 

Elsebeth Jensen, Gunnar Juhl, Elly Juhl, Inger Hansen, Viola Kristoffersen, Bernt Striboll, Michael Mikkelsen, 

Jens Laursen, Poul Erik Iversen, Kjeld Thygesen, Leif Kristensen, Poul Larsen.

Egebakkens cykelhold har kørt den ugentlige cykeltur 
på 25-30 km siden 1. maj hver crsdag kl. 13.30. 
Turene sluder hver gang på Egebakken med et par 
kopper kaffe og en kage for en rund tyver. Cykelturen 
og kaffen er en del af det sociale liv, vi nyder og dyrker 
sommeren igennem på cykelholdet. 

Den årlige store tur, som holdet nu kørte på femte år, 
kørte vi i september. Turen var sat cl 4. september 
med mødecd kl. 8.30 på Egebakken cl morgenmad, 
kaffe og the og en sidste gennemgang af turen, som vi 
skulle cykle. 

Turen gik ned over Hansted, Hammersholm og 
Priorsløkkevej til Vestre Kirkegård, derefter cykelstien 
Bygholm til Torsted kirke. Derfra tog vi cykelstien bag 
støjvolden ved den nye omfartsvej fra Vejlevej til 
Bjerrevej, forbi Dallerup sø, ud af Uth-vejen til kirken, 
derfra til Skjold kirke ned over Rårup by, videre mod 
Åstrup til Sønderby til Frede Juels vej, hvor Elly og Gunnar 
Juhl stillede deres sommerhus til rådighed for 
middagspausen, et herligt sted med udsigt ud over As Vig.
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LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: INDKALDELSE TIL BORGERMØDE  
Tekst: Henrik Meldgaard

Traditionen tro er der Borgermøde i Forsamlingshuset i 
januar -det er 21. januar kl. 19.00. Se dagsorden til 
mødet i opslaget. Der er også indlagt pause med kaffe og 
brød.  Lige nu arbejder vi med tilsagn fra en oplægsholder, 
der kan sætte fokus på sammenhængskraften i et 
samfund som vores, der i disse år får mange nye 
beboere, takket være de mange store byggeplaner i 
vores område.  
Vi vil senere melde mere ud om dette indslag på Facebook 
og i Østjysk Avis. 
Men vigcgst af alt: På borgermødet vil Lokalrådet frem-
lægge en skitseplan for udvikling af Grusgraven cl et 
rekreacvt område. Grusgraven var et af de områder, der 
blev peget på sidste år, og Lokalrådet har siden arbejdet 
med at få en a}laring omkring området, så vi kan nu 
vise deltagerne på mødet, hvad vi er kommet frem cl. 
For at komme videre forestiller vi os, at der på mødet 
bliver nedsat nogle arbejdsgrupper, som kan føre tankerne 
videre med hensyn til økonomi, indhold, indretning af 
området og ikke mindst vedligehold. 
Vi vil gerne have alle interesser repræsenteres i disse arbejds-
grupper, så vi håber på at få mange med til mødet, så 
grupperne bliver repræsentative for vores område. 
Vi vil også rigtig gerne have nye beboere med, for vi har 
en tro på, at et projekt som dette med en forvandling af 
Grusgraven fra urskov til indbydende rekreativt område 
kan være med til at styrke fællesskabet og sammen-
hængskraEen i Egebjerg.

Borgermøde!
Her	mod	slutningen	af	året	kan	Hansted	-	Egebjerg	Lokalråd	gøre	status	og	se	fremad	mod	det	nye	år.

Formand  
Henrik Meldgaard 
Vesterhøjsvej 56 

Næstformand  
Jette Jørgensen 
Hanstedvej 65 

Kasserer  
Hans Kurt Jacobsen 
Bavnehøjvej 13 

Sekretær  
Palle Koch 
Skovvej 29 

Rådsmedlem  
Kent Holm 
Egebjergvej 218 

1. suppleant  
Cramer Christensen 
Egebjergvej 164 

2. suppleant  
Kurt Baunsgaard 
Vandværksvej 1

Tlf.: 2048 6570 
henrik.meldgaard@gmail.com  

Tlf.: 2537 1182 
jette8700@gmail.com 

 
Tlf.: 4879 5505 
hans.kurt@hansted-egebjerg.dk 

 
Tlf.: 4063 6294 
palle.koch@energimail.dk  
 
 
Tlf.: 2287 7329 
kentholm65@gmail.com  
 
 
Tlf.: 4017 3532 
cramer.christensen@calonius.dk  
 
 
Tlf.: 3024 2667 
k.baunsgaard@stofanet.dk

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD

den 21. januar i Forsamlingshuset  
og bliv en aktiv medspiller!

 
    1. Valg af dirigent  
              Oplæg af Tanja Nyborg,                                               
              direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked 
    2. Lokalrådets beretning 
    3. Lokalrådets økonomi  
              Pause med kaffe og brød 
    4. Forslag Al planer for det kommende år 
    5. Valg af rådsmedlemmer i henhold Al vedtægtens § 4  
    6. Valg af to suppleanter 
    7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
    8. Behandling af indkomne forslag 
    9. Eventuelt 

MØD OP…

          §7: Borgermødet 
Oplæg af  Direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked  i 
Horsens Kommune, Tanja Nyborg, som vil fortælle om 
de tanker, der præger udviklingen i vores dagpleje og 
skole, så børnene kan klare fremAdens krav.  
Tanja Nyborg vil også sige noget om udbygning og 
Alpasning Al  et Egebjerg under forvandling - hvad er 
det for forventninger, som borgere og kommune kan 
have Al hinanden, og hvordan kan vi sikre sammen-
hængskraHen i vores område.  
 
Det ordinære borgermøde skal have mindst følgende 
dagsorden:

For nogle år siden blev der omdelt en folder til de 
mange nye beboere i området – Lokalrådet har nu i 
samarbejde med BROENs redaktør Jimmy Augustsen 
fået udarbejdet en ny udgave, som vi vil få omdelt, 
hvor der er mange nye beboere. 
Desuden kan folderen fås ved henvendelse i 
Kagehuset på butikstorvet eller ved henvendelse til 
Lokalrådet. 
Vi kan desværre ikke få oplysninger fra kommunen 
om nye clflydere – det er de nye regler eEer 
GDPR-regulacvet, som forhindrer dede. Derfor må 
I gerne gøre opmærksom på folderen, hvis der 
kommer nye beboere på vejen.

Ny folder cl nye beboere i Hansted-Egebjerg
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ARRANGEMENTER

MIDTERSIDE 1

Med forbehold for ændringer

BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk

     DECEMBER  
2/12 

KL. 10:00-16:00
JULEMARKED 
FORSAMLINGSHUSET

4/12 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

13/12 
KL. 18:00

JULEMØDE I FRITIDSCENTERET 
EGEBJERGVEJ 172  
JULEMAD OG UNDERHOLDNING 
HUSHOLDNINGSFORENINGEN

16/12 
KL. 14:00

BØRNEUNDERHOLDNING 
STINE MICHEL & EVENTYRORKESTERET 
FORSAMLINGSHUSET 

16/12 
KL. 19:30 

BAKKEKORET 
JULEKONCERT PÅ EGEBAKKEN 
HUSK TILMELDING

27/12 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

       JANUAR  
4/1 

KL. 17:00

FREDAGSKLUB 
FÆLLESSPISNING EGEBAKKEN 
HUSK TILMELDING

8/1 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

11/1 
KL. 10:30

NYTÅRSKUR PÅ EGEBAKKEN 
HUSK TILMELDING

17/1 
KL. 14:00

TORSDAGSCAFÉ PÅ EGEBAKKEN 

21/1 
KL. 19:00

BORGERMØDE / GENERALFORSAMLING I 
LOKALRÅDET 
FORSAMLINGSHUSET

25/1 
KL. 19:00

GENERALFORSAMLING FORSAMLINGSHUSET 
DAGSORDEN KAN SES I ØSTBIRK AVIS

26/1 
KL. 14:00

FÆLLESSANG 
EGEBAKKEN

29/1 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

       FEBRUAR  
1/2 

KL. 17:00

FREDAGSKLUB 
FÆLLESSPISNING PÅ EGEBAKKEN 
HUSK TILMELDING

5/2 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

16/2 
KL. 14:00

FÆLLESSANG 
EGEBAKKEN

21/2 
KL. 14:00

EGEBAKKENS 14 ÅRS FØDSELSDAG 
HUSK TILMELDING

21/2 
KL. 14:00

HUSHOLDNINGSFORENINGEN 
BESØG PÅ HORSENS KUNSTMUSEUM

       MARTS  
1/3 

KL. 17:00

FREDAGSKLUB 
FÆLLESSPISNING PÅ EGEBAKKEN 
HUSK TILMELDING

3/3
FASTELAVNSFEST 
FORSAMLINGSHUSET 
SE HJEMMESIDEN FOR TILMELDING

5/3 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

13-14-15-16/3 ÅRETS REVY I FORSAMLINGSHUSET 
SE HJEMMESIDEN FOR TILMELDING

21/3 
KL. 14:00

ÅRSMØDE CENTERRÅDET 
GENERALFORSAMLING - EGEBAKKENS VENNER 
EGEBAKKEN

23/3 
KL. 14:00

FÆLLESSANG 
EGEBAKKEN

26/3 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

         APRIL  
2/4 

KL. 19:00
BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

4/4 
KL. 19:00

GENERALFORSAMLING  
FRITIDSCENTERET, EGEBJERGVEJ 172 
HUSHOLDNINGSFORENING

12/4 UDFLUGT TIL FANØ 
HUSHOLDNINGSFORENING

25/4 
KL. 17:00

FORÅRSFEST 
EGEBAKKEN

30/4 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

         MAJ  
7/5 

KL. 19:00
BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

23/5 
KL. 9:30 EGEBAKKENS HELDAGS BUSTUR
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GUDSTJENESTER

MIDTERSIDE 2

HANSTED KIRKE LUNDUM KIRKE

EGEBAKKEN

Med forbehold for ændringer

BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

2/12 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste      

9/12 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste      

13/12 - kl. 14:00
Søren Jensen /  
Gudstjeneste for pensionister  
Boller og lagkage i kirkehuset     

23/12 Ingen Gudstjeneste / 
Vi henviser cl Østbirk kl. 10:30    

24/12 
kl. 11:00 & 15:30 

Søren Jensen / JuleaEensdag 
Julegudstjeneste for børn kl. 11:00 
Julegudstjeneste kl. 15:30

25/12 - kl. 11:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Første juledag

26/12 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Anden juledag

31/12 - kl. 15:00 Søren Jensen / Nytårsgudstjeneste 
Bobler & kransekage

6/1 - kl. 10:30 Lone Buhl / Gudstjeneste      

12/1 - kl. 10:00 Søren Jensen / Dåbsgudstjeneste      

13/1 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste  
Nytårsparade for spejdere     

20/1 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste      

27/1 - kl. 15:30 Søren Jensen / Gudstjeneste      

3/2 - kl. 10:30
Søren Jensen / Gudstjeneste  
Kyndelmisse / Midvinter / Lystænding 
  

10/2 - kl. 9:00 Lone Buhl / Gudstjeneste      

17/2 - kl.10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste   

24/2 - kl.19:00 Peter Tast / Gudstjeneste   

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

24/12 - kl. 10:00 Søren Jensen / Julegudstjeneste 

30/1 - kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste 

27/2  kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

2/12 - kl. 14:00 Søren Jensen / Gudstjeneste  
Børnekor, juletræ og æbleskiver     

16/12 - kl. 16.00 Søren Jensen / Ni læsninger

23/12 Ingen Gudstjeneste / 
Vi henviser cl Østbirk kl. 10:30    

24/12 - kl. 14:00 Søren Jensen / Julegudstjeneste 
JuleaEensdag 

25/12 - kl. 9:30 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Første juledag

13/1 - kl. 9:00 Søren Jensen / Gudstjeneste      

27/1 - kl. 17:00 Søren Jensen / Gudstjeneste  
EEerfølgende MenighedSmøde   

17/2 - kl. 9:00 Søren Jensen / Gudstjeneste   
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RÅDVED BORGERFORENING: HVAD SKER DER I RÅDVED?  
Tekst of foto: Hanne NørtoT Rasmussen

Hvad sker der i Rådved?
Det var varmt i juni! Bålet blev større og større! Det var 
vist første gang, at alle ønskede regn for at kunne få lov 
til at tænde Sct. Hans bålet – men regnen udeblev og der 
blev ikke fejret Skt. Hans! Til gengæld holdt vi 
sommerfest i august og som de foregående år, krydsede 
vi fingre for, at varmen ville blive ved hen over 
weekenden - MEN vi måtte ha` gang i varmeblæseren 
for at kunne holde varmen i teltet, hvor store som små 
nød den helstegte pattegris og det fantastiske bord med 
alskens tilbehør. Der var arrangeret hønseskidning – med 
præmier! Der var fællessang, hoppeborg og amerikansk 
lotteri og socialt samvær. I oktober var der kaldt sammen 
til æbledag, hvor alle kunne komme med æbler og få dem 
presset til most. Æbler var der nok af – flere end 
nogensinde – men vi kunne godt ha været lidt flere 
omkring arrangementet. I november er der arrangeret 
fællestur til Fængslet med rundvisning og første søndag i 
advent tændes juletræet ved Rådved Maskinfabrik med 
efterfølgende gløgg og æbleskiver.
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Egebjerg-landsby er på vej som forstad <l Horsens.

BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk

HANSTED-EGEBJERG: BYGGEBOOM I EGEBJERG 
Tekst: Leif Kristensen / Foto: Jimmy Augustsen

Byggeboom i Egebjerg

Odinsgårdens byggeri af Annashåb, og Minkfarmen, som 
det var engang, ude for enden af Kastanjealle mod øst. 
 
Egebjerg bakke, med Fakta, Nedo og OK tank med 
vask af biler, samt det store byggeri på den gamle 
Mejerigrund/Chemitalic.  

Egedal, den store udstykning og byggerierne på 
Egebjerggårds mark nord for Skovvej, samt den 
udstykning der er i gang ved Hanstedgård. 

Byggeriet på den gamle Brugs-grund ved Egesholm, 
noget anderledes byggeri, synes der at herske enighed 
om, herude i Egebjerg.  

Derudover er der gang i opgravningen af både 
Hansted og Egebjerg by med yernvarmens komme…  
jo der sker noget herude. 

Det startede i det område der hedder Luskeegnen med byggeriet af slagteriet Danish Crown. Hele området 
derude er et stort industriområde i dag, og der bygges og udvikles stadig derude.  
Udstykninger og byggerierne er i fortsat udvikling.
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HANSTED-EGEBJERG: BYGGEBOOM I EGEBJERG 
Tekst: Leif Kristensen / Foto: Jimmy Augustsen

Indflytningsklare fra d. 1. februar 2019

NYE LEJLIGHEDER UDLEJES 
EGEBJERG VED HORSENS

LEJLIGHEDER I ÉT PLAN (STUE / 1. SAL)

Se mere på www.BirchEjendomme.dk eller ring på telefon: 88 44 50 44

• Tre størrelser: 95 m2 - 110 m2 - 125 m2
• Stuelejligheder har egen terrasse og lille have
• Opføres i lækre kvalitets- og vedligeholdelsesfri materialer
• Alt i hårde hvidevarer og hvide HTH-elementer
• Husdyr er tilladt 
• Energivenlig bolig med ventilationsanlæg som sikrer godt 

indeklima
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HANSTED-EGEBJERG: BYGGEBOOM I EGEBJERG 
Tekst: Leif Kristensen / Foto: Jimmy Augustsen
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KFUM SPEJDERNE: NY SPEJDERSÆSON  
Tekst og foto: Bæverlederne

En ny spejdersæson er startet

En ny spejdersæson er startet. Et dejligt gensyn med kendte bævere og nyoprykkere fra familiespejdere, der nu er 
nået 0. klasse og bæveralderen. Men også et goddag til nye ansigter i bæver flokken - dejligt.

En del af spejderfællesskabet

Den nye bæverflok har efter skolestart lært hinanden at kende og er begyndt at snuse til spejderlivet. En stor del af 
spejderlivet er at være afsted på tur i enhedens fællesskab. Bæverne prøvede en weekend i september kræfter med 
årets første hydetur. I år gik turen cl Granly ved Hundslund. 
For bæverne er de første hytteture, noget de fleste har set frem til med stor glæde, men også med mange sommer-
fugle flaksende rundt i maven. For mange af de nytilkomne bævere er det første overnatning længere væk end cl 
bedsteforældrene.

Skoven omkring Granly blev udforsket, gode klatretræer fundet, dyrene i skovbunden blev udforsket. Vi lavede 
bål og bagte æbler, snidede engle ud af hyldegrene - pyntede dem med bladvinger og lavede kastanjedyr.

De nye bævere i flokken blev lørdag aften ved en ceremoni 
optaget i flokken. Iført bævermasker kravlede børnene i skæret 
fra stearinlys en efter en ind i bæverdammen til ”bævermor” 
Christina og aflagde bæverløftet.  
Et løfte, hvor bæveren siger ja til fællesskabet i flokken.

En rigcg hydetur som spejder indeholder naturligvis også 
natløb. Bæverne tog mod cl sig og gik med lommelygterne 
tændt hånd i hånd med hinanden og lederne ud i aEenmørket, 
for at finde en gemt skat. Højt oppe i skovens bedste klatretræ 
blev den fundet. 
Hjemad mod hyden blev lommelygterne slukket og vi fandt ud 
af at øjnene ser forbløffende godt i mørket. 
Sommerfuglene blev trodset og træde bævere faldt nemt i søvn 
i soveposerne.

Søndag vendte en flok glade og trætte unger hjem til Kvisten, 
fyldt op af lejrlivets hygge. Nye og tættere venskaber, 
flaghejsning, løb med poster, makrelmadder, at være ude i natten, 
bordvers og soveposehygge og andres strømper kom alt sammen 
med hjem i rygsækkene. Vi er overbeviste om at alle kom hjem 
med mod på mere spejderliv og lejrliv.
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KFUM SPEJDERNE: INDSAMLING AF JULETRÆER  
Tekst og foto: KFUM Spejderne

Vi har også en plads <l din annonce!
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BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk

DAGPLEJEN: FERNISERING 
Tekst og foto: Dagplejer Karin Hansen

Dagplejen - Fernisering

Den 12. oktober var der om eftermiddagen mulighed for at komme og se børnenes flotte kreationer. 
Vi havde i 3 måneder arbejdet med temaet: “Bondegården” Så de flotte og meget forskellige kreationer omhandlede selvfølgelig bondegården. 
Arrangementet var godt besøgt af forældre/bedsteforældre/oldeforældre og andre interesserede. 
Der var mulighed for en tår kaffe/te, saft samt dejlig frugt og bondegårdskager. 
Et arrangement som vi i dagplejen har tradition for at afholde hvert år. 

Tak til Netto for frugt.
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De dagplejere og “deres” børn som, havde lyst/mulighed for at deltage. De har fået et clbud om at deltage 10 
gange med musik og sang i kirken. En gang pr. uge sammen med Anine, som står for arrangementet, der 
afsludes med fælles spisning i december. Der er en rød tråd, som vi følger fra våbenhuset og rundt i kirken. 
Morgensang ved døbefonten, hvor alle børnene får en morgensang:

BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk

DAGPLEJEN: SANKT HANS HYGGE 
Tekst og foto: Dagplejer Karin Hansen

Dagplejen <l musik og sang i kirken

Fra d. 31. december 2018 har jeg valgt at gå på efterløn. Så jeg vil gerne sige 

tak til alle børn, forældre og kollegaer som jeg gennem tiden har haft kontakt 

med. Det har været utroligt spændende, sjovt, lærerigt, udfordrende og dejligt 

at lære jer og børnene at kende, samt at sende jeres børn videre i livet. 

Håber I alle har det godt. Held og lykke til jer alle.    

Knus fra Karin Hansen, Hansted.

Sang: Inde i mit hemmelig hus. (Leg med tørklæder)

Anine spiller, mens der pustes, fanges og ses sæbebobler.  Hyggeligt.

Paraply med “millioner” af stjerner.

Alteret rundes og vi slutter af på skumpladerne med et lille hvil, 

før turen atter går hjemad efter en rigtig hyggelig formiddag,  
som børnene glæder sig til hver uge.
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“Alberte Alberte 

Morgen er nær 

Slut natten lang 

Rejs dig med solen 

og pris den med sang”.
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HANSTED SOGNEARKIV: ARKÆOLOGISK UDGRAVNING EGEBJERGGÅRDS MARK 
Tekst og foto: Leif H. Kristensen

Arkæologisk udgravning

Hansted sognearkiv har gamle skrifter og billeder, men dog 
ikke noget i den sammenligning, som den rundvisning med 
to dygtige kvinder fra Horsens museum, der forestår 
udgravningen i området, som jeg var med på, sammen 
med små hundrede andre personer børn og voksne.  Den 
16. oktober 2018, på den tidligere Egebjerggårds mark, 
nu Horsens kommunes udstykning af bygge grunde. Det 
er marken lige ret nord for Skovvej. 

Vi fik en rundvisning i fund fra Middelalderen, Vikinge-
alderen, Bonde stens alderen og Romersk jernalder, 
mindre og større samfund, der har levet her i området, 
længe før vores tidsregning.

Arkæologisk udgravning på Egebjerggårds mark.

Vi fik fortalt om stolpehuller, der viser hvilken periode i 
tiden husene har været der. Vi fik vist ovne de har fundet 
med aftrækskanaler og fyrsted. Vi så det ISHUL de har 
fundet, en kæmpe isblok der er smeltet der, og har 
dannet en sø, der var flere brønde ved søen, hvor man 
har hentet vand fra. Og arkæologerne er langt fra 
færdige, de er i gang på det store område øst for mark-
vejen mod Hansted skov, hvor tusinder af små Manilla 
sedler med et GPS tal, i jorden markerer at her er et eller 
andet, der skal undersøges. 
En spændende eftermiddag var slut, man fik noget at tænke 
over, de samfund der har levet her i området, hvor jeg 
selv har rendt og leget som knægt.
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Check  
hansted-egebjerg.dk  

hvor du i <dligere udgaver af BROEN 

kan finde mange gamle ar<kler!
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Siden de nye udstykninger startede her ude i området, op over bakkerne i Egedal-Egebjergområdet, da har 
arkæologerne afdækket og påvist hvad der er sket og har levet her. En artikel af Horsens museum i bladet Broen 
efteråret 2003 16 årg. Nr. 3. Kan læses på hjemmesiden hansted-egebjerg.dk samt i tidsskriftet bladet SKALK Nr.5. 
1981, og Nr. 5. 1984. Der fortælles om udgravningerne. Byen PRIORSLYKKE og Hansted bro i HAMMERSHOLM og 
de bysamfund og forsvarsværker man fandt der dengang. 

Så jeg må jo så sige at det område vi lever i nord for Horsens Hammersholm Hansted og Egebjerg er et område der har 
blomstret mere eller mindre af liv igennem årtusinder. Ret tankevækkende synes jeg.

HANSTED SOGNEARKIV: ARKÆOLOGISK UDGRAVNING EGEBJERGGÅRDS MARK 
Tekst og foto: Leif H. Kristensen
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: PILGRIMSVANDRING MED KONFIRMANDER 
Tekst og foto: Søren Jensen

Pilgrimsvandring

Lad tankerne få frit løb under åben himmel 

Pilgrimsvandringen var en del af konfirmandernes 
undervisning, som blev arrangeret af kirken i sam-
arbejde med skolen. Kirkens personale stod således for 
dagens program og afvikling fra ankomst og morgenbrød 
tirsdag morgen til afslutning med boller og kakao om 
eftermiddagen – alt sammen med kyndig hjælp fra 
pilgrimpræst fra Århus scE, Elisabeth Lidell. To gode 
lærere fra skolen deltog sammen med konfirmanderne 
i dagens vandring og hjalp cl med få dagen cl at glide.  

Det gode samarbejde mellem skole og kirke gjorde det 
således muligt endnu en gang at få skabt et rum for 
tankerne friløb under himlens åbne vidder. 

10 kilometers vandring i regnvejr var ikke nok til at slå Lundum og Hansteds konfirmander ud af kurs på deres 

pilgrimsvandring den 2. oktober fra Hansted kirke til Tolstrup kirke og tilbage igen.

Det kan umiddelbart lyde lidt trist, men det giver stof 
cl eEertanke, om ikke det gælder alle mennesker. 
Livet kan betragtes som en vandring gennem 
forskellige stadier, aldre, perioder, cder med glæde og 
cder med sorg. Undervejs på vores vandring i livet kan 
vi så vælge at tænke lidt over vores vej – er det mon 
den rede vej vi går på eller skal vi ændre kurs? På den 
måde er vi alle fremmede i vores liv, og det er for så 
vidt godt nok, for det betyder, at vi hele cden skal 
sørge for at overveje, om vores retning i livet, nu også 
er den bedste, i stedet for bare at sidde på hænderne 
og lade dagene flyde forbi.

Bakkekoret fra Egebakken og Hansted Kirkekor mødes 
til fælles julekoncert i Hansted kirke. Efter koncert i 

kirken fortsætter aftenen i kirkehuset med kaffe, kage 
og fællessang, hvor gæster også er velkomne til at 

ønske sange. 

Arrangementet er gra<s, og alle er velkomne.

6. december kl. 19:00 i Hansted Kirke.

JULEKOR & SANGAFTEN
”At være pilgrim er at være fremmed” 

Den erfarne og belevne pilgrimspræst fra Aarhus scE, 
Elisabeth Lidell, sørgede for dagens vejledning i 
pilgrimsvandringens universers. Alle vandringskvinder 
og mænd fik eksempelvis lov at reflektere over de syv 
pilgrimsord (Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, 
enkelhed, sclhed, spiritualitet og fællesskab), ligesom 
de lærte den hellige Birgidas bøn: ”Herre, vis mig din 
vej, og giv mig mod cl at gå den”. 
Ordet ”pilgrim” betyder ”at være fremmed.” Dvs. at 
man som pilgrim vandrer fra egn cl egn uden helt at 
høre cl et bestemt sted. 
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Boller, Kakao og tankegods 

Efter endt vandring bød kirkens personale på varm 
kakao og boller i kirkehuset, så de trætte vandrings-
kvinder og mænd kunne få lidt at styrke sig på inden 
dagens sidste refleksionsetape. Elisabeth Lidell havde 
forberedt en række samtaleemner, som livligt blev 
diskuteret i mindre grupper, eEer den værste sult var 
scllet. Samtalerne handlede om alt fra dåb cl 
konfirmacon, fra i går cl i morgen, fra liv cl død og så 
clbage igen, så både konfirmander og undervisere fik 
noget at tænke over inden dagens afslutning.
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: PILGRIMSVANDRING MED KONFIRMANDER 
Tekst og foto: Søren Jensen

Konfirmandforberedelsen er for alvor i gang 

Pilgrimsvandringen den 2. oktober var start-skuddet 
på konfirmandforberedelse i Lundum og Hansted 
kirker. Nu går det kun én vej og dagene bliver stadig 
færre og færre cl de store dage omkring store 
bededag den 17. og 18. maj 2019. Mon ikke vi igen i 
år får nogle rigcg gode stunder sammen med de 
herlige konfirmander! 

JULEGUDSTJENESTE 
& JULEFEST

Torsdag den 13. dec. kl. 14:00 

Eser gudstjenesten i Hansted Kirke vil der 

være julehygge i Kirkehuset. 
Der bliver kaffe, boller og lagkage, som vi 

plejer. Der<l servers små overraskelser, 

julesange og en god snak. Som i de gode 

gamle dage. 
 

Husk <lmelding <l Pia senest fredag d. 7/12 

på 7565 6141 eller pss@km.dk 
 

Kirkebil kan benyces  
Taxa 7550 3000

for pensionister
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: JULETID 
Tekst og foto: Lundum Hansted Menighedsråd
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“Decemberdu<e og lyden af småkager, der knaser i munden.  
  Grangrene og grydelapper,  
  røde huer på nissefruer, der smugler julekugler gennem stuer. 
  Kalenderdage der går og vind i hvidtippet hår igen i år.  
  År e<er år e<er…”  

December byder som alcd velkommen cl et sanse-
samsurium af dufte, smage, lyde og farver, og hvilken 
fryd for krop og sind, at vi kan lukke julestemningen 
ind og varme os på den i de kolde decemberdage. Dog 
hører jeg også folk, der siger, at det er alt for galt med 
den jul, og at julen nok varer helt Il påske, men at den 
også begynder midt i oktober.  
Nej, det er ikke sandt, kunne man så indvende, for 

indimellem kommer fasten!  
Og se, det er lige netop rigtigt. Fasten eller mådeholdet 
har også sin plads, fordi den er med til at få det, som 
den peger henimod, til at virke endnu mere indbydende. 

Måske det er bedst, at beskrive det med en lille fortælling: 
Der var engang en dreng, som snart havde fødselsdag. 
Han glædede sig – i særdeleshed cl gaverne, men også 
cl maden og hyggen. Ja, fakcsk glædede han sig så 
meget, at han ønskede, at det skulle være fødselsdag 
hver dag! Drengen fik sine forældre overtalt cl at 
påbegynde fejringen en hel måned inden fødselsdagen 
– sådan er forældre jo så velvillige.

Jule<d
– om forventningens glæde og farven lilla 

Dermed fik han gaver hver dag, lagkage hver dag, 
fødselsdagssang hver dag, pustede lys ud hver dag… 
Drengen pakkede op, spiste lagkage, og sang den 
samme sang hver dag, pustede og pustede lys ud. En 
dag, da forældrene kom ind og vækkede ham i sengen 
med kage og sang, sagde drengen: ”Puh, jeg orker ikke 
mere! Jeg er træt af lagkage og træt af at puste lys ud 
og pakke op! Hvornår er jeg færdig med at feste?” Da 
sagde forældrene: ”Jamen kæreste dog! Det er jo i dag, 
du har fødselsdag.” 

Det er ikke clfældigt, at lilla er adventscdens farve i 
kirken, og det er ikke clfældigt, at det er samme farve 
som bruges i fastecden eEer jul. Lilla er nemlig 
forventningen og tålmodighedens farve. Den fortæller 
os, at noget stort er på vej, men at det ikke er der 
endnu. Den fortæller os, at vi ikke må ødelægge 
forventningens glæde.  
Måske kan det undgås, at brunkagerne smager 
kedeligt, og at julemusikken skærer i ørene, hvis man 
giver sig selv lov cl at vente lidt med fejre jul for fuld 
udblæsning. Det betyder ikke, at man skal undgå at 
hygge sig og samles, men det betyder, at man skal 
prøve at dyrke forventningens glæde og sige ”advent” i 
stedet for ”ad! vente!?”  
Så er der gode chancer for, at man virkelig kan nyde 
julens glæder, når barnet rent fakcsk har fødselsdag 
julenat.
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Henv. for nærmere:

John Jensen VVS & Blik ApS
Vestergade 42 • DK-8700 Horsens • info@vvs-horsens.dk

Nyt bad eller køkken

Mester for ombygning
- vil du eller skal vi? 

Varme i huset

Tagrender, nedløb og alt 
det andet udendørs

Henv. for nærmere:

John Jensen VVS & Blik ApS
Vestergade 42 • DK-8700 Horsens • info@vvs-horsens.dk

Nyt bad eller køkken

Mester for ombygning
- vil du eller skal vi? 

Varme i huset

Tagrender, nedløb og alt 
det andet udendørs

• 24/12 kl. 10:00: Egebakken 
• 24/12 kl. 11:00: Hansted kirke – julegudstjeneste 

for børnefamilier og barnlige sjæle 
• 24/12 kl. 14:00: Lundum kirke  
• 24/12 kl. 15:30: Hansted kirke

Julen 2018

Gudstjenester juleaftensdag bliver som følger:
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: SÆRGUDSTJENESTER 
Tekst: Søren Jensen

Særgudstjenester

Adventscden sædes i gang på bedste maner, når 
Lundum kirke åbner dørene cl fornøjelig gudstjeneste. 
Særligt glæder vi os cl at se familier og andre, der er i 
stand cl at nyde et juletræ med julelys, skønsang fra 
børnekoret og en dejlig æbleskive at gå hjem på.

2. december kl. 14:00 - Lundum

De ni læsninger hører eEerhånden den danske jul cl, 
og i år er det i Lundum kirke, at denne gudstjeneste-
form finder sit udtryk, når ni udvalgte læsninger fra det 
gamle og det nye testamente vil føre os igennem den 
bibelske frelseshistorie fra syndefald cl opstandelse. 
Få styrket din bibelkundskab og dine sangmuskler – vi 
glæder os cl at se dig.

16. december kl. 16:00 - Lundum

Nytårsfejringen går ikke sclle for sig, når vi siger ”vær 
velkommen, Herrens år” og servere bobler og kranse-
kage. Skyd det nye år i gang på bedste vis med en 
festlig gudstjeneste i Hansted kirke.

31. december kl. 15:00 - Hansted

Så er der kun en gang clbage af vores Pusterumsdage. 
Lundum og Hansted pastorat forsøger at skabe 
pusterum i en travl hverdag. Fire hverdage er blevet 
udvalgt som pusterum, hvor kirkerne åbner deres døre 
for børnefamilier og andre, der kan have brug for et 
pusterum i en travl hverdag. Arrangementerne varierer i 
indhold, men rammen er den samme fra gang til gang: 
Vi mødes kl. 17:00 i kirken, hvor der er et lille oplæg 
eller andagt og fællessang, inden vi efterfølgende spiser 
sammen.  
Vi håber, at I vil tage godt imod dede nye cltag, som 
er ganske gracs at deltage i. Det eneste I skal gøre, er 
at melde jer cl senest søndagen inden – gerne med 
antal børn og voksne.  
Tilmelding skal ske senest 2. december cl Anine 
Henriques på mail: hanstedkirke.anine@gmail.com 
eller telefon/sms: 3110 0309.

6. december kl. 17:00 - Hansted / Pusterummet

13. december kl. 14:00 - Hansted

Tradiconen tro byder Hansted kirke velkommen cl 
pensionister og andre grå toppe, der har lyst cl at tage 
forskud på juleglæderne med en hyggelig jule-
gudstjeneste og -fest midt i december. Plejer er 
bestemt ikke død, når vi eEer gudstjenesten holder 
julefest med i kirkehuset med boller og lagkage. HUSK 
at melde jer cl hos Pia Schiønnemann på pss@km.dk 
eller 7565 6141 senest den 7. december.

Anden søndag i januar står som sædvanligt i 
spejdernes tegn, når årets nytårsparade finder sted i 
Hansted kirke. Vær med og se spejdere i alle aldre 
forme gudstjenesten og give den ny kulør i januar-
mørket.

13. januar kl. 10:30 - Hansted

EEermiddagsgudstjeneste i Lundum kirke med eEer-
følgende spisning og menighedsmøde i Lundum 
medborgerhus.

27. januar kl. 17:00 - Lundum

Vi fejrer kyndelmisse og tænder et lys i Hansted kirke. 
Kom og vær med cl at sæde lys i vintercdens mørke 
med lyse solsalmer og levende flammer. 

3. februar kl. 10:30 - Hansted

SOGNEINDSAMLING
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Søndag den 10. marts 2019 er der sogneindsamling i Lundum og 
Hansted sogne. Vi  starter fra Kirkehuset, Stængervej 1 kl. 10.00.  
Har du lyst cl at bruge et par cmer, kan du kontakte under-
tegnede. Du er også velkommen cl at møde op på dagen.  Det 
er helt ok at gå 2 og 2. Dagen sluder med lidt mad og drikke. 

Mange hilsner Elsebeth Rasmussen, Hansted Meninghedsråd 
tlf. 23 60 24 87  /  mail: er@keyaccount.dk

mailto:hanstedkirke.anine@gmail.com
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LUNDUM OG HANSTED KIRKE: KIRKEOPLYSNINGER  

Kirkeoplysninger
Her kan du finde oplysninger om alle med tilknytning til Hansted Kirke og Lundum Kirke.

HANSTED

HANSTED

LUNDUM

Carl Oluf Madsen 

Hanstedvej 15 

8700 Horsens 

Tlf. 7565 6330 

Mail: mail@comadsen.dk

FORMAND for menighedsrådet i HANSTED

Pia Schiønnemann 

Mail: pss@km.dk 

Henvendelse vedr. fødsel, dåb, acester, 

navneændring m.v.

KIRKEKONTORET

ÅBNINGSTIDER

KORDEGN

Tirsdag-fredag…kl. 10:00-12:00 

Torsdag tillige…kl. 16:00-18:00

Stængervej 1 

8700 Horsens 

Tlf. 7565 6141

FORMAND for menighedsrådet i LUNDUM
Asger Højland Lorentzen 

Lundumhedevej 77 

8700 Horsens 

Tlf. 2543 6205 

Mail: asgerhjland@gmail.com

LUNDUM & HANSTED

KIRKEBIL

Lundum og Hansted sogne tilbyder brug af 

kirkebil efter ønske og behov til gudstjenester og 

kirkelige arrangementer i Lundum/Hansted 

pastorat. Du kan ringe direkte til Horsens Taxa tlf. 

7550 3000 senest dagen før og meddele, at du 

ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. 

Du skal oplyse tidspunktet for gudstjenesten eller 

arrangementet, og hvor du ønsker at stå på. Aftal 

også afhentning ved kirken.

GRAVER

Ole Leth 

Tlf. 7565 6704 

Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk

VIKARIERENDE SOGNEPRÆST

Søren Jensen 

(vikariat fra 1. marts 2018 til 28. februar  2019) 

Tlf. 7565 6412 / Mail: sojen@km.dk   
Åben kontor<d:  

Tirsdag-torsdag kl. 11:00-12:00 i kontoret i  
 præsteboligen. Fri om fredagen.

Lundum-Hansted er selvfølgelig også 

på Facebook, så gå ind og giv os et 

“like”, kommenter, eller del!

www.hansted-kirke.dk  
www.lundum.dk

HJEMMESIDER

HUSK: Der er alcd mulighed for at få 
en samtale eller et samtaleforløb med 

præsten, hvis man har brug for det.
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HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: AKTIVITETER OG PROGRAM 
Tekst og foto: Margit Henriksen og Lis Stouby

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening

Mandag den 13. december kl. 18.00: 
Julemøde i Fricdscenteret Egebjergvej 172. Julemad 
med underholdning, loderi med juledekoraconer. 
 Pris 200 kr. Tilmelding senest den 5. december.

PROGRAM FOR DECEMBER 2018

Kom, se og hør, hvad vi laver af spændende ting! Kom og vær med til vores aktiviteter!

BESTYRELSE 

Ruth Jensen          
Birtha Nielsen          
Margit Henriksen    
Alice Jensen          
Lis Stouby                

2115  6391 
2125  0668  
2096  9857 
2283  4627 
2360  6788

Skovgårdsvej 10 
Stængervej 32  
Gl. Egebjergvej 2 
Tingvadvej 6 
Kærvej 14

Vi vil rigtigt gerne have nye 
medlemmer Bl foreningen, 
og et medlemskort koster 
kun 100 kr. for et helt år! 
Derudover må man tage en 
samlever/mand med Bl vore 
akBviteter.

PROGRAM FOR FEBRUAR 2019

Torsdag den 21. februar kl. 14.00: 
Besøg på Horsens Kunstmuseum hvor vi får en rund-
visning. 
 Pris 75 kr. Tilmelding senest onsdag den 13. februar.

Vores årlige udflugt går Bl Fanø,  
onsdag den 12. april 2019!

PROGRAM FOR APRIL 2019

Torsdag den 4. april kl. 19.00: 
Generalforsamling ajoldes på Fricdscenteret 
Egebjergvej 172. 
 Tilmelding senest den 28. marts.

NB: Der må gerne inviteres naboer og bekendte med! 
TILMELDINGEN ER BINDENDE.

NB
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UNGDDOMSSKOLEN: STILLE START I  UNGDOMSSKOLEN 
Tekst og foto: Ungdomsskolen

Vores	 nye	 sæson	 kom	 lidt	 s0lle	 fra	 start,	 men	 det	 er	 vi	
kommet	e5er	de	unge	har	fundet	ud	af	hvor	vi	ligger	og	at	
der	al0d	er	hygge	garan0.	
Vi	har	 fået	købt	en	ny	ps4,	e5er	ønske	 fra	de	unge,	så	nu	
kan	der	bare	spilles.	Der	bliver	hygget	og	spillet	om	a5enen	
i	klubben.	
Vores	 hold	 kom	 desværre	 ikke	 op	 at	 køre,	 kok	 Amok	 og	
krea0v	værksted	hvor	kun	fire	havde	0lmeldt	sig.	
Vores	klubråd	er	kommet	op	og	stå	men	der	kan	godt	være	
flere	med	 på	 holdet,	 det	 giver	 jo	 lidt	 medbestemmelse	 i	
klubben	m.m.

Stille start på Ungdomsskolen

Paintball

Tirsdag	d.	29/10	var	en	lille	gruppe	unge	i	Horsens	og	skyde	
paintball.	Det	var	et	par	hyggelige	timer	hvor	de	blev	delt	op	
i	 to	hold.	Der	skulle	erobres	flag	fra	modstanderen	og	det	
blev	 der,	 og	 der	 blev	 skudt	 godt	 og	 grundigt	 e5er	 mod-
standerne.	 Det	 var	 en	 våd	 og	 varm	 omgang,	 for	 vinter-
jakkerne	 var	 blevet	 fundet	 frem,	 og	 de	 havde	 fået	 kedel-
dragt	på	udover,	så	ingen	frøs.	Alle	havde	en	god	oplevelse	
på	banen,	og	kommer	gerne	igen	næste	gang.	Der	var	et	par	
seje	piger,	der	tog	udfordringen	op	med	drengene.	  
Godt	gået	piger!
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Julefrokost

Fredag	d.	7.	december	afholder	vi	traditionen	tro	julefrokost	
for	elever.	Julen	betyder,	ud	over	nisser	på	hylderne,	lys	på	
juletræer	 og	 risalamande,	 også	 den	 forrygende	 og	 årlige	
julefrokost.	Vi	hygger,	spiser	dejlig	julemad	og	så	er	der	ikke	
mindst	 den	 neglebidende	 omgang	 pakkeleg,	 og	 til	 slut	 en	
dans	om	juletræet.	Selv	nisserne	på	loftet	vil	med	til	dette.
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UNGDDOMSSKOLEN: JULEFROKOST I UNGDOMSSKOLEN 
Tekst og foto: Ungdomsskolen

KLUBRÅD
Onsdage fra d. 5/9 <l 24/4  

fra kl.19.30 <l 20.30

Vil du være med til at forbedre og udvikle klubben, så kom ned og diskutér   
med de andre. Planlægning af de interne fester, ture ud af huset mm. 
Derudover vil vi lave forskellige aktiviteter, som vil blive sendt ud på elev-  
og forældreintra, samt på vores Facebook side.

Udfordrer dig selv i at lære at lave bedre bagværk, 
i form af brød og kager af forskellig art.

NYE SPÆNDENDE HOLD I UNGDOMSSKOLEN

I det nye år vil vi igen prøve med et par nye hold, hvor vi håber der vil være bedre med tilmeldninger.

BAGE HOLDET
Tirsdage fra kl.18.00 til 21.00 med opstart 8. januar til 26. februar

Kan du lide at tage billeder, med et kamera?  

Så kan vi til byde dig, at lære at tage portræt/natur billeder, 

samt at lære at fremkalde billeder på papir, og der vil også 
være lidt digitalt.

FOTO
Mandage fra kl.18.30 <l 21.00 med opstart 7. januar <l 8.april
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EGEBJERG HANSTED FORSAMLINGSHUS: AKTIVITETER  
Af Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING
Fredag den 25. januar 2019

ÅRETS REVY 2019 !
Onsdag d. 13. marts 2019: Åben generalprøve 
Torsdag d. 14. marts 2019: Revy med spisning 
Fredag d. 15. marts 2019: Revy med spisning 
Lørdag d. 16. marts 2019: Revy med spisning 

Se hjemmesiden for <lmelding!

Stine Michel 
Og Eventyrorkestret 

Arrangementet afholdes med støtte fra Horsens kommunes, Musikpulje. 

 

  

  

 
 

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS  
Har hermed fornøjelsen at præsentere en 

Julekoncert for børn 
 

Læs eventuelt mere om Stine på: http://stinemichel.dk/ 

 

SØNDAG DEN 16. DECEMBER 2018, KL. 14.00 
 

Praktisk info og billetbestilling 
Indgangen åbnes kl. 13.30 og koncerten starter kl. 14.00 

Billetpriser: I forsalg, kr. 25,00 for børn og kr. 50,00 for voksne + gebyr 
Evt. overskydende billetter sælges ved indgangen til forhøjet pris. 

Billetter kan købes via vores hjemmeside 
www.egebjerg-hansted.dk  

Spørgsmål kan rettes til Tommy på tlf. 20816685, gerne SMS. 

BANKOSPIL
Starter den 3/10 kl.19:00! 

Dørene åbnes kl. 18:00 

Tag gerne naboen med!

JULEMARKED !
Søndag den 2/12 kl. 10:00-16:00! 

Der er få ledige pladser <lbage! 

Kontakt Benny på tlf. 2810 7023! 

NYT-NYT-NYT 
I år vil børnene have mulighed for at lave lidt 

julepynt/juleklip. Det er gra<s at være med,  

og der vil være voksen hjælp på standen.

KONCERT
med 

Knud Møller & Hans Thessing 
 

Læs mere på hjemmesiden
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HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Flere plejeboliger i Egebjerg
Af Yvonne Christiansen

Der har tidligere været skrevet om, at plejeboligerne på 
Egebakken skulle lukke og ændres til ældre boliger, fordi 
10 plejeboliger ikke økonomisk forsvarlig at drive. Det er 
så sandt, som det står skrevet og så! - 
Så må Egebakken udvides til flere plejeboliger sammen 
med aktivitets-mulighederne, der flittig bliver benyttet, og 
nu vil blive det yderligere i forbindelse med Tryghedsbo-
ligerne.
Lokalrådet har holdt et møde med Borgmester Peter Sø-
rensen, om emnet: Hvorfor vi fortsat skal have plejeboliger 
i Egebjerg. Peter er helt enig, Egebakken skal udbygges, 
formentlig til 20-25 plejeboliger. 
Dette er også udtalt af formand for Velfærds- og Sundheds-
udvalget Ellen T. Schmidt, og det fremgik også af et inter-
view med Peter i sidste nummer af BROEN.
Lokale plejeboliger er en vigtig del af et lokalsamfund
Mange lokalsamfund og mindre byer oplever, at de lokale 
plejeboliger drejer nøglen om og lukkes. 
Det er en stærk tendens, og nedlæggelserne sker i rasende 
fart. Det lyder vurderingen fra Margrethe Kähler, jurist 
og seniorpolitisk konsulent i Ældresagen. Det er et stykke 
tryghed, der forsvinder. 
Til en helstøbt tilværelse i et lokalsamfund hører også, at 
der findes et lokalt plejecenter. 
Der er ikke tvivl om det lokale plejecenters fordele:
Her kan plejecenteret trække på de ressourcer, som er i lo-

Det gode eksempler på,
hvordan man kan drage nytte af lokalsamfundet,

er de frivillige, der her kan skabe en kobling
mellem de ældre, de middel aldrene

og de unge i området.
kalområdet fra frivillige; som skaber liv i form af arran-
gementerne og aktiviteter på plejecentrene. Sådanne initia-
tiver giver de ældre beboere en kærkommen afveksling i 
hverdagen. Det er ganske små ting, der er med til at øge 
livskvaliteten for de ældre, som oplever glæden og følelsen 
af, at de stadig er en del af samfundet, og at de også har 
noget at give videre til andre.  
Vi skal sikre at lokalsamfundene i Horsens Kommune også 
er attraktive steder at bosætte sig. Og vi skal værne om 
dem. Vi har masser at tilbyde i hele Horsens Kommune. Vi 
skal slå på og fremhæve de fordele, vi kan tilbyde borgerne. 
I de små samfund er det nærhed, tryghed og et stærkt fæl-
lesskab. 
Vi bevarer kun vores børneinstitutioner, skoler og plejecen-
trene ved at skabe liv og vækst i lokalsamfundene.
I Egebjerg opføres der nu 32 seniorboliger lige ved siden 
af Egebakken.
Udover at tilbyde et boligmæssigt alternativ til borgere i 
gruppen 60+, er etableringen af seniorboliger forbun-det 
med et stort potentiale. For det første henvender boligtypen 
sig til en gruppe af ressourcestærke borgere. 
De ressourcestærke ældre giver mere liv til lokalområdet 
og kan være med til at holde et forretnings- og kulturliv 
oppe. Derudover tager mange ældre aktivt del i frivilligt 
arbejde blandt andet omkring Egebakken, hvilket ligeledes 
har positive effekter for den lokale sammenhængskraft.
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HORSENS BIOENERGI APS

CO2-neutral energi til alle

Ålkærgårdvej13	
8700	Horsens	
Danmark

Tlf.:	3073	7308	
horsens@horsensbioenergi.dk	
www.	horsensbioenergi.dk

HORSENS	BIOENERGI	APS		/		ÅLKÆRGÅRDVEJ	13		/		DK	8700	HORSENS		/		TLF		3073	7308		/		horsens@horsensbioenergi.dk		/		www.	horsensbioenergi.dk
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HANSTED SOGNEARKIV 

FORENINGER & INSTITUTIONER

EGEBAKKEN

EGEBJERGVEJ 148, 8700 HORSENS 
LEDER: LEIF H. KRISTENSEN 
MAIL: hanstedsognearkiv@gmail.com 
TLF. 2040 8402 
ÅBNINGSTIDER:  
HVER TORSDAG FORMIDDAG KL. 9:30 - 11:30 
SOGNEARKIVET HOLDER LUKKET FRA 1/5 - 1/10 
HENVENDELSE KAN SKE PR. MAIL
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ANNONCER

BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk

DK BILSYN HORSENS 31
NØRREBROGADE 48, HORSENS - TLF. 7625 8700 
DANISH CROWN 45
ØSTBIRKVEJ 2, HORSENS - TLF. 8919 1919
BIRCH EJENDOMME 25
SORTENBORGVEJ 2, SILKEBORG - TLF. 8844 5044
EGEBJERG BAKKE 46
LANGAGERGÅRD 7, EGEBJERG - TLF. 2016 0008
EGEBJERG EL 2
EGEBJERGVEJ 194, EGEBJERG - TLF. 7565 6176
EGEBJERG MALERFIRMA 4
GL. EGEBJERGVEJ 5, EGEBJERG - TLF. 6139 9492
EGEBJERG VVS 2
FUGLEVANGSVEJ 60, HORSENS - TLF. 4045 5438
EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS 44
EGEBJERGVEJ 129, EGEBJERG - TLF. 2255 6734
HANSTED AUTOSERVICE 2
EGEBJERGVEJ 136, EGEBJERG - TLF. 7626 9096
HAIR BY LINDEGAARD 29
KASTANJEALLE 22, EGEBJERG - TLF. 2538 3903
HORSENS BIOENERGI 45
ÅLKÆRGÅRDVEJ 13, HORSENS - TLF. 3073 7308
HORSENS BEGRAVELSESFORRETNING 4
SUNDVEJ 41, HORSENS - TLF. 7562 1720
HORSENS EL-SERVICE 35
EGEBJERGVEJ 124, EGEBJERG - 5126 7099
JOHN JENSEN VVS & BLIK 39
VESTERGADE 42, HORSENS - TLF. 7562 5889
LUNDUMSKOV BRYGHUS 29
LUNDUMSKOVVEJ 13 - TLF. 3026 8496
MURERFIRMAET BAVNEHØJ APS 35
BAVNEHØJVEJ 14, EGEBJERG - TLF. 6024 0307
OK TANKEN 14
LANGAGERGÅRD 1, EGEBJERG - TLF. 7873 1070
REMA 1000 3
HEDE NIELSENS VEJ 2, HORSENS - TLF. 7561 2599
TANDLÆGEHUSET HORSENS 45
GODSBANEGADE 5, 2. SAL, HORSENS
TLF. 7562 5363

TAK TIL ALLE ANNONCØRER!
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GRUNDEJERFORENINGEN ANE RASK HØJ
ANDERS MØLLER ANDREASEN - TLF. 2228 8349
BØRNEHAVEN KASKELOTTEN
TORBEN SKOV - TLF. 7629 4105
DAGPLEJEN
ANETTE BUHRKAL - TLF. 2215 8381
EGEBAKKEN
DORTE STRUNGE - TLF. 2495 9024
EGEBAKKENS VENNER
BODIL JENSEN - TLF. 2284 6733
EGEBJERG BRIDGE KLUB
ARNE BUSCH LAURSEN - TLF. 2088 5626
EGEBJERG IDRÆTSFORENING
MARTIN THOMSEN - TLF. 4070 2323
EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS
GUNNI HANSEN - TLF. 2467 8155
EGEBJERG-HANSTED STØTTEFORENING
EVAN PEDERSEN - TLF. 7565 6489
EGEBJERGSKOLEN
BJARNE SCHURICT - TLF. 7565 6555
GRUNDEJERFORENINGEN EGESHOLM
VAGN CHRISTIANSEN - TLF. 2323 3727
HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING
LIS STOUBY - TLF. 2360 6788
GRUNDEJERFORENINGEN 
KASTANJEPARKEN/BAVNEHØJVEJ
ESBEN HEDEAGER HANSEN - TLF. 6013 7245
HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD
HENRIK MELDGAARD - TLF. 2048 6570
HANSTED KLOSTER / OK-CENTRET ENGHAVEN
KIRSTEN GRAUGAARD - TLF. 7578 0088
HANSTED MENIGHEDSRÅD
ANNETTE RAVN - TLF. 9775 1311
KFUM SPEJDERNE I EGEBJERG
ANETTE STEENSGAARD - TLF. 5215 9281
LUNDUM BORGERFORENING
HANNE DOKTOR - TLF. 7565 4087
LUNDUM MENIGHEDSRÅD
WILLY SUHR RASMUSSEN - TLF. 5129 2849
LUNDUM-HANSTED KIRKEKONTOR
PIA S. ROSSAU SCHIØNNEMANN - TLF. 7565 6141
ODINSGAARD AFDELING 56
JANNIE MØLLER JENSEN - TLF. 2635 8730
RÅDVED BORGERFORENING
JON R. POULSEN - TLF. 4082 2417
UNGDOMSSKOLEN I EGEBJERG
ULLA BÆK LAURSEN - TLF. 6199 7464
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