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Er foråret mon på vej? Vi er lige i den ad, hvor haven 
sender de første signaler om forandring med masser af 
eranas og vintergækker. Dagene er blevet længere, og 
i marts har vi som bekendt jævndøgn – og så går det 
fremad mod forår og sommer. 
Men vinteren bliver ikke sovet væk i Egebjerg – der er 
masser af akaviteter i foreningerne, og nogle 
akaviteter runder sæsonen af med opvisninger – tjek 
selv kalenderen, så du ikke går glip af noget. 

Foreningerne har også andre ang på programmet - 
store forandringer er på vej med de indledende skridt 
al et nyt hal-byggeri. Takket være iniaaav og overblik 
lykkedes det for EIF at få den halve hal gjort al en hel 
hal, for det er kvadratmeter, der er brug for, siger 
formanden Maran Thomsen, der glæder sig al at 
byggeriet kommer i gang. Går alt eEer planen, kan den 
nye hal i alknytning al den eksisterende hal stå færdig 
ved årsskiEet. 

Også Egebjerg-Hansted Forsamlingshus har store 
planer i støbeskeen – og disse planer er nu ved at blive 
vurderet og undersøgt, så tankerne om et nyt 
forsamlingshus kan blive aklaret. 

I takt med det sagende antal beboere i Egebjerg bliver 
der brug for mere plads al akaviteter med en ekstra 
hal og måske et nyt og større forsamlingshus – og på 
børnefronten er der også grøde med opførelse af 
pavilloner ved Skovgård. Horsens Kommune har lovet 
at se på Skovvej, så det bliver mere sikkert at færdes 
på vejen. 

Fra Lokalrådet meldes der om Projekt Grusgraven – 
der er et orienteringsmøde 19. marts i Friadscentret – 
se opslag andet sted i bladet. 

Som noget nyt kan vi nu albyde vores annoncører 
annonceplads på den nye hjemmeside som hedder 
www.hanstedegebjerg.dk – tjek selv siden ud, den er 
nydesignet og mobil-venlig, oplyser redaktøren, Jimmy 
Augustsen, som har stået for relanceringen af vores 
hjemmeside. 

God fornøjelse med BROEN – vores lokale blad med 
seneste nyt!! 

                                                              Henrik Meldgaard

 
Udsigt over Hansted Ådal 

Kolofon, klumme og indhold 

Ny hjemmeside 

Egebjerg Idrætsforening 

Egebakkens Åbne Aktivitetscenter 

Lokalrådet 

Dagplejen 

Arrangementer 

Gudstjenester 

Margrethe Møllen i Egebjerg 

KFUM Spejderne i Egebjerg 

Hansted Sognearkiv 

Kirkesiderne 

Ungdomsskolen 

Husholdningsforeningen 

Forsamlingshuset 

Foreninger og Insatuaoner 

Oversigt over annoncører 

INDHOLD
…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

1 

2-3 

4-5 

6-17 

18-19 

20-22 

23 

24 

25 

26-27 

28-31 

32-34 

35-39 

40-42 

43 

44 

47 

47 

�3BROEN MARTS 2019                                                                                                                                                                   hanstedegebjerg.dk

http://www.hanstedegebjerg.dk


HANSTED-EGEBJERG: NY HJEMMESIDE 2019  
Tekst og foto: Jimmy Augustsen

Så er den ny hjemmeside klar!

På sidste BRO-møde besluttede man, at forny den gamle 
hjemmeside og lave en ny version der var responsive… 
mere mobilvenlig, da det primært er det medie som 
folk benyber sig af. Vi ønskede, at hjemmesiden skulle 
forenkles men samtidigt skulle vi bevare de gamle arkiver, 
så de der har interesse i at kigge tilbage i tiden, stadig har 
mulighed for det.   
Ligeledes fandt vi det vigagt, at man huragt og nemt 
kunne finde den insatuaon eller forening som man 
skulle i kontakt med.  
Vi har lavet en menu med de lokale Facebookgrupper med 
alhørende link, og har vi glemt nogle, så send en email  
al redaktøren: jimmy@flexo-tech.dk 

Som noget nyt, kan vi al en meget favorabel pris, 
albyde vores annoncører en plads på hjemmesiden, 
med alhørende link al deres egen hjemmeside, så de 
kan få deres firma synliggjort i lokalområdet. Vi mener, 
at vi skylder vores lokale støtter noget mere eksponering, 
og med den nye hjemmeside har vi denne mulighed. 
I den forbindelse vil vi opfordre til at støtte op om vores 
trofaste og loyale annoncører… de støber nemlig os. 
Alle de gamle eksemplarer af BROEN er ved at blive 
lagt ind, som du kan læse som en pdf, og skal du ind 
og kigge på specifikke arakler, bliver du fra menuen 
ARKIV, dirigeret over på den gamle hjemmeside hvor 
de gamle arakler indal videre ligger gemt. 

Ny og mobilvenlig hjemmeside er i luWen. Gå ind på hanstedegebjerg.dk og kig den igennem!
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Når du går ind i menuen BEGIVENHEDER kommer du 
ind i kalenderen, hvor alle de indleverede begivenheder 
er lagt ind. Når du trykker på en begivenhed, kan du 
arkivere den i din egen kalender, det gælder på din 
computer, tablet eller din mobil. 
Hvis du har sat dine kalendere til at være synkroniseret, 
så skulle begivenheden gerne lægge sig ind på alle de 
enheder, der er synkroniseret. 
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HANSTED-EGEBJERG: NY HJEMMESIDE 2019  
Tekst og foto: Jimmy Augustsen

Du kan gøre det samme ved at gå ind på forsiden og 
klikke på KOMMENDE BEGIVENHEDER; klik på den/
de begivenheder du vil have ind i din kalender. 
Herefter trykker du blot på +GOOGLE KALENDER eller 
+GEM SOM iCAL og du bliver guidet på vej. 
Vi håber, at I vil synes om den nye hjemmeside med den 
nye adresse: hanstedegebjerg.dk og har du en god idé 
eller kommentarer til hjemmesiden, så send gerne en 
mail til jimmy@flexo-tech.dk

http://hanstedegebjerg.dk
mailto:jimmy@flexo-tech.dk


EGEBJERG IDRÆTS FORENING:  U7 STÆVNE 
Af Bestyrelsen 

Lørdag d. 26. januar var Egebjerg IF værter for et fodboldstævne for U7 drenge og piger. Stævnet blev en stor 
succes med 16 deltagende hold. 8 drenge- og 8 pigehold, hvilket antalsmæssigt bragte deltagende spillere op 
omkring 80, mens der var alsvarende forældre i hallen. 

Drengenes stævne blev afviklet først og pigerne eEerfølgende. Under drengenes stævne stod pigerne og deres 
forældre for at være dommere, sidde ved dommerbord og sælge pølsehorn, foccacia, frugt, juice, sodavand, 
kaffe mv. Drengene og deres forældre tog så over, da pigernes stævne gik i gang. 

Præmieoverrækkelsen foregik med indløb på en rød løber, al ”We are the Champions”. Alle deltagere modtog en 
pokal, der var en miniature udgave af VM pokalen, samt en drikkedunk.
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Der skal lyde et stort tak til EIF støtteforening og 
sponsorerne:

U7 Stævne 2019
Efter lang tids pause, var EIF arrangør af U7 stævne 



EGEBJERG IDRÆTS FORENING:  U7 STÆVNE 
Af Bestyrelsen 

Stævnet var det første EIF stævne arrangeret i flere år. Med store roser fra de deltagende hold, er det dog 
tanken, at vi al næste år skal arrangere det igen – men større, med flere hold og med den nye hal taget i brug.

�7BROEN MARTS 2019                                                                                                                                                                   hanstedegebjerg.dk

Der skal lyde et stort tak til EIF støtteforening og sponsorerne:

EIF støbeforening – støbede med 1.500,- 
Rema1000 – sponserede frugt 
Sport24 – sponserede drikkedunke 
Easyfood – sponserede Foccacia 
TC Brød – sponserede pølsehorn



Kære medlemmer, kommende medlemmer, forældre og trænere  

Egebjerg IF indkalder ;l generalforsamling i EIF´s klubhus, 
Egevej 5, 8700 Horsens  

Onsdag den 6. marts kl. 20.00  

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. Peter Sørensen s;ller op.  

2. Valg af referent. Dice Bank Thorsager s;ller op  

3. Formandens beretning v. Formand Mar;n Thomsen 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
     v. kasserer Carsten Høibjerg  

5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer: 
    Bestyrelsesmedlem Carsten Høibjerg ønsker at udtræde  
    af bestyrelsen. Der skal vælges et nyt medlem. Der er  
    fundet en kandidat, Anders Bentsen, som ønsker at 
    indtræde i bestyrelsen.  

6. Godkendelse af opdaterede vedtægter  
7. Behandling af indkomne emner 
8. Kort opsummering af planer for skole- og haludvidelse.  
     v. Peter Sørensen og Mar;n Thomsen  
9. Evt.  

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest d. 27/2-2019. Emner kan sendes Bl 
formand@egebjerg-if.dk

EGEBJERG IDRÆTS FORENING: NY HAL I EGEBJERG 
Af Bestyrelsen 

Status på den nye hal i Egebjerg

Herefter er det tid til første spadestik 6. marts kl. 11.00 
Byggeriet forventes afslucet i starten af 2020. 
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Den nye hal i Egebjerg er nu så fremskreden, at arbejdet så småt er startet op.

Først og fremmest så kunne vi lige før jul konstatere, at samarbejdet mellem Egebjerg IF og Horsens kommune 
har båret frugt og vi har formået, at få pengene al at række al en HEL HAL med fuldt mål. Endda er der lidt 
ekstra plads, så der er mere plads al alskuere end i den gamle hal. Debe er vi på klubbens, dens medlemmer, 
skolens og byens vegne særdeles stolte af!

Projektet er som nævnt startet op og første fase er, 
at Egebjerg IF står for at rydde området, hvor den 
nye hal skal placeres. Samadig etableres der nye 
parkeringspladser, som kompensaaon for de pladser, 
der inddrages af den nye hal. Det er Egebjerg IF, som 
selv står for koordineringen af alt debe indledende 
arbejde. Klubben ayolder ligeledes også udgiEerne 
al denne del af projektet. På denne måde har vi 
kunnet kanalisere flere af de bevilligede penge al 
selve byggeriet af hallen. Debe arbejde forventes 
afslubet ulamo februar.

Al;d klar ;l frivilligt arbejde. Træfældningen gik 
straks igang og her er det Hans Steensen,  

Vagn Chris;ansen, Johan Johansen og Søren 
Steensen der svingede motorsav og økser. 

1. spades;k

Generalforsamling EIF

Vi kan næsten ikke vente…



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: NY HAL I EGEBJERG 
Af Bestyrelsen 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På de næste par sider kan du få et lille kig ind i, hvordan hallen nogenlunde kommer til at se ud.  
Husk, det er modelbilleder og kan sagtens komme til at afvige fra det færdige resultatat.



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: NY HAL I EGEBJERG 
Af Bestyrelsen 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EGEBJERG IDRÆTS FORENING:  EIF 
Af Bestyrelsen 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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: STATUS PÅ FIVE-A-SIDE 
Af Bestyrelsen 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EIF påtog sig i eEeråret 2018 rollen som pilotklub i DHF/DGI-satsningen FIVE-A-SIDE, der er et altag under det 
store “Bevæg dig for livet”-koncept. Kongstanken med Five-a-side er at få lokket det skrantende, pensionerede 
eller fortravlede håndboldfolk albage på banen. Håndboldglæden og -skoene skal støves af, og spillerne skal op 
og svede og grine i det nye skånespil, som Five-a-side reelt er.

Status på Five-a-side håndbold
Mixhåndbold når det er allerbedst!

Skånespil… hvad er nu det, og bliver det ikke kedeligt?

Status eEer en halv sæson er, at vi har set mere end 20 spillere al lørdagstræningen, der har været en masse 
skønne unger på slæb al at lege med redskaberne bag nebet, og der bliver hygget på kryds og tværs i den 
“obligatoriske” 3. halvleg i cafeteriet. Men endnu vigagere... Vi har allerede været afsted al flere stævner og skal 
selv være vært for et Five-a-side stævne i marts. Opbakningen og stemningen har været overordentlig god i de 
indledende stævner, så vi ser frem al mere boldsjov med andre lokale hold. 
Og lad os så få banket en pæl igennem foresallingen om at Five-a-side er et kedeligt skånespil! Godt nok er der 
opfundet en ny, blød bold al formålet - og godt nok er tacklinger og fastholdelse forbudt i debe spil, men tag 
ikke fejl...



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: STATUS PÅ FIVE-A-SIDE 
Af Bestyrelsen 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Five-a-side er hæsblæsende sjovt... Der bliver løbet, 
grinet og scoret en pokkers masse mål. Men under det 
hele ligger respekten for, at her har vi med boldelskere 
at gøre, som fakask har (været tvunget al at) indsallet 
håndboldkarrieren. På EIF-holdet har vi minimum tre 
korsbåndsopererede spillere, en med en hoEe-
operation på CV’et samt en masse andre småskavanker. 
Samadig medvirker den bløde bold al et huragere spil 
pga. fraværet af en masse driblinger - og forbuddet 
mod tacklinger tjener også det formål, at mænd og 
kvinder spiller på næsten helt lige kår. Selv om vi har 
for vane at vinde, så skal vi ikke være for fine al at 
indrømme, at vi nok en enkelt gang har fået stryg af et 
damehold fra Brørup al et evalueringsstævne. 
Selvsamme stævne bød på en 10-minubers kamp, der 
endte med cifrene 13-14!

Vi skylder at nævne, at truppen indeholder op al flere 
spillere, der aldrig har dyrket håndbold før. Det er 
typiske boldspillere fra øvrige sportsgrene, som har 
forsøgt sig med Five-a-side med stor succes. Så hold 
dig ikke albage – kom op i hallen og mød os. Fakask er 
vi enormt stolte af at albyde et hold, der repræ-
senterer alt fra har-aldrig-spillet-før til tidligere divisions-
spillere. 

Træningsaden er fra 11.30-13.00 om lørdagen og som 
nævnt er børnene meget velkomne også. 
 
Kontakt: 
Lobe Brix Bjørnskov med eventuelle spørgsmål på     
tlf. 40 59 57 73 / lobebrix@yahoo.dk.



EGEBJERG IDRÆTS FORENING:  GYMNASTIKOPVISNING 
Af Bestyrelsen 

Gymnas;kopvisning
31. marts 2019 afholdes den årlige gymnastikopvisning i Egebjerghallen. Dørene åbnes kl. 9:30 og der er gratis entre. 
Opvisningen slutter ca. 12:30 (foreløbigt program). Nedenfor kan du se billeder fra sidste års gymnastikopvisning.
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        SÆT  
I KALENDEREN 

31. marts 2019 kl. 9:30



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: HATHA YOGA  
Af Elsebeth Nikolajsen 

Hatha yoga i Egebjerg

Torsdags holdet: 19.15-20.15 (ikke flere pladser) 
Dynamisk yoga for de mere øvede yogaudøverer, hvor 
vi får lidt sved på panden. Vi har fokus på åndedræbet 
for at skabe ro i øvelserne. 
Vi slutter altid med afspænding, som alle holder meget af. 
  
Søndag morgen: 8.00 - 9.00 (ledige pladser) 
10 gange fra medio jan. - al sidst i marts 2019  
Blid Hatha Yoga, hvor vi stille og roligt får gang i kroppen. 
Det er et hold for begynder/lidt øvede, hvor vi salle og 
roligt bygger på med nye øvelser.  
Hver ame starter og sluber med afspænding. 
En rigag god start al en god søndag. 
  

Ligeledes havde vi obe sessioner før jul, lørdag morgen 
fra kl. 8:00-9:00, hvor vi havde gennemgang af “De fem 
tibetanere” med baggrund i “Den gamle hemmelighed til 
ungdommens kilde” skrevet af Peter Kelder. 

Et yoga program bestående af 5 øvelser, som laves 21 
gange hver. 

"Tibetanerne hævder, at disse øvelser akaverer og 
samulerer de syv vigagste chakraer, som al gengæld 
samulerer alle kirtlerne i det endokrine system. Det 
endokrine system er ansvarligt for kroppens generelle 
funkaon og ældningsproces”.  

Jeg holder selv meget af disse øvelser. 

                                                           Elsebeth Nikolajsen

Til gymnastiksæsonen 2018/19 har vi været så heldige at kunne tilbyde yoga i EIF. Vi har oprettet flere hold 
med forskelligt fokus. På nogle af holdene er der stadig ledige pladser.
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Hatha yoga indeholder klassiske yogasallinger, meditaaon og åndedrætsøvelser. Vi vender fokus ind i kroppen 
og opnår styrke, smidighed og en følelse af dyb ro.



Egebjerg Idrætsforenings Støceforening – et langt ord for en forening, hvis formål kan udtrykkes meget kort: 
at støce EIF og især børn og ungeak;viteter i foreningen.

Egebjerg Idrætsforening Støtteforening

EGEBJERG IDRÆTS FORENING : EIF STØTTEFORENINGEN 
Af Elsebeth Würtz Jensen 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Støceforeningen har eksisteret i mere end 30 år, og livet i foreningen har sin vante gang – der er bankospil 10 gange 
om året, og hver måned udtrækkes der desuden vindere i loceriet blandt medlemmerne. Ikke de store beløb, men ;l 
gengæld vinder man oWe et beløb, der dækker årets kon;ngent, der er på svimlende 100 kroner. Brug Mobilepay ;l 
24096 med navn og adresse, så får du et medlemsnummer, og vi kan finde dig, hvis du vinder 

Men Støceforeningen mangler medlemmer, der vil tage et nap med i bestyrelsen. Derfor opfordrer vi alle ;l at 

melde sig ind i Støceforeningen og møde op – eller kontakte formanden Kurt Olesen på tlf. 7565 6426, så vi kan 

være sikre på, at foreningen overlever. EIF har i dag over 700 medlemmer, og derfor sender vi en tanke ;l de mange 

forældre, der har børn eller unge med i foreningen – meld jer ind i Støceforeningen og vis jeres stø;e på denne 

simple og enkle måde – brug Mobilepay 24096, send 100 kroner, og du er medlem af Støceforeningen. 

Men det haster – for bestyrelsen skal have 2 nye medlemmer inden oktober 2019, ellers vil foreningen blive nedlagt 
ved udgangen af 2019.  

Så kontakt nu formanden eller mød op ;l det månedlige bankospil og snak med en person fra bestyrelsen. Man bliver 
ikke plaget med mange møder, men er ;l gengæld med ;l sikre en ekstra økonomi for de unge i Egebjerg 
Idrætsforening, EIF. 

På bestyrelsens vegne 

Elsebeth Würtz Jensen

HJÆLP !



EGEBJERG HANSTED STØTTEFORENING EIF 

BESTYRELSEN

Formand: 

Næs}ormand/ 
Sekretær: 
Kasserer: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 

Tlf.: 7565 6426 

Tlf.: 2325 6489 

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

NOVEMBER 2018 DECEMBER 2018 JANUAR 2019
200 KR. LARS VISSING 

100 KR. IDA GULDAGER 

100 KR. KELD STIDSEN 

  50 KR. ANDERS & CHRISTIAN JUHL 

  50 KR. IB MADSEN 

  50 KR. CHARLOTTE MADSEN 

  50 KR. KIM MADSEN

200 KR. JEPPE THORSAGER 

100 KR. GUNNER JUHL 

100 KR. ELSE MATHIASEN 

  50 KR. INGE LISE OLESEN 

  50 KR. ANNE METTE SKYTTEGAARD 

  50 KR. GITTE MØLGÅRD 

  50 KR. FINN CHRISTENSEN

200 KR. ULLA JØRGENSEN 

100 KR. SØREN CHRISTENSEN 

100 KR. KAJ SØRENSEN 

  50 KR. DENICE MASENET 

  50 KR. METTE REVSGAARD SØRENSEN 

  50 KR. CARSTEN VISTISEN 

  50 KR. CLAUS CHRISTENSEN

SENESTE UDTRÆKNINGER PÅ MEDLEMSNUMRE

EGEBJERG IF: STØTTEFORENINGEN 
Af Evan Pedersen 

EN STOR TAK TIL SPONSORERNE: 
REMA1000  /  ROSENBERG MALERFIRMA  /  FØDDER & KROP

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!!

Kurt Olesen 

Evan Pedersen 

Ellen Thomassen 
Elsebeth Jensen 
Jytte Vinter 

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

    … 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
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Seneste støcebeløb gik ;l:

Husk bankospillene kl. 19:00 i 
klubhuset ved Egebjerghallen:   
Næste gang d. 26. marts / 30. april

Seneste stø;ebeløb gik Pl:
November 2018: U13 fodboldpiger blev støcet med tur ;l Holland 

November 2018: U13 fodboldpiger blev støcet ;l elitestævne 
Januar 2019: Fodboldskole piger & drenge 9-14 år 

Januar 2019: Fodbold U7 drenge og piger



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: 

Næs}ormand: 

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              Kroluane er 
klar kl. 9:00          
                   

Holdtræning m/ 
fysioterapeut.    

Lokalhistorisk arkiv

KL. 10:00 Stole/sidde 
gymnas;k    
                             
EDB

Linedance.    
                               
Kørestolsskubbere 
starter 1. maj.        
                      
Engelsk hver 2. 
;rsdag

Indendørs 
bowling           
                   

Indianerwhist                

Cykeltræning på 
mo;onscykler

KL. 13:00 Nørklehold                 

Patchwork                  

Glaskunst                                      

Bridgehold 1           

Krea;vt 
korthold 
                                                              
EDB  

Kortspil  
2. + 4. torsdag/md

KL. 13:30 Dart                           Slægtsforskning          

Cykel hold 

13:15 Sangkor  

Krolf fælles- 
træning starter 
1. maj                           

KL. 14:00 Petanque starter 
1. maj

KL. 15:30 Ballon Badminton                     

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

UGENTLIGE AKTIVITETER PÅ EGEBAKKEN
Yderligere oplysninger og almeldinger al  

Akavitetsmedarbejder Dorte Strunge på tlf. 2495 9024 
eller Jebe Bjerre på tlf. 5172 4950.

EGEBAKKEN
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Egebakkens Venner 

Bankospil 2019 
Tirsdage kl. 19.00 

                        5. marts – 2. april – 7. maj 

I Cafeen på Egebakken 

EFTERSPIL!!!  
DER SPILLES OM PULJEN ☺  

         Amerikansk loCeri sælges i pausen 

Gra4s kaffe i pausen 
Salg af øl, vand 

Alle er velkomne

mailto:arne.jen@fiberpost.dk
mailto:esbregendahl@hotmail.dk
mailto:bgs@kes.dk
mailto:ilmadsen@stofanet.dk
mailto:47larsen@stofanet.dk
mailto:jdm@dukamail.dk


Søndag d. 5 maj kl. 19.00 hylder 
Bakkekoret Benny Andersen,  
Kim Larsen, Prins Henrik og  

Troels Kløvedal i ord og toner. 
Dirigent Kenny Jensen fortæller lidt om 

de fire, og koret synger sange som 
kæder det hele sammen, ligesom der 

også vil være fællessange.

EGEBAKKENS VENNER: AKTIVITETER 
Af Je8e Jørgensen, Gruppeassistent
EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 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Forårsfest Egebakken	

� 	
Musiker Karsten Holdt 

TORSDAG DEN 25. april Kl. 17.00 
Pris inkl. spisning 175,-kr 

Tilmelding fra 1. marts 

Betaling Hrsdag den 9. april 11.00 – 13.00 

ALLE ER VELKOMNE 

Med venlig hilsen CENTERRÅDET

Kulturfestival på Egebakken 
 fredag den 21. juni 2019

Horsensegnens Kulturfestival 2019 afholdes over 
fem forrygende dage med spændende oplevelser. 

Tamdrup Centret i Lund, 17. juni. Tema: Sverige-Norge
Søndergården i Brædstrup, 18. juni. Tema: Frankrig

Birkebo i Østbirk, 19. juni. Tema: Irland
Hatting centret i Hatting, 20. juni. Tema: Danmark

Egebakken i Egebjerg, 21. juni. Tema: USA

Det endelige program foreligger ikke endnu, men 
som det fremgår, har hvert center fået tildelt et te-
ma, som vil blive belyst om formiddagen med et fore-
drag og om eftermiddagen gennem musik.

I Egebjerg vil præste-
parret Kirsten og Jørgen 
Flensted-Jensen fortæl-
le om deres oplevelser 
med Amish-folket. Det 
musikalske vil et gospel-
kor fra Vejle stå for.

Egebakkens Venner, Centerrådet og Aktiviteten

Reservér allerede dagene nu!
Tilmelding og betaling fra midt i maj.

Se opslag på Egebakken. 

Bustur til forskningscenter Foulum
Torsdag den 23. maj 2019 kl. 09:30 – 17:15

Program:
• kl. 09:30 Afgang fra Egebakken
• kl. 11:10 - 11:55  Introduktion til fødevarekvalitet, dyrevelfærd 

 og samarbejde med læger og sygehuse
• kl. 12:00 - 12:45 Frokost i gæstekantinen
• kl. 12:50 - 15:00 Rundvisning. Vælg mellem

◊ enten kunsten og arkitekturen på Foulum
◊ eller Foulumgård økologi, energiafgrøder og semifield-anlæg
◊ eller Danmarks Kvægforskningscenter – Blichers allé og Burhøjvej

• kl. 15:00 Afgang fra Foulum
• kl. 15:35 Ankomst til Kongensbro Kro
• kl. 16:15 Afgang fra Kongensbro Kro
• kl. 17:15 Ankomst til Egebakken

Bus, frokost, drikkevarer, rundvisning, kaffe og kage: 175 kr.

Tilmelding:    18. marts til 25. april på Egebakken. Ved tilmelding skal 
ønsket rundvisning oplyses. 

Deltagerantal:  max 54. 
Betaling:  Mandag den 6. maj kl. 11:00 – 13:00 på Egebakken.

Centerrådet og Egebakkens Venner

BAKKEKORET

Entré kr. 30.00 
Der serveres Kaffe og kage. 

Tilmelding på Egebakken



LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: NYT FRA LOKALRÅDET  
Tekst: Henrik Meldgaard

Hansted-Egebjerg Lokalråd har ayoldt det årlige 
Borgermøde 21. januar i Forsamlingshuset. Trods 
konkurrence fra VM i håndbold var mødet velbesøgt, 
og der var en livlig debat og mange spørgsmål til aftenens 
oplægsholder, kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen. 

Vi henviser al det udførlige referat fra mødet, som du 
finder på hjemmesiden www.hanstedegebjerg.dk  

På mødet trak Hans Kurt Jacobsen sig albage eEer 
mange års engageret arbejde i Lokalrådet. Hans Kurt 
har lagt en enorm arbejdsindsats, både i Lokalrådet og 
i BROEN, som han redigerede i flere år. Om nogen har 
Hans Kurt været Mr. Egebjerg i det frivillige arbejde, 
og det takker vi for i Lokalrådet. 

Hans Peter Østergaard, blev valgt til nyt medlem af 
bestyrelsen. Vi byder Hans Peter velkommen til arbejdet. 

Lokalrådets bestyrelse siger også farvel al de to 
suppleanter Kurt Baunsgaard og Cramer Christensen, 
som ikke ønskede genvalg. De har begge deltaget med 
energi i Lokalrådets møder, og vi vil komme al at savne 
deres input al arbejdet. 

På generalforsamlingen blev der valgt to nye suppleanter, 
Mette Andersen og Tina Vejle, og vi byder begge 
velkommen til arbejdet i Lokalrådet.

Sidste nyt fra Lokalrådet
Her	mod	slutningen	af	året	kan	Hansted	-	Egebjerg	Lokalråd	gøre	status	og	se	fremad	mod	det	nye	år.

Formand  
Henrik Meldgaard 
Vesterhøjsvej 56 

Næstformand  
Kent Holm 
Egebjergvej 218 

Kasserer  
Jette Jørgensen 
Hanstedvej 65 

Sekretær  
Palle Koch 
Skovvej 29 

Rådsmedlem  
Hans P. Østergaard 
Vesterhøjsvej 37 

1. suppleant  
Mette Andersen 
Egesholm 44 

2. suppleant  
Tina Vejle 
Vesterhøjsvej 13

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

Tlf.: 2287 7329 
kentholm65@gmail.com  
 
Tlf.: 2537 1182 
jette8700@gmail.com 

 
Tlf.: 4063 6294 
palle.koch@energimail.dk  
 
Tlf.: 2257 6925 
hp37@stofanet.dk  
 
 
Tlf.: 2635 6519 
mette1969@gmail.com  
 
 
Tlf.: 2185 4141 
tina.vejle@gmail.com

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD

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 alflybere – det er de nye regler eEer 
GDPR-regulaavet, som forhindrer debe. Derfor må 
I gerne gøre opmærksom på folderen, hvis der 
kommer nye beboere på vejen.

Ny folder al nye beboere i Hansted-Egebjerg
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Lokalrådet blev sidste år opfordret al at gøre noget 
ved Grusgraven- og det har vi så gjort, idet vi sammen 
med OK Nygaard har lavet et skitseprojekt al at 
forandre Grusgraven fra vildnis al rekreaavt område. 
Se vores opslag andet sted i bladet og på hjemmesiden 
og Facebook. Projektet bliver kun al noget gennem 
frivillig arbejdsindsats, så skynd dig at melde dig al. 
Lokalrådet opfordrer også foreningslivet i Egebjerg al 
at være med i Projekt Grusgraven– se ligeledes vores 
opslag her i bladet og på hjemmesiden og Facebook.  
Lokalrådet inviterer al et orienteringsmøde om Projekt 
Grusgraven arsdag 19. marts kl. 16.30 i Friadscentret, 
Egebjergvej 172. 

I øvrigt opfordrer vi alle beboere i området al at rebe 
henvendelse al os, hvis der er emner, som vi skal tage 
op i løbet af året. 

Lokalrådet har på sit første møde konstitueret sig således:  
Formand Henrik Meldgaard,  
Næs}ormand Kent Holm 
Sekretær Palle Koch 
Kasserer Jebe Jørgensen 
Medlem Hans Peter Østergaard

http://www.hanstedegebjerg.dk
mailto:kentholm65@gmail.com
mailto:tina.vejle@gmail.com


Før Borgermødet, der også er Lokalrådets generalforsamling, meddelte Hans Kurt Jacobsen, at han ikke ønskede 
genvalg ;l bestyrelsen for Lokalrådet.

LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: TAK TIL HANS KURT  
Tekst: Henrik Meldgaard
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Tak al Hans Kurt! 

Vi fornemmede alle, at det var en svær beslutning 
for Hans Kurt at sige farvel al denne post, for om 
nogen har Hans Kurt haE arbejdet med Lokalrådet i 
blodet igennem en årrække. Hans Kurt lagde en 
kæmpe arbejdsindsats i Lokalrådet, han var med al 
at samle de frivillige kræEer i vores område og var 
iniaaavtageren al Lokalrådets oprebelse for over 10 
år siden. 

I de sidste år varetog Hans Kurt jobbet som kasserer 
i Lokalrådet, og også her sabe Hans Kurt en ære i at 
få arbejdet gjort al punkt og prikke. Kassen stemte 
alad i Hans Kurts varetægt. 

Hans Kurt var måske mest kendt for sit arbejde med
BROEN, hvor han i en årrække bestred jobbet som redaktør for bladet. Hans Kurt så en synergi i at arbejde med 
såvel BROEN som Lokalrådet, og det kom bl.a. al udtryk med vores hjemmeside.  

Også lokalhistorien har Hans Kurt sat sit stempel på med mindestenen på Bavnehøj for dragonen Fredrik Bajer. 
Hvert år i april mindes vi begivenhederne fra 1864, og det har Hans Kurt været en drivende kraE i. 

Man siger somme ader, at sådan bygger vi dem ikke mere – eller der går ikke 12 på dusinet af hans slags. Og her 
stemmer disse gamle talemåder. Hans Kurt har været et kraEcenter for det lokale arbejde, og som lokalsamfund 
siger vi Hans Kurt tak for hans utræbelige arbejdsindsats gennem årene.

Velkommen Kl nye ansigter i Bestyrelsen
Hans Peter Østergaard, Vesterhøjsvej 37, blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen. Vi byder Hans Peter velkommen 
al arbejdet. 

Lokalrådets bestyrelse siger også farvel al de to suppleanter Kurt Baunsgaard og Cramer Christensen, som ikke 
ønskede genvalg. De har begge deltaget med energi i Lokalrådets møder, og vi vil komme al at savne deres input 
al arbejdet. 

På generalforsamlingen blev der valgt to nye suppleanter: Mebe Andersen og Tina Vejle. Vi byder begge 
velkommen al arbejdet i Lokalrådet.



LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: PROJEKT GRUSGARVEN 
Tekst: Henrik Meldgaard

Hansted-Egebjerg Lokalråd fik opbakning til at gå videre med Grusgravs-projektet i Egebjerg på Borgermødet 
den 21. januar 2019. På mødet meldte der sig flere frivillige til at være med, men vi har brug for mange flere. 

Planen er at gøre det nuværende vildnis i Grusgraven til et mere attraktivt område med motionssti med 
forhindringer, opholdsareal med grill og en amfiteater-lignende trappeopbygning mod vest. Naturligvis 
skal der også være en svævebane til børn, så vi udnytter det dramatiske terræn til gode oplevelser. Men 
intet er besluttet, der er mange muligheder for at sætte præg på projektet.

Projekt Grusgraven!
Vær	ak=v	i	Projekt	Grusgraven	-	Meld	dig	=l	nu!

DER SKAL BRUGES FOLK TIL:

Styregruppe - der skal stå for den overordnede planlægning af projektet 
Udviklingsgruppe - Gruppen arbejder med at udvikle området i samarbejde 
med OK Nygaard  
Økonomigruppen - Gruppen styrer økonomi og søger kontakt Vl sponsorer. 
Gruppen søger penge Vl opgaven fra Horsens Kommune, private og fonde. 
Rydningsgruppen - Gruppen påtager sig at udføre rydning og flishugnings-
opgaverne i samarbejde med OK Nygaard 
Opbygningsgruppen - Gruppen påtager sig at opsVlle udstyr m.m. i 
samarbejde med OK Nygaard½ 
Vedligeholdergruppen - Gruppen sørger for vedligeholdelse af udstyr og 
terræn i årene fremover
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Du kan se mere til projektet på 
hjemmesiden ud fra de skitser, som 
er udarbejdet i samarbejde med 
OK Nygaard. 

Kom og vær med – og tag din nabo 
med! Dette bliver et projekt med 
mulighed for at styrke sammenhold 
og initiativ i Egebjerg! Og du kan 
godt være med i mere end en 
gruppe!

ORIENTERINGSMØDE
Lokalrådet inviterer ;l et 

orienteringsmøde om Projekt 
Grusgraven ;rsdag 19. marts kl. 

16.30 i Fri;dscentret, 
Egebjergvej 172. 

 
EWer en kort orientering går vi om i 
Grusgraven og ser på mulighederne, 
hvorpå vi samles igen i Fri;dscentret 

;l en dialog om mulighederne – vi 
sørger for en forfriskning ;l 

deltagerne.

Der er brug for alle for at kunne realisere debe projekt – så meld dig al nu –  
send en sms eller en mail al henrik.meldgaard@gmail.com eller mobil 2048 6570

Grusgraven 
Egebjerg

mailto:henrik.meldgaard@gmail.com


DAGPLEJEN: EN GÅTUR I SKOVEN 
Tekst og foto: Dagplejer Ane^e Buhrkal

På skovtur med Dagplejen
Året rundt er naturen fuld af store oplevelser i børnehøjde og dagplejerne i Egebjerg bruger naturen meget, da naturen alad byder os velkommen med frisk luE, liv, sansemæbede oplevelser og der er masser af plads al at lege. Sammen med børnene viser vi glæder overfor naturen og naturfænomenerne og guider børnene i naturens muligheder, da naturen rummer ubegrænset muligheder og udfordre børnenes fantasi og sanser. 

Vi er gode rollemodeller i forhold al naturen. Vi giver børnene gode, sjove og lærerige oplevelser og udfordringer i naturen gennem leg, eksperimenter, fordybelser, undersøger og ikke mindst, hvordan vi er ude i naturen. 

Billederne viser hvad en gåtur i "skoven" kan byde på
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ARRANGEMENTER

MIDTERSIDE 1

Med forbehold for ændringer

         APRIL  

2/4 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

4/4 
KL. 19:00

GENERALFORSAMLING  
FRITIDSCENTERET, EGEBJERGVEJ 172 
HUSHOLDNINGSFORENING

24/4 
KL. 14:45

GUDSTJENESTE PÅ EGEBAKKEN 
I CAFEEN

25/4 
KL. 17:00

FORÅRSFEST PÅ EGEBAKKEN 
HUSK TILMELDING

30/4 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

         MAJ  

1/5 SALG AF BILLETTER TIL OKTOBERFEST ÅBNER

5/5 GORILLA PARK, VEJLE  
UNGDOMSSKOLEN

5/5 
KL. 19:00

BAKKEKORET HYLDER DANSKE KORYFÆER 
EGEBAKKEN

6/5 
KL. 12:50

BESØG PÅ AFFALD-GENBRUG 
HUSHOLDNINGSFORENING

7/5 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

23/5 
KL. 9:30

EGEBAKKENS HELDAGS BUSTUR 
HUSK TILMELDING

29/5 
KL. 14:45

GUDSTJENESTE PÅ EGEBAKKEN 
I CAFEEN

29/5 
KL. 18:00

ØLSMAGNING  
FORSAMLINSHUSET

30/5 DANFOSS UNIVERSE  
UNGDOMSSKOLEN
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       MARTS  

3/3
FASTELAVNSFEST 
FORSAMLINGSHUSET 
SE HJEMMESIDEN FOR TILMELDING

5/3 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

6/3 
KL. 11:00

FØRSTE SPADESTIK TIL DEN NYE HAL 
EGEBJERG HALLEN

6/3 
KL. 20:00

EIG GENERALFORSAMLING 
EIF KLUBHUS, EGEVEJ 5

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

18/3 
KL. 19:30

KONCERT SAX TALK 
HANSTED KIRKE

19/3 
KL. 16:30

PROJEKT GRUSGRAV 
FRITIDSCENTRET EGEBJERGVEJ 172

21/3 
KL. 14:00

ÅRSMØDE CENTERRÅDET 
GENERALFORSAMLING - EGEBAKKENS VENNER 
EGEBAKKEN

21/3 
KL. 18:30

MODEOPVISNING GROSBØL 
HUSHOLDNINGSFORENING

22/3 
KL. 18:00

EIF FRIVILLIGFEST - HUSK TILMELDING 
FORSAMLINGSHUSET

23/3 
KL. 14:00

FÆLLESSANG 
EGEBAKKEN

23/3 
KL. 20:00

KONCERT: HANS THEESSINK & KNUD MØLLER 
FORSAMLINGSHUSET

26/3 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

27/3 
KL. 14:45

GUDSTJENESTE PÅ EGEBAKKEN 
I CAFEEN

31/3 
KL. 9:30

GYMNASTIKOPVISNING 
EGEBJERGHALLEN

         JUNI  

12/6 
KL. 8:00

TUR TIL FANØ 
HUSHOLDNINGSFORENING

UGE 25 LANDE TEMADAGE - KULTURFESTIVAL

17/6 SVERIGE / NORGE I TAMDRUP

18/6 FRANKRIG I SØNDERGÅRDEN

19/6 IRLAND I BIRKEBO

20/6 DANMARK I HATTING

21/6 USA PÅ EGEBAKKEN

* MERE INFO I LØBET AF FORÅRET. 
SÆT KRYDS I KALENDEREN



GUDSTJENESTER

MIDTERSIDE 2

HANSTED KIRKE LUNDUM KIRKE

EGEBAKKEN

Med forbehold for ændringer

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

03/03 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste 

10/03 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste  
+ Østbirk kl. 14:00     

17/03 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste

24/03 - kl. 09:00 Peter Tast / Gudstjeneste

31/03 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste

07/04 - kl. 19:00 
Søren Jensen / Gudstjeneste 
Mariæ bebudelse musikgudstjeneste 
+ Østbirk 14:00

13/04 - kl. 10:00 Søren Jensen / Dåbsgudstjeneste 
Lørdagsdåb    

14/04 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Palmesøndag    

18/04 - kl. 17:00
Søren Jensen / Gudstjeneste 
Skærtorsdag - EEerfølgende spisning i 
kirkehuset

21/04 - kl. 11:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Påskedag

22/04 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste 
2. Påskedag

28/04 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste      

05/05 - kl. 10:30
Søren Jensen / Gudstjeneste  
Danmarks befrielse med eEerfølgende tur 
al Ejer Bjerge     

12/05 - kl. 09:00 Peter Tast / Gudstjeneste

17/05 - kl. 09:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Konfirmaaon af B-klasse 

17/05 - kl. 11:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Konfirmaaon af C-klasse 

18/05 - kl. 10:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Konfirmaaon af A-klasse 

26/05 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

27/03 - kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste 

24/04 - kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste 

29/05  kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

03/03 - kl. 14:00 Søren Jensen / Gudstjeneste  
Fastelavnsfejring    

31/03 - kl. 09.00 Søren Jensen / Gudstjeneste

14/04 - kl. 09:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Palmesøndag    

19/04 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Langfredag

21/04 - kl. 09:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Påskedag

05/05 - kl. 9:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 

30/05 - kl. 14:00 Søren Jensen / Skovgudstjeneste  
Krisa Himmelfartsdag  
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Hansted sognearkiv har beskrivelse og dokumenter om Margrethe Møllen i Egebjerg. En Hollandsk Vindmølle, 
som har været beliggende på Matr. 5 d. placeret på Matr.  5 g Gl. kirkevej 41. Den gamle gård, der nu står 
ensomt ;lbage med alle nybyggerierne, navngivet Annashåb og Egebjerg Bakke, rundt om sig.

HANSTED SOGNEARKIV: MARGRETHE MØLLEN 
Tekst og foto: Leif Kristensen

Margrethe Møllen i Egebjerg
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Historien om Margrethe Møllen er eEer det jeg kan læse mig al følgende:  
 
13 februar 1880. Underskrevne gårdejer Rasmus Nielsen af Egebjerg erkjente herved, at jeg ved kjøbekontrakt af 4.april 
1878 har afhændet til Møller Andreas Mortensen af Egebjerg en parcel af den mig tilhørende ejendom i Egebjerg, 
hvilken parcel ifølge indenrigsministeriet skrivelse af 21 maj forrige år er skyldsat under matr. 5 d for Hartkorn 3 skp 1 
fdkr, deriblandt en Hollandsk vindmølle med dennes stående og løbende redskaber. Indventarium m.v.  Alt således 
som nærmere omtalt i den forannævnte kjøbekontrakt. Kjøbesummen for den faste ejendom er bestemt til 15600 
kroner og for inventariet og løsøre til 2000 kroner i alt 17600 kr. sytten tusind og seks hundrede kroner. Da kjøberen 
har berigtiget denne kjøbesum paa en for mig fyldestgørende maade dels derved at han har udstedt obligationer.

Møllehaben var så stor, at der kunne stå 4 hestevogne under den.

Af Henning Laursen købte jeg en byggegrund. Gl. Kirkevej 35. 
Byggede et hus der i 1964, faktisk en del af den mark, som 
Margrethe Møllen har været på. Lidt tankevækkende for mig, at 
jeg sidder og skriver om Margrethe Møllen i dag 12.1.2019.  
Hundrede år efter Margrethe Møllen blev nedtaget. Og jeg vil 
ikke undlade atter igen, at gøre opmærksom på, som jeg også 
har gjort i skrivelser til Horsens kommune tidligere, så burde det, 
som nu er bygget på jorden af matr.5 d, havde haft område navn 
efter Margrethe Møllen.
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HANSTED SOGNEARKIV: MARGRETHE MØLLEN 
Tekst og foto: Leif Kristensen

Forsikringsprotokol, for Margrethe Møllen Egebjerg som spænder over årene fra 3.4.1878 al 12.8.1921 med 
ejere, som følger: Rasmus Nielsen, Andreas Mortensen, Jens Hansen, O. P. Andersen, Anna Caroline Marie 
Rasmussen, Hans Hansen, Hans P. A. Christensen, Jens E.  Laursen. 

Gård og Mølle bestående af og forsikret, Hollandsk Vindmølle, stuehus, stald, stald og lade, hønsehus, motorhus, 
petroleums motor, port, gang og brændehus. 

24.5.1915 Forsikrings protokol.  
Hollandsk vindmølle er nedbrudt motoren har kun værdi, som gammelt jern. Møllen er nedtaget. 

12.8.1921. Forsikret Stuehus stald og lade og vognport. Gården ejes af jens E. Laursen. Faderen al Henning 
Laursen, som mange ældre nok kender her i Hansted og Lundum sogne.

Margrethe Møllen, matr. Nr. 5 d. Kjøbekontrakt af 4 april 1878. Rasmus Nielsen til Møller Andreas Mortensen. 
Rasmus Nielsen var ejer af matr. 5 a, gården 5 a ejedes i 1876 af Jens Skovfoged Nielsen.

Ang. Matr. 5 d (Margrethe Møllen) Gavebrev fra 
Rasmus Larsen, Ørridslev til datteren Anna Marie 
Caroline Rasmussen, der er gift med Anders 
Andersen, Egebjerg Mølle, indebærer, at nævnte 
Rasmus Larsen har skænket hende 1000 kr. kontant 
til derfor at købe 5 d, som derfor med tilbehør skal 
tilhøre hende, som hendes særeje.  
Hun køber Margrethe Møllen i 1903.

Margrethe Møllen bygget 1877. 

Jens Hansen køber/får Margrethe Møllen matr. 5 g, 
i 1886 eEer Andreas Mortensen. Han har den al sin 
formodentlige død i 1902, hvor hans enke Rebekka 
Marie Født. Christensen sælger den.



KFUM SPEJDERNE: JULETUR 2018 
Tekst: Anne Lætgaard & Carsten Bai / Foto: Jonas Linderoth

En stor familie-juletradi;on

Juleturen er Egebjergspejdernes årlig fællestur til Sletten 
ved Himmelbjerget. Vi tager bussen derop, og allerede 
der starter hyggen og snakken på kryds og tværs.  

Efter ankomsten finder alle spejderne deres soveplads og 
så kom der ellers gang i juleklip, så juletræet også fik en 
fin ‘uniform’. I løbet af aftenen var der også æbleskiver og 
andagt på programmet inden de yngste skulle prøve at 
sove. 

Lørdag ankom familiespejderne og vi var ude og lave 
opgaver i enhederne og hygge os sammen indtil vores 
forældre kom og skulle lege spejdere sammen med os. Vi 
havde mulighed for at vælge forskellige aktiviteter og vi 
gav den gas, spiste kage og gav den gas igen.

Julehygge, lækker mad, aktiviteter, sjov og alvor - på tværs af alder. Det er nøgleord for KFUM-spejdernes årlige 
juletur, og i år var ingen undtagelse.
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KFUM SPEJDERNE: JULETUR 2018 
Tekst: Anne Lætgaard & Carsten Bai / Foto: Jonas Linderoth
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Tradition tro fik vi flæskesteg med brun sovs, rødkål og 
hvide og brune kartofler - mums.  Troppen sørgede for 
aftenens underholdning med grin og juledans. Bagefter 
sendte vi forældrene og de yngste spejdere hjem, og 
resten af spejderne tog på natløb. Vi fik klædt os 
ordentligt på, spist op og sunget en masse sange.  

Søndag blev det tid til at tage hjemad, men først skulle 
hytterne lige gøres rent, der skulle spises den sidste kage 
og leges Stratego. Derefter skulle vi hjem til noget søvn 
og et tiltrængt bad.  

Juleturen er en god måde at blande enhederne, få leget, 
hygget og snakket med hinanden i øjenhøjde og se hvad 
de andre kan. Vi lærer hinanden at kende og skaber 
nogle fælles minder. For i sidste ende er vi jo alle en stor 
familie. Da det var blevet mørkt, var de voksne og de ældste 

spejdere til møde og de yngste så film indtil aftensmaden 
kom på bordet - mon nogen faldt i søvn efter en helt dag 
udenfor?



KFUM SPEJDERNE: ET HOTEL FOR DE MINDSTE 
Tekst og foto: ChrisVna Rasmussen, familiespejd-koordinator

Et hotel for de allermindste….

I eEeråret mødtes Familiespejd i Skovgården for at 
renovere insekthotellet, der blev opsallet i forbindelse 
med oprebelsen af fodSPOR i foråret 2013.  

FodSPOR var et samarbejde mellem Horsens kommune 
og Horsens Museum. I teksten på siden af insektboet 
står "Her har der gået en kæmpe". Fodsporet var 6 
meter langt og udformet som et spændende plante-
bed, der skulle have sammenhæng med lign. fodspor 
placeret i andre kommuner. Fodsporet skulle ses som 
et symbol på det væld af kultur- og naturspor, der 
findes i det danske landskab (således står skrevet i 
pressemeddelelsen fra indvielsen). Fodsporet findes 
ikke længere... og insekthotellet var i forfald. Det var 
derfor med stor glæde, at vi fik lov al at adoptere 
insekthotellet af naturvejlederen. 

�30BROEN MARTS 2019                                                                                                                                                                   hanstedegebjerg.dk

Et hotel for Egebjergs allermindste - renoveret af de alleryngste. Spejderarbejde er også at lære om og gøre 
noget godt for naturen og lokalsamfundet - Familiespejd slog to fluer med et smæk.

En renovering griber ofte om sig og ender 
til tider med at blive et omfattende 
projekt. Dette var på ingen måde ander-
ledes end andre renoveringsprojekter… 
Der blev indsamlet bark, kvas, kogler, 
pinde og grene, der blev ryddet op og 
ud - for al sidst at kunne indrebe igen. 
Og det er med glæde, vi endnu engang 
kan byde Egebjergs kryb og kravl inden 
for i hotellet.  



KFUM SPEJDERNE: NYTÅRSPARADE 2018 
Tekst: Seniorspejderne, Carsten Bai / Foto: Villy Mathiesen
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En regnfuld søndag i januar mødte mange friske spejdere og forældre 
op foran spejderhuset, og med fanen forrest gik turen ned ad 
Egebjergbakken al Hansted kirke. Det var en flot syn og snakken gik 
lysagt undervejs. 
I kirken blev de våde spejdere mødt af vores veloplagte præst, og 
sammen med ham fik alle en dejlig oplevelse til gudstjenesten. 
Spejdere i alle aldre deltog aktivt med forskellige indslag og viste 
dermed, at sammen kan vi rykke noget.

Tak for, at vi kan rykke sammen 
KFUM-spejdernes årlige nytårsparade blev igen en dejlig oplevelse af fællesskab, og et bevis på,  
at sammen kan vi rykke noget.

Lad os alle bed.  
Kære Gud, vi takker for, at vi kan rykke sammen..... i bivuakken.  
Men hvorfor sidde inde, når alt håb er ud?  
Vi takker for naturen, regnjakker, gas-trangia, vabelplaster, prins 
Henning, brænde og bålmad, Villys hat og vabelplaster igen. 
Vi takker dig for kagen og kaffen derPl.  
Tak den brune ko for kakaomælk,  
tak den gris øf øf, for dens frikadellemad,  
tak Pl hønen for ægget og ægget for kyllingen og Gud, der 
skabte alt, amen.  
Vi takker Gud for Robert Baden Powells ideer om fællesskabet,  
for de ting vi har lært af hinanden til at blive bedre mennesker og 
gøre flere til spejdere, så vi kan hjælpe dem med at hjælpe andre. 
Vi håber, at de ensomme kan få et fællesskab i vores spejderfamilie,  
giv de fortabte et kompas, så de kan finde vej Pl fællesskabet.  
Vi håber, at alle finder deres plads i samfundet.  
Lad alle få et godt og langt liv, og lad der være plads Pl alle i 
det store orange kit-kat-telt, 
som du har sat op Pl os i himmeriget. 

Amen

Seniorspejderne havde ugen inden mødtes med Søren 
Jensen, vores præst, og havde en hyggelig, sjov og 
eftertænksom aften, hvor de sammen skrev kirke-
bønnen, som til gudstjenesten blev læst af en af 
spejderne - en bøn, som på skøn ungdomsvis rammer 
plet i forhold til, hvad spejderlivet er og giver - og at der 
er en dybere mening bag.



HANSTED SOGNEARKIV: ARKÆOLOGISK UDGRAVNING EGEBJERGGÅRDS MARK 
Tekst: Henrik Meldgaard / Foto: Amanda Ellermann Trans

Egebjerg blev flere hundrede år ældre

Mange lokale borgere har sikkert mødt Amanda og hendes 
kolleger under udgravningerne på jorden ved Egebjerggård. 
Mange benyttede sig af tilbuddet om at komme med på 
udgravning, da Horsens Museum inviterede til ’åbent hus’ i 
efterårsferien. 
Efter forundersøgelsen stod det klart, at der var 7 områder 
af særlig stor interesse for den videre udgravning og 
kortlægning – og i dag benytter arkæologerne sig at det 
nyeste udstyr med gps-opmåling, så tingene bliver 
lokaliseret helt ned til en centimeters nøjagtighed – og 
samtidig bliver alle opmålingerne digitaliseret, så der kan 
arbejdes videre ud fra de mange tusinde data. 
Ud fra udgravningerne og den erfaring, som arkæologerne 
har fra tidligere fund, kan fundene dateres til overgangen 
mellem før-romersk og ældre romersk jernalder. Vi er lige 
omkring år 0 og ca. 100 år frem. Andre steder er der i 
området fundet spor af bebyggelser helt tilbage til 
bondestenalderen. 
Vores forfædre har været flittige husbyggere. Og det ser ud 
til at man har kunne lide at bo på bakketoppen med den 
vide udsigt, for enkelte huse er genopbygget op til 3 gange. 
Husene er gårdhuse med mennesker og dyr under samme 
tag. Inden for indhegningen har der været mindre udhuse i 
hjørnerne – et mønster, der går igen i de fleste 
udgravninger. Der er også fundet spor af en vej, der har 
stødt til vejen ned i skoven.

Arkæologisk udgravning på Egebjerggårds mark.
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Tilbage til vikingetiden og middelalderen – den historiske 
røde tråd.

I det vestlige område af udgravningen har man fundet spor 
af en gård fra vikingetiden og resterne af en middel-
aldergård. Disse fund er helt tæt knyttet til de nuværende 
bebyggelser og skel i Gl. Egebjerg og knytter på den måde 
historien sammen til en lang kæde, der altså binder den 
nuværende lokalisering tilbage til vikingerne! 
Disse fund i den vestlige del skaber altså en kontinuitet i 
beboelsen i Egebjerg i over tusind år. Når det gælder 
jernalderbebyggelsen i den østlige ende mod skoven, er det 
typiske, at den består i nogle år- måske slægtled – og så 
forsvinder sporene. Måske har man valgt at flytte, måske 
har der været sygdom eller ufred eller strukturelle 
ændringer i datidens samfund, der har betinget en flytning.

For Amanda og hendes kolleger er der ingen tvivl:  Der har været jernalderbosættelser over hele plateauet mod 
Egebjerggård og slagteriet.

Amanda udgraver en ovn i lokalitet 1. 

Den nordvestligste del af udgravningsarealet. Ovnen er foreløbigt 
udateret, og er ikke en type som vi umiddelbart kender. Derfor er det 
helt vildt spændende, at der netop dukkede tre ovne af denne type op 
i Egebjerg. Fund af små smeltedråber af bronze fra ovnene tyder på, at 
de kan have haft noget med bronzestøbning at gøre, men da vi endnu 
ikke kender dateringen på dem, er det svært at komme med sikre 
konklusioner.

Den bedst bevarede af de tre ovne 

Dorthe Danner Andersen udgraver og undersøger ovnens opbygning. 
Hun fandt ud af, at der har gået en trækkanal fra hvert sit 
brændkammer, som mødes på midten under ovnens cirkulære 
kammer. Den viden, hun fik om ovnens opbygning, var ekstremt vigtig 
i forståelsen af de to andre ovne af samme type, som var dårligere 
bevaret. 

Under udgravningerne er der udarbejdet detaljerede kort over hele området med markering af de mange hundrede 
stolpehuller, som er fundet under kulturlaget. De mange kort indgår i den kulturhistoriske rapport og beretning, som 
Amanda, der har været leder af udgravningerne, er ved at udarbejde som afslutning på projektet. 
Når rapport og beretning er udarbejdet, indgår de i Museernes Udgravningsdata, hvor de vil være tilgængelige for andre i 
forskningsøjemed. Der sker en standardisering af de mange data og digitaliserede kort, for den moderne teknik har for 
længst holdt sit indtog i arkæologiens verden. Det skriftlige arbejde markerer afslutningen på Amandas arbejde, som har 
været i gang siden marts, hvor hun startede på markerne nord for Egebjerg. 
 
’Og sådan er arkæologens arbejde – man er et sted i tre-seks måneder på en opgave, så må man videre til et andet projekt’, 
fortæller Amanda. Hun brænder for sit fag og elsker selve udgravningerne, også selv om de oftest foregår i vinterhalvåret i 
træls vejr. Hun elsker at få løst de mysterier, der opstår undervejs – ’det er ofte som at kigge på et kæmpe puslespil med 
tusindvis af brikker – men her er der ikke et billede at kigge efter’, siger Amanda, der elsker at se sammenhænge og få 
brikkerne på plads på baggrund af de mange data og optegnelser fra udgravningerne. 
 
 



Vandhullet er et dødishul, altså dannet af en stor isklump, som blev liggende stille mens den store iskappe bevægede sig hen over. Da isen trak sig 
tilbage i slutningen af istiden, smeltede klumpen, og dannede en dyb sø. Søen groede på et tidspunkt til i tørv. I forbindelse med vandhullet er der 
fundet spor efter aktivitet både i stenalderen og i jernalderen. Der er blandt andet fundet en kornsegl fra slutningen af bondestenalderen her. 

Amanda er i gang med at trække en søgegrøb igennem vandhullet i den nordvestligste del af det undersøgte område. 
Lokalitet 2

HANSTED SOGNEARKIV: ARKÆOLOGISK UDGRAVNING EGEBJERGGÅRDS MARK 
Tekst: Henrik Meldgaard / Foto: Amanda Ellermann Trans
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Udsigten fra lokalitet 6. 

Stolperne der har båret taget i landsbyens beboelses-huse, var 
både store og velfunderede. Her er eksempler på stolpehuller 
gravet 80 cm ned i undergrunden. Stolperne var i flere Klfælde 
sKllet på sten nede i hullerne, deLe var oMe udtjente 
kværnsten. På foto ses Amanda som målestok

Stolperne i landsbyens beboelseshuse

Karl Hjalte Maack Raun måler ind med GPS.



HANSTED SOGNEARKIV: ARKÆOLOGISK UDGRAVNING EGEBJERGGÅRDS MARK 
Tekst: Henrik Meldgaard / Foto: Amanda Ellermann Trans
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Fakta om udgravninger i Egebjerg - se kortet! 

Udgravningerne i Egebjerg skete efter, at der var 
foretaget en forundersøgelse, som Horsens Kommune 
havde bedt om, inden byggemodningen gik i gang. 

Der blev gravet søgegrøfter, og her blev der fundet 
kulturspor, som gjorde, at området blev delt op i 7 
områder. Se oversigtskortet. 

I område 1 er der fundet spor fra Vikingead og 
Middelalder samt nogle hidal ukendte ovne 

I område 2 er der et dødishul – her har været brønde. 

I område 3 er der ikke gravet – skal forblive som 
grønt område. 

I område 4 blev der fundet spor fra sen 
bondestenalder – ligeledes i område 5. 

Område 6 afslørede et middelalderhus, og i område 7 
er der spor eEer en Jernalderlandsby fra 1. 
århundrede.

Fakta om Arkæolog Amanda Ellermann Trans 

Født og opvokset i Haderslev – interesseret i 
arkæologi allerede i skoleaden, hvor hun var i 
erhvervsprakak på Haderslev Museum. 

Kandidat fra Aarhus Universitet – studier i London 
på University College, og under uddannelsen deltog 
hun i flere udgravninger. 

Har arbejdet bl.a. på Museum Sønderjylland, 
Moesgaard og Vejle Museum, inden hun i 2018 
bliver knybet al Horsens Museum med ansvar for 
udgravningerne i Egebjerg. 

Brænder for sit fag, for her får man mulighed for at 
udnybe sin teoreaske viden i det prakaske arbejde 
i udgravningerne. 

Bor i dag med sin mand og to børn i Aarhus Vest.

Lokalitetskort



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: JULEFEST I HANSTED KIRKE  
Tekst og foto: Sognepræst Søren Jensen

Julefest i Hansted Kirke og kirkehus

Pensionister og andre grå toppe var samlet sammen al 
endnu en god omgang julehygge og dagen blev 
krydret – ikke bare med lækre boller og kager – men 
også med konfirmander i Luciaoptog, børnekor og 
selvfølgelig fællessang fra højskolesangbogen. 

Dagen begyndte som sædvanligt med gudstjeneste i 
Hansted kirke, hvor der blev sunget med af karsken 
bælg på gode advents- og julesange. Stemningen fik 
dog et ekstra nyk op ad da 22 konfirmandstemmer 
entrerede med Luciasang og hvide kjoler. Tak al alle de 
dygage konfirmander, som havde mod på at vise, 
hvordan man synger lyset frem i hjertet!  

EEer gudstjenesten fortsabe festlighederne i Kirke-
huset, hvor hver en stol var sat frem, og hver en kuvert 
var dækket for at få plads al alle kagesultne mænd og 
kvinder. Underholdningen var dog ikke overstået, for 
nu indtog børnekoret scenen og forkælede ørerne 
med dejlige julesange. Til allersidst fik alle lov al at 
synge med, da kirkesanger, Anine, og organist, Astrid, 
åbnede for højskolesangbogens sangskat, og hvor 
bliver stemningen altså bare god, når alle synger med: 
”Hjerter klippet med en saks…” 

Kulturudvalg for Lundum og Hansted menighedsråd, 
der endnu en gang havde arbejdet hårdt på at få alt 
det prakaske al at falde i hak, glæder sig over, at det 
endnu en gang lykkedes at få afviklet det festlige 
arrangement. Så kunne det godt blive jul i Lundum-
Hansted pastorat.

Tradi;onen tro blev jule;den skudt i gang med julefest og gudstjeneste i Hansted kirke og Kirkehus 
den 13. december 2018.
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SOGNEUDFLUGT 
2019

Onsdag den 21. august 2019 

Selvom vi lige er startet på det nye år, 

er vi allerede igang med at planlægge 

årets sogneudflugt. 
Det bliver onsdag den 21. august 

2019, så reservér datoen! 
Der vil komme yderligere info, når vi 

nærmer os. 
 

Mange hilsener fra Menighedsrådene  

i Lundum og Hansted kirker 



Jeg var blevet inviteret som oplægsholder, og som 
sådan fik jeg ordet eEer den dejlige morgenbuffet var 
blevet nydt i fulde drag:  

Når kalenderåret finder sit skelsæbende endeligt den 
31. december, er det alad en særlig oplevelse. 
NytårsaEen markerer en afslutning på det år, der nu 
siger farvel, men den markerer også begyndelsen på 
det nye år, som med al sin ungdommelige kraE råber: 
”Hallehøj, her kommer jeg”.  
Ved sådan et naturligt skel findes en naturlig mulighed 
for at reflektere over livet; se albage på foraden og 
overveje, hvad man skal lade blive i kufferten, og hvad man 
skal rejse videre uden. Denne lille refleksionsøvelse 
tvinger én al at overveje meningen med det, der er 
fundet sted i foraden. ”Hvorfor gjorde jeg, som jeg 
gjorde? Hvorfor blev det, som det blev?”  

Forfaberen Karen Blixen har en fortrinlig fortælling 
om albageblikkets kunst og skønheden i at finde 
mening med foraden. Beretningen findes i afsnibet 
”Livets veje” i værket ”Den Afrikanske Farm” fra 1937. 
Her beskrives det, hvordan en mand, der bor i et rundt 
hus med en trekantet have og et vindue, går en tur 
uden for sit hus. På turen kommer han ud for 
forskellige strabadser, men da han er kommet hjem og 
næste morgen ser ud af vinduet, går det op for ham, at 
hans rute tegner en skitse af en stork, og da måbe han 
le! 

LUNDUM OG HANSTED SOGNE: NYTÅRSKUR OG EFTERTANKE  
Tekst og foto: Sognepræst Søren Jensen

Nytårskur og eWertanke
Fredag den 11. januar var jeg inviteret på Egebakken ;l den årlige Nytårskur. Det gode personale havde 
sammen med de stærke frivillige kræWer, der findes på og omkring Egebakken (se billedet – der har I nogle af 
dem), havde arrangeret en fornem brunch i bedste Nytårskurs-s;l.
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Nogle gange kan vi få brug for at finde mening med 
foraden, for at vi kan komme overens med den. Det er 
ikke sikkert, at alle kan tegne en stork, når de ser 
albage på deres liv eller bare på år 2018, men ikke 
desto mindre, så tror jeg, at øvelsen er sund og 
meningsgivende. Måske man kan tegne en fisk eller et 
æsel i stedet. Hvem ved? Og kan man kun tegne 
kruseduller, så er øvelsen ekstra vigag, for så er det 
måske på ade, at man overvejer, om det er den rigage 
vej, man går på?  

For min del var det en god indikator at være på 
Egebakken og opleve Nytårskur med god, selskabelig 
stemning. Det er for mig et af mange vidner om, at jeg 
vist er ved at have fundet den helt rigage vej. Smil og 
venlige ord møder mig, hvor end jeg går, og det er jeg 
så taknemmelig for. Ser jeg albage på min forad er det 
med både glæde og sorg, men i dag ser jeg, at der, 
hvor jeg er blevet ført hen ad krogede saer, er et godt 
sted at være og et frugtbart sted at gro.



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: KONCERT MED SAX TALK 
Tekst og foto: Sognepræst Søren Jensen
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Saxofon-kvartetten ‘Sax Talk’ består af fire saxofonister fra fire forskellige generationer. De fire venner mødes omkring 
glæden ved saxofonens sprøde klang og den strømmende og smibende livsglæde, de oplever i musikken.  
 
To af kvartettens medlemmer har tilknytning til Horsens. Dorthe Højland underviser til daglig i Horsens Musikskole, 
og det var her, at kvartebens yngste medspiller, Mads Kirkegaard, startede med at spille, inden han uddannede 
sig fra Det Jyske Konservatorium. 
 
Musikken spænder vidt - fra swing, jazz, calypso al nordiske salmer og folkemusik. De er leveringsdygage i alt 
fra hysteriske, overraskende og komiske indfald al medrivende koncertoplevelser. 

Koncert med Sax Talk
Mandag den 18. marts kl. 19:30 kommer Sax Talk forbi Hansted Kirke og giver koncert.

Sax Talk er:  Mads Kirkegaard, baryton sax - Lene Grimal, alt sax - Jakob Mygind, tenor sax - Dorthe Højland, sopran sax.

SOGNEINDSAMLING

Søndag den 10. marts 2019 er der sogneindsamling i Lundum og Hansted sogne. Vi  starter fra Kirkehuset, Stængervej 1 kl. 10.00.  
Årets tema er “gå en tur for klimaet” - for at hjælpe vores børn, og børn på resten af kloden i fremtiden. 

Har du lyst til at bruge et par timer, kan du kontakte under-tegnede. Du er også velkommen til at møde op på dagen.  Tag din ven, veninde, 
mor, far eller en anden med. Dagen slucer med lidt mad og drikke. 

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



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: SÆRGUDSTJENESTER 
Tekst: Søren Jensen

Særgudstjenester

Fastelavnssøndag er der fastelavnsfejring i Lundum kirke 
kl. 14:00. Alle er velkomne – med og uden udklædning – 
når Lundum kirke danner rammen for en hyggelig 
fastelavnsgudstjeneste, hvor børnekoret træder op og 
med garanti gør stemningen endnu bedre! Samme dag er 
der også almindelig højmesse i Hansted kirke kl. 10:30.

3. marts kl. 14:00 - Fastelavnfejring i Lundum Kirke

Befrielsesdagen udnybes al en lille udflugt ud i det fri. 
Vi begynder med gudstjeneste i Hansted kirke, og 
hereEer kører vi sammen al Ejer bjerge for at se de 
fine skulpturer ved præstegårdssaen. Så pak mad-
kurven, tag en kande kaffe under armen og kom med 
ud i Guds grønne natur. 

Samme dag er der gudstjeneste i Lundum kirke kl. 09:00, 
og man er hjertelig velkommen al at tage med al den 
og så mødes ved Hansted kirke kl. 11:30, hvor vi regner 
med at tage afsted. 

5. maj kl. 10:30 - Udflugt til Ejer Bjerge
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Mariæ bebudelsesdag, hvor vi mindes den tid Jomfru 
Maria fik at vide, at hun skulle føde Guds søn, fejres i år 
med en aftengudstjeneste i den rytmiske musiks tegn. 
Vi glæder os al at invitere jer inden for al et 
arrangement, der giver plads al både humorrefleksion.

7. april kl. 19:00 - Musikgudstjeneste i Hansted Kirke

I år får kirkens vigagste højad fuld skrue, og vi glæder 
os al at se jer al vores forskellige gudstjenester: 
Palmesøndag, 14/04:  
Vi fejrer Jesus indtog i Jerusalem med gudstjeneste i 
Lundum kirke kl. 09:00 og i Hansted kl. 10:30 

Skærtorsdag, 18/04:  
Med denne sene eftermiddags-gudstjeneste kl. 17:00 i 
Hansted kirke forsøger vi at genskabe stemningen fra et 
godt påskemåltid. Efter gudstjenesten går vi i kirkehuset 
og får noget at spise, imens sognepræst, Søren Jensen, 
vil fortælle om det traditionelle jødiske påskemåltid 
med alle dets særpræg og dets festlige skikke. 
Hvis du/I har lyst al at deltage i spisningen eEer 
gudstjenesten, vil vi gerne have almelding al Søren 
Jensen på sojen@km.dk eller pr. tlf./SMS 24639820 
senest torsdag den 4. april. Det koster 100 kr. pr. 
person for mad og drikke, børn og unge under 15 år 
spiser med graas.  

Langfredag, 19/04:  
I Lundum kirke kl. 10:30 mindes vi Jesu Krisa lidelse 
og død. Med flaget på halv bliver beretningen om den 
dag Jesus virkelig viste sin menneskelighed belyst. 
Lang}redag er en sorgens dag, men også en dag, der 
fortæller vi mennesker noget om hvor langt Gud er 
villig al at gå for os. 

Påskedag, 21/04:  
”Xristos Anestæ!” Kristus er opstanden! Vi fejrer Jesus 
mirakuløse opstandelse som Kristus med to festlige 
gudstjenester: kl. 09:00 i Lundum og kl. 11:00 i 
Hansted. Kom og vær med! Der vil sågar være 
boblende opstandelse i alterbægeret.  

2. påskedag, 22/04:  
I år fejres vandringens dag med en afslappet samtale-
gudstjeneste, hvor vi skal tale om det at vandre 
igennem livet med alt hvad det indeholder af både 
glade og triste oplevelser. Tag med og oplev kirken 
blive al et samtalerum. 

PÅSKEN 2019

Den 17. og 18. maj ayoldes der konfirmaaons-
gudstjenester i Hansted kirke. De skønne konfirmander 
konfirmeres klassevis i følgende orden: 
      17. maj: 7. B konfirmeres kl. 09:00  
      17. maj: 7. C konfirmeres kl. 11:00 
      18. maj: 7. A konfirmeres kl. 10:00

KONFIRMATIONER 2019

Tradiaonen tro fejres Krisa Himmelfart under åben 
himmel i præstegårdsskoven ved Lundum, som algås 
fra shelterne på Bækvej nær Lundum. I år får denne 
gudstjeneste særlig kulør, idet der også er dåb.  
Hvis man er interesseret i at følges ned al præste-
gårdsskoven (eller hvis man simpelthen ikke kan finde 
vej selv), så går vi en samlet flok kl. 13:30 fra 
shelterne på Bækvej. Tag endelig en kop kaffe og et 
stykke brød med, så kan vi holde en lille skovtur i de 
dejlige grønne rammer eEer gudstjenesten.

30. maj kl. 14:00 - Kristi-Himmelfarts gudstjeneste

Lundum og Hansted pastorat forsøger fortsat at skabe 
pusterum i en travl hverdag. Fire hverdage i foråret er blevet 
udvalgt som pusterum, hvor kirken åbner sine døre for 
børnefamilier og andre, der kan have brug for et pusterum 
sammen med nye og gamle venner. Arrangementerne 
varierer i indhold, men rammen er den samme fra gang al 
gang: Vi mødes kl. 17:00 i kirken, hvor der er et lille oplæg 
eller andagt – oEe med bevægelse – og fællessang, inden vi 
eEerfølgende spiser sammen.  
Vi håber, at I stadig vil være med. Det er fortsat graas at 
deltage, men vi vil gerne bede jer melde jer al – gerne med 
antal børn og voksne. Tilmelding skal foregå al Anine 
Henriques på mail: hanstedkirke.anine@gmail.com eller 
telefon/sms: 31100309.       

Datoerne er:

Pusterummet

Dato Tid Sted Seneste Blmelding

25/03 17:00 Hansted kirke og kirkehus 20/03

02/05 17:00 Hansted kirke og kirkehus 28/04

05/06 17:00 Hansted kirke og kirkehus 02/06

mailto:sojen@km.dk
mailto:hanstedkirke.anine@gmail.com


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 Methas biler på 
tlf. 4050 8268 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. 
Hvis  der er brug for en taxa med kørestolslift er 

det vigtigt, at det oplyses ved bestilling.

GRAVER
Ole Leth 

Tlf. 7565 6704 
Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk

SOGNEPRÆST
Søren Jensen 

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 alad mulighed for at få 
en samtale eller et samtaleforløb med 

præsten, hvis man har brug for det.
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16 elever fra Egebjergskolen var med til at afholde jule-
frokost – en aften hvor både de unge fra Ungdoms-
skolen og klubbens medarbejdere hygger sig, og får 
ønsket hinanden en god jul inden juleferien begynder.  

Her står de unge for, at udvælge hvilke reber der skal 
serveres på aEenen, og der bliver fliÑgt spist op. Vi fik 
lidt lækkert at spise; rugbrød med fiskefilet og citron 
og dereEer fik vi medisterpølse og flæskesteg.  

Der slubes alad af med pakkeleg og risalamande – og 
her er der særlig stor kamp om både mandelgave og de 
store gode pakker til pakkeleg. Derefter gik vi rundt og 
hyggede os og spillede musik og havde det mega sjovt. 

“Jeg fik ingen gave i pakkeleg, så jeg fik en nisse af Lars og 
byLede den for at få chips” - Maja, 13 år. 

“Det var rigtig hyggeligt og rigtig sjovt men der manglede lidt 
brun sovs til flæskestegen” - Bergrún & Nikka, 13 år. 

“Vi spiste syv skåle risalamande. Jeg vandt også en kløpind i 
pakkeleg og bruger den hver aften” - Rasmus,  15 år. 

PS. Peder Laursen lavede maden al stor perfekaon!

UNGDDOMSSKOLEN: AKTIVITETER 
Tekst og foto: Ungdomsskolen

Julefrokost & Royal fødselsdag
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Julefrokost



Som noget nyt i klubben har vi for nyligt indført en tradiaon omkring de royale fødselsdage. Royale fødselsdage 
er der nemlig (heldigvis) mange af, og derved er der også oEe noget at fejre her i klubben. Hver gang en royal har 
fødselsdag fejrer vi det nemlig med rød løber, flag og nybagte boller. Det er alad lidt ekstra hyggeligt, når der er 
royal fødselsdag. Når de nybagte boller kommer ud af ovnen, suser elverne hen for at få varme boller.   

“Vi får boller, og det er fedt” - Lukas, 13 år /  “Vi får boller. Det synes jeg er fedt, fordi jeg elsker mad”! - Maja, 13 år.

UNGDDOMSSKOLEN: AKTIVITETER 
Tekst og foto: Ungdomsskolen
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Royal fødselsdag

Kom med ned i Multisalen og spil dødbold 
om onsdagen, fra kl. 20.00 til 21.00.  
Vi sætter musik på anlægget og kaster løs. 
Er du god til at undgå bolden, er du team-
spiller eller tyrer du bare, så hårdt du kan? 
Så kom med!  
 
Vi plejer at være mellem 8 og 12 der spiller. 
Der er altid en voksen tilstede – og det er 
ikke et krav, at du er den bedste til at 
kaste, bare du spiller fair.

Bolsjefrems;lling
Dødbold

&



UNGDDOMSSKOLEN: AKTIVITETER 
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.

AKTIVITETER
…holder vi traditionen tro fastelavns 
   fest, og vi håber på at en masse vil  
   møde op udklædte, men det er ikke 
   en betingelse for at deltage.  
   Man er velkommen som den man er.

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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Vi har for nylig haE en aEen med VR-spil, det var noget nyt og spændende. Det er noget der kan komme igen 
eEer ønske. Vi hører på de unge og hvad de har lyst al, derfra kan de få nogle ang op og stå.  

I slutningen af januar havde vi besøg af Jonas, som kom fra AC Horsens. Han forklarede de unge, hvordan de kan 
få et graas sæsonkort, igennem ungdomsskolen i Horsens. Vi fik nogle plakater samt en spillertrøje fra ham, og 
trøjen er blevet indrammet og har fået en plads på væggen i klubben.  

Det har været et hit hver gang vi har lavet bolsjer, så det vil vi prøve igen. Datoen for debe kommer al at hænge i 
klubben, samt det vil blive sendt ud som info på skolens intra.

…vil der være tur til Gorillapark i Vejle.

…Kris; Himmelfartsdag går turen ;l 
   Danfoss Universe på Als. 

Pris og nærmere oplysninger kommer ud, når vi kommer 
tæcere på.

1. marts

5. maj

30. maj



HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: AKTIVITETER OG PROGRAM 
Tekst og foto: Margit Henriksen og Lis Stouby

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening

Mandag den 6. maj kl. 12:50: 
Besøg på Affald-Genbrug Endelavevej 16. Parkering ved 
hjælpemiddelcentralen. 
 Pris 20 kr. Tilmelding senest den 29. april.

PROGRAM FOR MAJ 2019

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 Pl foreningen, 
og et medlemskort koster 
kun 100 kr. for et helt år! 
Derudover må man tage en 
samlever/mand med Pl vore 
akPviteter.

PROGRAM FOR MARTS 2019

Torsdag den 21. marts kl. 18:30: 
Vi skal til modeopvisning hos Grosbøl i Uldum, som ligger 
på Søndergade 7. Der serveres desuden lidt godt til ganen. 
 Pris 100 kr. Tilmelding senest den 10. marts

PROGRAM FOR APRIL 2019

Torsdag den 4. april kl. 19:00: 
Generalforsamling ayoldes på Friadscenteret 
Egebjergvej 172. Af hensyn al det lille traktement, så 
er almelding senest den 28. marts.

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

NB
�43

DATOEN FOR 
FANØ-TUREN 

ER ÆNDRET TIL  
12. JUNI 2019

Onsdag den 12. juni kl. 8:00: 
Udflugt al Fanø. Afgang fra Egebjerghallen kl. 8:00.  
Hjemkomst ca. kl. 18:00. Tag venner og naboer med! 
Pris 500 kr. pr. person ved minimum 40 almeldinger. 
Tilmelding senest den 1. juni.

PROGRAM FOR JUNI 2019 DET ENESTE VI IKKE LAVER, 
ER MAD… 

MEN VI SPISER DEN GERNE!
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EGEBJERG HANSTED FORSAMLINGSHUS: AKTIVITETER  
Af Bestyrelsen
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HANS THEESSINK 
KNUD MØLLER & 

KAN OPLEVES I EN 
INTENS OG  

MEDRIVENDE  
KONCERT 

 

Lørdag den 23. marts 
2019, kl. 20.00 

i - Egebjerg - Hansted Forsamlingshus  

Praktisk info og billetbestilling: 
Indgangen åbnes kl. 19.00, koncerten starter kl. 20.00.  

Billetpris: I forsalg, kr. 210,00 inkl. gebyr -  

Evt. overskydende billetter sælges ved indgangen til forhøjet pris. 

 

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

 

Evt. spørgsmål henvises til Tommy Ejby Andersen, telefon 20 81 66 85 (gerne SMS) 

Vi klarer også 
skolemad! 

Er din skole 
almeldt? 

Ring på 2255 6734 
al en snak om, hvad 

vi albyder

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!

OKTOBERFEST  
2019 !

Billetsalg starter 1. maj



35BROEN Hansted-Egebjerg.dk  DECEMBER 2016

BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk17

www.danishcrown.dk 35BROEN Hansted-Egebjerg.dk  DECEMBER 2016
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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

BROEN SEPTEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk3

ANNONCER

BED & BREAKFAST HORSENS 30
RÅDVEDVEJ 75, RÅDVED - TLF. 4053 0353 
DK BILSYN HORSENS 26
NØRREBROGADE 48, SATURNVEJ 16 - TLF. 7625 8700 
DANISH CROWN 45
ØSTBIRKVEJ 2, HORSENS - TLF. 8919 1919
KLAVERUNDERVISNING 5
KASTANJEPARKEN 17 - TLF. 6115 1818
EGEBJERG BAKKE 46
LANGAGERGÅRD 7, EGEBJERG - TLF. 2016 0008
EGEBJERG EL 2
EGEBJERGVEJ 194, EGEBJERG - TLF. 7565 6176
EGEBJERG MALERFIRMA 21
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 45
KASTANJEALLE 22, EGEBJERG - TLF. 2538 3903
HORSENS BEGRAVELSESFORRETNING 5
SUNDVEJ 41, HORSENS - TLF. 7562 1720
HORSENS EL-SERVICE 33
EGEBJERGVEJ 124, EGEBJERG - 5126 7099
JOHN JENSEN VVS & BLIK 21
VESTERGADE 42, HORSENS - TLF. 7562 5889
LUNDUMSKOV BRYGHUS 45
LUNDUMSKOVVEJ 13 - TLF. 3026 8496
MURERFIRMAET BAVNEHØJ APS 33
BAVNEHØJVEJ 14, EGEBJERG - TLF. 6024 0307
OK TANKEN 16
LANGAGERGÅRD 1, EGEBJERG - TLF. 7873 1070
REMA 1000 3
HEDE NIELSENS VEJ 2, HORSENS - TLF. 7561 2599
ROSENBERG MALERFIRMA 16
OVE JENSENS ALLE 35D-E - TLF. 2042 1505
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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