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Hvad binder et lokalsamfund sammen? Er det de tæbe 
bånd, man knyber al hinanden som naboer på vejen? 
Er det skolen eller daginsatuaonen, som gennem 
børnene skaber nye relaaoner – eller er det gennem 
gymnasak og håndbold, man får nye venner? Eller på 
Egebakken al banko? 

Uanset hvordan det nu hænger sammen, så er alle 
disse steder ’ladestaaoner’ for det gode sammenhold i 
vores lokalområde. Og her i BROEN kan du finde ad 
og sted for alle begivenheder i området. 

En anden ang er de tradiaoner, som er med al at give 
et område karakter. Og her er den årlige Byfest med al 
at sæbe sig spor, hvad enten det er fællesspisningen, 
sponsorløbet, de øvrige sportsarrangementer eller 
foredraget, der gør tricket – man møder nye 
mennesker og man møder også dem, som man har 
kendt i mange år. 

For nye alflybere er den kommende Byfest alle aders 
mulighed for at lære nye mennesker at kende – og der 
er med garana noget for en hver smag. De flijge 
arrangører er selvfølgelig allerede nu i fuld gang med 
forberedelserne – og skulle du have en god idé, så 
kontakt EIF, for det er her, idéerne gøres al virkelighed. 

Kan vi bevare den særlige stemning og ånd, som vi 
’gamle’ mener er noget specielt for Egebjerg? Jamen, 
det kan vi, også selv om vi bliver flere og hele aden ser 
nye ansigter i Fakta eller Nebo – men der skal arbejdes 
for sagen – sammenhold kommer gennem samvær og 
nærvær – og det, at vi bryder os om hinanden. 

Så kom med al arrangementerne, kom med al 
Byfesten og deltag i foreningslivet! For sammenhold er 
også noget med at give albage al fællesskabet.  

Med venlig hilsen 
 
Henrik Meldgaard 
Formand 
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velkommen til byggerodsfest i egebjerg

Torsdag den 13. juni

Onsdag den 12. juni

fredag og lørdag vil der være hoppeborg for børn udenfor og legebane 
inde i hallen på eget ansvar. 

Cafeteriet vil være åbent under hele byfesten.

 

Årets byfest bliver lidt anderledes end de foregående år på 
grund af byggeriet af den nye hal. Programmet er ikke helt 
så omfattende som tidligere og forholdene er anderledes, 
men vi holder stadig fast i traditionen med bl.a. fællesspisning 
fredag aften, en masse fodboldkampe lørdag og stort familie 
bankospil søndag.

Igen i år afholder vi også et foredrag til byfesten. Vi er meget 
glade for at kunne præsentere den tidligere håndboldlands-
holdsspiller Lars Christiansen som årets foredragsholder. 

kl. 16.00 minigudstjeneste i teltet  ved hallen
Vores præst Søren Jensen kommer og laver en minigudstjeneste med børnekoret i front. 

kl. 16.30 håndboldkampe i egebjerghallen
Klubbens børne- og ungdomsspillere spiller kampe. 

kl. 19.00 foredrag med lars Christiansen
Kom og hør den tidligere håndboldlandsholdsspiller Lars Christiansen fortælle om sin store håndboldkarriere. 
Foredraget foregår i Atriumgården på Egebjergskolen, Egebjergvej 165. 

pris 100 kr. 

Dørene åbnes kl. 18.00. Inden foredraget starter, vil der være kaffe og kage som er sponseret af bki og kagehuset. 
Der er mulighed for køb af øl og vand. 

tilmelding 
   •  på www.egebjerg-if.dk. Her vil man modtage billetten på mail

   •  på mobilepay 67 200. Husk at oplyse navn og antal billetter.  
 Ved MobilePay vil der ikke blive udleveret billet, men man bliver registreret ved ankomst til foredraget. 

   •  kontant betaling i postkassen på Egesholm 44. Husk at oplyse navn og antal billetter.  
 Ved kontant betaling vil der ikke blive udleveret billet, men man bliver registreret ved ankomst til foredraget.

sidste frist for tilmelding er tirsdag den 11. juni

De seneste år har vi med stor succes afholdt et forhindrings-
løb til byfesten. I år er dette løb erstattet af et hal-sponsorløb, 
som har til formål at samle penge ind til inventaret til den nye 
hal. Det er borgernes mulighed for at bidrage til den nye hal, 
og vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed, 
så vi kan have en fuldt udstyret hal klar til brug i januar 2020.

Vi håber, at alle vil vise hensyn og forståelse overfor de 
anderledes vilkår byfesten i år bliver afholdt under. Vi op-
fordrer på det kraftigste alle til at lade bilen stå og gå eller 
cykle til hallen, for antallet af parkeringspladser er meget 
begrænset.

Byfesten arrangeres af Egebjerg IF, Støtteforeningen og Ung-
domsskolen og igen i år har der været stor opbakning fra 
sponsorer og frivillige, hvilket vi er meget taknemmelige for. 
uden dem ingen byfest.

Vi glæder os til at se jer til årets byfest/byggerodsfest. 

FEStEn Er I DAgEnE FrA DEn 12. JUnI tIL DEn 16. JUnI.
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kl. 17.30 - 20.00 fællesspisning i teltet ved hallen
grillen er tændt fra kl. 17.30 - 20.00.  Køb og sammensæt 
din egen grillede burger eller køb mad i cafeteriet. 

kl. 18.30 - 21.30 bØrnedisko
I klubhuset for børn til og med 5. klasse -  Entré 10 kr.

kl. 19.00 - 23.00 alkoholfri-diskotek
I ungdomsskolen for 5. klasse og opefter - Entré 10 kr. 
Der vil være kaffe på kanden til de forældre, der 
lægger vejen forbi.

kl. 19.00 egebjergmesterskab i høvdingebold
Hvem skal have titlen som Årets Egebjergmester i 
høvdingebold. Kampene foregår inde i hallen. 

kl. 20.00 - 23.00 musik i teltet
Copyman spiller og synger i teltet  Han vil skabe den helt 
rigtige stemning med mange af de gode gamle sange.

Fredag den 14. juni

Lørdag den 15. juni

Søndag den 16. juni

salg af amerikansk lotteri starter kl. 18.30 
Der kan købes amerikansk lotteri, hvor der er mulighed for 
at vinde mange flotte præmier, bl.a. et gavekort til Djurs 
Sommerland på 1.000 kr, citygavekort og mange andre flotte 
præmier. 

hovedgevinsterne er: 
• 1 gavekort på 3.000 kr. sponseret af madbixen

• 1 årskort til en værdi af 3.100 kr.                               
sponseret af fit & sund

• 1 oppustelig SUP (surfbræt) til en værdi af 4.799 kr.      
sponseret af skatepro

• gode gevinster til en samlet værdi af 5.000 kr.                                             
sponseret af roesgaard & partner 

• En Ipad og andre gode gevinster til en samlet værdi     
af 5.000 kr. sponseret af egebjerg bakke

kl. 9.00  - 10.30 morgenmad i teltet
Start dagen i teltet med morgenmad. 
Spis hvad du kan fra det store morgenbord, som er sponseret 
af bki, kagehuset, rema og 3-stjernet. 
Børn 10 kr. og voksne 20 kr.

kl. 9.30 fodbold dag 
Kom ned og se mange af EIF’s fodboldhold i kamp.
 
kl. 10.00 ungdomsskolen ved hallen
Horsens Brand og redning kommer med en brandbil, hvor du 
kan afprøve dine evner som brandmand. Brandbilen er der 
fra kl. 10 til 13 (dog med forbehold for udrykning). 
Der vil være gratis popcorn til alle børn.

kl. 11.30 grillen er tændt 
Der kan købes grillpølser og kartoffelsalat

kl. 11.30 - 13.30 sponsorløb
Borgere i Egebjerg-Hansted og omegn har nu mulighed for 
at støtte op om den nye hal. Den nye hal bliver overleveret 
til Egebjerg IF uden inventar og vi skal derfor selv skaffe en 
masse penge til alt det inventar, der hører til i sådan en hal. 
Det håber vi blandt andet at gøre ved hal-sponsorløbet i for-
bindelse med årets byfest. 

Hallen er til gavn for hele byen, idrætsforeningen, skolen og 
SFO’en, og den bliver brugt af folk i alle aldre, så vi håber at 
rigtig mange vil støtte op om løbet.

kl. 13.00 - 15.00 funballz 
Der er mulighed for at spille Funballz i hallen.

kl. 13.00 kæmpe bankospil i egebjerghallen

egebjerg If og støtteforeningen afholder det store familie 
bankospil og amerikansk lotteri. Der er salg af spilleplader 
kl. 12.00

Der er salg af amerikansk lotteri i pausen og uddeling af 
gevinster efter banko.

Der er rigtig mange flotte gevinster, bl.a. gavekort til Lego-
House, citygavekort og mange flere.

hovedgevinsterne er: 
• 1 vaskemaskine sponseret af egebjerg el

• gavekort til givskud Zoo, oplevelsesgavekort og Lego til 
en samlet værdi af 3.000 kr. sponseret af lrp advokater

• En Ipad og andre gode gevinster til en samlet værdi af 
5.000 kr. sponseret af egebjerg bakke

• 1 gavekort på 5.000 kr. til mad ud af huset sponseret af 
værten i egebjerg-hansted forsamlIngshus
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foredrag
Lars Christiansen
”når sandheden 
skaL frem”
hvornår: torsdag den 13. juni kl. 19.00

hvor: atriumgården på egebjergskolen

tiLmeLding: 
www.egebjerg-if. her vil man modtage billetten 
på mail.

mobiLePay 67 200. husk at oplyse navn og antal 
billetter. ved mobilePay vil der ikke blive udleveret 
billet, men man bliver registreret ved ankomst til 
foredraget.

kontant betaLing i postkassen på egesholm 44. 
husk at oplyse navn og antal billetter.  ved kontant 
betaling vil der ikke blive udleveret billet, men man 
bliver registreret ved ankomst til foredraget.

biLLet: 
100,-

dørene åbnes 
kL. 18.00
hvor der vil være kaffe 
og kage sponseret af 
bki og kagehuset

sidste tiLmeLding: 
11. juni 2019

et foredrag med udgangspunkt i Lars Christiansens bog ”når sandheden skal frem”, hvor han åbent 
og ærligt fortæller om de sejre og nederlag hans liv har budt på. Lars’ liste af rekorder opnået som 
håndboldspiller er lang, men trods sin enorme succes har Lars alligevel kæmpet med angst og stress. i 
foredraget går han helt tæt på den angst han fik i slutningen af sin aktive karriere. Han fortæller om 
årsagen, og om hvordan han efterfølgende har formået at rejse sig igen. trods det seriøse og åben-
hjertige indhold, så opleves foredraget som positivt, fordi Lars i sine historier har masser af sjove og 
inspirerende anekdoter, der vækker grin hos publikum, uden alvoren dog går tabt.
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www.fysiodanmarkodder.dkwww.fysiodanmarkodder.dk



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: FRØ-CUP 2019  
Tekst og foto: Signe Aggerholm 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Fredag den 26. april drog 31 af Egebjerg IFs U10 og U12 
pige- og drengespillere til Aarup på Fyn for at deltage i 
FRØ Cup. Stævnet omfatter hold fra hele Danmark, over 
1000 spillere i alt, der hen over en weekend mødes på 
kryds og tværs i over 200 håndboldkampe fordelt i 5 haller.

EIF El FRØ-Cup 2019 i Aarup på Fyn
Egebjerg IFs børnehåndboldspillere vinder pokal for at heppe bedst 

EIFs samlede delegaEon:  
31 børn og 10 trænere og hjælpe-forældre  
nød også ind imellem det gode vejr i Aarup. 

Stævnedirigent og EIF-indpisker Lotte Maria Brix 
Bjørnskov giver de sidste praktiske beskeder fredag 
eftermiddag under fællesspisning i Egebjerghallen, hvor 
frivillige forældre stod for madlavning og oprydning 
inden afgangen til Fyn. 

Egebjergs to U10 pigehold, U10 drengeholdet og U12 
drengeholdet kæmpede på banen – naturligvis om 
stævnets medaljer, men ikke mindre uden for banen, 
hvor en presagefyldt heppepokal på 110 cm fyldt al 
randen med slik, var sat på højkant. 

På banen blev resultaterne for drengeholdet desværre 
lidt magre. Anderledes gik det for pigeholdene, der flot 
fightede sig frem al pladser i stævnets to slutspil. EIF 1-
pigerne spillede i A-slutspillet uafgjort mod København 
HK, men tabte desværre på Golden Goal-afgørelse. EIF 
2-pigerne missede lige akkurat semifinalen i B-
slutspillet, da de tabte al Virum-Sorgenfris piger, i 
øvrigt trænet af adligere kvindelandsholdspiller Rikke 
Hørlykke.

EIF-indpisker Lobe Maria Brix Bjørnskov



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: FRØ-CUP 2019  
Tekst og foto: Signe Aggerholm 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Den helt store sejr trak EIF dog i land uden for banen, da de blå blev aldelt årets heppepokal for deres 
utræbelige opbakning under mange kampe hele stævnet igennem. Sejren var resultatet af en helt bevist heppe-
strategi, hvor Egebjerg-delegaaonen løbende under stævnet diskuterede fair-play, kammeratskab og opbakning. 
Det betød bla., at Egebjerg-spillere i hallerne respekterede alskadekomne spillere på alle hold ved at klappe de 
skadede spillere af banen, undgå heppe-sange, der taler nedsæbende om modstanderne og også at bakke andre 
hold end EIF op fra alskuerrækkerne. 

Ud over pokal og håndboldsejre fik både EIF-spillere og -voksne på tværs af hold og aldre et kæmpe skud klub-
sammenhold med hjem al Egebjerg.

Frø Cup kulminerede for EIFs samlede delegaEon, da børn og voksnes koncentrerede heppe-indsats hele 
stævnet igennem blev belønnet med heppe-pokalen i pausen under lørdag a`ens landskampe.

Tre af Egebjergs pigespillere blev udtaget al 
stævnets ”Jylland-Fyn-landshold”, (fra venstre) 
Olivia Bank Thomsen, Cecilie Brix Bjørnskov og 
Mebe Voldby Olesen. I landskampen spillede 
Jylland-Fyn mod Sjællands udvalgte hold lørdag 
aEen i et inferno af 500-600 råbende alskuere.



EGEBJERG IDRÆTS FORENING:  GYMNASTIKOPVISNING 2019 
Af Bestyrelsen 

GymnasEkopvisning
En dag med glade gymnaster og tilskuere.
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Søndag den 31. marts 2019 blev den årlige gymnasakopvisning i Egebjerg IF avoldt. Mere end 200 gymnaster 
sabe fest, fart, farver og energi på dagen, da de viste, hvad de har lært i gymnasaksæsonen. 
Dagen slubede med besøg fra det store 1014 landsdelshold fra DGI, hvor flere af vores egne gymnaster deltog.

Inden længe starter planlægningen af den kommende sæson, hvor der bliver brug for flere hjælpende hænder. Så 
har du lyst al, at hjælpe med alt fra lidt prakask al hjælpetræner eller træner for et hold, skal du endelig kontakte 
Dibe Bank Thorsager for at høre mere. 
Kontaktoplysninger: Dibe Bank Thorsager / Tel.: 2991 6686 / dbt@givskudzoo.dk

mailto:dbt@givskudzoo.dk


EGEBJERG IDRÆTS FORENING: FODBOLD OPSTART 2019  
Af MarFn Thomsen, Formand 

Fodbold opstart 2019
Udendørssæsonen er sparket i gang og alle hold er kommet godt i gang.
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I år startede U4 op sammen med U5, men pga. stor alslutning på begge årgange, er holdende nu delt. 
Imponerende 17 børn på U5 og 17 børn på U4 har krævet mange trænere al at løEe opgaven. På U4 har vi fire 
nye trænere, samt to nye ungetrænere. Alle seks er nye som frivillige i foreningen og vi byder dem hjertelig 
velkommen. 

På U5 har én træner fra sidste sæson glædeligt valgt at fortsæbe. Herudover har vi alknybet tre, ligeledes nye 
frivillige. 9 nye trænere!!!  
Endnu en gang viser lokalsamfundet Egebjerg, at der er stor opbakning al frivilligt arbejde. I kan finde 
oplysninger om holdene på vores hjemmeside www.egebjerg-if.dk/fodbold

Unge trænere

Vi har igen i år fået tilknyttet ungetrænere til de mindste 
hold. På U7 piger har vi Ida og Luna der begge spiller på 
vores U13 hold. Ida og Luna har været omkring holdet i 
et par år og er en stor hjælp og inspiration for U7 
pigerne, når der skal øves finter eller skydes på mål.

På U4 har vi fået Julie og Michela med som unge-
trænere. De er begge aktive på vores U14 hold og er 
samtidig 2. generations trænere. Julies mor og Michelas 
far er trænere for U14 holdet og har begge en lang 
historik som frivillig i Egebjerg IF.

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


EGEBJERG IDRÆTS FORENING: NY HAL 
Af Bestyrelsen 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For at fejre denne dag, havde EIF og Egebjergskolen i samarbejde inviteret alle børn fra indskolingen. EIF’s 
hovedsponsor, Hybel, havde sponseret trøjer al alle børn og hovedentreprenøren, EMR, stod for det helt store 
kagebord og alhørende juice. Børnene havde al gengæld sørget for et dejligt smibende humør og stod almed 
for en fællessang. 
Der blev holdt taler af borgmester, Peter Sørensen, og formand for EIF, Maran Thomsen, som begge udtrykte 
stor glæde, alfredshed og stolthed over at Egebjerg får en hel sportshal. For både klubben og skolen medfører 
debe helt nye muligheder i albuddet al både skolebørn og klubbens medlemmer. Endnu en gang kunne vi 
sammen fejre det hårde arbejde med at skaffe hele byen en sportshal i fuld størrelse. 
Selve byggeriet er for alvor startet op eEer påsken, og hvis alt går vel, så kan hele Egebjerg fejre en god 
julegave, idet halbyggeriet eEer planen står færdigt lige op al julen 2019.

Første spadesEk El den nye hal
Onsdag den 6. marts blev der taget første spadestik til den nye hal i Egebjerg.



Egebjerg Idrætsforenings Stødeforening – et langt ord for en forening, hvis formål kan udtrykkes meget kort: 
at støde EIF og især børn og unge-akEviteter i foreningen.

Egebjerg Idrætsforening Støtteforening

EGEBJERG IDRÆTS FORENING : EIF STØTTEFORENINGEN 
Af Elsebeth Würtz Jensen 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Sommeren er godt i gang og e`er vores næste kluba`en den 28. maj med banko, lodospil og udtrækning af 
gevinster El medlemmer der har betalt medlemskonEngent, starter vi påny e`er sommerferien med banko 
den 30. august og ser frem El hyggelige a`ener i e`eråret, med masser af gevinster i form af gavekort, vin 
og kaffe samt pengepræmier El stødeforeningens medlemmer. 

Vi har ha` den glæde, at kunne støde flere arrangementer for de unge sportsudøvere i den sidste periode. 
Derfor; vær med El at støde unge sportsudøvere ved, at blive medlem af stødeforeningen eller mød op El 
vore kluba`ener, hvor vi har nogle hyggelige stunder med socialt samvær, et bankospil samt kaffe og kage.  

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



EGEBJERG HANSTED STØTTEFORENING EIF 
BESTYRELSEN

Formand: 

Næsyormand/ 
Sekretær: 
Kasserer: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 

Tlf.: 7565 6426 

Tlf.: 2325 6489 

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

FEBRUAR 2019 MARTS 2019 APRIL 2019
200 KR. ANNE ANDERSEN 
100 KR. TRINE VAD KNUDSEN 
100 KR. VIBIGE KRISTIANSEN 
  50 KR. BENTE SKOVGÅRD 
  50 KR. SUSANNE MALLING HANSEN 
  50 KR. KURT NIELSEN 
  50 KR. ANDERS STISEN

200 KR. LINE OLESEN 
100 KR. ÅSE SØRENSEN 
100 KR. METTE RÆVSGAARD 
  50 KR. IDA GULDAGER 
  50 KR. OVE FROST 
  50 KR. ALEX ANDERSEN 
  50 KR. MARTIN ALGREEN

200 KR. EVAN PEDERSEN 
100 KR. TANIA CHRISTIANSEN 
100 KR. ELLY JUHL 
  50 KR. INGE KRISTENSEN 
  50 KR. BIRTHE PEDERSEN 
  50 KR. VIOLA KRISTOFFERSEN 
  50 KR. EDEL BLOMSTRØM

SENESTE UDTRÆKNINGER PÅ MEDLEMSNUMRE

EGEBJERG IF: STØTTEFORENINGEN 
Af Evan Pedersen 

EN STOR TAK TIL SPONSORERNE: 
HAIR BY LINDEGAARD  /  ROSENBERG MALERFIRMA  /  EGEBJERG EL

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 El EIF STØTTEFORENINGENS formand: 
KURT OLESEN, ØSTERHØJSVEJ 8, EGEBJERG

    … at alle holdledere og trænere for ungdomshold i EIF kan søge Stødeforeningen om et beløb El deres hold El 
f.eks. stævner, afslutning og lignende?

Vidste du
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Seneste stødebeløb gik El:

Husk bankospillene kl. 19:00 i 
klubhuset ved Egebjerghallen:   
 
Tirsdag den 27. august 
Tirsdag den 24. september 
Tirsdag den 29. oktober 
Tirsdag den 26. november

Seneste stø,ebeløb gik 1l:
Marts 2019: U10 Håndbolddrenge, U10 Håndboldpiger & U12 Håndbolddrenge 

April 2019: U10 & U12 Håndboldskole



EGEBAKKENS CENTERRÅD
Formand 
Arne Jensen 
Tlf.:     4012 9043 
Mail:   arne.jen@fiberpost.dk 
NæsRormand / 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 
AkEvitetsmedarbejder 
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: 

Næsyormand: 

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 
gymnasEk    
                             
EDB

Engelsk hver 2. 
Ersdag

KreaEvt 
korthold a`ales 
 
Indendørs 
bowling           
                   

Indianerwhist                

Cykeltræning på 
moEonscykler

KL. 13:00 Nørklehold                 

Patchwork                  

Glaskunst                                      

Bridgehold 1           

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 første gang 
d. 3. september

Bridgehold 2                 

UGENTLIGE AKTIVITETER PÅ EGEBAKKEN
Yderligere oplysninger og almeldinger al  

Akavitetsmedarbejder Dorte Strunge på tlf. 2495 9024 
(DE RØDE = SOMMERAKTIVE)

EGEBAKKEN
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Egebakkens Venner 

Bankospil 
Tirsdage kl. 19.00 

3. sep. - 1. okt. - 5. nov. - 3. dec. 

I Cafeen på Egebakken 

EFTERSPIL!!!  
DER SPILLES OM PULJEN ☺  

Amerikansk lotteri sælges i pausen 
Gratis kaffe i pausen 

EGEBAKKENS  
VENNER

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


EGEBAKKENS VENNER: AKTIVITETER 
Af Je6e Jørgensen, Gruppeassistent
EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 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CYKELHOLDET	

Egebakken	

TIRSDAGE	

KL.	13.30	

	
KOM	FRISK	–	med	gode	ben!	

Er	du	glad	for	at	cykle,	er	du	velkommen	på	Egebakkens	

Cykelhold.	Vi	cykler	15-20	km	i	et	tempo,	hvor	alle	kan	

være	med	i	egnen	omkring	Egebjerg.	
	

Efter	turen	drikker	vi	kaffe	i	Cafeen.	
	

Start:	Vi	samles	uden	for	Egebakken.	
	

Kontaktperson:	Dorte	Strunge,	tlf.	24	95	90	24	

Sæt	X	i	kalenderen	

HØSTFEST	PÅ	EGEBAKKEN	

TORSDAG	DEN	19.	SEPTEMBER	17.00	–	21.00	

Musik:	Karsten	Holdt		

Pris	inkl.	spisning	og	kaffe:	150,-kr.	

Drikkevarer	kan	købes	

EGEBAKKENS	VENNER	

Tilmelding	på	listen	i	Cafeen	fra	1.	august	

Betaling:	11.	sep.	11.00-13.00	

Egebakkens Venner 

Bankospil 
Tirsdage kl. 19.00 

3. sep. - 1. okt. - 5. nov. - 3. dec. 

I Cafeen på Egebakken 

EFTERSPIL!!!  
DER SPILLES OM PULJEN ☺  

Amerikansk lotteri sælges i pausen 
Gratis kaffe i pausen 

EGEBAKKENS  
VENNER

NYT-NYT-NYT 
Fællessang  
Egebakken 

!  
Lørdag den 28. september 
Lørdag den 19. oktober  
Lørdag den 23. november 

Kl. 14.00 – 16.00 
Vi mødes i Cafeen på Egebakken, Ingeborg og Karl Lomholt 
vil gennem ord og toner og guide os gennem den danske 
sangskat. 

En blanding mellem planlagte sange og ønsker fra jer, der 
møder op. 

Alle er velkomne, store og små. 
Der vil kunne købes kaffe og kage 20 kr. 

Vi glæder os til at se jer på Egebakken. 

Mvh. på Centerrådets vegne, Else Bregendahl  



EGEBAKKENS VENNER: AKTIVITETER 
Af Je6e Jørgensen, Gruppeassistent
EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 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6. sept. - 4. okt. – 1. nov. 2019  

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 og kage 

 

Tilmelding senest mandagen før  
på listen på Egebakken eller til  

Viola og Niels Kristoffersen  
vioni@stofanet.dk tlf. 22 93 60 86   

!!Evt. afbud senest torsdagen før kl. 12.00,  
derefter er tilmelding bindende 

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

 

Alle er velkomne   

Hilsen Fredagsklubfestudvalget 

KROLF	
Onsdage	

Fællestræning	onsdage	kl.	13.30	

Kom	og	spil	krolf	på	en	12	hullers	bane	ved	

Egebakken	

Man	kan	spille	både	formiddag	og	eftermiddag,	der	er	desuden	
oprettet	en	nøgleklub,	hvor	man	kan	”købe”	en	nøgle,	hvilket	
giver	adgang	til	at	spille	om	aftenen	og	weekend.	

BANEN	ER	KLAR	KL.9.00	
Kontaktperson:	Thorsten	Hein,	tlf.	60	17	87	48	

Vi	tager	rundt	på	andre	aktivitetscentre	til	
hyggelige	sociale	turneringer		

	

Petanque		
MANDAGE	14.00	-16.00	
Der	spilles	i	flere	hold,	og	vi	vægter	et	hyggeligt	samvær	

	

	

	

ALLE	ER	VELKOMNE	
Der	kan	bestilles	kaffe	og	kage	i	Cafeen	20	kr.	

Kontaktperson:	Dorte	Strunge,	tlf.	24	95	90	24	
	

		
	

SLÆGTSFORSKNING	
Tirsdage	fra	kl.	13.30-15.30	

Opstart	2.	oktober	–	Datastuen	Egebakken	

Vejleder	Ebbe	Rasmussen	vil	hjælpe	dig	med	
at	finde	tilbage	i	din	slægt.	

	

	

	 	
	

Tilmelding:	

Aktivitetsmedarbejder	Dorte	Strunge	

dhs@horsens.dk	

Tlf.	24	95	90	24	



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

Sidste nyt fra Lokalrådet
Affaldsindsamling	-	Fortovsprojekt	-	Grusgraven	-	Frederik	Bajer

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
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Fortovsprojekt

Affaldsindsamling 
Hansted-Egebjerg Lokalråd arrangerede søndag 31. 
marts affaldsindsamling i vores lokalområde. Som 
sædvanlig stod Palle Koch klar – men i år må vi sige, 
at Palle ikke blev løbet over ende af frivillige 
affaldssamlere – heldigvis kom der en enkelt beboer, 
og de to samlede to sække affald langs landevejen El 
Hanstedgård. Tak for indsatsen, siger vi på Egebjergs 
vegne! Normalt kommer der flere – men meget var imod 
os: Det var søndagen, hvor vi gik over til sommertid, og 
samtidig havde EIF sin store gymnastikopvisning i 
Egebjerg Hallen. 
 
Næste år vi Lokalrådet prøve, om vi kan lave aftaler 
med foreningerne – måske er der spejdere eller unge 
fra EIF, der vil med rundt – eller måske en skoleklasse 
fra Egebjergskolen? Vi tager gerne imod henvendelser 
allerede nu, så der ikke bliver trængsel næste år!

DaginsEtuEon
Lokalrådet har også erfaret gennem avisen, at der 
arbejdes med planer om en daginsatuaon i området, 
men iflg. formanden for udvalget, Lone Ørsted, kan 
der endnu ikke siges noget præcist om placeringen.

Vi ville gerne have skrevet i BROEN, at der er nyt om vej- og fortovsprojektet ved Langagergård – men der er 
tavshed fra de kommunale kilder. Projektet har været længe undervejs, og vi er i Lokalrådet uforstående over for 
trægheden – det er på høje ad, at forholdene forbedres for alle trafikanter og fodgængere, der skal al og fra 
Langagergård og buakstorvet. Vi håber på, at projektet snart nyder fremme.

Projekt Grusgraven
På debe sted ville vi også gerne have skrevet, at der er 
fremdriE i det store projekt Grusgraven – men vores 
ansøgning om støbe fra Mellemby-puljen vil først blive 
behandlet poliask eEer sommerferien, så indal da er 
intet nyt godt nyt. Vi eEerlyser stadig frivillige, der vil 
være med al arbejde med projektet, som nu adligst 
kan gå i gang i eEeråret.

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

mailto:kentholm65@gmail.com
mailto:tina.vejle@gmail.com


LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: NYT FRA LOKALRÅDET  
Tekst: Henrik Meldgaard Foto: Jimmy Augustsen
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Mindehøjtidelighed for Frederik Bajer
Tradiaonen tro blev der 10. april avoldt mindehøjadelighed for dragonen Frederik Bajer på Bavnehøj. I år kom 
der tre 6. klasser fra Egebjergskolen samt en del beboere fra området og deltog i højadeligheden, som på bedste 
vis markeres med deltagere fra Dragon-foreningen, Veteranforeningen og Forsvarsbrødrene.

Hele vores område præges af {ernvarme-etableringen. De store rør forsvinder eEer planen i jorden, men inden 
da giver hele processen trafikale udfordringer. Vi glæder os al, at projektet bliver færdigt.

Fjernvarmen kommer!



LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: OK-FONDEN PÅ HANSTED KLOSTER 
Tekst og foto: Henrik Meldgaard & Lone Dagnæs

OK-Fonden på Hansted Kloster
Vi	besøger	Hansted	Kloster	på	en	af	disse	dage,	hvor	 foråret	er	 lige	om	hjørnet	–	der	er	høj	 sol	og	klart	 vejr,	da	vi	bliver	
modtaget	i	gården	af	lederen,	Kirsten	Graugaard,	der	er	uddannet	sygeplejerske	med	mange	års	erfaring	inden	for	psykiatrien.
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EEer en kort rundvisning sæber vi os i den lyse have-
stue, der ligger længst mod vest i forlængelse af det 
store bygningskompleks, der i dag rummer lejligheder 
al 22 beboere fra 18 år og opeEer. 
I dag er det OK Fonden, der ejer Hansted Kloster – som 
mange her i området også husker som Hansted Hospital. 

Se faktaboksen om den spændende historie, der ligger 
bag Hansted Kloster. 

Men i dag er bygningerne lavet om al et kompleks, der 
rummer et bo- og behandlingsalbud al unge voksne 
med psykiatriske lidelser. Beboerne er her i kortere 
eller længere ad, alt eEer karakteren af deres lidelser 
og udfordringer.  

Det er målet, at beboerne efter endt behandling kan 
sluses ud til egne lejligheder i deres hjemkommune.  
Undervejs i deres ophold er der en konstant træning i at 
blive bedre til at klare sig selv og tackle de problemer, de 
slås med. De er også i kontakt med Jobcentrene i deres 
hjemkommuner – og der lægges planer med mål-
sætninger for deres udvikling, så de på et tidspunkt kan 
få et job – ikke i 37 timer, men i et antal timer, som den 
unge kan magte – ofte i form af skånejob eller fleksjob. 

I dagligdagen kan beboeren vælge at købe mad fra 
køkkenet – og spisningen foregår i fællesskab. Beboere 
kan finde fællesskab i opholdsstuen eller i udestuen, og 
der er mulighed for at udfordre andre beboere gennem 
spil som fx bordtennis, fodboldspil o.l. 
 
Som sagt aEales der behandlingsforløb for alle 
beboere, og typisk opholder en beboer sig 3-4 år på 
Hansted Kloster. 

Daglig leder 
Kirsten Graugaard 



LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: OK-FONDEN PÅ HANSTED KLOSTER 
Tekst og foto: Henrik Meldgaard & Lone Dagnæs
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Det er af stor betydning for beboerens behandling og 
udvikling, at der skabes relaaoner al personalet – som 
er en blandet sammensat stab med sygeplejersker, 
sosu-assistenter, pædagoger, ergoterapeuter og andre 
specialister, der kan yde den rigage bistand al 
beboeren. I alt er der 26 medarbejdere på Hansted 
Kloster. Beboerne har en ugeplan med forskellige 
terapeuaske altag – der kan være tale om samtaler, 
gruppeterapi, mindfulness, massage og lignende 
metoder, der skal gøre den enkelte beboer stærkere.

Medarbejderne er glade for deres arbejde og bliver der 
i mange år, hvilket har en stor posiav betydning for 
beboerne, der ikke oplever ustandselige skiE – men 
tværamod oplever den konanuitet, som er så vigag for 
deres udvikling. 
På Hansted Kloster har man beslubet at have to vågne 
nabevagter, hvilket er med al at skabe en stor tryghed 
for beboere. Som medarbejder skal man regne med at 
arbejde hver 4. weekend og enkelte aEenamer. 

Udover disse medarbejdere er der også knybet to 
rengøringsassistenter og to medarbejdere i køkkenet al 
Hansted Kloster – og to medarbejdere, der fungerer 
som pedeller – for der er alad noget at tage sig al med 
et stort haveanlæg og ældre bygninger, der kræver 
løbende vedligehold. 

Og så er der den store fordel, at beboerne kan komme i 
prakak med prakaske opgaver på Hansted Kloster, 
inden de skal prøve kræEer med opgaver ude i det 
omgivende samfund. Det er måske kun nogle få amer 
om ugen, men alle opgaver afpasses i omfang eEer 
beboernes kapacitet 

Personalet på Hansted Kloster arbejder alad ud fra de 
gode værdier i OK Fonden, og der er i gennemsnit 5 
medarbejdere på arbejde i aEenamerne – dog er de 
fleste medarbejdere på arbejde i dagamerne. De 
arbejder med at give den unge ny tro på sig selv, skabe 
netværk og skabe en omgangskreds samt forskellige 
terapeuaske metoder. Mange beboere er ensomme og 
har ikke en vennekreds eller en omgangskreds fra sport 
eller lignende friadsakaviteter. I debe relaaonsarbejde 
er det også vigagt at huske de pårørende – selv om 
beboeren nu er kommet i et beskybet miljø med tæt 
relaaon al medarbejderne, så er de pårørende og 
netværket stadig den unges base. 
 
Beboere har et mix af forskellige lidelser fra skizofreni 
over ADHD og Auasme Spekter Forstyrrelser (ASF), og 
beboere kan desuden have alstødende komplikaaoner 
med spiseforstyrrelser, selvskadende virksomhed eller 
angst og OCD (Obsessive Compulsive Disorder), som 
er en psykiatrisk lidelse med albagevendende tvangs-
tanker og / eller tvangshandlinger. 
 
’Det er vigtigt for beboeren at opleve tryghed og 
forudsigelighed i dagligdagen’ siger Kirsten Graugaard, 
’for beboeren har rigeligt at slås med – vi kan godt sige, 
at beboeren er i en slags træningslejr, hvor vi hjælper 
beboeren med at finde de rigtige redskaber til at komme 
videre og finde et trygt liv. Alt dette arbejde sker i et tæt 
samarbejde med kommunernes sagsbehandlere.’



LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: OK-FONDEN PÅ HANSTED KLOSTER 
Tekst og foto: Henrik Meldgaard & Lone Dagnæs
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’Vi har også STU-forløb (Særlig Tilrebelagt Ungdoms-
uddannelse) på 3 år for beboere under 23 år– og det 
giver os mulighed for en langsigtet planlægning – og 
frem for alt giver det beboeren tryghed og ro. De ved, 
at de skal være her i en længere periode – og det 
skaber en god grobund for den unges udvikling. For de 
fleste er slutmålet, at de kan udsluses al egen bolig i 
samarbejde med deres hjemkommune’, siger Kirsten 
Graugaard. 

’OK Fonden er godt rygstød at have – fonden giver 
mulighed for udvikling af forskellige albud, og den 
rummer også faglige kapaciteter og ressourcer, som vi 
kan trække på – og fonden har medarbejdere, der hele 
aden udvikler nye albud i de rammer, der hele aden 
udvikler sig inden for psykiatrien. Det giver os nye 
muligheder – fx har OK Fonden skabt en social-
økonomisk virksomhed med køkkendriE på Blå Kors 
Genbrug i Horsens, hvor vi har adskillige arbejds-
pladser, hvor beboere kan komme i prakak, fortsæber 
Kirsten Graugaard. 

Hun har selv en lang historie sammen med OK Fonden, 
og netop de forskellige udfordringer har gjort, at hun 
nu i knap 30 år har arbejdet forskellige steder i OK 
Fonden, som har flere albud i vores område, ikke 
mindst Enghaven i Søvind.

OK Fonden stammer fra de oprindelige Omsorgs Klubber, opstået på Frederiksberg af saEeren Arne Ginge, og 
OK Fonden er i dag en landsdækkende operatør med akaviteter inden for pleje, omsorg og psykiatri. OK 
Fonden bekender sig al gode, gamle værdier som ordentlighed og respekt for beboerne på deres insatuaoner – 
de inddrages i hverdagen og får ansvar, alt eEer deres formåen – og rækker det ikke, så træder personalet al 
med en hjælpende hånd, for man vil ikke have, at den unge ’sander al’ i sin bolig. ’Vi kan godt lide, at beboeren 
har nogle rammer og omgivelser, der ser ordentlige ud – det er med al at skabe struktur i beboerens liv her på 
Hansted Kloster, ’ sluber Kirsten Graugaard  
Selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituaaon, alder og helbred for Fondens arbejde.

Et af de få bevarede 1700-tals „hospitaler“ – en fawgdoms-sE`else - udvidet 
170 år senere og stadig i funkEon, nu under navnet Hansted Kloster og ejet af 
OK Fonden. 
Hansted Hospital er opført 1711-12 e`er Dorthea Hansdader Loderups 
testamentariske bestemmelser. Da Dorthea blev enkefrue på Hanstedgård 
e`er at have mistet mand og fire børn, blev hun endnu stærkere i troen og 
ønskede at hjælpe mennesker i nød. Hun døde selv i 1711 og nåede ikke at se

Fakta	om	Hansted	Kloster

E`er ingeniør J. Clausens tegning rejstes 1867-68 vest for den gamle bygning et nyt anseeligt hospital i et stokværk 
med en lang midterfløj og to gennemgående sidefløje. I 1881-82 byggedes en etage mere på hospitalet, gavlene 
udformet med kamtakker.  
Tiden løb imidlerEd fra de gamle bygninger, og de blev moderniseret i 1970’erne, da der blev indgået dri`sa`ale med 
Horsens Kommune, som nu visiterede Hospitalets beboere. 
Men igen betød udviklingen, at Horsens Kommune opgav at drive plejehjem i bygningerne, og i 2002 åbnede 
Hansted Kloster dørene for nye beboere i såkaldte seniorboliger. Hansted Hospital ski`ede således både navn og 
funkEon- og perioden med seniorboliger blev kort, indEl OK Fonden i 2013 overtog stedet og indredede det El bo- 
og behandlingsElbud for yngre voksne med psykiatriske lidelser. 

hospitalet færdigt. Hospitalet havde oprindeligt et kapel i midten af den grundmurede bygning og fire soveværelser El 
hver seks „hospitalslemmer“, dvs. hus-arme, gamle og vanføre mennesker.



LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: OK-FONDEN PÅ HANSTED KLOSTER 
Tekst og foto: Henrik Meldgaard & Lone Dagnæs
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OK-Fonden driver et hospice, fire psykiatriske bo- og behandlingssteder og 15 plejecentre landet over – med 
flere på vej. Derudover administrerer OK-Fonden 1.300 boliger, som vi selv har opført, blandt andet 480 boliger 
fordelt på 30 seniorbofællesskaber. OK-Fonden beskæEiger 2000 medarbejdere. 
OK-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som arbejder på almindelige markedsvilkår. Vores overskud 
investeres direkte i udvikling af velfærdsløsninger. På den måde skaber vi værdi for de mennesker, vi har omsorg 
for i det daglige, og for samfundet som helhed.

OK	Fonden	i	nøgletal
• Omsætning: 732 mio. kr. 
• Overskud: 39,6 mio. kr. 
• Egenkapital: 81,6 mio. kr. 
• Antal medarbejdere: 2.027 
• Sygefravær: 5,21 % 

FORDELING AF OMSÆTNING: 

• Psykiatri: 25 % (185 mio. kr.) 
• Hospice: 5 % (33 mio. kr.) 
• Pleje: 70 % (514 mio. kr.) 

Det	siger	OK	Fonden	om	sig	selv:

Lokalt driver OK Fonden seniorfællesskaber i Gedved, 
Tvingstrup, Hovedgård og Søvind. Senest har fonden 
overtaget det gamle hospital i Hospitalsgade i Horsens, 
Sct. Jørgens Gården, l igesom der er bygget 
seniorboliger på Sundbakken i Horsens. OK Fonden 
har således mange akaviteter samlet her i det østjyske 
område. 

’Vi drives af OK Fonden, som ikke skal skabe overskud 
– vi er underlagt de samme rammer og regler som alle 
andre insatuaoner, og vi får også besøg af 
alsynsmyndighederne i lighed med andre bo- og 
behandlingsalbud. Men i og med at vi ikke skal skabe 
en profit, så kan vi prioritere andre værdier og sikre 
gode terapeuaske behandlingsalbud al gavn for 
beboerne’, siger Kirsten Graugaard.

’Vi er alad åbne for besøg på Hansted Kloster – vi har 
respekt for stedets historie, og det er en glæde hver 
dag at kunne arbejde i de smukke bygninger. Men som 
sagt så er vi meget interesseret i, at beboerne i 
Hansted og Egebjerg ser os som en del af lokal-
samfundet – og vi er meget åbne for samarbejde, der 
kan involvere vores beboere og skabe nye akaviteter, 
sluber Kirsten Graugaard.



Fredag 5. april slog Irma Calonius dørene op al en udsalling med egne værker samt værker af den lokale 
keramiker Allan Hagner. Ud over keramik arbejder Allan Hagner også med afstøbninger i bronze, og begge dele 
var repræsenteret på udsallingen. 

Mange mennesker havde fundet vej al ferniseringen, og Irma Calonius bød velkommen på førstesalen i 
Sommerfuglehuset, hvor væggene var dækket af hendes egne sommerfuglebilleder. 

’Sommerfugle symboliserer for mig det skrøbelige, det smukke, men også det forgængelige ved livet’, sagde Irma 
Calonius, inden hun gav ordet al Allan Hagner, der fortalte om sin egen udvikling som kunstner, ikke mindst 
gennem uddannelsen på Seminariet for Kunst og Håndværk. Dyreriget er den store inspiraaonskilde for Allan 
Hagner – og de mange figurer spænder fra chimpanser al elefanter – dog skaleret i en passende størrelse. Skåle 
og krukker går igennem som et tema, gerne med et dyr på toppen af låget. 

Allan Hagner drømmer som mange andre kunstner om at kunne leve af sin kunst, og i skrivende stund optræder 
han også i en meget set udsendelsesrække på TV 2, hvor han viser sit talent i ’kamp’ med andre keramikere. 

’Keramik har fået en renæssance, og jeg håber, at jeg gennem TV kommer ud al et større publikum’ siger Allan 
Hagner – som i øvrigt også har en grøn uddannelse, så han kan ordne folks haver, både med anlæg og 
vedligehold. 

Skulle du have fået interesse for Irma Calonius’ billeder eller Allan Hagners keramik og bronzer, så kan de træffes 
på mobil 2971 0919 (Irma) eller 6146 4224 (Allan).

SOMMERFUGLEHUSET: FERNISERING OG KUNSTUDSTILLING 
Tekst og foto: Henrik Meldgaard

Fernisering
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RÅDVED BORGERFORENING: RÅDVED - TRYG LANDSBY  
Tekst: Hanne NørtoX Rasmussen / Foto: Kenny Jensen

Foråret er over os – det drysser med æbleblomster – og der dryssede også lige 100.000.kr ned over Rådved fra 
projekt Tryg Landsby – penge, der skal komme alle Rådveds borgere El gode.

100.000 kr. El Rådved
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Vi har nedsat en tremandsgruppe, der skal være tovholdere og vi har haE det første borgermøde med 
informaaon om de forskellige faser et sådant projekt skal gennemløbe. Der kom forskellige forslag på bordet – 
men især to ang er Rådvedborgerne enige om: en mere sikker vej gennem byen for cyklende og gående – og en 
forskønnelse af byen: nyt busskur, løg i jorden o.m.a.  
 
Der blev også ytret ønske om et sti-system i området omkring Rådved, så vidt det er muligt, og det håber, vi det er. 
Frysehuset ønskes {ernet eller renoveret al forskellige formål.  

Vi har fået en hjemmeside etableret som kunne blive yderligere interessant med en video optaget med drone 
hen over Rådved, så interesserede alflybere kan få en fornemmelse af den flobe natur, vi har omkring os.
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FRIVILLIGHEDSGRUPPEN: SANKT HANS I HANSTED SKOV 
Tekst og foto: ChrisFna Rasmussen

Sankt Hans i Hansted Skov
TradiEonen tro inviterer Frivillighedgruppen El Sankt Hans arrangement i Hansted Skov den 23. juni.

· Fællesspisning fra kl. 17.30 

· Husk, der er mulighed for at besElle mad   
  fra Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.  
 
· Spejderne tænder de små snobrødsbål,  
  der vil være klar fra kl. 18.00.  
  Kagehuset sponsorerer Snobrødsdejen 
 
· Kl. 19.30: Båltale ved Michael Svendsen,  
  skolebestyrelsesformand og chefsergent i  
  hæren. Herefter tændes bålet. 
 
· Ungdomsskolen sælger sodavand på pladsen  
  og musikken leveres af Appassionata. 
 
· Vi opfordrer til, at I går til skoven.. 
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HORSENS BIOENERGI: REJSEGILDE  
Tekst og foto: Henrik Meldgaard

Rejsegilde hos Horsens Bioenergi
Torsdag 2. maj holdt Horsens Bioenergi på Ålkærgårdsvej 13 rejsegilde på en ny kæmpehal.
Når man står tæt på, fornemmer man de enorme 
proporaoner på den ca. 20 meter høje bygning, der i 
alt er på ca. 930 m2. 
Hallen vil fremover give Horsens Bioenergi mulighed 
for at håndtere faste biomasser i større mængder end 
hidal. 

“Det er også et krav fra miljømyndighederne, at 
håndteringen af disse stoffer sker i en aflukket hal. 
Firmaet udvider på denne måde med den albygning 
sin samlede kapacitet, ligesom man kan tage imod 
mere al videre forarbejdning”, oplyser driEsleder 
Henrik Bie fra Horsens Bioenergi. 

Rejsegildet var traditionelt med øl og vand– og en 
pølsevogn sørgede for madforsyningen, ligesom Lundum 
Bryghus stod for udskænkningen af øl.22 BROEN Hansted-Egebjerg.dk DECEMBER 2017

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.

BROEN DECEMBER 2018 hansted-egebjerg.dk17

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



ARRANGEMENTER

MIDTERSIDE 1

Med forbehold for ændringer

       AUGUST  

14/08 
KL. 19:00

SOMMERSTAFET HANSTED KIRKE  
(LÆS MERE SIDE 42)

27/8 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

    SEPTEMBER  

3/9 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

6/9 
KL. 17-20

FREDAGSKLUBBEN PÅ EGEBAKKEN 
FESTUDVALGET FREDAGSKLUBBEN

12/9 
KL. 14:00

BESØG HOS ROBERT LAURSEN “RØNNEVANG” 
HUSK TILMELDING! 
HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING

19/9 
KL. 17-21

HØSTFEST PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

24/9 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

28/9 
KL. 14-16

FÆLLESSANG PÅ EGEBAKKEN 
CENTERRÅDET
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          JUNI

12/6 
KL. 8:00

TUR TIL FANØ - HUSK TILMELDING! 
HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING

12/6 - 16/6 BYFEST I EGEBJERG

UGE 25 KULTURFESTIVAL PÅ 5 AKTIVITETSCENTRE 
FREDAG DEN 21. JUNI PÅ EGEBAKKEN

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

23/6 
KL. 17:30

SANKT HANS I HANSTED SKOV 
FRIVILLIGHEDSGRUPPEN

          JULI

10/07 
KL. 19:00

SOMMERSTAFET LUNDUM KIRKE  
(LÆS MERE SIDE 42)

GOD SOMMER !

    OKTOBER  
1/10 

KL. 19:00
BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

2/10 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

4/10 
KL. 17-20

FREDAGSKLUBBEN PÅ EGEBAKKEN 
FESTUDVALGET FREDAGSKLUBBEN

19/10 
KL. 14-16

FÆLLESSANG PÅ EGEBAKKEN 
CENTERRÅDET

26/10 OKTOBERFEST 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

29/10 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF



GUDSTJENESTER

MIDTERSIDE 2

HANSTED KIRKE LUNDUM KIRKE

EGEBAKKEN

Med forbehold for ændringer

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

02/06 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste  
+ Østbirk kl. 9:00     

05/06 - kl. 17:00 Pusterummet / Hansted Kirke & kirkehus   

09/06 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste / Pinse      

10/06 - kl. 11:00 2. Pinsedagsgudtjeneste i “vandkanten” 
ved stranden (Langelinie bystrand, Horsens)     

16/06 - kl. 13:00 Søren Jensen / Børnegudstjeneste

30/06 Ingen tjeneste - der henvises al Østbirk

07/07 - kl. 10:30 Lone Buhl / Gudstjeneste

14/07 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste     

21/07 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste     

28/07 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste 
+ Yding kl. 17:00

11/08 - kl. 09:00 Peter Tast / Gudstjeneste

14/08 
kl. 19:00 Sommerstafet (læs mere side 42)

17/08 - kl. 10:00 Søren Jensen / Lørdagsdåb     

18/08 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste 
+ Østbirk kl. 09:00

25/08 - kl. 19:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
Gudstjeneste med sommersang i kirken

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

24/07 - kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste 

28/08 - kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste 

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

09/06 - kl. 09:00 Søren Jensen / Gudstjeneste / Pinse    

10/06 - kl. 11:00 2. Pinsedagsgudtjeneste i “vandkanten” 
ved stranden (Langelinie bystrand, Horsens)     

23/06 - kl. 09:00 Peter Tast / Gudstjeneste

30/06 Ingen tjeneste - der henvises al Østbirk

10/07 
kl. 19:00

Sommerstafet (læs mere side 42)

04/08 - kl. 09:00 Søren Jensen / Gudstjeneste 
+ Østbirk kl. 10:30

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

30/05 - kl. 14:00 Søren Jensen / Skovgudstjeneste  
Krisa Himmelfartsdag  
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12 sommeraftener i 12 kirker med  
fællessang og lokale fortællinger. 

Hver onsdag hele sommeren  
kl. 19.00 – ca. 20.00. 

 
Læs mere side 42

SOMMERSTAFET



KFUM SPEJDERNE: SEJR I KREATIV UDFORDRING  
Tekst/Foto: Klan Ignis

Sejr i kreaEv udfordring
Spejdernes Klan Ignis, der er for unge i aldersgruppen 17+ har deltaget i 
onlineløbet “24 amer med selvudløser”. Det er et landsdækkende fotoløb, hvor 
man får udleveret en række opgaver, der skal afleveres på Instagram, en hver ame. 

Weekenden har været en kreaav udfordring for alle, med minimal søvn,  
men vores anstrengelser ledte da al en sejr, med et point mere end andenpladsen. 
Alle vores billeder kan ses på Instagram under hashtagget #24EmerKlanIgnis,  
men her er et udsnit. 

Vi vil gerne sige mange tak al alle, der har hjulpet os - både med rekvisiber, 
lokaaoner og staastroller.

24 Emer med én fotoudfordring hver Eme medførte minimalt med søvn, men gav en sjov weekend.
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Opgave: Virksomhedsbesøg 
Vi tog på besøg hos Horsens Bioenergi

Opgave: Learning by doing 
Vi viser en række almindelige  
spejder opgaver, da det er en  
af grund principperne bag  
spejderarbejdet.

https://www.facebook.com/hashtag/24timerklanignis?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARDjf_Eufeabb48xiHXRF1-nZMWgNVicmi5VRMNeUMcPaCjyZh9Yzmc3rRVYFGPYIdEYbJA7mZAL58bITQAzb0NYMNOPyV-81lbSfQ0wYMtubltSzH52UKHV5maCcGQDr-Gv79ccX2AMsX9ZBl2uel_G1e1aY19k2UCBEKGGilcDL8SavmI7CFE41vJ_fOW287JFKujiPju0gKRoti6gdrLKNhI0f2LlpaooB2dab51WZ8kjA1mmav40pd0AkAJoMo-8ENV7KhpGZqYOWtHOcQkZbgmn1byDMsksWWDxYc7O2fL-9ZaRmNRwzbaGGq1-uuG1J0CsfJrdHsyRTvt-a2d8sQ&__tn__=%252ANK-R
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KFUM SPEJDERNE: SEJR I KREATIV UDFORDRING  
Tekst/Foto: Klan Ignis

Opgave:Velkommen El 
Vi har indviet det yngste medlem i klanen

Opgave: Tidsmaskine 
Vi puber den nye uniform ind i Tidsmaskinen,  

og får en gammel udgave ud.

Opgave: Sol & sommer

Opgave: Galla



KFUM SPEJDERNE: OPLEVELSER 
Tekst og foto: Heltehundene

Vi kan og vil selv….
I weekenden d. 26-28. april var seniorspejdertroppen 
Heltehundene på deres første og sidste tur uden ledere!  
 
Turen gik al Tudsdam ved Sondrup og bød på mange 
sjove akaviteter, blandt andet en glidebane på 
presenning med sæbe og fireballs - stoÄugler dyppet i 
sprit, som vi satte ild til. Der blev selvfølgelig også hygget, 
grinet, spist en masse kage og spillet mange spil. 
Turen blev sat i værk for, at vi som seniorer kunne komme 
endnu tæbere på hinanden, inden vi al sommer bliver 
rovere, og derfor bød weekenden også på allidsøvelser 
og en hel del "hov det mangler vi også". Det var en 
selv-planlagt tur i en hybe vi ikke kendte (selv seniorer 
kan lære nye ang). Hyben havde fine lokaler, WiFi, 
mange myrer, opvaskemaskine og intet brænde - dog 
overlevede 110% af de spejdere der tog med fra 
Kvisten, fredag eEermiddag. Vi endte nemlig med at få 
en ekstra spejder med den anden vej, og det er noget 
af en præstaaon.  

Vi havde en super fed tur og glæder os al fremadige 
ture og al at blive rovere. 
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Learning by doing er en af grundprincipperne i spejderarbejdet, og det oplevede seniorspejderne virkelig på 
deres weekendtur i april - hvad sker, når man selv skal klare alt?



Det er fedt at blive udfordret og udfordre sig selv, og det kan man gøre på mange måder. I vinter blev 
tropspejderne i Egebjerg udfordret på koncentration, fingerkoordination og omhyggelighed. De skulle nemlig lære 
at splejse reb. De skulle lave en endesplejsning, en lykke og skulle splejse to reb sammen. Det var ikke lige nemt 
for alle - nogle syntes at fingrene ikke gjorde, hvad hjernen ville have dem al, andre syntes, at det tog meget lang 
ad, og aber andre syntes, det var svært at få al at blive pænt. Men det gør ikke noget at blive udfordret, og når 
det så (nogenlunde) lykkes al sidst, så vokser man lige 5 cm.

KFUM SPEJDERNE: TO SLAGS UDFORDRINGER  
Tekst: Carsten Bai / Foto: Marcus Søndergaard og Charlo]e Hjort Nielsen
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To slags udfordringer
Splejsning af reb og 36 Emers spejderløb - begge dele er udfordringer, som spejderne i 6.-8 klasse har taget op 
og klaret ved fælles hjælp.

En helt anden slags udfordring tog Juliane, 
Mass, Nikolai og Kasper ud på i april. De 
deltog i spejderløbet Invictus, hvor de på 
ca. 36 amer gik ca. 45 km. med fuld 
oppakning. Undervejs skulle de løse en 
helt masse vilde udfordrende opgaver, 
som virkeligt krævede, at de udnybede 
alle deres spejderkompentencer og deres 
evne al at samarbejde.  
Midt om naben skulle de gennemføre en 
lang, hård og vild forhindringsbane. De 
skulle selv lave deres egen mad, de skulle 
sy deres eget regntøj - og satse på, at det 
var tæt, og de skulle lave forslag al at gøre 
kirken mere moderne. 
Spejderne havde en super fed tur - uden 
ret meget søvn, men de var helt høje 
bageEer - det er nemlig ret sejt, når man 
gennemfører noget så vildt og ud-
fordrende.

Går du i 6-8. klasse, og kan du tænke dig at blive udfordret i fællesskab med andre, så mød op torsdag kl. 19-21 i 
spejderhuset eller kontakt CharloIe Hjorth Nielsen på chjorth@hotmail.com.

mailto:chjorth@hotmail.com


Horsens & Omegns Fjerkræklub

Horsens og Omegns Fjerkræklub & Horsens og Omegns 
Racedueforening mødes i vinterhalvåret på Skovgården, 
som vi bruger al klubhus. Akaviteterne kan være 
medlemsmøder med foredrag eller alminde-ligt socialt 
samvær.  
 
Laden er vigag fordi vi her avolder små lokale udsallinger, 
hvor der er fri adgang for alle interesserede. Udsallingerne 
foregår om eEeråret, her får man vurderet årets avl og kan 
få gode råd/vejledning.  
Du kan se mere på www.h-o-o-f.dk (kun {erkræ).

Horsens og Omegns Racedueforening

Efter naturvejlederen er flyttet ud af Skovgården, er der stiftet en hobbyforening, med det ligefremme navn:  
Skovgårdens Hobbyforening. 

Foreningen er en ”paraply-forening”, der rummer 6 foreninger som beskæEiger sig med race{erkræ, biavl, race-
kaniner og kaninhop, raceduer, astronomi og borgerhaver. Fælles for alle er, at vi benyber Skovgården som 
udgangspunkt for medlemsmøder, små due- og {erkræ udsallinger, ser på den aktuelle stjernehimmel, kaninhop 
hver uge og der er en skolebigård, som biavlerne mødes omkring hver 14. dag i sommersæsonen. 

Er du blevet nysgerrig? Har du lyst til at kigge forbi, så er du velkommen!

SKOVGÅRDENS HOBBYFORENING: SKOVGÅRDENS HOBBYFORENING 
Tekst: Lode Madsen & Peder Pedersen

Skovgårdens Hobbyforening
Skovgårdens Hobbyforening – Hvad er det?
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Horsens og Omegns Biavlerforening holder ”summemøder” 
på Skovgården hver anden tirsdag kl. 19 i sommerhalvåret. 
Her kommer både nybegyndere og erfarne biavlere og 
udveksler viden og de mindre erfarne kan få en hjælpende 
hånd. Vi mødes også i løbet af året for at grille, tage på 
besøg hos hinandens bigårde eller høre et foredrag. Du kan 
læse mere på www.horsensbiavl.dk.

Horsens og Omegns Biavlerforening

http://www.h-o-o-f.dk
http://www.horsensbiavl.dk
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Horsens og Omegns Kaninavlerforening repræsenterer 
både udstillingskaniner og hopkaniner. Igennem 25 år har vi 
mødtes om vores største aktivitet kaninhop, hvor vi træner 
hver torsdag på Skovgården kl. 19 – 21, i lige uger starter 
træning 17.30.  

Fra det sene efterår til det tidlige forår trænes der i laden, 
men så snart vi har lys og varme nok, træner vi på plænen 
ved stuehuset. Vi afholder også af og til konkurrencer i 
kaninhop på Skovgården. Er der nogle kanin-ejere - børn 
som voksne - der har lyst til at prøve at være med i 
træningen med jeres kanin, er I meget velkomne til at 
komme forbi og få en gratis prøvetime. Det kræver blot en 
kanin og en sele+ snor. 

En gang om året arrangerer vi kaninudstilling i Egebjerg-
hallen. Her kan man komme og se flere forskellige 
kaninracer, og man kan få en snak med avlerne om racerne 
og om, hvad det vil sige at avle kaniner. Se mere på 
www.hok.kaninhop.dk

Kaninhop

Horsens Astronomiske Forening
Horsens Astronomiske forening, HAF. Supernovaer, 
dobbeltstjerner, planeten Mars, Liv i rummet, 3-D 
print, Den aktuelle stjernehimmel! Nysgerrig?  

Så kom til foreningens møder der afholdes hver den  
1. søndag i måneden kl. 19 – 22 på Skovgården. 
Endvidere avoldes observaaonsaEener (når vejret 
allader det!), enten på Skovgården eller hjemme hos et 
medlem. 

Hvert foreningsmøde har et tema og punktet Forum, 
hvor der er lejlighed al at fortælle om observaaoner, 
drøEe udstyr, hjælpe med kikkertopsallinger m.m.  
På foreningens hjemmeside www.HAF-astronomi.dk 
kan der læses mere om foreningen, som i år har 
eksisteret i 38 år, om program samt medlemskab og du 
kan se links al Planetsaen og Taurus-observatoriet.

SKOVGÅRDENS HOBBYFORENING: SKOVGÅRDENS HOBBYFORENING 
Tekst: Lode Madsen og Peder Pedersen

http://www.haf-astronomi.dk/


LUNDUM OG HANSTED SOGNE: SOGNEUDFLUGT 
Tekst og foto: Sognepræst Søren Jensen

Sogneudflugt El Gammel Estrup

Og så går turen nordpå. Vores første stop bliver 
rundkirken i Thorsager, der er Jyllands eneste rund-
kirke, et spændende og velbevaret stykke kirke-
arkitektur med sin helt egen historie. En lokal guide vil 
fortælle om kirken. 

DereEer sæber vi kursen mod Gl. Estrup, der både 
indeholder Herregårdsmuseet og Det grønne Museum 
(adligere Jagt-og Skovbrugsmuseum). 

Der bliver ad al at se sig lidt omkring inden middagen 
kl. 12:00 i Den gamle Stald. 

EEer middagen er der mulighed for at besøge Det 
grønne Museum, - der bliver guidet rundvisning i 
mindre hold på slobet, lige fra herremandens saloner 
og al folkestuen. Man kan på egen hånd besøge 
haveanlægget og orangeriet. 

Vi sluber af med kaffe og hjemmebagt kringle kl. 
15.30 i orangeriet. Kaffen brygges på Madam Blå i 
slobets køkken, og man er meget velkommen al at 
overvære det. 

Vi er hjemme ca. kl. 17, og vi tager nok et par sange 
undervejs.

Onsdag den 21. august går sogneudflugten til Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum. Bussen kører 
fra Hansted kirke kl. 9.00, men inden vi kører, prøver vi noget nyt, der er nemlig kaffe og rundstykker i 
Kirkehuset fra kl. 8.30.
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Vi kører med sædvanlig pris og praksis, 200 kr. pr. 
deltager og almelding eEer først-al-mølle-princippet. 

Tilmelding al vores nye kordegn, Merete, på telefon 
7565 6141 i kirkekontorets åbningsad (mandag og 
fredag 9-11 onsdag 13-15) eller mern@km.dk, sidste 
almeldingsfrist mandag d. 12. august. 

Vi glæder os al vores sædvanligt hyggelige tur. 

Lundum – Hansted Menighedsråd

mailto:mern@km.dk
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: KONFIRMATION 
Foto: t2studio



KonfirmaEon 7B
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: KONFIRMATION 
Foto: t2studio
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: KONFIRMATION 
Foto: t2studio

KonfirmaEon 7C
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: NY KORDEGN  
Tekst og foto: Kordegn Merete Nørgaard
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Min veninde løEer begge øjenbryn og ser overrasket på mig, da 
jeg fortæller, jeg har fået en 15 amers salling som kordegn i 
Lundum-Hansted sogn. 

Det er da også et gammelt, lebere misvisende, ord. Engang var 
”degnen” en kombinaaon af skolelærer og præstemedhjælper, 
som skulle ”medvirke Ml at højne den boglige viden i landdistrikter”. 
Det var degnen, der læste ind- og udgangsbøn ved 
gudstjenester, førte kontra-kirkebogen, terpede den lille 
katekismus med områdets børn, ledede kirkesangen og ringede 
med klokkerne. Degnen kunne endda forestå en hjemmedåb, 
hvis præsten af en eller anden grund var forhindret. I 1814 
forsvandt atlen ”degn”, og funkaonen blev fordelt på atler som 
”kordegn” og ”kirkesanger”.

Kordegn?!
Er det ikke sådan en, der synger i kirken?

Mange tak El alle jer, der samlede ind og El alle, der tog godt imod og gav et bidrag i forbindelse med sogneindsamlingen 
10. marts 2019.  

Der blev samlet kr. 8.025,- (heraf kr. 1.000.- MobilPay).  På landsplan blev der indsamlet 10,5 millioner kroner. 

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

Som kordegn er det mig, der tager telefonen, når nogen ringer 
for at aEale dåb, ønsker en vielse, navneændring, har spørgsmål 
omkring konfirmaaoner eller arrangementer, der foregår i enten 
kirker eller kirkehus. Jeg sørger for at betale regninger, 
ekspederer post og web og samtaler om både stort og småt. 
Derudover hilser jeg på alle de mennesker, der kommer al 
Kirkehuset i alverdens tænkelige ærinder. 

Kirkens blæksprude

En af mine vigagste opgaver er dog, sammen med præsten, at 
sørge for personregistrering. Alle, der er født i Danmark, skal 
være indskrevet i en kirkebog. Det blev kongeligt befalet 
allerede i 1645; ”med dag og dato for, hvor mange der fødes i 
sognet samt hvor mange der vies og dør”. Langt på vej er det de 
samme oplysninger, som er blevet ført i hundredvis af år i 
kirkebøgerne med sirlig skriE, der stadig føres i dag; nu er 
registreringen blot blevet digital.

Alle nævnt, ingen glemt

Kirkebøgerne for Lundum og Hansted, der opbevares lokalt, begynder registreringen januar 1892. På det 
adspunkt var der endelig vedtaget en landsdækkende og fast model for både kirkebøgernes form og indhold. 
Indal da havde registreringspligten været al mere fri fortolkning i de enkelte sogne. Det betød da også at nogle 
præster alføjede en række ekstra informaaoner; såsom meteorologiske iagbagelser, kornpriser og 
sidebemærkninger al livets gang i sognet – mens andre stort set intet skrev.

Godt vejr og kornpriser

Merete Nørgaard blev ansat som kordegn i Lundum-
Hansted midt i februar 2019.



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: NY KORDEGN  
Tekst og foto: Kordegn Merete Nørgaard
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Når min veninde blev så overrasket over mit nye arbejde, er det fordi, hun alad har kendt mig mere som 
håndværker end ”kontormus”. Jeg er uddannet ortopædist, og har gennem mange år arbejdet på værksted, hvor 
jeg har fremsallet kunsage ben, bandager og andre individuelle hjælpemidler. Derudover har jeg gennem livet 
også haE mulighed for at rejse rigag meget rundt i verden, arbejde på børnehjem, behandlingshjem og 
varmestuer, haE mulighed for at uddanne mig yderligere, og prøve kræEer med både journalisak og 
undervisning.

Fra håndværker El kontor

I 2018 tog jeg en stor beslutning og valgte at holde en pause fra arbejdsmarkedet. Den ”pause” brugte jeg 
primært på at skrive en roman, som jeg havde den store glæde at kunne udgive sidst på året. (Se mere om bogen 
på www.villakom.dk  - og læs Søren Jensens anmeldelse af den her i BROEN side 43, red.) 
I samme periode havde jeg rig lejlighed al at gøre status over både liv og drømme - og det førte blandt andet al 
mit ønske om netop at blive kordegn. 

Et år i skriverskjul

Jeg glæder mig al de opgaver som kordegn, der hele aden venter, uden jeg på forhånd ved, hvad de indebærer. 
Jeg glæder mig også al at få lejlighed al at hilse på endnu flere af jer, der bor her i sognet, lære mine nye 
kollegaer godt at kende, deltage i flere af kirkens gudstjenester og arrangementer og i det hele taget finde min 
plads i Lundum-Hansted.

Meget godt i vente

Kirkebog, Hansted 1736  
De helt gamle kirkebøger ligger på Rigsarkivet.  

Her er det bogen fra Hansted Sogn, anno 1736.

Som ny kordegn i sognet har det været en meget posiav overraskelse for mig at opleve, hvor meget liv der hele 
aden er omkring kirken her - og med min udsigt fra kontorets vinduer al Hansted kirkes metertykke mure, bliver 
jeg på samme ad både ydmyg, taknemlig og føler mig ærlig talt privilegeret.

Kontor med udsigt

Jeg tror, det har noget at gøre med en fornemmelse af at have historien i ryggen med en lige, ubrudt linje direkte 
ind al i dag. Jeg sidder og ser over på en kirke, der tager imod en ny borger i sognet med lige så åbne arme, som 
den har taget i mod et utal af børn og voksne gennem alle disse år. En kirke der har været vidne al næsten 1000 
års Danmarkshistorie, sådan som den er oplevet her fra en bakketop i Hansted.

1000 års sammenhæng
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     Sommerstafet 

     12 sommeraftener i 12 kirker med  
     fællessang og lokale fortællinger. 
 

     Hver onsdag hele sommeren 
     kl. 19.00 – ca. 20.00.  
 

 
     Kom og vær med, når 12 landsbykirker nord for Horsens på skift byder ind til  
       Sommerstafet 2019 – en række onsdage med sang, musik og ord igennem 12 
       uger hen over sommeren.  
 
       Hver stafet-aften varer ca. en time og består af fællessang samt en fortælling med  
       lokal forankring - og afsluttes efterfølgende med en forfriskning og lidt godt til      
       ganen i våbenhuset. 
 
       En helt enestående mulighed for at opdage nye sider af ens egen lokale kirke  
       - eller for at lære en eller flere af nabokirkerne bedre at kende.  
       Det står frit for at deltage i en, flere eller alle stafet-aftener.  
 

Alle er hjerteligt velkomne. 
Ingen tilmelding – mød blot frem. 



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: SÆRGUDSTJENESTER 
Tekst: Søren Jensen

Særgudstjenester
2. pinsedagsgudstjeneste. Alle kirkerne i Horsens 
provsa er gået sammen og har arrangeret anden 
pinsedagsfejring ”i vandkanten” med eEerfølgende 
hoppekirke al børnene og salg af pølser, is og kaffe. 
Det bliver en dag med stemning og mulighed for en 
dukkert, så smid et tæppe i tasken eller en klapstol 
over ryggen og mød hele Horsens kirkeliv på 
Langelinje bystrand.

10/6 kl. 11:00 - Langelinjeanlægget, Horsens:
Sommersang så taget le,er. Vi siger farvel al sommeren 
denne sidste søndag i den sidste sommermåned med 
en gudstjeneste, som både giver plads al sommerens 
smukke salmer og nogle af de skønne højskolesange, 
som knyber sig sommeren. Desuden skal vi som 
teksten foreskriver høre om bedehuse og røverkuler, 
og vi saller spørgsmålet: ”Hvad kan man egentlig synge 
i kirken?” Skal I være med al at besvare det? Vi ses i 
Hansted kirke.

25/8 kl. 19:00, Hansted kirke:
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Børnegudstjeneste. Tradiaonen fortsæber! Ugen eEer 
pinse står i børnenes tegn, da alle tredjeklasser fra 
Egebjergskolen har kristendomsundervisning i og 
omkring Hansted kirke. Søndagen eEer den såkaldte 
kirkeuge laver vi en hyggelig børnegudstjeneste, som 
eleverne selv er med al at klargøre i ugens løb. EEer 
gudstjenesten er der kaffe og saEevand i kirkehuset 
for forældre og andre, der har lyst. Her tager vi teten 
op fra ugens begivenheder, og eleverne kan med 
sikkerhed lære deres forældre, hvordan man danser en 
salme!

16/6 kl. 13:00 - Hansted kirke:

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 til gang: Vi mødes kl. 17:00 i 
kirken, hvor der er et lille oplæg eller andagt – ofte med 
bevægelse – og fællessang, inden vi eEerfølgende 
spiser sammen.

Pusterummet

Dato Tid Sted Seneste -lmelding

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

I juli måned kører vi på lavt blus med de kirkelige 
akaviteter og særgudstjenester. Dog avoldes der 
sommerstafet i Lundum den 10. juli. Se mere herom i 
indeværende blad på side 42.

JULI:

En bog om liv, død, familie, kærlighed, om at forsone sig med sin for1d og 
nyde livets skønne øjeblikke. Merete Nørgaard er ikke blot Lundum-
Hansted pastorats nye kordegn. Hun er også netop debuteret med 
romanen ”Så længe du lever”, som her får et par ord med på vejen.

Pastoren anbefaler…
Boganmeldelse fra pastor Søren Jensen: ”Så længe du lever” af Merete Nørgaard

Sygeplejersken Martin er omdrejningspunktet i denne fortælling, der med en ret unik og nærmest 
poetisk skrivestil maler et portræt af et på mange måder helt almindeligt liv med let-
genkendelige personligheder, stemninger og tankestrømme. 
Mar1n er lykkelig med sin familie – den forstående kone, Caroline, og den henrivende da,er, 
Hanne – men hjemsøges både fysisk og mentalt af drømmen om den passionerede kærlighed. 
Mar1ns varierende måde at tackle sine følelser på påvirker forholdet 1l familien, og Mar1n 
bliver tvunget 1l at træffe svære valg i jagten på det lykkelige liv og forsoningen med det, der 
ikke er mere. 

Meretes bog giver stof til eftertanke: Hvad er lykken? Hvad er kærlighed? Hvad er forskellen på 
ilter forelskelse og den ægteskabelige kærlighed, og kan man elske to mennesker på samme tid?  

God læselyst og glæd jer 1l samtalen med præsten 1l sidst.

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 Merete Nørgaard på mail: 
mern@km.dk eller telefon: 7565 6141 
Træffes mandag og fredag fra 09:00-11:00 / onsdag 
13:00-15:00



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

Merete Nørgaard 

Mail: mern@km.dk 
Henvendelse vedr. fødsel, dåb, adester, 

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

GRAVER

Ole Leth 

Tlf. 7565 6704 

Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk

SOGNEPRÆST

Søren Jensen 

Tlf. 7565 6412 / Mail: sojen@km.dk   
Åben kontorEd:  

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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Har du behov for hjælp El at komme El 
gudstjeneste i kirken? 

… så gør endelig brug af Lundum og Hansted 
pastorats kirkebilsordning. Kirkebilen besElles 

ved at tage kontakt El pastoratets kordegn, 
Merete Nørgaard, enten via mail (mern@km.dk) 

eller per telefon (7565 6141). Henvendelsen 
skal senest være Merete i hænde kl. 10:30 

fredag, så vil hun besElle kirkebilen i det rede 
Edsrum.  

Husk, at hvis du har brug for at få kørestol eller 
lignende med i bilen, skal du oplyse det ved 
besElling, så vi er sikre på, at der kommer en 

stor vogn, der kan yde den bedst mulige 
service.   

Bedste hilsner 

Lundum og Hansted pastorats menighedsråd

KIRKEBIL

mailto:mern@km.dk
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LUNDUM OG HANSTED KIRKE: KIRKEOPLYSNINGER  
Tekst og foto: Kordegn Merete Nørgaard  

Kirkebladet på mobilen
Hent den gratis app ”Kirkekalenderen” til din mobiltelefon! 
Så er du altid opdateret på samtlige gudstjenester og 
arrangementer, der foregår i Hansted og Lundum kirker 
og kirkehuset. Når du har fundet din foretrukne kirke, kan 
du se en komplet kalender - og klikker du på de enkelte 
arrangementer, får du en uddybende beskrivelse. Du kan 
også finde statistikker for sognet, kontaktoplysninger og 
en helt masse mere.  Prøv den!

Sådan ser app´en ud til ”Kirkekalenderen”



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

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
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 1l foreningen, 
og et medlemskort koster 
kun 100 kr. for et helt år! 
Derudover må man tage en 
samlever/mand med 1l vore 
ak1viteter.

NB: Der må gerne inviteres naboer og bekendte med! 

TILMELDINGEN ER BINDENDE.

NB
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DATOEN FOR 
FANØ-TUREN 

12. JUNI 2019

Onsdag den 12. juni kl. 8:00: 
Udflugt al Fanø. Afgang fra Egebjerghallen kl. 8:00.  
Forventet hjemkomst er ca. kl. 18:00.  
Tag venner og naboer med! 
Pris 500 kr. pr. person ved minimum 40 almeldte.  
Ab er betalt, på nær drikkevarer!  
Tilmelding senest den 1. juni.

DET ENESTE VI IKKE LAVER, 
ER MAD… 

MEN VI SPISER DEN GERNE!
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UDFLUGT TIL FANØ 

Torsdag den 12. september kl. 14:00: 
Vi besøger Robert Laursen´s “Rønnevang” hvor han vil 
vise os vinmarken og fortælle om fremsalling af vin. 
Der vil være smagsprøver! 
Der er begrænset antal, så det er eEer først al mølle.  
Prisen er 50,- kr. og tilmelding senest den 5. september.  
Vi mødes ved Byvangen 2 i Gedved.

UDFLUGT TIL “RØNNEVANG" 

Foreningen holder sommerferie i juli og august!

SOMMERFERIE

GOD SOMMER!



HANSTED-EGEBJERG: EGEBJERG SKOLEN 
Tekst og foto: Henrik Meldgaard

Et kunstværk rigere på Egebjergskolen

Onsdag 24. april blev et stort relief i stentøj, udført af keramikeren Helle Nørby, indviet på Egebjergskolen. 
Kunstværket hedder ’Det periodiske System’, og det er blevet monteret på muren – og bag denne er skolens 
fysiklokale meget passende placeret. Så skulle man være i tvivl om atomer og protoner og elektroner , kan man 
lægge vejen forbi skolen og blive klogere på grundstofferne og deres placering i systemet. 

Kunstværket er skænket al skolen af en fond – Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond, som hvert år 
uddeler penge al kunst på byens skoler. I år har fonden således i alt uddelt for ca. 320.000 kr. al kunst på fire 
skoler i Horsens Kommune. Afsløringen blev overværet af skolens ældste elever og indbudte gæster, deriblandt 
borgmester Peter W. Sørensen, der som bekendt selv har været elev på skolen.

Egebjergskolen blev et kunstværk rigere med “Det periodiske System”
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Fredag d. 1 marts var der fastelavnsfest i ungdomsskolen. 
Da der skulle gøres klar kom vi som klubrådet en halv 
time før for, at lave velkomstdrinks og pynte det sidste. Vi 
åbnede dørene kl. 19:00, og da eleverne kom stod der 
lækre alkoholfrie velkomstdrinks klar al dem. 
Da velkomstdrikkene var blevet drukket, var der 
forskellige konkurrencer, bl.a. stoledans og limbo hvor der 
var præmier til alle vinderne. Da præmierne var delt ud så 
blev der gjort klar til limbo. Efter limbo blev der slået 
katten af tønden og det tog noget tid at få slået katten af 
tønden, men det lykkes! Lukas Højgaard Sørensen blev 
konge og Oliver Buch Jelsing. Sidst på aftenen blev 
bedste udklædning fundet, og også her blev der uddelt en 
præmie. Alt i alt var det en rigtig hyggelig aften.

UNGDDOMSSKOLEN: AKTIVITETER 
Tekst og foto: Ungdomsskolen
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Fastelavnsfest



UNGDDOMSSKOLEN: AKTIVITETER 
Tekst og foto: Ungdomsskolen
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Klubrådet i Egebjerg tager hvert år afsted til København, 
som en tak til de elever som hjælper til i klubrådet.  
Vi overnattede i Klub 44, den lokale ungdomsklub i 
Rødovre. Vi elever var selv med til at lave mad og inden vi 
rejste hjem igen, hjalp vi med at gøre rent efter os selv.  

Vi tog fra Egebjerg kl. 16 om fredagen, men desværre 
bød motorvejen på lange køer. Vi var fremme kl. 20, 
men vi havde også en pause ved Knudshoved, hvor vi 
spiste vores medbragte madpakke. Da vi var ankommet 
og havde fået pakket ud, sabe vi os alrebe og så film. 

Lørdag bød på shoppingtur i Fields, da det regnede om 
formiddagen. EEermiddagen bød på strøg-tur, og om 
aEenen var vi en tur i Tivoli. Da vi kom albage hyggede 
vi resten af aEenen med film og hygge.  

Desuden bød turen også på sightseeing fra busserne, 
hvor vi blandt andet kom forbi DR-byen. Ligeledes gik 
vi en tur forbi Marmorkirken. På hjemturen svingede vi 
forbi Roskilde for at se vikingeskibe, hvorfra vi kunne 
se Roskilde Domkirke. Vejret var med os, og vi havde 
en rigag god tur.

UNGDDOMSSKOLEN: AKTIVITETER 
Tekst og foto: Ungdomsskolen
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Klubrådstur El København 26. – 28. april 2019

Klubrådstur til København 



UNGDDOMSSKOLEN: AKTIVITETER 
Tekst og foto: Ungdomsskolen
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Klubrådet havde pyntet Ungdomsklubben op al fest, 
og der var lavet festlige alkoholfrie velkomstdrinks! 

29. marts havde vi inviteret Egebjergskolens 6. klasser 
al en lille fest, og der ankom 45 unge mennesker i højt 
humør.  

Det var rigag hyggeligt, at være sammen med sine 
venner og bare feste løs, al mega høj musik. Udover at 
danse i diskoteket, spillede vi bl.a. pool og bordtennis, 
og var der arrangeret nogle forskellige konkurrencer i 
løbet af aEenen. 
 
Vi siger tak for denne sæson, og vi vil være at finde i for-
bindelse med byfesten i Egebjerg. Se i Byfestens program. 

Klassefest
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Indtryk fra  
Revyen 2019

EGEBJERG HANSTED FORSAMLINGSHUS: REVYEN 2019  
Af Bestyrelsen



OKTOBERFEST I 
FORSAMLINGSHUSET  

26. oktober 2019 !

Tilmelding er startet 1. maj kl. 18:00! 
Husk at Rlmelde dig/jer, og se mere 

informaRon på hjemmesiden!

EGEBJERG HANSTED FORSAMLINGSHUS: AKTIVITETER  
Af Bestyrelsen
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Vi klarer også 
skolemad! 

Er din skole 
almeldt? 

Ring på 2255 6734 
al en snak om, hvad 

vi albyder

ØLSMAGNING

BANKOSPIL I 
FORSAMLINGSHUSET  

Starter onsdag den 2/10 kl. 19:00! 

SÆT KRYDS I 
KALENDEREN 
ALLEREDE NU! 

Dørene åbnes  kl. 18:00!
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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
DK BILSYN HORSENS 25

NØRREBROGADE 48, SATURNVEJ 16 - TLF. 7625 8700 
EGEBJERG BAKKE 54

LANGAGERGÅRD 7, EGEBJERG - TLF. 2016 0008
EGEBJERG EL 2

EGEBJERGVEJ 194, EGEBJERG - TLF. 7565 6176

EGEBJERG MALERFIRMA 19
GL. EGEBJERGVEJ 5, EGEBJERG - TLF. 6139 9492

EGEBJERG VVS 2
FUGLEVANGSVEJ 60, HORSENS - TLF. 4045 5438

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS 53

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 BIOENERGI 27
ÅLKÆRGÅRDVEJ 13, RÅDVE - TLF. 5126 7099

HORSENS BEGRAVELSESFORRETNING 45
SUNDVEJ 41, HORSENS - TLF. 7562 1720

HORSENS EL-SERVICE 35

EGEBJERGVEJ 124, EGEBJERG - 5126 7099
JOHN JENSEN VVS & BLIK 19

VESTERGADE 42, HORSENS - TLF. 7562 5889
LUNDUMSKOV BRYGHUS 25

LUNDUMSKOVVEJ 13 - TLF. 3026 8496
MURERFIRMAET BAVNEHØJ APS 35

BAVNEHØJVEJ 14, EGEBJERG - TLF. 6024 0307

OK TANKEN 13
LANGAGERGÅRD 1, EGEBJERG - TLF. 7873 1070

REMA 1000 3
HEDE NIELSENS VEJ 2, HORSENS - TLF. 7561 2599

ROSENBERG MALERFIRMA 13

OVE JENSENS ALLE 35D-E - TLF. 2042 1505
TANDLÆGEHUSET HORSENS 23

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
HANNE NØRTOFT RASMUSSEN - TLF. 5198 5432
UNGDOMSSKOLEN I EGEBJERG
ULLA BÆK LAURSEN - TLF. 6199 7464
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