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Så er vi på hæld med sommeren 2019, og et nyt nummer 
af BROEN har set dagens lys – her finder du som 
sædvanlig nygge oplysninger, datoer for møder og 
arrangementer i lokalsamfundet – og gode beretninger 
fra sommerens mange `ltag.  

For vores vedkommende vil vi tænke tilbage på 
foredraget i Lilleskolen af den `dligere landsholdsspiller 
i håndbold, Lars Christiansen – manden med den umulige 
rekord i antal scoringer, 1503 i alt, fordelt over 338 
kampe. En fornøjelse at høre hans udlægning af teksten 
med både humor og alvor, og mon ikke han er den 
eneste nulevende dansker, der har en plads opkaldt 
eEer sig i Flensburg? Stor ros `l EIF for at finde gode 
foredragsholdere `l Byfestens program – vi håber 
tradi`onen fortsæaer næste år.  

Både Byfesten og andre ak`viteter har været med `l 
at skabe liv i vores lokalsamfund – Egebakken var 
sammen med andre Ak`vitetscentre i kommunen med 
i Kulturdagene med mange forskellige `lbud, og fælles 
for alle disse arrangementer gælder det, at der har været 
flittige og dygtige frivillige i gang med planlægning og 
udførelse – og vi skylder disse frivillige i alle de lokale 
foreninger stor tak for deres initiativ og virkelyst. Alle 
disse tiltag er med til at give et levende billede af Hansted-
Egebjerg og Rådved som lokalsamfund med gang i.  

Især Egebjerg vokser i disse år, både med lejligheder og 
villaer. De sidste grunde udbudt `l salg af Horsens 
Kommune blev nærmest revet væk – forståeligt nok, 
for hvem vil ikke gerne bo på Guldstjernen?  

Men ikke alt fremskridt – i ly af sommerferien har rute 
107 indskrænket driften til skolebuskørsel, så vores 
muligheder for at komme til Horsens er kraftigt 
formindsket. Godt nok har vi stadig ruterne 112 og 671, 
men regionens sparemål har ramt Egebjerg. Og ikke 
nok med det, en stor del af beboerne i Egebjerg får 
længere `l bussen, når de skal finde et stoppested, for 
112 kører stadig ad Rådvedvej på alle afgange, selvom 
den på nogle afgange kører over Gedved – vi har 
gennem Lokalrådet rejst deae spørgsmål over for 
kommunen, men ind`l videre sker der ikke ændringer.  

Med venlig hilsen 

Henrik Meldgaard / Formand
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: FODBOLDCAMP 2019  
Af Mar>n Thomsen, Formand 

Fodboldcamp 2019
60 børn og unge havde en fantastisk uge på fodboldcamp´en i uge 27.
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EIF havde igen arrangeret sin helt egen skræddersyede Camp med fokus på teknik, den gode stemning, glæden 
ved fodbold og lokalt sammenhold. På trænerfronten havde vi virkelig opgraderet og ugen blev stærkt styret af 
3 hovedtrænere, 6 ungetrænere samt frivillige i køkkenet. Dermed var rammerne sat `l en fantas`sk uge i 
fodboldens tegn. 

Camp´en startede mandag morgen kl. 9, hvor trænerne introducerede sig selv og hvad der skulle ske. Vi havde 
igen i år et stærk line-up af gæstetrænere. Christa Skelde underviste i teambuilding og Brian Mengel ”Brizze” 
underholdte med at dele ”tunneller” ud `l samtlige deltagere og trænere og vise jonglering på ekstremt højt 
niveau. 
Igen i år var kvalitet af maden også i fokus og den blev gennem hele ugen leveret af vores lokale Egebjerg/
Hansted forsamlingshus v/Chris Baadsgaard Frænde.  
Vi vil gerne sende en stor tak `l alle trænerne, de frivillige, Christa Skelde, Egebjerg-Hansted Støaeforening, 
DanBolig Horsens, Rema1000 Hede Nielsens vej, Egebjerg/Hansted forsamlingshus og Premier is for at gøre 
Camp´en `l endnu en sjov fodbolduge i EIF’s tegn.
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Den 27. juni blev der atoldt rejsegilde i den nye hal og både Borgmesteren, klubbens bestyrelse, skolens 
ledelse, byggeriets rådgivere samt hovedentreprenøren var repræsenteret. Der var pølser og sodavand `l både 
voksne og børn, samt mulighed for at se hallen indefra og hylde både byggeriet og dets håndværkere. 
  
Byggeprocessen kører på fuld styrke og tidsplanen holder indtil videre. Det vil sige, at hallen forventes taget i brug 
lige omkring årsskiEet. 
  
Vi tæller ned……

EGEBJERG IDRÆTS FORENING: REJSEGILDE 
Af Bestyrelsen 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Rejsegilde på den nye hal
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Officiel indvielseLørdag den 22. februar 2020  om formiddagenOm aftenen holdes der fest i den nye hal, med  SPISNING, MUSIK & DANS!
Mere info i BROEN, på hjemmesiden, samt på Facebook senere! 



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: SPONSORLØB 
Af Mar>n Thomsen, Formand 

Sponsorløb
148.500 kr. blev samlet ind ved Sponsorløbet 2019.
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I forbindelse med året byfest var der arrangeret et stort sponsorløb, hvor deltagere i alle aldre kunne finde en 
eller flere personlige sponsorer. Disse kunne sponsere et valgfrit beløb pr. omgang, der blev løbet af den løber, 
som de sponsorerede. Løbet var en stor succes og rig`g mange af byens borgere trodsede gråvejret og kom 
forbi for at få dagens mo`on og sam`dig yde et bidrag `l Egebjergs nye hal. Borgmesteren, Peter Sørensen, 
kom også forbi og ’løb’ en runde, som hovedsagligt erhvervsdrivende kunne sponsere. Løbet varede to `mer og 
det lykkedes at samle i alt 148.500 kr. ind  `l den nye hal. 
Egebjerg IF vil gerne sige tusind tak `l alle løberne og ikke mindst deres sponsorer - både private og firmaer - 
der sponserede deae dejlige ini`a`v og dermed vores nye floae hal. Også en stor tak `l løbets hovedsponsor, 
FysioDanmark (Odder, Hovedgård, Østbirk) v. Jeppe Thorsager, og tak for besøget `l ACHibald fra AC Horsens, 
som kom forbi og uddelte ’high-fives’ `l løberne.
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: TRÆNINGSTIDER 
Af Mar>n Thomsen 

Trænings;der
Her kan du se en oversigt over de forskellige træningstider.
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GYMNASTIK HÅNDBOLD FODBOLD BADMINTON

MANDAG

Store Vildbasser 5-6 år 
Spring 2-3. klasse 
Spring 4-7. klasse

U13 drenge U7 drenge 
U8 piger 
U8 drenge 
U10 piger 
U14 drenge (Østbirk) 
Super oldboys (Kamp)

Baneleje

TIRSDAG

Dans & rytmisk gym. 3-4 klasse U5/6 mix 
U7 mix 
U11 drenge 
U13 piger 
U17 drenge/herre senior 
U19 piger 
Dame senior

U5 mix 
U6 mix 
U10 drenge 
U12 piger  
U13 drenge (Østbirk) 
U19 drenge (sammen med senior) 
Senior herrer

ONSDAG

Små Vildbasser 3-4 år 
Spring 0-1. klasse       
Damer – unge som ældre 
Bokse damer 
Mandeholdet         

U9 piger 
U9 drenge

U11 drenge 
U14 drenge (Østbirk) 
Old boys 11 mands (Kamp)

Baneleje

TORSDAG

Drengetons 0-2. klasse 
Hatha Yoga 
Hatha Yoga (øvede)                    

U11 piger 
U19 piger 
Dame senior

U10 drenge 
U11 drenge 
U13 drenge (Gedved) 
U19 drenge (sammen med senior) 
Senior herrer

Træning 4-9. klasse

FREDAG U12 piger 

LØRDAG
Forældre/barn 1-3 år U17 drenge/herre senior 

Five-a-side

* Old boys 7 mands 
  (Spiller kun kampe på 
  forskellige dage)

Gå ind på et af de nedenstående link, hvor du kan finde information omkring tilmelding, trænere osv.

www.egebjerg-if.dk/fodbold/

www.egebjerg-if.dk/haandbold/

www.egebjerg-if.dk/gymnastik/

www.egebjerg-if.dk/badminton/

http://www.egebjerg-if.dk/fodbold/
http://www.egebjerg-if.dk/haandbold/
http://www.egebjerg-if.dk/gymnastik/
http://www.egebjerg-if.dk/badminton/


EGEBJERG IDRÆTS FORENING: BYFEST 2019  
Af MeEe Grabow Andersen, LineEe Duch, Marie Bank Nielsen 

Byfesten 2019
I Egebjerg har vi en lang tradition for at afholde byfest i juni måned, og i år var ingen undtagelse.
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Byfesten var i år rykket en uge pga. pinsen, og det igangværende hal-byggeri gjorde forholdene og programmet lidt 
anderledes end de foregående år. Der var endnu en gang rigtig god opbakning fra sponsorer og borgere, hvilket vi 
gerne vil sige tusind tak for. Byfesten er fem dage med en masse forskellige arrangementer for børn og voksne i alle 
aldre, og det er et fedt samlingspunkt for byens borgere.
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Onsdag var der håndbold i hallen, hvor byens 
hold spillede mod hinanden. Der var rigtig god 
stemning i hallen med musik og navneopråb ved 
alle scoringer. Som noget nyt sluttede nogle af 
klubbens five-a-side spillere dagen i hallen af 
med five-a-side håndboldkampe og den efter-
følgende obligatoriske tredje halvleg i cafeteriet.

Torsdag aften var der foredrag med den tidligere håndboldlandsholdsspiller Lars Christiansen. Inden foredraget var der 
gratis kaffe og en flot Lars Christiansen-kage sponseret af BKI og Kagehuset. Lars Christiansen fortalte meget åbent og 
ærligt om hans op- og nedture både privat og på håndboldbanen. Det var et meget underholdende og lærerigt foredrag 
med mange grin undervejs. En virkelig god aften for de fremmødte. Mens foredraget stod på var der gang i den på de 
udendørs håndboldbaner, hvor vores seniordamer spillede et par kampe.



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: BYFEST 2019  
Af MeEe Grabow Andersen, LineEe Duch, Marie Bank Nielsen 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Fredag aften var der fællesspisning, hvor man traditionen tro kunne bygge sin egen burger. Her var vi meget uheldige 
med vejret, for det stod ned i stænger lige som burgerne skulle bygges. Heldigvis trodsede mange vejret og mødte op 
alligevel, og det skal I have kæmpe tak for. Den tid vi bruger på at forberede sådan en aften, er uafhængig af antallet 
af fremmødte, så det er dejligt, at der var så mange der støttede op om arrangementet trods det meget dårlige vejr.
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Der var godt gang i aktiviteterne i hallen, 
som nok var endnu mere populære i år pga. 
vejret. Der var stillet redskaber op til fri leg, 
og inde i klubhuset blev der danset på livet 
løs i børnediskoteket. For de lidt større børn 
var der diskotek i Ungdomsskolen.

Igen i år var der rigtig mange flotte præmier 
til det amerikanske lotteri og der blev solgt 
rekord mange lodder.  

Det traditionsrige Egebjergmesterskab i 
høvdingebold var en spændende dyst 
mellem tolv tilmeldte hold. De mange 
tilskuere i hallen fik en masse spændende 
kampe at se, og efter en spændende 
finale kunne ’No Name’ hæve pokalen og 
kalde sig Egebjergmester i høvdingebold 
2019. Igen i år var der live musik i teltet, 
hvor Copyman spillede gamle hits og 
gjorde sit til at løfte stemningen.



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: BYFEST 2019  
Af MeEe Grabow Andersen, LineEe Duch, Marie Bank Nielsen 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Lørdag morgen var vi igen uheldige med vejret, der atter bød på regn. Det satte sit præg på antallet af fremmødte til 
morgenmaden og det resulterede også i en masse våde fodboldspillere, for der var mange fodboldkampe på klubbens 
baner. Ungdomsskolen var også til stede ved hallen, hvor de bød på lune popcorn og funballz i hallen. Grillen var 
tændt foran teltet, hvorfra der blev solgt pølser og lækker kartoffelsalat.

I år havde Egebjerg IF arrangeret et hal-sponsorløb, 
der skulle samle penge ind til udstyr og inventar til 
den nye hal. Rigtig mange børn og også en del voksne 
havde fundet sponsorer, der ville støtte de omgange, 
der blev løbet. FysioDanmark (Odder, Hovedgård og 
Østbirk) ved Jeppe Thorsager støttede desuden 
samtlige omgange løbet af de voksne deltagere. 
Deltagerne lagde virkelig kræfter i og vi endte med at 
samle 148.500 kr. ind til den nye hal. Et helt utroligt 
flot beløb. Tusind tak til alle løbere og sponsorer.



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: BYFEST 2019  
Af MeEe Grabow Andersen, LineEe Duch, Marie Bank Nielsen 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Søndag var det traditionsrige bankospil på programmet 
sammen med amerikansk lotteri. Over 200 personer 
mødte op og kæmpede om de mange flotte præmier fra 
vores sponsorer.

En MEGET STOR TAK skal lyde til alle vores sponsorer - 
uden jer var byfesten ikke mulig. Byens borgere skal også 
have en stor TAK for at bakke op om byfesten, og en 
særlig tak til alle dem, der tog frivillige vagter eller hjalp til 
på anden vis, og derved gjorde det muligt at gennemføre 
byfesten. 

Mange hilsner fra 

Mette Grabow Andersen, Linette Duch og Marie Bank Nielsen

TIL NÆSTE ÅR AFHOLDES BYFESTEN I UGE 24 

 PÅ GENSYN!
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Tak til sponsorerne 
ved byfesten 2019

Klinik Mazo
v/ Linda Thygesen

40 14 88 00

Uni-parts
v/Torben Bjørk

v/ Steen & Jesper
Vitus Berings Plads 8

8700 Horsens
Tlf: 75 60 16 01BE

RIN
GSSLAGTEREN

Marianne og Klaus Søvang
Munkhøjvej 3 · 8700 Horsens
www.hanstedputandtake.dk

Hansted
Put and Take

Broderi

Egebjerg

Nørrebrogade 48 - 8700 Horsens - v/ Troels Madsen

Klinik Top Til Ta
Fodpleje og massage

Egebjergvej 141 
v/ Joan Christensen 
Tlf. 4130 7000 

EgEbjErg

VVS
40 45 54 38
www.egebjerg-vvs.dk

KOCH 
& 

Beauty Skin Horsens 
 

Søndergade 12, 1. sal 
8700 Horsens 

Beauty-skin.dk 

 

 

 

 

 

Allan´s Vinduespolering 
Hanstedvej 11, 8700 Horsens 

 

 

 

Beauty Skin Horsens 
 

Søndergade 12, 1. sal 
8700 Horsens 

Beauty-skin.dk 

 

 

 

 

 

Allan´s Vinduespolering 
Hanstedvej 11, 8700 Horsens 

 

 

 

Bechs forlag

EgEbjErggård

F O T O G R A F E R N E

P R I V A T  &  E R H V E R V

I NH O U S E
FOTOGRAFI

Max Horsens A/S
Gl. Egebjergvej 18 • 8700  Horsens

Tlf. 75 65 66 11
www.max-horsens.dk

 Vært Chris Baadsgaard Frænde
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

Telefon: 22 55 67 34

DANSK HONNING 
 v/Henrik Sandberg
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Vi har brugt de sidste tre år på at finpudse vores `lbud – og i år hev vi arrangementet hjem i eget navn, da vi 
al`d har fyldt DGIs håndboldskole op med ene af EIF-spillere. EIF Håndbold Camp 2019 udsolgt på TRE TIMER! 
Ca. 30 seje børn, 6 trænere og som noget helt nyt: vores helt egen kameramand stod klar! I kulissen stod en flok 
forældre og hjalp os med bagværk, servering og en prak`sk hånd: TAK!

Alle gode gange 4 – Håndbold Camp i EIF
Tradi;onen tro bød uge 32 på intens håndbold tre fulde dage i hallen.

EGEBJERG IDRÆTS FORENING: HÅNDBOLD CAMP 2019 
Tekst og foto: Teamet bag Håndbold Camp 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Vores dreamteam trænertrup kører nu på 4. år men med en spændende `lføjelse i år. En af U13-drengenes 
kommende trænere var med for første gang, og Erik var en kæmpe kapacitet både på det sportslige og det 
underholdende plan – ingen børn (og voksne) vil nogensinde glemme ”Nu skal vi på `gerjagt”, som onsdagens 
opvarmning så festligt hed… 
Head coach Lars fra HC Odense kom aaer med et program fyldt med nye øvelser, småspil og spændende 
udfordringer – selvfølgelig flankeret af de eEerhånden legendariske EIF-klassikere: keglekrig, sænke slagskibe 
samt 4-mod-4 målmandskrig. Desuden nød vi godt af Lars’ nye rolle som målmandstræner i HC Odense, hvor 
han træner de kvindelige liga-vogtere. Vores 6 målvogtere knoklede så blodet flød og sveden sprang – sikke en 
gejst!



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: HÅNDBOLD CAMP 2019 
Tekst og foto: Teamet bag Håndbold Camp 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Vores humoris`ske kameramand forskrækkede børnene på førstedagen ved at slippe en kæmpe flok hvepse løs 
i hallen…….. troede de. Men nej – det var ”bare” Mortens drone, som summede rundt under taget og optog 
øvelserne i fugleperspek`v. Det blev SÅ godt. Morten var også på pleaen med kameraet, da vi i bedste 
Champions League s`l s`llede op `l navneopråb og hyldest inden bronze- og guldkampene i vores Final Four 
turnering. Sikke en dyst mellem Elefanterne, Team Enhjørning, De Flammende Kæmper samt Team 
Dobbeltdribling. Vi havde det sjovt med anførere, presseansvarlige, maskotansvarlige, kampråbsforfaaere og 
festlig udklædning! De to `lrejsende journalister LOTTE Fugl Terkelsen og Poul ERIK Skam-dig s`llede nogle 
uhyggeligt skarpe – og `l `der meget udfordrende – spørgsmål. Spiller-interviews så vi sammen på storskærm 
den sidste eEermiddag og ikke et øje var tørt.
3 års erfaring kom os `l gode og alt gik op i en højere enhed: glade børn, lækre forældrekager, frugt skænket af 
vores lokale Rema 1000 igen – og dejlig mad fra forsamlingshuset. Således blev 3 dages sved, laaer, kampe og 
venskaber skudt i gang. Fordelingen blandt drenge- og pigespillere er næsten helt lige nu – dejligt at se så 
mange drenge i hallen også. De seje tøser gav dem kamp `l stregen. Det er et resultat af EIF håndbolds store 
vækst gennem de sidste 3-4 år.

Børnene blev udfordret inden for balancetræning, 
kontraspil, skudtræning, driblelege, forsvarsteknikker, 
koordina`on, målmandsspil, finter og spilforståelse og 
meget blev fanget på kamera, så vores øvrige trænerstab 
kan nyde godt af den store inspira`on sådan en Håndbold 
Camp bringer med sig. 
Nu er den nye sæson netop startet, og vi er igen vokset i 
størrelse. Se trænings`derne på hjemmesiden og husk at 
vi giver 3 gra`s prøve`mer `l alle børn, der lige vil snuse 
`l sporten, inden de endeligt besluaer sig. Vi har `lbud `l 
alle hold `l og med U13 i børneafdelingen.

Vel mødt i hallen - mange sportsglade hilsener fra 
Marie Bank Nielsen (U13P), Mathias Højberg (U13D), Erik Schramm (U13D), Sofie Voldby Olesen (U11P) og 
Loae Brix Bjørnskov (U11P)



EGEBJERG IDRÆTS FORENING: PORTRÆT AF EIF´s U11 HÅNDBOLDPIGER 
Tekst og foto: Sofie, Ungdomstræner 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Da cheftræner Lotte overtog holdet i 2015 stod der tre meget små piger på banen… Gangen efter var de fem, så 
otte, pludselig 11 og inden sæsonen sluttede, talte vi 20 spillere! Holdet blev en magnet og i dag består truppen af 
23 piger fra 4. og 5. klasse samt de fire trænere: Mikael, Henrik, Lotte og Sofie.

Portræt af EIF´s U11 håndboldpiger
Fra tre ;l 23!
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De oprindelige tre piger blev til 23!
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Stævne- og turneringshold 
Vi har fra sæsonens begyndelse delt vores hold op i henholdsvis stævnehold og turneringshold. 
Vores to stævnehold er ude og spille 2-3 kampe ca. hver tredje weekend. Det er super hyggeligt og en virkelig 
god oplevelse for pigerne, som gør dem mere sikre i deres håndboldspil. Vores turneringshold, som typisk spiller 
en kamp hver weekend, ligger lige på randen `l A-rækken. Der har været en masse intense og nervepirrende 
kampe med `lpas hård modstand, som de har fået hår på brystet af.
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: PORTRÆT AF EIF´s U11 HÅNDBOLDPIGER 
Tekst og foto: Sofie, Ungdomstræner 

Klar til kamp… både sjovt og seriøst!

Man skal fejle for at lære 
Noget man virkelig kan rose pigerne for er deres unikke sammenhold. Med moaoet “vi skal fejle os `l succes” 
har pigerne virkelig omfavnet alle fejlene og al`d sagt `l hinanden: “kom igen – godt du prøver”. Det har også 
betydet, at de har knyaet venskaber på tværs af årgange og niveau. Forhåbentlig venskaber for livet. 

Alle-i-bad og dermed basta!  
Holdet bakker op om klubbens linje og indført ALLE-I-
BAD politik. Ingen dårlige undskyldninger; alle mand i 
bad efter træning og kamp. Pigerne synes det er super 
hyggeligt og kappes om at hente “holdsæben” først - og 
de kommer altid og beklager, når de ikke kan deltage.  
Til juleafslutningen gik Loae med i bad og havde 
vandkamp mod 23 skarpt bevæbnede piger. Det kan 
kun have været sjovt… for alle pigerne :o)
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: PORTRÆT AF EIF´s U11 HÅNDBOLDPIGER 
Tekst og foto: Sofie, Ungdomstræner 

Tak for kampen… Hvem var det der vandt i dag? Det var dem fra Egebjerg af!

På tur med holdet 
Pigerne deltager med stor `lslutning i diverse stævner. Vi har været `l adskillige overnatningsstævner, hvor 
børn, trænere og forældre hygger på kryds og tværs. Blandt andet fastelavnsstævne i Øster Nykirke og det sjove 
Skovby Cup med speak og musik, hvor pigerne sidste år hev guldet hjem i A-finalen. I april tog vi for første gang 
tre dage `l FRØ Cup på Fyn, hvor der var 91 hold `lmeldt! Begge vores hold endte i A-slutspillet - og vi fik 
endda tre af vores piger med på det famøse Jylland-Fyn ”landshold”. Måske så I den enorme pokal, vi sammen 
med drengene heppede hjem `l EIF i forrige BROEN (den var så stor, at den fik sin egen ar`kel)... 2-4-6-8-10 
Egebjerg-kan-vi-li’

Kæmpe opbakning ;l EIFs håndboldskoler 
Vi har nu haE fire succesfulde år med håndboldskoler i Egebjerg med stor `lslutning fra pigerne, og man kan 
virkelig se det på deres håndboldspil. De udvikler sig og lærer at samarbejde med bl.a. de store U12 drenge. 
Holdet var flot repræsenteret `l den netop overståede Håndbold Camp.
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EGEBJERG IDRÆTS FORENING: PORTRÆT AF EIF´s U11 HÅNDBOLDPIGER 
Tekst og foto: Sofie, Ungdomstræner 

For andet år i træk bliver Egebjerg´s piger vindere af Skovby Cup Junior!

Selv om vi er mange i truppen, så er 
I al;d velkomne hos os ;l et par 
gra;s prøvetræninger - vi er super 
søde, siger trænerne (for det meste). 
 
På hele trænertruppens vegne,  
mange hilsener fra ungtræner Sofie.

I fint selskab 
Vores seje tøser har op `l flere gange været så heldige at lave indløb med HHs 1. divisionsdamer. Men ikke nok 
med det… Inden sæsonafslutningen fik vi lov `l at løbe ind med Liga-herrerne fra Skanderborg Elite. WOW en 
vild oplevelse at stå der blandt de bedste i Ligaens slutspil.



Egebjerg Idrætsforenings Støoeforening – et langt ord for en forening, hvis formål kan udtrykkes meget kort: 
at støoe EIF og især børn og unge-ak;viteter i foreningen.

Egebjerg Idrætsforening Støtteforening

EGEBJERG IDRÆTS FORENING : EIF STØTTEFORENINGEN 
Af Elsebeth Würtz Jensen 

�20BROEN SEPTEMBER 2019                                                                                                                                                          hanstedegebjerg.dk

Efter en god sommer er det med at finde banko brikkerne frem igen, til vores næste klubaften den 27. august 
med banko, looospil og udtrækning af gevinster ;l medlemmer der har betalt medlemskon;ngent. Vi håber 
på mange gode klubapener i eperåret, og ser frem ;l hyggelige apener med masser af gevinster i form af 
gavekort, vin og kaffe og pengepræmier ;l støoe for de unge mennesker i EIF. Vi har hap den glæde, at 
kunne støoe de unge sportsudøvere i juli måned. Derfor; vær med ;l at støoe unge sportsudøvere ved at 
blive medlem af støoeforeningen eller mød op ;l vores klubapener, 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 ;l 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: 

Næs{ormand/ 
Sekretær: 
Kasserer: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 

Tlf.: 7565 6426 

Tlf.: 2325 6489 

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

MAJ 2019 JUNI 2019 JULI 2019
200 KR. JEPPE THORSAGER 
100 KR. POUL ERIK NIELSEN 
100 KR. LEA AABO 
  50 KR. ALLAN JENKINS 
  50 KR. TRUDE LARSEN 
  50 KR. ÅSE SØRENSEN 
  50 KR. JEANNETTE SØRENSEN

200 KR. HANNA LIND 
100 KR. ANNA ANDERSEN 
100 KR. POUL ERIK ANDERSEN 
  50 KR. BENTE SKOVGÅRD 
  50 KR. JUDY BJERRE 
  50 KR. PEDER DAUGÅRD 
  50 KR. FAMILIEN RASMUSSEN

200 KR. HELLE SØRENSEN 
100 KR. INGE LISE NIELSEN 
100 KR. SANNE SKOVGAARD NIELSEN 
  50 KR. ELSEBETH JENSEN 
  50 KR. SOLVEIG THOMSEN 
  50 KR. PALLE NIELSEN 
  50 KR. FINN CHRISTENSEN

SENESTE UDTRÆKNINGER PÅ MEDLEMSNUMRE

EGEBJERG IF: STØTTEFORENINGEN 
Af Evan Pedersen 

EN STOR TAK TIL SPONSORERNE: 
HANSTED-EGEBJERG FORSAMLINGSHUS V/ CHRIS FRÆNDE

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 Støoeforeningen om et beløb ;l deres hold ;l 
f.eks. stævner, afslutning og lignende?

Vidste du
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Seneste støoebeløb gik ;l:

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 støHebeløb gik Il:
Maj 2019: U16 Fodbolddrenge & U13 Fodboldpiger
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EGEBAKKENS CENTERRÅD
Formand 
Arne Jensen 
Tlf.:     4012 9043 
Mail:   arne.jen@fiberpost.dk 
NæsFormand / Kasserer 
Lissi Voss Jepsen 
Tlf.:     2714 5396 
Mail:   lissivoss@stofanet.dk 
Referent 
Finn Olsen 
Tlf.:     2025 7189 
Mail:   finn46olsen@gmail.com 
Medlem  
Bernt Striboll 
Tlf.:     7565 6266 
Mail:   berntstriboll@stofanet.dk 
Medlem 
Fritz Calundann 
Tlf.:     2531 9972 
Mail:   f.calundann@outlook.dk 
Ak;vitetsmedarbejder 
Dorte Strunge 
Tlf.:     2495 9024 
Mail:   dhs@horsens.dk 
Suppleant 
Dorthe Mogensen 
Tlf.:     4043 1363 
Mail:   dorthe@bondekone.dk 
Suppleant 
Else Bregendahl 
Tlf.:     6139 1568 
Mail:   esbregendahl@hotmail.dk

EGEBAKKENS VENNER

Formand: 

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     10/9          Krolwanen er 
ops;llet

Holdtræning m/ 
fysioterapeut.    

Lokalhistorisk arkiv

KL. 10:00 Stole/sidde 
gymnas;k    
                             
EDB  7/10

Engelsk 24/9        
hver 2. ;rsdag

Krea;vt 
korthold apales 
 
Indendørs 
bowling           
                   

Indianerwhist                

Cykeltræning på 
mo;onscykler

KL. 13:00 Petanque                

Patchwork   9/9               

Glaskunst  3/9                                    

Bridgehold 1 - 15/10           

Nørklehold  11/9 
 
EDB  9/10 

Kortspil  
2. + 4. torsdag/md

KL. 13:30 Sangkor 26/8 

Dart  30/9                           

Slægtsforskning 1/10         
 
Cykel hold 

Krolf 
fællestræning

KL. 19:00 Banko  
1. tirsdag i hver måned

Bridgehold 2 - 17/10                 

UGENTLIGE AKTIVITETER PÅ EGEBAKKEN 
EFTERÅR 2019

Yderligere oplysninger og `lmeldinger `l  
Ak`vitetsmedarbejder Dorte Strunge på tlf. 2495 9024

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 J 

 

Amerikansk lotteri sælges i pausen 
Gratis kaffe i pausen 

 

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


EGEBAKKENS VENNER: AKTIVITETER 
Af Je6e Jørgensen, Gruppeassistent
EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 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Torsdag d. 12. september kl. 18 

i Egebjerg 

 
Vi har bestilt tapas med vin – herefter er  
der forskellige muligheder: 
 

- Change kommer med lækkert undertøj 
- Alkymea har skønne produkter  
- Yoga for begyndere 
- Massage (mindre betaling) 
- Friendtex tøjsalg 

 
Der vil selvfølgelig også være mulighed for at  
sludre og hygge sig. 
 
Undervejs sørger vi for kaffe og chokolade 
Pris: 125 kr. for mad, drikkevarer, kaffe og 
chokolade 
 
Tilmelding og betaling senest d. 4/9 
Dorte på Egebakken 
Aktiviteten på Nørrevang 
 
De bedste hilsner  
Dorte Strunge og Liz Langfeldt 

Pigeaften på 
Egebakken  

	

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.	september	11.00	-13.00	

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 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   

 

     
 
 
 

 
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 vores medbragte kaffe/kage 
 

Tilmelding senest mandagen før  
på listen på Egebakken eller til  

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

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

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

 

Alle er velkomne / Hilsen Fredagsklubfestudvalget 



EGEBAKKENS VENNER: AKTIVITETER 
Af Je6e Jørgensen, Gruppeassistent
EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 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Egebakkens Venner

Torsdagscafé på Egebakken
10. oktober 2019 kl. 14

Entré inkl. kaffe/te og kage: 50 kr. Husk tilmelding!

Martin Mogensen fortæller  
om at være med i Siriuspatruljen 

Martin Mogensen, Gedved,  fortæller i 
ord og billeder om livet i Siruspatruljen, 
som han gjorde tjeneste ved fra 2004 til 
2006. Hvad gør man, hvis man pludselig 
står over for en isbjørn? Og hvordan over-
lever man, hvis uvejret sætter ind? Martin 

fortæller om årets gang ved slædepatruljen, om hverdagslivet 
på stationen, om slæderejserne og om dyrelivet i den nordøst-
lige del af Grønland. Med 
hundeslæde tilbagelagde 
han 10.000 km – heraf seks 
uger med samme makker 
uden at se andre menne-
sker. I tre måneder så han 
ikke solen!

SYNG	OG	SPIL	DANSK	AFTEN	

EGEBAKKENS	AKTIVITETSCENTER		
Kenni,	Hanne	og	Bakkekoret	vil	få	os	i	nostalgisk	stemning	

	Den	gamle	gartner		 Fiskerpigens	sang	 	
Lille	sommerfugl		 Ta´	med	ud	og	fisk	osv.	

Onsdag	den	30.	oktober	
19.00	–	21.00	

Mød	op	til	hyggeligt	samvær	og	sang.	

Entrè	30,-	kr.	inkl.	kage	og	kaffe	

Alle	er	velkomne	
Tilmelding	på	liste	på	Egebakken	senest	den	28.	okt.	

Centerrådet	
	

Egebakken		
Sundhedsdag	

Fredag	den	8.	november	2019	

10.00	–	13.00	

Influenzavaccination		

Horsens	Søndergade	Apotek	
Vi	gentager	succesen	med	mange	forskellige	stande	

	

Kom	og	vær	med	til	en	SUND	DAG	
	

	

																		
	
	
	
	
	
	

Alle	er	velkomne	

Hilsen	Centerrådet	og	Aktiviteten	
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Egebakkens Venner

Torsdagscafé på Egebakken
14. november 2019 kl. 14

Entré inkl. kaffe/te og kage: 50 kr. Husk tilmelding!

Selvfølgelig arrangerer Egebakkens Venner også torsdagscafé i 
november, men ved deadline for Broen er indholdet ikke ende-
ligt aftalt. Derfor beder vi dig holde øje med 

opslagstavlen på Egebakken 
og kigge under KOMMENDE BEGIVENHEDER på hjemmesiden

www.hanstedegebjerg.dk
Bestyrelsen



EGEBAKKENS VENNER: AKTIVITETER 
Af Je6e Jørgensen, Gruppeassistent
EGEBAKKENS ÅBNE AKTIVITETSCENTER 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EGEBAKKEN	
ONSDAG	DEN	20.	NOVEMBER	2019	

	MODESHOW	KL.	14.00	
														UDSALG	SPAR	OP	TIL	25	%	

EGEBAKKEN 
JULECAFÉ	

LØRDAG	DEN	30.	NOVEMBER		

10.00	–	13.00	

TOMBOLA	

200	gevinster	
	

SALG	AF	ÆBLESKIVER,	GLØGG				
OG	TARTELETTER	

Alle	er	velkomne	

Centerrådet/Egebakkens	Venner	

		
	

SLÆGTSFORSKNING	
Tirsdage	kl.	13.30-15.30	

Opstart	1.	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	

Egebakken	
Datastue/EDB	

Mandage	7/10	–	9/12	kl.	10-12	
Onsdage			9/10	–	11/12	kl.	13-15	

	 	 	 	 	

Begynder/øvede/individuel	undervisning	
	

• Undervisning	i	brug	af	PC/internet	
• Nem	ID	–	digital	post	
• Antivirusprogrammer	
• Scanning	
• Billedbehandling	
• Tablet/Android	
• IPad/IPhone	
	

Eget	udstyr	medbringes,	enkelte	
computere	til	rådighed.	

	

Udgift	til	materialer	150	kr.		
	

Tilmelding:	
	

Vejleder	Erling	Nielsen		
kp.44@stofanet.dk			 Tlf.	21	40	71	85	
	

Aktivitetsmedarbejder	Dorte	Strunge	
dhs@horsens.dk			 Tlf.	24	95	9024	

EGEBAKKEN 

JULECAFÉ	
LØRDAG	DEN	30.	NOVEMBER		

10.00	–	13.00	

TOMBOLA	

200	gevinster	

SALG	AF	ÆBLESKIVER	&	GLØGG				

Alle	er	velkomne	

Centerrådet/Egebakkens	Venner



ARRANGEMENTER

MIDTERSIDE 1

Med forbehold for ændringer
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SEPTEMBER
3/9 

KL. 19:00
BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

12/9 
KL. 14:00

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

12/9 
KL. 18:00

PIGEAFTEN PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER 
HUSK TILMELDING!

19/9 
KL. 17-21

HØSTFEST PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER 
HUSK TILMELDING!

24/9 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

28/9 
KL. 14:00

FÆLLESSANG PÅ EGEBAKKEN 
CENTERRÅDET 
MØD OP!
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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 
HUSK TILMELDING!

9/10 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

10/10 
KL. 14:00

TORSDAGSCAFÉ PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER 
HUSK TILMELDING!

16/10 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

19/10 
KL. 14-16

FÆLLESSANG PÅ EGEBAKKEN 
CENTERRÅDET 
MØD OP!

23/10 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

26/10 OKTOBERFEST 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

29/10 
KL. 19:00

BANKOSPIL I KLUBHUSET 
VED EGEBJERGHALLEN 
STØTTEFORENINGEN EIF

30/10 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

30/10 
KL. 19:00

SYNG OG SPIL DANSK AFTEN 
GIRO 413 PÅ EGEBAKKEN 
CENTERRÅDET / HUSK TILMELDING!

NOVEMBER
1/11 

KL. 17:00

FREDAGSKLUBBEN PÅ EGEBAKKEN 
FESTUDVALGET EGEBAKKEN 
HUSK TILMELDING!

5/11 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

6/11 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

6/11 
KL. 17:45

BOWLING OG BUFFET! 
HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING  
HUSK TILMELDING! 

8/11 
KL. 10:00

SUNDHEDSDAG PÅ EGEBAKKEN 
INFLUENZA VACCINATION

13/11 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

14/11 
KL. 14:00

TORSDAGSCAFÉ PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER 
HUSK TILMELDING!

20/11 
KL. 14:00

SMARTEX PÅ EGEBAKKEN 
MODESHOW

20/11 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

21/11 
KL. 19:00

MENIGHEDSMØDE 
KIRKEHUSET STÆNGERVEJ 1 
HUSK TILMELDING!

23/11 
KL. 14:00

FÆLLESSANG PÅ EGEBAKKEN 
CENTERRÅDET 
MØD OP!

27/11 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

30/11 
KL. 10:00

JULETOMBOLA PÅ EGEBAKKEN 
CENTERRÅDET OG EGEBAKKENS VENNER

DECEMBER
1/12 

KL. 10:00-16:00
JULEMARKED 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

3/12 
KL. 19:00

BANKOSPIL PÅ EGEBAKKEN 
EGEBAKKENS VENNER

4/12 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

4/12 
KL. 18:00

JULEMØDE MED BUFFET, SANG OG LOTTERI 
HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING  
HUSK TILMELDING!

11/12 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS

18/12 
KL. 19:00

BANKOSPIL 
EGEBJERG FORSAMLINGSHUS



GUDSTJENESTER

MIDTERSIDE 2

HANSTED KIRKE LUNDUM KIRKE

Med forbehold for ændringer

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

01/09 - kl. 9:00 Lone Buhl Pedersen/ Gudstjeneste

08/09 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste     

15/09 - kl. 10:30 Søren Jensen / Høstgudstjeneste     

22/09 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste     

29/09 Ingen tjeneste - der henvises til Østbirk

06/10 - kl. 08:30 Søren Jensen / Jagtgudstjeneste     

13/10 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste     

20/10 - kl. 9:00 Lone Buhl Pedersen/ Gudstjeneste

27/10 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste     

3/11 - kl. 17:00 Søren Jensen / Alle Helgens Dag

10/11 - kl. 09:00 Peter Hansen Tast / Gudstjeneste

17/11 - kl. 10:30 Søren Jensen / Gudstjeneste     

24/11 - kl. 9:00 Torsten Ringgaard/ Gudstjeneste  
(Sidste søndag i kirkeåret)

EGEBAKKEN

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

25/09 - kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste     

30/10 - kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste     

27/11 - kl. 14:45 Søren Jensen / Gudstjeneste     

DATO / TID PRÆDIKANT / INFO

SEPTEMBER
LUNDUM KIRKE ER LUKKET PGA 
RENOVERING

OKTOBER
LUNDUM KIRKE ER LUKKET PGA 
RENOVERING

3/11 - kl. 15:00 Søren Jensen / Alle Helgens Dag

17/11 - kl. 09:O0 Søren Jensen / Gudstjeneste
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Find al;d en opdateret 
GUDSTJENESTELISTE på 
gra;s-appen ”Kirkekalender”
;l din mobiltelefon.



Projekt Grusgraven - BREAKING NEWS
Plan – og Miljøudvalget bevilgede på sit første møde efter 
ferien kr. 173.000 til vores projekt om at gøre Grusgraven 
til et rekreativt område. Lokalrådet siger tak for bevillingen, 
som betyder, at vi nu kan gå i gang med projektet, og på 
vores møde 21. august drøfter udvalget proces og 
handleplan for det videre arbejde. Vi efterlyser også flere 
frivillige til arbejdet – send en mail eller ring til 
undertegnede på henrik.meldgaard@gmail.com eller på 
telefon 2048 6570.

Busrute 107
Her i sommerens løb er rute 107 stort set forsvundet fra 
vejene – det er en del af Region Midts store sparerunde. 
Rute 107 skal fremover fungere som skolebus morgen 
og eEermiddag, mens rute 112 `l Østbirk på nogle 
afgange også betjener Gedved. Ruten bliver ikke lagt 
om, så det nordlige Egebjerg får langt til bussen. Dette 
har Lokalrådet gjort opmærksom på, men indtil videre 
er ruten som vanligt ad Rådvedvej.

Trafik
Mange lastbiler og for så vidt også pendlertrafik 
nordfra benyaer sig af ’genvejen’ ved at dreje ind af 
Rådvedvej og via Egebjergvej komme `l Horsens. Det 
giver en intensiv trafik, især om morgenen og om 
eEermiddagen, og det er ikke ideelt for os i Egebjerg 
med al den gennemkørende trafik forbi skolen. 
Horsens Kommune undersøger derfor på foranledning 
af Lokalrådet, om der kan skiltes således, at i hvert fald 
lastbilerne forbliver på Omfartsvejen ind `l Horsens.

LOKALRÅDET FOR HANSTED-EGEBJERG: NYT FRA LOKALRÅDET  
Tekst: Henrik Meldgaard / Foto: Jimmy Augustsen

Sidste nyt fra Lokalrådet

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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Grunde i Egebjerg bliver revet væk!
Det er så aarak`vt at bo i Egebjerg, at hovedparten af 
grundene i den nye udstykning ved Egebjerggård blev 
revet væk på en formiddag. 17 af grundene på 
Guldstjernen blev solgt i løbet af få `mer, og på 
Følfoden og Storkenæbbet har der også været stor 
eEerspørgsel – og nogle af ejerne er allerede i gang på 
deres nye grunde, så de inden længe kan blive nye 
beboere i Egebjerg.

BROEN SEPTEMBER 2019                                                                                                                                                          hanstedegebjerg.dk

Langagergård
Lokalrådet har gennem de sidste snart to år presset på 
for at få forbedret adgangsvejen `l Langagergård – og 
iflg. Horsens Kommune er det nu lykkedes at få en 
brugbar plan fra projektudvikleren og ejeren, så der nu 
kun mangler en godkendelse fra poli`et. Forhåbningen 
er, at arbejdet kan påbegyndes sidst på året. 

Vejarbejde
Vi har i Lokalrådet eEerlyst bedre informa`on `l 
beboerne i et område, inden kommunen eller andre 
entreprenører går i gang med vejarbejde. Sidste 
eksempel er Skovvej – og her oplyser kommunen, at 
arbejdet er færdigt med nyanlagt fortov frem `l 
Vandværksvej.

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


Siden sidst, hvor vi i Rådved blev begavet 
med 100.000 `l projekt Tryg Landsby, har 
borgerne meldt sig på `l forskellige 
projekter, hvor der snakkes om ønsker, 
muligheder mm. Inden længe skal der 
kaldes sammen `l endnu et stormøde, 
hvor der vil blive taget s`lling `l, hvad der 
er muligt inden for den økonomiske 
ramme. 

Skt. Hans blev heldigvis muligt at gennem-
føre i år, hvor vi var en stor gruppe, der 
nød medbragt mad i telt, inden bålet blev 
tændt og Midsommervisen sunget. 

Lige om hjørnet holder vi vores tradi-
`onelle sommerfest ved Rådved Maskin-
fabrik  med helstegt paaegris og stort 
salatbord. 

Den 7. september er der inviteret `l 
fællestur `l Sandskulpturerne i Søndervig  
og besøg i Hostahaven lige udenfor 
Ringkøbing. 

Lørdag den 19.oktober gentager vi igen 
Æbledagen på Rådvedvej 75, hvor folk 
kommer med egne æbler, som kan blive 
presset `l saE og der vil være mulighed 
for fællesspisning. 

Årets sidste event bliver juletræstænding  
søndag den 1. december ved Rådved  
Maskinfabrik – så er det spændende om 
forskønnelsesgruppen i projekt Tryg 
Landsby har nye `ltag i ærmet.

RÅDVED BORGERFORENING: SKT. HANS 
Tekst: Hanne Nørto^ Rasmussen / Foto: Kenny Jensen

Ak;viteter i Rådved
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KFUM spejderne i Egebjerg tilbyder... 
- Familiespejd et tilbud til familier med børn fra 3 år.  
 
 
Familiespejd har indtil nu været den enhed hos KFUM spejderne, der repræsente-
rer vores yngste spejdere og deres familier, men vi oplever et stigende behov for 
et tilbud, der kan omfatte hele familien. På baggrund af dette har vi valgt at fjerne 
aldersbegrænsningen på 6 år… så Familiespejd nu er et tilbud til familier med børn 
fra 3 år. 
 
Vi mødes som udgangspunkt den første søndag i måneden, hvor forældre og børn 
i fællesskab deltager i aktiviteter, der gør alle klogere på den natur og de menne-
sker, der omgiver os. Aktiviteterne bærer præg af traditionelt spejderarbejde så 
som bålmad, hike, pionering  m.m. Tilbuddet er ikke en række vilde aktiviteter, 
men aktiviteter som børnene kan være med i hver på deres niveau, og hvor man 
som familie bliver en del af et fællesskab med andre familier 

Vi afholder vores første klanting (planlægningsmøde for det kommende spejderår)  
torsdag d. 12. september kl. 19.00 i spejderhuset Egekvisten, Egebjergvej 172. 
 

Sammen rykker vi verden med vilje! 

Har du/I lyst til at høre nærmere kontakt da familiespejdkoordinator Christina Rasmussen: 

 - Oesterhoejsvej28@gmail.com  

 - Eller find os på Facebook  
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KFUM SPEJDERNE: BÆVER HIKE 
Tekst/Foto: Villy Mathiasen

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

og får en gammel udgave ud.
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Bæverne gik 10 kilometer
Bæverspejderne i Egebjerg samledes lørdag d. 22. juni i 
strålende solskin for at prøve kræfter med en 10 km hike. 
  
EEer at alle havde fået fyldt vandflaskerne, gik turen 
mod søen og videre ind i skoven, for ruten var i år lagt 
inde i skoven. Det meste af `den var der dejlig flot 
natur og dyreliv at se på, og eEer flere drikkepauser 
undervejs nåede vi Gedvedsiden af skoven. Der spiste 
vi vores madpakker, inden vi skulle ud i solen og 
varmen igen, for rutens vendepunkt var Brugsen i 
Gedved, hvor vi fik en is og fyldt diverse vandflasker, 
inden vi gik mod Egebjerg igen. Vi fik dog en lille pause 
hjemme hos Villy, inden vi igen gik ind i skoven ved 
Troldebroen og videre langs åen `l søen, hvor den 
sidste pause var. Der havde Rasmus lidt brændstof `l 
musklerne, så vi alle kunne klare det sidste stykke op 
ad bakken `l Spejderhuset. 

Vi nåede de 10 km, inden der var gået 5 `mer, som var 
opgaven. Derfor kunne vi sluae en god hike med at 
uddele vandreskjolde `l alle de bævere som deltog. 

Tak for en dejlig vandretur til alle bævere samt forældre 
og hund som deltog.

Det er lidt sejt at vandre 10 kilometer, når man er 6-7 år - det gjorde bæverspejderne i juni.



Egebjergs bævere bedst i Horsens

Musløbet er en turnering, hvor spejderne skal dyste i 
forskellige spejderfærdigheder, og under årets tema 
“Vikinger” skulle de inddelt i deres bander og familier 
bl.a. skyde med bue og pil, læse runer, præge en mønt, 
føle og huske med bind for øjnene og gennemføre en 
forhindringsbane. På hver post blev spejderne bedømt 
på selve opgaveløsningen, men også samarbejde, 
engagement og fremtoning. 

Da dagen var omme, og vinderne blev udråbt, havde 
Egebjergs bævere scoret allerflest point i deres 
aldersgruppe. Ulvene klarede sig også rig`g godt og 
hentede en meget solid 3. plads i deres aldersgruppe. 

Musløbet bliver arrangeret af Sct. Georg Gilderne, og 
blev i år atoldt i Ølsted skov. Der var i år 27 hold der 
deltog, fordelt på 3 aldersgrupper.
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Egebjergs bævere og ulve var på den årlige tværkorpslige turnering for Horsens og omegn, Musløb 2019 og 
klarede sig meget flot.
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KFUM SPEJDERNE: MUSLØB 
Tekst/Foto: Villy Mathiasen



Houens Odde spejdercenter - en udsøgt perle i Kolding Fjord fyldt af 180 små spejdere i alderen 6-10 år i blå og 
grønne uniformer fra forskellige spejdergrupper landet over. Det var rammen omkring årets sommerlejr for 
Egebjergs bævere og ulve i Kr. Himmelfartsferien.
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Ramasjang på Houens Odde Spejdercenter
Sommerlejr fyldt med sjove, udfordrende og spændende ak;viteter - og så i fantas;sk vejr på landets 
bedste centerlejr. Så kan en rigtig spejder ikke ønske sig mere.

Ulvene ankom dagen før bæverne og fik opbygget lejrplads i en lille lysning afgrænset af de store løvtræers 
kroner og med udsigt lige ned `l en vig af Kolding Fjord, hvor vi også havde egen badestrand. Bedre lejrplads `l 
en sommerlejr er vist svær at finde. Telte blev rejst, masteseglet kom op, spiseborde blev pioneret og en 
overdækket bålplads blev lavet - alt sammen ved fælles hjælp.
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KFUM SPEJDERNE: HOUENS ODDE SPEJDERCENTER 
Tekst: Maria Denbæk / Foto: Villy Mathiasen



Ulvene var om aftenen inviteret til fest.  
Med inspiration hentet i Ramasjang havde Hou-mændene klædt sig ud. “Motor Mille” havde planlagt fest for alle 
180 børn. Den “sure mand” havde dog været på spil, da han hader musik, børn, saEevand og popcorn, og han 
havde stjålet festen, så spejderne måae ud på en mission for at redde den. Det lykkedes heldigvis, og den sure 
mand blev fanget, og så blev der ellers festet.
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KFUM SPEJDERNE: HOUENS ODDE SPEJDERCENTER 
Tekst: Maria Denbæk / Foto: Villy Mathiasen
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Dagen, hvor bæverne ankom, var der planlagt ak`viteter hele dagen. Bæverne var ude og fange vanddyr med 
net og fik kigget nærmere på både rejer, krabber, vandmænd og snegle. Alt imens var ulvene i krea`vt værksted 
og lavede læderdyr `l uniformen. 
Om eEermiddagen var heltene fra Ramasjang aaer på banen, og vi lavede bl.a. lagkager med Rosa, spillede musik 
med Onkel Reje, fandt på skøre jokes med Onkel Rejes sure sokker, og der blev øvet førstehjælp med Sikker og 
søn. Om aEenen havde vi lejrbål hjemme i egen lejr med sang og sketches.
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Lørdagen bød på sejlads for både bævere og ulve på Kolding Fjord. Bæverne var med på den store havtømmer-
flåde Hugin, hvor de var ude omkring en ø, hvor en stor skarvkoloni ynglede, og vi så også meget nysgerrige “flyvende 
pingviner” - nok nærmere kendt som alke. Ulvene var ude i Meginjoller og brugte sejl og vind til at komme hur`gt 
derudaf. Senere på dagen fik bæverne frems`llet kopper af kokosnødder og enkelte fik lavet navneskilte i horn. 
Ulvene var imens på orienteringsløb i skoven på Houens Odde.

KFUM SPEJDERNE: HOUENS ODDE SPEJDERCENTER 
Tekst: Maria Denbæk / Foto: Villy Mathiasen



Badetøjet blev fundet frem fra taskerne, og der blev badet resten af eftermiddagen, lige til vores dejlige madtante 
havde aEensmaden klar. Tidevandet var om eEermiddagen lavt så vi kunne besøge de shelters, der lå ude i vores 
vig.

KFUM SPEJDERNE: HOUENS ODDE SPEJDERCENTER 
Tekst: Maria Denbæk / Foto: Villy Mathiasen
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Lørdag aEen bød på fælles lejrbål for alle grupper. 
Ramasjangheltene havde fundet gode sange, der var 
udvalgt de bedste jokes fra “Onkel Rejes sure sokker”, 
der blev fremført af modige spejdere foran alle, og vi 
sluaede med en godnathistorie fra “Rosa”.
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Søndagen stod på at nedbryde lejren og få de rig`ge 
strømper i den rig`ge taske. Forældrene fik træae 
unger hjem - fyldt med fantas`ske spejderoplevelser. 

Alt i alt en rig`g god lejr, hvor både bævere og ulve i 
høj grad også fik blod på tanden `l at fortsæae 
spejderlivet i de kommende år, så deres drøm om at få 
lov `l at sove i de flydende shelters kan blive indfriet.
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: EN GRAVER GRAVER GRAVE  
Tekst og foto: Merete Nørgaard
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”Ja, det er så noget af det eneste, vi ikke gør!” smiler 
Ole Leth og fortæller at, netop de store kistehuller, 
sørger en special-entreprenør for at grave, når det er 
nødvendigt. Handler det om urnenedsæaelser, graver 
de godt nok hullerne selv; 40x40 cm og 80 i dybden. 

Vi sidder i gravernes hule, en lille hvidmalet bygning 
placeret i det ene hjørne af Hansted kirkegård. De få 
kvadratmeter fungerer både som kontor, som 
omklædning, som spisestue og værksted. Her er både 
hyggeligt og lunt sådan en bleggrå mandag i starten af 
august.

En graver graver grave
Store sten, plæner, knæhøje hække, snorlige parceller der emmer af længsel og savn eller blot et navn; en 
anonym placering under et tæppe af græs, træers skygge, tæt om kirken, yderst i rækken. Hansted kirkegård er 
både en ;dsrejse og en levende fortælling om mange døde.  
Her arbejder graverne – og med sådan en ;tel forklarer arbejdet vel nærmest sig selv.

Ole Leth er graver; det har han været i henved 20 år. 
De første mange år som graver i Lundum og for syv år 
siden også i Hansted. Før graverlivet var han postbud. 

Han har det overordnede ansvar; fordeling af 
mandskab og `mer, planlægning af sæsonen, kontakt 
med de pårørende, vedligeholdelses-aEaler for grav-
steder, regnskab og alt det andet administra`ve der i 
øvrigt følger med for at få en kirkegård `l at fungere.

Ole Leth (tv.) og Leif Mølsted Ibsen (th.) på Hansted kirkegårds 
lille ”udendørslager”.
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Postbuddet og op;keren

Graver Ole Leth (tv.) og medhjælper Leif Mølsted Ibsen.



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: EN GRAVER GRAVER GRAVE  
Tekst og foto: Merete Nørgaard
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Nye ;der, nye skikke 
Hansted kirkegård er både et roligt, rart og 
ukompliceret sted at færdes som gæst. Gennem årene 
har måden vi omgås de døde, dødsfald og begravelse 
ændret sig radikalt. Frem `l 1800-tallet var det stadig 
skik og brug, at de, der stod den afdøde nærmest, 
vaskede liget, klædte det i linned og lagde det ”på strå”; 
hvilket betød, at liget stod fremme i stuen en uges `d, 
før det blev lagt i kisten og begravet.

I dag er de pårørendes opgaver oEe lagt i hænderne på professionelle folk – plejere, bedemænd, præster og 
gravere. Dog er det som regel stadig de pårørende selv, der sørger for dødsannoncen i avisen, bærer kisten og 
mange gange også arrangerer en eEerfølgende mindehøj`delighed.
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Aneoe Valbæk Ewers har været gravermedhjælper siden 2012.

Den anden fuld`dsansaae er Aneae Valbæk Ewers. 
Hun er gravermedhjælper, og det har hun været i både 
Lundum og Hansted siden november 2012. Før det var 
hun op`ker, men ved noget, der kan minde om 
`lfældigheder, fik hun pludselig mulighed for en fem 
ugers ansæaelse for at hjælpe med grandækningen et 
år – og så blev hun hængende.

Sjælen skal følge med 
Der var også stor fokus på at sikre den afdødes sjæl en 
ordentlig afsked.  Alle, også børnene, skulle helst både 
se, røre og måske endda kysse den afdøde, og man 
spiste, drak og sang i vågestuen, så liget ikke skulle være 
alene. Man kunne også åbne et vindue, for at hjælpe 
sjælen på vej – og for at forhindre den afdødes sjæl i at 
vende tilbage, kunne man binde storetæerne sammen, 
bære liget ud med fødderne først, eller måske ligefrem 
mure den dør til, som det var blevet båret ud af. 

På kirkegårdskontoret hænger der oversigtskort for både Hansted og Lundum kirkegårde. Her er det kortet over Lundum.



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: EN GRAVER GRAVER GRAVE  
Tekst og foto: Merete Nørgaard
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Gravsten eller trækors 
Hvor kirkegården engang var underlagt en vis rangorden – de fine folk lå tæaest på kirken (eller endda helt inde 
i den) og de faggste (eller mest syndige og vantro) måae tage `l takke med de yderste rækker, er der i dag ikke 
længere ”faste pladser”.  På graverkontoret hænger et oversigtskort med knappenåle, der viser hvilke ledige 
steder, man frit kan vælge.  
På samme måde er der sket et skiEe i udsmykningen af graven – fra store mausoleer og udhuggede sten for fine 
folk `l det berømte ”frønnede bræt” der var hvad, det kunne blive `l i Jens Vejmands `lfælde. I dag udsmykker 
folk graven, som de vil, og man kan ikke ud fra udsmykningen alene læse den afdødes status.

Hensynet fylder  
”Det ændrer sig hele `den. Bare på 
de år, vi har været her, kan vi også 
se, der er sket en forandring. I dag 
er der langt flere bisæaelser end 
begravelser f.eks. – og mange gange 
hører vi fra dem, der reserverer et 
gravsted på forhånd, at de ønsker at 
blive bisat, fordi de ikke vil være `l 
besvær for de eEerladte, ” fortæller 
Aneae Valbæk Ewers. 
I samme takt ændrer kirkegården 
derfor også karakter. Urner fylder 
mindre, og dermed opstår der nye 
muligheder for alterna`ver pladser 
som for eksempel de mere åbne 
plæner, en rummelig fællesgrav eller 
gravsteder mellem høje træer - side 
om side med de kistebegravedes 
lidt større parceller.



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: EN GRAVER GRAVER GRAVE 
Tekst og foto: Merete Nørgaard
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To gravere plus det løse 
I sæsonen er de flere end blot Ole og Aneae. Sæsonen 
er sommeren - som er lig med en markant s`gning i 
antallet af opgaver over det hele. Der skal trimmes, 
klippes, plantes, vandes og luges – og der bliver derfor 
kaldt ekstra mandskab ind for at kunne nå det hele. 
Den ekstra arbejdskraE har de i Leif Mølsted Ibsen som 
foreløbigt har ansæaelse frem `l jul, og i Emil 
Schiønnemann, som er ansat i fleksjob med ugentlige 
`mer fordelt både sommer og vinter. 
I vintermånederne drosler naturen ned igen, gran-
dækningen overtager de fleste gravsteder, og kræfterne 
kan bruges på nogle af de vedligeholdelsesopgaver, 
sommeren sjældent levner `d `l.

Rækken af opgaver 
Graverne holder nemlig også kirken ved lige. De gør 
rent både i rummene, udenom og i hele Kirkehuset. 
Derudover er der faste vagter i forbindelse med alt det, 
der sker i kirken `l gudstjenester, vielser og andre 
arrangementer, som kirken i både Lundum og Hansted 
så fliggt bliver brugt `l.   
De sørger for lyset, varmen, mikrofoner og lyd, 
salmenumre på væggen, klokkeringning – som godt 
nok er automa`sk, men ikke mere automa`sk, end at 
de også manuelt må svinge rebet en smule ved hver 
gudstjeneste – og så sørger de i øvrigt for at tage godt 
imod de besøgende, der kommer.
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Så det er det 
Graver, kirketjener, handyman og problemknuser. Det 
er det, de laver, graverne. Blandt andet.  
”Ja, du kan roligt sige, vi har et ret alsidigt job – og vi 
kan lide det,” siger både Ole og Aneae enigt, og eEer 
sådan en frokostpause-snak og endnu en runde på 
kirkegårdens fredfyldte s`er, forstår jeg meget bedre, 
hvad de mener. 

Forskellen på begravelse og bisæoelse – forklaret af ”Den Danske Ordbog”. 
BEGRAVELSE:  

1. Den handling med tilhørende ceremoni at tage afsked med en afdød person, fx i en kirke eller et kapel. 
1a. Det at begrave en afdød person ved at sænke kisten med den afdøde ned i en grav, fx på 
       kirkegården. 

Synonymer: Jordfæstelse; Gravlæggelse 
BISÆTTELSE:  

1. (Kirkelig) ceremoni hvor man tager afsked med en afdød person inden kisten med den afdøde 
køres ;l krematoriet. 

2. (Kirkelig) ceremoni hvor man tager afsked med en afdød person inden kisten anbringes et 
permanent sted, fx i et gravkapel; bruges bl.a. som fyrstebegravelser.

FAKTABOKS

Hansted Kirke

Emil Schiønnemann hjælper ;l på Kirkegården året rundt.
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Indvendig istandsættelse af Lundum Kirke
Som det er mange bekendt, har Lundum menighedsråd længe arbejdet for at skabe et kirkerum med større 
fleksibilitet og en bedre komfort. 
Det er nu lykkedes både at skaffe midler og `lladelser, så vi fra midt august `l slutningen af oktober 2019 vil 
lukke kirken, mens en del af arbejdet står på. I luknings-perioden henviser vi `l Hansted kirke. 

Menighedsrådet har udarbejdet projektet sammen med arkitektfirmaet Linjen. Der vil blive installeret et nyt 
varmesystem med elvarme under kirkebænkene, og der vil blive ændret på kirkebænkenes placering forrest i 
kirken. 

KORSKIBTÅRNRUM

VÅBENHUS

MONTERING AF MOTOR
PÅ LUGE SOM LUKKER 
NÅR VARMEANLÆGGET 

AKTIVERES

MONTERING AF MOTOR
PÅ LUGE SOM LUKKER 
NÅR VARMEANLÆGGET 

AKTIVERES

DØBEFONT 
FLYTTES

NYE HØJTSIDDENDE
LYSEKRONER 

NYT FRONTPANEL

NY GULVBELÆGNING
LAGT I SILDEBENSMØN-

STER TILSVARENDE 
GULV I TÅRNRUM

NY LYSEKRONE 
MED 18 LED-BLUS

LYSEKRONE FRA SKIB
ISTANDSÆTTES OG
FLYTTES TÅRNRUM

KIRKENS VÆGGE 
RENSES FOR SOD 

OG NYKALKES

NY RINGKRONE 
MED 8 LED-BLUS

MALING AF VINDUER 
OG MONTERING AF

KONDENSRENDE

NY EL-TAVLE INKL. STYRING
AF NYT VARMEANLÆG

BÆNKE OMBYGGES 
MED RØROVNE UNDER

BÆNKESÆDERNE

KALORIEFEREANLÆG
NEDBRYDES OG 
ERSTATTES MED 

RØROVNE

NYT SKAB FOR OPBEVARING
AF EKSTRA STOLE

TRE BÆNKE TAGES 
NED OG STILLES 

I DEPOT

AN.3.01

GULV I KOR 
MALES

GULV UNDER 
BÆNKE MALESNYT SKAB FOR 

OPBEVARING

SAG:

TEGN. AF: KONTR. AF: DATO:

MÅL:

EMNE:

SAGS NR. TEGN. NR.

ALLEGADE 45   www.linjen.dk  

ARKITEKTER MAA

8700 HORSENS  CVR: 77 97 60 19  info@linjen.dk T:+45 7562 6455 . . . . .

REV.:
-

1 : 100

LUNDUM KIRKE - INDV. ISTANDSÆTTELSE
STUEPLAN
CHO MRA 12.04.2018

2077 AN.1.01

PROJEKT

Det vil skabe et rum foran koret, der kan give plads `l, at døbefonden flyaes ud på gulvet og således kommer `l 
at stå mere frit. 

I øjeblikket har menighedsrådet en ansøgning inde ved Horsens Provs` for 2020 om indvendig kalkning og 
forbedret belysning. Svaret foreligger ikke i skrivende stund. Det er glædeligt, at små kirker i små sogne 
`lgodeses med midler, så der også dér kan skabes `dssvarende kirkerum.
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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 
Mails:  

hansted.sognhorsens@km.dk 
lundum.sogn@km.dk 

Henvendelse vedr. fødsel, dåb, aoester, 
navneændring m.v.

KIRKEKONTORET

ÅBNINGSTIDER

KORDEGN

Mandag og fredag… kl. 09:00-11:00 
Onsdag… kl. 13:00-15:00

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

 
Præsten har ingen fast kontor;d, men enhver 

er al;d velkommen ;l enten at ringe eller 
skrive for en apale.

Få overblik over alle gudstjenester og 
ak;viteter i Lundum og Hansted kirker 

ved at hente appen ”Kirkekalender” ;l din 
mobiltelefon.

www.hansted-kirke.dk  
www.lundum.dk

HJEMMESIDER

HUSK: Der er al`d 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 ;l at komme ;l 
gudstjeneste i kirken? 

… så gør endelig brug af Lundum og Hansted 
pastorats kirkebilsordning. Kirkebilen bes;lles 

ved at tage kontakt ;l pastoratets kordegn, 
Merete Nørgaard, enten via mail 

(hansted.sognhorsens@km.dk) eller per telefon 
(7565 6141). Henvendelsen skal senest være 

Merete i hænde kl. 10:30 fredag, så vil hun 
bes;lle kirkebilen i det reoe ;dsrum.  

Husk, at hvis du har brug for at få kørestol eller 
lignende med i bilen, skal du oplyse det ved 
bes;lling, 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
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Søren Jensen 
Tlf. 7565 6412 / Mail: sojen@km.dk

mailto:hansted.sognhorsens@km.dk
mailto:hansted.sognhorsens@km.dk
mailto:mern@km.dk


Aktiviteter i efteråret

LUNDUM OG HANSTED SOGNE: SÆRGUDSTJENESTER & AKTIVITETER I EFTERÅRET 
Tekst og foto: Kordegn Merete Nørgaard
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I Hansted Kirke starter vi hold med babysalmesang 3-4 gange om året. Til babysalmesang synger vi, lyHer Il smuk musik, 
blæser sæbebobler, danser og en masse andre Ing, som taler Il sanserne og følelserne. Det hele foregår i en rolig atmosfære 
og programmet bygger på gentagelse, så babyerne eXerhånden kan genkende ruInerne, og vi sammen kan bliver fortrolige 
med kirkes fordybende rum og sange. 

Programmet i kirken varer en god halv Ime, dereXer går vi ned i kirkehuset og drikker en kop the/kaffe og spiser en 
småkage. Her sidder vi oXe i en lille Ime og snakker om alt mellem himmel og jord. 

Babyer mellem 1 og 12 måneder er velkommen sammen med sin mor, far eller en bedsteforælder. Kirkesanger og 
musikpædagog Anine Henriques står for babysalmesangen. Hun har mange års erfaring med musikundervisning af både 
børn, unge og voksne. 

Forløbet koster i alt 100 kr., som betales via MobilePay, når du har fået en bekræXelse på, at du er optaget på holdet. 
7-8 TIRSDAGE I EFTERÅRET 2019 KL. 10:30 - 12:00 I HANSTED KIRKE OG KIRKEHUS: 

HOLD 1 - DATOER:  20/8 - 27/8 - 3/9 - 10/9 - 17/9 - 24/9 - 1/10 - 8/10 
HOLD 2 - DATOER:  22/10 -29/10 - 5/11 - 12/11 - 19/11 - 26/11 - 3/12

Babysalmesang

Tilmelding og spørgsmål til Anine Henriques på e-mail: hastedkirke.anine@gmail.com

JULEKONCERT MED BAKKEKORET OG  
HANSTED KIRKEKOR

Bakkekoret og Hansted Kirkekor slår igen i år 
stemmerne sammen ;l en festlig julekoncert i 

Hansted Kirke.  

DET SKER ONSDAG 4. DECEMBER KL. 19:30.  

Alle er velkomne

Beboere på Hansted kloster og Hansted kirkekor 
inviterer til efterårskoncert i klosterets smukke kirkesal. 

Efter koncerten er der kaffe, kage og fællessang i 
klosterets fællesrum. 

Det er ganske gra;s, og alle er velkomne. 
Det sker onsdag d. 2. oktober kl. 15:00

EFTERÅRSKONCERT MED FÆLLESSANG
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LUNDUM OG HANSTED KIRKE: AKTIVITETER I EFTERÅRET  
Tekst: Merete Nørgaard 

Ak;viteter i eperåret
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Sognepræst Søren Jensen, kirkesanger Anine Henriques 
og gravermedhjælper Annette Valbæk Ewers står for 
arrangementerne. Vi håber, at mange har lyst at være 
med igen i denne sæson. Det er fortsat gratis at deltage, 
men tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af 
mad. 
Kontakt Kordegn Merete Nørgaard på mail: 
hansted.sognhorsens@km.dk eller tlf: 7565 6141 i 
åbnings`den, og fortæl, hvor mange voksne og hvor 
mange børn, I gerne vil `lmelde. 
Seneste frist for `lmelding er al`d ugedagen før; dvs. 
når pusterummet er en `rsdag, skal `lmelding ske 
`rsdagen før osv.

Lundum og Hansted pastorat forsøger fortsat at skabe 
pusterum i en travl hverdag. Fire hverdage i dette efterår 
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 Hansted kirke, hvor der er et lille oplæg 
eller andagt –ofte med bevægelse– og fællessang, inden vi 
eEerfølgende spiser sammen i Kirkehuset.

PUSTERUMMET

Dato Tid Sted Seneste -lmelding

27/08 17:00 Hansted kirke og kirkehus Tirsdag 22/08

25/09 17:00 Hansted kirke og kirkehus Onsdag 18/09

24/10 17:00 Hansted kirke og kirkehus Torsdag 17/10

25/11 17:00 Hansted kirke og kirkehus Mandag 18/11

FOF i Horsens–Hedensted–Vejle har endnu engang 
planlagt en række spændende højskoleformiddage, der 
foregår i Kirkehuset i Hansted. Første højskoledag er 
den 18. september 2019 kl. 10:00 – ca. 13:00. 
Der er i alt planlagt otte højskoleformiddage og det koster 
625 kr. for hele sæsonen. 
Tilmelding foregår direkte til FOF på tlf: 7625 8988, 
hold nr.: 195786 (Lundum-Hansted) 
Foldere med det fulde program kan hentes i Kirkehuset 
og kirkerne i både Lundum og Hansted. Det kan også 
ses på FOFs hjemmeside under ”Foredrag og debat” / 
”Højskole formiddage 2019-2020”.

HØJSKOLEDAGE I KIRKEHUSET, HANSTED

BØRNEKORET øver hver onsdag eftermiddag på Egebjerg-
skolen i musiklokalet, og det er for både piger og drenge 
fra 3.–5. klasser. Koret medvirker engang imellem til guds-
tjenester og særgudstjenester, og korets leder er Anine 
Henriques.  
For at blive optaget i børnekoret, skal Anine kontaktes via 
mail: hanstedkirke.anine@gmail.com. Man kan også bare 
møde op i musiklokalet og prøve en time.

HAR DU LYST TIL AT SYNGE I KOR?

VOKSENKORET - Har du en korsanger gemt i maven? 
Kunne du tænke dig at synge sammen med andre i munter 
og hyggelig stemning? Har du lyst til at få din stemme 
trænet? Har du mod på at lære nye sange og synge fler-
stemmige satser? Så er du måske et nyt medlem af Hansted 
Kirkekor.  
Koret synger forskellige stilarter, både klassisk og rytmisk. 
Vi øver i Kirkehuset ved Hansted kirke hver onsdag fra  
kl. 16-17.30 og optræder i forbindelse med forskellige 
arrangementer i og udenfor kirken ca. 6-8 gange om året.  
Kontakt Astrid Lindvig på organistastrid@gmail.com for 
at høre mere. Det er en fordel med lidt korerfaring eller 
nodekendskab.

Dato Tid Sted Bemærkninger

15/09 15:00 Hansted Kirke Høstgudstjeneste / Søren Jensen

16/10 08:30 Hansted Kirke Jagtgudstjeneste / Hansted 

Kirke, da Lundum Kirke i denne 

periode er lukket pga. 

renovering.

03/11 15:00 

& 

17:00

Hansted Kirke 

& 

Lundum Kirke

Alle Helgens Dag / Gudstjeneste 

ved Søren Jensen med start i 

Lundum Kirke kl. 15:00 og 

herefter i Hansted Kirke kl. 17:00

Læs mere om eperårets særgudstjenester på Hansted kirkes 
hjemmeside: www.hansted-kirke.dk

SÆRGUDSTJENESTER



Igen i år inviterer menighedsrådet til det obligatoriske menighedsmøde den 21. november kl. 19:00 i Kirkehuset 
Stængervej 1. Her er der mulighed for, at møde det nuværende menighedsråd, stille spørgsmål vedrørende de 
kirkelige aktiviteter, samt kirkens drift og vedligeholdelse, og komme med nye input til opgaver, som rådet 
eventuelt kan tage sig af. 
Mødet starter som sædvanligt med en kort gennemgang af det, som er foregået i og omkring kirken i det forløbne år, 
samt gennemgang af de økonomiske rammer, som rådet har, at arbejde med. 
2020 er valgår for menighedsråd, derfor vil det være god grund til, at deltage i mødet for at få en snak med de 
nuværende menighedsrødder, om hvilke opgaver rådet har. Det ville også være rart om nogle ville tilkendegive at 
der eventuelt kunne være interesse for, at stille op ved næste valg, som afholdes den tredje tirsdag i september 
måned 2020.
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LUNDUM OG HANSTED KIRKE: AKTIVITETER I EFTERÅRET  
Tekst: Kordegn Merete Nørgaard 

Det er nok eEerhånden alle bekendt, at konfirma`oner i 
pastoratet flyaer fra 7.klasse `l 8.klasse. Det betyder, at 
de kommende konfirmander fra den nuværende 7. 
klasse, altså er det sidste kuld, før den nye ordning 
træder i kraE. Der vil derfor ikke være konfirma`oner i 
pastoratet i 2021. 
De elever, der netop er startet i 6.klasse her eEer 
sommer-ferien, skal altså først konfirmeres, når de går i 
8. klasse, dvs. i Bededagsferien 2022. 
De nuværende 7. klasser er i skrivende stund kommet godt i 
gang med de indledende forberedelser, og konfirmations-
datoerne i foråret bliver den 8. og 9. maj 2020. 
Vi svarer gerne på alle spørgsmål 
Ændringen har forståeligt nok voldt noget forvirring og 
affødt mange spørgsmål, men først og fremmest har vi 
oplevet at, ordningen er blevet mødt af accept og 
forståelse, og det vil vi gerne, fra kirkens side, sige de 
mange berørte forældre en stor tak for. Vi er helt klar 
over, at flere allerede havde booket festlokaler mv. og at 
det uundgåeligt har været `l gene med denne ændring.

KONFIRMATIONER I LUNDUM-HANSTED PASTORAT

Til gengæld har alle været i samme båd, og det ser ud `l 
at informa`onen er ved at være landet, så den dermed 
også er blevet nemmere at forholde sig `l. 
Vi vil fortsat bestræbe os på både at informere så meget 
og så omhyggeligt, som vi kan, ligesom enhver også er 
velkommen `l, at ringe `l enten præsten eller 
kordegnen med de spørgsmål, der måae være omkring 
konfirma`oner – både nu og i frem`den.

Husk på at menighedsrådene er grundlaget for demokrati i folkekirken! 
Efter en lille pause i mødet hvor der bydes på et let traktement, vil der være et foredrag, som er meget lokalpræget. 
Vi håber på et godt fremmøde, men af hensyn til traktementet ville det være rart med en tilmelding så vi kan have 
lidt følelse af hvor mange der skal dækkes op til. 
Tilmelding hos kordegn Merete Nørgård på tlf. 7565 6141  eller mail: hansted.sognhorsens@km.dk  

Menighedsmøde den 21. november 2019



Gratis koncert med Sigurd Barrett
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LUNDUM OG HANSTED KIRKE: AKTIVITETER I EFTERÅRET  
Tekst: Menighedsrådene 

Går du i 0.-2. klasse kan du komme ;l gra;s koncert med Sigurd Barreo den 22. september 2019.

Yding, Østbirk, Lundum og Hansted sogne står for arrangementet og inviterer børn i 0.-2. klasse, der enten bor 
eller går i skole i et af sognene. 
"Sigurd fortæller bibelhistorier" foregår i Østbirk Hallen søndag d. 22. september 2019 kl. 14.00. 
Der er kun 500 billeaer, så det gælder om at være hur`g, når udleveringen starter. Børn fra Lundum og Hansted 
sogne kan hente billeaer på følgende adresse: 

• Kirkekontoret i Hansted Stængervej 1 8700 Horsens 
fra uge 34 mandag og fredag kl. 9-11 onsdag kl. 13-15  

VigIgt: der er ingen, der kan komme ind uden billet. 

Børn fra 2. klasserne kan melde sig `l at synge i et stort kor sammen med Sigurd. 
Sangene øves eEer uge 34. Tid og sted for Lundum og Hansted oplyses af: 

• Elsebeth (Hansted) 23602487  
mail: hansted.sognhorsens@km.dk (kirkekontoret) 

Vi håber at se rig`g mange. 

Venlig hilsen 
Menighedsrådene i Lundum og Hansted 

Bor du i Østbirk eller Yding, kan du kontakte Anne Sørensen, der kan oplyse `d/sted for billeaer samt kor: 
anne.mj.sorensen@gmail.com 
Arrangementet vil også blive annonceret i Østbirk Avis.



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

NB: Der må gerne inviteres naboer og bekendte med! 
TILMELDINGEN ER BINDENDE.
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DET ENESTE VI IKKE LAVER, ER MAD…  
MEN VI SPISER DEN GERNE!

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

UDFLUGT TIL “RØNNEVANG" 
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Onsdag den 6. november kl. 17:45 
På opfordring prøver vi igen at bowle inklusiv spisning!  
Vi mødes i Bowlingcentret kl. 17:45 `l bowling og 
eEer vi har bowlet går vi `l buffeten! 
Prisen er 200,- kr. for bowling og buffet. Hvis du ikke vil 
bowle, men nøjes med buffet, er prisen 150,- kr,

UDFLUGT TIL “BOWLING I HORSENS” 

Onsdag den 4. december kl. 18:00 
Julemøde atoldes i Fri`dscentret Egebjergvej 172. 
Der vil være julebuffet, lidt underholdning med julesange, 
samt loaeri. 
Pris: 200,- kr.  
Tilmelding: Senest 26. november 2019

JULEMØDE 



OKTOBERFEST I 
FORSAMLINGSHUSET  

26. oktober 2019 !

Der er stadig ledige billeOer Plbage! 
Husk at Plmelde dig/jer, og se mere 

informaPon på hjemmesiden!

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

Er din skole 
`lmeldt? 

Ring på 2255 6734 
`l en snak om, hvad 

vi `lbyder

BANKOSPIL I 
FORSAMLINGSHUSET  

Starter onsdag den 2/10 kl. 19:00! 
Hver onsdag indPl den 18. december 

Dørene åbnes  kl. 18:00!
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   SÆT

Årets Damefrokost 2020 - Fredag den 24. januar 2020  
Billetsalg starter 1/10-2019 kl. 18:00 på www.billetexpressen.dk

 X
allerede nu!

JULEMARKED !

Søndag den 1/12 kl. 10:00-16:00
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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 29

NØRREBROGADE 48, SATURNVEJ 16 - TLF. 7625 8700 
EGEBJERG BAKKE 50

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

EGEBJERGVEJ 194, EGEBJERG - TLF. 7565 6176

EGEBJERG MALERFIRMA 37
GL. EGEBJERGVEJ 5, EGEBJERG - TLF. 6139 9492

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

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS 49

EGEBJERGVEJ 129, EGEBJERG - TLF. 2255 6734
FOF 45

ANE STAUNINGS VEJ 21, HORSENS - TLF. 7525 8988
HANSTED AUTOSERVICE 2

EGEBJERGVEJ 136, EGEBJERG - TLF. 7626 9096

HAIR BY LINDEGAARD 44
KASTANJEALLE 22, EGEBJERG - TLF. 2538 3903

HORSENS BEGRAVELSESFORRETNING 44
SUNDVEJ 41, HORSENS - TLF. 7562 1720

HORSENS EL-SERVICE 37

EGEBJERGVEJ 124, EGEBJERG - 5126 7099
JOHN JENSEN VVS & BLIK 37

VESTERGADE 42, HORSENS - TLF. 7562 5889
LUNDUMSKOV BRYGHUS 29

LUNDUMSKOVVEJ 13 - TLF. 3026 8496
MURERFIRMAET BAVNEHØJ APS 37

BAVNEHØJVEJ 14, EGEBJERG - TLF. 6024 0307

OK TANKEN 20
LANGAGERGÅRD 1, EGEBJERG - TLF. 7873 1070

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

ROSENBERG MALERFIRMA 20

OVE JENSENS ALLE 35D-E - TLF. 2042 1505
TANDLÆGEHUSET HORSENS 37

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
GRUNDEJERFORENINGEN BIRKEHOLM
TEDDY BALTZARSEN - TLF. 6013 4939
GRUNDEJERFORENINGEN GL. EGEBJERGVEJ AF 2006
FLEMMING BALLEBY - TLF. 2068 0275
GRUNDEJERFORENINGEN KASTANJEPARKEN/BAVNEHØJVEJ
ESBEN HEDEAGER HANSEN - TLF. 6013 7245

GRUNDEJERFORENINGEN EGEDALSBAKKEN
KASTANJEALLE 1-8 / EGEPARKEN
JACOB CARSTENSEN - TLF. 2214 1149
HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING
LIS STOUBY - TLF. 2360 6788
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
MERETE NØRGAARD - 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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