
BROENBROEN
Hansted-Egebjerg.dkHansted-Egebjerg.dk

29. årgang nr. 429. årgang nr. 4
juni - juli - august 2017juni - juli - august 2017



BBRROOEENN
Hansted-Egebjerg.dkHansted-Egebjerg.dk

Bladet udgives som fælles blad for 
21 lokale foreninger og institutioner. 
Det udkommer fi re gange om året 
i marts, juni, september og de-
cember. 
Bladet hustandsomdeles gratis i 
Hansted, Egebjerg, Lundum og 
Rådved.

Redaktion:
Layout, ombrydning, annoncer 
Hans Kurt Jacobsen (ansvarshavende 
efter presseloven)  Tlf. 40 37 69 36 
Mail: broen@hansted-egebjerg.dk 
Mette Andersen, Tlf. 26 35 65 19

Formand Arne Busch Laursen
Tlf. 20 88 56 26
Næstformand Jon R. Poulsen 
Tlf. 40 82 24 17
Sekretær Willy Suhr Rasmussen 
Tlf. 51 29 28 49
Kasserer Elsebeth Würtz Jensen 
Tlf. 20 63 38 21

Tryk:
Lundgreen Grafi sk A/S, Tlf. 70 27 02 55

Omdeling: 
KFUM Spejderne i Egebjerg 
Tlf. 22 53 62 72

WEB: www.hansted-egebjerg.dk

Stof til næste blad skal sendes til 
broen@hansted-egebjerg.dk 
senest onsdag den 23. august 2016.

Foreninger og institutioner tilknyttet 
BROEN og kontaktpersoner fremgår 
af bladets næstsidste side.



3BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2017

IndholdIndholdDette blad BROEN juni 2017 udkommer jo 
lige, hvor vi går over i sommeren og snart 
skal fejre den med både byfest og Sankt 
Hans. Det er markeret med billedet på forsi-
den fra Sankt Hans i Hansted skov 2015.
Byfest i Egebjerg står lige for døren. Pro-

grammet for byfestdagene starter tirsdag den 6. juni og slut-
ter søndag den 11. juni. Programmet kan læses på side 4-5, 
og opslag om spændende foredrag, loppemarked og EIF 
Event forhindringsløb ses på side 6-7.
Sankt Hans i Hansted Skov er en god tradition for vores 
område. Opslag for dette år, kan ses på side 21. Årets bål-
tale holdes af Tine Frisenette, præst i Hansted og Lundum. 
Vi håber, at rigtig mange vil deltage i de to arrangementer. 
Netop nu, hvor Egebjerg vokser så hurtigt, er det vigtigt at 
bevare de gode traditioner og få de mange tilflyttere i Ege-
bjerg til at tage del i byens liv.
Kalenderen på bladets midtersider er nu sat op, så arrange-
menter i området er på den første side, og gudstjenester i 
kirkerne af den anden side. Vil man ikke gemme hele bla-
det, kan midtersiderne tages ud. Så har man ikke kun kalen-
deren, men opslagene om Sankt Hans i Hansted Skov og 
årets sogneudflugt til Ribe på bagsiden.
Billeder af konfirmanderne i Hansted kirke St. Bededag 
den 12. maj og lørdag den 13. maj kunne desværre ikke nå 
at komme med i dette blad. De kan først komme i bladet i 
september. Vi vil søge at få dem på www.hansted-egebjerg.
dk og facebooksiden Hansted-Egebjerg, når det er muligt. 
Som det fremgår af annoncen under klummen har jeg nu 
valgt at stoppe som bladets redaktør. Jeg har lært meget om 
områdets foreningsliv, historie og mennesker i de otte år. 
Men nu trykker alderen, jeg er blevet for langsommelig og 
ubeslutsom. Derfor fylder det alt for meget både for mig 
selv, min familie og mine andre interesser. 
Fra redaktionen ønsker vi god læselyst og alle en rigtig her-
lig sommer. Næste blad udkommer sidst i september.
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BROENBROEN søger redaktør
Hans Kurt Jacobsen har efter otte års virke med redigering 
af dette blad, valgt at stoppe. 
Vi skylder Hans Kurt en stor tak for et meget fi nt arbejde. 
Det er ikke mindst hans fortjeneste, at dette lokale blad har 
en meget høj kvalitet, er populært og meget læseværdig. 
Vi kommer nu til at mangle en afl øser for Hans Kurt. Vi 
håber derfor, at der blandt Jer læsere, eller nogen I ken-
der, der vil være interesseret i at give en hånd med i dette 
arbejde.
Bladet BROEN udkommer fi re gange om året.
Hvis du/I er interesseret i at høre nærmere om, hvad det 
indebærer at være redaktør af BROEN – så kontakt:
Arne Laursen – 20885626 eller Mette Andersen - 26356519
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BYFEST I EGEBJERG 2017BYFEST I EGEBJERG 2017

Torsdag den 8. juniTorsdag den 8. juni

Tirsdag den 6. juniTirsdag den 6. juni

Onsdag den 7. juniOnsdag den 7. 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.

VELKOMMEN TIL BYFEST I EGEBJERG. 
Programmet byder på en bred vi  e af indslag  l glæde 
for alle. Der er faste tradi  oner med bl.a fællesspisningen 
fredag a  en og det store bankospil søndag, fodbold- og 
håndboldkampe samt forhindringsløb. Der vil også være 
mulighed for at høre et meget spændende foredrag samt 
gøre en god handel på loppemarkedet. 
 
Byfesten arrangeres af Egebjerg IF, Stø  eforeningen og 
Ungdomsskolen og igen i år har der været stor opbakn-
ing fra sponsorer og frivillige, hvilket vi er meget taknem-
melige for. Uden dem ingen byfest.
 
Byfesten er i dagene den 06. juni  l den 11. juni.
 
Vi håber på deltagelse af ligeså mange glade og festlige 
mennesker som de foregående år.

Kl. 17.30 KOM TIL ÅBEN TRÆNING I LØBEKLUBBEN
Vi løber fra Egebjerghallen og alle er meget velkommen.

Kl. 18.30 FODBOLD SENIORDAMER spiller fodboldkamp mod Vejle  ord

Kl. 17.30 U12 FODBOLDPIGER spiller fodboldkamp mod Hornsyld IF
 
Kl. 19.00 FOREDRAG OM SIRIUSPATRULJEN
Kom og hør den lokale Mar  n Mogensen fra Stenkær fortælle om sine oplevelser med slædepatruljen Sirius. 
Foredraget foregår i Atriumgården på Egebjergskolen. I pausen serveres der kaff e og kage, som er sponseret af BKI og 
KAGEHUSET, der er mulighed for køb af øl og vand. 
PRIS 50 KR. Tilmelding samt betaling kan ske enten på mobilepay 42 50 64 60 overførsel  l konto nr. 8130 6130757144 
eller ved kontant betaling i postkassen på Egesholm 44. HUSK at oplyse navn og antal bille  er.  
Der er et begrænset antal bille  er, så skynd jer at få købt billet.

 

Kl. 16.30 HÅNDBOLDKAMPE I EGEBJERGHALLEN  klubbens børne- og ungdomsspillere spiller kampe
Se program for kampene på Facebook - Egebjerg IF

Kl. 18.00 U12 FODBOLDPIGER spiller fodboldkamp mod Give Fremad

Kl. 18.30 OG 20.00 HÅNDBOLD SENIORDAMER SPILLER UDENDØRS KAMPE

Kl. 19.00  KOM OG CYKLE MED EIF’S CYKELKLUB 
Med start fra Egebjerghallen, der vil være ruter fra 5 km og op  l 50 km, så alle kan være med.
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Kl. 17.30 FÆLLESSPISNING i telt ved hallen
Grillen er tændt fra kl. 17.30 - 21.00.  Køb og sammensæt 
din egen grillede burger eller køb mad i cafeteriet. 
 
Kl. 17.30  19.30 STANGTENNIS PRO
Kom og tæv løs på Stangtennis Pro.

Kl. 17.30  SUPER OLDBOYS spiller mod HB

Kl. 18.30 - 22.00 BØRNEDISKO
I klubhuset for børn  l og med 5. klasse -  Entré 10 kr.

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

Kl. 19.30 EGEBJERGMESTERSKAB i høvdingebold
Hvem skal have  tlen som Årets Egebjergmester i 
høvdingebold. Kampene foregår inde i hallen.  

Fredag den 9. juniFredag den 9. juni

Lørdag den 10. juniLørdag den 10. juni

Søndag den 11. juniSøndag den 11. juni

Saml et hold på min. 6 spillere og max. 10 spillere, hvoraf 
mindst 2 skal være børn under 12 år. 
Udklædning er frivillig - kun fantasien sæ  er grænser.

Tilmelding på: Egebjergbyfest@gmail.com senest den 6. 
juni - der vil være præmier  l det vindende hold. 

 

Der kan i løbet af a  enen købes amerikansk lo  eri, hvor der 
er mulighed for at vinde mange fl o  e præmier, bl.a et gave-
kort  l DJURS SOMMERLAND OG BILKA på 1.000 kr.

HOVEDGEVINSTERNE ER: 
• 6 timers håndværkerarbejde til en værdi af 3.000 kr. 

sponseret af BYGGEFIRMAET WESTENHOLZ 
• 1 gavekort på 3.000 kr.  l DANSEFABRIKKEN                  

V/MORTEN DONALD 

Kl. 9.00 MORGENMAD - start dagen i teltet med morgenmad.
Spis hvad du kan fra det store morgenbord, som er sponseret 
af BKI, KAGEHUSET, NETTO, 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.
Se program for kampene på Facebook - Egebjerg IF
 
Kl. 10.00 UNGDOMSSKOLEN ER RYKKET NED TIL HALLEN
Horsens Brand og Redning kommer med brandbil, hvor du 
kan afprøve dine evner som brandmand. Brandbilerne er 
der fra kl. 10 til 13 (dog med forbehold for udrykning). Der vil 
være gratis popcorn til børn, samt mulighed for at prøve fun-
ballz og klatrevæg fra kl. 10 til 15 (klatrevæggen er med for-
behold for vejret, blæser det for meget kan der ikke klatres).

Kl. 10.00  12.00 HESTETUR 
Kom og få en tur på hesteryg.

Kl. 10.00 - 14.00 LOPPEMARKED I KLUBHUSET
Kom og køb/sælg - nyt og gammelt. Et bord koster 50 kr, og 
der er betaling ved tilmelding, mobilepay 25 48 33 18.
Tilmelding kan ske til Karina på karina.goul@gmail.com 
eller på SMS til 25 48 33 18 senest den 6. juni.

Kl. 11.00  14.00 STANGTENNIS PRO
Kom og tæv løs på Stangtennis Pro.

Kl. 11.30 GRILLEN ER TÆNDT - Der kan købes grillpølser 
sponseret af FAKTA samt hjemmelavet kartoffelsalat.

Kl. 11.30 FORHINDRINGSLØB
Løbet er tilbage til den oprindelige ”lille” rute, men med 
lige så mange fede forhindringer. Ruten vil være 3-4 km, og  
indeholder vand, mudder, kravle forhindringer og andre 
sjove udfordringer. Deltagergebyr kr. 45.- 
Bindende tilmelding senest den 30. maj på 
eifevent17@gmail.com samt  indbetaling på kt nr. 
9211 4583751349 eller mobilpay 22 80 43 69.

Kl. 13.00 KÆMPE BANKOSPIL I EGEBJERGHALLEN

Egebjerg IF og Stø  eforeningen a  older det store familie 
bankospil. Der er salg af spilleplader fra kl. 12.00. 

Der kan også købes amerikansk lotteri, hvor der er masser 
af flotte præmier, bl.a. 1 gavekort på 2000 kr. til en komplet 
luksus behandling af bil ved EGEBJERG ØKO SERVICE samt 
et gavekort til GIVSKUD ZOO på 1.000 kr.

HOVEDGEVINSTERNE TIL BANKOSPILLET ER: 
• 1 gavekort på 3.500 kr. til mad ud af huset sponseret af 

VÆRTEN I EGEBJERG HANSTED FORSAMLINGSHUS
• 1 gavekort på 3.000 kr. til SMALL DANISH HOTELS 

sponseret af LRP ADVOKATER
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EIF EVENT                     
FORHINDRINGSLØB 

Vi håber at gentage SUCCES’en  – TØR DU TAGE UDFORDRINGEN !! 

Løbet er tilbage til den oprindelige ”lille” rute, men med lige så mange fede forhindringer. Ruten vil              
være 3-4 km, som meget gerne må gennemføres flere gange. Ruten indeholder VAND, MUDDER, kravle 

forhindringer og andre sjove udfordringer. 
Der er Start og Slut ved Egebjerg hallen. ALLE  både børn og voksne kan være med til denne sjove event.    

Men børn under 8 år kun iflg. med en voksen. 

                   Kom frisk og deltag – som familie, eller saml et hold med 

               -  fodboldholdet, badmintonholdet, naboerne, venner etc. 

    Lørdag d. 10. juni fra kl. 11.30  

– en del af Byfesten 

Program :                                                     
kl. 11.30 – 11.50 Indskrivning                                         
Kl. 11.50 – 12.00 Fælles info og opvarmning               
Kl. 12.00 Løbere sendes af sted med interval             
Kl. 14.00 – 14.15 løb slut 

(hvis du er i gang med en fodboldkamp eller andet, er det  
også muligt at komme senere end 11.30, der skal blot gives 
besked) 

                                                                                      Deltagergebyret er KUN kr. 45,- 

                                                                                      og indbetales ved tilmelding. 
 

Bindende tilmelding på eifevent17@gmail.com, samt indbetaling på kt nr. 9211 4583751349 
eller MobilePay 2280 4369.  

Opgiv venligst navn på deltager og antal ved tilmelding/betaling.  

   Senest tilmelding d. 30. maj 
 

     Bemærk deltagelse er på eget ansvar.  

.    Der er mulighed for at få et bad i hallen efter løbet 

 

KOM OG BLIV UDFORDRET, HVIS DU TØR……. 

LØRDAG DEN 10. JUNI FRA KL. 11.30
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 EGEBJERG IF: Nyt fra Egebjerg IF
Af Bestyrelsen

Nyt fra Egebjerg IF Nyt fra Egebjerg IF 

Lørdag den 1. april slap Egebjerg IF børnene løs på græsset 
og markerede dermed at græsbanerne er frigivet til udendørs 
fodbold træning og kampe. Arrangementet var lavet i tråd 
med den traditionsrige ’Økodag’, hvor køerne sættes på græs. 

I Egebjerg var børnene inviteret til opvarmning i Egebjerg-
hallen og derefter blev børnene sluppet løs på græsset. 

Ca. 80 børn i alderen 4 til 16 år deltog i arrangement, som 
blev støttet af det økologiske råd med madkasser fyldt med 
økologiske madvarer. 

15 af klubbens trænere var mødt op til at hjælpe børnene med 
en sjov og hyggelig træning og leg med bolden.

Børnene sluppet løs på græsset i Egebjerg den 1.april

Generalforsamling den 22. marts 2017
Vi vil gerne takke for det fl otte fremmøde i forbindelse med 
generalforsamlingen, hvor 37 personer var mødt frem. Det 
er dejligt at se den interesse og opbakning der er til klubben. 

Der blev valgt en ny formand i form af Martin Thomsen, Ole 
Duch og Carsten Høiberg blev også valgt til bestyrelsen. Der 
afholdes efterfølgende bestyrelsesmøde den 19. april, hvor 
bestyrelsen konstituerede sig. En speciel stor tak skal der 
lyde til Ulla Jørgensen, der stopper i bestyrelsen efter mere 
end 15 år - men heldigvis fortsætter i håndboldudvalget.

Frivilligfest - lørdag den 25. marts
Egebjerg IF takkede alle vores dejlige frivillige for den store 
indsats i 2017 ved igen at invitere til fest!

Da frivilligt arbejde trækker på hele familien, var “påhæng” 
også inviteret til festen.

Endnu engang TAK FOR JERES INDSATSEN og tak 
for en hyggelig fest.



9BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2017

Mange tak for en rigtig god gymnastikopvisning søndag den 19. marts.
Vi havde besøg af gode gæstehold, glade gymnaster, aktivt publikum og ja selv en giraf kom forbi og hev alle på gulvet.
Fantastisk med en altid stor opbakning til dagen med et fl ot fremmøde af både udøvende og opbakkende.
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 EGEBJERG IF: U10 håndboldpiger
Af Linette og Marie

U10 håndboldpiger U10 håndboldpiger 
U10 håndboldpigerne har haft en rigtig god sæson. Vi har 
haft to hold i denne sæson - et hold der spillede med i JHF 
turneringen, og et der deltog i DGI/JHF stævner. Begge hold 
har klaret sig rigtig godt, og vi har virkelig set fremgang i 
denne sæson. 

Som afslutning på sæsonen var vi til Vildbjerg Cup i starten 
af april. Det var første gang vi var af sted med to hold, og det 
var en stor succes. Det var fedt, at de to hold kunne heppe på 
hinanden, og der var rigtig god stemning blandt alle pigerne. 

Vi spillede 7 kampe lørdag, og var så en tur i det badeland, 
der lå lige ved siden af hallerne. Badelandet var et stort hit og 
vi fi k brugt en masse energi, inden vi tog en bus til den skole, 
hvor vi skulle overnatte. 

På skolen blev der pustet luftmadrasser op, rullet liggeunder-
lag ud og fundet soveposer og dyner frem, inden der var tid 
til lidt leg i fællesrummet. Vi spiste aftensmad på skolen, og 
selvom ikke alle var lige begejstrede for maden, så fi k alle 
noget at spise.  

Bagefter var der diskotek, men de fl este af pigerne ville hel-
lere bare lege nede ved vores klasselokale. Ved 22 tiden var 
fl ere af pigerne godt trætte, så vi begyndte at gøre klar til at 
gå i seng. Efter lidt hvisken og småfnisen blev der ro i lokalet 
Vi måtte dog lige ind i klasselokalet ved siden af, og bede 
dem pænt om at dæmpe sig lidt, for de larmede helt vildt. 

Vi fi k æren af at spille den første kamp søndag morgen, så 
vi måtte stå tidligt op og spise morgenmad på skolen, før 
vi tog bussen hen til hallerne. Begge hold spillede nogle 
gode kampe søndag, og det ene hold var tæt på at komme 
i fi nalen, men tabte desværre den afgørende kamp med 1 
mål! Vi spillede 5 kampe søndag, og bagefter var pigerne 
godt brugte. 

Vi blev hentet af en fl ok forældre ved 14 tiden, og kørte så 
hjem til Egebjerg efter en god weekend med masser af hånd-
bold og hygge. 

TAK FOR EN GOD SÆSON - vi glæder os til den næste☺
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Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er den 30. maj, den 29. august og den 26. september                                                       

Seneste udtrækninger på medlems numre:
Februar

200 kr. Charlotte Hansen
100 kr. Mariane Thomsen
100 kr. Dagmar Terp Jensen
  50 kr. Kurt Nielsen
  50 kr. Lissie Madsen
  50 kr.  Aksel Kallehave 
  50 kr. Pia Højbjerg Andersen

Marts
200 kr. Christian Lind
100 kr. Kirsten Snor
100 kr. Lars Sørensen
   50 kr. Marius Bach
   50 kr. Palle Koch
   50 kr. Michael  Mikkelsen 
   50 kr. Søren Christensen

April
200 kr. Bodil Jensen 
100 kr. Søren Sørensen
100 kr. Else Jørgensen
   50 kr. Steff en Schmidt
   50 kr. Familien Olesen 
   50 kr. Line Tømmerby Olesen 
   50 kr. Inge Lise Nielsen          

Rosenberg 
Malerfi rma 

Rema 1000 Sportsmaster 
Søndergade Horsens

Stor tak til månedernes sponsorer:

Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bestyrelsen:
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26
Næstformand/sekretær Evan Pedersen 23 25 64 89
Kasserer Ellen Thomassen 21 64 18 22
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 20 63 38 21
Bestyrelsesmedlem Jytte Vinter 20 65 48 50

Alle Holdledere og trænere for ungdomshold i EIF kan søge Støtteforeningen 
om et beløb til deres hold til f.eks. stævner, afslutning og lignende.

Ansøgningsskemaer kan man få i EIF ved bestyrelsen og afl evere det til 
EIF støtteforenings formand Kurt Olesen, Østerhøjsvej 8, Egebjerg. 

SENESTE STØTTEBELØB:
Marts: U14/15 fodbolddrenge. April U9/U10 fodboldpiger. 

Se her
Vi vil rigtig gerne have fl ere medlemmer i støtte-
foreningen, så vi fortsat kan støtte ungdommen i 
EIF. Vi synes selv vi gør et godt stykke arbejde til 
gavn for jeres børn. 

Derfor denne henvendelse til jer forældre: 
Køb et medlemskab, det koster kun 100 kr. årligt.

Vi står ved begyndelsen af sommeren 2017, på trods af det, håber vi at alle de 
trofaste banko deltagere møder op som sædvanlig til vores hyggelige banko 
m.v. Der er som sædvanlig god plads til mange fl ere. 
EN TAK TIL ALLE BIDRAG YDERE DER STØTTER FORENINGENS AKTIVITETER.
Støt de unges aktiviteter, bliv medlem af støtteforeningen og deltag meget gerne ved vores banko spil.  
Ved ønske om at blive medlem kontakt da klubbens formand eller kassere. 
Chancen for at vinde penge præmier er meget stor.

 EGEBJERG IF: Støtteforeningen
Af Evan Pedersen
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MICHAEL ROSENBERG HENRIK HØJ
Malermester

SANNE PEDERSEN
Malermester

ALMIR PIRIC
Konduktør

Direktør/malermester

ROSENBERG Malerfi rma A/S beskæftiger 33 engagerede 
og kompetente malersvende heraf 2 i Tyskland

ROSENBERG Malerfi rma A/S
Ove Jensens Allé 35G
8700 Horsens
Telefon: 2042 1505
Email: mr@rosenberg-malerfi rma.dk
www.rosenberg-malerfi rma.dk

MALERGARANTI
vi er medlem af 

DANSKE MALERMESTRE

Kontakt os

 DAGPLEJEN: Fastelavnsfest i Dagplejen
Af Karin Hansen

Vi har i Dagplejen afholdt fastelavnsfest

Vi mødtes udklædte i hallen, hvor vi sang en del fastelavns-
sange slog katten af tønden og hyggede os.

Det var lidt svært for børnene at slå tønden ned, selv om 
den var lavet at karton. Men vi voksne hjalp lidt til, så den 
til sidst måtte “overgive sig”. Jubi, der var fi genfi gurer i 
tønden. 

Vi havde en god og anderledes formiddag, vi sluttede af 
med at nyde den medbragte frokost i cafeteriet.

Egebjerg

Bestil et 
OK Benzinkort
på www.ok.dk

Altid billig vask
Rabat mandag, 
tirsdag og onsdag
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 DAGPLEJEN: Aff aldsuge
Af Karin Hansen

Aff aldsuge i Dagplejen

Dagplejen har også samlet aff ald.

Her ser I vores lille bidrag.
De større børn lærte hurtig at spotte aff ald, som vi samlede 
på vores dejlige gåture i vores lokalområde.
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 KFUM SPEJDERNE: Tropstur
Af tropsspejderne

Tropstur uden ledereTropstur uden ledere
Lørdag den 22/4 til søndag den 23/4 var tropsspejderne på 
tropstur uden ledere. Dette er en tradition i tropenheden, for 
at styrke spejdernes selvstændighed og sammenhold i patrul-
jen, samt for at øve sig i at planlægge, afholde og evaluere 
en tur.

Hos spejderne udvikler spejderne ikke kun færdigheder så-
som at kunne tænde et bål eller bygge et spisebord, men 
også kompetencer i ledelse, planlægning og overblik i for-
skellige situationer. 

Vi ledere træder derfor et skridt i baggrunden og lader spej-
derne helt selv bestemme, hvad de vil lave på sådan en tur, 
hvor de skal overnatte og hvilke ting de skal huske at have 
med på turen. 

Her er spejdernes egen fortælling om turen:
Til at starte med om lørdagen mødte vi alle op på Kvisten. 
Så gik vi sammen op for at købe mad. Bagefter gik vi 20 
km, og vi var alle trætte, da vi kom hen til shelterpladsen. 
Vi gjorde klar til aftensmad, som var morgenmad, vi havde 
nemlig besluttet at spise morgenmad til aften og aftensmad 
til morgen. Resten af aftenen hyggede vi og ristede skumfi -
duser over bålet og legede forskellige lege.

Søndag brugte vi på at lave mad, rydde op og lege fl ere 
lege. Lederne gav lækker frokost klokken 12, og dermed 
var turen slut. Turen var meget hyggelig, god, sjov og me-
get lærerig, da vi fandt ud af, at man skal HUSKE at være 
sikker på, at man har booket det sted man regner med, at det 
er koldt i april, så godt med varm tøj er vigtigt, samt at man 
godt kan åbne en dåse majs uden en dåseåbner. 
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 HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Aktiviteter og program
Af Margit Henriksen og Lis Stouby

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse

Ruth Jensen Skovgårdsvej 10 21 15 63 91

Birtha Nielsen Stængervej 32 75 65 64 21

Margit Henriksen Gl. Egebjergvej 2 75 65 63 15

Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 68

Ninna Thomsen Vesterhøjsvej 12 29 86 65 01

Lis Stouby Kærvej 14 23 60 67 88

Kom se og hør, hvad vi laver af spændende ting, være med til vores aktiviteter.  Det eneste vi 
ikke laver er mad, men spiser den gerne ☺ ikke medlemmer er også velkommen til at deltage, 
mod en merpris pr. arrangement. Et årsmedlemskort koster kun 100 kr., så må man tage en   
samlever/mand med til vore aktiviteter.

Hansted-Egebjerg Hansted-Egebjerg 
HusholdningsforeningHusholdningsforening

PROGRAM FOR JUNI - JULI - AUGUST 2017  

Onsdag den 7. juni udfl ugt til Samsø. Det er en heldagstur med alt betalt. 
Vi kører fra Egebjerghallen, Egevej 5 kl. 8.00 og forventet hjemkomst ca. kl. 20.00.

Onsdag den 6. september er der planlagt en rundvisning og et foredrag om de Hvide busser, det 
foregår i Møgelkær Statsfængsel. Tilmelding senest den 30. august.

TILMELDINGEN ER BINDENE.

Der var fi n tilslutning til vores generalforsamling den 24. april, på valg var Birtha Nielsen, 
Alice Jensen, Margit Henriksen, alle tre modtog genvalg. Vi havde som sædvanlig en hyggelig aften.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse

Ruth Jensen Skovgårdsvej 10 21 15 63 91

Birtha Nielsen Stængervej 32 75 65 64 21

Margit Henriksen Gl. Egebjergvej 2 75 65 63 15

Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 68

Lis Stouby Kærvej 14 23 60 67 88
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 UNGDOMSSKOLEN:  6. klassefest
Af Klubrådet

Vi i klubrådet havde inviteret 6. klasserne til fest i klubben, 
andre var ikke velkommen.

Alle fi k en velkomst drink, naturligvis alkoholfri, da de ankom.

Der blev spillet pool, bordtennis og danset i diskoteket. Vi 
afholdte nogle konkurrencer, til stor fornøjelse for de nye 
unge.

De hyggede sig, det var en ren fornøjelse at arrangere sådan 
en fest for yngre elever.

Fest for 6. klasserneFest for 6. klasserne

Følg os på vores facebook side: 
UNGDOMSSKOLEN EGEBJERG
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Nu er sæsonen ved at nå sin slutning, med vi har forlænget 
vores åbningstid i denne sæson.
Vi slutter af med en sheltertur fra den 3. til 4. juni. 
Vi pumper cyklerne og kører til en shelter i Horsens områ-

 UNGDOMSSKOLEN:  Nu er sæsonen 2017 snart slut
Af Klubrådet

Sæsonen 2017 er snart slutSæsonen 2017 er snart slut
det. Kom ned i klubben for at få nærmere oplysninger om 
turen.

Følg os på vores facebook side: ungdomsskolen.egebjerg 

MADBIXEN
• Klassisk Smørrebrød.
• Frokostordninger.
• Sandwich / Salater.
• Buffet / 3 Retters menuer i og ude af huset.
• Grill i og ude af huset.
• Helstegt Vildsvin / Pattegris  

• Dinner Transportable
• Selskaber i huset. 50 personer & 80 personer
• Event / Koncerter 
• Mobil Køkken 
• Udlejning af køletrailer

Vi tilbyder alt fra :

MADBIXEN – KÆRVEJ 4F – EGEBJERG – 75621012  
MAIL@MADBIXEN.DK

SE VORES HJEMMESIDE PÅ WWW.MADBIXEN.DK
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Vi tog afsted fredag den 21. april kl 16, 
vi var fremme ved 20 tiden. Vi skulle 
bo i en ungdomsklub på Islev skole, da 
vi var kommet frem tog vi vores sager 
ind, hvorefter vi gjorde os det behage-
ligt, klubben var et rigtig hyggelig sted.

Lørdag startede vi dagen med ”fri leg”, 
hvor vi selv måtte bestemme, hvad vi 
ville lave. Nogle ville på strøget og 
shoppe, imens ville andre på tur og se 
på seværdigheder rundt i Kph. Centrum.
Vi kørte tilbage til klubben ved 2 tiden. Vi 
var nogle gode piger (og Lars) som stod 
for madlavningen. Vi skulle have noget 
at spise inden turen gik i Tivoli, hvor vi 
var hele lørdag aften. Vi fi k afprøvet kar-
rusellerne og rutsjebanerne mere end 1 
gang. Det var en rigtig hyggelig aften. 

Søndag efter vi var stået op og havde 
spist morgenmad. Pakkede vi vores 
ting, fi k pakket busserne, så var vi klar 
til at fi nde JYLLAND igen.

 
Vi kørte til Roskilde for at se vikinge-
museet, vi så bl.a. Havhingsten der kun-
ne læse historien om dengang de sejlede 
i vikingernes fodspor, spændende.

Derfra kørte vi op til domkirken, des-
værre kunne vi ikke komme ind p.g.a. 
kirkelige handlinger. Vi var hjemme 
sidst på eftermiddagen.

Natasja 
God og hyggelig tur. Hele turen har været 
hvad vi bestemte.

Signe 
Mega hyggelig tur. Kan kun sige posi-
tive om turen. 

Emma 
Jeg synes det har været en god og lære-
rig tur. Der var ikke på et tidspunkt at jeg 
synes det havde været kedelig.

 UNGDOMSSKOLEN:  Kulturel tur til København

Kulturel tur til KøbenhavnKulturel tur til København
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Søndag den 5. marts afholdte vi fastelavn i Egebjerg-Hansted Forsamlings-
hus. 

Vi havde huset fyldt 2 gange med et formiddagshold og et eftermiddagshold, 
hvor børnene var delt op i 3 grupper i følge alder. Vi fi k kåret både katte-
konger, dronninger og bedste udklædte i hver årgang, hvor der var Coolshop 
(Legeland) til alle de som blev kåret.

Vi fra Forsamlingshuset er super glade for den store opbakning til vores arran-
gement, som viser vi er en by som vokser, det er dejligt at se både gamle og nye 
fra vores by.

TUSIND TAK FOR DEN STORE OPBAKNING.

FastelavnsfestFastelavnsfest
 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Fastelavnsfest 2017
Af Bestyrelsen
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Henv. for nærmere:

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

Nyt bad eller køkken

Mester for ombygning
- vil du eller skal vi? 

Varme i huset

Tagrender, nedløb og alt 
det andet udendørs

 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS:
Af Bestyrelsen

Så starter bankospillet op igen med masser af præmier.

Bemærk det nu er ONSDAG 

Første gang er ONSDAG DEN 4. OKTOBER 
kl. 18.30 i Forsamlingshuset. 

Mere info derom senere i Broen og på hjemmesiden.

Vil man sikre sig billet til efterårsfesten 
lørdag den 28. oktober.
Så bestil allerede nu, da der KUN er 25 
billetter tilbage.

Tilmelding til Hans på tlf.: 53 38 24 55 

OKTOBERFEST
Lørdag den 28. oktober kl. 18.30

REVY 2018REVY 2018
REVYEN FLYTTES TIL MARTS MÅNED

Den 7. marts til og med den 10. marts 2018.
Sæt X allerede nu.
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ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER

Maj
30. Egebjerg Hansted Støtteforening EIF 

afholder bankospil i klubhuset ved Ege-
bjerghallen kl. 19

30. ”Luther og Lagkage” foredrag v. pro-
fessor Niels Henrik Gregersen i Mølle-
bæk kro, Gl. Kattrupvej 2, Gedved kl. 19

Juni
7. Hansted-Egebjerg Husholdningsfor-

ening - Heldagsudfl ugt til Samsø. Af-
gang fra Fritidscenteret (Den Gl. Brugs) 
kl. 8 

6.-
11. 

Byfest i Egebjerg 2017 – en byfest for 
alle. Se program for alle dage side 4-5

19.-
23.

Horsensegnens Kulturfestival 
•19. juni på Egebakken - se nærmere 
på opslagstavlen.
•20.juni Søndergården, •21. juni Tamdrup, 
•22. juni Birkebo, •23. juni Hatting

18. Børns Tanter og Nørkleholdet holder 
strikkecafé på Egebakken kl. 13-15 

19. ”Luther og Lagkage” foredrag v. lektor 
Kasper Bro på Skt. Ib Skole i Horsens 
kl. 19

23. Sankt Hans i Hansted skov fra kl. 
17.30 på parkerings- og opholdsplad-
sen. Båltale kl. 19.30 ved Tine Frise-
nette, præst i Hansted og Lundum. Se 
forrige side.

Juli
14. Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 

afholder Lan Party kl. 16. Spilleaften for 
børn fra 5.-9. klasse.

August
16. Sogneudfl ugt til Ribe afgang fra Han-

sted kirke kl. 8.30. Se næstfølgende 
side. 

19. Byfest i Lundum. Andagt i Lundum 
kirke kl. 9.30

22. Fedt, fl æsk, tale og øl – Luthers 
bordtaler. Kl. 17 i Hansted kirkehus. Se 
RE-formationshæftet.

24. Konfi rmand indskrivning kl. 17 i Han-
sted kirke og kirkehus.

29. Egebjerg Hansted Støtteforening EIF 
afholder bankospil i klubhuset ved Ege-
bjerghallen kl. 19

September
5. Banko - Egebakkens Venner på Ege-

bakken kl. 19
13. ”Luther og Lagkage” foredrag ved 

professor Jørgen Kjærgaard kl. 19 i 
Tamdrup Kirke

21. Høstfest – Egebakkens Venner kl. 17-
21

26. Egebjerg Hansted Støtteforening EIF 
afholder bankospil i klubhuset ved Ege-
bjerghallen kl. 19

 Oktober 
3. Banko - Egebakkens Venner på Ege-

bakken kl. 19
6. Sundhedsdag – Egebakken Sæt X i 

kalenderen.
26. Bier fest i Egebjerg-Hansted Forsam-

lingshus sæt X i kalenderen 
31. Egebjerg Hansted Støtteforening EIF 

afholder bankospil i klubhuset ved Ege-
bjerghallen kl. 19

November
19. Egebjerg Hansted Støtteforening EIF 

afholder bankospil i klubhuset ved Ege-
bjerghallen kl. 19

December
3. Julemarked i Egebjerg-Hansted For-

samlingshus kl. 10-16.30.

Januar 2018
22. Hansted Egebjerg Borgermøde i Ege-

bjerg-Hansted Forsamlingshus 
KL. 19

ARRANGEMENTER



23BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2017

Hansted kirke

Søndag d. 28. maj kl. 10.30 
6.s.e. Påske   v. Tine Frisenette

Søndag d. 4. juni kl. 10.30 
Pinsedag   Pinsegudstjeneste   v. Tine F.

Søndag d. 11. juni kl.14
Trinitatis søndag - Børnefamiliegudstjeneste 
med indslag fra 3. klasserne   v. Tine F.
Søndag d. 18. juni kl. 10.30
1.s.e.Trin. Klokkeindvielse med provst og kor 
og efterfølgende samvær i kirkehuset 
v. Tine F.
Søndag d. 9. juli kl. 10.30
4.s.e.Trin.   v. Tine F.

Søndag d. 30. juli kl. 10.30
7.s.e.Trin.   v. Lone Buhl  

Søndag d. 13. august kl. 9
9.s.e.Trin.   v. Lone Buhl

Søndag d. 20. august kl. 10.30
10.s.e.Trin.  v. Tine F.

Søndag d. 3. september kl. 9
12.s.e.Trin.   v. Tine F.

Søndag d. 10. september kl. 10.30
13.s.e.Trin.   v. Tine F.

Søndag d. 24. september kl. 14
15.s.e.Trin. Høstgudstjeneste for børn og 
familier med små spejdere v. Tine F.

Lundum kirke

Egebakken

Søndag d. 4. juni kl. 9
Pinsedag   Pinsegudstjeneste … v. Tine F.

Søndag d. 25. juni kl. 17
2.s.e.Trin.  Champagnegudstjeneste  
v. Tine F.
Søndag d. 2. juli kl. 9
3.s.e.Trin.   v. Tine F.

Søndag d. 6. august kl. 9
8.s.e.Trin.   v. Lone Buhl

Lørdag d. 19. august kl. 9.30
Andagt   Byfest i Lundum   v. Tine F.

Søndag d. 3. september kl. 10.30
12.s.e.Trin.   v. Tine F.

Søndag d. 17. september kl. 9.30
14.s.e.Trin.  Høstgudstjeneste v. Tine F.

Onsdag d. 21. juni kl. 14.30
Fortælletime med altergang   v. Tine F.

Onsdag d. 30. august kl. 14.30
Besøg i præstegården til kaff e og hygge 
v. Tine F.
Onsdag d. 27. september kl. 14.30
Fortælletime med altergang   v. Tine F.

LUNDEN I 
HORSENS
Mandag d. 5. juni kl. 10
2. Pinsedag
Fælles provstigudstjenste i 
Lunden i Horsens

GUDSTJENESTER
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Sogneudfl ugt til RibeSogneudfl ugt til Ribe
Onsdag d. 16. august 2017

Vi starter fra Hansted Kirke lidt tidligere end vi ple-
jer, nemlig kl. 8.30. Formiddagskaff en snupper vi 

på en rasteplads på Esbjergmotorvejen, og kl. ca. 10.30 
ankommer vi til Ribe, hvor vi står af på den nyrenove-
rede domkirkeplads. Bussen må ikke parkere på pladsen, 
så den kører videre, når vi er sat af.
Kl 11.00 har vi fået tid til en rundvisning i Domkirken, vi 
bliver delt i 2 hold, så alle kan se og høre. Selvom Ribe 
Domkirke er en af landets ældste kirker, er udsmyknin-
gen ganske moderne – den er udført af den kendte danske 
cobrakunstner Carl Henning Pedersen. Det bliver spæn-
dende at se, hvordan nyt og gammelt spiller sammen.

Middagen indtager vi på Hotel Dagmar, der ligger tæt 
ved Domkirken - det bliver ca. kl. 12.30. Efter middagen 
bliver der tid til at se sig lidt om indtil kl. 14.00, hvor vi 
bliver afhentet af bussen.

Så vender vi næsen sydpå, og efter blot 10 km. kommer 
vi til den tidligere grænseby Vester Vedsted, hvor vi skal 
besøge Vadehavscentret.

Vadehavscentret er helt nyt, åbnede 3. februar i år som 
besøgscenter for Verdensarv Vadehav. Arkitekturen er 
enestående, idet tagrør anvendes på både tag og facade. 
Vi får en rundvisning 15.15, og der bliver mulighed for 
at drikke kaff e før eller efter.

Kl. 16.30 går vi i bussen og kører hjem til Hansted, hvor 
vi ankommer kl. ca. 18.00.

Turen koster de sædvanlige 200 kr. Da vi af praktiske 
grunde kun ønsker at køre i én bus, begrænser vi delta-
gerantallet efter først-til-mølle-princippet. Men der ple-
jer at være plads til alle.

Tilmelding senest tirsdag d. 8. august til Pia på kirkekon-
toret: 75656141 (i kontorets åbningstid) mobil 25702330 
mail: pss@km.dk

LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  AKTIVITETER
 Af Willy Suhr Rasmussen             

Vi ta’r domkirkebyerne på stribe 
- i år går turen til Ribe
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Gudstjenester på Egebakken

Enhver er velkommen

Kaffe kl. 14.00
Gudstjeneste
kl. 14.30

Onsdag 27. marts ingen gudstjeneste
Onsdag 24. april 
Onsdag 29. maj }{

Graver ved 
Lundum kirke og

Hansted kirke
Ole Leth 

tlf. 75 65 67 04
Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk

Kirkekontoret - Stængervej 1
8700 Horsens - Tlf. 75 65 61 41

Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00-12.00
Torsdag tillige kl.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00-18.00

Kordegn: Pia Schiønnemann
Mail: pss@km.dk

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

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk

LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE:  KIRKEOPLYSNINGER

Formand for menighedsrådet i 
Lundum: 

Asger Højland Lorentzen
Lundumhedevej 77, 8700 Horsens 

Tlf. 25 43 62 05
Mail: asgerhjland@gmail.com

Formand for menighedsrådet i 
Hansted: 

Carl Oluf Madsen 
Hanstedvej 15, 8700 Horsens 

Tlf. 75 65 63 30
Mail: mail@comadsen.dk

Kirkebil for Lundum og Hansted sogne
Lundum og Hansted sogne tibyder brug af kirkebil efter ønske og behov til gudstjenester 
og kirkelige arrangementer i Lundum/Hansted pastorat. Du kan ringe direkte til Horsens 
Taxa tlf. 75 50 30 00 senest dagen før og meddele, at du ønsker at være med i kirkebilen 
den følgende dag. Du skal oplyse tidspunket for gudstjenesten eller arrangementet,  og 
hvor du ønsker at stå på. Aftal også afhentning ved  kirken.

Lundum-Hansted 
på Facebook
Lundum-Hansted er også 
kommet på Facebook. 

Gå ind på vores side Lundum-
Hansted og like og del og 
kommentér, jo fl ere jo bedre!

Sognepræst 
Tine Frisenette
Stængervej 24, 8700 Horsens
Tlf.: 75 65 64 12  -  Mobil:  24 63 98 20
Mail: tfri@km.dk 

fridag mandag - træff es efter aftale

HUSK! Der er altid mulighed for at få en samtale eller et 
samtale forløb med præsten, hvis man har brug for det.
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Konfi rmand indskrivning 
Torsdag d. 24 august kl. 17 i Hansted kirke og kirkehus
Hilsen TIne, præst i Lundum-Hansted

Klokkeindvielse d. 18. juni i Hansted kirke kl. 10.30

Provst Anette Bennedsgaard er prædikant

Livets lyde

Tidligt om morgenen, når jeg går tur i Hansted skov, bliver 
ørerne fyldt med fuglefl øjt. Det er skønt, men jeg bliver også 
mindet om, at jeg ikke er alene i verden, for en vedvarende 
summende lyd i det fjerne istemmer fuglene, nemlig morgen-
trafi kken på E45. Bilernes  evige summen fortæller mig,  at 
dagen er travl og nogle gange forjaget for mange mennesker. 
Det er lyden af ydelser, hurtighed, kom nu frem, afsted, af-
sted, det kan kun gå for langsomt.

Lydene fortæller mig at jeg også er en del af dette samfund på godt og ondt, hvor jeg også 
skal yde før jeg kan nyde. 

De der bor tæt på togstrækning de kan høre lyden af rejse og eventyr mange gange i løbet 
af dagen, når toget suser forbi. Om man nu selv har denne udlængsel i sig eller ej skal være 
usagt, jeg rejser mod fjerne horisonter til lyden af tog. Jeg har også altid været facineret af 
tanken om at lyden af tog her ved min dør er den samme lyd, der høres ved en anden dør i 
Valby, Hamborg eller Paris.

Hjemme lyder radioen, ofte på P3, jeg synes ikke selv jeg er nået til P4 endnu, så lidt ung med 
de unge må man vel have lov at være, når musikken lyder, men ofte hører jeg faktisk slet ikke 
efter. Det er baggrundsstøj, som er uendelig lettende, når man får slukket for den. 

Hver dag, to gange om dagen mindst, året rundt lyder kirkeklokken her i Hansted. Det har 
den gjort i over 500 år, så den er slidt. Som den 3. ældste klokke i Danmark har den ringet et 
uendeligt antal gange- 365.000 gange i runde tal plus det løse. Så den gamle kirkeklokke er 
slidt. For mig er kirke klokken lyden af tradition, historie, arbejde, ritualer, fællesskab, samling. 
Men også lyden af glæder og sorger i livets lyde. Sådan er der mange lyde i vores hverdag og 
vores liv, som vi måske ikke tænker så meget over er der, men vi ville savne dem hvis de for-
svandt. Disse lyde er en del af både vores individuelle og fælles liv. Lyden binder os sammen, 
giver os et fælles grundlag eller udgangspunkt, så vi skal værdsætte og prise lydene i vores liv.

I Hansted kirke har vi  fået en ny klokke, som skal ringe i 500 år og mere, så også kommende 
generationer kan have lyde i livet der betyder noget og det skal fejres.

Ved gudstjenesten d. 18.juni kl. 10.30 vil prædikant provst for Horsens provsti Anette Bennedsgaard 
prædike og indvie klokken, og efter følgende vil der være lidt mundgodt i kirkehuset.

Alle er velkomne!

Tine Frisenette, præst i Lundum-Hansted
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Mandemonopolet – en blærerøvsklub kun for mænd
Er du mand? Har du lyst til uforpligtende og hyggeligt samvær med andre mænd i alle 
aldre, så er ”Mandemonopolet” noget for dig. 
Det er Hansted/Lundum kirkers mandeklub.
Der vil være mulighed for at snakke mandesnak, synge et par sange, hygge og høre fortællinger 
”fra de varme lande” og andre røverhistorier. Det er jer selv, der sætter dagsordenen og fi nder 
indholdet.
Til det skal der selvfølgelig være noget mad, så det vil der være for ca 50-60 kr. og man kan købe 
drikkevarer til. 
Vi bestiller mad fra Chris i forsamlingshuset, medmindre der er et par friske gutter, der vil stå for 
indkøb og tilberedning.
Vi mødes i Kirkehuset, Stængervej 1, Hansted, Horsens kl. 18.30-21 første gang d. 26/9, og man 
må gerne tilmelde sig hos mig sognepræst Tine Frisenette, 24639820 et par dage inden. Følgende 
mødegange vil være 30/10 og 21/11 2017
Alle mænd er velkomne og vel mødt!
Præsten i Hansted og Lundum, Tine Frisenette

LUTHER OG LAGKAGE 
Luther og lagkage er en foredragsrække om Martin Luther arrangeret af kirkerne i Horsens Kom-
mune. Otte foredrag af otte fagfolk med otte vinkler på Luther på otte lokaliteter frem til refor-
mationsjubilæet den 31. oktober 2017.
Du kan deltage i ét eller fl ere foredrag og få så mange vinkler på jubilaren, som du ønsker. Og ja. 
Der serveres selvfølgelig lagkage i kaffepausen :-)
Der har været stor opbakning til de allerede afholdte foredrag, men du kan sagtens nå at være 
med. Gå ikke glip af de kommende foredrag i rækken:
Luther og Nutiden d. 30. maj kl. 19 i Tolstrup Sognegård ved professor Niels Henrik Gregersen
Luther og Romerbrevet d. 13. juni kl. 19 på Sct. Ibs Skole ved lektor Kasper Bro Larsen
Luther og Salmerne d. 13. september kl. 19 i Tamdrup Kirke ved adjungeret professor Jørgen 
Kjærgaard
Luther og Kunsten d. 3. oktober kl. 19 i Hatting Kirke ved lektor Carsten Bach-Nielsen 
Husk også den store Jubilæumsgudstjeneste i Horsens Klosterkirke d. 31. oktober kl. 19.30!
Du kan læse mere om alle Luther og lagkage foredragene i det hustandsomdelte magasin ”Refor-
mation”. Rigtig god fornøjelse!

KOM TIL FLÆSK, FEDT, TALE OG ØL - LUTHERS LIVRET 
Tirsdag d. 22. august kl. 17 i Hansted Kirkehus

Medbring dit bedste fad stegt fl æsk til et fællesbord. Der vil, som på Luthers tid, blive samtalet 
om stort og småt rundt om bordet. Øl af variabel slags kan købes til fl æsket. Alle er velkomne fra 
nær og fjern. 

Deltagelse koster 25 kr., og tilmelding skal ske til Kirkekontoret tlf.: 75656141 senest den 15. 
august. 

Arrangør: Tine Frisenette, sognepræst i Lundum og Hansted.
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Borgmester Peter Sørensen på ølkassen ved Tingstedet

Indvielse med 2 borgmestreIndvielse med 2 borgmestre
”Det er i dag et vejr”, den offi  cielle indvielse af Lundum 
Tryg Landsby d. 6. maj startede således med en fællessang 
for de ca. 50 borgere, der var mødt op ved Medborgerhuset. 
Og det var et fantastisk vejr, den første rigtige sommerdag.

Casper Doktor på ølkassen

Men forinden havde der været indvielse af de nye stier i 
Præstegårdsskoven. De, der havde mod på en vandretur, 
gik 8-tallet rundt og sluttede af med en forfriskning i det 
grønne.

Fællessang: “Det er i dag et vejr”

Derefter gav han ordet til borgmester Peter Sørensen, der var lidt ær-
gerlig over, at Casper lige havde sagt alt det, han selv ville sige. Men 
det var en glad og imponeret borgmester, vi hørte, og der er ingen tvivl 
om, at kommunens satsning på landsbyerne vil fortsætte fremover.

Indvielse af de nye stier i Præstegårdsskoven Peter Sørensen klippede snoren med hjælp af en af børnene

Hele 2 borgmestre deltog i arrangementet. Først var forhenværende 
børneborgmester Casper Doktor på ølkassen. Han fortalte om de for-
skellige projekter og om, hvordan det er at vokse op i en aktiv og 
engageret landsby - det eneste han savnede, var bedre busforbindelser
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Derefter klippede Peter Sørensen med hjælp fra et af de 
mange fremmødte børn snoren til Tingstedet, afslørede den 
nye udsmykning af Helle Nørby, og Tryg Landsby var ind-
viet.
Så var der bobler, øl, vand og kaff e til alle. Snakken gik, 
hyggen bredte sig, og der kan sidde rigtig mange på Ting-
stedets bænk.
Dagen sluttede dog ikke her. Efterfølgende var der indvi-
else af den nye shelter på sportspladsen. Her var der fyret 
op til pølser og brød både på bålstedet og i grillen. Hyggen 
fortsatte, og det hele sluttede med, at en lille gruppe over-
nattede i shelteren.
Tak til borgerne i Lundum for en kæmpe arbejdsindsats og 
tak for de mange gode ideer.

Tingstedet tages i anvendelse

Indvielse af den nye shelter på sportspladsen

Tingstedets midte er den nye udsmykning af Helle Nørby

         LUNDUM TRYG LANDSBY: INDVIELSE MED 2 BORGMESTRE
             Af Willy Suhr Rasmussen
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Efter Borgermødet
På borgermødet den 25. januar (se evt. sidste nummer 
af Broen) blev der udfyldt skemaer om idéer til lo-
kalrådets arbejde i det kommende år. Der var virkelig 
mange gode og spændende idéer. 
På lokalrådets første møde påtog Palle Koch sig i før-
ste omgang at gennemgå alle skemaerne, samordne 
dem i en oversigt. Det stod klart, at trafikken i Ege-
bjerg var et højt prioriteret emne. 
På grundlag af oversigten over idéer fra borgermødet 
drøftede Lokalrådet på følgende møde, hvilke idéer 
der først skulle tages fat på. Det stod igen klart, at tra-
fikken var et dominerende emne. 
På Egebjergvej gennemføres der i efteråret et projekt 
nord for rundkørslen. Der er lavet et nyt bump syd for 
rundkørslen. 
På Gl. Kirkevej var der idéerne om at lukke vejen 
midt på strækningen og forbud mod gennemkørsel for 
lastbiler. Problemer med trafikken på Gl. Kirkevej har 
været på borgermøderne gennem flere år. 
Der kunne være mulighed for – som forsøgsordning 
for et år – at lukke for gennemkørsel på Gl. Kirkevej 
(lukke vejen på midten). I givet fald måtte vi forinden 
søge at sammenkalde brugerne af Gl. Kirkevej for at 
høre, hvad de mener.
Det blev besluttet at tage kontakt med forslagsstiller, 
og en af dagene sidst i april gennemføre en vejvan-
dring med de beboere, som ønsker at være med. Vi 
skal søge at få klarlagt beboernes indstilling til for-
slagene og samtidig selv se og drøfte forholdene på 
stedet. Vandringen skulle starte fra P-pladsen ved Ege-
bjerghallen. Jette Jørgensen ville lave en indbydelse 
med et skema, hvor beboerne kan svare, hvordan de 
forholder sig til forslagene. Indbydelse/skemaerne 
skulle omdeles til alle adresser på Gl. Kirkevej, An-
nashåb, Egevej og Kærvej. 
På Hanstedvej var der idéer om kombineret cykel og 
gangsti samt bedre oversigt ved jernbanebroen Højbal-
levej/Hanstedvej. Det blev beslutte, at idéerne drøftes 
med forslagsstiller Karin Hansen. Hans Kurt ville tage 
kontakt med Karin om i første omgang at gå en tur i 
Hansted for på stederne og se på forholdene og over-
veje mulighederne. Jette, som selv bor på Hanstedvej, 
ville gerne deltage i turen.
På Rådvedvej er der etableret to chikaner for at dæmpe 
hastigheden før skolen. Der var enighed om, at buske 
syd/øst for rundkørslen langs Omfartsvejen (Skander-
borgvej) bør fældes. Palle Koch vil overveje, hvordan 
det bedst gribes an.

Hansted-Egebjerg LokalrådHansted-Egebjerg Lokalråd
Kent Holm indtrådt i Lokalrådet 12. marts
Flemming Fløe Pedersen har meddelt, at han udtræder 
af Lokalrådet på grund af sygdom. I hans sted indtræ-
der suppleant Kent Holm. Palle Koch har påtaget sig 
hvervet som sekretær.
Tur på Hanstedvej 29. marts
Karin og Gunni Hansen fra Hansted mødtes med Hans 
Kurt og Jette fra Lokalrådet for at drøfte idéerne og se 
på mulighederne for en kombineret cykel og gangsti 
samt bedre oversigt ved jernbanebroen Højballevej/
Hanstedvej. 
Vi mødtes ved gangbroen over jernbanen på den tidli-
gere containerplads. Vi var enige om, at den lille plads 
belagt med fliser bør bevares. Den kan blive et fint 
lille mødested for Hansted, hvis der kan opsættes en 
bænk og måske en opslagstavle.
Herefter gik til enden af Hanstedvej, hvor den mødes 
med Højballevej og Stængervej ført over kørebroen. 
Vi så på oversigtsforholdene. De er dårlige på grund af 
beplantningen langs Hanstedvej på skrænten ned mod 
jernbanen. Det foreslås, at noget af beplantningen ryd-
des væk, og at der tages kontakt til BaneDanmark.
På turen tilbage gennem Hansted så vi på muligheder-
ne for en kombineret cykel og gangsti. 
Ønsket er at gøre det mere sikkert for gående og cyk-
lende at færdes på den smalle Hanstedvej. På enkelte 
korte strækninger af vejen er der anlagt gå-arealer med 
kantsten. Medens der andre steder blot er rabat i den 
ene eller begge sider af vejen. 
Problemet er, at vejen er meget smal. Det føles utrygt 
for gående og cyklende at færdes på den.Der er tale 
om blandet trafik (tunge og lette køretøjer), og der kø-
res for stærkt. 
Løsningsforslag:
• Hanstedvej ved skiltning gøres til en 40 km. zone.
• I forbindelse med etablering af fjernvarme, kan ni-

veauforskel og kantsten eventuelt fjernes og det as-
falterede vejareal udvides. Herefter kan der i beg-
ge vejsider markeres et areal for gående, og cyk-
lende ved en stiplet kantstribning. Det vil skærpe 
indtrykket af, at der er tale om en meget smal vej 
og medvirke til, at hastighedsgrænsen overholdes. 
Modkørende biler må holde tilbage for at passere 
hinanden, når der er gående eller cyklende i det 
stiplet afstribede areal.

Hans Kurt udarbejder referat fra turen til Lokalrådet. 
Karin og Gunni vil forhøre sig om, hvordan andre be-
boere på vejen stiller sig til løsningsforslagene.

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Nyt siden sidst
Af Hans Kurt Jacobsen
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Ren by projekt 2. april
Vi var et dusin børn og voksne, som mødtes i Egebjerg 
Fritidscenter, og fordelte ruter imellem os for derefter 
et par timer at samle affald langs byens veje. 
Det var et led i Danmarks Naturfredningsforenings 
og Horsens Kommunes kampagne for indsamling af 
affald i naturen. Vi sluttede igen i Fritidscenteret og 
kunne sammen glæde os over den mængde affald, vi 
nu havde befriet vejene for. Derefter hyggede vi os 
med sandwich og vand.

Frederik Bajers minde 10. april
Den 10. april kl. 10 mødtes vi efter en fast aftale med De 
Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn ved det lille 
mindested på Bavnehøj. 
Lokalrådets formand, Yvonne holdt en mindetale:

Tanken om mennesker, der ikke får en grav, tanken om dem, 
der blev derude, det kan godt få det til at isne i os.
At dø på den måde, i mørket, uden kiste, uden kærlige 
hænder, uden ord.
Netop derfor skal vi mindes bla. slaget her på Bavnehøj. 
For på den måde, giver vi de faldene værdighed og ære.
Overalt, hvor vi bevæger os i Danmark, møder vi på den 
måde minder om forgangne tiders mennesker, som satte 
livet til i færd med at gøre det de skulle.
Det ærefulde minde er altså ikke noget man kan give sig 
selv. Det kan man kun få givet. Mindestenen her peger 
tilbage i tiden. Men den peger også fremad på noget som 
fortsat forpligter os: 

At vi fastholder, at intet menneske dør forgæves. 
Med tanke på dem, som gik til i 1864, med tanke på dem 
som blev derude, vil vi da lægge en blomst ved mindestenen.
De døde - dør aldrig. Ikke så længe, der er nogen som 
husker dem. Ære være deres minde.
Der blev lagt blomster ved mindestenen.

Egebjerg Fritidscenter 
En af idéerne fra årets borgermøde var: Nye stole og bedre 
borde til Fritidscenteret.
Fra Lokalrådet har Yvonne og Hans Kurt sammen med 
Vagn Christiansen (Fritidscenterets nøglekontakt) arbejdet 
for at få nye møbler og renoveret fælleslokalet i Egebjerg 
Fritidscenter. Det sker i samarbejde med Fritidskonsulent i 
Horsens Kommune Henrik Koch Rasmussen.
Egebjerg Fritidscenter er nu nævnt på Kommunens hjem-
meside, under ’Horsens Kommune stiller offentlige loka-
ler til rådighed for godkendte foreninger og Folkeoplys-
ningsforbunds aktiviteter og undervisning’. Fritidscenteret 
er blevet omfattet af Kommunens Bookingkalender. Den 
elektronisk kalender er gældende for om en forening har 
booket lokaler (ikke kalenderen i huset). De faste aktivite-
ter i Fritidscenteret er blevet booket ind. 
Den 18. april fik Fritidscenterets kontaktpersoner fra Hen-
rik Koch Rasmussen den glædelig besked, at det var lykke-
des at finde penge til nogle af ønskerne på Fritidscenterets 
brugermøde i november. Der var bestilt nye stole og nye 
borde, som er lettere at flytte rundt på.
Den 27. april var de nye stole, som kan stables og flyttes 
rundt på 2 vogne og 11 firemandsborde leveret. Der kom-
mer yderligere 7 borde inden sommerferien. De nye borde 
og vognene til stolene blev samlet af frivillige brugere. 
Lokalrådet har fra Familien Hede Nielsens Fond modtaget 
et tilskud på 15.000 kr., som kan anvendes til et vindværn 
i armeret glas ved hoveddøren. Der indhentet tilbud på et 
dette. 
Tavle og projektor til lokalet vil Henrik Koch Rasmussen 
nu bestille. Nye lamper/lysstofrør kan der ikke blive til i 
denne omgang.
Der er endnu nogle penge til rådighed. De ønsker, der end-
nu ikke er faldet på plads er: 
• Maling af vægge og/eller loft
• Skilt på facaden
Der indhentes tilbud på de emner, inden de sidste penge 
sættes i spil. I forbindelse med maleropgaven skal lokalet 
ryddes af brugerne.
Yvonne Christiansen havde sat et opslag om de gamle bor-
de og stole på facebook siden Opslag Egebjerg, og det lyk-
kedes at få nogle afsat.
De sidste gamle møbler er afhentet gratis af Blå Kors Gen-
brugscenter, Horsens. 
Det gælder om at få mest muligt ud af pengene.   
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Gl. Kirkevej borgermøde og -vandring
Der blev i weekenden 22.-23. april uddelt invitationer til 126 
beboere og erhvervsdrivende på Gl. Kirkevej, Annashåb, Ege-
vej og Kærvej. 
De blev inviteret til Torsdag den 27. april kl. 19 at mødes med 
Lokalrådet på Egebjerghallens Parkeringsplads og trave en 
tur op ned ad Gl. Kirkevej og påpege problemerne og komme 
med bud på løsningsmulighederne. 
Lokalrådet ville gerne høre, hvordan man forholdt sig til for-
slag om at lukke Gl. Kirkevej ved nr. 21 og forbud mod gen-
nemkørsel for lastbiler. 
Af invitationen fremgik det, at Lokalrådet havde været i kon-
takt med Horsens Kommune, Teknik og Miljø, som oplyste, at 
man overvejede at lave et forsøg med lukning af Gl. Kirkevej 
i Egebjerg. 

Forsøget ville være betinget af, at kommunen får godkendelse til det 
hos politi og beredskab, og at der er opbakning til det blandt borgerne. 
Lukningen ville ske umiddelbart nord for Gl. Kirkevej 21 med be-
tonklodser, dog vil det stadig være muligt for de bløde trafikanter at 
passere. Forsøgsperioden forventes sat til 1 år.
Årsagen til at kommunen gerne vil lukke vejen er, at man har fået 
meldinger om en stor andel af gennemkørende trafik, uden ærinde 
i området, og at denne er blevet større efter at der er lavet hastig-
hedsdæmpning på Egebjergvej og Rådvedvej. Samtidig vil der blive 
tale om en væsentlig forbedret og mere sikker skolevej. Lokalrådet er 
velkommen til at melde ud og diskutere forsøget med jeres medlem-
mer, og så vil kommunen meget gerne have en tilbagemelding om 
hvad I synes.

Beboerne og de erhvervsdrivende kunne give deres mening 
til kende ved at svare på spørgsmålene i et skema og aflevere 
eller sende skemaet til formand Yvonne Christiansen senest 
1. maj.

Det var et ret vådt og koldt vejr den aften, hvor der var invite-
ret til en travetur op og ned ad Gl. Kirkevej.
Lokalrådet havde forinden holdt et kort formøde i Egebjerg-
hallens Cafeteria. Da vi så de småfrysende brugere af Gl. Kir-
kevej uden for på parkeringspladsen, bad vi dem om at komme 
ind i cafeteriet. 
Vi besluttede at starte aftenen med et møde, hvor vi så kunne 
høre deltagernes indstilling til problemer og løsninger på tra-
fikforholdene på Gl. Kirkevej. Så kunne vi håbe at vejret i 
mellemtiden var blevet bedre og så tage traveturen op og ned 
ad Gl. Kirkevej.
Der var ca. 30 fremmødte beboere og erhvervsdrivende. Borg-
mester Peter Sørensen deltog som interesseret borger og var 
også af en erhvervsdrivende blevet bedt om at komme.
Lokalrådets formand Yvonne Christiansen bød velkomme og 
takkede for mange konstruktive svar på mail. 

Hansted-Egebjerg LokalrådHansted-Egebjerg Lokalråd

Formand Yvonne A. Christiansen    Tlf. 60 65 96 47 
Egesholm 38, Egebjerg   yac@aku-net.dk

Næstformand Kasserer Hans Kurt Jacobsen     Tlf. 40 37 69 36

Bavnehøjvej 13, Egebjerg hans.kurt@hansted-egebjerg.dk

Sekretær Palle Koch   Tlf. 40 63 62 94

Skovvej 29, Egebjerg palle.koch@energimail.dk

Rådsmedlem Kent Holm   Tlf. 22 87 73 29

Egebjergvej 218, Egebjerg  kentholm65@gmail.com

Rådsmedlem Jette Jørgensen   Tlf. 25 37 11 82

Hanstedvej 65, Hansted  jette8700@gmail.com

Suppleant Cramer Christensen  Tlf. 40 17 35 32

Egebjergvej 164, Egebjerg  cramer.christensen@calonius.dk

www.hansted-egebjerg.dkwww.hansted-egebjerg.dk

   HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Nyt siden sidst
    Af Hans Kurt Jacobsen
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Lokalrådet ønsker ikke en lukning af Gl. Kirkevej, det er et 
forslag til overvejelse fra kommunen, ikke et krav. Lokalrådet 
vil hjælpe borgerne med  at få en løsning ved kommunen. Der-
for invitationen til i dag.
Ønsker man et aktivt demokrati, er der brug for ildsjæle, som 
er parat til at gøre en indsats for de synspunkter man har.
Ildsjæle kan føles irriterende - som en sten i sine sko - tvinger 
en til at - komme ud af ”busken”. Ildsjæle kræver stillingta-
gen, ildsjæle udfordrer og stiller krav om engagement.
Opfordringen er - vær aktiv i vores by - kom evt. ind i Lokal-
rådet - følg udviklingen.
Herefter blev deltagerne bedt om at give deres bud på proble-
mer og løsningsforslag vedrørende trafikken på Gl. Kirkevej.
Jette Jørgensen og Palle Koch noterede budene, og Jette stil-
lede uddybende spørgsmål. 
Der fremkom mange bud på problemer og løsninger. Der var 
bud fra både nytilflytte beboere og beboere, der havde boet på 
Gl. Kirkevej i mange år, fra de erhvervsdrivende på Kærvej og 
fra Peter Sørensen. 
I stikord kan nævnes: 
1. Fartdæmpede foranstaltninger som i Hatting
2. Oversigtsforhold ved udkørsel til Egebjergvej er ikke god
3. Oversigtsforhold ved udkørsel fra Kærvej til Gl. Kirkevej 

er ikke god
4. Der kører ca. 60 lastbiler om dagen på Gl. Kirkevej
5. Lastbiler cyklister/gående kan ikke være på Gl. Kirkevej 

samtidig

6. Gl. Kirkevej er skolevej
7. Kan der oprettes en skolepatrulje
8. Øget trafik på Gl. Kirkevej efter fartdæmpningen er ud-

ført på naboveje
9. Parkeringsforbud på Gl. Kirkevej
10. Gennemkørsel af lastbiler bør forbydes
11. 6-8 børn er væltet på cykel over asfaltkant
12. Der bør foretages trafikkælling
13. Der bør anlægges fortov i vejens vestside i forbindelse 

med nedlægning af fjernvarmerør
14. Der bør laves vejstriber i begge sider
15. Der bør etableres 40 km/til på Gl. Kirkevej
16. Eksisterende sti mellem vej og sportsplads bør udbygges/

forbedres
17. Henvisningsskilt til motorvej ved Hanstedgård kryds

Der var ikke opbakning til forsøget med lukning af Gl. Kirke-
vej, og Horsens Kommune, Teknik og Miljø har på den bag-
grund oplyst, at man ikke arbejder videre med overvejelserne 
om forsøget.
Lokalrådet udarbejder et sammenfattende referat af de mange 
bud på problemer og løsningsforslag. 
På Lokalrådets hjemmeside www.hansted-egebjerg.dk vil der 
komme en mere udførlig beskrivelse og sammenfatning fra 
borgermødets deltageres ønsker om trafikløsninger på Gl. Kir-
kevej.
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Højvangsgården 
32 nye familieboliger i Egebjerg

Egehøj 1-33, 8700 Horsens 
Den 24. maj 2017 holdes et informationsmøde for 
seniorer +60 år i Caféen på Egebakken. 
Der er gjort meget for at skabe interesse for mødet. På en 
gåtur kom jeg forbi byggeriet og tog et par billeder. En be-
boer på Kastanjevænget gav mig invitationen til informa-
tionsmødet. På Egebakken så jeg også invitationen. Dorte 
Strunge bad mig sætte den på hjemmesiden og Facebook 
siden for Hansted-Egebjerg. Det blev gjort. 
Mødet fi nder sted, mens dette blad er under trykning. Der-
for var det ingen nytte til at sætte invitationen i bladet.
Boligerne opføres af Horsens Andelsboligforening af 1954, 
der administreres af BoligHorsens. 
Fra forretningsfører Jørgen Pommerencke har jeg modtaget 
et informationsmateriale, som bruges på mødet. 
Der kan her ses  nogle klip fra informationsmaterialet, der  i 
sin helhed kan komme på Broens og Lokalrådets hjemmeside  
www.hansted-egebjerg.dk efter mødet.

Bebyggelsen ligger ud til krydset mellem Egebjergvej og 
Kastanje Allé, i umiddelbar nærhed af det eksisterende 
plejecenter,  Egebakken.
Den primære adgang til bebyggelsen bliver fra ny vejtil-
slutning fra Egebjergvej.
Den nye afdeling får navnet Højvangsgården og får adres-
sen Egehøj 1-33.
Der opføres 32 tidssvarende familieboliger, hvor indretning 
og adgangsforhold er tilpasset ift. at tilgodese tilgængelig-
hed i boligerne.
Derudover opføres der et fælles beboerhus centralt i be-
byggelsen.
Inventar til køkken og bad er forudbestemt. Der medføl-
ger køle- / fryseskab, ovn og kogeplader.
Køkken er forberedt til opvaskemaskine, der sammen 
med vaskemaskine og evt. tørretumbler er eget tilkøb.
Husdyr er ikke tilladt.
Udlejning efter Almenboliglovens §60 stk. 1, hvorefter 
lejer skal være fyldt 60 år ved indfl ytning efter de almin-
delige anciennitetsvilkår. 

Månedlig husleje udgør kr.:   6.850,-
Månedlig forbrug af el, vand, varme og IT er anslået til kr.:   

1.100,-
Indskud ved kontrakt er kr.: 38.037,-

Indfl ytning pr. 01. marts 2018
Udlejning til medlemmer fra 15.06.2017

Yderligere oplysninger kan fås v. 
boligforeningen på tlf.: 75 66 67 67

HØJVANGSGÅRDEN: 32 nye familieboliger i Egebjerg 
Af Hans Kurt Jacobsen
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Byggeriet af 102 nye superlækre lejeboliger i
Egebjerg Bakke skrider planmæssigt frem
De kommende lejere i det nye Egebjerg Bakke kan så 
småt godt begynde at pakke fl yttekasserne og rykke ind 
i det smukke og meget centralt beliggende rækkehus-
projekt.

Byggeriet, der gik i gang i den sidste uge af januar, 
kører helt efter planen, fortæller entreprenør 
Jesper Juul Troelsen, der dagligt nøje følger med

i det store projekt. Vi har været heldige med godt vejr 
i hele perioden og kan glæde os over at tidsplanen 
ser ud til at holde. Det betyder, at de første lejere helt 
efter planen kan rykke ind 1. juli. Vi er ikke stødt ind i 
nævneværdige problemer og de enkelte fagentrepre-
nører lever helt op til deres ansvar, fortsætter Jesper 
Troelsen. De laver et fantastisk arbejde og i det hele 
taget bliver det et fl ot og meget gennemført projekt, 
som vi kan være stolte af. Jeg glæder mig meget til at 
se det færdige resultat.

Stor efterspørgsel
Chefen for udlejningen, Steen Stærk er også meget 
tilfreds med udlejningen. - Vi kan naturligvis mær-
ke, at Egebjerg Bakke har en meget eftertragtet og 
dermed efterspurgt beliggenhed. At Horsens som 
kulturby har et brand ud over det sædvanlige be-
høver næsten ikke at blive nævnt. Men vi er også 
kun en halv time fra Århus, uanset om det er i bil 
eller tog.  Der er endnu kortere  til Hedensted og 
Vejle, som også er attraktive med mange store og 
eftertragtede virksomheder og dermed arbejds-
pladser. Lokalt kan området byde på en Netto og 
Fakta butik, der har åbent alle ugens 7 dage til 
sent aften, en bager, et pizzeria og en OK station 
med vaskeanlæg. Der er børneinstitution med 162 
pladser og Egebjerg skolen er i en stor landsunder-
søgelse kåret som Horsens bedste skole. Ja faktisk 
er det en af Danmarks bedste skoler! Og netop nu 
er en multihal kommet på tegnebrættet, slutter 
Steen Stærk, der forventer at hele det store projekt 
vil være udlejet inden for få måneder.
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Det spændende boligprojekt Egebjerg Bakke bliver opført i et utroligt smukt 
naturområde Der er kort gåafstand til Hansted Skov og å. Flere af boligerne 
vil få et kig ned til en lille lokal sø.  

De 102 rækkehuse er alle på 117 m2 i 2 etager og med fantastiske lys og 
solforhold på de 2 terrasser. (plan)

Jesper Juul Troelsen, entreprenør og byggeleder glæder sig dagligt over at 
projektet helt følger tidsplanen, så de første lejere kan rykke ind 1. juli.

EGEBJERG BAKKE: Byggeriet skrider planmæssigt frem
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102 rækkehuse på 117 m2 
til leje

Egebjerg Bakke er en udstykning hvor der 
opføres 102 rækkehuse, alle på 117 m2 
i to etager, plads til parkering af 2 biler 
samt en lille have.

Husene opføres og vil være klar løbende 
fra 1. juli 2017 og fremefter.

Du kan læse mere på vores hjemmeside 
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CenterrådetCenterrådet på  på 
EgebakkenEgebakken

Formand Arne Jensen
Tlf. 40 12 90 43  
arne.jen@fi berpost.dk

Næstformand Lissi Voss Jepsen
Tlf. 27 14 53 96
lissivoss@stofanet.dk

Medlem Bernt Striboll 
Tlf. 75 65 62 66 
berntstriboll@stofanet.dk

Medlem Jens Heering
Tlf. 75 65 64 41 / 22 47 76 93
jens.heering@gmail.com

Medlem Fritz Calundann
Tlf. 25 31 99 72 

Aktivitetsmedarbejder Dorte Strunge 
Tlf. 24 95 90 24 
dhs@horsens.dk 

Suppleant Else Bregendahl
Tlf. 61 39 15 68
esbregendahl@hotmail.dk

Egebakkens Egebakkens VennerVenner
Bestyrelsens adresseliste:

Formand:  Bodil Gammelmark Sørensen
bgs@kes.dk

Tlf. 61 27 63 51

Næstformand: Lone Dagnæs-Hansen
LoneDagnaes@gmail.com

Tlf. 40 44 75 70

Kasserer: Jørgen Juul Larsen
47larsen@stofanet.dk 

Tlf. 51 20 51 88 

Sekretær: Lise Faber Nielsen
faber.nielsen@gmail.com

Tlf. 29 29 18 13

Best. Medlem: Elsebeth Laborn
elpo@dukamail.dk

Tlf. 26 70 43 32

Beboerrepr.: Edith Stübert

Personalerepr.: Dorte Strunge
dhs@horsens.dk

Tlf. 24 95 90 24
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EGEBAKKEN: Forårsfesten Egebakken d. 20 april 2017
Tekst og foto af Leif H. Kristensen

men så er der jo også tid til at få 
hilst på hinanden og hyggesnakke 
lidt inden festen går i gang, festen 
var udsolgt til sidste plads. Der er 
stadigvæk brug for mere plads på 
Egebakken, men der må være no-
gen i byrådet, som er tonedøve. 
Lokalområdet herude udvikler sig 
enormt og vi bliver fl ere og fl ere 
ældre, der er brug for den udvidelse 
af Egebakken nu, og ikke i år 2020. 
Vi kan ikke spises af med snak og 
fl ere lejligheder, det er brug for 
plads til aktiviteterne og festerne på 
Egebakken. 
Næstformand og kasserer i Cen-
terrådet på Egebakken, Lissi Voss 
Jepsen, bød velkommen, og fortalte 
om aftenens arrangement, og bød 
aftenens musiker Karsten Holdt 

velkommen til Egebakken, deref-
ter sang vi aftenens velkomstsang. 
”Velkommen i den grønne lund” 
af: N.S.F. Grundtvig. Vi fi k derefter 
serveret Hamburgryg med tilbehør, 
diverse drikke varer kunne dertil 
købes. Desserten var en kirsebær 
fromage og derefter kaff e og en 
småkage.
Superdejlig stemning i lokalet med 
div. Fællessange, som aftenens mu-
siker anførte med bravur. Vi sang 
også ”Livstræet” Af: Hans Holm/
Erik Lindebjerg. Ordene i versene 
taler for sig selv om livet vi lever.
Vores tidligere Centerråds formand 
på Egebakken Johs. Søvang Han-
sted, tog ordet og sendte en tak til 
personalet på Egebakken, som han 
sagde altid udfører et godt stykke 

FORÅRSFEST på Egebakken

Foråret 2017 har været noget 
svingende i solskin regn og 
blæst, mange dage hunde-

koldt. Så vi glædede os til Forårs-
festen på Egebakken, det kunne jo 
være at festen kunne sætte lidt skub 
i varmen udendørs, for foråret er jo 
nu, siger kalenderen, uanset om det 
er koldt, sne og regn eller solskin. 
Syrenerne står i knop, så måske når 
de alligevel at springe ud inden den 
20 maj, det er da sket i de senere år, 
men ikke så tit for år tilbage, klima-
ændringerne har meldt sig på banen 
på denne vores klode Moder Jord.
Egebakken var som sædvanligt i 
festtøjet. Bordene var fl ot dækkede 
i forårets farver. Jo jo det var som 
det skulle være, deltagerne i fe-
sten kom som sædvanligt i god tid, 
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arbejde for alle, som frekventerer Egebakken.
Johs. Søvang er bonde/ landmand. Jeg tror egentligt, at 
han helst vil kaldes bonde i ordets bedste forstand, da 
Johs. Udtalte, det er en tid, der er ved at forsvinde, man 
skal værne om de gamle dyder og ikke glemme dem, 
her i denne forjagede tid, måske ikke lige Johs. ord, 
men omskrevet af mig, som jeg hører ordene.
Johs. talte så til os ved festen på Egebakken. 
Posten har det svært i disse tider økonomien er hård 
ved dem, farten er sat op, der skal nå¨s mere og mere 
på deres ruter. Så nu skal vi høre om post før og nu. 
1. feb. 1945 i Gedsted avis.
Hos smed Jensen----- Et brev sat på døren med en teg-
nestift.

Kære Jens Post.
Som du nok kan regne ud så er vi ikke hjemme. 
Vi er til sølvbryllup ved cykelhandleren i Nørre 
Snede.
Vi bliver nok natten over både Maren og mig. Avis 
og regninger skal du ikke lade ligge udenfor,
Æ nøgle ligger nemlig under måtten, så du kan 
bare gå ind. Og lægge dem på skrivebordet, der 
ligger nok for resten nogle Regninger, jeg fi k talt 
sammen kan du ikke lige ordne det og så tage dem 
med, med det samme.
Du kommer alligevel forbi Laus Mikkelsen og 
karetmageren løbet af dagen. Hvis du har post til 
sognefogeden. Kan du lige tage plovskæren med, 
som jeg har skærpet for ham, den ligger ved siden 
af fyret i smedes,
Jeg har lagt den der, for så kan du lige se til ild i 
Essen, det skulle jo gerne holde sig til vi kommer 
hjem. 
Er der for få gløder, så ligger der en sæk koks ude 
i hønsehuset, der plejer det ikke at ligge, men jeg 
har lagt dem der for at du skulle tænke lidt på høn-
sene. Der står hønsefoder i vaskehuset, der sagde 
Maren at jeg skulle lægge det, for så kommer du 
nok i tanke om at komme lidt mere vand på tøjet 
hun har lagt i blød.
Du kan tørre dine hænder i viskestykket, som lig-
ger ved siden af Marens ny forklæde, som du hav-
de med hjem i onsdags. Hun kan ikke lide farven, 
så du kan tage det med og få det byttet. Du skal jo 
alligevel til byen for os. Vi mangler sådan tøfl er 
begge to, det skal være nogen pæne nogen, helst 
med kvast. Maren bruger nr. 42 pengene kan du 
altid få, så var der vist ikke mere.
                                 Smeden.
PS. Husk at give hunden noget mad, der står lidt 
på komfuret,,, men komfuret skal du ikke røre ved, 
selv om den trænger til at blive renset.

HUSK! Læs langsomt på jysk.
Dette brev om posten læst af Johs. Søvang gav stort 
bifald og moro i salen. Ak ja det var dengang, der var 
post til. Efter det obligatoriske amerikanske lotteri 
blev der danset og sunget til kl. 21.00. Hvor vi afslut-
tede forårsfesten med sangen. ”Go `nu nat. Af: Poul 
Dissing 1981-Benny Andersen1981. Og sluttede med 
sangen. ”Skul gammel ven skav rejnt forgo”
En forårsfest var slut på Egebakken, hvor alle fi k var-
men af dansen, nu håber vi så at varmen også snart 
kommer udendørs.
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HANSTED SOGNEARKIV
Af Leif H. Kristensen

Fortalt med Johanne Danielsens egne ord kun rettet lidt i 
stavning.
Fra arkivet. Hansted Sognearkiv kulturhistorie.
Optegnet/fortalt til A.I.Gejlaager 1951. Boende Horsens. 
Stemplet 9. november 1953 Dansk Folkemindesamling. 
Fortæller er: Gaardmandsenke 66 Aar. Johanne Danielsen. 
Født Johanne Kathrine Laursen 1.oktober 1885. Fødested 
”Petersminde” i Rådved. Far. Niels Peter Laursen Mor: Ane 
Else Clausen. 
Johanne Cathrine Danielsen død. 21 maj 1969 Hrs. Kom-
munehospital. Begravet Hansted Kirkegård d. 24 maj 1969 
sidste faste bopæl Hansted Hospital.

1/ Min far fi k gården efter fi re gamle søskende Mads, Peter, 
Karen og Johanne Nielsen, som han vistnok var fætter til. 
Den ældste af dem er vistnok født ca. 1810, for deres foræl-
dre holdt bryllup 1809. 
De gamle søskende kunne fortælle om en brand, der havde 
været her i byen. Der var da en kone, som skulle føde; hun 
blev båret ud og lagt under et træ et stykke borte. Da man 
senere kom og ville se til hende var hun død; men barnet var 
født og levede; de gamle havde kendt hende som voksen.
(Her er rimeligvis tale om den store brand 1776, som 
lagde fi re gårde i aske. Slgn. N. P. Østergaard: prisbeløn-
nede Landbrugere i Østjylland 1774-1799. Østjydsk Hjem-
stavnsforenings forlag 1945.)
Ved de gamle søskendes begravelse, blev der hver gang, 
som ved andre lignende lejligheder sendt bud efter By-
demand og Skaff er Christen Therkelsen i Gedved. Dagen 
før begravelsen kom byens koner for at se liget, og så fi k 
de kaff e. Ved begravelsen blev der i hjemmet holdt tale af 
Degnen, og denne tales opskrift blev fæstnet på kistelåget 
og kom med i graven. Denne skik holdt sig i hvert fald, 
til jeg var omkring 12 år. –de gamles dragter fi ndes nu på 
Horsens Museum.
2./ Et bryllup varede gerne i 3 dage. Brudepiger og svende 
kan jeg ikke huske, men der var musik, som spillede for 
hver gæst, der kom i gårde. De indbudte bragte Sendelse, 
selv om de boede helt ovre i Kørup i Tamdrup Sogn. På 
gildes bordet kom der bl.a. hele små stegte grise.
3./ til jul bagtes i gårdene en hel del runde sigtebrød, hvoraf 
hver af tjenestefolkene fi k eet. Så længe de fi re gamle sø-
skende levede, fi k vi suppe Juleaften. Juletræ fi k vi først, da 
jeg var en snes år, for da fi k vi en pige, som havde set et så-
dant andet sted. Og forstod at pynte det. Det, som mest præ-
gede julen og de andre store højtider, var, at der blev bragt 
mad ud til de fattige, som vi havde nogen forbindelse med. 
Det var mest fl æsk og brød, men også andre gode sager. 
For resten gik de fattige selv om og tiggede; de kunne 
komme helt fra andre sogne. Efter Fåreklipningen i efter-
året kom de og bad om en tot uld. Til andre tider fi k de tit 
gryn og i Påsken altid to æg i hver gård. Det kunne blive til 
mange, og så solgte de dem på Horsens Torv. Der fortaltes, 
at en kone engang havde 30 snese æg med på torvet.

4./ Den daglige kost var tarvelig og tit knap. Min Mor sagde 
derfor, at man skulle blive i den plads, hvor kosten var god. 
Stegt fl æsk var den almindeligste ret. Det meste fedt blev 
hældt fra, og resten blev blandet med mælk. I min Mors tid 
pillede enhver selv sine kartofl er, og pilningen blev lagt un-
der panden midt på bordet. Man måtte ikke vende kartofl en, 
når man dyppede den. Prøvede nogen på det, skulde min 
Mor snart være der. Det kunne være nok med dyppelse på 
den ene side af kartofl en. 
Sigtebrød så man kun til højtiderne. Et Timsbrød ved hver 
bagning var den eneste afveksling; ellers spiste man kun 
rugbrød. Når Rugen var tærsket og lagt på loftet, blev den 
i min fars tid skovlet sammen i sirlige dynger, og der blev 
tegnet et kors øverst i dyngen. Da vi engang fi k en ny karl 
fra Gedved, så min Mor med tilfredshed, at han bar sig ad 
på samme måde. Min far tålte ikke, at nogen gik på korn-
loftet med træsko på. Der stod et par sko deroppe, som man 
kunne tage på.
Der er mange gamle navne på vor mark f.eks.: Store og 
Lille Stenhøj ”Tusballe” en stor kuppelformet Sandknold.  
”Knejsdam” (jeg har aldrig set navnet på tryk, så jeg ken-
der kun udtalen) En tør Sandknude uden nogen Dam, ”Bo-
dilsdal” ” Prinsehoved”, et lille engdrag, ”Skomager-ager”, 
som har tilhørt en skomager. ”Fedtekrog” og ” Fruens Stue”.
Lige neden for vor gård. Det er en stejl banke, tidligere 
Gyvelbevokset, med et trappeformet afsnit, som bærer det 
mærkelige navn. Man fortæller, at under den Sorte Pest 
blev de døde kørt her ud og styrtede ned i en grav.
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AnnoncerAnnoncer
DK Bilsyn Horsens
Nørrebrogade 48, Horsens Tlf. 76 25 87 00

12
Egebjerg Bakke
Langagergård 7, Egebjerg Tlf.20 16 00 08

35
Egebjerg El
Egebjergvej 194, Egebjerg Tlf. 75 65 61 76

2
Egebjerg Malerfi rma
Gl. Egebjergvej 5, Egebjerg Tlf. 61 39 94 92

3
Egebjerg VVS
Fuglevangsvej 60, Horsens Tlf. 40 45 54 38

2
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Egebjergvej 129, Egebjerg Tlf. 22 55 67 34

21
Hansted Autoservice
Egebjergvej 136, Egebjerg Tlf. 76 26 90 96

2
Horsens Begravelsesforretning
Sundvej 41, Horsens Tlf. 75 62 17 20

44
John Jensen VVS & Blik
Vestergade 42, Horsens Tlf. 75 62 58 89

20
Madbixen
Kærvej 4 f, Egebjerg Tlf. 75 62 10 12

17
Murerfi rmaet Bavnehøj ApS
Bavnehøjvej 14, Egebjerg Tlf. 60 64 03 07

32
Rema 1000
Hede Nielsens Vej 2, Horsens Tlf. 75 61 25 99

44
OK Tanken
Langagergård 1, Egebjerg Tlf. 78 73 10 70

12
Rosenberg Malerfi rma A/S
Ove Jensens Allé 35 G, Horsens Tlf. 20 42 15 05

12
Tandlægehuset Horsens
Godsbanegade 5,2., Horsens Tlf. 75 62 53 63

13

Tak til alle annoncørerTak til alle annoncører
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