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IndholdBroens september nummer kommer altid 
en uge senere end årets øvrige numre på 
grund af sommerferieperioden. I år er 
det desværre yderligere forskudt en uge. 
Broens jubilæum præger også dette 
nummer med en artikel og billeder fra 
Jubilæumsreceptionen på Egebakken 
den 25. maj. Desuden med omtale og 

billede fra Hansted Kirkegård, hvor afdøde Niels Bjer-
regaard Kjælder af Vagn Christiansen blev mindet som 
udgiver af det første blad i september for 25 år siden. 
Indsættelsen den 30. juni af Tine Frisenette i embedet som 
ny sognepræst i Lundum Hansted sogne var en højtidelig 
ceremoni. Rigtig mange sognebørn fulgte højtideligheden 
i Hansted Kirke og deltog i den efterfølgende reception i 
Hansted Kirkehus. Artikel og billeder kan ses side 30-31. 
Kalenderen på bladets midtersider omfatter i dette num-
mer alene gudstjenester og de mange aktiviteter i og 
omkring kirkerne i Lundum Hansted sogne. Det er en 
fornyelse i forhold til den hidtidige gudstjenesteliste. 
Gudstjenestelisten i sin tidligere form kan stadig ses på 
Hansted Kirkes hjemmeside www.hansted-kirke.dk. Med 
Hansted Kirke som baggrund for midtersiderne, er siderne 
tænkt som bladets lykønskning til Tine Frisenette og de 
nye menighedsråd.
Områdets øvrige aktiviteter må man så denne gang fi nde 
på de enkelte foreningers og institutioners sider. 
Så er det nu ÅRETS BORGER skal fi ndes. Se opslaget 
side 11. Et udvalg er nedsat og tager i mod forslag. 
Bladet er også præget af helt nye initiativer i vores områ-
de. Se side 10 om Irma Calonius’ kursus: ’Se på dit liv’og 
på side 24 opslaget om ’Lola Jensen kommer til Egebjerg 
i foråret’.
Til dette blad har jeg fået rigtig god hjælp af Mette Ander-
sen, som har opsat mange sider, som vi herefter har sam-
ordnet i bladet. Mette har gjort mange sider mere livfulde, 
og givet bladet en foryngelseskur. Hertil kommer Mettes 
store indsigt i byens foreningsliv. En  stor tak for hjælp og 
inspiration.

Cirkus Krone i Rådved …………………... 1
Bestyrelse, foreninger og institutioner .. 2
Indhold, Klumme og Berigtigelser  .…… 3
Broens jubilæumsreception ………...….. 4-5
Niels Bjerregaard Kjælder blev mindet .. 6
Vi løfter i fl ok … også i Egebjerg! .......... 7
Hvad er en skovhave? ………………..….. 8-9
Kursus: Se på dit liv ….………………….. 10
Hvem skal være årets borger? ………… 11
Egebjerg Byfest …………………………… 12-14
Egebjerg Idrætsforening EIF …...........… 15-19
Lundum Sogns Borgerforening ……...… 20
Rådved Borgerforening …………….…… 21
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus …….. 22-23
Lola Jensen kommer til foråret …..……. 24
Kirkerne ………………………………..……
Indsættelse af ny sognepræst ……….....

25-33
30-31

Egebakken ……………………………..….. 34-38
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 39
Dagplejen …………….…………………..….. 40-41
Ungdomsskolen ……….…..………..……. 42-45
KFUM spejderne i Egebjerg ………..…… 46-49
Lokalarkiverne ……………………..……… 50
Annoncører …………………………..…..... 50

Sidste nummer af BROEN var blad nr. 100, og samti-
dig blev bladets 25 år fejret ved at udsende et stort ju-

bilæumsblad. I bladet var genoptrykt tre udvalgte artikler 
fra de tidligere år. 

Den ene artikel fra side 69 om Lundum teglværk er skre-
vet af Verner Bjerge, som har skrevet fl ere fi ne artikler 
om teglværker på Horsensegnen. Det er derfor yderst 
beklagelig, at forfatternavnet ved redigeringen er anført 
som Vagn Bjerre. Det skal hermed berigtiges, at artiklen 
er skrevet af Verner Bjerge. 

På side 67 er der sket en forveksling af et billede, idet det 
ikke viser artiklens forfatter Leif H. Kristensen, men i 
stedet Søren Peter Sørensen. 

Vi beklager begge fejl. 

Berigtigelser
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BROENS 25 års jubilæum
Dagen blev fejret ved en reception på Egebakken lørdag 

den 25. maj om eftermiddagen, og solen kastede sine 
glade stråler over arrangementet, der havde samlet 40-50 men-
nesker fra lokalområdet. De fi k nogle hyggelige timer sammen 
og nød et glas vin og en velsmurt sandwich fra cafeteriet.

Den relativt nye formand, Flemming Fløe Petersen, der i no-
vember afl øste Arne Laursen, bød velkommen til de fremmød-
te og udtrykte bestyrelsens glæde over, at så mange var kom-
met. Han glædede sig især over, at borgmester Peter Sørensen 
havde sagt ja til invitationen, og at nogle af de solide støtter 
blandt Egebjergs erhvervsdrivende også var kommet.

Flemming præsenterede den udstilling, der var blevet lavet, 
en række plancher, der fortalte om BROENS aktiviteter igen-
nem årene og gav eksempler på variationen i bladets indhold. 
Ligeledes kunne man se alle 100 numre, der i de 25 år var 
blevet omdelt gratis til alle beboere i Lundum og Hansted 
postdistrikter, og som nu lå til beskuelse på rad og række. Han 
udtrykte Broens tak til støtten fra annoncører og sponsorer og 
til spejderne, der igennem årene samvittighedsfuldt har uddelt 
bladene til læserne.

Borgmester Peter Sørensen indledte med at bringe et stort til-
lykke i anledning af jubilæet. Han er jo selv vokset op i Ege-
bjerg og havde i årenes løb læst alle numrene, og det havde gi-
vet ham en uvurderlig viden om lokalområdet og dets historie.

Han omtalte den betydning, lokale institutioner som EGE-
BAKKEN og BROEN har for sammenholdet og det sociale 
fællesskab og glædede sig over den frivillige indsats, der blev 
gjort af lokale beboere begge steder. Han medbragte et par 
smukke gaver på Horsens Kommunes vegne.

Tidligere formand Hans Thomsen tog derpå ordet og fortalte 
lidt om Broens start og udvikling i de 25 år. Han havde selv væ-
ret med til igennem samarbejdet mellem de forskellige forenin-
ger, kirker og skole at skabe basis for at udgive et blad, der dæk-
kede hele området og fortalte om, hvad der sker i de to sogne.

Han fremhævede den pioner indsats, som afdøde Niels 
Bjerregaard Kjælder havde gjort i de første 10 år som re-
daktør. Siden er bladet blevet redigeret, først af Steen Høj-
berg (fra 1998 til 2009) og i de sidste fi re år af Hans Kurt 
Jacobsen. Alle har medvirket til at udvikle BROEN til et 
moderne blad, vi har grund til at være stolte af. 
Det havde også betydet meget, at der havde været nogen, 
der ville skrive i bladet, historier og artikler, der havde 
medvirket til at gøre bladet læseværdigt. Hansted sogne-
arkiv var for nogle år siden kommet ind under BROEN, 
der dermed også fi k adgang til interessant stof og billeder. 
Han fremhævede det initiativ BROEN havde taget til at 
udnævne årets borgere. I det hele taget har der aldrig væ-
ret mangel på stof til bladet. BROEN tog ligeledes ini-
tiativ til oprettelsen af Hansted-Egebjerg lokalråd. På den 
fælles hjemmeside kan man på nettet læse nye og ældre 
artikler fra bladet  og holde sig orienteret om, hvad der 
sker i vores område.
23 foreninger har gennem årene været medudgivere,  og 
også annoncører og sponsorer har sammen med trofast 
støtte fra det lokale erhvervsliv givet økonomiske mulig-
heder for at gøre bladet tidssvarende. Han sluttede med 
at opfordre læserne til at give et bidrag til BROEN enten 
gennem netbank, girokort eller kontant direkte til kassere-
ren, Elsebeth Jensen.
Til sidst bad Flemming Fløe Petersen igen om tilhører-
nes opmærksomhed og fortalte så, at foreningen BROEN 
havde besluttet at udnævne Hans Thomsen til foreningens 
første æresmedlem og overrakte ham et par paddehatte 
smukt udhugget i sten til at anbringe i familiens have. Ef-
ter kraftigt bifald takkede Hans, man kan godt sige rørt, 
for den store ære og gaven.
Herefter var der hyggeligt samvær og mulighed for nærmere 
at studere udstillingen. I det gode vejr kunne man også sidde 
på cafeteriets terrasse og glæde sig over den skønne udsigt.   

Flemming Fløe Petersen, Peter Sørensen og de to tidligere formænd 
for BROEN, Arne Laursen og Hans Thomsen.

Jane og Henning Juhl fra Egebjerg EL og Thue Jensen fra Egebjerg 
VVS sammen med borgmester Peter Sørensen, tre gamle drenge fra 
Egebjergskolen.

                                         BROEN: Jubilæumsreception
      Af Mogens Kirkegaard
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 BROEN: Niels Bjerregaard Kjælder blev mindet som udgiver af første blad

Udgiver af Broens første blad ansvarshavende redaktør Niels Bjerregaard 
Kjælder blev mindet. Vagn Christiansen lagde blomster ved hans gravsted på 

Hansted Kirkegård

Ved beslutningen om at fejre blad nr. 100 og de 25 år 
allerede i maj, fandt Vagn Christiansen, at man ved 

25 året for det første blads udgivelse i september burde 
mindes afdøde Niels Bjerregaard Kjælder, der betød 
så meget som pioner ved bladets start. Niels var en af 
bladets medstiftere, og han var ansvarshavende redaktør 

gennem de første 10 år.
Vagn ville der derfor lægge blomster på afdøde Niels 
Bjerregaard Kjælders gravsted på Hansted Kirkegård op 
til september. 
Den nye leder af Hansted Sognearkiv Leif H. Kristensen 
tog billeder af mindehøjtideligheden.  

BROEN nr. 100
Da Broen nr. 100 (jubilæumsnummeret) skulle udgi-
ves, blev vi enige om, at få trykt nogle ekstra blade.
Det smukke blad er fyldt med gode, velskrevne og 
spændende artikler. Der er artikler af lokalhistorisk 
interesse men også nye artikler fra medlemsforenin-
gerne.

Skulle der være interesse for at skaffe sig et eller fl ere 
numre af bladet (eventuelt som gave) kan bladet kø-
bes hos formanden for det lille beløb af kr. 10,00 pr. 
stk.

Formand Flemming Fløe, 
Vesterhøjsvej 34, Egebjerg, tlf.: 40 86 42 76.
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For et par numre siden, havde jeg et indlæg i Broen om frivil-
lighed og værdier, om at trække samme vej og give vores unge 
mennesker et godt forspring, ved at interessere os for dem.
Vi havde efterfølgende et fi nt møde på skolen, hvor mange 
interesserede kom med deres input til debatten. To meldte sig 
til at være med i en slags koordineringsgruppe, hvor vi sam-
men skulle se på, hvilke muligheder vi så for at realisere nogle 
af de input, vi fi k på mødet, hvordan vi i det hele taget skulle 
komme videre med projektet.

Vi mødtes onsdag den 14/8 og fi k talt om rigtig mange ideer. Vi 
enedes om i første omgang at satse på følgende:
Vi vil på skolen starte noget frivillig skak op et par timer en 
eftermiddag om ugen. Skolen har en tovholder/underviser til 
dette, men det kunne jo godt være, at der blandt Egebjergs 
borgere går nogle rundt, som ikke er elever på skolen og al-
ligevel gerne vil være med til at spille skak. Eller nogle, som 
gerne vil være med til at hjælpe dem, der melder sig til at spille, 
med gode råd og erfaring! Vi vil naturligvis her i broen slå det 
op, når vi kender tidspunktet, men også bruge opslagstavlerne i 
butikker og hal! Vi vil yderligere undersøge mulighederne med 
hjemmesiden i Egebjerg, facebook mv. som kontaktmulighed.

Vi blev også enige om at kontakte Egebakken og spørge dem, 
hvilke aktiviteter de har i gang, som er eller kunne være åbne 
for andre borgere i Egebjerg, hvad enten det er sang, forskel-
lige hobbyaktiviteter, fællesspisning eller måske noget helt 
tredje. Det kunne være, at andre kunne have glæde af at være 
med eller måske hjælpe med ved aktiviteten ind imellem.

Vi vil konkret undersøge muligheden for at etablere fl ere 
aktivitetstilbud på og omkring skole og sportsanlæg, som 
f.eks. frisbee-golf eller andet, undersøge om vi kan få til-
skud til etablering mv. Aktiviteterne tænkes henvendt til 
såvel skole som fritidsbrugere, som kan få andre og måske 
nye muligheder for fællesaktiviteter. Hvis andre går med 
ideer til, hvad man kunne etablere også andre steder  i 
Egebjerg hører vi gerne om det.

Herudover talte vi om at undersøge mulighederne i Egeb-
jerg, selv gå lidt på jagt og måske opdage steder og aktiv-
iteter, som ligger ubenyttet hen. Sener på året har vi en idè 
om at lave en slags messe, hvor alle har mulighed for at 
komme og præsentere deres hobby, så fl ere måske får lyst 
til at være med og danne netværk, hvor man kan mødes 
om en fælles interesse. Mere om det i løbet af efteråret.
Vedr. de fælles værdier vil vi forsøge at afholde et møde i 
efteråret for alle foreninger i Egebjerg, hvor vi diskuterer 
fælles holdninger og linjer i vores omgang med hinanden 
her i Egebjerg.

Har man ideer til aktiviteter eller spørgsmål, kan man altid 
henvende sig på skolen til skoleinspektøren, som så vil 
videreformidle.

Med venlig hilsen
Bjarne Schuricht

Vi løfter i lok…også i Egebjerg!
 EGEBJERG SKOLEN: Vi løfter i fl ok…også i Egebjerg!
Af Bjarne Schuricht
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Hvad er en skovhave?
Et besøg hos Sine og Ove Frost-Jensen i Kannerup

En fredag i begyndelsen af juni besøgte jeg Sine og 
Ove Frost-Jensen have i Kannerup, der ligger ikke 
så langt fra jernbanen. Man kommer til deres ejen-

dom fra Munkhøjvej, hvor der går en grusvej ned til de 
få ejendomme, der ligger for sig selv omgivet af grønne 
marker og bevoksninger omkring gamle mosehuller, hvor-
fra man kan høre gøgen kukke og nattergalen slå sine triller. 

Her købte ægteparret ejendommen, der oprindelig var på 
34 tdr. land, og dyrkede jorden med bl.a. kartofl er og grøn-
sager, som de gerne solgte fra stalddøren, som man siger. 
Sideløbende hermed arbejdede Ove som gartner, bl.a. på 
Serridslevgaard. 

På grund af en alvorlig sygdom var han imidlertid nødt til 
at kvittte det hårde arbejde, Det meste af jorden blev solgt 
fra til en nabo, og på de sidste 4 tdr. land begyndte han 
at skabe en have, der har sin helt egen stil. Selv om Ove 
oprindelig var uddannet landmand, har han altid haft stor 
kærlighed til blomster, træer og buske, og i arbejdet med 
haven har han også fundet en hobby, der har haft god in-
dfl ydelse på helbredet. Om det er en skrap kemokur, eller 
om det er arbejdet med grønne vækster, der har gjort det, 
er nok vanskeligt at afgøre, men i dag er Ove erklæret helt 
rask.

I viser gerne haven frem for andre? 
”Ja, vi har åben have 3-4 weekender om året”, fortæller 
Ove, ” og vi tager også gerne imod grupper af interesserede, 
der kommer og ser haven og spiser deres medbragte mad-
pakker her. Vi har borde og bænke rundt omkring, og vi 
har også indrettet en gildesal, hvor folk er velkomne til at 
være, hvis vejret ikke er så godt. Vi har årligt nogle hun-
drede besøgende. Det koster ikke noget at se haven, for hvis 
man først begynder at tage entré, så skal alting jo være så 
perfekt. Vi lægger større vægt på uforpligtende at møde an-
dre haveinteresserede og snakke med dem om vores fælles 
hobby.” 

Hvad er der så at se i jeres have?
”Vi havde oprindelig plantet graner for at sælge dem som 
juletræer, men mange af dem lod vi stå, og de er nu vokset 
op og giver et godt læ til de områder ind imellem, hvor vi 
har lavet lysninger og plantet med forskellige plantegrup-
per, der trives godt sammen med træerne. Vi har for ek-
sempel mange rododrendroner, der jo blomstrer lige nu, 
magnolier og træpæoner. Desuden har vi plantet forskellige 
liljer, og primulaer er der overalt. De må kunne lide at være 
her, for de vokser alle steder og smider deres frø. Juleroser 
har vi også mange af, der er jo også forskellige sorter og 

BROEN PÅ BESØG:    Skovhaven hos Sine og Ove Frost-Jensen
 Af Mogens Kirkegaard
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krydsninger, der ligeledes kaster frø og giver nye planter”. 

Der hører jo også vand til en smuk have?

”Jo, det synes vi også, og derfor har vi anlagt en lille dam 
med en bro, hvor vi har ladet os inspirere af japanske haver. 
Men det særlige ved vores have er samspillet med træerne 
og de andre vækster. Vi kalder det en skovhave.”

Man kan gå rundt i området ad slyngede stier, og pludselig 
står man i små lysninger, hvor solen skinner ned på blom-
ster og buske. Hele tiden har man fornemmelsen af at være 
i naturen og fornemmer en dejlig stilhed og harmoni.

Sine kommer i sit arbejde som plejer på Lindehøj i kon-
takt med både syge og raske, ældre og demente. Hun har 
jævnligt arrangeret besøg for disse grupper i haven, og 
hun har fl ere eksempler på, at selv demente, der ellers har 
tabt meget af deres hukommelse, pludselig oplever erin-
dringsglimt.

Ove, du har jo også interesseret dig for fremmede planter, 
der jo egentlig hører hjemme andre steder i verden?

”Vi har jo rejst ud og set haver andre steder, og så bliver 
man inspireret og vil gerne have lov at prøve, om den og 
den plante kan trives hos os. Men så skal man også kunne 
hjælpe dem igennem vinteren. Derfor har vi bygget et stort 
drivhus, der bliver varmet op i kolde perioder af vores hal-
mfyr. Jeg bruger nok lidt penge på at købe nye planter, men 
det er en stor glæde at se, hvordan de trives her og sætter 
blomster.”

  

Begge Ove og Sines børn, Mogens og Christina, er vist ble-
vet inspireret af deres forældre. Christina er blevet plejer 
ligesom sin mor og har endda taget uddannelsen til SoSu 
assistent. Mogens var i sin skoletid lidt træt af at bo så langt 
væk fra sine kammerater, for Kannerup var langt væk. Men 
han har købt en lille ejendom i Hedensted og slapper af fra 
arbejdet som maskinarbejder hos Schur i Horsens ved at 
renovere og indrette gode og smukke omgivelser for sin 
familie.

Det har været en god oplevelse at gå en tur igennem Sines 
og Oves skovhave og få fortalt om de mange spændende 
planter.  
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KURSUS: Se på dit Liv 
Af Irma Calonius

Dette kursus er for dig, som har lyst at se på dit liv fra nye 
synsvinkler og blive inspireret til at formulere dine tanker og 
følelser i tekst og billeder.

Kursets Idé grundlag:
• Du får mulighed for at fortælle om dit liv som et Eventyr, 

i form af billeder og tekst.
• Vi vil være en lille gruppe på 6 personer plus under-

tegnede, Irma Calonius.
• Du vil få mulighed for inspiration til at se på dit liv på 

en ny måde; at se på dit liv som et Eventyr som både har 
mørke dage og lyse solskinsdage.

• Du former episoder og perioder i dit liv i billeder og tekst, 
til glæde for dig selv og måske til glæde for dine børn og 
børnebørn.

Hvad skal du have med:
• Papir og farver (oliekridt, akvarel, akryl) og evt kulørt pa-

pir og/eller dame blade til at klippe i.
• Lim og saks og blyanter.
• Evt en bog med tomme sider
• Nysgerrighed  og livserfaring
• Madpakke og drikkevarer (der er kaffe og te)

Rammen omkring kurset:
• Max. 6 personer på holdet
• Kursus varighed: kl.09.00 -16.00 i to dage.
• Pris: 100 kr pr person for de to dage (kaffe og varme)
• Kursus sted: Egebjerg, 4 km fra Horsens centrum. 
• En dejlig, gammel have og kursus lokale med trapper til 1. 

sal. God busforbindelse.

Kurserne støttes af Ældre Sagen. Men undertegnede får 
ingen løn.

Hvem er jeg:
Pensioneret praktiserende læge i Horsens, med mange års ud-
dannelse og erfaring, både som læge og terapeut (gestaltterapi 
og tegneterapi).

Tilmelding:
• Du kontakter mig pr telefon, og er du fortsat interesseret 

efter samtalen, bliver du tilmeldt.
• Der vil ikke blive antaget fl ere end 6 personer til kurset. 
• Der vil blive oprettet en venteliste.
• Yderligere oplysninger af praktisk art vil blive tilsendt 14 

dage før kursets start. 

Tidspunkt: Den 15. og 16. november 2013 (fre-lørdag)

Irma Helena Calonius
Egebjergvej 164
8700 Horsens
Tlf.: 2971 0919

”Se på dit Liv som 
et eventyr, i tekst 
og billeder.”

Juleudstilling på Egebjergvej 164
Den 6. -7. og 8. december 2013

Der vil blive udstillet keramik og billeder.

Alle er velkomne
Nærmere tidspunkt annonceres senere i lokalblade.
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Se her....Se her....
Så er det blevet tid til at ÅRETS BORGER skal fi ndes
Som det er Broens læsere bekendt, udnævner bladets bestyrelse hvert år en ”Årets borger”. 

Hvem kan foreslås og vælges? 
Det kan alle borgere, som har ydet en frivillig indsats til gavn for lokalområdet.
Indsatsen skal være ydet indenfor det sidste år, og den må ikke være jobrelateret. 

Hvem kan indstille?
Det kan alle, men vi beder især klubber og foreninger om at være opmærksomme på eventuelle kan-
didater.

Indstillingen skal være skriftlig og med begrundelse.

Den sendes eller a  everes senest den 1. november 2013 til ét af udvalgets medlemmer.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg på 5 medlemmer, der foretager indstilling.

Udvalget består pt. af:
Karin Hansen
Hanstedvej 48B, 8700 Horsens kagu48b@stofanet.dk 

Willy Suhr Rasmussen 
Torpvej 48, Lundum, 8700 Horsens lundum.station@mail.dk

Mette Andersen 
Egesholm 44, 8700 Horsens  mette1969@gmail.com 

Mogens Kirkegaard
Kastanjevænget 8, 8700 Horsens mogens.kirkegaard@stofanet.dk

Vagn Christiansen
Egesholm 38, 8700 Horsens  yac@aku-net.dk 
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Årets byfest 2013 som blev arrangeret af KFUM 
Spejderne i Egebjerg, Egebjerg IF, Ungdomsskolen 

og Støtteforeningen er veloverstået.

Byfesten blev skudt i gang torsdag aften med håndbold- og 
fodboldkampe.

Fredag aften var der fællesspisning, hvor der var et rigtigt 
stort fremmøde. Omkring 200 kæmpeburgere forlod grillen 
og rigtig mange sandwich, pommesfrites, pølsehorn mv. 
blev langet over disken i cafeteriaet.

Fredag aften blev der også for første gang afholdt Ege-
bjergmesterskaberne i Høvdingebold. En succes for både 
spillere og tilskuere. Egebjergmesterskabet blev fra starten 
domineret af et lyserødt pigehold, der tydeligvis gik efter 
at vinde.  De lyserøde piger kaldet ”Pink Tigers” måtte dog 
se sig slået og henvist til andenpladsen af ”Farklubben” der 
nu kan bryste sig af titlen ”Egebjergmestre i Høvdingebold 
2013”. Men ”Pink Tigers” vil med garanti forsøge at erobre 
titlen igen næste år.

Efter høvdingedysten var der gratis turtle-kage fra Kagehu-
set, hvilket var til stor glæde for både børn og voksne. Det 
var en rigtig hyggelig aften, hvor de små børn fi k danset og 
sunget i klubhuset til børnedisko, eller de fi k en hoppetur i 
den store hoppeborg uden for hallen. For de lidt større børn 
var der disko oppe i ungdomsskolen og de voksne kunne 
hygge sig i det gode vejr udenfor. 

TAK til alle der deltog i Byfesten og TAK til alle vores sponsorer
På gensyn næste år

Byfest i Egebjerg
Lørdag morgen kl. 10.00 mødtes omkring 80 morgenfriske 
børn, voksne og hunde ved skolens buslomme. Med Borg-
mester Peter Sørensen og 2 fanebærere i spidsen gik turen 
mod Hansted Skov til Familiedag. Flere stødte til undervejs 
på turen til skoven, hvor der også var opgaver der skulle 
løses på vejen derned. Spejderne havde i skoven arrangeret 
nogle aktiviteter. Blandt andet snobrødsbagning, popcorn, 
pandekager over bål samt svævebane over åen. Horsens 
Orienteringsklub var også med i skoven, hvor man kunne 
prøve et orienteringsløb rundt.

Efter familiedagen fortsatte byfesten på sportspladsen, hvor 
Ungdomsskolen havde arrangeret, at Horsens Brand og 
Redning kom med brandbilen. Børnene kunne få lov til at 
slukke ”en brand” og sidde i brandbilen, hvilket var en stor 
oplevelse for både små og store. Imens sørgede ungdoms-
skolen for at man kunne lave popcorn over bål. 

På boldbanerne spillede Egebjergs serie 2 og 4 fodboldherrer 
kampe. Det blev til to fl otte sejre på henholdsvis 4-1 og 3-1.

Lørdagen sluttede med fest i hallen hvor også de lokale 
revyklovne sørgede for at lattermusklerne blev rørt. 

Søndagen bød traditionen tro som afslutning på 4 byfest-
dage med et kæmpebankospil,  hvor interessen igen var så 
stor, at ekstra borde og stole måtte slæbes ind i hallen. I ca. 
2½ time blev der kæmpet om fl otte præmier fra Byfestens 
mange sponsorer. 

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Byfest i Egebjerg
Af Byfestudvalget
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Byfest i Egebjerg
Af Byfestudvalget
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TAK TIL BYFESTENS SPONSORER
AC- Horsens 

Allans Vinduespolering 

Bechs forlag 

BKI

Bog & Ide 

BUX

By Helle Nørby 

Cafe Gran 

Cafe Noisette 

Carlsberg

CinemaOnline

Clinik Bewell 

Cutz-hair

Den jyske Sparekasse 

Egebjerg El 

Egebjerg Forsamlingshus

Egebjerg Klinikken 

Egebjerg Maler  rma

Egebjerg Pizza

Egebjerg VVS

FitNess Fit & Sund

Guldager Energi 

Guldsmed Lind

Gundal Ejendomsudvikling 

Hansen & Nissen

Hansted Autoservice

Hanstedgaard Gårdbutik

Hansted Tømrer- og 

Snedkerforretning

Hatting Tømrer- og 

Snedkerforretning 

Hilding Anders Danmark

Horsens Dyreklinik 

Hyrup kro

iGrow

Inspiration

Kagehuset

Kamill

Keis by Schmidt 

Klinik Mazo

Kop & Kande

Lars Madsen Maskinstation

Lottes

Maskinsliberiet 

Maler  rmaet M. Rosenberg

Murer  rmaet Bavnehøj ApS

MOKKA-T

Noa-Noa

Odderfys v. Jeppe Thorsager

OK-benzin

Papyrus

Put & Take Hansted

Pølsemanden Beringsplads

RandiC

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Byfest i Egebjerg
Af Byfestudvalget

Rema 1000 

Solveig Eeg

Seeds

Spar Nord

Sparekassen Middelfart

Stark

Sydbank

Sportdirect

Stanley 

Thau Silkebånd

Torben Bjørk

Viking-is

Trævarerfabrikkernes udsalg

Tømrer  rmaet

Weimann & Riisager

Workshop

3-stjernet

NYT fra cafeteriet

Fællesspisning i cafeteriet
Fredag den 4. oktober 2013 fra kl. 17.30, kan der købes 
dagens ret i cafeteriet.

Pris: 60 kr for voksne og børn 25 kr. (til og med 12 år).

Kom og mød de andre forældre, børn samt spillere i 
klubben og få en hyggelig aften. Der vil være legeland 
og boldspil i hallen (på eget ansvar) samt storskærm med 
Disney show for børnene i klubhuset.

Tilmelding sker på www.egebjerg-if.dk eller  Facebook 
eller i cafeteriet, hvor der bliver hængt en seddel op med 
forhåndstilmelding (ikke bindende - mere
for ”kokkens” skyld)

Så starter cafeteria-sæsonen op igen. 
Cafeteriaet drives af frivillige kræfter, det vil sige, at vi har 
brug for DIN hjælp til at tage nogle cafeteriavagter. 

På www.egebjerg-if.dk, vil du kunne se den aktuelle 
vagtplan og tilmelde dig en vagt. Vagtplanen udsendes for 
en måned af gangen og du får en mail, når der foreligger 
en ny plan med et direkte link hertil. Som tidligere tjener 
du penge til dit barn’s hold, som kan bruges til stævner, 
afslutning, sociale arrangmenter, sportstøj mm.

SOM NOGET NYT kan man nu også optjene lodder. 
For hver time man har taget i cafeteriet, får man et lod som går 
i en pulje, til lodtrækning den 30. i hver måned. Er man den 
heldige - går der ydermere 100 kr til holdet.

Så skynd dig at melde dig som vagt og vær med til at gøre en 
forskel i klubben, samtidig med at du nu har mulighed for at 
tjene penge til din eller dine børns idrætsgrene.
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Afslutningsweekend for U12 drenge
Af U12 trænerne

Fantastisk afslutning 
for U12 fodbolddrenge
Østbirk IF’s og Egebjerg IF’s U12 fodbolddrenge har været på afslutningsweekend på 
BGI-Akademiet den 29. og 30. juni arrangeret af trænerne.

Her blev der givet gas med fysisk og aldeles sjov træning med hockey, street fodbold, 
beachwolly og ikke mindst spring fra høje mure og trampoliner mv. i Parkour hallen.

Der blev fl yttet grænser og sveden løb af drengene, som gav den max gas.

Lørdag aften stod den på grill og bålhygge med fremmødte forældre, og natten blev 
tilbragt ved de overdækkede DSB vogne.

Søndag efter morgenmaden, skulle der 
spilles top opgør på Kunsstofbanen. Mod-
standerne var de ivrige forældre, som var 
indstillet på sejr. De måtte sig dog se sig 
besejret i 2. halvleg med cifrene 6-4 til U12 
drengene.
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Lørdag den 17. august skulle EIF´s U7 fodbolddrenge til 
Slesvig og spille Jysk-Fynsk Mesterskab i 3-mandsbold. 

Da drengene i løbet af sæsonen havde vist gode resultater var 
hele 2 hold fra årgangen kvalifi ceret til Mesterskabet.

Drengene var spændte på at komme til udlandet og spille, 
og med en samlet målscore i alt på henholdsvis 46-6 og 
26-15 endte Egebjerg på 1. og 2. pladsen i deres række, og 
drengene kunne stolte stille op til overrækkelsen af guld- og 
sølvmedajlerne.

Tak for en dejlig dag i Slesvig i fodboldens tegn og tak til 
de forældre, som heppede med fra sidelinien.

 

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Jysk-Fynsk Mesterskab 2013 - U7 drenge
Af Allan Nissen

Jysk-Fynsk Mesterskab 2013 
- U7 drenge

U7 drenge:
Marcus Christiansen, Asger Skovgaard Nielsen, Karl-Emil Koch Petersen, Mathias Hansen, Svend Søgaard Thellesen,  
Martin H. Nissen, Kristian Nikolajsen og Noah Stensgaard.
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Lørdag den 17. august blev der spillet Jysk-Fynsk       
mesterskab i Slesvig i Tyskland.

Efter en fl ot forårssæson, hvor Egebjergs U8-drengene 
sluttede som puljevindere, havde de sikret sig en plads i 
de Jysk-Fynske mesterskaber.

Vi havde en hyggelig dag, med høj solskin og stor for-
ældreopbakning på sidelinjen. Til trods for at drengene 
ydede en fl ot præstation på banen, blev det ikke i denne 
omgang til en plads på sejrsskamlen.

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Jysk-Fynsk Mesterskab 2013 - U8 drenge
Af Helle Riis

U8 drenge til 
Jysk-Fynsk Mesterskab 2013

U8 drenge:
På billedet ses øverst fra venstre: Lukas, Frederik, Magnus, Mathias M.
nederst fra venstre: Simon R., Simon H., Mathias S. og Bergur
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Senior fodbold Egebjerg IF
Af Jesper Rasmussen

Dato/Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

18-08-13  Kl. 13:00 IF Lyseng Egebjerg IF Lyseng Idrætspark

25-08-13  Kl. 13:00 Egebjerg IF Hatting/Torsted Egebjerghallen

30-08-13  Kl. 18:30 BMI Egebjerg IF Egelund Idrætscenter

02-09-13  Kl. 18:45 Horsens Freja Egebjerg IF Freja’s Anlæg

08-09-13  Kl. 13:00 Egebjerg IF Odder IGF Egebjerghallen

10-09-13  Kl. 18:30 Egebjerg IF ACFC Egebjerghallen

14-09-13  Kl. 14:00 Aabyhøj IF Egebjerg IF Aabyhøj Stadion

22-09-13  Kl. 14:00 ACFC Egebjerg IF Nordgårdskolen

29-09-13  Kl. 13:00 Egebjerg IF IF Lyseng Egebjerghallen

06-10-13  Kl. 13:00 Egebjerg IF Horsens Freja Egebjerghallen

12-10-13  Kl. 13:00 Hatting/Torsted Egebjerg IF Torsted Stadion

20-10-13  Kl. 13:00 Egebjerg IF BMI Egebjerghallen

27-10-13  Kl. 14:00 Odder IGF Egebjerg IF Spektrum Odder

02-11-13  Kl. 14:0 Egebjerg Aabyhøj IF Egebjerg

Dato/Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

10-08-13  Kl. 15:00 Sole IF Egebjerg IF Øster Snede

22-08-13  Kl. 18:45 Egebjerg IF Lund IF Egebjerghallen

25-08-13  Kl. 15:00 Østbirk IF 1 Egebjerg IF Østbirk Hallen

27-08-13  Kl. 18:45 Egebjerg IF Løsning IF 2 Egebjerghallen

01-09-13  Kl. 10:00 Egebjerg IF Horsens FS 1 Egebjerghallen

07-09-13  Kl. 14:00 Horsens Freja Egebjerg IF Freja’s Anlæg

15-09-13  Kl. 10:30 Egebjerg IF Horsens B Egebjerghallen

22-09-13  Kl. 10:30 Egebjerg IF Sole IF Egebjerghallen

29-09-13  Kl. 16:00 Løsning IF 2 Egebjerg IF Løsning

05-10-13  Kl. 15:00 Lund IF Egebjerg IF Lund Stadion

17-10-13  Kl. 18:30 Egebjerg IF Østbirk IF 1 Egebjerghallen

19-10-13  Kl. 11:00 Horsens FS 1 Egebjerg IF CASA Arena

27-10-13  Kl. 10:30 Egebjerg IF Horsens Freja Egebjerghallen

03-11-13  Kl. 11:00 Horsens B Egebjerg Horsens B

Kampprogram serie 4

Forårssæsonen 2013
Serie 2:
Målsætningen for foråret 2013 var klar - vi ville i top 3 og 
gerne blande os i kampen om oprykning. 
I pokalturneringen ville vi i DBU’s hovedturnering igen. En 
fl ot forårssæson hvor vi ender med ny point rekord i serie 2. 
24 stk. blev det til. Desværre blev det ikke til mere end en 3. 
plads.
I pokalturneringen slår vi Brande serie 1 og Brædstrup serie 
1, inden vi taber til Hedensteds Danmarksserie mandskab. 
Alt i alt en godkendt sæson, hvor vi alligevel er skuffet over 
ikke at blande os i kampen om oprykning.

Serie 4:
Det krævede en sejr i sidste spillerunde mod Hoved-
gaard’s stensikre oprykkere. Hovedgaard havde inden kampen 
ikke tabt endnu. Det ændrede Kasper Rasmussens tropper på, 
ved at besejre Hovedgaard og dermed overlevelse i serie 4.

Serie 5:
Det blev ikke den ventede succes med at rykke serie 6 holdet 
op i serie 5. 0 point blev det til.
I stedet er holdet i efteråret at fi nde i serie 6 igen.

Senior fodbold Egebjerg IF
Efterårssæsonen
Torsdag den 18. juli startede vi på træningsbanerne. Med mere 
end 25 afbud pga. ferie, var der ikke de store forventninger til 
kvaliteten af første træning. Heldigvis, som altid, modbeviste 
hele fl okken dette. En god første træning, giver et signal om 
hvad der venter. Det bliver endnu en god fodboldsæson i Ege-
bjerg IF.

Er det noget for dig?
Kom forbi til et par træningspas med enten 1. eller 2/3. holds 
truppen. Uanset niveau, er der plads til dig.
Vi træner tirsdag og torsdag fra kl. 19.00 til 20.30.
Du kan læse mere om seniorfodbolden på hjemmesiden
www.egebjerg-if.dk.

Sponsor for senior fodbolden i EIF
Vil du og din virksomhed være synlige i lokalområdet?
Det kan være i form af en reklame på stadion ved måltavlen 
eller langsiden. En reklame på hjemmesiden, i kampprogram 
eller på spillertøj. Mulighederne er mange.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte underteg-
nede.

Sportslige hilsner
Jesper Rasmussen - 60390813

Jdegnebolig@stofanet.dk

Kampprogram serie 2
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Egebjerg Hansted Stø  eforening  EIF
Bestyrelsen:
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26
Næs  ormand Evan Pedersen 23 24 65 64
Kasserer Ellen Thomassen 21 64 18 22
Sekretær Birgit Jensen 41 44 08 90
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 20 63 38 21
Bestyrelsesmedlem vakant

Husk bankospillene kl. 19.00 i Klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er tirsdagene den 24. september, 29. oktober og 26. november.

Kom og støt os i Støtteforeningen
Vær med til at støtte op om vores aktiviteter

til gavn for ungdommen i EIF

Der er ledige numre i støtteforeningen, årligt kontingent 100 kr. 
Der bliver udtrukket 7 gevinster hver måned på medlems nummer

4 stk. á 50 kr. - 2 stk. á 100 kr - 1 stk. á 200 kr.

Seneste udtrækninger på medlems numre:
Maj

200 kr. Gunni Hansen
100 kr. Ib Madsen
100 kr. Inge Kristensen
  50 kr. Søren Chr. Sørensen
  50 kr. Hans Thomsen
  50 kr. Mogens Rosendahl
  50 kr. Mogens Hansen

Juni
200 kr. Bente Skovgård
100 kr. Lillian Rasmussen
100 kr. Evan Pedersen
   50 kr. Vagn Jensen
   50 kr. Michael Mikkelsen
   50 kr. John Hansen
   50 kr. Kirsten Jensen

Juli
200 kr. Anette Beck Christensen
100 kr. Mogens Rosendahl
100 kr. Jeppe Thorsager
  50 kr. Birtha Nielsen 
  50 kr. Tommy Savskov
  50 kr. Ingrid Pedersen
  50 kr. Poul Larsen

Støtteforeningen
Stor tak til månedernes sponsorer:

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. 

U7  Fodbold drenge 
U10 Fodbold drenge
U11 Fodbold drenge

Seneste støttebeløb:
U11 Fodbold piger
U12 Fodbold piger
U13 Fodbold piger

Se her
Vi vil rigtig fl ere medlemmer i støtteforeningen, 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.

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
Af Støtteforeningen
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Skal I ha’ fest?
Lundum Sogns Borgerhus udlejes til 

private fester
Henvendelse til udlejer Lars Christensen 

Tlf. 75661155 eller 28188210

LUNDUM SOGNS BORGERFORENING: Program efterår

Hverdagen er vendt tilbage til Lundum.
Efter en festlig indvielse med sang, musik og pølser 
af vores nye busstoppested er hverdagen nu vendt 
tilbage til Lundum. Stoppestedet skal holdes rent for 
ukrudt, affald og hundelorte. 

1.oktober: Hjemmeside workshop kl. 19.00 i Med-
borgerhuset: For alle, der har lyst til at bidrage til 
vores hjemmeside og lære mere om, hvordan man får 
nye spændende ting ind på siden. Vi opfordrer mindst 
én fra hver forening i byen til at komme og arbejder 
med jeres egne sider

4. oktober: Fællesspisning kl. 18.30 i Medborger-
huset. Der er vildt-tema på menuen. Tilmelding via 
hjemmesiden www.lundum.dk

5. oktober: Udfl ugt arrangeret af Brugsfonden til 
Randers Regnskov. Der har været sidste tilmelding 
på arrangementet.

1. november: Fællesspisning kl. 18.30 i Medborger-
huset. Tilmelding via hjemmesiden www.lundum.dk

14/11: Latterbaronen kl. 19.30 i Medborgerhuset:
Latterbaronen Preben Meldgaard får os til at grine, så 
kom og være med, kom i godt humør og få smil på 
læben. Det koster 50 kr./pers. Tilmelding til Rita@lun-
dum.dk senest den 1/11

1. december: 1. søndag i advendt: Gudstjeneste kl. 
14 i Lundum Kirke med efterfølgende æbleskiver i 
medborgerhuset hvor juletræet tændes.

6. december: Fællesspisning - Julefrokost kl. 18.30 i 
Medborgerhuset. Tilmelding via hjemmesiden www.
lundum.dk

10. december: Andespil kl. 19.00 i Medborger-
huset. Du kan vinde anden til julemiddagen eller en 
god række-eller sidegevinst

Lundum SognsLundum Sogns
BorgerforeningBorgerforening
Program efterår 

Her er arbejdsholdet bestående af Steen, Hanne, Ragna, Hans 
og Willy rykket ud d. 24. maj i år.
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Rådved BorgerforeningRådved Borgerforening
Sct. Hans aften
Rådved borgerforening afholdt Sct. Hans aften med bål 
og grill på Rådved Nygård d. 23. Juni. Som sædvanlig 
var der opstillet grill, hvor alle kunne tilberede den med-
bragte menú og senere blev der sunget og tændt bål. Som 
altid var arrangementet velbesøgt og alle havde en hyg-
gelig aften.

Cirkus Krone
Den 11. August havde Cirkus Krone, i lighed med sidste 
år, stillet deres telt op på marken ved Rådved Kærsgård, 
og i år fandt også rigtig mange mennesker vej til samme 
sted for at overvære den fl otte og hyggelige forestilling. 
Cirkus Krone promoverer sig som Danmarks mindste og 

hyggeligste Cirkus for hele familien og det er formentlig 
lige, hvad de er. Børnene levede med og elskede klovnen 
Arlando, som også kaldte latteren frem hos de voksne. 
Flot akrobatik og fantastisk trylleri fuldendte en helt 
igennem fl ot og hyggelig forestilling. Vi vil gøre alt for 
at det hele gentages i august næste år. 

Cirkus er en del af Rådved sommerfest som i år lå lørdag 
den 17. August. En dag, der begyndte med loppemarked, 
fortsatte med rundbold og andre aktiviteter for børn og 
barnlige sjæle og sluttede med helstegt pattegris og fest 
for de voksne til langt ud på natten. 

Æbledag den 5. oktober

Sidste år afholdt vi i Rådved, for første gang æbledag, og 
det gentager vi i år den 5. Oktober.
Alle som har æbler eller pærer, som de vil ha presset saf-
ten ud af, kan melde sig til. Der vil være mulighed for 
at købe sig en pølse og en øl/vand og senere kaffe og 
kage. For børnene arrangerer vi ”skattejagt” i haven og 
alle som har lyst kan forsøge at slå verdensrekorden i at 
skrælle den længste sammenhængende skræl af et æble. 
(Kathy Walfer fra USA skrællede i 1976 en ubrudt skræl 
på 52.51m, og det tog 11 timer og 30 minutter). Verdens-
rekorden er ifølge Guinness rekordbog 54,30m. 
Vi starter kl. 10.00 og slutter, når der ikke er fl ere æbler/
pærer at presse. Dog senest kl. 18.00.
Det hele foregår på Rådvedvej 75 (B&B Horsens) og til-
melding skal ske på tlf. 4053 0353. Senest den 1. Ok-
tober.
Tilmelding er nødvendig både af hensyn til plads og af 
hensyn til pressekapacitet.

Foto Leif H. Kristensen - se også foto på bladets forside Billede fra sidste års æbledag

LUNDUM SOGNS BORGERFORENING



22 BROEN Hansted-Egebjerg.dk SEPTEMBER 2013

Den 28. september 2013 kl. 19.00

TØRFISK
Går på Scenen. kl. 21.30

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: Fest i Forsamlingshuset
Af Bestyrelsen

TØRFISK`S skæve, fi nurlige og vedkommende tekster 
afslører masser af sans for tilværelsens sjove sider, 
kombineret med friske melodier og udadvendt optræden er 
underholdningen på topplan.

Naturlig charme, humor og ægthed er TØRFISK i en 
nøddeskal.

Under spisningen og til dans efter Tørfi sk, er det Hanne
og Kenny der står for musikken. Et lokalt par fra Rådved.

Vi ses den 28. september 2013

Så er der atter FEST iSå er der atter FEST i 
ForsamlingshusetForsamlingshuset

julebuffet

Kun 165,- 
Sammensæt som du 

ønsker

ring til chris frÆnde

tlf: 2255 6734
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: 125 års jubilæum
              Af Bestyrelsen

Det sidste arrangement i anledning af vores 125 års jubilæum bliver en fortryllende 
    JULEKONCERT
Fredag den 22. november 2013 kl. 17.30

Spisning og koncert - Pris 280,-

Vi har været så heldige at få koncerten ”Den nat af alle nætter”
med Helge Engelbrecht, Tommy Rasmussen, Ronnie Olesen, 
Ditte Fromseier Hockings og Sidsel Maria Michelsen. 

Alle er kendte ansigter fra arrangementerne i Mariehaven.

     Tilmelding til Vagn, tlf. 2539 3597 
         eller  

Tommy, tlf. 2081 6685.

årsårs jubilæumjubilæum

Da Egebjerg-Hansted Forsamlingshus bliver 125 år 
holdes der reception 

SØNDAG DEN 13 OKTOBER KL. 12.00 - 15.00

hvor bestyrelsen vil være vært ved et lettere traktement.

                     Håber vi ses  

                               Bestyrelsen
125 års jubilæum (1888 - 2013)

Efterlysning
Af ukendte årsager har Forsamlingshuset mistet protokollen for årene1963-2003.  
Skulle der være nogen der har oplysninger om hvor den kan være, hører vi gerne fra jer.

          På forhånd tak
            Vagn Rumph 



24 BROEN Hansted-Egebjerg.dk SEPTEMBER 2013

Nyt initiativ

Lola Jensen
kommer til Egebjerg

Lola Jensen holder foredrag

den 26. marts 2014

Atriumgården på Egebjerg Skole

kl. 19:00-21:00

Billetter købes ved at overføre pengene 
til konto 0828 0002593378 

Husk at skrive jeres navn og mobilnr. 
på som afsender.

Pengene refunderes kun, hvis foredra-
get bliver afl yst.

Vi håber på stor opbakning

Karina Nør Goul og Majbritt Jensen
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Børnegudstjeneste
Lundum Kirke kl. 14.30 Tine Frisenette
AfAfAAfAAAfAAA slutning på Minikonfi rmander (ses ssidee 2828))
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GuGGuGuGuGuGuGGuuGGuGuGuuGGGuGudsdsdsdsdsdsdssdsdsdsdsddssttjtjtttttjtjtjttjtjtjtjenenennennnnnenenneseseseeseeeeestttetttt rrrr
LLLLuL ndumuumumumumuuuu KKKiririri kekekekekeke kkkkkkll.l.l.l. 99999.0.0.0.0.0000 Tiinenenee FFFFFriiiriiiriririiisesesesesesess neneneneneettttttttttttttttttttteeeee
HaHaHaHaHansnsnsnsnsteteteteeddddd KiKiKiKiKiKK rkrkrkrkrkrkeeeee klklklklklkl.. 1010101010 3.33.3.300000 TiTiTiTiTTinenenenene FFFFFriiiriririr sesesesenenenettttttttteee
Gudstjeneste
Hansted Kirke kl. 10.30 Tine Frisenetttee
Julegudstjenester
EgEgEgEgEgEgebebebebebebakakakakakakkekekekekekennnnnn klklklklkllkllklkl.. 10101010101110 0000.0.00000000000 TiTiTiTiTiTinenenenenene FFFFFFF iriririririsesessesesess nennenenetttttttttttteeeeeee
HaHaH nsnsstetet dd KiKiK rkrkrr ee klklkk .. 1111.0.0000 TiTiTiTiTiT nenen FFririsesenenettttee
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Se også på www.hansted-kirke.dk om gudstjenester, liv i kirken, og hvad der sker i sognene. 
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Vi fortsætter traditionen og afholder igen i år 

julefest for pensionister
Det foregår i Hansted kirkehus 

torsdag d. 12. december kl. 14.
Nærmere information følger senere, men sæt al-

lerede nu kryds i kalenderen.

Venlig hilsen

Hansted menighedsråd

Menighedsmøde
og en fortælling om Iran 

Kom og hør om menighedsrådets arbejde

torsdag d. 7. november kl. 19.00 
i Hansted kirkehus. 

Vores præst Tine, vil derefter fortælle om Iran, 
som hun har et stort kendskab til.

I pausen bliver der for 25 kr. serveret kaffe, te og 
kage.

Der vil også blive tid til at stille spørgsmål un-
dervejs.

Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner 

Hansted menigshedsråd og præst 

Sangaften
i Hansted Kirkehus

Kom og syng med
24. september kl. 19.00. 

Vores organist Julie og Svend vores kirkesanger 
har endnu engang sagt ja til at lave en sangaften.
Vi skal synge nye og gamle sange – og hvem ved 

– måske giver en af de to et solonummer.
Kaffe, te og kage kan købes for 25 kr.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner 

Hansted menighedsråd

Kirken på cykel
Præsten og formanden fra Lundum vil cykle med 

de interesserede.

3. september kl. 18.00
Start: Lundum Kirke – Hansted - retur.

Pilgrimscykeltur med Team Ibskalle, og der vil 
falde et par ord om pilgrimstanken fra præsten.

Kom og vær med.

Lundum Menighedsråd

Koncert i Hansted Kirke
15. oktober kl. 19

(se side 32)

Jazz i Lundum Kirke
Søndag d. 27. oktober kl. 15

(se side 32)

Minikonfi rmander
Lær din kirke at kende – efteråret 2013

På tirsdage fra uge 39 er der Minikonfi rmand-
undervisning fra 

kl. 14.00-15.30 frem til uge 48. 

Forløbet afsluttes med gudstjeneste i Lundum 
kirke kl. 14 den 1. december, hvor der efterføl-

gende vil være juletræsfest.

Vi skal blandt andet høre  om  kirken og den  
kristne tro. Vi skal lære om kirkens udseende og 
indretning, synge salmer, høre bibelfortællinger,  
tegne, male osv. Vi skal  snakke, lege  og synge. 

Minikonfi rmandklubben holder til i Kirken og i 
Kirkehuset.

LUNDUM OG HANSTED SOGNE: Det sker i sognene
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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 }{

Støt Folkekirkens Nødhjælp
Når du støtter os, kan vi:
•  sætte ind, hvor nøden er størst. 
•  være talerør for verdens fattigste, når de kæmper for 

 deres rettigheder. 

SMS NØD TIL 1277
OG STØT MED 150 DKK
(+ alm. tra  ktakst)

 LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: Kirkeoplysninger

Formand for menighedsrådet i Lundum: 
Asger Højland Lorentzen, Lundumhedevej 77, 

8700 Horsens. Tlf. 75 65 47 03
Formand for menighedsrådet i Hansted: 

Carl Oluf Madsen, Hanstedvej 15, 
8700 Horsens. Tlf. 75 65 63 30

Gudstjenester på Egebakken

Enhver er velkommen

Kaffe kl. 14.30
derefter 
gudstjeneste

Onsdag 25. sep.
Onsdag 30. okt.
Onsdag 27. nov.
Julegudstjeneste d. 24. dec. kl. 10.

}{
Kirkebil for Lundum sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa 
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du ønsker at 
være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt.
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på. 
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. 
Når der ikke er gudstjeneste i Lundum kirke kan man bestille kirkebilen til Hansted kirke.

Graver ved 
Lundum Kirke

Ole Leth - Mobil 20 11 69 12
Askeholm 59, 8700 Horsens.

ohleth@stofanet.dk

Graver ved
Hansted Kirke

Ole Leth - tlf. 75 65 67 04
hanstedkirkegaard@mail.dkSognepræst

Tine Frisenette
Visbjerghegn 112, 8320 Mårslet
Tlf.: 75 65 64 12  -  Mobil:  24 63 98 20
Mail: tfri@km.dk 

fridag mandag - træffes efter aftale

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
E-Mail: pss@km.dk

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

Kirkebil for Hansted sogn
kører efter ønske og behov til gudstjenester, både til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30.
Når du er interesseret i at benytte kirkebilen, kan du ringe direkte til Horsens Taxa 
tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende gudstjeneste og meddele, at du ønsker at 
være med i kirkebilen den følgende dag. Opgiv gudstjenestetidspunkt.
Opgiv din adresse, enten privat eller der, hvor du vil stå på.
Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken.

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk

Støt Folkekirkens Nødhjælp
Når du støtter os, kan vi:
•  sætte ind, hvor nøden er størst. 
•  være talerør for verdens fattigste, når de kæmper for 

 deres rettigheder. 

SMS NØD TIL 1277
OG STØT MED 150 DKK
(+ alm. tra  ktakst)

 LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: Kirkeoplysninger
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HANSTED KIRKE: Indsættelse af ny sognepræst Tine Frisenette 

Indsættelse af ny sognepræst
Tine Frisenette

i Lundum Hansted sogne
Af Carl Oluf Madsen, formand Hansted Menighedsråd

Søndag den 30. juni blev Tine Frisenette indsat i em-
bedet som sognepræst i de to sogne. Indsættelsen der 
blev foretaget af Provst Litten Hjort i Hansted kirke. 

Efter en højtidelig indsættelses ceremoni gennemførte Tine 
Frisenette den resterende del af gudstjenesten som inde-
holdt såvel dåb som nadver.

Rigtig mange sognebørn var mødt op for at deltage i ind-
sættelsen og den efterfølgende reception, som blev afholdt 
i kirkehuset, hvor menighedsrådene var vært ved et let fro-
kostarrangement.

Tine Frisenette blev her med taler og sange budt velkom-
men og ønsket tillykke med det nye embede. Her havde de 
fremmødte ligeledes lejlighed til at få en hyggesnak med 
Tine og hilse på hendes familie

Tine Frisenette vil det første årstid ikke have bopæl her i 
sognet p.g.a manglende præstebolig, men har indrettet sig i 
et midlertidig kontor i kirkehuset, hvor man efter aftale vil 
kunne mødes med hende.

Det er menighedsrådenes håb at befolkningen i de to sogne 
vil tage godt i mod vores nye præst.

Sognepræst Tine Frisenette og Provst Litten Hjort før  den 
højtidelige ceremoni
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 HANSTED KIRKE: Første dåb og receptionen i Hansted Kirkehus

Fra den efterfølgende reception i Kirkehuset, hvor menighedsrådet var vært ved et 
let frokostarrangement, og Tine Frisenette blev ønsket tillykke med det nye embede

Frida blev som den første døbt af Tine Frisenette i Hansted 
Kirke
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Dyvohray spiller en klassisk 
koncert i Hansted Kirke og 

efterfølgende folkemusik i Kirke-
huset.
Dyvohray består af professionelle 
musikere, der spiller i orkestre, 
underviser og rejser ud og holder 
koncerter. Orkestret har tidligere 
besøgt Lundum – og det var en stor 
oplevelse at opleve professional-
isme i et bredt repertoire.

Koncert i Hansted kirke
den 15. oktober 2013 kl. 19.00

Pris: 50,- kr. for koncert og kaffe. 

Alle er velkomne fra land og by 

til dette fællesarrangement for 
Lundum Hansted Pastorat. 

Jazz i Lundum kirke
Søndag d. 27. oktober kl. 15.00 

Horsens Musikskoles Big-
band vil traditionen tro og 

for 4. år i træk spille for os i Lun-
dum Kirke. Billedet er fra sidste år.

Er du til bigband eller bare til 
god musik, så mød op og oplev et 
orkester af unge talenter tolke de 
kendte klassikere.

Alle er velkomne, gratis adgang, 
traktement i pausen.

Og husk, vi skifter til vintertid, 
så du har en hel time ekstra til rå-
dighed.

Vel mødt, 
Lundum Menighedsråd.

Lundum Hansted Pastorat: Koncerter i kirkerne
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Efterårets foredrag
11.9.
onsdag

Turen til Japan, Solens Rige. v/Søren Daugbjerg Jensen
Japan er et spændende og kontrastfyldt land, som rummer det hele.  Vi skal oplevede moderne højtekno-
logiske storbyer, hvor den hektiske dagligdag leves side om side med gamle traditioner og skikke. Vi vil 
besøge fredfyldte tempelhaver, smuk natur, og vi skal på vulkaner. Sidst, men ikke mindst, skal vi møde 
japanerne, som er et folk, der er bundet sammen af en dramatisk og til tider konfl iktfyldt historie.

9.10.
onsdag

Slut fred med din medicin! v/Kåre Sundmark
Et underholdende foredrag om alt det, din læge ikke har tid til at fortælle. Bliver du også nervøs, når du 
ser ”indlægssedlen”? Hvor kommer medicinen egentlig fra? Hvorfor er det så dyrt? Hvad er en bivirk-
ning, og hvorfor er der så mange? Hvad er kopi-medicin?
Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i dette beroligende (men ikke søvndyssende) foredrag, 
som får brikkerne til at falde på plads.

30.10
onsdag

Turen går bag om Spanien. v/Esben Hansen
Spanien er det mes t besøgte charterrejsemål i hele Europa.  Landet er kendt for de smukke strande på Co-
sta del Sol, fl amencokoncerter med sydlandsk temperament, tyrefægtning og lokale fi estaer med paella og 
sangria.
Antropolog og fi lmskaber Esben Hansen tager i dette foredrag publikum med i på en anderledes rejse, når 
turen går bag om Spanien

13.11.
onsdag

Fra blokvogn til Det kgl. Teater. v/Tonny Landy i Håndværkerforeningen
Tonny Landy fortæller om mere end 60 års virke i ”en blandet landhandel”, med historier og anekdoter 
fra sit liv, hvor han allerede fra barnsben optrådte ! i offentlige sammenhænge på Bakken, i Tivoli, ved 
havne- og byfester og på markedspladser, for senere at skabe  sig en karriere både herhjemme og i udlan-
det med et fast udgangspunkt i en 30-årig karriere som operasanger ved Det kgl. Teater.

Højskoleformiddage i Lundum-Hansted sogne
sæsonen 2013-2014

Lundum-Hansted Sogne: Højskoleformiddage

Højskoleformiddage afholdes i Hansted Kirkehus

Højskoleformiddagenes faste program:
Kl. 10.30-11.00 Fællessang fra Højskolesangbogen
Kl. 11.00-11.50 Foredrag
Kl. 11.50-12.20 Frokost Der kan købes kaffe/te til medbragt mad. Der kan købes smørrebrød.
Kl. 12.20-13.00 Foredrag

Hold: 140706    Pris: kr. 585,-
Tilmelding til FOF Rosing Ræderske på tlf. 7625 8988
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 09.30-15.00

Program
Dato

Underviser Emne 

11. september Søren Daugbjerg Jensen Tu ren til Japan, Solens Rige.
9. oktober Kåre Sundmark Slut fred med din medicin!
30. oktober Esben Hansen Turen går til bag om Spanien.
13. november OBS! Fællesarrangement 
i Håndværkerforeningen

Tonny Landy Fra blokvogn til Det kgl. Teater 

15. januar Jørn Buch Dybbøl 1864 - da Sønderjylland gik tabt. 
29. januar Niels Ole Frederiksen Christian X - skurk eller helt?
26. februar Jens Andersen Digteren Tom Kristensen
12. marts Ingrid Schrøder-Hansen Omkring påskebordet.
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EGEBAKKEN: Kulturfestival
Af Leif Henning Kristensen

Da jeg skulle til at skrive denne klumme om kulturugen der 
foregik i uge 25. på 5. centre i plejedistriktet. Egebakken. 

Hatting. Søndergaarden. Tamdrup. Og Birkebo. I nævnte 
rækkefølge, læste jeg kort før en omtale i dagens avis om 
en udstilling på Horsens Museum, omkring gamle talemåder, 
en tegning og ordene de forestillede.”En fi s i en hornlygte” I 

mit univers betyder den udtalelse, noget 
opreklameret gøgl, tom snak om ingen- 
ting. Var denne opreklamerede kultur-
festival så dette ”En fi s i en hornlygte” 
Nej på ingen måde, det blev en fantastisk 
uge, med fyldte telte og sale, og et glad 
og medlevende publikum hver eneste 
dag, kunstnere der var oplagte og gav sig 
fuldt ud. Programmet for kulturugen har 

været en oplevelse for alle der deltog, og de der ikke var med 
gik glip af noget, men måske får de chancen en anden gang, 
jeg vil her nævne nogle enkelte fra programmet, som jeg selv 
synes var i særklasse.

Hans Thomsen og Ellen T. Schmidt åbner kulturfestivalen.

Kl.10.00 startede et foredrag af Ruth Brik Christensen, der for-
talte om sine oplevelser med at oprette og drive KFUM’s sol-
daterhjem i Irak og Afghanistan, en helt igennem forrygende 
og med et glimt i øjet fortællende Ruth om sine stærke ople-
velser, og sin dybe kærlighed og omsorg for og til de danske 
soldater i det krigshelvede de oplevede og som de alle var en 
del af derude. Vi hørte om Ruths meloner, ikke dem hun gri-
nende fortalte selv bærer? Men om de grønne meloner, som 
Ruth viste frem for soldaterne, ude i det grå sandhelvede, 
og som voksede for enden af lorterenden ude i Afghanistan. 
Alle, der har eller får muligheden for at høre Ruth fortælle, bør 
give sig selv den oplevelse. En stærk kvinde man kun kan have 
sin dybeste respekt for.

Kultur festival

Det store festtelt på Egebakken, folk på vej til åbningen, og 
Gunner Juhl i løb for at ordne de sidste ting.

Mandag 17. juni kl. 9.30 på Egebakken. Kulturugen åbnede 
med, at Hans Thomsen bød velkommen til kulturugen, der-
efter sang Egebakkens kor suppleret med senior koret fra 
Brædstrup, kulturugens festsang ”Erindring” komponeret 
specielt til festivalen af Kenny Jensen og Hanne Nørtoft 
Rasmussen, Kenny dirigerede koret og Hanne akkompag-
nerede på klaveret, en dejlig sang og et godt og velsyn-
gende kor, et fejende festligt indslag på starten af kultu-
rugen. Derefter var der åbningstale v. Ellen T. Schmidt, 
formand for udvalget for Sundhed og Socialservice, i 
Horsens kommune, Lederen af plejedistrikt Søndergaar-
den talte derefter, begge talere takkede sponsorer og de 
mange frivilliges store engagement, som var afgørende 
for at kulturugen kunne gennemføres.

Ruth Brik Christensen, en stærk dansk kvinde, som har gjort 
en forskel i livet for mange mennesker.
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         EGEBAKKEN: Kulturfestival
              Af Leif Henning Kristensen

Eftermiddagen med et fyldt telt stod Lasse og Mathilde for 
med god og gedigen musik og sang, gode og gamle sange der 
vakte lykke blandt publikum. En helt og vellykket start på kul-
turugen denne mandag på Egebakken.

Lasse og Mathilde synger og spiller et af deres mange numre. 

Tirsdag formiddag på Hatting centret: John Engelbrecht, 
Filosof, forfatter og foredragsholder, trådte til med kort 
varsel, og gav foredraget på Hatting Centret, om menne-
sker og livsglæde. Han brugte fl ittigt ordene fra sangen 
”Erindring” Til at fi losofere over. Elly og Gunner Juhl for-
talte, at det havde været en oplevelse, at høre John Engel-
brecht, som fortalte med stor iver og humor.

Det blandede kor er ved at gøre sig klar til at synge sangen 
”Erindring”

Onsdag formiddag på Søndergaarden bød på et musikalsk 
foredrag v. Flemming Både, med viser og historier om 
Sigfred Pedersen, født i Harndrup på Vestfyn, som kom til 
at leve sit voksne liv i København og Nordsjælland. 
Sigfred Pedersen skrev et utal af danske viser, nævnes skal et 
par stykker. Hvem har ikke skrålet med på Katinka Katinka 
og Skærslipperens forårssang, eller, Tørresnoren, Sølvstænk 
i dit gyldne hår, en gammel amerikansk folkevise, Sigfred 
oversatte teksten fra engelsk, men sidst og ikke mindst san-
gen ”Hvornår er der dejligst i Danmark” Jo! vi blev ført rundt 
igennem Sigfred Pedersens festlige og muntre liv, og hele 
salen sang med på hans viser, som Flemming Både, sang og 
spillede på sin harmonika.

Minna og Arne Pedersen Hansted, med godt humør og glade 
smil, klar til dagens program.

Torsdag eftermiddag på Tamdrup centret: var den musikalske 
underholdning lagt i hænderne på Benny Holst og Jacob Rat-
hje på deres guitarer og Martin Andersen på elektrisk violin 
og ikke mindst Bennys følsomme sang. En fuldstændig for-
rygende eftermiddag, hvor hele teltet fi k en på opleveren, hvad 
de tre personer kan få ud af deres instrumenter, er forrygende 
fantastisk, ja kan nærmest ikke beskrives, det skal simpelthen 
opleves. Og ikke noget med at kigge på uret næh vi fi k lige en 
halv time ekstra.
En helt igennem fantastisk kulturfestival. Jeg har kunnet se 
glæden og varmen i øjnene på folk, når de var til de forskel-
lige arrangementer, man nød det i fulde drag. Jeg skal her på 
fl ere af deltagernes vegne, udtale en stor og varm tak og en 
velfortjent hyldest til alle sponsorer aktivitetsmedarbejdere og 
frivillige på de fem centre, som gjorde denne kulturfestival 
uge til en mulighed, for alle ældre og pensionister i Horsens 
kommune.
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Torsdag d.19 september afholdes der høstfest på Egebakken kl. 17 – 21
Kenny og Hanne leverer musikalsk underholdning

Pris inkl. spisning og kaffe: 125,00 kr.

Drikkevarer kan købes
Man skriver sig på listen i cafeen på Egebakken. 

Maks. antal deltagere 70 stk. 
Alle er velkomne

Egebakkens Venner

Høstfest på EgebakkenHøstfest på Egebakken

EGEBAKKEN: Arrangementer

September
10/9 kl. 12.30 – 14.30 salg fra Femina
17/9 kl. 13 tur til Bazar vest (tilmelding på Egebakken)
19/9 kl. 17 Høstfest (tilmelding på Egebakken)
Oktober
1/10 kl. 19 Bankospil
4/10 kl. 9 – 10 in  uenzavaccination i cafeen på Egebakken
17/10 kl. 14 Sønderjysk kaffebord m/fællessang
31/10 kl. 10 Spil/syng DanskDag (tilmelding på Egebakken)
November
5/11 kl. 19 Bankospil
6/11 kl. 14 Mannequinopvisning v/Smartex
10/11 kl. 11.30 Cafesøndag
21/11 kl. 14 Musikalsk underholdning
30/11 kl.10 – 13 Julecafe
December
Sæt X i kalenderen 
5/12 – Julefrokost på Egebakken - (se opslag senere på Egebakken)

Aktivitetsprogrammet for september – april er udkommet og kan afhentes på Egebakken. 
Kom og se vinterens tilbud !
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Spil og Syng Dansk Dag
torsdag d. 31/10 kl. 10 

Mød op til samvær, 
fællesskab og sang.

Pris : 50 kr. for middag/kaffe
Tilmelding af hensyn til cafeen

Alle er velkomne
Egebakkens Venner

Mannequinopvisning
På Egebakken

Onsdag d. 6/11 2013 kl. 14
Kom til mannequinopvisning og se 
lokale mannequiner vise vinterens 
mode fra Smartex. 
Mulighed for at prøve tøj og købe 
efter opvisningen.
Entre incl. Kaffe 40 kr.

TORSDAGS-
UNDERHOLDNING

På Egebakken
Torsdag d. 21/11 kl. 14
Musikalsk underholdning fra gamle 78`gram-
mofonplader, spillet på 
tragt og rejsegrammofon 
v/Niels Schiønnemann
Entre 40 kr. incl.kaffe
Alle er velkomne
Egebakkens Venner

TORSDAGS-
UNDERHOLDNING

På Egebakken
Torsdag d. 17/10 kl. 14
Kom til sønderjysk 
kaffebord 
Entre incl. kaffe 
40 kr.  
Alle er velkomne
Egebakkens Venner

EGEBAKKEN: Arrangementer
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Formand: Kristian Pedersen 
Tlf.75 656308
Næstformand/Kasserer:
Vagn Jensen Tlf. 75 656447
Sekretær: Annelise Faber 
Tlf. 29 291813
Best.medlem: Lis Stouby 
Tlf. 75 656288
Best.medlem: Alf Jensen 
Tlf. 30 495263
Beboerrep.: Lykke Andersen 
Bolig nr. 22
Pesonalerep.: Jytte Guldmann 
Tlf. 24 959024

CenterrådetCenterrådet på på 
EgebakkenEgebakken
Adresseliste:
Formand: Arne Jensen 
Rådvedvej 77
Tlf. 40 129043 / 75 656224 
Næstformand: Lissi Voss Jepsen 
Hanstedvej 53 Tlf. 27 145396 
Kasserer : Bernt Striboll 
Gl. Egebjergvej 35 
Tlf . 75 656266 
Medlem: Kaj Leon Jensen
Birkeholm 9a 
Tlf. 75 781344 
Medlem: Elly Juhl 
Askeholm 53
tlf. 20 836229 
1.supp. Joan Jensen 
Fjordparken 234, Horsens 
Tlf. 23 263584 
2. supp. Elisabeth Pedersen 
Vesterhøjsvej 34 
Tlf. 30 882520 
Sekretær : Jytte Guldmann 
Egebakken Tlf. 24 959024 
(personalerep.)

JULECAFE
på Egebakken

Lørdag, den 30/11 2013
kl. 9.30 - 12.30

Julemusik
 tombola, salg af 

æbleskiver og gløgg

Cafeen har åben

EgebakkensEgebakkens 
VennerVenner
Bestyrelsens adresseliste:

EGEBAKKEN: Søndags Cafe og Jule cafe

SØNDAGS-
CAFE
På Egebakken

Søndag d. 10/11 2013 kl. 11.30
Menu: Andesteg m/tilbehør 45 kr.

Thommy Jakobsen spiller hyggemusik 
under middagen.
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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 75 65 62 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., og så må man tage en 
ledsager/samlever/mand med til vore aktiviteter.

Hansted-EgebjergHansted-Egebjerg
HusholdningsforeningHusholdningsforening

Program for september - oktober - november - december 2013.
Torsdag den 26. september Modeopvisning til Grosbøl i Uldum kl. 18.00 pris 100 kr.

Tirsdag den 22. oktober bowling Strandkærvej 87 Horsens, pris 150 kr. uden bowling kun buffet, 
bowling og buffet 180 kr.

Mandag den 9. december julehygge i den Gl. Brugs kl. 18.00 pris 200 kr.

Tilmelding til alle arrangementer senest 10 dage før.

I år var vi i Viborg på ud  ugt. Vi så Viborg Miniby, som mange var ret begejstret for, det er pensio-
nister der bygger modelhusene efter de gamle tegninger, det tager ca. et års tid at bygge et model-
hus. Bagefter var vi nede i byen for at se husene i virkeligheden, det var ret imponerende, bagefter 
så vi Brunshåb Papfabrik. 
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DAGPLEJEN: Dagplejedag
Af Anette Buhrkal

Dagplejedag den 8. maj 2013
Dagplejen i Hansted/Egebjerg valgte i år at den årlige 

dagplejedag skulle afholdes ved Skovgården, samt at 
slutte dagen med forældrekaffe fra kl. 14.30 til kl. 16.00. 
Børnene blev afl everet og alle mødte med godt humør og var 
klar til en spændende dag.

Efter vi havde spist boller og frugt gik de større børn med 
nogle dagplejere over og så de udstoppede dyr.

Der blev snakket om hvad det var for nogle dyr og hvad de 
spiste m. m. Børnene var vældig interesseret i dyrene.

De mindste børn hyggede sig inde med andre dagplejere og 
havde fået plads og “ro” til at fordybe sig i deres leg. Så 
mødtes vi alle ude, hvor der blev kigget på høns, kyllinger, 
får, heste og de mange vinbjergsnegle, som vi skulle undgå 
at træde på. Nogle af børnene legede på legepladsen, mens 
andre lavede små kager af bl.a. revne æbler, som skulle ser-
veres for forældrene. 

Børnene gik meget op i at lave disse kager og fortalte hvem 
de hver især lavede kager til.

Efter frokost fi k børnene en tiltrængt middagslur. Nogle i de-
res barnevogn andre sov inde på madrasser.  

Efter en kortere eller længere middagslur, var det tid til at 
hjælpe med at dække op til forældrene med kaffe/te/saft/
vand, boller og kage og ikke mindst de kager som børnene 
havde lavet. Børnene var stolte og mente de kunne huske/se 
hvilke kager de hver især havde lavet.

Der kom mange forældre som udover at få lidt til ganen m.m. 
blev vist rundt af barnet som fortalte hvad det havde lavet.

Der kom nogle byger om formiddagen, som forhindrede os i 
at foretage det vi havde planlagt for de mindre børn.

Vi havde en rigtig hyggelig dag.
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          DAGPLEJEN: Sankt Hans
             Af Karin Hansen

Vi mødtes i Karins have til Sankt Hans sammenskudsgilde. 
Vi var der hele dagen. 

Efter alle børnene var kommet spiste vi lækre boller.

Nu var det tid til aktiviteter og leg i haven.

Karin tændte “bålet” og heksen blev brændt af og traditionen 
tro sang vi Sankt Hans sangen. Der fi ndes sange der er nem-
mere at synge. Hi hi.

Tiden går stærkt i godt selskab, så nu var det tid at nyde den 
lækre sammensatte menu. Uhm.

Teltet var slået op, så de “store” børn kunne sove derinde. Her-
lig oplevelse som de talte om længe efter.

De som sov i barnevogn, fi k vi placeret i carporte og under 
mystiske anordninger, så de stod i nogenlunde tørvejr.

Vejrguderne var nemlig ikke venlig stemte denne dag.

Vi sluttede dagen af med boller og frugt i carporten, inden for-
ældrene kom og hentede deres barn.

Men alle havde haft en god og anderledes dag, og alle tog det 
med godt humør.

Håber på bedre vejr næste år.

Sankt Hans
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Fart over feltetFart over feltet ii
UngdomsskolenUngdomsskolen
Iforbindelse med byfesten i Egebjerg, afholdte vi fredag af-

ten  i ungdomsskolen alkoholfri diskotekfor de unge i al-
deren fra 12 år og opefter. Der blev afprøvet mange forskel-
lige dansetrin  af de ca 70 unge mennesker, som havde lagt 
deres fredag aften forbi ungdomsskolen. Desuden var det ikke 
kun musikken som trak, men også pool, bordtennis, udover 
de indendørs aktiviteter blev der spillet fodbold på de udenfor 
liggende boldbaner. De unge var i strålende sommerhumør.

Lørdag eftermiddag afholdte vi et åbenthus arrangement, hvor 
vi havde inviteret Horsens Brand & Redning til at komme 
og lære de små unge hvordan man slukker en ildebrand med 
brandslange. Ifølge Christian Lindsman bør man ikke være 
bange for at der ikke kan slukkes en brand hurtigt, for med 
de ca 100 nye unge fra Egebjerg, der blev uddannet brand-
mand for en dag. I ungdomsskolen langede vi næsten 200 gra-
tis slush-ice over disken og der blev poppet popcorn over bål, 
da var det godt at brandvæsnet ikke var længere væk end de 
hurtigt kunne slukke en portion popcorn der var gået ild i. Det 
var et par  dage med fart over feltet.

UNGDOMSSKOLEN: Fart over feltet til byfesten 
Af Ulla Bæk Laursen 
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          UNGDOMSSKOLEN: Fart over feltet til byfesten 
              Af Ulla Bæk Laursen 
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Ungdomsskolens hold 
og undervisning 2013/2014

Aktivitet Sted Dag Fra kl. Til kl. Start 
uge

Slut 
uge

Holdnr.

Anne-Mad i Østbirk Østbirk Man 16.00 18.45 39 10 63-03

Anne-Mad i Brædstrup Brædstrup Tir 16.00 18.45 39 10 50-03-1

Boldspil i gymn.sal Stensballe Tir 19.30 21.30 36 17 03-58-1

Boldspil i gymn.sal Stensballe Tor 19.30 21.30 36 17 03-58

Boldspil i gymn.sal Lund Tir 19.30 21.30 35 18 05-58

Boldspil i hallen Bankager Man 19.30 21.30 39 18 08-58-1

Bolsjekogning Lund Tor 19.00 21.40 41 41 05-06

Boy Zone Bankager Tir 19.30 20.30 35 18 08-55

Bæredygtigt design og genbrugsmaterialer Den grå Fabrik Man 15.30 18.00 39 10 07-09-1

Come on girls Egebjerg Tor 19.30 21.00 39 10 04-56

Dansk FA Den grå Fabrik Ons 13.00 15.30 39 22 07-19-FA

Dansk for Fremmedsprogede Den grå Fabrik Man 15.00 16.45 36 13 07-19-2

Design din egen T-shirt Bankager Man 20.00 21.00 39 10 08-09-2

Design i træ Vestby Ons 19.00 21.30 39 10 09-04

DJ-kursus Torsted Man 20.00 21.30 35 18 06-60

Endelaveholdet Endelave Tir 19.00 20.30 43 10 65-35

Engelsk Den grå Fabrik Man 16.00 17.45 39 10 07-17

Engelsk FA Den grå Fabrik Tor 13.00 15.30 39 22 07-17-FA

Extrem Sport, træningsprogram Vestby Tir 18.30 21.30 39 10 09-58

Foto Egebjerg Tir 18.30 21.00 39 10 04-12

Fotografering og billedredigering Hovedgård Man 19.00 21.00 35 41 61-12

Fra personbil til markrace Torsted Ons 19.00 21.45 8 16 06-31-7

Fransk, begynder Den grå Fabrik Tir 16.45 18.30 39 10 07-16

Geocaching, GPS-skattejagt Bankager Tir 19.30 21.00 39 10 08-45

Girl Zone Bankager Tor 19.30 20.30 38 18 08-56

Glaskunst og mal på lærred Dagnæs Tor 14.00 18.00 39 10 02-07

Guitar, øvehold Lund Ons 19.00 21.00 39 10 05-23

Hiphop New School Den grå Fabrik Tor 17.00 18.00 39 10 07-51-3

Hockey i hallen Bankager Ons 19.30 21.30 35 18 08-58-2

Hockey på skøjtebanen Torsted Tir 19.00 21.50 49 4 08-58-4

Horsetown Soundfactory Den grå Fabrik Ons 19.00 21.50 37 21 07-23-5

Indret lokaler i din klub Torsted Man 20.00 21.00 39 10 06-35-12

Jagttegn Den grå Fabrik Tir 19.00 21.45 2 16 07-28

Japansk, sprog og tegning Den grå Fabrik Man 18.30 20.15 39 10 07-81

Jule-Planlægningshold Torst/Bank Tor 20.00 21.00 49 51 08-35-9

Keep it Up, løbetræning med Mia Brædstrup Ons 18.00 18.45 39 10 50-53-2

Keramik Egebjerg Man 19.20 21.00 39 10 04-09-1

Kinesisk , sprog I/grundlæggende Den grå Fabrik Tor 19.00 20.45 39 47 07-82-1

Kinesisk , sprog II/kultur Den grå Fabrik Tor 19.00 20.45 48 6 07-82-2

Kinesisk , sprog III/business Den grå Fabrik Tor 19.00 20.45 8 15 07-82-3

Klubråd, Bankager-VIP Bankager Tor 20.00 21.00 39 10 08-52

Klubråd, Egebjerg-VIP Egebjerg Ons 18.00 19.00 35 18 04-52

Klubråd, Lund-VIP Lund Tor 19.00 21.00 36 18 05-52

Klubråd, Stensballe-VIP Stensballe Tor 19.00 21.00 36 18 03-52

Klubråd, Torsted-VIP Torsted Ons 20.00 20.45 39 10 06-52

Klubråd, Vestby-VIP Vestby Man 20.00 21.00 36 18 09-52

Kreative Piger Stensballe Tor 17.00 19.00 39 10 03-56/9

UNGDOMSSKOLEN: Undervisning 2013/2014 
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På unghorsens.dk kan du få flere oplysninger om holdene - og tilmelde dig! 
Skynd dig, hvis du er interesseret i et fag/emne! 
De tilmeldinger, der er modtaget senest 13. september, 
vil være afgørende for, hvilke hold der starter op.

Aktivitet Sted Dag Fra kl. Til kl. Start 
uge

Slut 
uge

Holdnr.

Kreativt Design Torsted Tor 20.00 21.30 39 10 06-09

Kreativt Værksted Lund Ons 18.30 21.30 39 10 05-09

Kok amok Egebjerg Tir 18.30 21.00 39 10 04-03

Kun for piger Egebjerg Ons 19.30 21.30 39 10 04-56-1

League of Legends, onlinespil Torsted Tor 20.00 21.30 35 18 06-40-2

Lektiecafé Brædstrup Tir 14.30 16.30 39 10 50-20

Lektiecafé Østbirk Tir 14.30 16.30 39 10 63-20

Lektiecafé på Byskolen Vestby Tir 14.00 15.45 39 10 09-20

Lektiehjælp Lund Tir 19.00 21.00 36 18 05-20

Løbehold og løbetræning Østbirk Man 17.00 18.45 39 10 63-53

Løbehold, Run Forrest Run Bankager Ons 16.00 19.00 39 22 08-53-2

Løbehold, Fang Peter Lund Tir 18.00 19.30 39 10 05-53

Løbehold, Stoneball Runners Stensballe Ons 16.30 18.30 39 18 03-53

Madhold, sundt og godt Lund Ons 16.00 18.30 39 10 05-03

Mad med Morten, Byskolen Vestby Man 15.00 17.45 39 10 09-03

Madlavning Dagnæs Man 18.30 21.10 39 10 02-03

Madlavning for Ildsjæle Dagnæs Tir 16.00 18.35 39 10 02-03-8

Matematik FA Den grå Fabrik Man 13.00 15.30 39 22 07-15-FA

Mindfulness Den grå Fabrik Ons 16.00 18.00 39 10 07-98

Mode- og kostumedesign Den grå Fabrik Tir 19.00 21.40 39 10 07-09-2

Musikalsk Grundkursus Det gule Pakhus Man 14.00 16.00 35 10 20-23-1

Musikalsk Grundkursus Det gule Pakhus Tor 14.00 18.00 35 10 20-23-2

Musical, skuespil Den grå Fabrik Tir 19.00 21.30 39 20 07-25

Musik og samspil Egebjerg 39 10 04-23

Parkour Torsted Tor 19.00 21.50 39 10 06-54

Parkour Bankager Man 19.30 21.00 35 39 08-54

Pas på din krop, mad og motion Dagnæs Ons 17.00 21.40 37 41 02-03/53

Pigeaften Lund Man 18.30 21.30 36 18 05-56

Play the Guitar Bankager Ons 19.00 21.00 39 10 08-23-2

Rap, 8-barz Den grå Fabrik Tor 20.00 21.30 39 10 07-24

Science/Lego Mindstorms, Byskolen Vestby Tir 14.30 16.30 39 10 09-14

Selvforsvar Brædstrup Tor 17.00 18.45 39 49 50-39

Spansk Den grå Fabrik Ons 19.00 20.45 39 10 07-80

Sport i gymn.sal Torsted Tir 20.00 21.30 35 18 06-58

Streetbasket Bankager Tor 19.30 21.00 35 41 08-58-3

Streetbasket Torsted Man 20.00 21.00 38 41 06-58-3

Streetdance og Hiphop Bankager Ons 17.00 19.00 39 10 08-51-1

Tøzernes Tid Axelborg Tor 15.00 18.00 35 18 18-56-1

UFORM, motionshold Bankager Man 17.00 19.00 39 10 08-53-1

Vilmark/Outdoor Egebjerg Ons 19.30 21.00 39 10 04-37

Wanna Play Guitar Stensballe Man 17.00 19.00 39 21 03-23

Wanna Sing Stensballe Man 19.00 21.00 39 21 03-24

YRC – Breakdance Den grå Fabrik Man 17.00 18.00 35 24 07-51-10

YRC – Hiphop, wacking, dance mm Den grå Fabrik Man 18.00 20.45 35 24 07-51-1

YRC – Hiphop, wacking, dance mm Den grå Fabrik Tor 18.00 20.45 35 24 07-51-2

Zumba Lund Man 17.00 18.30 39 10 05-51

UNGDOMSSKOLEN: Undervisning 2013/2014 
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KFUM SPEJDERNE: Sommerlejr i Norge 
Af Jette Jørgensen, Tropleder 

Det norske Speiderforbund holdt i uge 28 landslejr i 
Stavanger med op mod 10.000 deltagere, heraf ca. 1200 

fra Danmark og 9 fra KFUM-spejderne i Egebjerg. 
Vi havde en fantastisk god tur, som blandt andet blev gjort mu-
lig ved økonomisk tilskud fra lodseddelsalg i foråret og tilskud 
fra LRØ. 
”Ganske imponerende” var lejrens motto - og for os fra det 
fl ade Danmark var det først og fremmest en ganske impone-
rende natur, vi fi k mulighed for at komme tæt på. Lejren lå tæt 
ved vandet med bjergene i baggrunden. De fl este morgener 
startede disede, men solen vandt og det blev kun til nogle gan-
ske få timers regn i løbet af ugen. 
En af dagene var der arrangeret tur til Preikestolen, det mar-
kante klippefremspring 604 m over Lysefjorden. Efter ca. 2,5 
times vandring gennem skov, eng og klippelandskab med 
mange gode udsigtspunkter, kom vi til den mest imponerende 
udsigt over Lysefjorden og fjeldene fra toppen af Preikestolen. 
Her kunne vi i strålende sol nyde de medbragte madpakker, 
inden vandrestøvlerne igen blev snøret til, og turen ned af de 
smalle stier kunne begynde.   

Sommerlejr 
i Norge

At lære at ”stå på egne ben” er en vigtig del af spejderarbejdets formål. I Norge har der det seneste år været en særlig indsats for 
at få spejdere af sted på tur uden voksne, så de kan lære at stå på egne ben. Sommerlejren indeholdt da også en 24 timers tur, hvor 
patruljen skulle følge en rute indtegnet på et kort, lave et varmt måltid mad og overnatte i bivuak. Her fi k spejderne fra Egebjerg 
virkelig deres sag for. Dels fysisk - fordi det bakkede terræn var uvant og de planlagte 12 km let blev til nogle fl ere kilometre, når 
man ikke kunne fi nde den rette vej. Dels socialt - for hvordan bevarer man det gode humør når det er blevet sent og man er faret 
vild? Men udfordringen blev løst og spejderne blev både oplevelser og erfaringer rigere. 
To af lejrdagene var tilrettelagt sådan at man skulle rundt i lejren og prøve aktiviteter, som de forskellige grupper arrangerede på 
deres lejrplads eller som var stillet op på fællesarealerne. Man kunne bage brød, fi lte med uld, klatre på klatrevæg, bygge sand-
slotte, knytte armbånd og knytte venskaber med spejdere fra nær og fjern. Vores nærmeste naboer var fra Sydslesvig, bag os lå 
en gruppe fra Skotland og nogle fra Norge. Det var helt sjovt selv at være de ”internationale” spejdere – forhåbentligt bliver det 
ikke sidste gang – for spejderne har mod på fl ere oplevelser.
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         KFUM SPEJDERNE: FamilieSpejderne på sommerlejr 
            Af Christina Rasmussen

Telte, økse, gryder, havregryn, fi ske-
stænger, vandballoner og skumfi du-
ser… var blot nogle af ingredienserne 
i familiespejds sommerlejr på Skov-
gården.

 I en af sommerens varmeste week-
ender afholdt de mindste spejdere og 
deres familier sommerlejr. Velankom-
met efter den korte tur fra Kvisten til 
Skovgården - indtog vi vores med-
bragte madpakker og slog derefter tel-
tene op - til stor fryd for de yngste… 

FamilieSpejd
”Det bedste er skumfi duser…”

”Vi skal også have skumfi duser ikke 
også!” Man behøver ikke have været af 
sted mange gange før end traditionerne 
hænger ved - eller bliver skabt, om ikke 
andet så bød aftenen på bålhygge med 
både kage og skumfi duser, inden der 
blev ro i teltene.

Lørdag formiddag drog vi mod Hansted 
sø fuldt udstyret med div. fi skegrej i hå-
bet om at få noget på krogen, hurtigt blev 
vore forventninger indfriet, og vi endte 
ud med 16 fi sk. 

Over middag var der endnu engang vand 
på programmet i form af forhindringsba-
ner, stafet og skud med vandballoner på 
Merles far, der iført regntøj lagde krop 
til. 

Med leg i telte og på plænen, aftensma-
den tilberedt og indtaget sluttede dagen 
med sæbebobler, kage og … skumfi du-
ser! 
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KFUM SPEJDERNE: Spejder for en dag og 40 års jubilæum 2013
Af Laila Søgaard, Gruppeleder 

Efter jeg i de sidste par måneder har gået og bedt om godt vejr 
i denne weekend, hvor vi alle skulle mødes på plænen overfor 
Egekvisten for at holde vores 40 års Jubilæum og Spejder for 
en dag arrangement, k an jeg nu se tilbage på en weekend med 
virkeligt godt vejr og dejlig samvær med jer alle sammen.

Vi startede fredag eftermiddag kl. 17,00 med at bygge en lejr-
plads op til ca. 100 spejdere og ledere på græsplænen overfor 
Egekvisten. Der blev opstillet fald i vand maskine, karrusel, 
indgangsportal og et stort spisebord. Vores medbragte mad-
pakker og for en dels vedkommende pizza blev der også tid til.

Næste morgen var det tidligt op og lave morgengymnastik før 
morgenmaden, som grupperådet havde gjort klar. Flaget blev 
hejst og vi var klar til modtage bæverne og familiespejderne, 
som kom ca. kl. 8,30.

Derefter var der oprykning i de forskellige enheder med opta-
gelses ritualer, det er en stor hemmelighed, hvad det går ud på 
i de enkelte enheder, men vi kunne se, at seniorerne sluttede i 
vandet ved fald i vand maskinen. Så måtte senior leder Anette 
også i vandet. Samtidig med fi k vi gjort en udstilling klar på 
Egekvisten, over Egebjerg gruppes historie. 

Senere på formiddagen var familiespejderne på løb arrangeret 
af juniorerne. Inden vi fi k frokost, som også var tilberedt af 
grupperådet.

Ved 13.00 tiden var det bæverne og ulvene som skulle på løb, 
dette løb var arrangeret af Troppen.

Kl. 14.00 startede vores 40 års jubilæums reception. Der kom 
mange besøgende, som fi k bagt en pandekage over bål, prøvet 
karusselen og set den store udstilling på Egekvisten. Og kl. 
15.00 var der taler ved henholdsvis gruppeleder Laila Søgaard 
og borgmester Peter Sørensen med efterfølgende 40 hurra og 
en kæmpe meget lækker kagespejdermand sponseret af Kage-
huset i Hovedgård. 

Vi delte over 200 stk. kager ud i første omdeling og rigtig man-
ge fi k mere end et stykke.

Grupperådet bød på helstegt gris (sponseret af Stenkærgård v/ 
familie Mogensen og Danish Crown), salatbar og stegte frank-

Spejder for en dag og

40 års
furter med brød til 
fest middagen om 
aften og softice til 
dessert.  Middagen 
blev efterfulgt af et 
fantastisk lejrbål le-
det af Kim.

Ved 21 tiden blev 
Junior, Troppen og Senior sent på løb, jeg har hørt, at de snyd 
politiet og deltog i kriminelle handlinger. Det var godt det kun 
var et løb. Imens hyggede en del af lederne sig rundt om bålet.

Søndag skulle lejren pilles ned igen, det gik fi nt, alt var jo tørt 
og kunne pakkes sammen med det samme. Vi fi k gjort Ege-
kvisten rent, så den var klar til næste uges spejder arbejde. Til 
sidst blev der uddelt årsstjerner og fl aget taget ned for sidste 
gang i denne omgang inden alle fi k den sidste softice at gå 
hjem på.

Jeg vil gerne takke jer alle sammen for en rigtig hyggelig 
weekend og jeres indsats.

Mange spejder hilsner

Laila Søgaard

jubilæum 2013

EGEBJERG
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