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IndholdDette er så årets sidste nummer af 
BROEN, hvor vi traditionen tro 
kan lykønske årets borger. Det 

blev Villy Mathiasen for hans mangeårige 
værdifulde, frivillige indsats for KFUM 
spejderne i Egebjerg. Villy har givet rigtig 
mange en positiv start på spejderlivet. Læs 
mere herom på side 4-5.

Tiden er også inde til at gøre lidt status for året. Vi har fak-
tisk opnået meget i vores område i år. Først og fremmest 
kan vi byde velkommen til 39 nye familier, som er fl yttet til 
vores område. Vi håber, at I vil glæde jer over at bo i vores 
område og vil tage del i de aktiviteter, området byder på.

Vi kan glæde os over, at vi i år fi k cykel- og gangstien fra 
Gl. Kirkevej til Gl. Århusvej. Nu er den der og fungerer 
rigtig fi nt for alle trafi kanter både dem på stien og dem på 
vejen. Et fortov langs Rådvedvej ud til de nye butikker har 
vi også fået i år. Nu håber vi så bare, at fortovet snart bli-
ver videreført ned langs nedkørslen til butikkerne. Det blev 
også i år, at Skovvej på vejstykket ned af Vandværksbakken 
blev sat fi nt i stand. Det har vi tålmodigt ventet på i mange 
år, så det markeres ved billedet på forsiden af bladet. 

Som det kan læses side 20 indkalder Hansted-Egebjerg Lo-
kalråd til borgermøde den 21. januar kl. 19 på Egebakken. 
Her vil et tema være, at der skal udarbejdes en helhedsplan 
for den videre udvikling af Hansted-Egebjerg. Her har vi 
mulighed for at komme med idéer og forslag og dermed 
sætte vores præg på det forslaget til helhedsplan, som byrå-
det senere skal tage stilling til. 

Et andet tema på borgermødet vil være, frivillighed og 
værdier. For et år siden skrev vores skoleinspektør Bjarne 
Schuricht i bladet en fl ot og tankevækkende artikel under 
overskriften ”Vi løfter i fl ok – og gør en forskel”. Den 
handlede om at gøre en frivillig indsats og dermed skabe 
fl ere menneskelig værdier i vores område til gavn for vores 
børn og for os selv og hinanden. I artiklen blev annonceret 
et møde om tankerne og idéerne den 16. januar 2013 med 
deltagelse af borgmester Peter Sørensen. Dette møde blev 
fulgt op i sidste nummer af bladet med endnu en artikel un-
der overskriften ”Vi løfter i fl ok … også i Egebjerg”, hvor 
tankerne og idéerne blev yderligere uddybet, og hvor det 
blev oplyst, at der var etableret en koordineringsgruppe – 
Frivillighedsgruppen, som vil arbejde for at give de unge 
mennesker en god start og ballast i livet. Repræsentanter 
for Frivillighedsgruppen vil give et indlæg på borgermødet, 
så der bliver lejlighed til at drøfte deres idéer og ta nker. 

I dette nummer kan vi fra side 36 læse en beretning fra tre 
søskende, som fl yttede fra området for mange år siden, men 
som er fundet sammen og har skrevet om og fundet billeder 
frem fra den tid, hvor de boede i Lundum og deres foræl-
dre drev Konditoriet Vennely. Man fornemmer klart deres 
glæde over minderne.

Fra side 42 kan læses en beretning af Niels Daugaard, en af 
områdets nylige tilfl yttere, om en familie på pilgrimsvan-
dring på 838 km. over Pyrenæerne til Santiago de Compo-
stella. Vi kan rolig sige: Godt gået!

Lad os så nu glæde os til julemåneden. Fra redaktionen øn-
sker vi alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
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ÅRETS BORGER: Villy Mathiasen
Af Mogens Kirkegaard

Villy lykønskes af BROENs formand Flemming Fløe Pedersen

Villy MathiasenVilly Mathiasen
– årets borger i vores lokalområde 2013

Årets borger er en mand, og 
det er ikke usædvanligt, for 
langt de fl este, der er blevet 

udpeget til denne hædersbevisning, 
er mænd. Men han bor i Gedved og 
har alligevel i mange år været friv-
illig i spejdergruppen i Egebjerg og 
er blevet indstillet af fl ere forældre 
og ledere. 

Villy afså et par timer en fre-
dag eftermiddag til at mod-
tage Broens formand, Flem-

ming Fløe Pedersen, der overrakte en 
buket og en lille gave til erindring om 
udnævnelsen. Bagefter havde Villy og 
jeg en lille snak om arbejdet som spej-
derleder.  Senere skulle han til møde 
med andre spejderledere for at udveks-
le ideer og synspunkter.

Du skal jo på weekend her senere i 
eftermiddag?
-Ja, jeg skal være sammen med fl ere 
ledere fra Egebjerg gruppe for at drøfte 
de store linjer i arbejdet. Der foregår jo 
hele tiden en udvikling, og så mødes vi 
engang imellem uden børn for at inspi-
rere hinanden.
Denne gang skal det foregå i Urlev i 
nærheden af døvehøjskolen.

Hvilke aktiviteter foregår der i det 
daglige spejderarbejde?
-Jeg er med til møder i spejderhuset to 
aftener om ugen i to forskellige grup-
per, bævere og ulve, så har vi week-
endture ca. en gang om måneden og 
sommerlejr, ja og så måske også andre 
ting i årets løb, fx turneringer sammen 
med de andre grupper i distriktet. 

Der peges på, at Villy er en rolig og 
hjælpsom person, der er meget af-
holdt af både børn og forældre. Han 
har igennem rigtig mange år villigt 
påtaget sig mange forskellige jobs, 
planlægning af arrangementer og 
ture, oprydning og vedligeholdelse 
af spejderhuset osv. 

Desuden er han en væsentlig årsag 
til, at de mindre børn har fået en 
meget positiv start på spejderlivet.

Det er derfor, at Broens bestyrelse 
enstemmigt har udnævnt Villy 
Mathiasen til Årets Borger i vores 
lokalsamfund.
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Vi forsøger at leve op til Baden-
Powells ideer og gøre børnene selv-
stændige og give dem noget selvtillid 
ved at lære dem gode praktiske færdig-
heder. Efterhånden som de bliver dyg-
tigere, erhverver de sig synlige beviser, 
mærker, de kan sy på uniformen.
(Villy har netop gode praktiske er-
faringer med ind i spejderlivet fra de 
forskellige jobs, han har haft. Han blev 
født i Vestjylland ved Bork og kom 
efter skolen til landbruget i nogle år. 
Senere kom han bl.a. til at arbejde for 
entreprenør Ole Mortensen.  I de sid-
ste 20 år har han arbejdet på mejeriet i 
Gjesing, først som altmuligmand, men 
nu er han truckfører samme sted.)

Hvilken betydning har uniformen?
-Den er vigtig for fællesskabet, og så 
undgår man den konkurrence, der kan 
være mellem børn om at vise sig i de 
dyre mærkevarer, og vi ledere har også 
uniform på, vi er også spejdere.

Hvordan er det med tilslutningen 
her i området?
-Det kan jo svinge noget, der har væ-
ret år, hvor der kun har været omkring 
70 spejdere, men i øjeblikket er der ca. 
140 børn og ledere. Nej, der var et år, 
hvor der kun var 6 juniorspejdere, det 
er ikke ret meget. Men det går godt nu. 
Vi har børnene, fra de er 3. De mindste 
hedder familiespejdere. Så er der bæ-
verne, og derefter ulvene, så juniorer, 
De ældste er seniorer og rovere. Vi har 

alle de forskellige enheder i Egebjerg. 
Der er lidt andre betegnelser, end man 
måske brugte, da du var spejder.
Hvad kan du som mand give specielt 
drengene? 
-Jeg giver dem nok lidt fl ere udfor-
dringer, giver dem nogle opgaver, der 
kræver lidt mere mod, så de oplever 
det som lidt mere vildt. Men selvfølge-
lig passer jeg på, at legene ikke bliver 
vildere, end at de kan klare det. Kvin-
derne kunne nok gøre det samme, men 
den slags ligger nok mere til os. Vi skal 
selvfølgelig vide hvad vi gør, for bør-
nene stoler på os.

Hvorfor bliver børn spejdere?
-For de yngste børns vedkommende 
er det måske lige så meget forældrene, 
der gerne vil det, og dog, for når det 
rygtes i skolen, at det er sjovt at være 
spejder, så vil børnene det også selv. 
De kan prøve det gratis, og så er der 
heldigvis mange, der bliver ved. De 
kommer i en patrulje sammen med 
andre kammerater og lærer at samar-
bejde om de forskellige opgaver, lærer 
at tænke selv og at tage ansvar.  Når 
de kommer op i 13-14 års alderen, kan 
de tage på ture uden voksne, bare med 
patruljens egne ledere.

Hvordan kom du ind i spejderarbej-
det, har du selv været spejder?
Nej, det har jeg ikke. Vi bor i Gedved, 
og min ældste søn ville gerne være ju-
niorspejder. I Gedved var der ikke den-

gang en spejdergruppe, det kom der 
senere. Men jeg begyndte i Egebjerg.
De manglede ledere og skrev til foræl-
drene, at hvis der ikke kom fl ere lede-
re, så måtte de lukke. Og så var konen 
så sød at skrive mig på. Når man har 
børn, så må man gøre sådan noget. Der 
var på det tidspunkt 35 juniorer og kun 
2 ledere, så det kunne jo ikke gå, og så 
kom jeg med som leder. Så blev senere 
spejderne i Gedved lagt sammen med 
dem i Egebjerg, og der fulgte jeg med. 
I alt har jeg været spejderleder i 23 år 
og har haft at gøre med fl ere hundrede 
drenge og piger i Egebjerg. Jeg star-
tede samtidig med Gunni og har været 
leder for fl ere alderstrin. I øjeblikket 
har jeg dem fra 1. og 2. klasse. Og hvis 
interessen er der, så bliver man jo ved.

Nu er jeg fyldt 62 år, og der er fl ere 
der siger, at det er da tudetosset at blive 
ved. Men så længe man synes, det er 
sjovt, og så længe man synes, at man 
kan give de unger noget, så bliver jeg 
ved. Når man kommer op i årene og 
får lidt mere erfaring, så har man noget 
mere at give af.

Jeg er fl ere gange blevet spurgt, om 
ikke jeg ville ind i organisationsar-
bejde eller sådan noget. Men det  siger 
mig ikke noget, for mig er det den di-
rekte kontakt med børnene, der bety-
der noget.
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KFUM SPEJDERNE: Bæverne på strudsefarm 
Af Maria Kjær, bæverleder 

Strudsefarm
Søndag den 22. september mødtes en fl ok friske bævere og 

ledere på Kvisten inden turen gik mod Assendrup strudsefarm. 

Her så vi på forskellige dyr bl.a. strudse og får. Vi fi k leget en 
masse og nogle af os blev våde, men heldigvis lavede vi bål 
bagefter så vi kunne varme vores tæer og lave lækre snobrød!

Tak for en hyggelig dag.
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Lørdag den 26. oktober mødtes 13 bævere og 6 ledere   
på Kvisten for at tage på spejderårets første hyttetur. 

Vi havde mange nye bævere med som aldrig har været på 
spejdertur før og et par stykker som kun havde prøvet det 
én gang og de klarede det SÅ sejt alle sammen. Det er nogle 
seje bævere vi har!

Lørdag blev vi kørt direkte til AQUA i Silkeborg hvor vi bl.a. 
prøvede at røre ved fi sk, hilste på bæverne og så oddere og 
vaskebjørne blive fodret. Her spiste vi også vores madpakker 
og fi k leget rigtig meget på den store legeplads, som var 
rigtig sjov at lege på. Om eftermiddagen tog vi bybussen til 
Virklund, hvor vi skulle gå næsten 2 km for at komme hen til 
Paradishytten, som vi skulle tilbringe weekenden i. Her fi k 
vi en tiltrængt bolle og glas saftevand, inden vi fandt vores 
sovepladser og fi k indlogeret os.

Eftermiddagen skulle bruges på at lave bævermasker, men 
der var én eller anden der havde glemt at tage karton med, 
så i stedet tegnede vi tegninger med det vi havde oplevet i 
AQUA centeret. Det blev til nogle rigtig fi ne tegninger!
Da vi havde fået lov at lege ude i området omkring hytten 
hvor der var gode muligheder for at få brugt en masse energi 
skulle vi endelig spise den lækre svenske pølseret som Freja 
og Nikolajs far havde lavet til os! Der var ikke meget tilbage 
da vi var færdige. (Især ikke da Sebastian havde været der)

Bæverhyttetur

Efter den dejlige aftensmad fi k vi kage og så skulle vi 
ud og have bæverceremoni. Her skulle bæverne formelt 
indvies i bævergruppen. Heldigvis havde vi nogle færdige 
bævermasker med hjemmefra så dem fi k vi på og så skulle vi 
skiftevis ind i bæverhulen til Maria og snakke om bæverloven 
og bæverløftet. - disse lyder: 
Bæverloven: Bævere leger sammen, bævere holder sammen, 
bævere arbejder sammen.
Bæverløftet: Jeg vil gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, 
holde bæverloven og være en god ven. 

Dette lovede alle bæverne, så det kan jo kun blive godt   
Bæverne fi k udleveret en bæverbog og et bævermærke, som 
skal sidde på højre side af uniformen eller på tørklædet.
Herefter var der BÆVERFEST med dæmningebrus og 
birkebark (sportsvand med mynte og saltstænger). Her 
fejrede vi at vi nu alle var bævere! Bagefter var vi alle trætte 
og så var det på hovedet i seng! Som sagt var alle bæverne 
rigtig seje og alle sov der.

Søndag morgen startede med hård morgengymnastik af 
Sebastian og herefter velfortjent morgenmad. Bagefter fi k vi 
hejst fl aget og lavet bål, hvor vi stegte æbler med farin og 
rosiner i Mmh!

Efter bålet var det tid til et miniløb med 3 poster, hvor 
vi skulle kaste med fl ødeskum, lege følekims og komme 
sikkert igennem skovsøen. Bagefter var det tid til frokost i 
regnen, og så var det tid til at sige farvel for denne gang. Vi 
fi k lavet alle balle, hvor dem, der havde glemt nogle ting i 
hytten, fi k disse ved at løbe rundt om os andre og bagefter 
gå på knæ for at bede om sine ting. Så håber vi de har lært 
at huske deres ting :)

Da fl aget var taget ned, var det tid til at hoppe i bilerne og 
køre hjem til Kvisten. 

Tak for en fantastisk tur med jeres søde børn! Vi glæder os til 
mange fl ere ture med dem i fremtiden.

En stor tak til de forældre der hjalp med kørsel, bagning, 
madlavning og rengøring - det betyder meget at vi får 
den hjælp.

Stort bæverklask fra bæverlederne.

KFUM SPEJDERNE: Bæverhyttetur
Af Maria Kjær, bæverleder 
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 KFUM SPEJDERNE:  Juniortur til Temnæs
Af Carsten Bai, juniortropleder 

Juniortur
til Temnæs
Juniorspejderne kan nu bruge et 

kompas og er blevet bedre til at 
tænde bål og få lavet mad på bål. 

I den sidste weekend i september tog 13 
friske juniorspejdere på efterårstur til 
Temnæshytten ved Skanderborg sø. 
Efter indlogering i den stråtækte hytte og 
en gang madpakker, gik weekends akti-
viteter igang. Ude i mørket skulle de fi n-
de refl ekser og samle ord til en sætning 
- lidt grænseoverskridende for nogle, at 
skulle gå rundt i den mørke skov.
Efter pejsehygge med sange og andagt 
fi k vi kage, og så skulle spejderne ud i 
mørket igen - denne gang uden lygter - 
endnu mere grænseoverskridende.

Kompas og personlige mål
Lørdagens formiddagsprogram startede 
selvfølgelig med vækning, fl aghejsning 
med uniformstjek og morgenmad. Der-
efter skulle spejderne lære at bruge kom-
pas, fi nde og bruge deres personlige mål 
- hvor mange skridt på 10 meter, hvor 
mange fod på 1 meter mv. og tegne et 
kort i rigtig målestoksforhold. De fl este 
var faktisk ret hurtige til at få styr på det 
og de arbejdede rigtigt godt sammen.

Bål og mad
Eftermiddagens program stod på statego 
før patruljerne skulle tænde bål og først 
lave hyldebærsaft med de hyldebær, som 
blev plukket nogle uger før til spejder-
mødet. Det blev en rigtig god saft, som 
de fl este nød sammen med kage og 
skumfi duser. 
Til aftensmad skulle vi have svensk 
pølseret, så hver patrulje skulle igang 
med at skrælle kartofl er og gøre klar, så 
denne lækre og traditionelle spejderret 
kunne tilberedes over bålet. Den ene 
patrulje fi k lige rigeligt peber i, så den 
blev lidt stærk, men begge portioner 
blev spist op, så helt slemt var det nok 
ikke.
Nu var mørket faldet på, og vi rykkede 
ind til pejsehygge, men så var det også 
tid til at komme ud igen - nu til lagkage-
løb. Hver patrulje fi k nogle kompasret-
ninger og skulle ud at fi nde ingredienser 
til lagkage, som så blev fremstillet og 
bagefter nydt indendøre i varmen, inden 
det var tid til godnat.

Iagttagelse
Inden vi skulle hjem søndag, blev hyt-
ten gjort ren og så var det tid til tre iagt-
tagelsesaktiviteter. Først en kimsleg, 
hvor de skulle ud at fi nde 20 ting i natu-
ren - 20 ting, som de lige havde set i 2 
min. Bagefter skulle de spille memory 
med naturting og til sidst skulle de gå 
rundt med bind for øjnene - dog ført af 
en makker.

Trætte og beskidte kunne juniortroppen 
drage hjem igen efter en super tur med 
masser af aktivitet og hygge. 

Tak til Michelle og Mikkel fra senior-
troppen, som var med som ekstra 
hjælpere.
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KFUM SPEJDERNE: Afhentning af juletræer

Billeder fra sidste juletræsindsamling
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Pigefodbold afslutning i Egebjerg IF
Af Lene Koch

Stor pigefodbold
afslutning i Egebjerg IF
Lørdag den 5. oktober var U8, U9, U11-12 og U13-14 

fodboldpiger samlet til fælles pigeafslutning. Ovenpå 
en efterårssæson med masser af god fodbold, skulle 
sæsonen sluttes af med fodbold, sjov og hygge.

Pigerne mødte ind på boldbanerne, omklædt og klar til 
anderledes og sjove fodboldøvelser. Bl.a. blev der dystet i 
stafet, hvor alle deltagere på holdet skulle igennem banen, 
og hvordan gør man så det hurtigst muligt? De store tog de 
mindre på ryggen! I en af de andre øvelser, skulle spillerne 
dreje 20 gange rundt om en kegle, keglen blev efterfølgende 
sat op foran øjnene, så der kun kunne ses ud gennem et 
lille hul, og så skulle der sparkes på mål. Rundtossede piger 
havde store problemer med at ramme både bold og mål.

Halvvejs i øvelserne fi k pigerne frugt på boldbanerne, i det 
fl otteste efterårs solskinsvejr!

Inden bad og aftensmad i cafeteriet, spillede pigerne kamp 
med blandede hold. Alle gik op i det med liv og sjæl - også 
de ældste der i dagens anledning havde særregler.

Aftensmaden stod på pasta og kødsauce med grøntsager til 
- is til dessert.

Som afslutning på en fantastisk pige fodbold eftermiddag/
aften, kom der to tidligere ungdomslandsholdsspillere og 
holdte foredrag for pigerne om, hvad det kræver hvis man 
vil være rigtig god til at spille fodbold og måske ende på 
landsholdet.

Tak for en skøn afslutning, og ikke mindst de mange fi ne 
gaver til trænere og trinledere.

Hilsen trænere og trinledere for U8, U9, U11-12 og U13-14
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U8 fodbolddrenge
Af Lene Koch

Fredag den 11. oktober mødte 15 fri-
ske fodbolddrenge op til fodbold-

camp med overnatning - forventnings-
fulde, glade, men også lidt trætte efter 
skolens indianerløb.

Drengene startede med Cross fi tness. 
3 km. blev tilbagelagt med forskellige 
fysiske aktiviteter undervejs, bl.a. kaste 
med pinde, gå trillebør og vægtløftning 
med sten. Trods allerede mange km. i 
benene, klarede drengene det fl ot. 

Velfortjent tilbage i hallen, stod den på 
saftevand og frugt, inden fodbold i hal-
len. Også her gik drengene til den, der 
kom igen sved på panden, alle kæmpede 
og nogle gode kampe blev spillet.

Aftensmaden stod på pasta og kødsauce 
med grøntsager, inden fodboldlands-
kampen mellem Danmark og Italien 
startede. Der var stillet storskærm op i 
cafeteriet, masser og slik og popcorn, 
og så var vi ellers klar til det store brag. 
Trods en god kamp for Danmark, om 
end et skidt resultat, var drengene ikke 
trætte endnu, og fl ere af dem spillede 
bold i hallen under kampen.

Fodboldcamp U8Fodboldcamp U8

Kl. 22.30 blev der læst godnathistorie 
og alle faldt hurtigt i søvn.

Næste morgen startede drengene ud 
med et lille samarbejds-løb, bl.a. fi k de 
malet en lille trøje til holdets maskot. 

Så var der endelig morgenmad, hvor 
alle forældre og søskende også var in-
viteret. 

En lørdag i midten af september drog U8 drenge til   
Himmerlands Cup i Aars. Med store forventninger, 

madkurven fulde af lækkerier og masser af søskende og 
forældre som heppekor, ventede en formiddag i fodbolddens 
tegn.

Fire modstandere/kampe ventede i indledende runde. Ingen 
af dem voldte drengene de helt store udfordringer, og med 
fi re klare sejre var drengene klar til fi nalerunden. Her var 
tre hold kvalifi ceret, og bedst af disse tre, var vindere af 
hele stævnet.

Drengene kæmpede og spillede nogle fl otte kampe, og 
begge kampe blev vundet klart. Drengene var vindere 
af Himmerlands Cup, og ubesejrede og stolte drog de til 
Egebjerg med medaljer og nye bolde til alle.

Campen sluttede af med høvdingebold 
for både spillere, forældre og søskende 
efterfulgt af kage og saft.

Tak for et par hyggelige og sjove dage, 
drenge. Det er en fornøjelse at være 
sammen med jer.

Hilsner fra Allan, Claus, Heidi og Lene

Vinder af Himmerlands CupVinder af Himmerlands Cup
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Fællesspisning i cafeteriet
Af Cafeteriaudvalget

Fredag den 4. oktober var der inviteret til fællesspisning i 
hallens cafeteria, og omkring 80 børn og voksne havde 

valgt at tilbringe aftenen i hyggeligt selskab med naboer og 
venner fra byen. Maden blev denne gang leveret af  Egebjerg 
Forsamlingshus, og som altid var de fleste oppe flere gange 
og hente forsyninger fra buffetten, som smagte dejligt. 

I hallen var der opstillet en redskabsbane for børnene, som 
kunne give udfordringer til selv de største børn, og hvis ikke 
det var nok til at få brændt noget krudt af, så var der også 
mulighed for at spille bold i den anden ende af hallen. 

Fællesspisning i cafeterietFællesspisning i cafeteriet

Udvalget for Egebjerghallens Cafeteria

Gitte Falkenstrøm 23 46 86 85

Linette Duch 29 80 62 61

Marianne Nissen 25 42 43 01

Mette Andersen 26 35 65 19

Mia Mortensen 20 66 90 50

Pia Højberg 22 80 43 69

Som noget nyt startede vi i oktober op med lodder, hvor 
man udover de 15 kr. i timen, som man tjener til et hold 

i klubben efter eget valg, så deltager man nu også i en lod-
trækning om 100 kr. ekstra til holdet. Der trækkes lod hver 
måned, og har man haft en vagt i cafeteriet på 1 time den 
måned, så har man et lod med i lodtrækningen.

Og de heldige vindere af de 100 kr. ekstra til holdet, blev 
for september - Lene Koch og U12 håndbold pigerne.

Mens ungerne tumlede rundt i hallen gik snakken lystigt 
mellem de voksne og der blev også holdt et kort indlæg fra 
Cafeteria Udvalget, som endnu engang bad om hjælp til be-
mandingen af cafeteriet, så det kan holdes åbent, når der sker 
noget i hallen. 

Klokken 19.00 var 
der visning af Disney 
Sjov på storskærm 
i klubhuset, og den 
dertilhørende fredag-
ssnolder, som kunne 
købes i cafeteriet, gav 
ungerne den sidste 
energi til også efter 
tegnefilmene, at tage 
en sidste tur på red-
skabsbanen inden turen igen gik hjem.

Tak til alle som mødte op, og som var med til at gøre det 
til en rigtig hyggelig aften. 

Så I skal ikke holde jer tilbage, hvis I har lyst til at tage en 
vagt, I er aldrig alene, selvom det måtte være jeres første 
vagt, der vil altid være andre og I får naturligvis grundig 
oplæring.

Husk du er velkommen til at kontakte en i Cafeteria udvalget 
for nærmere information omkring vagterne.

Vi har brug for dig....

NYT NYT NYT NYT NYTNYT NYT NYT NYT NYT
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Fredag den 13. december vil Egebjerghallens cafeteria markere at det snart er JUL

Fra kl. 16.00 og indtil fodboldtræningen er slut, vil der være mulighed for at købe æbleskiver, 
saftevand og gløgg.

CAFETERIAET ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL 
SAMT ET GODT NYTÅR.

Der skal lyde en stor tak til alle jer frivillige som har taget vagter 
i cafeteriet. UDEN JER – INGEN CAFETERIA 

Mange julehilsner 
       Cafeteriaudvalget

Julehygge
i cafeteriet

Badminton julestævne i Egebjerg hallen
Den 14. og 15. december afholder vi et julestævne 

for børn og unge i samarbejde med DGI.
Det glæder os meget, at vi kan fylde 
hallen med sådan et arrangement.
Vi forventer selv at stille med mange 
deltagere i de forskellige rækker.

Derfor håber vi, at der dukker mange 
tilskuere op og hjælper med at skabe 
en god stemning.

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Julehygge og badminton stævne
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SE HER.......
Vi er 3 håndboldtrænere som står og 
venter på dig i hallen hver mandag fra 
klokken 15.30 til 17.00.

Hvis du er mellem 6-8 år og kunne tænke 
dig at lære at spille håndbold - så mød 
op i hallen. Vi håber på at se dig.

Mvh trænerne
Anne, Julie og Lonnie

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nye tøj til U12 håndbold piger
Af Linette Duch

U12 håndbold piger har fået nyt 
spillertøj og træningsdragter sponseret 
af Rema 1000 og
Hansted Autoservice

STOR TAK skal lyde til Claus Trust 
og Morten Therkelsen 
for tøjet.
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
Af Birgit Jensen

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
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 20 63 38 21

Husk bankospillene kl. 19.00 i Klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er tirsdag den 26. november og mandag den 30. december.

Seneste udtrækninger på medlems numre:
August

200 kr. Kjeld Stidsen
100 kr. Marianne Thomsen
100 kr. Else Kjeldgård
 50 kr. Margit Henriksen
 50 kr. Lis Kjærsgård
 50 kr. Dorte Sielemand
 50 kr. Lene Kock Petersen

September
200 kr. Marius Jørgensen
100 kr. Yvonne Christiansen
100 kr. Kjeld Stidsen
 50 kr. Søren Nielsen
 50 kr. Kirsten Jensen
 50 kr. Gunnar Juhl
 50 kr. Kim Madsen

Oktober
200 kr. Kjeld Stidsen
100 kr. Familien Mortensen
100 kr. Bente Steffensen
 50 kr. Inge Lise Olesen 
 50 kr. Kirsten Hansen
 50 kr. Ida Guldager
 50 kr. Hans Kurt Jacobsen

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. 

U8 Håndbold piger
U8 Fodbold drenge
U8 Fodbold piger
U14 Håndbold piger

Seneste støttebeløb:

Se her: Bestyrelsesmedlemmer til 
    Støtteforeningen mangles

Klinik Mazo Intersport Hansted Tømrer og 
Snedkerforretning

Stor tak til månedernes sponsorer:

Efter generalforsamlingen i Støtteforeningen den 29. oktober 2013 er der nu kun 4 bestyrel-
sesmedlemmer - efter vedtægterne kræves 6. Det har medført, at bestyrelsen har besluttet at 
stoppe aktiviteten bankospil ved årsskiftet, da denne aktivitet ikke vil gennemføres med kun 
4 bestyrelsesmedlemmer.

De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer fi nder det naturligvis trist, at bankospil må ophøre, da 
dette sandsynligvis på sigt vil medføre, at der ikke vil være økonomisk grundlag for fortsat støtte af 
de unges idrætsaktiviteter.

Meld dig som bestyrelsesmedlem hos støtteforeningens formand Kurt Olsesen
og red bankospillene.
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EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: 125 års jubilæum i Forsamlingshuset

Lørdag den 28. september var der 125 års jubilæumsfest i 
Egebjerg- Hansted Forsamlingshus. 

I anledning af jubilæet havde huset fået ny fortrappe som 
passende blev indviet af de mange gæster der deltog i festen. 
150 glade gæster deltog i festen, der var hurtigt udsolgt, end-
da folk der stod på venteliste i tilfælde af afbud. Alle fi k en 
god aften. Den startede med spisning, værten, Chris Frænde 
havde tryllet i køkkenet. Menuen bestod af rejecocktail, god 
gammeldags oksesteg med tilbehør og sovs, tilsidst hjemme-
lavet is, det hele rigtig veltillavet. 
Under midagen spillede Hanne og Kenny, et par lokale musik-
kere fra Rådved, der havde fået lagt den rette stemning til afte-
nens hovedunderholdning, der var lagt i hænderne på Tørfi sk. 
Det var naturligt for bestyrelsen at vælge Tørfi sk til jubilæet, 
da de også spillede til 100 års jubilæet. Tørfi sk meddelte at 
de var klar til at spille når Huset blev 150 år. 
Hvis humøret var højt, da de gik på scenen, blev det ikke 
mindre hen af vejen. De forstod at underholde med smådril-
lerier, historier og ikke mindst deres musik. 
Publikum var med fra start til de sluttede med toget der kørte 
fra Vemb til Lemvig, som ekstra nummer. 
Den gode stemning fortsatte, da Hanne og Kenny igen spil-
lede, denne gang til dans, der sluttede kl. 1.30. 
Derefter var det tid til natmad, hotdogs, og til at sige tak for 
en god aften. 
Bestyrelsen takker for den gode tilslutning.   

Tørfisk iTørfi sk i ForsamlingshusetForsamlingshuset
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 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS

Søndag den 13. oktober var der 125 års jubilæums recep-
tion i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. Ca. 60 bebo-

ere var mødt op for at ønske tillykke. 

Efter Formand Bent Andersen havde budt velkommen, blev 
der vist et indslag fra årets Revy, det fortalte Husets histo-
rie. Fra det første spadestik til i dag. 

Derefter holdt Borgmester Peter Sørensen tale, han kom 
ind på betydningen af at have et samlingssted rundt om i 
de lokale samfund - et sted hvor man samles men også et 
sted der kan føres tilbage i tiden. Han roste det frivillige 
arbejde, der gør at Huset ser ud som det gør og at der sker 
så meget der kan samle de lokale. 

125 års125 års 
jubilæum ijubilæum i 
ForsamlingshusetForsamlingshuset

Derefter var der tale af Hans Thomsen, et tidligere besty-
relsesmedlem, der fortalte lidt fra sin tid i bestyrelsen. Men 
også roste den nuværende bestyrelse for det arbejde der 
blev lagt der og modet til at prøve nyt. 

Derefter var bestyrelsen vært ved et lettere traktement, 
som husets vært havde kreeret. 

I dagens anledning var der bestilt lagkage fra Kagehuset 
i Hovedgård.

Bestyrelsen takker for det gode fremmøde og de gaver 
der blev givet. 
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julebuffet

Kun 165,- 
Sammensæt som du 

ønsker

ring til chris frÆnde

tlf: 2255 6734

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Fastelavnsfest i Forsamlingshuset
 

Fastelavnsfesten er for byens børn
          i Forsamlingshuset

Der slås ”Katten af Tønden” kl. 11.00 og kl.14.00. 
Børnene inddeles i 3 aldersgrupper - 0-3 år / 4-6 år / fra 7-? år

Fastelavnsfest
den 9. marts

Tilmelding på telefon til Carsten 4122 0021 eller Hans 2527 7349
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1. dec. Julemarked og byens juletræ tændes
  Julemarkedet åbner kl. 10.00, hvor I kan få mulighed for at købe mange fl otte juleting. 
  Om eftermiddagen beder vi alle børn og voksne, komme og hjælpe med at få juletræet tændt. 

2014
Januar Generalforsamling for medlemmer af Huset
Den 31. Generalforsamlingen starter kl. 19.00, med efterfølgende spisning.
  Menu: Sild, fi skefi let, bøf og spejlæg, kaffe og lagkage m/snaps.

Februar Egebjerg-Hansted REVY 2014 (titlen er endnu en hemmelighed).
Den 25. Åben Generalprøve. Forestillingen starter kl. 19.00, alle er velkomne, der er ingen tilmelding. 
  I pausen serveres kaffe m/kage
Den 27.  Premiere. Som traditionen byder, serveres der kl. 19.00 stegt fl æsk m/ persillesovs og rødbeder. 
  Revyen starter kl. 20.00. I pausen er der kaffe m/kage - Tilmelding er nødvendig
Den 28. Forestilling. Som traditionen byder, serveres der kl. 19.00 stegt fl æsk m/ persillesovs og rødbeder. 
  Revyen starter kl. 20.00. I pausen er der kaffe m/kage - Tilmelding er nødvendig
Den 1. mar. Festforestilling. Aftenen starter kl. 18.00 med spisning.
  Revyen starter kl. 20.00, efterfølgende spilles der op til dans

Tilmelding til Bent 2095 5858 éller til Vagn 2539 3597

Marts Fastelavnsfest byens børn
Den 9. Der slås ”Katten af Tønden” kl. 11.00 og kl.14.00. 
  Børnene inddeles i 3 aldersgrupper. (0-3 år, 4-6 år og fra 7-? år)

Tilmelding til Carsten 4122 0021 eller til Hans 2527 7349  

Den 28. Koncert den 28. marts
  Vi kan igen præsentere en fantastisk blues guitar aften med Hans Theessink og Knud Møller, 

Nærmere information kommer senere, så hold øje med hjemmesiden!

Aktivitetskalender 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
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Cykelstien til Gl.Århusvej fungerer fi nt for alle trafi kanter Nu er det endelig lykkedes at få fl yttet byens postkasse

Hansted-Egebjerg LokalrådHansted-Egebjerg Lokalråd

Borgermøde tirsdag den 21. januar 2013 
kl. 19 på Egebakken
Hansted-Egebjerg Lokalråd afholder borgermøde tirsdag 
den 21. januar 2013 kl. 19 på Egebakken. Dagsordenen vil 
blive slået op på www.hansted-egebjerg.dk og bystanderen. 
Vi håber mange beboere herunder også nogle af de nyligt 
tilfl yttede vil deltage i borgermødet og drøfte byens forhold. 
Flere af lokalrådets ønsker er opfyldt i år. Cykelstien op til 
Gl. Århusvej er etableret og fungerer fi nt. Fortovet langs 
Rådvedvej ud til de nye butikker er etableret, og vi håber, 
at der snart vil blive anlagt fortov ned langs nedkørslen til 
butikkerne. Og endelig er Skovvej ned ad Vandværksbak-
ken blevet retableret (se bladets forside).
Udviklingen i Hansted-Egebjerg er gået stærkt de seneste år 
med fl ere nye boligområder, mange nye beboere og nye bu-
tikker. Det går strygende, men det er vigtigt, at vi har ”sjæ-
len” med, og at vi selv sætter vores præg på udviklingen. 
Det er derfor en kærkommen lejlighed, at der nu skal ud-
arbejdes en helhedsplan for Hansted-Egebjerg, og at vi kan 
drøfte forslag til helhedsplanen på borgermødet. 

Helhedsplan for Hansted-Egebjerg
Der skal i 2014 udarbejdes forslag til en helhedsplan for 
Hansted-Egebjerg. En helhedsplan er en uformel plan og 
er som sådan ikke juridisk bindende. Planen udarbejdes for 
at danne et overblik over forskellige udviklingsmuligheder 
og problemstillinger i byen. Den skal fungere som rettesnor 
for kommende initiativer, projekter og kommune- og lokal-
planlægning.
Der er allerede udarbejdet helhedsplaner for Gedved, Ho-
vedgård og Nim. I 2014 står Hansted-Egebjerg, Østbirk og 
Søvind for tur. 
Forslaget til helhedsplanen udarbejdes af Teknik og Miljø 
forvaltningen i Horsens Kommune. Forslaget vil blive dis-
kuteret med lokalrådet, som vil bidrage med oplysninger 
og synspunkter. Herefter vil forslaget blive behandlet af og 

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Borgermøde, Helhedsplan og Frivillighedsgruppen
Af Hans Kurt Jacobsen

godkendt af byrådet. 
Derfor er kommunens arkitekt Carsten Grønborg inviteret 
til borgermødet, tirsdag den 21. januar kl. 19 på Egebakken. 
Carsten vil give en præsentation om helhedsplanens formål 
og indhold, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål 
og komme med idéer og forslag til planen.

Frivillighedsgruppen i Egebjerg
I sidste nummer af BROEN kunne læses et indlæg: ”Vi 
løfter i fl ok … også i Egebjerg!” af skoleinspektør Bjarne 
Schuricht. Indlægget drejer sig om frivillighed og værdier, 
om at trække samme vej og give vores unge mennesker et 
godt forspring. Det fremgik af indlægget, at der er etableret 
en koordineringsgruppe, Frivillighedsgruppen.

Lokalrådet har fundet, at det er et rigtig godt initiativ, og 
har med to repræsentanter for Frivillighedsgruppen drøftet 
deres tanker og idéer. Repræsentanter for gruppen vil også 
deltage i borgermødet og give et indlæg. 

Videreudvikling af Hansted-Egebjerg.dk
Blandt andet er det drøftet med Frivillighedsgruppen, at ti-
den nu er inde til en videreudvikling af hjemmesiden www.
hansted-egebjerg.dk, så den bliver mere dynamisk og udad-
vendt ved udsendelse af nyhedsmails til de beboere, der til-
melder sig på hjemmesiden. Her vil man så kunne udsende 
information om de aktiviteter, som Frivillighedsgruppen 
gennemfører eller søger gennemført. I den forbindelse vil 
det være ønskeligt, at vi bliver fl ere til lave indlæg til og 
nyhedsmails fra hjemmesiden. 

Herudover vil hjemmesiden kunne udvides med en for-
bedret kalenderfunktion. Og hvis der kommer god gang i 
udviklingen af opgaver, der løses ved frivillige kræfter, er 
det muligt at udvide hjemmesiden med et såkaldt ressour-
cemodul, der giver overblik over opgaver og arrangementer 
og indblik i de frivillige hænder. Alle kan til enhver tid se, 
hvilke arrangementer man kan give sin hjælp til, og hvor 
der er behov.
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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 høre se 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   
ledsager/samlever mand med til vore aktiviteter.

Hansted-EgebjergHansted-Egebjerg
HusholdningsforeningHusholdningsforening

Program for december 2013 - januar - februar - marts 2014
Mandag den 9. december, julehygge i Den gamle brugs kl.18.00, pris 200 kr.

Mandag den 27. januar, tema aften med Frank Wolmar kl. 19.00, pris 100 kr.

Mandag den 17. marts, hygge aften med mad inspiration fra Hanne Leth kl. 19.00, 
pris for denne aften 130 kr. Det foregår i Den gamle brugs.

Tirsdag den 6. maj generalforsamling i Den gamle brugs kl. 19.00

Tilmelding til alle arrangementer senest 10 dage før. 

Tema aften med 
Frank Wolmar

Julehygge

Hygge aften med mad inspiration 
fra Hanne Leth
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1. december    Søndag  1. søndag i advent                                          
Gudstjeneste kl. 14.30 i Lundum Kirke med efterfølgende æbleskiver i Medborgerhuset, hvor ju-
letræet tændes.
6. december   Fredag  Fællesspisning 
Kl. 18.30 Julefrokost i Medborgerhuset. Tilmelding via hjemmesiden www.lundum.dk.
10. december  Tirsdag  Andespil 
kl. 19.00 i Medborgerhuset. Du kan vinde anden til julemiddagen eller en god række-eller side-
gevinst.
7. februar    Fredag  Fællesspisning
Kl. 18.30 i Medborgerhuset: Menuen er Gule ærter - tjek www.lundum.dk
20. februar  torsdag  Generalforsamlinger
Der vil blive indkaldt til generalforsamling fra kl. 18.30 i følgende foreninger: 
Brugsfonden (holder Generalforsamling)
Landsbyrådet (giver en orientering om årets gang)
Lokalarkivet (holder Generalforsamling)
Borgerforeningen (holder Generalforsamling) 
2. marts  Søndag  Fastelavn
Fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00. Derefter slås katten af tønden ved borgerhuset kl. 14.45, og 
menighedsrådet er vært ved kaffe, sodavand og fastelavnsboller i Medborgerhuset.

Program for

Lundum SognsLundum Sogns
BorgerforeningBorgerforening

LUNDUM SOGNS BORGERFORENING: Program
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Egebjerg-Hansted Fororsas mlingshus kl. 10.00
Julemarked og byens juletræ tændes (se s.19)
Børnegudstjeneste
Lundumm Kirke kl. 14.30 Tinnee FrFrisenette
Afslutning på Minikonfi rmanddere .
Efterfølgende bydes på æbleeskskiverer ii
Medbbororgegerhrhususetet, hvhvoror juletræet tændes.
HaHansnstetedd KiKirkrkee klk . 1616.30 Tine FFFFrir senette
DeDe 99 llæsæsniningngerer
Julefrokost for brbrugugerere oggg ffffririr villige på Ege-
bakken kl. 111..3030 (se ssss. 454545)))
Gudstjeneste
Hansted Kirkrke kl. 9.0000 JJytytte IIbsen
HaHansted-d-EgEgebjergrg HHusholdningsforeninngg hohohholl-l-l
dederr jujulelehygggge ii DeD nn gagagag mlm e Brugs kl. 1818.0.00
(se s. 221)))
Juuleekokoncn ert påpå Egegebab kkkkenenenen mmmmmededddee BBBaka kekoreet kl.
1919199 3.300 (se s.s. 4445)5
Julefest forr ppensisiononisisteterr
HaHaH nsnsteted Kirkkehus kl.l. 114.4 0000
SSe nærrmem re oplysninger s. 26.
Badmintor juuleleststævævnene ii EEgegebjbjerergg hahallen i
sasamamarbrbejejdede mmede DDGIGI.
Badmintot r juj lestævne i Egebjjjjerg hallenene  i
sasamamarbrbejejdede mmeded DGIGI
GuG dstjenestterr
LuLundndumum KKiri kke kkl.l. 99.0000 TiTinene FFrir seenenetttee
HaHansnstetedd KiKirkrke klkl.. 1010.3.300 TiT ne FFriseeneetttte
GuGuudstjjennesestete
HaHansn ted Kirke kl. 10.30 Tine FFrisenette
Julegudstjenester
Egebakken kl. 1010.0.000 TiT ne FFririseseenenenetttttteee
HaHanssteted KiK rke kll. 11.000 Tine FFrisenenettttee
LLuLuLuLunddndndndndumumumumum KKKKKKKiriiriririrkkekekkekeeke kkkkkklllll.l 111111444.4....0000000000 TTTTinninini eeee FrFFF issenetettet
HaH nsstetedd KiKirkrkee klkl. 1515.3.300 TiTinene FFriiriririseseeeeneeneneneeeneenetttttttttttttteeeee
Gudstjeneste
Hansted Kirke kl. 10.30 Tine Friisenette
Gudstjeneste
Lundum Kirke kl. 10.30 Tine Frisenette

Ingen gudsdsdsd tjtjtjtjenennnesesese teteteterrrr

NyNyNyNyNyNyNyyNyNyNNNyytåtåtåttåtåtååtåtårsrsssrsrssrrsgguguguguggugugugguguuuugg dddsdsdsdsdsdsdsd ttjtjtttjtjtjtjtjenenneneenenenene esesseseeseeseesstetetetetetetetete
HaHHansnstetedd KiK rkrkee klkl.. 14. TiTinene FFFriirisesenennetttttee
DeDeDeDeDeDDeDDDDeDDD rerrrreftftfterer eerr dederr NyNytåtårsrskukurr ii våvåbebenhnhususetet..

HeHeHellllllligigigigtrtrt ekekkkkonononongegegerrrs aaaaftfftftftenneneneengugugugugug ddsdsdstjtjtjeennennesestete
LuLundndumum KKirkek  kl. 19.00000 TTinineeee FFrFrisisi enenettet
NyNytåtårsrspaparadede mmeded spepejddere
HaHansnstetedd KiKirkrkee klkl. 113.3300 TiTinee FFrir seenenettttee
ToTorsrsddagsgsunundederhhololdndning på EEgegebakken kl. 14
memedd dededennnnn kekkkk ndtete troroubu adour Fllememmmimimimingngngngng BBBBBådådådådeee
(se s. 46)
Gudstjenester
Lundum KKKKirirkek kkl. 99.0000.000000 TiTiTiTiTinnnnene FFririiiriseseseseneneenenettttttttteee
HaHanstedd Kirke kl. 1000 33.30000 TTine Frisesenette
Kirke for børn Gudstjeneste
Hansteedd Kirke kl. 17.30 – 19.

Hansted-Egebjerg Lokalråd afholder
Borgermøde på EgEgggebebe akakakkkek n kl. 19.0. 00 (s(s( ee s. 221)1))
GuGuGuGudsdsdsdstjtjtjtjenenenenesesesestetetetetee
HHHaHaHaHaansnsnssnsnstetetetetetedddddddd KiKiKiKiKi kkrkkrkrkeee klkklklkl. 9999.0000000 JJytttete IIIbsbbsenen
CaC féfésøsøndn agg på EgE ebebakken kl. 11.30 (se s. 446)
HaHansnsteted-d-EgEgebebjejergrg HHusushoholdldniningngsfsfororeneniningg hohol-l-
der temaaften med Fankk WWolo mam r ii DeDenn gagamlm ee
Brugs kl. 19.00 (se s. 21)
Gudstjeneste på Egebakken Tine Frisenette
KaKaKaKKK ffffffeee klklkl.. 141414111 3.3.3000 dedededererererer ftftftererer ggggg dududududuuddstststststjejejejejjjj nenenenenen ststststss eee.
EgEgEggEgEgEgEgebbebbebebebebbebe jjjejejeeejejeejergrgrgrgrgrgrg H-HHH-HH-H-H-HHanaanaaaanananststststsstttedddededededededd FFFFFForororrorro sasasasasasammmlmlmlmmlininninininnggsgsgsgsgshuhhuhuhuhussssssss klklklklklklkl. 1919191919 00.0.0.00000000
GeGeGGG neenerrrarararaaaaraaaalflflflfllll oororo sasamlmlininii gg fofoorr memedlddldldld ememmemerr afaf HHususu etett
(s(see s.ss. 1119)9))..

Gudstjenester
Lundum Kirke kl. 9.00 Tiinee FFrrisenette
Hansted Kirke kl. 10.30 Tiinene Fririsesenen tte
Gudstjeneste på EgEgebebakakkken Tinee FF irisesenen ttttee
Kaaffffee klkl. 144.3.30 derefter ggududststjejenneste.
Julecafé på Egebakakkekenn klkl. 1010 –– 1133
Julemusik, tombola, salg aaff æbæbelelskskiviver og
gløgg (se s.s  45)
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GuGuGuuuuGGuuGuuG dsdsdsdsddsdsddsdsdsdsdsdssdsdsdsdd tjjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjenenenenenenenenenneneneneneeee esesesstteteteteetetetetete
Lundnddddumumumumumumumummummmummmmmm KKKKKKKKKKKKKKiririririririiriririiriririiiii kekekekekekekekekekekeek kkkkkkkkkkkkkkkkl.l.l.l.l.l.ll.l.l.lll. 111111111114.4.4.4.4.4.4.444.4.4.44444.0000000000000000000000000 TTTTTTTTTTTTTTiniinininiiiininininininineeeeeeeeeee FrFrFFrFrFrFrFrFrFrFrFrrrisisisisisisisisisississiseneneneene etetetetetetetetetetete tetetetetetetetetetete
KyKyyndndndelelmimmimimimimimimimimimisssssssssssssssssssssss egegegegggeggegeeee ududududdddudduddudduduuuu sssssststssssss jejeenenenenenneneneneneenenenenenen stststststststststststststtsteeeeeeeeeeeee
HaHaHaHHH nsnstedd KiKiiirkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkkrkkkkeeeeeeeeeeeeee klklklklklklklklklllklkllkl...... 19191919.0.00 TiTiTiTiTiTiTiiiiiinenenenenenenenenenenneeenenn FFFFFFFFFFFFFFriririririririiiiiiseseseseseseeseeeseeesenenneneneneneeneeeneettttttttttttttttttttttttt eeeeeeeeeeee
FæFæFæFælllllllesesspspspspspspspspssppisisisisisiiisnininininiinininiiniinningngngngngngngngngngngngggng iiiiiiiiiiiii LLLLLLLLLLLLLLLLLLununununununuununuunuununuu dududududududududududuududuummmmmmmmmmm MMeMedbdbdbdbdbbbbbbbdbbbbbbororororrororororrrorggggegegeggegggg rhhhhhhhhhhuususuuusssusuususussuu ..
MMeMMMeMeMMMMMMMMMMM nuen eeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr guuullllllelelelelel ææææææææææææærtrtrtrtrtrtrtrtrtrrttttrttererererererererrererereree ... SeSeSeSeSSeSeSSSSSS wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww LLLLLLL.LLLLLLunununuununununndudududududududuuduummm.mmmmmmmmm dkdkdkdkdkdkdkdkdkdkk
(s(s(s(s(s(s(s(s(s((((s( eeeeeeeee sss.s.s.ss.s.s.ss.s.s.s.s..s... 222222222222222)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)
GGGGGGGuGG dsdsdsdsddsdssdsdsdddstjtjttjtjtjtjtjtjtjtjtjttjjjjtjtjtjtjtjtjtjenenenenenenenenenenenenene eeseseeee te
HaHaHHHHHHaHHHHHH nssteeeeeeeteeet ddddddddddd KiKiKiKiKiKiKiKiKiKirkrkrkrkrkrkrkrkrkrkr eeeeeeeeee kklklkkkkkk . 11110101011101 3.33333333333000000000 TiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTTiTTTT nenenenenenenenenenne FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFririririiriirrrrrrrrrr seseeenenenenenennenneetttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeee
GGGGGGGuGuGuGuGGGGGGGGGGGG dsd tjtjenennnnnnnnnnesestetetetetteteteterrrrrrrr
HaHaHaHHaHaHaHaHaHaaHaH nsnnnnnnn tedd KKKiKKKKKKKKiKKKKKK rkrkkrkee klklkllllkllllllll. 999999.9999999999 00000000000000000000000000 TTTTTTTTTTTTTinininininininininininii ee FrFriisenettttetetee
LuLuLuLuLuLuLuLuLuLL nndnndnndndnnndndnndndum KKKKKKKKKKKKKKKirkekekeke kkkkl.ll 111000.303030000000030 TTTTTTTTTTTTTininiinnininnninniiniiineeeeeeeeeeeeee FrFrFrFrFFFFFFFFF isisissene ette
GGuGuudsdsdsddsdsdsddsddsdsssdsssdssdsstjtjtjtjtjtjtjtjtjttjtjtjtjtjtjtjtjjttt enenene esesesesesesesessesesesessestetete pppååå EgEgEgEgebebebakakakkekekennn TiTiT neeeneeeeeeee FFFFFFFFFFFFFFriririririirirririririir seseseseseseseseseseseseeenenenenenenenennennenenenen tttttttttttttttttttttteeeeeeeeeee
KaKaKaffffffeee klklklklklklkllklklklklklkllklkllkl....... 14114141441414114144141411414.33000 ddededererreftftff ere gggudduu ststjejejejenennene tststste.
FiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFFiilmlmlmlmlmlmlmlmmlmmlmlmmmmmlmafaaafafafafafafaffafffaffafteteteeteteteteteteteeeettttennnnnnnnnnnnn
HaHaHaH nsnsnstettt dddd KiKiKiiirkrkrkkkkkkkkkrkrrkehehehehehheheheheheheehheehhusus kkkkkkkkkkkkkkkkklllll.lllll.llllll 1111111111111119.9999.99.999.9.9.9.9.999.99999
EgEgEgEgEgg bbbebebakkakakakakkekekkkk n fef jrjrererererererererererr 9999999999 årsrsss ffffføøddøø seelslllllslslslslssssssdadadddadadadadadadadaaadadaddaddaaadaaagggggggggggggggggg klklkl. 1414144
(((s( e s. 46)
GeGeG nenenen raralflforo saamlmliningeerr iii LuLuLuLuLuLuLuLuLuLuundndndndndndndndndndndndndnndnddumumumummumumumumumumumumm MMMMMMMMMMMMMeddddededededdededdddededededededbobobbobobobobobobobobobobobbobb rgrggggggger-
hhuhuuhusss frfrfrraaa klklkkl. 18188 3.33000 (((sesese ss. 222222)))
GuGuGuuudsdsdsdsdstjtjtjenenee esestete
HaHaansnsnsteteteeeddd KiKiKiKKirkrkrkrkeee klklklk . 10101010.33.3.30000 TTTTTininini eee FrFrFrriisisisenenenetetettetete
EEEgEEgEgEg bebebebbjjejjeergrgr HH-H-Hananananstststedededed FFFFororororsasasaamlmlmlmlinininingsgssgsgshuhuhhuhussss klklklkl. 191919919 0.0000000000000
REREVYVY 2201014 – ÅbÅben ggenenerallprp øvøvee. II ppauausesenn
seservrverereses kkafaffefe mm/k/kagagee (s(see s.s 119)9)
EgEgebebjejergrg-H-Hananststeded FFororsasamlmliningsgshuhuss klkl.. 191 .000
REREVYVY 22010144 –– PrPrememieierere. SoSomm trtradadititioionenenn
byder serveres stegt fl æsk m/persillesovss og
rødbeder (se s. 19)
EgEgEgEgEgEgEgEggg bebebebebebebebe jjejejejejejeej rgrgrgggrgrgrgrg-H-HH-H-HHHHHananananann tstststststststededededede FFFFFFForoorororooro sassaasasasamllmlmlmlmliinininninini ggsgsgsgssshuhuhuhuhuhuhhussss kklklklklklklkl.... 1919919111191 000.0.00.00000000
RERERERERER VYVYVYVYVYVYVYY 2222222000101010011011144444 – FoFoFoFoFoooorererereer ststststststilililililili lililililingnggng. SoSoSoSSooSoSoommmmmmm ttrtrrtrtrradadaddadadadadditititititiiitittioioioioioooneeeenenennen nnnnnnnn
bbbbybbbydddddeder serverese sstttte tgtttgtgt flflflflflflæææ kksksks mmmmm/p/////p/p/pereer iiisisiilllllllllllleessovoo s og
røødbdd ededere ((ses ss. 191919).).

EgEEEEEEEEEgEEEEEE ebebjejergrg-HHanansteded FFororororororrororoorrrorrorsasamlmlinininininininininnninnnninninniii gsggggsgsgsgsgsggsssgsgshhuhhuhuhhuhhhhhhhhuhuhuhhhhhhhhhh sssssss kklk . 1818
EgEEEgEgEEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEE ebebjejerg-H-HHHHHHHHHHHansteded RREVEVY 20201414141444141444414141414444444 SSSSSSSSpipisnnininininininininininininininiinnnninini gg ogg
FeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFFeststfoforeeststilililililillilillillllllilillilililililililiililiiililllil ngnnnnnngn . DeDerereftfterer spipilllless dderr ooppppppppppppppppp tttititttttt ll dadansnssssssssss...
(s(ss(s(s(s(s((s((((((( eeeeeeeeeeeeee s.s 119)9)
FaF ststele avvnsn guuddsd tjtjenennnnnnnnnnnnnnnnneeesesesessesessesseseseseseeesesssstetetetttttttttttttt
LuLundndumum KKirirkek kkl.l. 111111111114.4444.4.4.4.4.4.4.4.44.4..000000000000000000000000000000000000 JJyyyytytytyyyyyyyyyyyyy teteteteteteteteeteeeeee IIbsen
DeDerereftf erer slååss KKKKKaKaKKKKKKKKKKKKKK tttenen aaaaaaaaaaaaffffffffffffff TøTøTøTøøøTøøøøøndndndndndndndndndndndndndndndndndnddndenenenenenenenenenennenenennennnnn vvvvvvvvvvvvvvvvvveded MMeddbob rgger-
huhuseseeeeeeeeeeeettttttttttttt klklkkkk . 1414.445.55.5.5.5.5.5.5.5. MMMMMMMMMMMMene igi heheeeeeeedsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsrårårårårårrrårårårårårårrårrrråråårr dedededededededededededededededdeddeddetttttttttttttttt bbbbbbbybbbbybbbbbbbbb dederr påpåppppppppppppppp  kafffef ,
soodad vavaaaaaaaandndnn oogg fafastststssssstsss ele avvnsnssssssboollllerer (((((((((((sesesseseeeeseseseseseseseeeee sssssssssssssss. 2323))
KoKKoKoKoKoKoKoKoKoKKoKKKonfifirmam ndd aaftftenen mmeded ”””KaKaKaKaaaKarrararararararararrarararaarraraar vavavvavvavavvvvvvv nen n”” ffrara
FoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoolklklklklklklklklklklklklkkkekekekekekeekekkekkkirirkkensns NNødødhjhjælpp ii HaHaaaaaaaaaannnnnnnnnsn teeeeeeeeeeeeeedddddddddddddddd KiKirkrke-e-
huhuuhuuussssssssssssssssssss kkklklkkkkkklkkkkkklkkkkkk . 1717171771717171717111711111 -220.0.
GGuGuuuuuuuuuuuuuudsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsddsdsd tjtjtjttjjjtjjjjt enenennnnnnnnnnnneneseseseseseseseseseseesstetettttt
HaHHaHHHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHHaHaH nsnsnsnsnnsnnsnssnsnsnsnsnssnstteteteeteteteeeteteettetettett ddddddddddddd KiKiKiKiKKiKKiiKiKKKiKiKiK rrrkrkrkrkrkrrrkrrkrkeeeeeeeeeeeee klkl. 9.0000 Tininee FrrrrrFriisisisisisiisssenenenneneneeeeeeeeteteeeeeeeeeee tetetteeeeee
EfEfEfEftterffffffffffølølølølølølølølløløllløøøøø ggegegegegegegegegeggegeeggegegeegeendndndndndnnndndnndndnnnndeeeeeeeeeeee klklklklklklklkklklklklkkkllllkll..... 1010 iindndsamlm iningg tittitititiiiilllllllll FoFoFoFoFoFFoFFFoFoFoFFFFFFoFoFFoolklkkkkkkkkkkkkeee-e-eeeeeeee
kikiikkikikikikikikikikikiirkrkrkrkrrr eneneneeneneenenenneennennenenenenneee sss NøNøNøNøNøNNøNøNøNøNøNNøNøNøNøøNøNN dhdhdhdhdhhdhhdhdhdhdhdhdhdhhhhdd jæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjjæjjæææææææælpppppppppplpplpppp iiii Hana sted Kirirkekehuuhus.s.s.
GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGGGGGGG dsdsdsdsdsdssdsdsdsdsdsdsdstjtttjtjtjtjtjtjtttjtttjenenenenennenenenennennennenne eseseseseseseseseseseseesseeseseese ttttetetetettttettttte
LLLuLuLLLLLLLLLL ndndn umummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKiririiriririririririrrriririrrrrirrrirrrkekkekekekekekekekekekekkekekekeeeekekkekkeekekee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.ll.l.l..llll.lll 11110.0000.0.0.0.0.0000000.000.000 3030 Tinine FrrF isiiiiiiisisiisiisiisiiisisiisssisseneneneneeneneneneeeeeeennete tee
EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEggggEggEggEgEEgebbjeergrggggggg-H-Hananananaanananananaannannststststssttststtttedededdededededededededeede FFFFFFFFFFFFororrrororrsssssassssasssssss mlmliningsgshuhussssssssss
FaFaFaFFFFFFF stsststtstststststelelelelelelelelee avavavavavavavavavavaavaaavaaavnsnsnsnssnsnsnsssnsnsssssnsfefefefefefeffefefefeffeffeeestst fforrrr bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyeyeyeyeyeyeyeyeeyeyyeyyyeyeyeyensnsnnsnsnsnsnsnsnnsnsnsnsns bbørø n klk . 11111 oooooooooooooogggggggggggggggggg klklkkkkkkk . 1414..
DeDeDDDDDDeDeDeDDeDeDeDDerrrrrr ssslslslsls åsåsåsåsåss KKKKKKKKKKKKKKKKKKKataatatataaaa teteteteeeeeeeteeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnn afafaaaa  Tønønønønønnnnnnønnønønnønønnnnnnddddededededdeddddddddddddddd nnnnnnnnnnnnnn (sse s. 18)8)

InI gen GuGG dsdsdssssssssssssstjtjtjtjtjtjtjtjtjjtjtjtjtjtjttjenenenenenenenenenenenenenennenenennnenesesesesesesesesesesesesesesesesse teteteteteteteeteteetettetett rrrrrrrrrrr

HaHaHaaH nsnnsteteeed-d-d EgEggEgEgebebebebebebebebebebebebbebebbebebe jejjejjejejejjejejejejejejejejjej rgrgrgrg HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHususshohohohohohohohooohohohohoohohohhhoh ldldddddddddldddddddddddninininininnnnnninnnnniningngsforeninngg hohohohohohoohohohohohhohoohohohoooooh llllllldldeeeerererereererererererererereeereerereeee
hyhyhyhyhyhyhyhyhhyhyhyhyhyhyhyhyhhh ggggggggggggggggggggggggggggggggggeaeaeaeaeeaeaeaeeaeaeaeaeaeaeae fftftftftfftftftfftfteneneneeenenenenenenenen mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmededddededddddedddedededdded mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaadadadadadadadadadaaaaaaaaadaaaa iiiiiiiiiiinsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnsnnsnnnsnsnsnssn pipipppppppppppppppp rarationo frar Hanne LLLetetetetetetetetetetetetetetteteteteteeetethhhhhhhhhhhh
iii DeDeD nn gagagagagagagagagagagagagagagaaaaaamlmlmlmlmlmlmlmlmlmmllmlmlmlllmllm eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee BrBrBrBrBrBrBrrBrBrrBrBrrBrBrBrrBrBrrBrB uguguguguguggugggguguggguuguguguguguguugu sssssssssssssssss klkklkkklklklklklklklklklklklkk ......... 19191991919991191919199991199111999199911999 000.0.00.00.0.00.0000.0.. 000000000000 (s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s((ss(s(s(s(( eeeeeeeeeeeee sss.s.s.s.s.s.s.s.ss.s.sss..s 221)
GuGuGuGuGGudsdsdddsdstjtjtjtjjtjtjtjenenenennnnnnenennennnnesesesesesesessesesessseseseesteteteteteteteteteteteettttt
Haansnnsnssnsssnssnsssnsssnsnstetettettetetetetteteteddddddddddddddd KiKKiKKKKKKiKKKKKKK rkkkrkee kklklklklklkklklklklklklkklkklklklklklklklkl.... 9.999.999.9.9.9.9.9.9999999.9.9999999 0000000000000000000000000000000000000000000 JJJJJJJytytytytytytytytttyytytytyttetetetetetetetetetetetetete IIIIIIIIIIIIIIIIIbsbbsbbsbbssbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsb eneeenenenenenenneneenneeeenneneenene
GuGudsdstjtjenenesestete ppåå EgEgggebebebeeebbebebebebebebeeee akakkekenn TiTinene FFririsesenenetttttttttttttttttttttttttttteeeee
Kaffe kl. 141 .30 derefter gguddsttjejeneneste.e.
EgEgebebjejergrg-H-Hananststeded FFororsasamlmliningsgshuhuss – kokoncnccccccceeeeeeeereeeeeee t
Blues guitar aften med Hans Theessink oggggggggggggggg
KnKK udd Mølølølllelelelelerrrr (s(( e s. 19)9)))
GuGuGuGuGuGudsdsdsdsdsdssd tjtjtjtjtjtjeneneneneneeeseesesessstetetetetett
HaHaHaHaHHansnsnsnsnsssnsttetetetetedddddd klklklklkkkk osososososteteteetetetetett rkrkrkkkkkrkr iririririrkekekkkkekekeke kkkkkll.l.ll.llll. 1111111114.4.44.444444 00000000000000 TTTTTTTininiinnneeeeeee FFFFFrFrFFFFFFrrrisisisenenenetetetteteeeteteeeteeeeeeete
StStStStStStStStStililililililililillelelelelelelelel ggugugugugugugugudsdsdsdsdsdsdsddstjtjtjjtjtjtjtjtjtjeneneneneneneneseseseesesesestetetetetetete
LuLundnddndumum KKirirkeke kkl.l  166.00 Tini ee FrF isenettte

Se også på www.hansted-kirke.dk om gudstjenester, liv i kirken, og hvad der sker i sognene. 
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Kirke for børn
Gudstjenester

Tirsdag d. 21. jan kl. 17.30-19
Torsdag d. 3. april kl. 17.30-19
Onsdag d. 28. maj kl. 17.30-19

Filmaften i Kirkehuset
Onsdag d. 19. feb. kl. 19
Onsdag d. 21. maj kl. 19 

Vi fortsætter traditionen og afholder igen i år 

julefest for pensionister
Det foregår i Hansted kirkehus 

torsdag d. 12. december kl. 14.
Vi starter med gudstjeneste i Hansted kirke og 
fortsætter i Kirkehuset, hvor der er underhold-
ning, overraskelser, hyggeligt samvær og kaffe 

med boller og lagkage.

Kaffen koster 20 kr.

Hvis du ønsker at bruge kirkebilen den dag, skal 
du blot sige til, når du tilmelder dig, så bestiller 

Menighedsrådet kørsel.

Tilmelding til:

Birthe, tlf. 30 26 63 57 (efter kl. 15) 
e-mail: spc-bc@mail.dk

eller

Elsebeth, tlf. 23 60 24 87 
e-mail: er@keyaccount.dk

Sidste frist for tilmelding er: 
fredag d. 6. december.

Vi glæder os til at se jer, 
Lundum Hansted Menighedsråd

Kirken på cykel i foråretKirken på cykel i foråret
med Pilgrimscykelholdet ”Ibskalle”

Onsdag d. 30. april kl. 18 fra 
Lundum til Tamdrup Kirke

Tirsdag d. 27. maj kl. 18 fra 
Hansted til Tolstrup Kirke

Torsdag d. 19. juni kl. 18 fra 
Lundum til Østbirk Kirke

Sangaften
i Hansted Kirkehus

Kom og syng med
11. marts 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

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 29. jan.
Onsdag 19. feb.
Torsdag 27. marts }{

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

Julegudstjeneste d. 24. dec. kl. 10.
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Fredericia Vold Gammelby Mølle

Gyldent alterrelief Christianskirken Udsigt fra Oven Vande

Iår gik sogneudfl ugten til Fredericia, hvor vi skulle besøge 
Christianskirken, voldanlæggene og Gammelby Mølle. 

Interessen for turen var stor, og i sidste øjeblik måtte vi 
skaffe en større bus – dejligt, men det betød så, at den var 
10 cm. for høj til at køre igennem de gamle porte i Frederi-
cia, men problemer er til for at løses, og med en lokal guide 
om bord, fi k vi alligevel set byens seværdigheder.

Efter morgensang i bussen ankom vi til Christianskirken, 
hvor vi kunne nyde morgenkaffen i menighedslokalerne 
(og ikke stående på en rasteplads, som vi plejer) for senere 
i kirkesalen at få gennemgået Bjørn Nørgaards helt unikke 
udsmykning.

Vi fi k en fl ot illustreret bog med hjem, ”Du skal elske din 
fjende”, den ligger fremme i Kirkehuset og kan ses der.

Middagen blev indtaget i restaurant ”Oven Vande”, der lig-
ger i de gamle administrationsbygninger til det tidligere 
skibsværft, vi kunne således nyde udsigten over Lillebælt 
til Strib, mens vi nød maden.

Efter middagen fi k vi som en lokal guide om bord på bus-
sen. Han kunne som sagt dirigere bussen rundt i byen og 
samtidig  fortælle levende om dens historie. Vi sluttede med 
en spadseretur på voldene for dem, der havde ”gode ben”.

Nu var vi næsten mætte af indtryk, men vi skulle jo lige 
have en tår kaffe på hjemvejen, og den tog vi på Gammelby 
Mølle, - og så fi k vi endnu en spændende oplevelse. Dels 
en vandmølle med et fungerende mølleværk, men også en 
beboelse med en oprindelig stadsstue, hvor der var origi-
nale freskoer på væggene. Og så ligger møllen rigtig smukt, 
langt inde i skoven vest for landevejen til Vejle. Vi var lidt 
bekymrede for den fi ne nye bus, men det gik over al for-
ventning.

Tak for den store tilslutning og den altid gode stemning, vi 
glæder os allerede til næste sogneudfl ugt.

Lundum Hansted Menighedsråd

LUNDUM OG HANSTED SOGNE: Sogneudfl ugt til Fredericia
Af Willy Suhr Rasmussen

SogneudflugtSogneudfl ugt til Fredericia
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 LUNDUM KIRKE: Jazz
             

Det er nu 4. år i træk, Musikskolens 
Bigband giver koncert i Lundum 

kirke, så det må efterhånden siges at være 
en fast tradition. Koncerten er altid godt 
besøgt, stemningen er altid god, ligesom 
det altid er godt at høre de traditionelle 
kompositioner for bigband. Selv pausen er 
hyggelig med lidt godt til ganen. Husk, det 
er sidste søndag i oktober, hvor vi skifter 
til vintertid. Vi ses i 14.

JazzJazz i 
Lundum Kirke

Gå med i kampen mod sultkampen mod sult
Søndag d. 9. marts 2014 sætter Lundum og Hansted sogne igen alle sejl til for 

at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling.

Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sul-
tende i verden inden 2015. Alligevel er der stadig 870 

mio. mennesker, der lever med sult.
Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastro-
fer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed 
for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. 
Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange 
fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde 
konsekvenserne af klimaforandringerne.
Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det 
nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt en af 
verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, 
hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastro-
fen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige 
Etiopien har sulten bidt sig fast.
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne 
til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere 
tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier.
Vi er bl.a. med i Sogneindsamlingen  
• fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge 

og ældre i sognene til en både hyggelig og meningsfuld 
fælles indsats i kampen mod sult

• ”Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores 
konfi rmander. De ser, at det nytter at løfte i fl ok, og de har 
grund til være stolte af deres indsats”

I år håber vi, det bliver muligt at dække alle ruter i begge 
sogne. Området er vokset meget, så inviter venner og familie 
med. I må også gerne være 2 om en rute.
Vær med til at gøre Sogneindsamlingen 2014 til vores bedste 
indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler 
hos Elsebeth Rasmussen, mail: er@keyaccount.,dk  eller tlf. 
23602487 eller mød op i Kirkehuset Stængervej 1 den 9. marts 
2014 kl. 10.00.
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UNGDOMSSKOLEN: Ny sæson godt fra start
Af Ulla Bæk Laursen 

UngdomsskolenUngdomsskolen
ny sæson godt fra start

Ungdomsskolen er kommet godt fra start i denne 
sæson. Til vores opstart aften med grill, kom der 
omkring 50 elever forbi til en omgang grillpølser 

m.brød og et glas slush-ice. Rigtig mange fi k sig meldt ind 
i klubben fi k lavet deres klubkort, nogle meldte sig også ind 
på nogle hold.  I bund og grund en rigtig hyggelig aften.

Vi har i klubben fået indkøbt nogle af de nyeste brædtspil, 
hvilke bliver brugt fl ittigt. Der bliver spillet bordtennis og 
pool, hygget foran fjernsynet med en god fi lm eller serie.

Vi har fået gang i vores madlavningshold, foto, musik og 
klubrådet.

Desværre kom der ikke nok tilmeldninger til keramik og 
vildmark/outdoor, hvilke 2 hold vi byder på igen efter nytår.

Keramik/ smykkeholdet er et hold, hvor man kan sidde 
og designe sit egne skåle,vaser m.m. eller lave signe egne 
smykker helt efter egen kreation. Det er kun fantasien, der 
sætter grænserne. Hold nr. er 04-07-1 net tilmeldning er det 
vi foretrækker, men vil du hellere komme ned i klubben, kan 
vi hjælpe dig der.

Foto er der kommet godt gang i med både piger og drenge 
på holdet. Det er dejligt at se, det ikke kun er pigerne, der 
interesere sig for at stå foran kameraet. De arbejder fl ittigt 
både foran og bagved kameraet.

Vi har lige været på en tur ude i naturen, uge 45 tager vi en 
tur til INHOUSE FOTOGRAFI, hvor de hører om hvordan 
en proffessionel fotograf arbejder.

Hvis de er heldige får de jo nok også lov til at prøve et prof-
fessionelt kamera inkl.lyslægning.

Musik er i år et lille hold, hvor der er nogle øvede og helt 
nye elever. Der bliver spillet og sunget, selvom tonerne ikke 
falder lige rigtigt ud.
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          UNGDOMSSKOLEN: Lektie café, Klubaktivitet og Udvekslings student
              

Lektie caféLektie café
i ungdomsklubben

Hver tirsdag 18.00 til 19.00, er der lektie café i ung-
domsklubben.

Lektiecaféen er for elever, der går i 7. til 9. klasse. Ele-
ver der går på teknisk skole, gymnasium og handelsskole 
osv. kan dog også komme forbi.

KlubaktivitetKlubaktivitet
Om torsdagen elsker vi at spille brætspil, i aften blev det til tegn og gæt.  I aften vandt pigerne, men drengene skal nok 

få revanche.

I næste uge kan det være at vi spiller Bezzerwizzer, Logospil eller Ego, og så må vi se hvem der vinder. Kom og vær’ med, 
så kan det være at du er på vinderholdet.

Udvekslings studentUdvekslings student
Iungdomsskolen Egebjerg har vi en udvekslings stu-

dent. Som hedder Beatrice. Hun kommer fra Italien og er 
16 år. Hun har været med på et af ungdomsskolen hold, 
som hedder KOK AMOK. 

Hun synes det har været en god oplevelse at prøve at 
smage dansk mad, og hun er blevet forbløffet over 

hvor godt hun kan lide det. Hvis man melder sig til 
et kursus som KOK AMOK i Italien, så er der ikke 
mange unge, men da hun hørte at der var mange unge 
på KOK AMOK holdet her i Egebjerg, havde hun lyst 
til at være med.

Skrevet af Julie
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UNGDOMSSKOLEN: Graffi ti 
Af Ulla Bæk Laursen 

GraffGraff  itiiti i Ungdomsskolen
Iefterårsferien er fl ere vægge i ungdomsskolen, blevet 

overmalet med graffi ti. Det var dog nogle elever, der 
havde fået lov til at male på væggene. 

Jens Jacob og Bjørn, brugte to dage med spraydåser i kun-
stens navn. De har fået malet nogle fantastiske fl otte bille-
der i vores mellemgang.
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          UNGDOMSSKOLEN: Outdoor
              Af Anders Rikard 

En lille smule 
vildmarkvildmark
i Egebjerg
hold nr. 04-37

Kan man lave en god pizza på et bål? Hvordan bru-
ger man et kompas? Hvordan klarer man sig i det 

fri?

Rundt om Egebjerg, og rundt om Horsens, er der fan-
tastiske muligheder for at udforske naturen. Jeg vil 
gerne starte et hold op, hvor vi sammen kan udforske, 
opleve og håndtere den lille smule vildmark, der er i 
os alle.

Men hvad skal vi så lave? Alt hvad vi kan! Vi skal 
overnatte i det fri, øve os på orientering, lave mad over 
bål, snitte din egen ske, måske hakke hovedet af en 
høne, rappelle, fi ske – alt hvad vi kan fi nde på!

Hvem kan være med? Har du lyst, kan du være med. 
Du behøver ikke andet end lysten til at deltage, for at 
være en del af holdet. Holdet går ud på at lære, og det 
skal vi gøre sammen.

Holdet kommer som udgangspunkt til at være en aften 
om ugen, men disse aftener skal mest ses som forbere-
delse til at komme ud og opleve. Naturen fi ndes ikke 
i klubben, derfor skal vi ud – i weekenderne, i ferien, 
i hverdagen. 

Jeg startede selv på min lokale ungdomsskoles vild-
markshold tilbage i 1995, da jeg var en ung knøs på 
13 år.  De oplevelser det gav mig, har været med til at 
forme mig lige siden, og den dag i dag er det bedste jeg 
ved at færdes i naturen, sove under åben himmel og 
lave mad over bål. Den glæde vil jeg gerne dele med 
alle andre, derfor vil jeg håbe at mange af jer kunne 
tænke jer at komme med ud i det fri. 

Har i spørgsmål er i velkomne til at skrive til mig på 
174698@viauc.dk .

Mvh

Anders Rikard
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          DAGPLEJEN: Udfl ugt til Hanstedholm
             Af Karin Hansen

Dagplejens udfl ugt
til Hanstedholmtil Hanstedholm
Efter en forespørgsel på kontoret Nordvang, fi k vi bev-

ilget en bus til vores udfl ugt for børnene i Dagplejen i 
Hansted og Egebjerg. Efter vi var blevet samlet op forskel-
lige steder kørte vi til Hanstedholm.

At køre i bus er en stor oplevelse i sig selv, for børnene.

Vi blev godt modtaget på Hanstedholm, hvor Martin viste 
os rundt. Så vi fi k set alle dyrene, der var grise, kaniner, 
høns, køer, heste og katte.

Nu var vi omme på græsplænen, hvor vi kunne se grisene 
og hestene, de gik ude.

Der var æbler som vi smagte, de var lidt sure, så grisene og 
hestene fi k lov at få resten.

Hindbærerne smagte godt. Uhm! Der var mange og de var 
store, fl otte og røde.

Nu var det tid at studere traktorerne og prøve at sidde i før-
erhuset, på skift. Herlig oplevelse at komme så tæt på en 
traktor.

De medbragte madpakker, som i dagens anledning var 
smurt af mor eller far, blev nydt i det fri. Børnene studerede 
hinandens madpakke for at se om sidemandens var bedre. 
Hi hi.

Nu var det tid at køre hjem til en velfortjent middagslur, 
efter en god, spændende, oplevelsesrig og anderledes dag.

Håber vi kan besøge jer igen til næste år.
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DAGPLEJEN: Fernisering
 Af Karin Hansen

Dagplejens
FerniseringFernisering
Sidste fredag i august havde dagplejen i Egebjerg og 

Hansted fernisering af børnenes fl otte kreative og 
meget forskellige  produkter.

Der var fl otte malerier, perleskåle, forklæder hvor børnene 
havde malet derpå, sten som de også have malet og dekor-
eret, de havde malet på glas, fyldt fl asker med forskellige 
farvestrålende ting.

Så fantasien var rigtig blevet brugt.

Dejligt at så mange mødte op, men næste år håber vi endnu 
fl ere vil  lægge vejen forbi for at se børnenes fl otte og for-
skellige kreationer.

At holde vores fernisering er blevet en tradition, så glæd jer 
til næste år.

Dagplejen lavede
saft i legestuensaft i legestuen
Ilegestuen laver vi meget forskellige ting sammen med 

børnene. Det kan være at presse saft af æbler. Børnene var 
med til at vaske æblerne, og give dem til Karin. Nu kunne 
børnene se, at saften kom ud af den lille tud. Vi fi k alle lov at 
smage. Uhm! Hvor det smagte.

Børnene laver også pynt til vores vinduer, eller de skærer 
rugbrød i stykker til øllebrød, som vi så spiser til middag.

Herop til jul, laver vi selvfølgelig juleting til vinduerne, med 
børnene.Vi følger traditionerne og årstiderne.
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 Konditoriet Vennely med mere .......
Af Evald, Solvejg og Birger

Konditoriet Vennely med mere ........

Konditoriet Vennely som det så ud i begyndelsen af 1960-erne.           Tlf. Lundum 35.

Som et bidrag til lokale historier om Lundum har BROEN modtaget denne artikel fra Evald, Solvejg og Birger 
Nielsen, der som børn voksede op på konditoriet.

De er født i 1933, 1935 og 1948 og bor nu henholdsvis i København, Vinderup og på Frederiksberg.

Forskellige forretninger og virksomheder
Først vil vi benytte lejligheden til også at nævne andre 
forretninger og former for virksomheder eller aktiviteter, 
der i forskellige perioder var med til at præge byen, men 
som ikke fi ndes mere. Konditoriet var blot en af dem.

Nogle vil nikke genkendende, når vi nævner: mergel-
grav, teglværk, elektricitetsværk, badebassin, Møl-
legården med vandmølle, savværk, legetøjsværksted, 
tømrerfi rma, telefoncentral, vognmand, mælkeudsalg, 
træskomand, smedje, slagter, præstegård, brugsforening, 
konditori, købmand, snedkeri, brødudsalg med salg af 
håndkøbsmedicin og blade.

Enkelte af dem har tidligere været omtalt i BROEN, og 
vi vil gerne fortælle vores historie om brødudsalget og 
konditoriet, som det nok mest blev kaldt, og som i mere 
end 25 år også var en del af Lundums historie.

De aktiviteter, der knyttede sig til selve brødudsalget, 
eksisterede gennem alle årene, mens andre aktiviteter 
varierede gennem årene, og det hele havde sin ”storheds-
tid” i 40-erne og 50-erne, da der var store folkehold på 
gårdene.

Konditoriet
I slutningen af 1930-erne fl yttede vores forældre Alfred 
og Anna Nielsen samt deres tre ældste børn og Alfreds 
mor, Jensine, fra Torpvej 24 til Rådvedvej 102. Der var 
ikke forretning i forvejen, så butikken blev etableret, 
hvor der sikkert havde været en ”forgang”.

Konditoriet og brødudsalget m.v. blev startet i slutningen 
af 30-erne og var i hvert fald etableret, da landet blev 
besat af tyskerne i 1940.

Som det var helt almindeligt i de fl este hjem dengang, 
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Vores far, Alfred, havde allerede dengang arbejde som 
reservepostbud og forskellige andre hverv.

I det hele taget kom indtægterne gennem årene fra for-
skellige sider.

Under besættelsen
Forretningen var som alle andre underlagt forskellige 
former for rationeringer under besættelsen, så der måtte 
skrives ansøgninger om øget tildeling af smør, kaffe og 
sukker under henvisning til konditoriets behov.

Rationeringen af cigaretter var også et stort problem, der 
blev søgt løst ved, at de faste kunder kunne købe to ci-
garetter dagligt, hvilket var det samme, som kunder, der 
købte kaffe og kage, kunne købe.

Rationeringen af cigaretter var dog et problem for man-
ge. Et eksempel herpå var en ung mand, der kom og præ-
senterede sig som formand for Østbirk Gymnastikfor-
ening, der den kommende søndag skulle på udfl ugt m.m., 
og foreningen ville traktere medlemmerne med kaffe og 
rundstykker og ikke mindst de tilhørende to cigaretter pr. 
kuvert.

Da han betalte ved bestillingen, fi k han cigaretterne med 
det samme.

Om søndagen blev der dækket op som aftalt, men hver-
ken ”formanden” eller andre dukkede op, så han var 
åbenbart kun interesseret i cigaretterne. Om de så var til 
eget forbrug, eller de blev solgt på den sorte børs, må stå 
hen i det uvisse.

”Formandens” bestilling kom nogle af konditoriets kun-
der til gode, idet de blev inviteret på gratis formiddags-
kaffe.

En mere dramatisk episode var en ellers stille søndag 
formiddag, da det pludselig vrimlede med tyske soldater 
i Lundum. De var kommet til byen for at gennemføre 
skydeøvelser, og det foregik bl.a. ved, at 3-4 mand lå i 
vores udhus og plaffede løs. Midt på gaden gik en høj og 
fed tysk offi cer og betragtede øvelsen med stor fornø-
jelse. Til denne ubehagelige oplevelse bemærkede Anna: 
”Se nu den store krigskarl, der går der – han skulle sen-
des til Rusland i krig!”. En sådan bemærkning var hårde 
ord, når de kom fra hende.

Mere fredeligt var det, da Lundum på et tidspunkt i 1942 
var centralt placeret i en dansk militærmanøvre. Overalt 
var der trængsel af soldater og tanks. Soldaterne fi k lej-
lighed til at få stillet deres sult på konditoriet, som hurtigt 
blev tømt for brød og kager, så Anna måtte i gang med at 
bage den ene galopkringle efter den anden til de sultne 
soldater.

Ældre udgave af Konditoriet.

har det sikkert været helt naturligt, at vores mor, Anna, 
skulle sørge for de hjemlige gøremål med at passe hjem 
og børn samt butikken med salg og indkøb af de forskel-
lige varer – f.eks. brød fra en bager i Østbirk.

Butiksarbejdet var hun ikke ukendt med, idet hun tidli-
gere havde været ekspeditrice i en bagerforretning i Hor-
sens.

Brød og kager blev leveret af en bager i Østbirk et par 
gange om ugen – dels med tog og bil. Leveringen med 
tog indebar, at en trækasse eller papkasser skulle hentes 
på stationen og transporteres på cykel op ad Møllebak-
ken – evt. af et af børnene. Ikke ligefrem nogen sviptur 
op ad bakken.

Fra butikken solgtes brød, kager, cigaretter, slik og se-
nere også is om sommeren, ligesom der kunne købes so-
davand, som dog skule nydes på stedet, jf. visse regler og 
politiets bestemmelse!

Anna klar i butikken en søndag morgen i begyndelsen af 60-erne.
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Den 29. august 1943, da regeringen trådte tilbage, var 
landbetjent Bryholt i byen sidst på dagen for at opsæt-
te plakater, der bl.a. bekendtgjorde, at højst 5 personer 
måtte være forsamlet på ét sted, og efter kl. 20 var der 
udgangsforbud.

Om aftenen i det dejlige vejr var der dog samlet en større 
mængde karle og piger uden for konditoriet, hvor de nød 
aftensolen samt deres is, sodavand m.v. og ikke mindst 
diskuterede situationen. 

Pludselig dukkede landbetjenten op i sin bil – han vid-
ste nok, hvor han skulle se efter. Så lød råbet: ”Bryholt 
kommer!” I løbet af et øjeblik var pladsen som blæst for 
mennesker, så Bryholt kunne nøjes med at stå ud af bilen 
og se sig myndigt omkring og så køre tilbage til Hor-
sens – han havde gjort sin pligt. Kort tid efter kom de 
fl ygtende roligt frem igen – de vidste, landbetjenten ikke 
ville dukke op igen.

Under besættelsen blev det jo påbudt, at man skulle være 
i besiddelse af og medbringe et såkaldt legitimationskort 
med foto uden hovedbeklædning. Kirkesanger Bøtker-
Rasmussen var behjælpelig med fotografering, idet ”mo-
tivet” tog plads på en bænk ved konditoriets vestlige 
gavl. I et enkelt tilfælde var der dog problemer med at 
få en ældre mand til at tage hatten af, for den havde han 
altid gået med, sagde han. 

Den nye Centralskole i Egebjerg blev taget i brug i 1943, 
og i den forbindelse var der indgået en aftale om, at om 
morgenen måtte skoleeleverne fra Lundum, i hvert fald 
om vinteren, opholde sig i butikken, indtil den røde sko-
lebus med Charles ved rattet fi k arbejdet sig op ad Møl-
lebakken og gjorde holdt ud for konditoriet.

Lys i vinduerne en 4. maj.

Opdækning til kaffebord. I baggrunden er scenetæppet trukket for 
og bag døren til venstre var lokalet, hvorfra rejsefi lmene vistes, 
og derfor anes to huller i døren.

Udvidelse med en sal
I begyndelsen af 50-erne blev der bygget en sal langs 
husets østlige gavl og i forbindelse med salen en scene 
samt yderligere et mindre lokale.

Disse udvidelser gjorde det bl.a. muligt at servere for et 
større antal gæster end før – f.eks. arrangementer med 
kaffebord / spisning, og anledningerne kunne være fest-
lige – f.eks. en pensionistforening fra Horsens, der var på 
udfl ugt og havde bestilt kaffebord med underholdning. 
Underholdning sørgede Alfred for i form af oplæsning 
og en kort munter sketch sammen med nogle få lokale 
kræfter. Anderledes trist var det naturligvis, når baggrun-
den for et arrangement var en begravelse.

Ved sådanne arrangementer var der som regel assistance 
fra kogekone Sine Nielsen fra mælkeudsalget, og andre 
lokale kræfter blev hyret til servering og andet.

Dilettant
I salen med den tilhørende scene var det også muligt at 
spille dilettant, hvilket lokale foreninger nogle vintre tog 
initiativ til.

De fl este af de medvirkendes navne og instruktører er 
desværre gået i glemmebogen, men nogle af forestillin-
gerne blev instrueret af Alfred, og som medvirkende kan 
nævnes Andreas Nielsen (gift med fru Nielsen i forsko-
len) gårdejer Blicher, gårdejer og sognefoged (den sid-
ste?) Frede Rasmussen fra Stenkær, ligesom teglværksar-
bejder Holger Strand Olesen havde succes – som biskop!
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Ved sådanne lejligheder var en del af tilskuerpladserne 
opstillet i forskellige niveauer, som måtte fjernes, når 
der efter forestillingen skulle være dans til tonerne fra 
en harmonikaspiller eller et mindre orkester fra Horsens.

Den sidste dilettantforestilling blev nok spillet i vinteren 
1962-63, og udbredelsen af fjernsynet havde sikkert også 
en del af skylden for denne udvikling eller måske snarere 
afvikling.

Skakklub
Skak var en populær aktivitet i den mørke tid, og i Lun-
dum blev også stiftet en skakklub, der havde til huse på 
konditoriet, hvor de også opbevarede de forskellige re-
medier, der hører til spillet. En fælles interesse for skak-
spillet havde bl.a. teglværksarbejder Alfred Mortensen 
og overlærer og kirkesanger Ejnar Johan Bøtker-Ras-
mussen.

I hvert fald en gang blev der i salen afholdt en turnering 
med deltagere fra skakklubben i Lundum og skakspillere 
fra Horsens.

Dilettant i begyndelsen af 50-erne. Yderst til venstre Andreas 
Nielsen, i prikket kjole Marie Jensen, yderst til højre Holger 
Strand Olesen, tv. for person m. kasket Kaj Vinge Pedersen, th. 
for person med kasket (Glade) Hans Hansen og lige foran Jutta 
Jensen og Gudrun fra Brugsen.

Rejsefi lm        
Udvidelsen med salen gjorde det også muligt, at der kun-
ne vises fi lm – såkaldt ”Rejsefi lm”, hvis indehaver kom 
fra Horsens og viste fi lm forskellige steder i omegnen, og 
konditoriet var et af stederne.

Indehaveren medbragte alt nødvendigt udstyr – fi lmlær-
red, fi lmapparat osv.

Teknik kunne jo svigte, og når fi lmstrimlen knækkede, 
var buh-lydene lige så sikre som amen i kirken. Det var 
dog en reparation, der gik forbavsende hurtig.

Der vistes typisk familiefi lm, men det kunne dog ske, at 

der var hele to forestillinger, så den sidste var ikke egnet 
for mindre børn!

Sådan en fi lmaften havde selvfølgelig en god virkning på 
salget af is og anden slik.

Efterhånden som fl ere hjem fi k fjernsyn, forsvandt det 
økonomiske grundlag for ”Rejsefi lmen”.

Præmiewhist – tombola – ”gøgl”
I rækken af forskellige aktiviteter i salen kan nævnes, at 
der i hvert fald en gang blev spillet præmiewhist, lige-
som den lokale afdeling af Indre Mission afholdt tom-
bola ved Sankt Hans.

En noget mere speciel aktivitet var, da en familie optråd-
te med tryllekunster og anden underholdning, ligesom de 
udstillede nogle få ret særprægede (udstoppede) dyr – 
bl.a. en kalv med to hoveder.        

Fjernsynsklub
I slutningen af 50-erne opstod den aktivitet med den 
korteste varighed – nemlig en ”Fjernsynsklub”, som 
blev oprettet af borgere i Lundum. Klubbens indkøbte 
fjernsyn blev installeret i konditoriets sal, hvor klubbens 
medlemmer om aftenen kunne se vidunderet og Statsra-
diofoniens udsendelser – det var vist ikke mange.

Ret hurtigt efter klubbens oprettelse blev det imidlertid 
mere og mere almindeligt, at de enkelte hjem fi k eget 
fjernsyn, og dermed forsvandt grundlaget for fjernsyns-
klubben. Klubben eksisterede vel ca. en vinter og en 
sommer, og det var netop i sommeren 1959, at fodbold-
interesserede kunne se Danmark tabe 6-0 til Sverige. Øv!

Forskellige indtryk og aktiviteter
På et tidspunkt skulle byens strømforsyning ændres fra 
jævnstrøm til vekselstrøm, hvilket i en længere periode 
krævede en del arbejdskraft af montører og andre. Et par 
stykker af dem lejede sig ind på konditoriet med kost og 
logi, og en halv snes stykker købte deres mad der.

Som et typisk træk kan nævnes sommeraftener, når der 
havde været håndboldtræning eller kamp, så var kondito-
riet som regel velbesøgt, og der blev købt is og sodavand 
og nogle af ”karlene” kunne sikkert også lige sætte en 
halv stang wienerbrød til livs sammen med en sodavand 
af mærket squash.

Håndboldtræningen kunne i visse tilfælde synes noget 
langvarig, idet nogle af karlene ved 6-tiden om morge-
nen af og til kunne ses på vej hjem fra håndboldtrænin-
gen den foregående aften……..….

Det kunne også ske, at der en lun sommeraften blev sat 
en plade på grammofonen, vinduerne blev åbnet, og så 
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var der mulighed for en svingom på græsplænen.

Ved den årlige sportsfest blev der naturligvis etableret et 
udsalg på sportspladsen med et til lejligheden passende 
sortiment af varer.

Det kunne også ske, at Alfred på cykel med anhænger 
kørte de ca. 4 km til godset Julianelyst for at sælge soda-
vand i forbindelse med folkedans. Det lyder måske mær-
keligt i vore dage, men på den tid var der på godset ansat 
omkring 30 karle, så det var også en måde, hvorpå der 
kunne tjenes lidt ekstra.

På konditoriet foregik også af og til helt andre aktiviteter, 
som når sognefoged Jens Jensen en dag i januar kunne 
træffes med henblik på, at byens hundeejere kunne ind-
købe det påbudte hundetegn.

Om vinteren kunne der også være tale om, at man på 
konditoriet kunne træffe kæmner Alf Hansen, som man 
evt. kunne få et såkaldt ”snetegn” hos og dermed få ar-
bejde med snerydning, hvis behovet opstod.

På andre tidspunkter var der fremlagt de såkaldte valgli-
ster, så vælgerne kunne kontrollere, at de var optaget på 
listen.

Konditoriet med mere……………
Når der i indledningen også nævnes ”med mere”, er det, 
fordi indtægterne ved brødudsalg og konditori m.v.  næppe 
var tilstrækkelig økonomisk grundlag for en familie på to 
voksne og fi re børn. 

Derfor havde Alfred gennem årene andre beskæftigelser 
som reservepostbud i Lundum, Stenbjerg og Egebjerg. 
Endvidere opkrævede han sygekassekontingent, vandaf-
gift, omdelte aldersrente for kommunen, foretog landbrugs-
tællinger, rotte- og muldvarpebekæmpelse og bistod sogne-
foged Jens Jensen som vidne ved visse lejligheder, hvilket 
vist også gav sognefogeden lidt mere tryghed. Og endelig 
var han også afl øser for den fastansatte såkaldte ”ringer og 
graver” ved Lundum kirke. En del af dette arbejde bestod i 
at pumpe luft til kirkens orgel ved at trække et håndtag frem 
og tilbage.

Endnu mere med mere…....
Vores fars interesse for dilettant og lokale revyer m.v. 
bør også nævnes, selv om det sikkert ikke bidrog med 
indtægter af større betydning, men var en interesse, han 
nok havde haft lige siden sin ungdom.

Disse aktiviteter aftog noget gennem årene, men han 
havde bidraget med tekster til dels revyer og tekster til 
indlagte sange i dilettantstykker, dels i Lundum og andre 
steder i omegnen.

Glemmes skal heller ikke hans såkaldte ”Radiovise”, 
som er en vise på 52 vers, der beskriver et ægtepars gen-
vordigheder og fornøjelser ved indkøb, installering og 
lytning til et gammeldags radioapparat med høretelefo-
ner. Visen blev senere udvidet med yderligere 4 vers og 
tilføjet noget om de nye tider med højttalere, og at man 
nu kunne høre ”Teddy” (Pedersen) spille derovre ved 
Øresund.

Sportsfest i 50-erne med salg fra en midlertidig kiosk, hvor en 
større handel sikkert er på vej.

Familien samlet i begyndelsen af 50-erne: Alfred, Kaja, Solvejg 
og Anna, forrest Birger og bagest Evald.
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Stuur, stuur nummer ud for konditoriet med sidste nyt inden for 
knallerter, Diesella og Skylon. Nederst Evald (tv.) og Thorkild, 
dernæst Margit og Solvejg (th.) og øverst Birger. I baggrunden 
ses vejen til Sydtoftegård.

Iført den særlige udklædning med bl.a. bowler og sivsko under-
holder Alfred på konditoriets scene.

Evald, Solvejg og Birger
Artiklens forfattere som de nu ser ud.

Afslutning
I slutningen af 1964 besluttede vores forældre at sælge konditoriet, og sammen med den sidste hjemmeboende søn, Birger, 
fl yttede de til Hatting, hvor vores mor døde i 1967 i en alder af 65 år. Senere fl yttede vores far til Vinderup, hvor han døde 
i 1984 i en alder af 85 år.
Når vi kun er tre om denne artikel, skyldes det, at vores søster, Kaja, i 1998 i en alder af 61 år døde efter et færdselsuheld.
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på vandring

En familie på vandring
Af Niels Daugaard

På toppen af Pyrenærerne i 1429 m højde

Snestorm i fl ere dage efter Pyrenærerne og mangler stadig 790 km Vi nærmer os Rioja vindistriktet og endelig solskin

Jeg meddelte ved min 69 års fødselsdag sidste år, at 
gaven til mig selv ved 70 års dagen i år skulle være 
at vandre caminoen i Spanien. Straks sagde min lille-

søster og min lillebroder, at de gerne ville med. Det endte 
med, at også min svoger ville med, så vi var derfor 4 fra 
samme familie, som ønskede at gå turen. Vi købte noget 
udstyr, blandt andet en rygsæk og i januar begyndte vi en 
træning. Hver weekend gik vi enten rundt om Bygholm 
Sø eller her ud i Egebjerg. Ned til vandværkssøen, rundt i 
skoven og tilbage. Da min fødselsdag var godt overstået i 
begyndelsen af maj måned var vi klar til afgang. 

Vi fi k på nedturen til Spanien tilladelse til at følges med 34 
”luksuspilgrimme”, som var med FOF/RosingRæderske på 
en luksus pilgrims vandring arrangeret af Gislev Rejser. Vi 
kørte i bus til Kastrup og fl øj til Pamplona, hvor hele sel-
skabet boede på samme hotel. Vi 4 startede næste morgen 
med privat bil fra hotellet klokken 9 en tur over Pyrenæerne 
til det offi cielle startsted i Frankrig: Piet de Port. Hele fl ok-
ken af luksuspilgrimme vinkede farvel og ønskede os god 
vandretur, og dem så vi ikke mere.

Vandringen over Pyrenæerne foregik i snestorm, og først 
da vi ankom våde til Pamplona, blev vejret lidt bedre. Vi 
gik den franske Camino, som fra Piet de Port til Santiago 

de Compostella er i alt 838 kilometer. Vi brugte 35 dage 
på denne vandring, og undervejs mødte vi andre pilgrimme 
fra alverdens forskellige lande. Det meste af sproget under 
turen foregik på engelsk.

Vi passerede en række storbyer på turen: Pamplona, Lo-
grono, Burgos, Leon og endte i Santiago. Vi besøgte en 
lang række af kirker og katedraler, som alle var interessante 
og fl otte. Vi passerede vinmarker, skove, småbyer og store 
landbrugsområder.

Allerede fra Danmark medbragte vi pilgrimspas, som er 
et vigtigt dokument. Alle herberger, hvor vi sov og i alle 
kirker fi k vi et stempel i passet, som bevis for, at vi havde 
været der. Jeg brugte 3 pas og fi k i alt næsten 100 stempler. 
Disse kontrolleres i Santiago af biskoppen for at få det en-
delige bevis på gennemførelsen af vandringen.

Turen forløb for os alle 4 uden vabler eller andre skader, 
men vi så mange med vabler og dårlige fødder.

Vi sov på maget forskellige herberger. Nogle fl otte og andre 
mindre fl otte. Vi sov op til 60 personer i en sovesal, men det 
var nu ikke noget problem. Støvlerne blev altid stillet uden 
for døren på grund af lugten! Og snorken hører man ikke, 
da man er fysisk træt, når man gik til køjs klokken 9. Væk-
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En tidlig morgen kl. 07.00 afsted fra byen Fromista

Spisesal på et af herbergerne Katedralen i Santiago de Compostela – målet er nået!

Niels står på stenhøjen ved Cruz de Ferro

ningen var altid med, at lyset i sovesalen blev tændt klok-
ken 6 om morgenen og klokken 7 var vi på vandring igen.

Morgenmad var altid 2 stykker ristet brød, 1 kop kaffe 
og 1 glas juice. Frokost spiste vi ude på ruten, som 
regel yoghurt, banan og meget vand. Aftensmaden på 
herbergerne var lille forret, kylling og is. Til aftensma-
den fi k vi altid et par fl asker lokal vin!

Vi fi k i alt taget 800 fotografi er på turen, og jeg har væ-
ret ude forskellige steder for at fortælle mere om turen 
og vise mit udstyr frem. Det gør jeg gerne.

Vi ankom hele og stolte til Santiago de Compostella 
i strålende sol og der var vi 4 dage som turister. En 
af dagene kørte vi i lejet bil til Finnesterre (verdens 
ende), som er stedet, hvor pilgrimme afbrænder deres 
tøj som tegn på, at nu er turen slut. Vi var også til pil-
grimsmesse i den store og fl otte katedral i Santiago.

Vi ankom til Horsens med tog fra Kastrup netop for 
at være hjemme til Sct. Hans efter en spændende og 
begivenhedsrig tur på vandring gennem højlandet i 
nordspanien.
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Ved første bord, nogle af Egebakkens beboere Nana Bak, Eva og Johs. Søvang.

EGEBAKKEN: Spil og syng dansk dag
Af Leif H. Kristensen

Spil og syng danskSpil og syng dansk dag
Sommerens aktiviteter uden døre på Egebakken er 

slut, og vinterhalvårets mange aktiviteter inden døre 
er i fuld gang. Torsdag d.31.10.2013. var der ringet 

ind til Spil og syng dansk dag. Egebakkens cafeteria var 
godt fyldt op denne formiddag. De fremmødte var i god 
stemning og klar til at synge de gode gamle og nyere dan-
ske sange, og musikerne Hanne N. Rasmussen på klaveret 
og Kenny N. Jensen på klarinet leverede musikken denne 
formiddag.
Jytte Guldmann medarbejder på Egebakken bød velkom-
men og fortalte om dagens program og de sange der skulle 
synges, som Jytte havde udvalgt til dagens program.
Vi startede med at synge ”God morgen lille land”
 Derefter sang vi ”Tid hvor bliver du af” Forfatter ukendt:
På mel: Anna var i Anders kær… Ordene som er skrevet i 
de fi re vers passer på alle, både unge ældre og gamle, men 
især det 3. vers synes jeg, skal gengives her.

Alle har et ønske om, at vi hver morgenstund
Må stå op til meningsfyldte dage-rask og sund,
og det gælder om at bruge tiden nu og her
ylde den med noget, der for os er meget værd.
Tid hvor bli’r du af?
Kunne vi blot ta`
Kun et lille øjeblik og stille tiden fra.

Og nævnes skal også, PH’s tekst ”Man binder os på mund 
og hånd” mel: Kai Norman Andersen.
Sunget til udødelighed af Liva Weel, i en mørk tid for vort 
land. Mange af os, der sang den i dag på Egebakken var 
børn på det tidspunkt, men også nogle imellem os, var unge 
mennesker dengang i 1940.
Nogle hyggelige timer, med endnu fl ere sange sunget end 
de nævnte her, der blev afsluttet med et stykke mad og en 
kop kaffe, og en hygge sludder. 
Hygge og samvær, det er det hele værd.



45BROEN Hansted-Egebjerg.dk DECEMBER 2013

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.)

EgebakkensEgebakkens 
VennerVenner
Bestyrelsens adresseliste:

EGEBAKKEN: Arrangementer
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EGEBAKKEN: Arrangementer januar og februar 2014
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Tlf. 440 10 35 20
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Takk til allee annonncøreerr

Hansted Sognearrrrkkkkkkkkkkkkiiiivvvv
Egebakken

Egebbjejergrgvevejj 148, 8700 Horsens
Leededer: LLeieiff HeHennnnini gg Kristensen

E-mamaill: hhaansn tedsogneneararkikiv@v@gmail.com
TlT f: 75 655 64 02

ÅÅbnniinnggssttiidder
Hver torsdag formiddagag kkl.l. 99.3.300 –– 111 .330.
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Din lokale
varmeleverandør


