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Lundum Lokalarkiv
Medborgerhuset Lundum 

Torpvej 2, 8700 Horsens 
Leder: Susanne Klitgaard 

Mail: skl@totalwind.dk 
Tlf: 23 27 36 13

Formand: Hanne Skovsgaard, 
E-mail: hansskovsgaard@hotmail.com 

Tlf: 75 65 45 73

Åbningstider
1. tirsdag i hver måned kl. 19 - 21.

Hansted Sognearkiv
Egebakken 

Egebjergvej 148, 8700 Horsens 
Leder: Leif H. Kristensen 

Mail: hanstedsognearkiv@gmail.com 
Tlf: 75 65 64 02

Åbningstider
Hver torsdag kl. 9.30 - 11.30

Sognearkivet holder lukket fra 1. maj til 
7. oktober 2014. Henvendelse i 

sommerhalvåret kan ske pr. mail.
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Dette er så juni nummeret af BROEN. 
Billedet på forsiden tog jeg den 8. maj, 
hvor der både var sol og regn over Skan-
derborg sø. Det gav den  otte regnbue. 
Et fast indslag i juni nummeret har væ-
ret billeder fra årets kon  rmationer, som 
kon  rmanderne og familierne altid glæ-
der sig til at se i bladet. I år kan vi des-

værre ikke bringe billederne i dette nummer. Det skyldes, 
at fotografen har haft indbrud og har fået stjålet alt sit ud-
styr, herunder kameraet med billederne fra kirken. Vi håber 
på, at andre har taget billeder af kon  rmanderne, og vi ta-
ger meget gerne imod billeder, som så kan komme i næste 
nummer af bladet. Man kan på side 26 se  navnene på årets 
kon  rmander, og der er vist billeder fra kon  rmand aften 
den 7. marts med ”Karavanen” fra Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag dem 1. juni er der mulighed for at se den nye præ-
stebolig i Hansted på Stængervej 24 henholdsvis kl. 9.15-
10.15 før dagens gudstjeneste og efter gudstjenesten kl. 
11.45-12.45. Vi ønsker Tine Frisenette tillykke med den 
 ne bolig og med fastansættelsen som sognepræst i Lun-

dum og Hansted sogne. 
Fra den 12. til den 15. juni er det byfesttid. Byfestprogram-
met kan ses på side 4-6. Herligt igen i år at se det  ne sam-
spil mellem  ere foreninger og institutioner, der bidrager til 
programmet. Der er mange aktiviteter, som vi har mulighed 
for at tage del i. Det håber jeg, at rigtig mange vil gøre. Det 
fortjener arrangørerne. 
Jan Sohn har skrevet en  n artikel om sine erindringer fra 
Hansted og Egebjerg fra sin barndom og ungdom i årene 
1950-65. Den kan læses fra side 32 til 35. 
På initiativ af Frivillighedsgruppen suppleres BROEN og 
hjemmesiden www.hansted-egebjerg.dk nu af en Facebook 
side under navnet Hansted-Egebjerg. Den vil yderligere 
medvirke til at styrke information, debat og fællesskabet 
i vores område. Så tak for og alt mulig held og lykke med 
initiativet, som vi sikkert vil skrive mere om i næste num-
mer af BROEN i september. 
Indtil da ønsker vi alle en rigtig god sommer.  

Odinsgaarden afd. 56Odinsgaarden afd. 56
Nyt medlem af BROEN
Odinsgaarden afdeling 56, der omfatter boligerne på Ege-
bjerg Bakke, har tilmeldt sig som medlem af BROEN.
I bestyrelsen og redaktionen glæder vi os over tilmeldingen 
og byder afdelingen velkommen i fællesskabet omkring 
BROEN. 
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Med forbehold for ændringerMed forbehold for ændringer
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
Af Evan Pedersen

Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er den 27. maj, derefter den 26. august og den 30. september                    

Seneste udtrækninger på medlems numre:
Februar

200 kr. Ingrid Pedersen
100 kr. Dagmar Terp Jensen
100 kr. Anette Burhkal
  50 kr. Susanne Malling Hansen 
  50 kr. Tove Juul
  50 kr. Hans Christiansen
  50 kr. Hansted Tømrer & Snedker

Marts
200 kr. Henrik Melgård
100 kr. Hans Thomsen
100 kr. Carsten Rosendahl
   50 kr. Else Mathisen
   50 kr. Kirsten Højberg
   50 kr. Tina Andersen
   50 kr. Ib Madsen

April
200 kr. Lars Sørensen
100 kr. Kurt Nielsen 
100 kr. John Hansen
  50 kr.  Gunner Juhl
  50 kr. Mogens Hansen
  50 kr. Familien Mortensen
  50 kr. Solveig  Thomsen

En tak til alle bidragydere, der støtter foreningens aktiviteter. V ønsker dem alle en god sommerferie. 
Manglende medlemstilslutning og periodisk manglende deltagelse ved gennemførsel af foreningens bankospil medfører 
desværre af og til underskud. Derfor som støtte til de unges aktiviteter bliv medlem af støtteforeningen og deltag meget 
gerne ved vores bankospil. Ved ønske om at blive medlem kontakt da klubbens formand eller kasserer. 

Egebjerg Idrætsforening MAX Legetøj
Murefi rmaet Bavnehøj 
ved Flemming Thomsen 

Stor tak til månedernes sponsorer:

Egebjerg Hansted Stø  eforening  EIF
Bestyrelsen:
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26
Næs  ormand/sekretær Evan Pedersen 23 24 65 64
Kasserer Ellen Thomassen 21 64 18 22
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 20 63 38 21
Bestyrelsesmedlem Jy  e Vinter 20 65 48 50

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

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

Januar:  U11 fodbold drenge og U9 fodbold piger
Februar: U13 fodbold drenge og U8 fodbold piger
 

Seneste støttebeløb:

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

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

Vær med til at støtte op om 
aktiviteter i Støtteforeningen til 

gavn for ungdommen i Egebjerg IF

Med forbehold for ændringer
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Stort U8 fodbold drenge 
træningsstævne
Lørdag den 5. april blev der afholdt stort U8 fodbold drenge træningsstævne på 

kunstgræsbanen. 

Træner og trinleder for Egebjergs U8 drenge, havde inviteret 22 U8 drengehold 
og sammensat en træningsturnering, hvor der var kampe i både A, B og C rækken. 
Selv stillede Egebjerg op med et A hold samt et B hold.
Kl. 8.00 lørdag morgen mødtes de første hold til kampe - desværre i silende regnvejr. 

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Stort U8 fodbold drenge træningsstævne på kunstgræsbanen
Af Lene Koch

Gennem hele formiddagen blev der spillet masser af kampe, 
og på de to opstillede 5-mands baner blev der gået til stålet og 
kæmpet om hver enkelt bold.

For Egebjergs to deltagende hold var der også kamp til 
stregen. Begge hold spillede godt, og spillede både uafgjort, 
 k nederlag og sejrede. 

En skurvogn var stillet op ved kunstgræsbanen og fungerede i 
dagens anledning som cafeteria. Herfra blev der solgt kaffe mm.
Trods regn og kulde en spændende og hyggelig fodbold 
formiddag i Egebjerg. 
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Håndbold sæsonen 2013-14Håndbold sæsonen 2013-14
U 12 pigerne blev i april vinder af A rækken i suveræn stil, ved 
kun at tabe en kamp ude mod Torsted.
   Det har været en sæson, hvor der er blevet spillet rigtig  ot 
håndbold og hvor de hver især har shinet og taget ansvar når 
det var nødvendigt og alle har budt ind på holdet. 
   En sæson der har vist den store bredde,  der er på holdet og 
som har været en fornøjelse at følge.
Som afslutning på sæsonen deltog vi i Gråsten cup stævne, 
hvor pigerne gjorde det rigtig  ot, de tabte desværre kampen 
om  nalepladsen i A puljen mod Team Faurskovs 2 div. hold, 
men vandt så efterfølgende  B  nalen.
   Super sæson af pigerne som har udviklet sig meget og jeg 
glæder mig rigtigt meget til næste sæson. Samtidig STOR 
TAK til forældre gruppen for deres opbakning og super 
holdlederen Linette der har arbejdet hårdt i kulisse

Anne Karen, Louise, Kirstine, Matilde, Anna, Camilla, Henriette, Mia, Mette, Emilie, Signe, Nikoline og Morten

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U12 håndbold piger
Af Morten Therkelsen



10 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2014

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Håndboldafslutning for U10 drengene
Af Charlotte og Pia

Torsdag den 10. april havde vi afslutning i håndbold. Vi 
havde inviteret forældrene med til træning denne dag 

så de dels kunne se og mærke, hvad drengene havde været 
igennem/lært  i løbet af håndboldsæsonen. 

Vi startede med lidt fysisk opvarmet, som var noget 
forkortet af hensyn til forældrene. Drengene klarede det 
 ot og forældrene ligeså selvom der var begyndt at komme 

sved på panderne og besværet åndedræt. Derefter skulle der 
dystes i kryds og bolle stafet - først var det drengenes tur, så 
de kunne vise forældrene hvordan dette skulle gøres. Det er 
øvelse, hvor der både skal løbes og tænkes på samme tid. De 
klarede det godt. Forældrene havde også forstået opgaven 
og der blev kæmpet bravt. Så skulle der spilles netbold - 
drengene mod de voksne. De voksne vandt knebent 4-2 
men drengene kæmpede. Så kom det drengene havde ventet 
på: Kampen mod de voksne, hvor der blev spillet 2  otte 
kampe, hvor drengene kæmpede det bedste de har lært.

Håndboldafslutning
for U10 drengene

Træningen blev afsluttet med en lille håndboldkamp hvor 
de to hold voksne spillede mod hinanden og der blev 
kæmpet med næb og klør. (det forlyder at nogle forældre 
var ømme nogle dage efter på områder som de havde 
glemt de havde).

Efter træningen gik vi i klubhuset hvor vi nød vores 
aftensmad fra det store fælles buffetbord.

Vi vil gerne slutte af med at sige en STOR TAK til 
spillerne for en dejlig sæson og den  otte gave og TAK til 
forældrene for den store opbakning dels til afslutningen 
men også til kampene, hvor der altid møder rigtigt mange 
op. Det betyder rigtigt meget for drengene og os at der er 
god opbakning.

Vi glæder os til en sommerpause, men er friske igen til en 
ny håndboldsæson til august.
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U10 håndbolddrenge - Vissenbjerg Cup 2014
Af Charlotte og Pia

Så kom dagen endelig som nogle 
af drengene havde ventet en hel 

håndboldssæson på Langfredag, som var 
startskuddet for en weekend fyldt med 
håndbold, hygge, kammerater osv. 
Vi mødtes ved Egebjerg hallen hvor vi 
 k proppet bilerne med børn og bagage, 

og så gik turen mod Vissenbjerg. 

Velankommet til Vissenbjerg Skole blev 
bagagen og provianten slæbt ind i vores 
tildelte klasselokale, hvor der blev slået 
lejr for 14 spillere og 2 trænere.
Derefter spiste vi vores medbragte mad 
og så var det tid til at gå mod hallen for 
at spille vores første kampe. 

Vi havde 2 hold med og begge skulle 
spille deres første kamp fredag aften. De 
gik rigtigt godt for begge hold og med 2 
sejre var stemningen helt i top da vi kom 
tilbage til klasselokalet, hvor der blev 
hygget med sodavand, slik og chips. 

Forventningens glæde blandet med 
sejrsrus og en anelse sukker gjorde at der 
gik lidt tid inden der faldt helt ro over 
lejren, men da drengene først var faldet 
i søvn, så sov de også helt til kl. 07.00, 
hvor de blev vækket. 

Efter morgenmaden var vi igen klar til 
at gå i hallen, hvor vi skulle tilbringe 
hele formiddagen. 

Det blev til  ere sejre og stemningen 
var i top - og det var vejret også, så vi 
slappede af i et par timer udenfor om 
eftermiddagen med at spille fodbold. 
Drengene skulle spille deres sidste 
kampe om lørdagen sent (dem tabte vi 
desværre) så de havde kun kort tid at 
gå i bad i og nå ned på skolen inden 
aftensmaden blev taget væk. Det var en 
stor udfordring for nogle af drengene, 
men de klarede det alle  ot, så alle mand 
sad bænket om bordet til aftensmaden, 
hvor det store samtaleemne var 
discoaftenen, som skulle  nde sted kort 
tid efter. Der var dog tid til at drengene 
skiftede til smart tøj og få lidt voks 
i håret. Så var de klar til dans og ikke 
mindst handlen i kiosken.

Da discoteket lukkede hyggede 
drengene sig i klasselokalet med gæt 
og grimasser og med at lege SP eller 
K(H). Det var ikke svært at få drengene 
til ro denne aften - og der blev snakket 
i søvne og pruttet igennem hele natten.

Søndag morgen blev drengene 
igen vækket kl. 07.00 og efter 
morgenmaden skulle der pakkes 
sammen og klasselokalet ryddes op. 
Dette klarede drengene  ot og hurtigt, 
så der var tid til lige at komme ud og 
spille lidt fodbold inden turen gik op 
i hallen igen for at spille vores sidste 
3 kampe, hvor forældrene også stødte 
til for at se drengene.

Søndag tabte vi 2 kampe og vandt 
1 og samlet placering for drengene 
var at vi gik videre i A-puljen og  k 
en 7. og 8. plads ud af alle tilmeldte 
hold, hvilket er rigtigt  ot - godt gået 
drenge!

Søndag eftermiddag forlod vi 
Vissenbjerg med trætte drenge som 
havde gjort en  ot håndboldindsats 
og som havde haft en rigtig god social 
tur med snak/leg på kryds og tværs 
sammen med deres holdkammerater.

TAK til forældrene for lån af drengene 
og TAK TIL DRENGENE for en 
rigtig god tur- en tur som vi kun kan 
se frem til igen næste sæson.

Vissenbjerg Cup 2014Vissenbjerg Cup 2014
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Revy i ForsamlingshusetRevy i Forsamlingshuset
Så har der atter været tid til at se hvad det lokale revyhold i Egebjerg- og Hansted Forsamlingshus, har fået vinteren til 

at gå med. 

I år har holdet bestået af Marianne Thomsen, som både er instruktør og medspiller, Alice Harbo, Flemming Thomsen, 
Claus Ryan, Birthe Christensen som suf  ør og Vagn Rumph som tovholder. Nye på holdet er Jane Dalby, Dan Kirkel, Taus 
Houmøller, efter et års pause er Nikoline Rasmussen atter at se på scenen. 

Et hold der formåede at komme langt omkring med egne tekster og “lånte” tekster tilpasset holdet. Lige fra en kærlig 
hyldest til den lokale politikker, borgmester Peter Sørensen, mænd og kvinders forskellige opfattelser af situationen, over 
sang til et dukkespil, der helt kører af sporet.

En revy der var rigtig godt besøgt. Tirsdag var der 70, der overværede generalprøven, til forestillingerne torsdag og fredag 
var der totalt udsolgt, lørdag aften var der 100 personer, der så forestillingen og festede sammen med revyholdet og 
bestyrelsen til den lyse morgen. Atter rekord stor opbakning, som bestyrelsen takker for.

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Uge 9 i Revyens tegn i Egebjerg- Hansted Forsamlingshus
Af Bestyrelsen
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EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Fastelavn i Egebjerg-Hansted forsamlingshus
Af Bestyrelsen

En dag, hvor vejret viste sig fra den bedste side, blev der 
afholdt fastelavn i Egebjerg- Hansted forsamlingshus.

I løbet af dagen  var der mødt ca. 125 børn op, alle i  otte og 
op  ndsomme udklædninger sammen med deres forældre 
og bedsteforældre. 

EDC Mæglerne havde sponseret tønderne, og tigeren 
Achibald fra AC Horsens hjalp børnene med at slå til 
tønderne i løbet af dagen. Der blev kåret 6 konger, 6 
dronninger og 6 bedste udklædt,  de blev kronet og vandt 
alle gavekort til Legekæden.

Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen, for den store 
opbakning og for en god dag samme med børn og voksne 
fra Egebjerg/Hansted.

FFastelavnsfest 

søndag d. 9. marts 2014 
 

Hold  1 kl. 11.00  (60 børn) 

Hold  2 kl. 14.00  (60 børn) 
 

 

 
 

 

www.egebjerg-hansted.dk 

Fastelavnsfest 

 ssøndag d. 9. marts 2014 
 

Hold  1 kl. 11.00  (60 børn) 

Hold  2 kl. 14.00  (60 børn) 
 

 

 
 

 

www.egebjerg-hansted.dk 

SPEJDER FOR EN DAG 
Lørdag den 23. august 2014

SÆT XKALENDEREN OG TAG DIN MOR / FAR / SØSTER / BROR / NABO / VEN 

MED TIL EN SJOV SPEJDERDAG SAMMEN MED SPEJDERNE I EGEBJERG.

HVEM VED – MÅSKE FÅR DU LYST TIL AT BLIVE SPEJDER.

Præcise tid og sted kan du se på opslag rundt om i byen et par uger før.
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Fredag den 28. marts 2014, kunne vi præsenterer en aften, 
med ”veldrejet Blues af garvede mestere”, nemlig Hans 
Theessink og Knud Møller.
 
150 gæster var klar til en oplevelse for Blues feinschmecker, 
der gav både gåsehud, smil på læberne og mulighed for 
publikum selv at bidrage med  otte harmonier.

Publikum nød Thessinks dybe, varme baryton og Knuds 
eminente guitar improvisationer

Der blev rokket  ittigt på stolene og stampet en stille 
gulvbas.

STOR tak til publikum for den store opbakning til 
arrangementet.

Samt en endnu større TAK til Hans og Knud og Lasse 
(lydmand), for den dejlige koncert.

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Koncert i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Af Bestyrelsen

Ud af Huset 

Fredags menu 

85,-

www.egebjerg

hansted.dk 

22556734 
  Æ  

Blues koncert iBlues koncert i 
Egebjerg-HanstedEgebjerg-Hansted
ForsamlingshusForsamlingshus
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HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Aktiviteter og program
Af Margit Henriksen og Lis Stouby

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse
Ruth Jensen Skovgårdsvej 10 21 15 63 91
Birtha Nielsen Stængervej 32 75 65 64 21
Margit Henriksen Gl. Egebjergvej 2 75 65 63 15
Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 68
Ninna Thomsen Vesterhøjsvej 12 29 86 65 01
Lis Stouby Kærvej 14 23 60 67 88

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

Hansted-EgebjergHansted-Egebjerg 
HusholdningsforeningHusholdningsforening

Program for juni - juli - august 2014

Torsdag den 12. juni, ud  ugt til Ditlevsdal pris 300 kr. pr. person.                                        
Afgang fra den Gl. Brugs kl. 9.00

Juli måned ingen arrangementer pga ferie

Mandag den 25. august aftentur til Castbjerggård afgang kl. 17.45 fra den Gl. Brugs. 
Pris 70 kr.

Tilmeldingerne er bindene.

Hyggeaften med Hanne Leth’s dejlige mad

CastberggårdDitlevsdals Farm 
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Nu er foråret kommet og ungdomsskolen erlukket ned for 
sæsonen i skrivende stund.

Fredag den 28. februar, blev der slået katten af tønden.

Det er altid en stor fornøjelse at se så mange af de unge, 
gøre lidt eller meget ud af deres udklædning til sådan en 
aften. Der var mange rigtig gode udklædninger lige fra 
Harry Potter, til rødhætte, fantasien fejlede ikke noget 
denne aften.

Klubrådet havde stået for op pyntningen af klubben og de 
konkurencer der blev afholdt i løbet af aftenen .Det var en 
hyggelig og sjov aften, alle  k lov til at slå på tønden.

Der blev danset stoledans, limbo desuden hoppede de også 
over skaftet som vat blevet brugt til limbo.

Det var rigtig svær at skulle vælge de 3 bedste udklædte, 
der var 3 der delte første pladsen, det var Marianne der var 
tryllekunster ud over det sædvanlige, Jannie der var kat, 
Sarah var klædt ud som den pæne pige. - 2. præmien gik til 
Anna som Harry Potter, der var Kevin som ridder, Sebastian 
som bonde og den sidste var Emma som rødhætte.

En god aften alle hyggede sig , der blev danset, sunget og 
ikke mindst hygget.
 

Fastelavnsfest
Vi har haft mange aktiviteter i løbet af forgangne sæson.
Undervisningsholdene sluttede først i marts måned.
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 UNGDOMSSKOLEN: Bymesterskab i ungdomsskolens indendørsfodbold 2014 
Af Ulla Bæk Laursen

Horsens kommunale ungdomsskole afholdte lørdag den 15. 
marts afholdte bymesterskab i indendørsfodbold. 

Det var 9 gang at stævnet blev afholdt. Der var 8 klubber 
repræsenteret med 13 tilmeldte hold men desværre var der 
2 hold som udeblev. Hvilket gjorde til at turneringsplanen 
måtte ændres lidt. 
Der blev spillet i 2 puljer 15 - 18 årige og de yngste 13-14 
årige. Lund afdelingen var i år den bedst repræsenteret klub, 
da de stillede med 3 hold.
Torsted vandt, Lund 2 nr. 2 og Østbirk blev nr. 3 i den unge 
pulje, Gedved vandt over Bankager, som vandt over det andet 
hold ligeså fra Bankager. Det er første gang at vandrepokalen, 
er vundet at en anden klub end dem fra østbyen. Bedste spiller 
pokalen gik til den eneste kvindelige deltager i turneringen 
Marianne Jensen fra Egebjerg.

Bymesterskab i ungdomsskolensBymesterskab i ungdomsskolens 
indendørsfodbold 2014indendørsfodbold 2014 

Turneringen blev afholdt i godt humør og en god kampgejst 
fra alle deltagerne. Vi ser frem til næste års store 10 års 
jubilæumsturnering.

Vi vil hermed sige en STOR TAK til de, som har 
været sponsorer igen i år - STOFA, BOWL OG FUN, 
EJSTUPHOLM TRÆLAST, MAKITA, MASCOT 
ARBEJDSTØJ, BWS COMPUTERS, SYDBANK, 
SPAR NORD, REMA 1000 HEDE NIELSENSVEJ. 3 
STJERNET, AC HORSENS, EGEBJERG PIZZA.
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 UNGDOMSSKOLEN: 6. klasse fest 
Af Ulla Bæk Laursen

Fredag den 28. marts afholdte vi traditionen tro vores årlige 
6. klasse fest. Skolens 6. klasser var inviteret, og fremmødet 
var stort.

Klubrådet, som havde planlagt festen, stod klar til at modtage 
de feststemte deltager. De havde lavet en alkoholfri drink, som 
de  k, da de var kommet ind.

De unge  k muligheden for at se, hvad vi har at tilbyde, og det 
blev  ittig af prøvet, diskoteket var det store trækplaster, der 
blev danset og sunget med, vores forskellige aktiviteter blev 
 ittigt brugt.

Klubrådet havde også arrangeret nogle konkurrencer, stoldans 
og  limbo m.m. De vindere, der blev fundet,  k en præmie for 
deres  otte indsats.

De efterfølgene sidste  re uger af klubåret har de været 
velkommen til at komme i klubben.

Det vigtigste mål for os er at se de unge har det godt, når de 
kommer i klubben.

De kan spille playstation, wii, alm. brædtspil, bordtennis, pool, 
computere og se  lm efter ønske, og de kan gå udenfor og 
spille  bold. 

6. KLASSE6. KLASSE 
FESTFEST



19BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2014

 UNGDOMSSKOLEN: Musikholdet - Bolsjer og  ødeboller  
Af Ulla Bæk Laursen
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I år mødtes vi ved Skovgården fra morgenstunden. 

Da alle var samlet, gik vi i et  ot optog til børnehaven 
Kaskelotten .

Vores barnevogne og klapvogne var  ot pyntet med blade, 
blomster, balloner og  ag.

DagplejedagDagplejedag

Både børn og voksne havde re  eksveste på. Vi vil nemlig 
gerne ses.

Bagefter var der arrangeret et lille bord til hver dagplejer 
og deres børn, her  k vi serveret boller og frugt. Uhm!. 

Kaskelotten bød på musik og sang.

DAGPLEJEN: Dagplejedag
Af Karin Hansen
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Nu var det tid at  nde Skovgården igen hvor vi spiste vores 
medbragte mad, ude i det fri, da vejrguderne i år var med os

Efter en lille lur, kom forældrene til kaffe og te, med masser 
af dejlige boller og kage.

Vi nåede at se både høns, får og små lam. Trækvognen var 
et stor hit.

Tak til alle for en super dejlig dag, med solskin og mange 
gode oplevelser. Stor tak til forældrene for kage og boller. 
Og tak til NETTO for gratis frugt til børnene.

DAGPLEJEN: Dagplejedag
 Af Karin Hansen
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Se også på www.hansted-kirke.dk om gudstjenester, liv i kirken, og hvad der sker i sognene. 
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Konfi rmandindskrivning
Konfi rmander 2014/15

Torsdag d. 14. august kl. 17-18
Hansted kirke og kirkehus

Sognerejse til SydspanienSognerejse til Sydspanien
Cordoba og Granada 

i foråret 2015
I samarbejde med Tolstrup/Kattrup sogne og Uni-
tas rejser, arrangerer vi en sognerejse til Cordoba 
og Granada i Sydspanien. Den er planlagt til marts 
2015, men endelig datoer er ikke fastsat. 
Der vil i den forbindelse være 4 foredrag om Spani-
ens historie, kultur og religiøse forhold, som lægger 
op til turen, ved sognepræsterne Jytte Ibsen og Tine 
Frisenette, professor i islamstudier ved Københavns 
Universitet Jørgen Bæk Simonsen og lektor i kirke-
historie og kunsthistorie ved Århus Universitet Car-
sten Bach-Nielsen Foredrag er for alle, uanset om 
man skal og vil med på turen eller ej.
De forskellig foredrag handler om Spaniens historie 
under maurerne – 800 års muslimsk herredømme. 
Spanien i dag. Kon  ikten mellem religioner både 
dengang og nu. Spaniens kunst og arkitektur. Og de 
byer Granada og Cordoba og området i det hele taget 
vi skal besøge.

Kirken på cykelKirken på cykel 
med Pilgrimscykelholdet ”Ibskalle” 

under  mottoet 
”Vi cykler med Gud og hver mand”
Pilgrimscykelholdet er igen på landevejene. 

Første tur den 30. april gik til Tamdrup kirke. 
På billedet fortæller Willy, mens de øvrige deltagere 

samler kræfter og koncentration til nedkørslen. 

Sogneindsamling
9. marts 2014

Tusind tak til de mange friske indsamlere, der mødte
op og tog en rute. I år lykkedes det næsten at nå rundt 
i hele sognet.
Tak til jer, der gav et bidrag, og til de butikker, der 
havde indsamlingsbøsser stående.
Der blev indsamlet kr. 7.725,-, hvilket var det bedste
resultat i  ere år.
Håber vi ses igen næste år.

Mange hilsner fra menighedsrådene i
Lundum og Hansted

Gudstjenester
plejehjemmet Egebakken

jj
Onsdag d. 25. juni kl. 14.30

Ingen gudstjeneste i juli
Onsdag d. 20. august kl. 14.30

Åbent Hus i den nye præstebolig
Søndag den 1. juni vil der være mulighed for at se den 
nye  otte præstebolig. Der er åbne døre kl. 9.15-10.15

inden gudstjenesten i Hansted kirke, og der er mulighed 
igen kl. 11.45-12.45 efter gudstjenesten. Vel mødt!

Her de kommende ture -vi mødes ved kirken:

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

 Torsdag d. 21. august kl. 18 fra Hansted kirke 
til Klosterkirken i Horsens

 Torsdag d. 11. sept. kl. 18 fra Lundum kirke til 
Østerhåb kirke

Alle kan deltage, og alle er velkomne, - der mang-
ler kvali  cerede ryttere i gruppettoen.

“Kirke for børn”
Gudstjeneste

Onsdag d. 20. august kl. 17.30-19

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 }{

 LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: Kirkeoplysninger

Formand for menighedsrådet i 
Hansted: 

Carl Oluf Madsen 
Hanstedvej 15, 8700 Horsens 

Tlf. 75 65 63 30

Formand for menighedsrådet i 
Lundum: 

Asger Højland Lorentzen
Lundumhedevej 77, 8700 Horsens 

Tlf. 75 65 47 03

Kirkebil for Lundum og Hansted sogne
Lundum og Hansted sogne tilbyder brug af kirkebil efter ønske og behov til gudstjenester. 
Når der er gudstjeneste i nabosognet, og der ikke er gudstjeneste i kirken i dit eget sogn, 
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. Du skal 
oplyse tidspunktet for gudstjenesten og din adresse, enten din private adresse, eller der 
hvor du ønsker at stå på. Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken. 

Graver ved 
Lundum kirke og

Hansted kirke
Ole Leth 

Askeholm 59, 8700 Horsens.
tlf. 75 65 67 04

Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk

Sognepræst
Tine Frisenette
Stængervej 24, 8700 Horsens
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
Mail: pss@km.dk

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

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk

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

 deres rettigheder. 

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

 LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: Kirkeoplysninger
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Kon  rmander 2014Kon  rmander 2014
Kl. 9
Emma Kirstine Gram Christensen
Mia Daugaard
Elmar Ingi Einarsson
Jonas Haugsted Gemmer
Nicklas Spandet Helt Haahr
Gudjón Karl Haldórsson
Kevin Martin Viese Højsgaard
Amalie Agerboe Lind Jensen
Jeppe Tambo Jensen
Laura Agerboe Lind Jensen
Emma Kold
Danny Nguyen
Silas Guldbæk Pedersen
Stine Udsen Philipps
Nanna Dahl Rothkegel

Konfi rmationer i Hansted kirke 16. maj 2014 
ved Tine Frisenette

Kl. 11
Kira Anastasia Andersen
Rebecca Eeg Davies
Emma Scheel Falkenstrøm
Nanne Bitch Bechmann Gydesen
Alexander Jensen
Jeppe Sønderby Tholstrup Jensen
Sebastian Johannesen
Kathrine Friis Kristensen
Mathilde Friis Kristensen
Hreimur Máni Kristinsson
Otto Lerche
Daniel Nørgaard Nielsen
Morten Kjær Givskov Nielsen
Frederikke Adelheid Pedersen
Amelia Tara Sigurjónsdóttir
Anders Sørensen
Olivia Balle Trane
Alberte Kold Uhrskov

HANSTED KIRKE Kon  rmander 2014

Billederne er fra Konfi rmand aften 
den 7. marts med ”Karavanen” fra 
Folkekirkens Nødhjælp.
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SogneudflugtSogneudfl ugt 
til Mariagertil Mariager
onsdag d. 13. august 2014

Turen starter som sædvanlig med afgang kl. 9.00 
fra Hansted kirke.

Vi skal en tur med MHVJ, Mariager Handest Veteran-
jernbane, se Mariager, spise på Postgården, besøge 
Mariager Klosterkirke, køre tur langs fjorden og slutte 
med kaffe i Hadsund.

Formiddagskaffen indtager vi på Handest station, in-
den vi tager toget til Mariager. Her venter bussen på 
os, og man kan vælge at gå eller tage bussen til Hotel 
Postgården, hvor vi spiser vores middag.

Efter middagen får vi en guidet rundvisning i Mari-
ager Klosterkirke, der har en meget interessant histo-
rie. Herefter en tur langs fjorden, der næppe kan gøres 
smukkere andre steder. 

Vi slutter på Færgekroen i Hadsund, hvor vi både skal 
nyde kaffen og udsigten over fjorden fra panoramare-
stauranten.
Vi forventer at være hjemme i Hansted kl. ca. 17.00.
Turen koster de sædvanlige 200 kr., og der er tilmel-
ding senest fredag d. 1. august til:
Pia på kirkekontoret: 75656141 (i kontorets åbnings-
tid) mobil 25702330 mail: pss@km.dk
Birthe: 30266357 (efter kl. 15.00) mail: spc-bc@mail.
dk
Willy: 51292849 mail: station@lundum.dk 
Vi glæder os til endnu en hyggelig sogneud  ugt
Lundum Hansted Menighedsråd



28 BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2014

LUNDUM SOGNS BORGERFORENING: Sommerprogram

6. juni Fredag Fællesspisning
Kl. 18.30 i Medborgerhuset: Der er grill-aften. Medbring dit eget kød til grillen – vi sørger for 
tilbehør. Tilmelding via hjemmesiden www.lundum.dk

23. juni Mandag Skt. Hans aften 
Fakkeloptog kl. 20.00

Alle er velkomne til at komme og bære en 
fakkel gennem byen. Vi mødes på P-pladsen 
ved naturstien kl. 20.00 og går mod sports-
pladsen.

Skt. Hansbålet tændes kl. 21.00 på sportsplad-
sen. Båltale af sognepræst Tine Frisenette.

Boden er åben med kaffe og kage, øl og vand, 
chips og snobrød.

5. september Fredag Fællesspisning
Kl. 18.30 i Medborgerhuset: Se mere om menu og tilmelding på www.lundum.dk, når tiden 
nærmer sig.

september Lørdag Svampetur
Vi er ved at planlægge en udflugt
En af de sidste lørdage i september planlægger vi en fælles udflugt – svampetur - til en god 
skov i nærheden, hvor der både kan samles svampe under kyndig vejledning og hygges og 
leges. Turen er for både børn og viksne. Madkurv medbringes. Hold øje med hjemmesiden 
www.lundum.dk, hvor der kommer flere detaljer.

3. oktober Fredag Fællesspisning
Kl. 18.30 i Medborgerhuset: Se mere om menu og tilmelding på www.lundum.dk, når tiden 
nærmer sig

FastelavnFastelavn  i Lundum

Fastelavnsfesten i Lundum var i år en stor succes. Efter 
børnegudstjeneste i kirken med Jytte Ibsen, var der tøn-

deslagning og derefter fastelavnsboller og hyggeligt sam-
vær i Medborgerhuset. Der måtte sættes ekstra borde op i 
en hast, men der manglede ikke fastlavnsboller!
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Hansted-Egebjerg Lokalråd: Nye borde/bænkesæt ved Vandværkssøen
Af Yvonne Christiansen

Vandværkssøen og skoven er et 
eftertragtet ud  ugts mål for både 

børn og voksne.
Mange har i tiden løb nydt en frokost 
eller kaffen med udsigten over den 
skønne sø med alle naturens herlighe-
der.
Ind i mellem kunne der være for få si-
depladser. Og et ønske fra dagplejere 
var også at få nogle borde/bænke lidt 
væk fra søen af hensyn til sikkerheden 
for vandet, men også for svanefar, når 
han ville passe på sin unger.
Derfor har vi i lokalrådet i samarbejde 
med Horsens Kommunes Teknik og 
Miljø Naturafdelingen fået placeret 10 
borde/bænkesæt omkring søen og par-
keringspladsen.
Og hvor kom pengene fra?  Pengene til  
Borde/bænke samt til opsætningen har 
vi i søgt og fået bevilget af SAMBY 
(Samarbejdende Bysamfund i Horsens 
Kommune).
Borde/bænkene. Er lavet af unge på 
produktionsskolen i Horsens, som bli-
ver beskæftiget med meningsfuldt ar-
bejde i stedet for at gå ledige.  
Lægning af  iser og fastgørelse af 
Borde/bænke. Er lavet af vor lokale 
Entreprenøren Lars Madsen.
Vi håber mange vil nyde de nye borde/
bænkesæt og den dejlige natur.
Yvonne A. Christiansen
Egebjerg-Hansted Lokalråd
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Hansted-Egebjerg Lokalråd: Frederik Bajer og dragonernes indsats i 1864 fejret på Bavnehøj
Af Hans Kurt Jacobsen

150 års dagen for Frederik Ba-
jer og dragonernes indsats 

i Egebjerg blev markeret  ot på Bav-
nehøj den 10. april 2014. 
Forsvarsbrødrene, den danske Dra-
gonforening og Marineforeningen var 
mødt op med faner. Ikke mindst de Jy-
ske Landsoldater gav med deres opvis-
ning med autentiske uniformer, våben 
og signalhorn de fremmødte en følelse 
af 1864.
Flere end 100 havde trodset kulden og 
lyttede til fortællingen, om hvordan 
løjtnant Frederik Bajer og dragonerne 
 k preusserne til at trække sig fra  Ege-

bjerg og Horsens, som ellers var blevet 
besat.
Frederik Bajer og hans mænd var i 
klart i undertal, men en taktik hvor sol-
daterne rykkede rundt,  k fjenden til at 
tro, at der lå en stor, dansk hær og ven-
tede bag bakkerne ved Egebjerg, og i 
sidste ende  k det standset preussernes 
fremmarch og plyndringstogt fra det 
besatte Horsens.
Mindehøjtideligheden var arrange-
ret af Hansted-Egebjerg Lokalråd og 
foreningen BROEN. Formand for 
lokalrådet, Hans Kurt Jacobsen bød 
velkommen. Formand for foreningen 

BROEN, Flemming Fløe Pedersen for-
talte om baunehøje og brugen af bau-
ner som signal, når fjenden blev obser-
veret. Hans Thomsen tændte baunen. 
Allan Skou Larsen fortalte levende 
historien, som den udviklede sig i da-
gene før og den 10. april 1864 samt om 
Frederik Bajers virke efter krigen som 
folketingsmedlem og meget aktiv i in-
ternationalt fredsarbejde. Han modtog 
Nobels fredspris i 1908.
Borgmester Peter Sørensen afslørede 
en mindesten ved Bavnehøj. Stenen 
er lavet af den lokale stenhugger Hans 
Vissing Andersen.
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Hansted-Egebjerg Lokalråd: Besøg på det nye biogasanlæg
Af Flemming Fløe Pedersen

Fredag den 2. maj havde Horsens 
Bioenergi a/s inviteret alle naboer 

til fremvisning af anlægget. Hansted-
Egebjerg lokalråd var også inviteret, og 
herfra var vi 4 repræsentanter.
Byggeriet er godt i gang, men man er 
kun midtvejs i projektet. Firmaet har 
ment, at det er godt med offentlighed 
og informationer om de tiltag, der sker
Vi blev budt velkommen i den store 
ankomsthal af direktør for Horsens 
Bioenergi, Klaus D. Johansen. Han 
gennemgik lidt om baggrunden for an-
lægget og præsenterede den eneste an-
satte, på nuværende tidspunkt, driftsle-
der Henrik Bie.
Det blev oplyst, at der kun skal ansættes 
6 personer, heraf 3 chauffører, der skal 
køre de specialbyggede tankbiler, der er 
bestilt.
Der er kontrakt med 23 lokale land-
mænd, der skal levere gyllen, der skal 
forarbejdes.
Projektleder Rene Helbo, viste os rundt 
på anlægget. Vi kom bl. a. ind i de me-
get store tanke, også kaldet reaktorerne. 
Vi var vist alle glade for, at tankene 
endnu ikke havde været i brug.
Der bygges stadig, og bl. a. manglede 
DONGs tanke, der skal rense de sidste 
affaldsstoffer ud af biogassen, så den 
bliver så ren, at det kan indgå i natur-
gasforsyningen.
Restaffaldet efter biogasprocessen kan 
bruges som gødning på markerne og vil 
så ikke have den ubehagelige lugt som 
kendes fra udbringning af gylle. Mindst 
80 % af alle lugtgener forsvinder helt.
Byggeriet er nået midtvejs i anlæggel-
sen.
Vi blev til slut beværtet med pølser, øl 
og sodavand.
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 MINE ERINDRINGER FRA HANSTED OG EGEBJERG i årene 1950 – 1965
Af Jan Sohn

Jan Sohn (f. 1945) er søn af 
Henning og Grete Sohn. Han 
blev udlært murer i Hansted og 
uddannede sig senere til social-
rådgiver og bor nu i Holbæk. 
En af hans brødre er folketings-
mand Ole Sohn.

Da jeg for 3 år siden begyndte at nedskrive erindringer 
fra mine barne- og tidlige ungdomsår var disse ude-

lukkende tiltænkt mine børnebørn som, af gode grunde, 
ikke vidste noget om den tid deres bedstefar voksede op i.
Jeg  k ideen en dag, jeg havde hentet et af dem efter sko-
letid. Hannah begyndte at fortælle om et middelaldertema, 
som de arbejdede med i forbindelse med et arrangement, 
vi kalder ”Middelalderdage i Holbæk”. Hun syntes, det var 
vildt spændende.
”Levede du og mormor den gang”, spurgte hun. Jeg tror 
hun blev lidt skuffet, da jeg måtte tilstå at, det gjorde vi 
ikke. 
Jeg er 60 år ældre end mine ældste børnebørn, men selv om 
jeg ikke er født i middelalderen, så var det andre tider, da 
jeg var barn. Dengang  k børn lov til at være børn uden at 
være overvåget af forældrene stort set hele døgnet, bortset 
fra den tid de er i skole.
Hannah så overrasket og uforstående på mig, da jeg fortalte 
hende, at da jeg var 7 år, havde vi ikke fjernsyn.
”Jamen, morfar. Hvad så I så på?”
”Vi så ikke på noget. De voksne hørte måske radio eller 
læste avis og vi børn legede eller spillede bold med hinan-
den”.
Første gang jeg så fjernsyn, var jeg 12 år. Det var i 1957, 
hvor jeg var med min mor og far på besøg hos skolens pe-
del, Ejler Steffensen og hans kone, som havde anskaffet sig 
et apparat. Vi så ungarnsindsamlingen, hvor man indsam-
lede penge for at afhjælpe nøden i Ungarn, som Sovjetunio-
nen havde besat året før.
Jeg var også med far nede hos førstemejerist Therkildsen på 
mejeriet nogle aftener, hvor vi så 6-dagesløb. Vi børn lå på 
gulvet under tobakstågerne og fulgte med, så godt vi kunne. 
Hjemme  k vi det første fjernsyn i 1961.
Det blev til en længere snak om min barndom og ungdom, 
og da Hannah var blevet hentet af sin mor, begyndte jeg 
at skrive mine erindringer om min ungdom i Hansted og 
Egebjerg.  

Barndom i Hansted
Jeg blev født i februar 1945. Min mor og far, Grete og Hen-
ning Sohn boede i Nr. Aaby på Fyn, hvor min mor var læ-
rerinde og min far var ansat i en herreekviperingsforretning. 
I krigens sidste måneder var min far nødt til at gå under jor-
den, og da mor gerne ville føde sit første barn i trygge om-
givelser, rejste hun med toget fra Nørre Aaby til Horsens, 
hvor mine morforældre boede i Thorsted. Min morfar, Aage 
Liep, der var overlærer på Ingeniørskolen i Horsens, havde 
købt den gamle præstegård, som var et stort hus, hvor der 
var plads til hele familien. Da den korte barselsorlov var 
slut, var krigen også slut, og far kom hjem igen.
fter nogle år ville min mor og far gerne tilbage til Jylland 
igen, og i 1950 søgte mor en lærerstilling med bolig ved 
den forholdsvis nye Lundum-Hansted Centralskole, og hun 
blev inviteret til en samtale med sognerådsformanden, som 
jeg tror, var Nikolaj Carlsen, og kæmneren Alf Hansen. Da 
mine forældre havde set skolen, kørte de i kæmnerens Ci-
troën afsted for at bese lærerboligen.
Den lå i en lavning mellem Egebjerg og Rådved og var 
kommunens fattighus. Efter mors udlægning var huset sær-
deles reparationstrængende og hun nægtede at stå ud af bi-
len for at tage bygningen i øjesyn og forlangte at blive kørt 
tilbage igen.

Barneår i Hansted gamle Skole
Så blev mine forældre kørt til Hansted, hvor der var en 
2-etagers lejlighed i den gamle skole, som ligger ved siden 
af Hansted Hospital. Denne lejlighed var tilfredsstillende 
trods det, at der var lokum i gården, men det blev lovet, at 
der hurtigt ville blive installeret et af de moderne vandskyl-
lende toiletter, og det blev der også.
Det var min far glad for. Han skulle nemlig bære tønden 
over gården til kirkens affaldsplads, hvor han måtte dække 
indholdet med grene, visne blomster og kranse fra kirke-
gården.
Den gamle Skole ligger lige ved siden af jernbanen, og når 
togene kørte forbi, rystede kopper og tallerkner i skabe og 
skuffer. Efter nogen tid hørte vi det ikke mere. Vi vænnede 
os hurtigt til larmen.
Jeg og min kammerat, Leif Kristensen, som er søn af Her-
mann og Marie Kristensen, som boede i Hansted, lagde 
somme tider en 2-øre på jernbaneskinnen, og når lokomoti-
vet havde kørt over den, var den lige så stor som en 5-øre. 
Mandskabet på lokomotivet ville ikke have det, så fyrbøde-
ren kastede nogen gange kulstykker efter os.
Hansted Hospital havde den gang et mindre svineopdræt, 
og når der skulle slagtes i vaskehuset, stod vi drenge og 
trykkede næserne mod ruden for af få det hele med. Den 
stakkels gris blev hængt levende op i bagbenene, hvad den 
ikke brød sig om, så den hylede og skreg. En træbalje blev 
skubbet ind under grisen, og Kaj Slagter skar halsen over på 
den, og så hørte skrigene op. Mens blodet løb ud af dyret, 
rørte en af de gamle rundt i baljen, mens en anden hældte 
havregryn i blodet, der skulle blive til blodpølse og andre 

Mine erindringer fra Mine erindringer fra 
Hansted og EgebjergHansted og Egebjerg
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            MINE ERINDRINGER FRA HANSTED OG EGEBJERG i årene 1950 – 1965
              Af Jan Sohn

gode ting.
Når far kom hjem fra arbejde på en sådan slagtedag, gjorde 
han sig ofte et ærinde over til hospitalets køkken, hvor han 
spiste blodpølse med sirup. Hele livet igennem fastholdt 
han, at blodpølse var det bedste han vidste. Jeg har aldrig 
smagt blodpølse, for jeg har både hørt og set, hvordan den 
laves.

Frøken Winther i Hansted
Overfor Jens Karl Hansens tømrerværksted på Hansted-
vej ligger et lille bindingsværkshus lidt tilbagetrukket i en 
frugthave. Her boede frøken Anna Winther. Hun var uddan-
net sygeplejerske og havde arbejdet som sådan under en 
krig i Tyrkiet i begyndelsen 1900-tallet.
Det må have været i 1915, hvor det tyrkiske folkemord på 
armenierne fandt sted. Nu drev hun, på sine gamle dage, en 
lille forretning med pålægsvarer, leverpostej og pølser.
Frk. Winther var en stor dyreven, som havde en mængde 
katte og en lille, sort hunhund af ubestemmelig race, som 
hed ”Lyt”. Når den var i løbetid, smurte frk. Winther petro-
leum på hundens bagparti, fordi hun mente, at lugten mind-
skede hanhundenes interesse for ”Lyt”.

Metoden virkede ikke altid efter hensigten og så løb vi op 
til hende og råbte: ”Frøken Winther, frøken Winther, din 
hund er kørt tør for benzin. Der står en anden hund og skub-
ber bag på”.
”Uh, I slemme, slemme drenge”, sagde hun og engang 
imellem  k vi en rød pølse for oplysningen.
Vi drenge  skede en del i Hansted å. De små skaller og 
aborre, vi fangede gik ikke til spilde. Vi samlede dem i en 
spand og bar dem op til frk. Winther, som  k fangsten til 
kattefoder.
Hun må have været omkring 80 år, da hun lukkede sin for-
retning. Carl Sig og jeg murede hendes butiksvindue til og 
dermed sluttede en æra i Hansteds handelsliv, for derefter 
var der kun købmanden, brugsen og bager Andersen tilba-
ge.

Lundum-Hansted Centralskole
Min lillebror, Steen, blev født mens vi boede i den gamle 
skole. I 1952, det sidste år, vi boede der, begyndte jeg i 
Lundum-Hansted Centralskole, den nuværende Egebjerg-
skole. Her gik jeg i 3 år, og den lærer, jeg husker bedst 
bortset fra min mor, er frøken Hansen, som hed Elna til for-
navn og boede ved siden af os i den gamle skole i Hansted. 
Hende havde vi bl.a. i et fag, som hed papirsløjd, hvor vi 
sad og foldede musetrapper og andre ting, mens hun fortal-
te om sin barndom ved et fyr, hvor hendes far havde været 
fyrmester. 
En anden lærer hed Bøtker-Rasmussen. Han havde et iltert 
sind. I en sangtime, hvor Hans Jørgen fra Petersholm ”kom 
til” med høj og klar stemme, at synge: ”Op af brøndens 
klare vand, trækker jeg min tissemand”. Bøtker, der spil-
lede violin, blev helt vild og slog Hans Jørgen så hårdt i 
hovedet med violinbuen, at den knækkede, og den stakkels 
dreng var viklet ind i hestehår. Efter den dag kunne vi ikke 
lide Bøtker-Rasmussen.
Den lærer jeg husker allerbedst er skoleinspektør Knudsen, 
som var den første inspektør på Lundum-Hansted Central-
skole. Han var noget så sjældent som pædagog, han kunne 
lide børn, og så kunne han fortælle. Jeg kan stadig se stenal-
derfamilien for mig, der opretholdt livet med enkle redska-
ber lavet af sten, ben eller træ og var klædt i dyreskind. Det 
er Knud Knudsen, der har skabt min interesse for historie.
Han blev pensioneret i 1958 og man kan sige, at han vendte 
tilbage til udgangspunktet, idet han  yttede tilbage til den 
gamle skole i Hansted, hvor han blev ansat som førstelærer 
i 1929. 
Her mødte jeg ham igen nogle år senere, da jeg var kommet 
i murerlære og skulle lave noget reparationsarbejde i hans 
lejlighed.

Frugtplantagen
Vi boede kun 2 – 3 år i Hansted. Min lillebror Steen blev 
født der, og på grund af familieforøgelsen  yttede vi ud på 
frugtplantagen på Hansted Mark, hvor Christian Schmidt 
havde en stor bungalow, hvoraf han kun benyttede en lille 
del.

Hansted gamle skole ligger ved siden af Hansted Kloster og var 
i funktion fra 1868 til ca. 1946. Den rummede både skolestue og 
lærerbolig. Foto maj 2014 Mogens Kirkegaard

Billedet af frk. Winther blev bragt i forbindelse med en avisom-
tale i Aarhus Stiftstidende 8/4 1962 med overskriften: ”Forårs-
glade jyder fortæller”, hvor også andre Hanstedbeboere blev 
fotograferet og udtalte sig.” Avisudklip lånt af Hansted Sognearkiv.
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Christian sagde allerede den første dag, at vi børn måtte spi-
se alle de æbler, pærer, blommer og tomater vi orkede, og 
det gjorde vi så. Det var et dejligt sted, selv om der var langt 
at cykle til skole, især om vinteren, men heldigvis kunne 
jeg ofte følges med mor, i hvert fald den ene vej.

Det nye hus i Egebjerg
Min far havde købt en byggegrund på Egebjerg Bakke tæt 
ved skolen, og han gravede selv kælder og sokkel, så det 
var mange hundrede læs jord, der skulle  yttes med trille-
bør. Murermester Thomas Pedersen i Hansted stod for mu-
rerarbejdet og Jens Karl Hansen for tømrerarbejdet.
Her blev mine to yngste brødre Ole og Peter født. Det er 
dog ikke helt rigtigt, for alle mine brødre blev født på Frø-
ken Damgaards Fødeklinik i Thorsvang.

Skolen på Hulvej
I sommeren 1957  yttede vi ind i det nye hus på Egebjerg 
Bakke, og jeg begyndte på Horsens private Real- og For-
beredelsesskole, som lå i Hulvej. Hvordan skolen er i dag 
ved jeg ikke, men da jeg gik der, var det et forfærdeligt sted 
med gamle lærere, som alle havde det til fælles, at de ikke 
brød sig om børn, måske lige med undtagelse af skolein-
spektøren, Svend Aage Halskov. Ham havde vi i historie et 
par år. Jeg har åbenbart været heldig med historielærere, for 
Halskov var også en glimrende fortæller, og når han blev 
ivrig, bed han i tavlekridtet, så hans jakke var dækket af et 
 nt lag hvidt støv.

Jeg husker engang, han fortalte historien om Christian den 
Syvende, dronning Caroline Mathilde og kongens livlæge 
Struensee, som blev halshugget og lagt på hjul og stejle, 
fordi han havde haft et utilbørligt forhold til dronningen.
Vi drenge øjnede omgående noget frækt og spurgte ivrigt 
ind til, hvad et utilbørligt forhold var for noget. Her blev 
Halskov helt rød i ansigtet, så fortvivlet ud over klassen og 
stammede, at Struensee havde gjort noget, som han ikke 
skulle have gjort og at vi, især drengene, skulle tænke os 
godt om, når vi blev ældre og passe på, at det ikke skulle gå 
os på samme måde.
Horsens private- og Forberedelsesskole var ikke en skole 
for mig, og jeg besluttede at komme derfra ved først givne 

lejlighed.

Murerlærling
Den lejlighed kom i det sene efterår 1960. Jeg vidste, at mu-
rermester Thomas Pedersen i Hansted havde fået en lærling 
udlært og skulle have en ny. Jeg cyklede ned for at spørge, 
om han ikke kunne bruge mig. Det kunne han godt og sagde, 
at han ville komme op og tale med min far allerede samme 
aften.
Om aftenen, mens vi sad og spiste, sagde jeg nærmest hen-
kastet, at jeg var kommet forbi Thomas Murer, og han havde 
spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at komme i lære hos 
ham.
Mor lagde begge hænder på bordet og kiggede på mig og 
sagde: ”Det sagde du naturligvis nej tak til, for det kan der 
ikke være tale om”. Hun sagde det med en stemme, der ikke 
inviterede til modsigelser, så jeg spiste hurtigt færdig, sagde 
tak for mad og skyndte mig over i skolens gymnastiksal, hvor 
jeg spillede badminton 2 aftener om ugen i vinterhalvåret.
Da jeg kom hjem, kunne jeg mærke at Thomas havde været 
der, for jeg fornemmede straks en noget trykket stemning. 
Far, der selv som ung gerne ville have været murer som sin 
far, havde overbevist mor om, at det nok ikke var det værste, 
der kunne ske og jeg  k at vide, at han og Thomas havde 
aftalt, at jeg skulle starte den 4. januar 1961.
Hidtil havde lærlinge gået på aftenskole for at tilegne sig 
fagets teoretiske del, men jeg skulle starte med 3 måneders 
dagskole. Den anden lærling Carl Sig, som var et par år læn-
gere fremme, måtte fortsat cykle til Horsens om aftenen. Det 
var han ikke glad for og fandt, at det var stærkt uretfærdigt.

Brevsamlingssted i Egebjerg
Carl Sigs mor var enke efter murermester Sig, der døde 
under en arbejdsulykke i forbindelse med opførelsen af 
Lundum-Hansted Centralskole. Hun bestyrede det lokale 
posthus eller brevsamlingssted, som det hed. Det lå 4 el-
ler 5 huse nord for brugsen og havde sit eget poststempel: 
EGEBJERG PR. HORSENS. 
En sommer skulle min kæreste på en meget lang sommer-
ferie i Italien med sine forældre, mindst 3 uger skulle hun 
være væk. 
Efter en uge ringede jeg til Carls mor og spurgte, om der 
måske var kommet et kort til mig fra Italien. Det var der 
ikke. Næste aften ringede hun til mig og fortalte, at nu var 
det kommet, og spurgte om jeg ville hente det med det sam-
me, eller om hun skulle læse det for mig.
Det var en smuk service, som postvæsenet for længst er 
gået bort fra, men Carls mor vidste, at det var vigtigt for 
mig at få postkortet hurtigst muligt.

Skolebyggeriet i 1962
Thomas Pedersen drev en solid og alsidig murerforretning 
og havde mange forskellige opgaver. Byggeriet tog lang-
somt fart i de år, vi byggede nye huse, kostalde, reparati-
onsarbejde og vi kalkede kirken i Hansted både udvendigt 

Familien Sohns hus på Egebjergvej fra 1957, der senere blev ud-
videt for at rumme far og mor og  re drenge. Foto maj 2014 MK.
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og indvendigt, lige som vi havde en del arbejde på Hansted 
Hospital. Det største byggeri jeg har været med til, er den 
skolebygning som ligger på skolegårdens sydside.

Den blev bygget i 1962 – 63 og underetagen var tænkt som 
beskyttelsesrum, så etageadskillelsen er, så vidt jeg husker, 
40 centimeter tyk. Der skulle bukkes og bindes en masse 
jern og blandes en masse beton til det gulv. En morgen kør-
te en stor lastbil med anhænger begge læssede med 5o-kilo 
sække med cement. De to arbejdsmænd, Adolf og Hans, 
Carl Sig og jeg måtte losse alle sækkene. Jeg kunne dårligt 
bære en sæk, men Adolf og Hans, som på det tidspunkt var 
omkring 65 år gamle, tog en under hver arm. Om aftenen, 
da jeg kom hjem, var jeg så træt, at jeg gik på hovedet i seng 
og sov uafbrudt til næste morgen.

Som yngste lærling måtte jeg mindst en gang om dagen gå 
i brugsen efter øl, sodavand, og hvad der ellers var brug 
for. Jeg blev medlem i brugsen og efterhånden som bygge-
riet skred frem og  ere håndværksgrupper blev involveret, 
måtte jeg køre varerne i trillebør. I 1963 var jeg blandt de 
brugsmedlemmer, som  k udbetalt den største dividende.

Jens Karl Hansen redder mit liv
Der var nok at lave, måske bortset fra vintermånederne. Så 
ryddede vi op på murerpladsen, rensede forskallingsbræd-
der eller rettede søm ud, som vi havde brugt til forskallings-
arbejder i årets løb. De kunne sagtens bruges en gang til.
Vi havde et tæt samarbejde med tømrermester Jens Karl 
Hansen og det skete at jeg, når det var koldt om vinteren, 
blev sendt op til Jens Karl for af lave nogle stiger eller en 
savbuk eller noget andet, vi kunne bruge på pladsen. Det 
var jo rart at være i et opvarmet værksted.
Jeg husker en større ombygning på Hansted Hospital, hvor 
køkken  øjen skulle restaureres og der skulle bygges et an-
tal værelser til de unge piger, som arbejdede der.  
En morgen stod jeg på nogle brædder og berappede en gavl 
indvendigt og var godt tilfreds med livet, indtil der lød et 
brøl nede fra gulvet. Det var en stor smed fra Horsens, som 
var rasende over, at jeg havde spildt mørtel ned over hans 
rør og  ttings.

Han fandt en stige og råbte at, nu kom han op og bankede 
mig. Så lød Jens Karls stemme: ”Du rør ikke drengen”! Den 
dag reddede Jens Karl reddede mit liv.
Uheldigvis gentog det samme sig næste formiddag, da jeg 
stod og berappede den anden gavl, men da var det Jens Karl, 
som råbte. Han havde nogle brædder liggende nedenunder, 
som havde fået samme tur som smedens rør.
”Hvad helvede bilder du dig ind?” ”Nu skal jeg den onde 
lyne mig give dig en røvfuld.” Jens Karl var i fuld fart på 
vej op ad en stige og jeg sprang fra hanebånd til hanebånd 
med en rasende tømrermester efter mig.
Pludselig råbte smeden: ”Jeg troede ikke, vi måtte banke 
drengene”.
”Det gælder sgu da ikke for mig”, råbte Jens Karl og fort-
satte forfølgelsen.
Jeg nåede velbeholdent hen i den anden ende, hvor der hel-
digvis stod en stige, som jeg forsvandt ned ad og for en 
sikkerheds skyld lagde jeg den ned, så Jens Karl ikke kunne 
komme videre i sin menneskejagt.
Som voksen mødte jeg mange gange Jens Karl Hansen, in-
den hans alt for tidlige død, og nogen gange talte vi om 
episoden den gang på hospitalets loft.
”Jeg havde banket dig, hvis du ikke havde været så hurtig”, 
sagde han engang, men jeg har aldrig været i tvivl om, det 
havde han ikke gjort. 

Rejsegilde
Det var også i min læretid, vi byggede Olaf Palmelunds 
store, gule hus, som han lod opføre lige syd for deres fami-
liens gård ”Egesholm”, som han havde solgt i 1962. Går-
dens bygninger blev revet ned nogle år senere for at give 
plads til den nye Brugs.
Den gang var det almindeligt, at der blev afholdt et rejse-
gilde, når murene var byggede og spærene rejst.
Jeg har altid syntes, at der er noget både muntert og højti-
deligt over et rejsegilde. Sådan var det også ved familien 
Palmelunds nye hus. Jeg boede hjemme gennem min lærer-
tid og da dagen, oprandt, havde mor ikke bare vasket mine 
murerbukser men også strøget dem så der var pressefolder, 
men hun havde også pudset mine træsko.  Det var ret pin-
ligt.
Bortset fra mine nystrøgne murerbukser med pressefolder 
var alt, som det skulle være. Der blev holdt taler af arkitekt, 
håndværkere og bygherre. Den of  cielle del af rejsegildet 
sluttede med hurraråb for den smukke bygning. Derefter 
var der et traktement, der bestod af øl og røde pølser i rige-
lige mængder. Efter et sådant rejsegilde var der ikke mange 
pressefolder tilbage i mine hvide murerbukser.
Dette er nogle erindringer fra de gode barne- og ungdomsår, 
jeg havde i Hansted og Egebjerg, og da lejligheden byder 
sig, vil jeg gerne dele dem med BROEN´s læsere og ønsker 
alle en god sommer.
Jan Sohn

Denne  øj af Egebjergskolen blev opført 1962/63 og ses her fra 
syd. Foto maj 2014 Mogens Kirkegaard
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 KFUM SPEJDERNE: Peter Pedel - tur   
Af: Maria Kjær, bæverleder 

Bæverne og ulvenes årlige fællestur 
stod i år i Peter Pedals tegn med 

sjove opgaver og abegryde til aftensmad. 
Søndag var spejderne højt oppe i et træ.

Fredag den 7. marts mødtes ulvene 
på Kvisten for at tage på forårstur i 
Olufsborghytten i Sondrup. Den første 
aften gik med at indlogere sig, spise de 
medbragte madpakker og ellers bare 
hygge med spil og sjov. 

Lørdag morgen startede med solopgang, 
 aghejsning og morgenmad. Ikke længe 

efter ankom bæverne til hytten. Temaet 
for hytteturen var Peter Pedal, så vi gik 
alle i gang med at  ette abehaler af stof. 
De skulle nu bruges til haleleg ude på det 
store græsareal foran hytten.

Efter en tiltrængt frokost var det tid til at 
alle skulle på Peter Pedalløb. Spejderne 
blev delt op i 5 grupper på tværs af 
enhederne, og skulle nu igennem 6 
poster. De skulle blandt andet lave 
samarbejdsøvelse, skyde balloner ned 
med pinde og lave dyr af naturmaterialer. 
Efter et vellykket løb, var det tid til kage 
og fri leg for børnene. 

Peter Pedal tur
Til aftensmad  k vi lækker ”abegryde”, 
og herefter var de  este så trætte, at de 
var klar til at gå i seng. Men ikke en 
spejdertur uden lejrbål og natløb! Vi 
holdt indendørs lejrbå,l hvor vi sang 
forskellige sange og legede sanglege, 
og her efter skulle de alle sammen ud og 
 nde noget frugt til Peter Pedals livret 

- abemad (frugtsalat). Der var hængt 
en masse re  ekser op i området og 
ved nogle af disse hang der frugt, som 
børnene skulle tage med ind, så vi kunne 
få frugtsalat. Ikke alle var helt trygge 
ved at skulle gå ude i mørket, men alle 
klarede det rigtig  ot! Da vi havde fået 
samlet alt frugten og fået lækker abemad, 
var det lige på hovedet i seng.

Søndag efter morgenmad og  aghejsning 
var det tid til dagens hovedaktivitet -: 
klatring. Jonas og Patrick fra Klan Ignis 
havde været så søde at komme og hjælpe 
os med dette. De forskellige familier og 
bander skulle skiftes til at klatre og mens 
de gjorde det, kunne de andre enten 
vælge at lege ”skovsøen”, hvor man skal 
komme igennem en bane uden at ramme 
i ”søen” eller man kunne lave karto  er 
med æg i over bål. 

Klatringen var det helt store højdepunkt, 
og alle skulle mindst prøve at have 
klatreselen på. Hvis man så ikke havde 
lyst til at klatre op, var det ok. Alle 
spejdere på nær én klatrede op i træet - 
de  este helt til tops, som var 12 meter 
over jorden. Sejt! Børn der inden de 
skulle op, var sikre på de ikke turde 
pga. højdeskræk, klatrede der opad, og 
det var en rigtig god oplevelse, både for 
børnene, men også for os som ledere. 
DE VAR SÅ SEJE!

 Tak for endnu en dejlig tur (denne gang 
med fantastisk forårsvejr), og tak til 
alle forældrene for hjælp med kørsel, 
bagning og madlavning.  
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KFUM SPEJDERNE: Juniorspejderne på tur 
Af: Carsten Bai, juniortropleder

I   marts måned drog 10 friske juniorspejdere og deres 
ledere til Bjørnebo ved Hørning. 

Vel ankommet til hytten blev madpakkerne spist og så 
stod den på rosinløb - patruljerne skulle konkurrere i 
højdemåling, stafet, balancegang og  ytning af (rosin)gift. 
I alle opgaverne indgik rosiner - pointene var rosiner, men 
præmierne var lidt slik.

Efter løbet havde vi pejsehygge med sange, gæt og grimasser 
og sukkerknalde  ytning, inden vi  k Idas lækre kage og 
skulle i seng med godnathistorie – og overraskende hurtigt 
blev der ro.

Lørdag formiddag stod på kompasøvelser og nivellering 
(højdemåling) - begge dele var spejderne super gode til.

Efter frokost lavede vi stearinbomber (rullet avisside, som 
dyppes i stearin), som vi bagefter brugte som tændbriketter 
til bålet. Vi skulle nemlig lave bål, fordi vi skulle varme 
kakao. Vores eftermiddagskaffe var nemlig boller, kage og 
varm kakao med  ødeskum - lækkert.

Vi hjalp hinanden med aftensmaden, som var pitabrød, og 
bagefter havde vi pejsehygge, hvor spejderne selv havde 
forberedt et par sketches. Bagefter skulle de på smuglerløb 
ude i den mørke skov - lidt spændende for nogle at være ude 
i mørket, men alle klarede det  nt. Da vi kom ind var der 
pølser og brød til natmad, og så var det på hovedet i seng.

Søndag skulle vi gøre rent i hytten - kedeligt, men vi nåede 
også en omgang Kongespil, inden vi blev hentet efter endnu 
en hyggelig, sjov og udfordrende juniortur.

På turen blev spejderne spurgt, hvorfor det 
er fedt at være juniorspejder - her er svarene:

   Vi må hugge brænde
   Vi må gå med dolk
   Vi er på ture
   Vi klatre i træer
   Vi har pejsehygge
   Vi laver huler i køjesengene
   Vi samarbejder
   Vi leger på skrænterne
   Vi er meget ude i naturen
   Vi bliver udfordret
   Vi har sjove stafetter
   Vi laver bål
   Vi altid   nder en løsning

Juniorspejderne på tur
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Per Larsen og Gustav Mathiasen  k 
i januar tildelt en 25 års stjerne hos 
KFUM-Spejderne i Egebjerg. Det vil 
sige at de har været medlemmer af 
KFUM-Spejderne i 25 år, og for begges 
vedkommende er alle de 25 år brugt hos 
KFUM-Spejderne i Egebjerg.

Jeg satte i den forbindelse både Per og 
Gustav i stævne for at høre lidt om deres 
mange spejderår, få et indblik i hvad der 
har drevet dem indtil nu og resultatet af 
vores møde kan du læse herunder.

Hvordan startede det for jer?
Gustav og Per fortæller begge, at det hele 
startede da en ven trak dem med til deres 
første spejdermøde som 8 årig. Her blev 
de begge hurtigt fanget af de spændende 
aktiviteter, udendørslivet og det gode 
kammeratskab.

Hvorfor er I blevet ”hængende” så 
længde?
På dette spørgsmål svarede Gustav 
prompte, at: 
”Jeg synes bestemt ikke jeg er blevet 
hængende, for der har hele tiden været 
nye udfordringer at kaste sig ud i. Selvom 
jeg har været med i 25 år føler jeg stadig, 
at der er masser af spændende projekter, 
hvor jeg kan byde ind med noget og 
samtidig lære noget nyt. Noget af det jeg 
personligt er mest fanget af som spejder, er 
de udviklingsmuligheder man hele tiden 
bliver præsenteret for, både hvad angår 
fysiske færdigheder, men også de mere 
indadvendte og personlige færdigheder.”

 KFUM SPEJDERNE: Meget i rygsækken efter 25 år som spejder    
Af: Tanja S. Jensen, gruppeassistent 

Og Per fortsætter: 
Som barn syntes jeg, som de  este andre, 
at spejderarbejdet var sjove aktiviteter, 
jeg gerne ville være en del af, men som 
ung og voksen er jeg blevet klar over, at 
formålet bag alle spejderaktiviteterne 
faktisk handler om at udvikle den 
enkelte spejder til et ”helt menneske”, 
som det så  nt hedder. 

At være spejder er en konstant udviklings- 
og læringsproces på mange forskellige 
områder, og det er nok det, der har gjort, 
at jeg i alle årene og stadig synes, det er 
spændende og udfordrende. 

Spejderarbejdets formål er overordnet 
set bl.a. at udvikle hele mennesker, der 
kan tage vare på deres egen udvikling og 
aktivt bidrage til det samfund, de er en 
del af. For KFUM-spejderne i Danmark 
betyder det, at spejderne gennem 
forskellige aktiviteter udvikles inden for 
5 områder: Fysisk, intellektuelt, socialt, 
åndeligt og følelsesmæssigt.

Den konstante udvikling
Som unge spejdere blev både Per og 
Gustav spejderledere, da det for dem, 
ligesom for mange andre, var et naturligt 
trin i den kontinuerlige udvikling.

Per fortæller: 
”Det at få lov til, i en meget ung alder, 
at prøve lederfunktionen og blive kastet 
ud i at skulle planlægge formålsfyldte 
aktiviteter, motivere og instruere andre 
samt at organiserer en lang række 
ting, var både spændende udfordringer 
og værdifuld erfaring, som senere 
har kunnet anvendes i mange andre 
sammenhænge.”

Ved siden af deres ledergerning har 
begge løbende været på en lang 
række kurser, hvor der ud over 
spejderfærdigheder, også er fokus på 
den personlige udvikling.

Kan I som voksen bruge det I lærer 
som spejder?
Som barn er det mest aktiviteter som 
knobbinding, kortlæsning, vandretur og 
madlavning over bål der forbindes med 
spejderlivet. 

En af de grundlæggende ideer bag 
spejderarbejdet er, at man som barn eller 
ung er inddelt i små grupper (patruljer), 
som så skal løse aktiviteterne sammen. 
Hver patrulje har en patruljeleder, der 
skal sørge for, at patruljen løser opgaven 
på den bedst mulige måde. 
”Det handler bl.a. om at udnytte alles 
stærke side, og at beslutningerne i 
patruljen træffes på demokratisk vis.”

fortæller Per og fortsætter:
”Alle de praktiske færdigheder som 
knob og båltænding er rare at kunne, 
men det er faktisk nogle helt andre 
ting fra spejderlivet, jeg virkelig sætter 
pris på som voksen. Nogle af de mere 
grundlæggende ting man tilegner sig ved 
at løse opgaver i patruljer, er evnen til at 
samarbejde med andre typer end dig selv, 
uddelegere opgaver, tage medansvar, 
lytte til andres meninger samt det at 
kunne instruere andre ligesindede. 
Jeg vil næsten sige, at jeg bruger disse 
grundlæggende spejderkundskaber 
dagligt, fx i mit arbejdsliv, hvor jeg skal 
arbejde sammen med mange forskellige 
mennesker, tage ansvar for mine opgaver 
og instruerer andre mennesker i deres 
opgaver. Det er selvfølgelig egenskaber, 
man kan få på mange måder, men det er 
ikke mange børnefritidstilbud, hvor man 
bliver skolet i det helt fra barns ben.”

Hvad har jeres spejderliv budt på af 
store oplevelser?
For både Per og Gustav har spejderlivet 
budt på mange ture og lejre, og de 
fortæller begge, at som barn handler 
det mest om weekendture væk fra mor 
og far, men som ung og voksen åbner 

Meget i rygsækken efterMeget i rygsækken efter 
25 år som spejder25 år som spejder
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spejderlivet også mange muligheder for 
internationale oplevelser. 

Gustav fortæller bl.a., at han som ung, var 
på en 14 dages spejderlejr i Taiwan, med 
 ere tusinde andre spejdere fra godt 150 

forskellige nationer. Under hele turen 
var deltagerne inddelt i patruljer af 8 
personer fra forskellige lande. Gustav var 
bl.a. i patrulje med spejdere fra Taiwan, 
England og Yemen. Dagligdagen samt 
alle lejrens aktiviteter foregik sammen i 
patruljen, og som Gustav udtrykker det:
”Her mødte jeg virkelig de andre kulturer 

og  k et kæmpe indblik i de andres måde 
at leve og tænke på. Det var en virkelig 
fed international oplevelse.”

Nyeste tiltag hos KFUM-Spejderne i 
Danmark og ligeledes hos Egebjerg 
spejderne er Familiespejd, hvor 
familier med børn 0-6 år kan deltage 
i spejderaktiviteter. Både Per og 
Gustav er blevet forældre, så mon 
ikke der er skabt grundlag for endnu 
en generation spejdere.

Gustav fortæller, at han som voksen også 
har været med til, at afvikle ugekurser for 
unge spejdere og til oplevelsen knytter 
han følgende kommentar: 
”Det var kurser, hvor 30-40 unge mellem 
17 og 21 år fra hele landet, der på en 
uges ophold skulle uddannes til at blive 
bedre ledere hjemme i grupperne. 
Kursusstaben, som jeg var en del af, 
instruerede deltagerne i instruktionsteknik, 
anerkendende ledelse, kon  ikthåndtering, 
team sammensætning osv. 
Det at instruere en  ok topmotiverede 
unge mennesker, i så relative teoretiske 
emner, var en virkelig spændende 
opgave. Dels blev man nødt til selv at 
blive skarp på stoffet, og sammenholdet 
instruktørerne imellem var virkelig noget 

unikt. Instruktørtjansen var som alt andet 
spejderarbejde frivilligt og ulønnet, men 
man bliver helt høj af den energi, der 
skabes menneskene imellem, og denne 
energi holder længe efter, og gør det det 
hele værd. Jeg følte virkelig den frivillige 
indsats gav mig noget igen, både hvad 
angår personlig udvikling og energi til 
mit liv uden for spejderlivet. Endnu en af 
grundene til, at jeg synes at spejderlivet, 
også som voksen, er rigtig fedt.

Fakta:
Spejderbevægelsen blev grundlagt for 
mere end 100 år siden, og der  ndes i dag 
mere end 28 mio. spejdere på verdensplan. 
I Danmark er der 59.000 spejdere.

Grundprincipperne i spejderarbejdet er i 
dag de samme som ved bevægelsens start, 
nemlig ”Learning by doing”, arbejdet i 
små grupper, den aktive brug af naturen 
og det fremadskridende program, hvor 
formålet er at udvikle hele mennesker.

Formålet med det hele er, udover at give 
børn og unge en aktiv fritid med mening, 
at gøre verden til et bedre sted.

Henning, Per, Tanja, NC, Michael, Betina og GustavHenning, Per, Tanja, NC, Michael, Betina og Gustav
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CenterrådetCenterrådet på på 
EgebakkenEgebakken
Adresseliste:
Formand: Arne Jensen 
Rådvedvej 77
Tlf. 40 12 90 43 / 75 65 62 24 
Næstformand: Lissi Voss Jepsen 
Hanstedvej 53 
Tlf. 27 14 53 96 
Kasserer: Elisabeth Pedersen 
Vesterhøjsvej 34 
Tlf. 30 88 25 20 
Medlem: Elly Juhl 
Askeholm 53
tlf. 20 83 62 29
Medlem: Bernt Striboll 
Gl. Egebjergvej 35 
Tlf . 75 656266 
1.supp. Jens Heering 
Buen 6 
Tlf. 75 65 64 41 
2. supp. ingen i øjeblikket
Medarbejderrepræsentant:
Aktivitetsmedarb. Dorte Strunge
Tlf. 24 95 90 24

EgebakkensEgebakkens 
VennerVenner
Bestyrelsens adresseliste:
Formand: Kristian Pedersen 
Tlf.31 95 67 90
Næstformand/Kasserer: 
Vagn Jensen Tlf. 75 65 64 47
Sekretær: Annelise Faber 
Tlf. 29 29 18 13
Best.medlem: Lis Stouby 
Tlf. 75 65 62 88
Best.medlem: Lene Bjerre
Tlf. 29 80 57 70
Medarbejderrepræsentant:
Aktivitetsmedarb. Dorte Strunge
Tlf. 24 95 90 24

EGEBAKKEN:

Ugeskema for sommeraktiviteterUgeskema for sommeraktiviteter 
på Egebakkenpå Egebakken

Sommer 
2014

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl. 9.30 Male-
hold

Gymna-
stik

Kl. 10.00 Gymna-
stik

Bowling

Kl. 13.00 Glas-
hold

Krolf

Kl. 13.30 Dart Cykel-
hold

Kortspil

OBS! INGEN AKTIVITETER I JULI

TamdrupbussenTamdrupbussen
Sommerens ture 
2014
Plejeboligerne TORSDAG:
Chauffør Alf
Afgang kl. 09.15  -  retur kl.11.15
  15. maj og 29. maj
                12. juni og 26. juni
  10. juli
               14. aug. og 28.aug
  11. sept. og 25.sept

Aktivitetscenter/plejeboligerne:
chauffører Niels og Børge 

Afgang kl. 13.00  -   retur kl.16.00
Onsdag   7. maj  Bygholm   
Tirsdag 27.   -     Fam. Søvang
Onsdag   4. juni  Snaptun
Tirsdag 24.   -      Alrø 
Onsdag   9. juli  Ud i det Blå 
Onsdag 23.   -  Ud i det Blå 
Tirsdag   5. aug.  Rørbæk
Onsdag 20.         -  Mossø 
Tirsdag   2. sept.  Sejs 
Onsdag 17.   -    Bazar Vest 

Tilmelding på liste
Kaffe medbragt fra cafeen 20 kr./pers. 
Ret til ændringer og overraskelser forbeholdes.



41BROEN Hansted-Egebjerg.dk JUNI 2014

Egebakke ns Venner

afholder bankospilafholder bankospil

Tirsdag d. 5/8 og 2/9 2014 
kl. 19.00

I cafeen på Egebakken

Salg af øl, vand og kaffe.

Alle er velkomne.

EGEBAKKEN: Aktiviteter
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EGEBAKKEN: Forårsfest på Egebakken
Af Leif H. Kristensen

Forårsfest på EgebakkenForårsfest på Egebakken
Forårsfesten den 24. marts på Egebakken, med 70 til-

meldte personer til spisning og en svingom, viser med 
al tydelighed, at der er gang i Egebakken, og at vi må håbe 
på at Egebakken snart udvides, det er der stærkt brug for, 
både i den daglige brug og til arrangementer og fester på 
Egebakken.
Formanden for centerrådet Arne Jensen bød velkommen og 
glædede sig over det store fremmøde til den årlige forårs-
fest.
Arne Jensen bød også velkommen til Egebakkens nye akti-
vitetsmedarbejder Dorte Strunge, som er tiltrådt sit arbejde 
på Egebakken d. 22 april. Dorte takkede og glædede sig 
til arbejdet på Egebakken. Dorte kunne se, at der var stor 
aktivitet i hverdagen. Allerede første dag var der møde i 
centerrådet, en time efter hun var mødt på sit nye arbejde 

på Egebakken, og nu var hun også til forårsfest. Hun kunne 
mærke, at der var en god stemning på Egebakken, så hun 
glædede sig meget til tiden fremover på Egebakken.
Arne bød velkommen til aftenens musikalske indslag duoen 
Hanne Rasmussen og Kenny Jensen fra Rådved, der spil-
lede klaver og en dejlig sprød klarinet tone til spisningen, 
og til dans efter spisningen.
Køkkenet på Egebakken havde til aftenens arrangement 
fremtryllet en dejlig salat med skovsyre, rød peber, chili, 
fetaost og oliven, råstegte kartoffelbåde og dejlig krydret 
kylling bryst, og dertil en dejlig sauce. Dessert islagkage/is-
bombe derefter kaffe småkager og et stk. chokolade. Bord-
dækningen i grønne/gule farver, ja en helt igennem dejlig 
og hyggelig forårsfest på Egebakken. Med et fyldt gulv af 
danseglade mennesker til kl 21.00. 

Den  otte borddækning i  ne forårsfarver Formand Arne Jensen byder velkommen  til 
Dorte Strunge
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