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IndholdMed dette nummer af BROEN tager 
vi afsked med vintermånederne 

og ser frem til de herlige forårsmåneder 
marts, april og maj. Bladets forside viser 
glade dagplejebørn på besøg i børneha-
ven. 
Bladets indhold er præget af, at vi nu nær-
mer os 150-årsdagen for, at Frederik Ba-

jer og 7-8 dragoner holdt en langt større preussisk styrke 
stangen på Bavnehøj. De  k den 10. april 1864 stoppet 
preussernes fremmarch og plyndringstogt fra Horsens, og 
Egebjerg undgik dermed at blive plyndret af preusserne. 
Som det fremgår på side 33, vil der blive gennemført et 
mindearrangement på Bavnehøj den 10. april 2014 kl. 
15.30. Der bliver rejst en mindesten for at ære og hylde 
Frederik Bajer og dragonenes indsats. 
I den anledning bringer vi en artikel om forsvaret af Ege-
bjerg skrevet af arkæolog og kulturhistorisk formidler Al-
lan Skou Larsen, som er tidligere Egebjerg-beboer. Des-
uden har vi genoptrykt Frederik Bajers egen artikel ”På 
observation i Horsensegnen 1864”, som er bearbejdet af 
Peder Pedersen og trykt i BROEN september 1995.
Bladet indeholder også en artikel skrevet af Mogens Kirke-
gaard om det samfund, han og hans kone Lise mødte, da de 
 yttede til Egebjerg i 1960 for at blive lærere på Lundum-

Hansted Centralskole.
Under kirkesiderne bringes et indlæg af Leif H. Kristensen 
om julefesten for pensionister. Leif beklager, at der er sket 
nogle brud på traditionerne. Blandt andet blev der ikke delt 
gaver ud til deltagerne i julefesten,  til gengæld skulle man 
ikke betale for kaffen. Nu er det jo sådan, at vi har fået et 
nyt menighedsråd og en ny præst, og at de ikke bare uden 
videre på alle punkter fortsætter som hidtil, har i hvert fald 
min fulde forståelse. Jeg vil foreslå, at sådan kritik rejses 
direkte over for menighedsrådet og/eller vores præst. 
Under Egebakken kan man læse, at Jytte Guldmann nu 
forlader Egebakken. Hans Thomsen har skrevet et dybtfølt 
takkebrev til Jytte for hendes betydning for Egebakken og 
Egebakkens Venner. Her fra redaktionen skal også lyde en 
varm tak til Jytte for et virkelig godt samarbejde og et held 
og lykke for fremtiden. 
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Hans Thomsen takker af
På sidste møde i Broen, den 5. februar 2014, takkede 

Hans Thomsen af som næstformand.
Hans Thomsen var en af idemændene til Broen, og har sid-
det i bestyrelsen i 26 år. De første 20 år som formand.
Hans har altid været en iderig og uhyre  ittig mand, kendt 
i hele lokalområdet.
Hans havde selv ytret ønske om at blive a  øst, efter de 
mange år som bestyrelsesmedlem.
Vi takker Hans for hans virke gennem årene, og vi håber 
stadig at kunne trække på hans viden og erfaring.
Da jeg blev ny formand for Broen, havde jeg stor hjælp fra 
Hans, så jeg takker dig for din støtte.
Tak for indsatsen, Hans.
Flemming Fløe Pedersen
Formand for BROEN
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 EGEBJERG SKOLEN: Skolefodbold 2014
Af Lene Koch

Skolefodbold 2014 - 1.ASkolefodbold 2014 - 1.A
Lørdag den 18. januar deltog 1.A. fra Egebjergskolen i 

skolefodboldturnering i Bankager Hallen. 
Luna, Ida, Mathias, Kristian, Marcus og Karl-Emil stillede 
op og skulle forsøge at hente guld hjem til klassen og skolen.
Holdet skulle spille  re indledende kampe  - alle modstandere 
fra andre 1. klasser/skoler i Horsens Kommune. Alle  re 
kampe blev vundet i suveræn stil; alle spillede det bedste de 
havde lært og der blev scoret masser af mål af både piger og 
drenge. Efter  re vundne kampe ventede  nalen. Der blev 
kæmpet og  ghtet, scoret masser af mål og holdet vandt 
også den kamp. 
Med 5 vundne kampe, en målscore på 27-0 og en hyggelig 
formiddag i Bankager med forældre, søskende og 
klassekammerater der var kommet for at heppe,  k de stolte 
elever guldmedaljerne hængt om halsen.

Flot kæmpet 1.A Marcus, Mathias, Kristian, Ida, Karl-Emil og Luna

HUSK 
Byfest i Egebjerg i uge 24

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen i dagene fra tors-
dag den 12. juni til søndag den 15. juni for der afholdes 
den årlige byfest - hvor programmet bla. i år byder på 
håndbold, store fodbolddag, spejderaktiviteter, morgen-
kaffe, familiebanko, hoppepude, børnediscotek, høvdin-
geboldsdyst, fællesspisning og masser af samvær med 
glade mennesker. 
Der vil komme nærmere program op til byfesten.
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Indbetalingskortet må klippes ud inden indbetaling

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Postgirokonto nr.  296-4066

Gebyr for indbetaling betales kontant
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Kroner Øre

Dag År

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,
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>01< +2964066<

Postgirokonto nr.  296-4066

BROEN
Skovgårdsvej 18 - 8700 Horsens

Tlf. 20 63 38 21

BROEN
Skovgårdsvej 18 - 8700 Horsens

Tlf. 20 63 38 21

Støt BROEN
Giv et frivilligt bidrag

En gang om året er der tradition for, at vi beder 
læserne om et frivilligt bidrag til udgivelsen 
af bladet BROEN, som gratis uddeles til alle 

husstande i Hansted, Egebjerg, Lundum og Rådved 
 re gang om året. 

Hele 23 foreninger og institutioner er fælles om at 
udgive BROEN. Det styrker foreningslivet, og alle 
får information, om det der sker i vores område. Det 
binder området sammen.

Omkostningerne til bladet dækkes af kontingenter 
fra foreninger og institutioner, annonceindtægter 
samt frivillige bidrag fra læsere. De frivillige bidrag 
medvirker til at holde kontingenterne fra foreninger-
ne nede. Derfor støtter frivillige bidrag til BROEN 
også foreningerne.

Vi har indsat et indbetalingskort her på siden som en 
del af selve bladet. Så hvis du ønsker at støtte os og 
bruge girokortet, må du klippe det ud af bladet. Du 
kan dog også betale via netbank som betaling med 
kortart 01 til kontonr. 2964066 eller ved overførsel 
til vores konto: Reg. nr. 1551 konto 2 964 066, Dan-
ske Bank.

Vi håber, at girokortet vil blive godt modtaget igen i 
år. Vi har tidligere fået mange beløb ind, og det er vi 
taknemmelige for. Alle bidrag, store som små, tager 
vi gerne imod. (Mange bække små.....)

Hvis man ikke ønsker at indbetale via netbank el-
ler gå på posthuset med girokortet, kan man lægge 
penge i en konvolut og a  evere den i brevsprækken 
hos vores kasserer Elsebeth Jensen, Skovgårdsvej 18, 
Egebjerg.

På forhånd en stor tak for alle bidrag.

Samtidig vil vi gerne takke alle foreninger og enkelt-
personer, der har bidraget med gode, læseværdige ar-
tikler i bladet.

Til de foreninger, der endnu ikke har tilknyttet sig 
BROEN, synes vi, at I skulle se at gøre det.

Sidst men ikke mindst skal der også lyde en stor tak 
til vore annoncører, der trofast støtter os.

Med venlig hilsen
Flemming Fløe Pedersen

Formand

 BROEN: Giv et frivilligt bidrag
Af Flemming Fløe Pedersen, formand for BROEN
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Egebjerg Løbeklub og Gymnas  kopvisning
Af Marianne Nissen

0-5 km på 12 uger0-5 km på 12 uger
Lær at løbe i Egebjerg Løbeklub

Vi starter den 4. marts 2014
Løbeskolen er for alle nybegyndere med lyst til at komme i gang med at løbe. 
Egebjerg Løbeklub stiller et hold hjælpere klar, der alle er motionister, og som tilsammen har en masse 
løbeerfaring.

Første træningsaften er tirsdag den 4. marts kl. 19.00

Herefter træner vi hver tirsdag og slut målet er, at vi deltager i Horsens Løbet den 5. juni 2014 (Grund-
lovsdag) på 5 km ruten. 
Herefter overgår holdet til de almindelige tirsdags samlinger i Løbeklubben.
Prisen for dette forløb svarer til deltagergebyret til Horsens Løbet (90 kr. + adm. gebyr)
Vil du vide mere om forløbet inden første træning er du velkommen til at kontakte 

Bente Bruun – 23 29 74 10 eller Marianne Nissen – 25 42 43 01.
Er du allerede godt i gang med at løbe og synes det kunne være sjovt at løbe med andre - så mød op ved 
hallen på tirsdage kl. 19.00 til fællesløb. Vi glæder os til at se både nye og rutinerede løbere. 

Der er plads til alle

Gymnastikopvisning 
Lørdag den 22. marts kl. 10.00

Egebjerghallen, Egevej 5, Egebjerg
Egebjerg IF byder velkommen til den årlige gymnastik opvisning i Egebjerg hallen.

Alle vores dygtige gymnastikhold kommer og viser, hvad de har lært i årets løb.
Program:
Dørene åbner    kl. 09.30 
Indmarch   kl. 10.00
Forældre/barn 0 - 2 år  kl. 10.10  Træner Randi
Damer    kl. 10.20  Træner Aase
Power springholdet  4. - 5. kl. kl. 10.30  Trænere Elsebeth og Lone
Dans 1. kl.   kl. 10.40  Trænere Karoline ogMia
Forældre/barn 3 - 4 år  kl. 10.45  Træner Anne-Mette
Vildbasserne   kl. 11.00  Trænere Ditte, Tommy, Lone, Susanne, Freja og Laura
Lille spring 0. - 1. kl.   kl. 11.15  Trænere Elsebeth, Helle og Jeanette
Mellem spring 2. - 3. kl.  kl. 11.30  Trænere Helle, Elsebeth og Lone
Vestbirk Efterskoles gl. elevhold kl. 11.45
Udmarch   kl. 12.10

Cafeteriet er åben, og der kan også købes sandwich, kaffe, kage og frugt i hallen.
Vel mødt til en hyggelig formiddag.
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            EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U8 fodboldpiger
               Af Lena og Linette

U8 fodboldpiger til DGI stævne 
i Hedensted
Lørdag den 1. februar deltog U8 

pigerne i 2. del af DGI pigestævne.   
Del 1. var pigerne til den 14. december, 
hvor der dog ikke var så mange 
pigehold tilmeldt, men det blev nogle 
gode kampe med de hold som var 
mødt op. Pigerne er glade bare de kan 
komme ud og spille nogle kampe.  
Del 2 skulle spilles i Hedensted den 
1. februar, hvor vi mødtes kl. 7,50 ved 
hallen og drog af sted. Pigerne var 
klar, og der var en del  ere pigehold 
tilmeldte denne gang i del 2.
 Egebjerg havde 2 hold med. Så der blev 

U8 fodboldpigerne har fået nyt tøj. 
Tak til Team Jual charity biking - Skatepro - 
Uni-Parts ved Torben Bjørk og Støtteforeningen.

U8 pigerne til fodboldstævne i Hedensted. Vi havde 2 hold 
med. Det blev til en 2. Plads i B-rækken og en 1. Plads i 
C-rækken. Flot spillet piger

til 4 kampe til hvert hold. Den eneste 
ulempe var dog at stævnet hed 1.-2. 
klassespiger, så vi mødte nogle meget 
gode og større piger fra 2. klasse. Dog 
havde DGI lavet  nalekampe delt op i 
A, B og C rækken, for at gøre de sidste 
kampe mere jævnbyrdige. 
De 2 Egebjerg hold klarede sig i de 
indledende kampe lidt blandet. Egebjerg 
2 spillede 1 uafgjort og  tabte 1, så de 
gik i B  nalen og her tabte de 1 og vandt 
1, så de blev samlet nr 2. 
Egebjerg 1 tabte de 2 første indledende 

kampe og gik videre i C  nalen, hvor de 
vandt de 2 kampe og blev samlet nr 1. 

Vi havde en hyggelig formiddag og 
der var medaljer til alle. Også kunne vi 
også lige få vist vores nye sponsoreret 
spillertøj og træningsdragt. 
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Julestævne for U13 og U14 fodboldpiger
Af Lene Koch

Mellem jul og nytår var U13 og U14 fodboldpiger til 
stævne. Tre hold var tilmeldt, og der skulle kæmpes om 
guld og sølv.
Alle tre hold mødte stor modstand i indledende runde, men 
spillede godt og kom videre i B-  nalerunden med max 
point. Her trak holdene sig sejrsrigt ud af de  este kampe, 
og alle hold nåede  nalen. 
I U13 var det de to hold fra Egebjerg, der skulle afgøre 
hvem der skulle have guld eller sølv med hjem. Efter en 
ren gyser blev det til sølv for det ene hold og bronze til det 
andet hold.
I U14 vandt Egebjerg guld efter en spændende og intens 
 nalerunde.

Flot spillet, piger og tillykke med de  otte resultater.

Julestævne for U13 og U14 Julestævne for U13 og U14 
fodboldpigerfodboldpiger
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            EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U13 fodbolddrenge
              Af Ronny Gam

Egebjerg/Østbirk’s U13 fodbolddrenge samt trænere vil gerne 
takke de  re sponsere: Trofa, 3K, Hairstyle og Sdr. Vissing 
Torvehal for den  otte tøjpakke. 
Bagerst fra venstre: Mads Grabow, Kim Andersen, Morten 
Andersen, Kristian Valeur, Simon Snedker, Mathias Munk, 
Andreas Lassen, Magnus Grabow, Malte Jensen, Ronny 
Gam og Niclas Gam. 
Midten fra venstre: Mads Søvang, Frederik Mogensen, 
Kasper Kunz, Mikkel Gejl, Magnus Gam, Frederik 
Nørgaard, Kasper Mathisen og Rasmus Petersen.
Forrest fra venstre: Mikkel Legind, Nicklas Madsen, Patrick 
Dam, Lukas Klavsen, Tobias Mølgaard, Enrico Singh og 
Christopher From.

Nyt tøj til Egebjerg/Østbirk’sNyt tøj til Egebjerg/Østbirk’s
U13 drengeU13 drenge

Udvalget for Egebjerghallens Cafeteria

GiGitttte e FaFalklkenenststrørømm 2323 4 46 6 8686 8 855

LiLinenetttte e DuDuchch 2929 8 80 0 6262 6 611

MaMaririanannene N Nisissesenn 2525 4 42 2 4343 0 011

MeMetttte e AnAndedersrsenen 2626 3 35 5 6565 1 199

MiMia a MoMortrtenensesenn 2020 6 66 6 9090 5 500

Pia Højberg 22 80 43 69

De heldige i lodtrækningen om de 100 kr. ekstra til holdet 
blev for:
November - Gitte Falkenstrøm og U14 håndbold piger
December - Pia Højberg og U10 håndbold drenge
Januar -      Lene Koch og U11 fodbold piger

Husk jo flere vagter du har i cafeteriet, jo flere lodder har du 
til lodtrækningen.

Du er altid velkommen til at kontakte en i Cafeteria udvalget 

for nærmere information omkring vagterne.

Vi har brug for dig....

NYT FRA CAFETERIETNYT FRA CAFETERIET
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Stø  eforeningen
Af Evan Pedersen

Husk bankospillene kl. 19.00 i Klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er tirsdag den 25. marts og tirsdag den 29. april.

Seneste udtrækninger på medlems numre:
November

200 kr. Finn Christensen
100 kr. Else Mathisen
100 kr. Poul Erik Nielsen
  50 kr. Carsten Rosendahl
  50 kr. Helle Sørensen
  50 kr. Birgitte Kjær
  50 kr. Kirsten Rasmussen

December
200 kr. Søren Nielsen
100 kr. Gunni Hansen
100 kr. Mette Vissing
   50 kr. Erna Stribolt 
   50 kr. Sten Højbjerg
   50 kr. Søren Chr. Sørensen
   50 kr. Lis Stouby

Januar
200 kr. Poul Laursen
100 kr. Egebjerg Entreprenør
100 kr. Hanna Lind
  50 kr.  Marius Bach
  50 kr. Jørgen Ullvit
  50 kr. Kirsten Hansen
  50 kr. Kirsten Højberg

Bankospil i Støtteforeningen 
fortsætter i 2014 
I forbindelse med støtteforeningens bankospil mandag den 30. november, har Jytte Vinter accepteret at 
træde ind i støtteforeningens bestyrelse, hvorved bestyrelsen nu består af 5 personer. Bestyrelse er endnu 
ikke fuldtallig i henhold til vedtægterne, men mener dog at arbejdet med at realisere de månedlige bankospil 
kan gennemføres.
De nuværende bestyrelsesmedlemmer  nder det glædeligt, at bankospil kan fortsætte og dermed skabe mu-
lighed for fortsat at kunne støttede unges idrætsaktiviteter økonomisk.

Maler  rma Michael Rosenberg Rema 1000 ved Claus Trust Egebjerg VVS Aps.
Stor tak til månedernes sponsorer:

Egebjerg Hansted Stø  eforening  EIF
Bestyrelsen:
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26
Næs  ormand/sekre-
tær

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. 

November: U11 samt U13/14 fodbold piger
December: U11+12 piger og U13+14 fodbold piger
Januar:  U10 drenge håndbold, U12+U14 piger håndbold 
  samt U16 piger håndbold 

Seneste støttebeløb:

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

Derfor denne henvendelse til jer forældre: 
Køb et medlemskab, det koster kun 100 kr. årligt.
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 HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Ak  viteter 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-Egebjerg Hansted-Egebjerg 
HusholdningsforeningHusholdningsforening

Program for marts - maj - juni 2014
Mandag den 17. marts, hygge aften med Hanne Leth kl. 18.00, pris 125 kr

Tirsdag den 13. maj, generalforsamling kl. 19.00, pris 0 kr

Torsdag den 12. juni ud  ugt Ditlevsdal kl. 09.00, pris 300 kr

Alle arrangementerne foregå i og ved fra den Gl. Brugs.

Tilmeldingerne er bindene.

En hyggelig bowling aften 
med spisning i oktober 

Til julehyggen den 9. december var der      
 ot tilslutning

Vi havde en meget hyggelig og interessant aften  
den 27. januar med Frank Wolmar fra Gedved 



12 BROEN Hansted-Egebjerg.dk MARTS 2014

Generalforsamling i Generalforsamling i 
ForsamlingshusetForsamlingshuset
Som traditionen og vedtægter foreskriver, var der 

generalforsamling i Egebjerg - Hansted Forsamlingshus 
den sidste fredag i januar kl. 19.00,  i år den 31. 
Alt forløb i god ro og orden, formandens beretning blev 
vedtaget og kasserens regnskab blev også godkendt, den 
siddende bestyrelse blev genvalgt. 
Under punktet eventuelt, rejste Torben Jørgensen fra 
Sydbank, sig op og overrakte en check på kr. 25.000 fra 
Sydbanks Fond. 
Forsamlingshus fejrer 125-års jubilæum 

I 2013 kunne Egebjerg-Hansted Forsamlingshus fejre 125- 
års jubilæum. Et velfungerende forsamlingshus kræver 
en stor frivillig indsats af bl.a. bestyrelsen, der udover at 
stå for diverse arrangementer også har til opgave at sørge 
for, at huset er pænt og indbydende. Det kræver ikke blot 
en frivillig indsats, men også kontante midler. Sydbank 
private banking - rådgivning Torben Jørgensen kunne på 
årets generalforsamlings meddele, at Sydbank-Fonden 
støtter Egebjerg-Hansted Forsamlingshus med 25.000 kr., 
så huset kan være en god ramme om fester, banko, revy, 
tøndeslagning, legetøjsmarked, koncert, m.m.  

En gave som bestyrelsen udtrykker sin store tak for, det er 
dejlig, at der er nogle der vil støtte det lokale Forsamlingshus. 
Tak Sydbank.

Herefter var det Jens Karl Fonden, der havde ordet, der 
er tradition for at lave en lydløs indsamling, det gav  kr. 
4250,50 til Fonden. Generalforsamlingen sluttede med 
spisning, lagkager, hyggelig samvær, snak og kortspil, en 
god aften, de sidste gik kl. 5.30 lørdag morgen

Bestyrelsen takker de 60 fremmødte for en god aften, det er 
dejlig at se, at der kommer så mange. 

 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Generalforsamling
Af Bestyrelsen
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Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
afholder 

FFastelavnsfest 
 

 ssøndag d. 9. marts 2014 
 

Kattekonge- og dronning samt bedste udklædning 
kåres i 3 aldersgrupper. 
 

HHold  1 kl. 11.00  (60 børn) 

Hold  2 kl. 14.00  (60 børn) 
 

Børn: 30 kr. inkl. sodavand og slikpose 

Voksne: 30 kr. inkl. kaffe/te m. fastelavnsbolle 
 

 

 
 

 

www.egebjerg-hansted.dk 

 

Tilmelding senest d. 1. marts 2014 til: 

Hans: tlf. 2527 7349 

Carsten:  tlf. 4122 0021 

 

Fastelavnsfest 

søndag d. 9. marts 2014 
 

Hold  1 kl. 11.00  (60 børn) 

Hold  2 kl. 14.00  (60 børn) 
 

 

 
 

 

www.egebjerg-hansted.dk 

           EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Fastelavnsfest
              Af Bestyrelsen
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Mød op til en hyggelig aften og smag på god whisky, samt hør historien om svenske 
Mackmyra og deres projekt - fortalt af deres Brandambassadør Karl Thögersen. 

Derefter skal går Ulrik Bertelsen fra Whisky.dk på og fortæller om skotsk whisky.

Vi skal smage på:
Mackmyra Moment
Mackmyra Bruks

Mackmyra First Edition
Mackmyra Special 08
Mackmyra Special 10

Isle of Jura 16 år
Talisker Port Ruighe

Johnnie Walker Black 12 år
Køb din billet hos:

PRIS FORDELTAGELSE:299,- MM
MM
MM

DER VIL VÆRE
MULIGHED FOR AT
KØBE WHISKY TIL 

SKARPE PRISER EFTER
WHISKYSMAGNINGEN

MIN. 18 ÅR FOR
DELTAGELSE 

Kan også benyttes. 
Husk tilmelding til: info@whisky.dk

smagning
f r e d a g  d e n  2 1 .  m a rt s  k l .  1 8 . 0 0  i

egebjerg-hansted forsamlingshus

PS: NÅR VI 50 DELTAGERE - TILFØJER VI EN 
EKSTRA FLASKE WHISKY TIL SMAGNINGEN

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus - Egebjergvej 129 
8700 Horsens - www.egebjerg-hansted.dk
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 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Blues a  en
Af Bestyrelsen
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 UNGDOMSSKOLEN: Julefrokost 
Af Ulla Bæk Laursen 

Julefrokost
Egebjerg ungdomsklubs kokamokhold mødte friske 

ind kl. 18.00, for at lave en masse god mad, i bedste 
julefrokost-stil, til alle de deltagende. Der var alle mulige 
lækre sager, lige fra den varme leverpostej, til risalamande 
med kirsebærsovs. Kl. 19.00, da maden var klar, ankom de 
resterende deltagere. 

Vi startede ud med rugbørd med  ske  let og hvad der nu 
ellers hører til, derefter var der  æskestej med rugbrød til.

Efter alt den lækre mad, skulle vi traditionen tro lige spise 
lidt mere mad, nemlig risalamande. Her var der  selvfølgelig 
sørget for mandelgave, til ikke blot én, men hele to heldige 
vindere.

Vi havde nu spist os mætte i alt den gode mad, og skulle nu til 
at lege pakkeleg, som man jo altid gør til en julefrokost. Her 
havde folk muligheden for at vinde de mest fantastiske ting, 
lige fra et par hjerte solbriller til intet mindre end en vaske 
ægte guitar.

Før klokken blev 23.00 og gæsterne skulle hjem, skulle der 
også lige danses om juletræ. Dette gik vildt for sig, med 
sange lige fra ”højt fra træet grønne top” til ”VLTJ”.

Derefter gik folk lidt rundt omkring, nogle spillede spil, 
andre danse i diskoteket og nogle gik ud i boden for at købe 
sig noget slik.

Alt i alt en rigtig god aften, hvor også mange af klubben 
medarbejdere kiggede forbi for at ønske godt nytår.
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 UNGDOMSSKOLEN: Fotoholdets tur  l Inhouse fotogra   
Af Christina Jørgensen og Ida Bækgaard 

Fotoholdet var på tur den 27. januar 
til Inhouse fotogra  .

              Fotografen fortalte os om hvordan 
man stillede lys op så det så bedst 
ud på billederne. Han fortalte også 
hvordan man kunne holde kameraet, 
for at billedet kom til at se bedst ud. 
Han fortalte også hvordan det var at 

Fotoholdets tur til 
Inhouse fotogra  

arbejde som professionel fotograf. 
De fotografere kon  rmander, 
brudepar, familiebilleder osv. Når 
det bliver forår skal mange af de 
unge kon  rmeres, og det vil sige 
at de får en meget travl tid i vente.  
Bagefter han havde fortalt os det 
grundlæggende,  k vi selv lov til 

stå med kameraet i hånden og tage 
billeder med forskellige baggrunde. 
Der var fx plankebaggrund, mursten 
og almindelig hvid og grå. Vi synes 
alle sammen at det var en super 
spændende oplevelse, og rigtig sjovt 
at få lov til at prøve det selv.

Fredag den 28. marts fra kl. 19.00 til 23.00 vil vi holde 
en fest for de nuværende 6-klasser, hvor ingen andre 

er velkomne, det er klubbens klubråd der arangerer festen. 
Der vil komme nærmere information ud, når tiden nærmere 
sig til eleverne i de pågældene klasser.  
De erfterfølgene 3 uger indtil vi lukker ned for sæsonen, vil 
der være fri adgang for kommende elever.

Den 21. februar afholder vi fastelavnsfest fra 
kl. 19.00 til kl. 23.00. hvor vi håber på mange 

forskellige udklædninger, der er præmie til bedste 
udklædning. Er man den person der ikke har lyst 
til at klæde sig ud er man selvfølgelig velkommen 
som den man er.
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Ungdomsskolen’s kalender for 
foråret 2014

Den 21. februar   Fastelavnsfest - kl. 19.00 - 23.00
Den 15. marts Fodboldstævne i Egebjerghallen - kl. 10.00 - 16.00
Den 28.  marts        6. klassefest
Den 9. - 11. maj     Klubrådstur
Den 19. maj          Blå mandag

Lektiecafe i ungdomsskolen
Ungdomsskolen i Egebjerg har hver tirsdag lektiecafe fra 
18.00 til 19.00. Her kan ungdomsskolens elever få hjælp til 
lektier og andre skole opgaver. 
Lektiecafeen er rettet mod elever i folkeskolen, der går i 
7. til 10. klasse. Elever der går på en ungdomsuddannelse, 
f.eks. teknisk skole, handelsskole eller gymnasium, er også 
velkomne til at komme forbi. 
Har man problemer i f.eks. dansk eller matematik, 
planlægger vi sammen med den enkelte elev, hvordan vi 
kan arbejde frem mod et fagligt løft.

...................................... 

...................................... 

.................

..................
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 KFUM SPEJDERNE: Juletur ved Sle  en   
Af: Tanja Jensen 

Traditionen tro var Egebjerg gruppe 
afsted på årets juletur ved Sletten 

sidste weekend i november. 

Fredag aften gik med at få pakket ud, 
pyntet juletræerne og spist æbleskiver. 
Mange ting skal kordineres, når hele 
gruppen skal afsted på en gang, i år var 
det juletræsfoden, som ikke lige kom 
med fra starten af… men det giver blot 
de kreative sjæle mulighed for at vise, 
hvad man så gør - hvordan får man et 
juletræ til at stå uden fod?! Dette klares 
ved hjælp af besnøringsreb, en kost og 
fritliggende bjælker!

Lørdag morgen opdagede vi, at 
der havde været gæster på besøg i 
hovedbygningen om natten. Disse 
”lyseblå nisser” havde hængt blå FDF 
julehjerter og sedler med beskeder op 
rundt omkring. På en af beskederne 
stod der, at når man var på besøg på 
Sletten, skulle man natten til søndag 
tage op til Himmelbjerget og sparke til 
tårnet (så det ville vælte i Julsø). Dette 
var Seniorene og Klan Ignis friske på. 

Lørdagen formiddag gik med at lave 
juleuro og dyr/monstre af kogler og andre 
naturmaterialer, der blev kreeret mange 
 otte ting, som sikker allerede hænger 

til skue i mange hjem.  Eftermiddagen 
var noget mange af ungerne glædede 
sig til, der kom nemlig mange forældre 
på besøg, hver enhed viste, hvad de fx 
ville lave på et aftenmøde. Bagefter var 
der kaffe, saftevand og et overdådigt 
kagebord. Med maverne fyldte skulle 
alle nu ud på løb - med temaet jul! 
Efter at have gennemført de mange 

Juletur
kreative poster var forældrene inviteret 
ind i pejsestuen,  hvor bl.a. troppen 
fortalte og viste billeder fra deres meget 
spændende sommerlejr i Norge. Inde 
ved siden af læste Maria en julehistorie 
for børnene. Imens var der røg og damp i 
køkkenet, grupperådet havde travlt med 
at jævne sovsen, lave brune karto  er, 
smage risalamanden til og gøre sværen 
sprød. Kort sagt lave en julemiddag 
til 170 personer. Denne blev indtaget 
i Slettens hyggelige rammer. Bagefter 
var Troppen klar med et meget sjovt og 
underholdende lejrbål. Da alle bævere 
og ulve var taget hjem sammen med 
deres forældre, skulle resten på aftenløb 
i skæret af knæklys. Ungerne blev 
inddelt i blandede hold, og det krævede 
et god samarbejde at løse de mange 
poster, hvor knæklys havde en central 
rolle. Efter løbet kørte Seniorene og 
Klan ignis mod Himmelbjerget, hvor de 
blev mødt at en  ok FDFére, sammen 
sparkede de til tårnet og dansede en 
støvledans, inden de tog tilbage til 
Sletten for at sove.

Søndag stod den på oprydning 
og rengøring, bagefter spillede vi 
Stratego, som alle hold gik meget op 
i at vinde.

Mange tak til alle jer spejdere, der var 

med til at gøre turen rigtig god. Dejligt 
at vi kan tage på disse fællesture, 
som styrker gruppens fællesskab og 
samarbejdsevner.

Vi vil også meget gerne sige mange 
tak, til alle jer som hjalp med til, at 
turen igen i år blev en succes, vi kunne 
ikke have gjort det uden jer.  ;)

  

EGEBJERG
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KFUM SPEJDERNE: Juletræsindsamling og nytårsparade 2014 
Af: Villy Mathiasen

Første søndag i 2014 var mange forældre og spejdere 
samlet for at samle brugte juletræer sammen og lave 

dem til  is, som kan bruges til naturlig ukrudts fjerner. 
Dermed hjælper vi både dem, som der skal af med deres 
brugte juletræer og dem der har brug for lidt  is til haven 
og så tjente spejderne også lidt penge, som kan bruges til at 
give spejderne endnu  ere gode oplevelser i naturen. 
Derfor vil vi gerne takke for den store opbakning til 
arrangementet, både for de mange træer som lå rundt i 
gaderne og ikke mindst de forældre og spejdere som hjalp 
med at indsamle dem.
 

Juletræsindsamling

I Egebjerg gruppen er endnu et spejder år gået 
i gang. Som altid starter vi året med den faste 
tradition Nytårsparade. 
Et arrangement, der indeholder en gåtur med fanen 
i front for alle deltagende gennem byens gader med 
kirken som mål.
Herefter en gudtjeneste, hvor spejderne mere end 
nogensinde før, havde sat sit præg på afviklingen. 
Stort set alle enheder udførte opgaver i større eller 
mindre grad. Nogle læste ind-/udgangsbøn, nogle 
lavede skuespil til præstens prædiken eller samlede 
bønner sammen fra menigheden. Så lidt fornyelse 
var det alligevel blevet til i en ellers meget fast 
tradition. 
Arrangementet afsluttes i spejderhuset, hvor der 
uddeles årsstjerner til gruppens medlemmer. 
Efterfulgt af generalforsamling. I den forbindelse 
en opfordring til at læse formandens beretning. Den 
giver et rigtig  nt billed af Egebjerg gruppe her og 
nu. Både solstrålehistorier og udfordringer. Som 
nævnt i beretningen var der også et par stykker, der 
havde valgt ikke at genopstille til grupperådet. En 
stor tak til jer for jeres indsats i Egebjerg gruppe.
Heldigvis fandt vi nye kræfter - Velkommen til jer! 

Nytårsparade 2014 
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Fredag den 31. januar afholdte bæverne videonat på 
Kvisten. Man kunne på denne aften invitere en ven 

med, som har bæveralderen. Vi håber dette vil medvirke til 
at  ere børn får lyst til at starte til spejder.

Vi startede aftenen med at  nde sovepladser og herefter 
gik vi straks i gang med første  lm som var ”Peter Pan”. 
En rigtig klassiker som alle børnene syntes var god. 
Herefter var der pause med popcorn, kage og saftevand. 
Den næste  lm var ”Min søsters børn når de er værst” - 
altså en af de gode gamle min søsters børn  lm fra 1973. 
Det var nu oftest de voksne der grinede højst til denne 
uhøjtidelige familie  lm 
Da denne  lm var slut ved 23.00 tiden, var der overraskende 

Bævervidoenat

mange børn der stadig var vågne. Herefter satte vi  lmen 
”Boog og Elliot” på og da den var slut var der 3 stykker 
tilbage som stadig var oppe. De blev bedt om at lægge sig 
til at sove og der gik ikke lang tid før der var helt ro i lejren. 
Dette var ca. kl. 00.30.

Da klokken var ca. 6.30 var alle børn vågne og vi satte 
derfor  lmen ”Det regner med frikadeller” på. Ved 8 tiden 
kom de første forældre til hjemmebagte boller og kaffe.
Tak for en hyggelig nat og morgen til de fremmødte bævere/
venner og forældre og selvfølgelig tak til dem der bagte 
lækre boller til os!

 KFUM SPEJDERNE: Bævervideonat   
Af: Maria Kjær 
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RÅDVED BORGERFORENING  
Af Kenny Jensen

Lørdag den 17. august afholdtes den årlige sommerfest 
i Rådved. Dagen startede kl. 10.00 med loppemarked. 

Man kan vist roligt sige, at der ikke var den store tilslutning, 
og derfor har borgerforeningen besluttet, at denne aktivitet 
fremover skal skrinlægges. 
Til gengæld har vi i tankerne at udvide ”lege”aktiviteterne 
for voksne såvel som for børn. Der har været mange forslag, 
lige fra ”det muntre køkken” til skydetelt, og hvor vi helt 
ender, er endnu ikke besluttet.
Til gengæld var der  n opbakning til rundbold, både af voks-
ne og børn. Hoppeborgen blev også  ittigt benyttet indtil 
den, vistnok med lidt hjælp, gik tør for luft engang på den 
anden side af midnat. 
Efter familiequiz var der middag, som igen i år bestod af hel-
stegt pattegris og div. medbragte salater og derefter ameri-
kansk lotteri. Aftenen sluttede som vanlig med snak og dans, 
for nogens vedkommende, til den lyse morgen. Dejligt at vi 
fortsat kan samle i omegnen af 70 mennesker denne dag. 

Den 5. oktober afholdt vi så, i lighed med sidste år, ”æble-
dag”. Næsten en måned tidligere end sidste år, hvilket, 

i hvert tilfælde i år, medførte en langt behageligere tempera-
tur. Der blev presset  æbler dagen lang, hvilket i alt gav ca. 
150 liter dejlig frisk æblemost. I år  k vi demonstreret, hvad 
en frugttørrer kan bruges til, og der blev givet smagsprøver 
til de, der havde lyst, og i det hele taget var det dejligt at se 
 ere nye ansigter i år. 

Som noget nyt blev der dækket op i garagen hen ad aften. 
Grill og elvarmere blev tændt, og det medbragte kød blev 
grillet, salaterne og en enkelt  aske rødvin stillet på bordet, 
og de godt 20, der tog den del af arrangementet med, hygge-
de sig sammen nogle timer. En helt igennem dejlig og hygge-
lig dag, som vi helt sikkert har på programmet igen næste år.  
Søndag d. 1. dec. Rejste vi juletræet i Rådved, og de frem-
mødte blev trakteret med gløg og æbleskiver. 
Borgerforeningen planlægger en tur til (evt.) Fur Bryghus i 
foråret, men tingene er endnu ikke helt på plads, men nær-
mere herom senere. 
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DAGPLEJEN: I hallen
Af Karin Hansen

Hver fredag mødes dagplejen i Egebjerg hallen til en 
times gymnastik og fælles samvær.

Der bliver kravlet, rullet, hoppet, løbet og danset til højt 
musik. Super hyggeligt for både børn og dagplejere.

 DAGPLEJEN: mødte julemanden
             Af Karin Hansen

En dag vi var i legestue, kom julemanden forbi. Pudsigt! 
Ikke sandt.? Han sang sammen med os.

Han gav os mulighed for at få taget et billed sammen med 
ham, nogle børn skulle lige hen og røre, er han nu rigtig, 
den kære julemand.
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 DAGPLEJEN: Til gudstjeneste
 Af Karin Hansen

Først i december var vi til julebørnegudstjeneste i Han-
sted kirke.

Her modtog præsten Tine os. 
Hun kom som en “engel” og fortalte os om Jomfru Maria, 
Josef og deres æsel, samt Jesus fødsel. Der blev vist lysbil-
leder derom.
Til sidst var der mulighed for at spise vores medbragte 
madpakker i kirkehuset.
Tak for en god og hyggelig tradition.
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Fastelavnsgudstjeneste
Lundum Kirke kl. 14.00 Jyttett IIbsbsenen
Derefter slås Katten af Tønddenen veded MMededbobor-r-
gerhuset kl. 14.45. Menighghededsrsrådetet bbydydyderr ppåå
kaffe, sodavand og fastelavnnnsbbsbbololleler.r.
Egebakkens Venner afhoholdlderer banankospspill ppå å
Egebakken kl. 19.00 (se sisidede 49))
Egebjerg Løbeklub afholdere  første træninngsgsg --
aften start fra Klubhuset ved Egebjerghahalllleenenn
kl. 19.00 (se side 6)
Kon  rmand aftf enen mmeded ””KaKararavavanenen” fra 
Folkekirkens Nødhjælp p i Haansnsteted d KiKirkrkehehus 
kl. 17-20. 
Gudstjeneste 
Hansted Kirke kl. 9.00 Tine Frisenette
Efterfølgende kl. 10 indsamling til FoFolkkkkekekekekiriririr---
kens Nødhjælp i Hansted Kirkkehusu ..
Gudstjtjenenestee
Lundum Kirke kl. 110.0.0.3030300 TTTTininininee FrFrisisenenetettete
Egebjerg-Hansted Forsamlmlinngsgshuhus s
Fastelavvnsfest fforor bbbbyeyeyensnsnss bbbbørrørø n n kl. 11 og kl. 14.
Der slås KKatatteeteten nn n afaf TTTønønnden (s(s( eeee sisis dede1133)
Sangaften i Hanssteted dd KiKiKirkrkrkehhusus kkl. 19
KoKom m ogog syng g med.d VVi skskalal ssynyngege nnyee oog gg

rrrgagamlmle e sasaaangngngee.e   KaKafffffe, te og kage kakann køkøbebess ffoforrr 
25 kr. (((sese ssiddeee 28288).).). 
Niels DDaDauguuggåårårå dddd fofortrtrtælælælleleer r r oomomm ÆÆldldrereråråådedet t iiii cacacaca---
féen ppå å EgEgebebakakkekenn n klklklk .. 10100 ((((sesesese ssssididide e 4949)).
UnUngdgdomommssssssskokokokollens fff dodbboldstævævnene 22010101144 44 iiii EgEEgE ee-
bjerghalllelen nn klkl. 10.00 – 166.000 0 (s(ss(se ee sisiis dededede 1119)9)9)9)..
HHansted-Egebjerg Husholdningngsfsfffoorreninng 
holder hyggeaften med mad d inspiratation fra
Hanne Leth i Den gamle Brugs kl. 19.00 ((sese 
side 11)). 
Centerrådet på EEgebakkkkenen aafhfhololdeder r årårssm døde 
påp  Egebakken kl. 14 (se siidede 446)6)

Egebakkens Venner afholderr ggeneralforsam-
ling på Egebaka ken i fortsættelelses  af Centerrårå--
detst  årsmøde. (se side 46))
Whisky smagning i i EgEgebjejerg-H-Hananststeded FForor--
samlingshus klkl.. 1818 ((sese ssididee 1414)).
EgE ebjej rg IF Gyymnmnasastitikokopvpvisisniningng ii EEgegebjbjererg-g-
hahahallllllllenenen ––– iiinddndndmamamamarcrrcrch hh h klklkl... 10101010 0.0.0.00 000 (s(s(( ee isided 66)
Gudstjeneste
Hansted Kirke kl. 9.00 Jytte Ibsen
BaBanknkoso pil i Støtteforeningen i Klubhuset ved 
EgEgebebjejergrghahallllenen kkl.l. 119.9.0000 ((se side 10).
Gudstjeneste på Egebbakkken TiTinene FFririsesenenettttee
KaKaffffee klkl. . 1414.330 0 dederefter gudstjeneste.
EgEgEgEgebebebebjejejejejj rgrgrgrgggg H-H-H-HHHHHanananananaaa stststststtededededee FFFForororo sasasasasasaamllmlmlmlliininininiiii gsgsgsggg hhuhuuusss s s s ––––– kkokokokokokokooncncncncncncncererererererererrertttttt
BlBlBlBlBllBlBlBBlueueueueueueueeueuess s s guguguiiititittitarararar aaaaffftftftf enenenn mmm dddededed HHHHHHHHHHaaaananansss ThThThTThTheeeeeeessssssssininini k k k k ogogog 
KKKnKKnKnKnKnKnKn ddud MMMMMølllel r (se sided  15).

. CaCaCaCaféféféfééééhyhyhyhyhhh ggggggggeee med Centerrådet på Egebakken kl.
14444 ((((seeee sssidddde 49)

EgEgEgEgEEE ebebebebakakakakkekekekensnsnsn VVenennneneneneneneneeeneneeeeer rr rrrrrrrrrrrr afafafafhohooohooholdldldldldlddldldldldldddldderer bbbbbbanaaaaaaaaaa kokospspilil pppppppppppppå åå å å å ååååååå ååååå
EEEEEEEgEgEEEEE ebebakakkeken n klklklk . 111919.0.000000000000000000000000 (s(s(s(s(s(s((((((( e ee sisisisisisisissisisisiidedededededededededededede 449999999)9999999
KiKiKKiKiKiKiKiKiKiKiKiKiK rkrkrkrrrrrrrrrrr e e fof r bøbøøøøøøøøøøørnrnrrn GGGudududstststjejeeej neneneneneneneneneneneneststsssssss ee
HaHaaaaaaaaaaansnnnsnsnsnsnsnsnsnsn teted d KiKirkrkrkrkrrkrkrkrkrkrkkrke e e klkl.. 1717.3.30 0 –– 19191919191919199919199.............
FoForerererererereerereeedrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrd agagagagagagaagaaaaag ii ccafafaafafaafafafafafaafa éeéeeeenn n n n n nn n n nn n påpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpå EEEEEEEEEEEEEgegegegegegegegegegeegegeg bbbbbbababbbb kkkkkkenennnnnnnnnnnn om m NiNiNiNiNiNiiiNiiiiieeleleeeeeeeeeeeee ss 
Dauggggggggggugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardrdrdrdrdrdrdrddrdrdrdrddddsssssssssssss ss tutututuutututututututututuuturrrrrrrrrrrrrrr adaddadadadadadadadaddadadada dddennnnnnnnnnn ffffffffffffffrarararansnsnsnnnnsnnnnn kekekek CCCamamamamamamamamamammmminino o (sseeeeeeeee
side 48)8)888888888888 .
Gudsdstjjeneste
HaHansnstetedd KiKirkrke e klkl.. 1010.3.3.3....3.3.3.30 0 TiTiTiTiTiTiTiTiTiiiTiiinnnenenenenennnenennene Friseneneneneneneneneneneeen ttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeee
MiMindndehehøjøjtitidedelilighghededd ffffffffffforoooooooroooo 115050 åårsrsdadadadadadadadadadadageeggggggggg n nnnnnnn fofofofofofofofofofofofofoorrrrrr r rr rrrrrr
FrFrededererikik BBajajer oog g drdrdragagagggggggggggggonnonererernenenenes s indssdssatatatatatatatatatataatatts s s s sssss sss dedededededededdedededededdded n n
100.. apappririirilll 181818646464 iii EEEgegeeg bjbjbjbjererereeeeeeee g.g.g.g FFejejejejejejejejejejejjejjjjrerrerrrrrrrrrres veveeeeveeeeeeeeeedd dddddddddd høhøøøjejejejejejejejejejejjejejejej nnnnnnnnnnnnnn
veved d BaBavnehhøjøjvevejj nrnr. 111111111111111111111111111 kkll. 115.5.303030303030303000030 ((((((((((sesesssssss ssssssssssssidididdididddidddddeeeeeeeeeeee
3333)
Palmmese øndag guuuudddstjenneesesesesesesseesessesssstetettetetetetettetttt rr 
LuLLuLundndumu Kirkekeke kkkkll. 99.00 0 TiTiiiiiiiiiiinenenennenenenenenenenenn FFFFFFFFFFFFFFFFrisenette
Hansnstetedd d KiKiKirkrkrkee klk . 1010.3.30 0 TiTineeeeeeeeneeee FFFFFFFFFFFFririsesenenetttte e
MaMannnneqequiu non pvpvisisisnnin ngg pppå å EgEgebebakakakakakakakakakakkkakakkkkkkekkekekkkkkkkkkk nn
LoL kalee mmananneneququininerre vvvviisisiserererer fffororårårsmmmmmmmmmsmmmmmmmodoodoooooooooo en 
20202014144 i tøjøjø ffrararra SSmamartrtteexex.. ((sesese ssssidididi ee 494949))))
SkSkSkærærtotorsrsdadadaag g gg GuGuuGudsdsdsdstjttjtjeneneneseesteete 
LuLuundndndumumumm KKKKiririrkekeke kkl. 110.0.3030 TTine Frisisenenetttete
FæFæFælllllllesesess ppppåsåskekemimiddddagg ii HHanstteded KKiri kekehuhuss
klkl.. 1818.33.300 TiTiTiTiTilmlmlmlmeldiingngng tttililil kkkirirkekekkoontntooret senest t
dd.d.d 99. . apapriril.l. BBetttetalalalaliininingg g g fofofofor rr mimimimiddddddddagagaga ccccca.a.a.a.a.a.a.a.a.a.aa.a.a.a.a. 110000000 kkkkr.r.r.r.
Derereftfterere GGududsts jenenests e ii HHaHansn teteedd d KiKiiiiii kkkkrkkrkrkrkrkrkkkrkkkeeeeeeeeeeeee klklklklklklklklklklklklkl...
21.00 Tine Frir senettttee (se e sisidede 2228)8).
PåPåP skskededagagg GGudu stjeneststerer
LuLLundndumum KKiirkeke kkl.l 99.0.00 TiTiTinen FFFriiriisesenenetttttttteee
HaHanstetedd KiKirkrkee klkl. 110.30 00 TiTiTTinenenene FFFFririririsesesesenenenenetttttttteeee
AnAndedenn påp skeddaggag GGududududststststjejejejeneststtteeee
HaH nsnstetedd KiKirkrkee klkl. 99.0000000 JJJyttyttetete Ibsbsenenen
HvHvererdadagsgsafaftetenønølglgududststjejeneneststee 
KUKUN N FOR R MÆMÆNDND!! KUKUN N FOFOR R MÆMÆNDND!!!!
En for mænd særliggt tilrettettet lagtgt ggududststjejeneneststee 
medd øløl, jajazzzzmumusisik,k, ssalalmemesasangng ooogg mamandnde-
prprædædiken. Vel mødtd  alle mam ndd!!
Hansteed KiKiiirkrkrkee e klkklkl.. 191919 0.0.00 00 TiTiTiT nene FFririses nettt ee
”F”Forår i luften” Forårsfest på Egebakken kl. 
17 (se side 17).
Gudstjeneste
Hansted Kirke kl. 10.30 Tine Frisenette
BaBanknkosospipil l i StStøtøttetefoforer nininggenen ii KKluubhusete  
ved EgEgebbjej rgghalll en kkl.l 1119.99 000 ((see sididide e 1010)).)
GuGuGuGuGuGuGuGuGGudsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdstjtjtjtjtjtjtjtjtjjjenenenenenenene esesesesesesesesesesesstteteteteteteteteetet ppppppppååååååå åå å EEEgEgEgEgEgEEgEgE bbbebebebebebebebeb kkkakakakakakkakakkekekekekekekekennnnnnn n TTiTTiTiTiTiTiTiTiTinennnenenene FFFFFFFFFFFF iiiririririririrriseseseseseseneneneneneneneneetttttttttttttte.e.e.eee.
KaKaKKaKaKaK fffffffffeee eee eeee klklklklklklkl.. 1411414.333300000000 dedddededereftftftereere ggggguduuududuu stststttjeeeejjj neneneneststste.ee
Kirkkenen på cykel i foråret med d PiP lglgririmsm cy-
kelholded t t ”Ibskalle” (se side 28).
FrFFrFrFrFrFrFraaaaaaa aa LuLuLuLuLuLuLuLuLuundndnndndndndndndnddumumumumumumum KKKKKKKKiririrrirriririrrkekekekekekekekekkee kkkkkkklllllll.l.l 1111111888888888 tiitittitititititillllllll ll TaTaTTaTaTaTamdmmdmdmdmdmdmdmmdrururuup p p KiKiK rkrkrke

Stilleguudsd tjtjenenese tet  
HaHHanstedddddd dd dd d klklkkkkkkkkkkk oso tet rkirke kkl. 14.00 Tine Frisisisisisisisisisissenenenenenenenenenenennee eteteteteeeeee tetetetetetetetettt
GuGuuGudsdsdsdstjtjtjtjjjjjjjjjjenenennnnnnnnnnnnneeeeese tete
LuLundndndumumumumumumumumumummmummmum KKKKKKKKKKKKKKKirkeke kkl. 116.6.0000 TTTTinininineee e FFrFrF isisisseneneneneneneneneneneneneneenenetettete
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GuGuGGGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuG dsdsdsdsdddsdsdddddstjtjtjtjtjtjtjjjtjtjtjjtjtjtjjeneneneneneneneneneneeeneeeneneseseseseseseseeseseseseeee tetetetetetetetetetete
HaHansnsnsnsnsnsnsnsnssssssteteteteteteeeeteteteted ddddddd ddddddd KiKKiKiKKKKKKKKKKK rke kkkklkkkkkkkkkkk . 9.9.9.9.9.99.9.9.9.9.9.9.00000000000000000 TTTTTTTTTTTTTTTininininininininininininiineeeeeeeeeeeeee FrFrFrFrFrFrFrFFrFFrFFrFrFrrisisisisiiisiisiiissenenenenenenenennnnnennnetetetetetetetetetetetttttttetttttetetetetetetetetette
EgEgebbebakakakkkkkkkkekekeekekekekekekkekekekekensnsnsnsnsnsnsnnnnnsnnnnn VVVVVVVVVVVVVenenennnnnnnnennnnnnner rrrrrrrrrr afaaaafafafafafafafafafafafa hohohohohohoohohohohohohohohh ldldldldldldldldldldldldldldldderereeeereeeeeeee bbbbbbbbbbbbbbbbananananananananaanananaanannankokokokokokokokokookoookk spspspspspspspspspspppsppspppililililiililiililililill ppppppppppppppå å ååååå å å åå ååå 
EgE ebakken nnnnnnnn klklklklklklklkklklklklklklkkl.. 1919191919191919191919191919199.00 (se sisisisisiisiisisisisisiisidedededededededededdedededdededde 44444444499)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)99
SiSidsdstete ffffffffffffriiiiiiiiiistststststststststststst fffffffffffffforoorororororororororororoor sssssssssssssssstotototototototototototototoot f f f ff f f ff ffff titititititititititiititil l ll l l ll ll lll BRBBBBBBBBB OEEN N N NN NN N N N NNNNNNN jujujujujujujujujujujujujuuuuj nininn 2222222222222222010101010101101011011444444444444.4. 
SeSeSSeSeSeSeSeSeSeSSSeSSS ndes ttttttttttttttililililililiilililililililil hans.kukukukukukukukukukukukkukukkkuurtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrt@h@h@h@h@h@h@@h@h@h@h@h@h@@ anannanananananananananananana stststststststststststststedededededededededdedededede -e-eeeegegegegeggegegegegegeegegegegegeg bjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbbjbjb erererereerrerereeerereerererg.g.ggggg.ggggg dkdkdkdkdkdkdkdkdkkdkdkdkdk .......
GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGGuGuGuGudsddsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdddsdsstjtjtjjtjjjtjtjtjtjtjtjtjjjtjtjtjjtjtjenennenenenenennenenneeneneennenenessesesesesesseseseseeeeese teteteteteetetetetetetetetetetet
HaHansnsnsnsssssnssnsssssteteteteteteteteteteteteteeetetetttet ddddddddd d ddddd KiKiKKKKKK rkrkkkkkkkkkkeee e ee e eeee e eee klklklklklklklklklklkllklklkllk ........ 1010101010101010101010101000.3.3.3.3.3333.33.33.333.3.330 00 0 0 0 00 000 0 0 0 000 0 JyJyJyJyJyJyJyJyJyJyJyJyJyJJJJ ttttttttttttttttttttttttttttttt eeeeeeeeeeeeeeee IbIbIbIbIbIbIbIbIbIbbIbIbIIbIbI seseseseseseseeseseseseseeennnnnnnnnn
HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHHaansnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsn teteteteteteteteteteteeteteteteed-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEgebebebebebebebebebebebebebbbbe jejejejejejejejejejejejejejeeergrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrggg HHusushohoooooooooooooooldldldldldldldldldldldldldldldlddniininininininininininininininingnngngngngngnngnngngngngngnggsfsfsfffsfsfsfffsfsfsfsffsforororororororororoorororoororrenenenenenenenenenennenenenenenee ininininininininininiinnnnng g g ggg ggg g gg g ggg
afafafafafafafafafafafafafhohh lderererrrrrrrerrrrrr genenerererererererrrrerrrralalaalalalalalalalalalalalalalfofofofofofofofofofofofofofofforsrsrsrrr amamamamamamamamamamamamamamamlilingng ii Frirititidsdsdsddsddddddsddscececececececececececececececcecentntntntntntntntntntntntntntntntrerererererererererererererererettttttttt ttt tt t
DeDeDDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDen n n glgl. BBBBBrBrBBBBBBBBBBrugugs s klklklklklklklklkllklk .. 1919191919191919919199191999.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.000000 000 0 00 0 00 00 0 (s(s(s(s(s(s(s((s((s(s(s((s(see sisidede 1111)
StStStStStStStttStttttt.. BBBBBBeBeBeBBBBBBBB dededaddadddddddddddd g g KoKoKK nn rrmamatitiononerererrrrrrr
HaHaHanssnsssssssnsteteteteteteteteteteteteteetetetedd d d dddddddddd KiKiKiKKKKKiKKKKKKK krkrkr e e e klklkl... 9.9 000000 ((7B7B7B)) ) TiTiTiiiiiiiiinenene FFFFririiiriririririririiiiisesesessesesesesesesesenenenenenenenenenenenenenenenettttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeee
HaHannsn teteddddddddd dddddddd KiKiKiKiKiKiKKiKiKKKiKKKKiKiKiKirkrkrkrrrrrrrr e kll. 111111.000000 (7A) TTinine Frisenette
GuGudddddsdstjtjenenesessssssssssteteteteteteteteteteteteteteteterr
LuLuLundndumum Kirkekekekekekekekekekekekekekekeke kkkkkkkkl.l. 99.0.00 00000000 TiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTinenenenenenenenenenenenenenenene FFFFFFFFFFFFFFririsesenen tte e
HaHansnstteedd d KiKirkrkke e klklklkllklklklklklklklkllklk ... 10110111111111111 .3.30 0 TiTine FFFFFFFFFFFFFFriririririririririririririiirisesesesesesesesessesesesesesesenenenenenenenenenenenenenenenenetttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeee

FiFilmlmlmaffafteten n ii KiKirkrkehehusususetetttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkllllllll.l.llllll. 111111111111119999999999999999 (s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(ss(seeeeeeeeeeeee sisisisisisisisisisisiisisisis dededededededededededededddd 228)8)

GGuGuG dsdstjtjenenesestee
HaHaHHansnnsnsteteted d d KiKirkrkkeee klklklk .. 101010.3.330 0 00 TiTiTiTinenenene FFFFririsesesenenenenettttttteee
KiKKiK rkrkrkenenenen ppppå åå cyyyykekekk l l i fofofoforååråret t memed d d PiPilgriimsmsm cycykek l-
holdet ”Ibskalle” (se side 28).
Fra Hansted Kirke kl. 18 til Tolstrup Kirke
Gudstjeneste på Egebakken Tine Frisenette
Kaffe kl. 14.30 derefter gudstjeneste.
”Kirke for børn” Gudstjeneste
HaHansnsteted d KiK rkrke klkl.. 1717.3.30-0-1919..
KKrKrKrKrKrKrKrKr.. HHiHiHiHiHiHiHiH mmmmmmmmmmmmmmeelelelelelelelfaffafafafafafafartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt GGGGGGGududududududududstststststststjjejejejejejejejjj nenenenenenenenestststststss eeeeeee
HaaHH nsnsnsnsn ttteteeed ddddd KKiKKK rkrkke klkkkk . 101001010100.330 TTTTTTininiiinnineeee ee FrFrrrrisiiisisiii enenenennneeetete teteetetete
CCCaCaCaféféféféhyhyhyh ggggggg eee mememedd d CeCeCentntntnterererrårårådededett påpå EEgegebabaakkkkkkenen 
kl. 14 (se side 49)

Gudstjenessstettetetetetetetetetetetetette
Haaaaaaaaaaaaaaansnsnsnsnsnsnsnsnnsnnnsnsnsn ted Kirkrkrkrkrkkkkkrkkkkkkeeeeeeee eeee kl. 1011 .33333333333300000000000000000 TiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTTT neneneneneneneneeeenenenenennee FFFFFFFFFFFFFFFFriseeneeeeeeeeeeeeeeette
”Andddddddddddddddaaagaaa t i Skovovoven” klkkkkkk . 17. ViViViViViViViViViiViViVii mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmøødø es vvvvvvvvvvvvvvvvedeeeeeeeee  
ShShShShShShShShShShSShSSShhelter ved Lundum NNNNNNNNNNNNNNatttatururururururururururururrurrststststststststststststttti iiiiii kl. 16.30.000000000000000  
MeMeMeMeMeMMeMeMeMeMeMeMeMeMeM dbdbdbdbdbdbdbdbdddbddbdbbbring selv til forttæææææææræræææææ innnnnnnggggg ggggggg titititilllllllllll fæfffæfffff llessppppppppppppisisisiiiiiiiiiiii ning 
efefffffffffffffffteteteteteteteteteteteteteteteteterrrrrr rrrrrrrrrr ananananananananaananananaanananandadddddddddddddd gten.
PiPiPiiiiiiiiiiPiiiinsnsnsnsnsnnnnnnnnn ededededededededededededdedagagagagagagagagagagagagagaggg GGGGGGGGGGGGGGGGuduuuuuu sttjejj nester
LuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLundndndndnddnddndndndndndnddndn umumumumumumumumumummummmumumum KKKKKKKKKKKKKKKirirrrrkkkekkkkkkkkkkkkk  kl. 9.00 TiTT ne FFFFFFFFFFFFFFririrr sesesesesesesesssesseeeseseess neneeeeeeeeeeeettttttttttttttttt e 
HaHansnsteteteteteteteteteteteteteteteteted d d ddd d d d d d ddddd KKKKKiKiKKKKKKiKKKK rkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrke eeeeeeeeeeee klklkkkkkkkkkkkkk . 10.30 Tine FFFFFFFFFriririririririririrririririiseseseseseseseseseseseseseseseseenenetttttttttttttttttttttttttttttte
AnAnAnAnAAnAnAnAnAnAnAnAAnndedededededededededdededededdennnn nnnnn nnn pipipipipipipipipiipipipippp nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnnseededdedededededededededdagagagagagagagagagagagagagaa ffffffffffffffffælæææ les provstststssssssss i guuudsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdssdstjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjjene este
iiiii iiiiiii ”L”””””””””””” ununnnnnnnnunnnnnndededededededdedededdddededdedded n”n”n”n”n”nn”n”n”n”nn”n”n”nnnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkl.l.lllllllllllll 111111111111110 (s(s(s(s(s(s(s(s(s(s((s(s(ss((se side 28))).......
HHHHHHHaHHaHHHHHHaH nsted-dd EgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEgEEgEEEgggebebebebebebebebebebebebebbbebbebbjejejejejejejejejejjejejejjjjjejj rgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrr HHHHHHHHHHHHHHHHuuusholdninggggggggggggggsfffsffsfffffsfsffsffffooooooororororoooooo ening gggggggggggggg
tttttatatttttatt gegegegeegegegegegegeggg rrrr r rrrrrrrr rrrr påpåpåpåpåpåpåpåpååpåpåpåpåpåpå uuuuuuuuuuuuuuuudd  ugtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtt ttttttttttttttttilililililililililililiilililil DDDDDDDDDDDDDDDDitiiiiiiiiii levsdal. AAAAfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgf anananananananananananananananananggggggggg
kkkkklkklklklklklklkkk . 9.9.0000000000000000000000000000 ffffffffffffffffrararr FFFFFFFFFFFFFFFrirrrrrrrrrrrrr tidscecececececececececececeeceeeennnntntntnnnnnnnnnn rererererereeeeerereeeereet Den gl. BrrrBrBrBrBrBrrBrrBrugugugugugugugugugugugugggggs (se
sisidede 111)1). 

InIngegegen n n gugugudsdsdssssssssssssssstjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjenenesesessssssssssssstetetetetetetetetetetetetetetete

KiKKiKiKiKiKiKiKiKKiKiKiKiKiKiKirkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkkenenenenenenenenenenenenennenn ppppppppppppppppåååååå å å å å å cycycycycycycycycycycycyyyyykekekekekekekekekekekekekeeekkeel l l l l ll ll l lll l l l l i i ii i i i iii ii ii i fofofofofofofoooforårårårårårårårårårårårårårrårrråårerererrrrrrrrrrr t med Pilgrims-
cycyycykekeeelhlhlhlhlhlhlhlhlhlhlhlhlhllhholololoooooooooo dedededededededededededededededdeddett t t ”I”I”I”I”I”I”I”I””I”I”I”II”I”Ibsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsb kakakakakakakkakakakakakakakalllllllllllllllllllllllllllllle”e”e”e””e”e”e”e”e”e”eeeee (((((((((((((((seseeseeeeeeee ssssssssssssssididididididiiiididdididi e e e eeeeeeeeeeee 2822222222 ).
FrFra LuLuLundndndndndndndndndndndndndndndndndndndumumumumumumumumummumumumummumum KKKKKKKKKKKKKKKiririririririririririririrrrirrkekekekekkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkll.l.l.l.l.l.l.l.lllll..... 111111111111188888888888888888 tititititititititititititititit lllllllllllllll ØsØsØsØsØsØsØsØsØsØsØsØsØsØsØstbtbtbtbtbtbtbbtbtbbtbtbtbtbbiriririririririririririririrrk Kirke
Guuuuuudsdsdsdsdsddsddddddd tjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjeeeeneste
Hansted Kirke kl. 111011 .30 Tine Frisenetttttttttttttteeeeeeeeeeeeeee
Skt. Hans bål i Lundum med båltale af TiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiT nennnn  
Frisenette. Kl. 20 fakkeltog fra Lundum mmmmmmmmm
station ogg båltale kl.. 20.30. Bålet tændddddddddeeeeeseeee  ca. 
klkl. 212121.
GuGuGuGuGuGuGuGudsdsdsdsdsdsdsdstjtjtjtjtjtjtjtjjenenenenenenenenennesesesesesessese tetetetetetete ppppppppppååååååå å EgEgEgEgEgEgEggeebebebebebebakakakakakakakkkekekekkekekekekekekeennnnnnn n TiTiTiTiTiTiTiTTTT nenenenenenenee FFFFFFririsesenenetttte
KaKaKaKaKaKaKafffffffffe ee klklklklkl. 1414444 33333.3300000 dededdddedderereeeeftftftfttftffterererree gggggggggggggududududuu sttttss jejjeeeeejejeneneneneneneeneststststststststststtstteeeee.ee.e.e.
GGGuGuddddsds jjtjtjtjenenesestte
Hansted Kirke kl. 10.30 Tine Frisenette

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

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

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

Teologiens Døgn i Aarhus 
den 4. april kl. 16 til 

5. april kl. 16

Ramler verden nu? 2014 er præget af en 
række årstal, som markerer sammen-

brud, katastrofer og nybrud. 1764, 1814, 1864, 
1914, 1944, 2004, 2014 … rækken er lang.

Når verden er ramlet, har folk altid søgt kirken, 
og teologien har altid budt ind med tolkninger og 
svar. Dens svar er helt afgørende for det samfund, 
vi har i dag. Men i dag er det ikke kun teologien, 
der svarer – andre byder også ind. Hvad svarer 
de, hvad svarer teologien, og hvad skal man tro?

Ramler verden nu? Måske ikke, men hvis man 
interesserer sig det mindste for religion, tro, 
etik, moral, spiritualitet, historie, kultur og sam-
fund, kan man  nde bud på mulige svar – og 
diskutere dem - i rækken af foredrag, work-
shops, udstillinger, rundvisninger,  lm og deb-
atter på Teologiens Døgn 2014.  Der vil være 
særligt fokus på spørgsmål og svar, der knytter 
sig til stikordene: byen, kanten, gaden og him-
len. Og som en rød tråd løber de mange 4-taller 
i 2014, 2004, 1944, 1914, 1864, 1814 og 1764.  

Se program, tid og sted på 
www.teologiensdogn.dk

Kirken på cykel Kirken på cykel 
i foråreti foråret 

med Pilgrimscykelholdet ”Ibskalle”

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

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

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

Sangaften i Kirkehuset
Velkommen til sangaften i Hansted Kirkehus 

torsdag den 11.marts kl. 19.00.
Kirkesanger Svend og organist Julie leder som 
sædvanlig fællessangen. Måske kommer koret 

også og synger for og med os?
Kaffe og kage kan købes i pausen.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner 

Hansted menighedsråd

Skærtorsdag
Skærtorsdag d. 17. april holder vi Påskefest-
middag i Kirkehuset kl. 18.30. i Hansted. Det 
koster ca. 80 kr. for voksne, børn under 18 år 
gratis. Tilmelding til kirkekontoret senest d. 9. 
april er nødvendig. Efter middagen kl. 21 går 
vi i kirken og holder Langfredagsgudstjeneste.

Mange hilsner 
Hansted menighedsråd

Anden pinsedag
2. Pinsedag mandag den 9. juni er der fælles guds-
tjeneste for hele Horsens provsti. Det foregår i 
”Lunden” kl. 10. Alle er mere end velkomne!

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

Torsdag 27. marts
Onsdag 30. april
Onsdag 28. maj
Onsdag 25. juni

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

Graver ved 
Lundum Kirke

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

ohleth@stofanet.dk

Graver ved
Hansted Kirke

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

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

fridag mandag - træffes efter aftale

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

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

Kordegn: Pia Schiønnemann
E-Mail: pss@km.dk

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

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

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk

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

 deres rettigheder. 

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

         LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE:  Kirkeoplysninger
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Møller fortæller

LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  Julefest for pensionister
Af Leif H. Kristensen

Julefest for pensionisterJulefest for pensionister
Vi fortsætter Traditionen og afholder igen i år julefest 

for pensionister. Vi glæder os til at se jer, Lundum-
Hansted menighedsråd. Sådan stod der skrevet i bladet 
Broen 26. årgang nr. 2.

Vi var vel ca. 70-80 deltagere, som havde meldt sig til guds-
tjeneste i Hansted kirke torsdag d.12.december kl. 14.00. 
Derefter over i menighedshuset, hvor der var boller lagkage 
og kaffe for 20.kr.  Med hygge underholdning og overra-
skelser. 

Vi var vel nok lidt spændte på, hvordan vores nye præst 
Tine Frisenette nu var, da  ere af os ikke havde mødt hende 
før. Vores præst prædikede over temaet traditioner, i daglig-
dagen, i kirken og julens traditioner, det er jo noget alle kan 
forstå og leve sig ind i. Hvilken familie eller forening,  rma 
eller kirken forsøger ikke at håndhæve traditionerne. Tra-
ditioner siges af nogen, er til for at brydes, men jeg har nu 
ikke hørt om nogen, som er sluppet godt fra at bryde især 
julens traditioner. Det skulle så vise sig at, det havde man 
fra Lundum-Hansted menighedsråd side, tænkt sig at gøre.

Ja ændringer må man nok sige der var, lige på nær julesan-
gene og kirkesanger Svend Jørgensen, der altid er god, og 
som læste HC Andersen ”Kejserens nye klæder” Hvem der 
så hentydes til står nok til de tilhørende at vurdere?

Da vi var blevet bænket ved kaffebordet i menighedshuset 
bød Villy Suhr Rasmussen velkommen. Han fortalte at der 
var skiftet ud i menighedsrådene i Lundum og Hansted, og 
at man jo siger at nye koste fejer bedst, og at der var ændret 
på nogle ting, og også afviklingen af julefesten for pensio-
nister i år. Blandt andet skulle der ikke betales 20. kr. for 
kaffen, som man plejede, meeen til gengæld får i så! heller 
ikke nogen gaver i år ?? Der blev noget stille i lokalet, da 
det blev sagt. 

Villy fortalte videre at Kirkesanger Svend Jørgensen ville 
læse en historie, at vi skulle synge de julesange, som lå ved 
kuverten, og at den tidligere graver på Tamdrup kirkegård 
”Møller” ville fortælle om sit liv. Vi gik derefter i gang med 
bollerne og kaffen, og Møller begyndte at fortælle om hans 
barndomshjem og livet på landet, imedens vi var i gang 
med lagkagen.

Det mindede lidt om et skrabet budget og spare jul, den 
hygge og varme stemning og glade smil, som plejer at være 
fremherskende denne dag for pensionisterne, var ligesom 
ikke til at få øje på.
Pensionisternes julefest er en gammel tradition i vores  
sogne. Før i tiden foregik det i forsamlingshuset, før me-
nighedshuset blev bygget. Det er en dag alle, som deltager 
i, ser frem til, man planlægger efter at kunne være med, 
denne dag i kirken. Og toppen har jo været, når gaverne 
blev omdelt, hvem der  k hvad, og stort grin på, når menig-
hedsrådets medlemmer løb rundt i lokalet for at dele gaver 
ud, for der var jo en gave til hver eneste, der deltog, også de 
ansatte i sognet.
Se den slags det er traditioner, det er den slags traditioner 
man skal have stor respekt for, og behandle med varsomhed 
og kærlighed. ”Kejserens nye klæder” Han havde jo ikke 
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noget på. Det kan godt være en ny kost fejer bedre end en 
gammel, men det kommer nok an på, hvordan kosten bru-
ges. På længere sigt var det måske bedre, at de gamle koste 
indtog deres plads igen i menighedsrådet. Hele budgettet er 
måske brugt på byggeriet af den nye præstegård, så skidt 
med de gamle pensionister og deres traditioner.
Julegudstjenesten i Hansted kirke, er også en tradition, men 
her var også sket ændringer. Første gudstjeneste var kl. 
11.00. Vel nok med henblik på børnefamilierne forståeligt 
nok, anden afhandling kl.15.30. Med den kraftige tilvækst 
af nye beboere i Hansted sogn, skal man jo være klar på, at 
når vores børn og deres familier er hjemme at fejre julen, 
vil de også gerne til julegudstjeneste i Hansted kirke, hvor 
de er døbt og kon  rmeret andre er gift. Hansted kirke er den 
største i stiftet, men juleaften er den fyldt til sidste plads, og 
i kirken er der altid plads til en til, kirken afviser ingen, og 
sådan skal det være.
Der er også traditioner i Hansted kirke for, hvordan juleaf-
tens gudstjeneste afvikles. Præsten går på prædikestolen og 
lyset dæmpes, og juleevangeliet læses. Det skaber en ro og 
glæde i sindet for de  este, som deltager juleaften i kirken. 

Men denne tradition var også blevet ændret, prædiken og 
evangeliet blev læst fra koret. Ordene i evangeliet var de 
samme men stemningen i kirken var ikke mere den samme 
som før i tiden. Jeg vil håbe, at i disse Facebook, Iphone og 
Ipad tider, at der stadig væk er og vil være plads, til at holde 
fast i de gamle juletraditioner her i Hansted sogn.  

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 
kon  rmander. De ser, at det nytter at løfte i  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.

         LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  Julefest for pensionister
              Af Leif H. Kristensen
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Ny version af 
Hansted-Egebjerg.dkHansted-Egebjerg.dk

Hjemmesiden www.hansted-egebjerg.dk er nu omlagt til 
en ny version hos Infoland.dk. Den nye version indeholder 
en række forbedringer. Blandt andet er kalenderfunktionen, 
søgefunktionen og muligheden for at udsende nyhedsbreve 
forbedret væsentligt. 

Tilmeld dig nyhedsbrevene
Det er nu muligt for brugerne af hjemmesiden at tilmelde 
sig som abonnenter af nyhedsbreve fra hjemmesiden. Det 
betyder, at vi fra hjemmesiden kan informere abonnenterne 
om nyheder i vores område. 

Søgefunktionen
Hjemmesidens søgefunktion er blevet væsentlig forbedret. 
Før var det sådan, at man ved søgning  k præsenteret f.eks. 
alle sider af måske  ere artikler, som søgningen fandt frem 
til. Så skulle man selv bladre ned over mange, mange sider. 
Nu bliver man i stedet præsenteret for en oversigt med nog-
le få linjer fra de artikler m.m., der er søgt frem. Og så kan 
man herudfra lettere  nde frem til det man søger. 

Med hensyn til de mange artikler fra BROEN gennem de 
25 år er der også et supplerende register til søgning. Det 
kan man  nde under menupunktet ’artikler’. Fra registeret 
er der direkte links til næsten alle artikler. 

Kalenderfunktionen
Kalenderfunktionerne er også blevet væsentlig bedre i den 
nye udgave af hjemmesiden. Under månedskalenderen 
med markering for datoer med oplysninger, vises nu de fem 
førstkommende aktiviteter. 

Videreudvikling af hjemmesiden
Ønsket er nu at videreudvikle hjemmesidens indhold og få 
påbegyndt udsendelse af nyhedsbreve, der kan give en god 
information om det, der sker i vores område. 
Til det vil det være godt, hvis vi kunne blive nogle  ere om 
det - både om hjemmesiden og nyhedsbrevene. Og gerne 
både yngre og ældre, så vi får alle vinkler og interesser med.
Så har du lyst til at være med, så kontakt mig gerne på  
mobil 40376936 mail: hans.kurt@hansted-egebjerg.dk.

Uddannelse
Vi er i lokalrådet indstillet på at få gennemført en uddan-
nelse gennem Infoland af dem, der vil være med til at ud-
vikle hjemmesiden. 

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD:  Ny version af hjemmesiden
Af Hans Kurt Jacobsen
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Hansted-Egebjerg BorgermødeHansted-Egebjerg Borgermøde
Omkring 60 beboere deltog i lokalrådets borgermøde 

den 21. januar på Egebakken. 

Helhedsplan for Hansted-Egebjerg
Arkitekt Casper Grønborg fra Horsens Kommune, Teknik 
og Miljø orienterede om baggrunden og formålet med at 
udarbejde en helhedsplan for Hansted-Egebjerg. 
Planen udarbejdes for at danne et overblik over forskel-
lige udviklingsmuligheder og problemstillinger i byen. Den 
skal fungere som rettesnor for kommende initiativer, pro-
jekter og kommune- og lokalplanlægning. Der er allerede 
udarbejdet helhedsplaner for Gedved, Hovedgård og Nim. 
I 2014 står Hansted-Egebjerg, Hatting og Østbirk for tur. 
Der blev under debatten rejst en række spørgsmål og for-
slag, som vil indgå i det videre arbejde med helhedspla-
nen. Når der foreligger et udkast til helhedsplanen vil denne 
blive drøftet med lokalrådet og senere forelagt på et nyt 
borgermøde. Herefter vil den blive behandlet af byrådet. 

Forslag til udvidelse af Egebakken
Formand for Centerrådet på Egebakken, Arne Jensen frem-
lagde et forslag til udvidelse af Egebakkens aktivitetsloka-
ler. Forslaget var udarbejdet i samarbejde med arkitekterne 
Christian Fog og Per Wohlert fra Ginneruparkitekterne og 
omfattede en udvidelse af caféen og køkkenet samt aktivi-
tetslokalerne i underetagen. 
Det er senere oplyst, at der også arbejdes på forslag til en 
udvidelse af Egebakkens plejeafdeling. 

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD:  Borgermøde og Hyldest af Frederik Bajer og dragonerne i 1864
Af Hans Kurt Jacobsen

Frivillighedsgruppen
Lars Jensen berettede om Frivillighedsgruppen, der er star-
tet med udgangspunkt fra Egebjergskolen. Formålet har 
været, at forsøge at samle alle aktiviteter og nyheder til 
gavn for hele området. Man har startet skakklub, frisbee, 
hjemmeside og vil gerne være med til at formidle nyheder.

Lokalrådets beretning.
Hans Kurt Jacobsen kunne med glæde fortælle, at det havde 
været et rigtig godt år for lokalrådet.

Cykelstien under viadukten er nu en realitet, og cykelstien 
til Gedved er også etableret. Vejen ned mod Vandværks-
søen er reetableret. Der kommer nye borde og bænke ved 
søen, som besøges af mange. Efter meget tovtrækkeri er 
postkassen nu  yttet fra den ”gamle brugs” til Fritidscentret 
på Egebjergvej. Som det fremgår nedenfor vil vi fejre 150-
året for Frederik Bajer og dragonernes indsats i 1864.

Økonomi
Hidtil har lokalrådet ikke haft en selvstændig kasse, men 
har fået dækket udgifterne af Horsens Kommune. Fra 2014 
modtager lokalrådet et rådighedsbeløb, som der skal føres 
regnskab for.

Valg til lokalrådet
Karin Hansen og Yvonne Christiansen blev genvalgt til 
lokalrådet. Som suppleanter blev Palle Koch genvalgt og 
Niels Daugaard nyvalgt.

Torsdag den 10. april 2014 kl. 15.30 holdes et arrangement ved Bavnehøj 
(vest for Bavnehøjvej nr. 11) 

Vi vil mindes og hylde Frederik Bajer og hans 7-8 dragoners indsats her i Ege-
bjerg, hvor de holdt stand mod en større preussisk styrke hele søndagen den 

10. april 1864, og hvor preusserne endte med at trække sig tilbage. 
Der vil i højen blive sat en mindesten som får indskriften:

Rejst af en kreds af lokale borgere
som en hyldest til 

Frederik Bajer og dragonerne for
deres indsats her på ”Bavnehøj” 

den 10. april 1864 
Der kan på de følgende sider læses en artikel af Allan Skou Larsen om forsvaret af Egebjerg i 1864 
samt et genoptryk af artiklen ”På observation i Horsensegnen i 1864” skrevet af Frederik Bajer i 1879 
og bearbejdet af Peder Pedersen til en artikel i BROEN i 1995. 

Frederik Bajer og dragonernes indsatsFrederik Bajer og dragonernes indsats 
ved Bavnehøj i Egebjerg den 10. april 1864
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Frederik Bajer ca. 1890 Danske tropper kæmper sig gennem frost og kulde nordpå til bl.a. Dybbøl.

Løjtnanten der skulle ligne en stor hærLøjtnanten der skulle ligne en stor hær
Løjtnanten der skulle ligne en stor hær 
Af Allan Skou Larsen, Arkæolog, kulturhistorisk formidler, tidl. Egebjerg-beboer 

Dette er historien om den danske løjtnant, Fredrik Bajer, der midt i det militære og politiske morads under 
krigen i 1864, udfyldte den næsten umulige rolle det var, at være øverstbefalende over en forpost i Egebjerg. De 
Østrigske og Preussiske styrker havde besat Horsens, og samtidig var de danske tropper i gang med et umuligt 
projekt, en hurtig fremrykning af armekorpset, der efter at have hvilet ud på Mors skulle angribe fjenden i 
ryggen foran Dybbølstillingen.

Angreb blev til forsvar
Den umulige danske militære angrebs-
strategi blev i  g. Fredrik Bayer selv, 
allermest valgt for, i hast at skabe Dan-
mark en fordel ved det hårdt trængte 
Dybbøl, lige inden den internationale 
fredskonference i London skulle tage 
stilling til krigen og grænserne.
General Hagenmanns tropper bevæ-
gede sig sydpå i Jylland, hvor fjenden 
imidlertid angreb de jyske østkystbyer 
og østrigske og preussiske tropper be-
satte Horsens.
I denne ophidset krigsstemning med 
nationale overtoner og med det meste 
af Jylland hærget af fjendens invations-
styrker, agerede Fredrik Bajer med få 
soldater i Egebjerg og oppe på observa-
tionshøjen ”Baunehøj”, lige op ad fjen-
dens linje mod nord ved Hansted Bro.
Han var blevet sat i en umulig situation, 
men til al held, rykkede fjenden kun 
frem til Egebjergdalen, syd for Lille 
Hansted Å.

Nationens nervepirrende 
skæbne udspilles i Egebjerg
Hvad skulle Fredrik Bayer gøre i Ege-
bjerg og hvad var planen egentlig? 
Hvordan skulle ordrerne forstås? Hvad 
skulle han konkret gøre med den mili-

tære forposts få soldater?
Fredrik Bayers erindringer om begi-
venhederne er optegnet i dagbogsform 
i hans livserindringer og renskrevet i en 
artikel i ugebladet ”Nær og Fjern”.
Derfor er der stof til historiske analyser 
af de afgørende dage i april omkring ta-
bet af Dybbøl-skanserne og forsvaret af 
Jylland.
Her skal kun gives et overblik over de 
lokale begivenheder ud fra Fredrik Ba-
yers egne kilder.

Overalt kan fjenden ses fra 
Baunehøj
Med en teaterkikkert kunne Fredrik 
Bayer overskue hele det lokale land-
skab fra bakken ”Baunehøj”, syd for 
Grusdalsvej. Foruden observationspost 
etableredes også oprejste bauner, træ-
stænger med tjæret halm. Her kunne 
man signalere ved at sætte ild til bau-
nerne, som så kunne ses både fra højen 
ved Tamdrup Kirke og i Serridslev i til-
fældet af, at fjenden angreb.
At højen både før og efter1864 har hed-
det ”Baunehøj”, må betyde, at den langt 
tilbage, har skullet virke som signalhøj 
i krigstider. Helt tilbage fra Vikingeti-
den har sådanne høje eksisteret, især 
etableret på gravhøjene. Under sven-

skerkrigene dekreterede kong Christian 
den IV, at ”hvert herred skal have sin 
alarmplads”.
En kongelig forordning fra 1633 præ-
ciserer, at bønderne skal møde på de 
nævnte vagt- og alarmpladser, når de 
får bud eller bålene brændes.
Landevejen gennem Egebjerg mod 
Skanderborg er efter gamle broer at 
dømme et gammelt vejforløb, der har 
haft en strategisk betydning, idet vejen 
var forbindelsen til Skanderborg, kon-
gesæde fra slutningen af 1100-tallet. 
Vejen herfra mod Horsens er, måske 
helt tilbage til Vikingetiden, gået forbi 
voldstedet på Hanstedgård-øen inden 
man kunne komme ind til Horsens by, 
der jo også har været kongesæde.
På Baunehøjen kunne man både sig-
nalerer og modtage signaler til og fra 
magthaverne ved indgangen til Hor-
sens, både mod sydvest og mod sydøst, 
hvad enten fjenden blev opdaget bag 
Egebjergbakken mod Gedved eller Øst-
birk eller på vejstrækningen, nu kaldet 
Gammel Århusvej, ved Serridslev. Der-
med har Baunen i Egebjerg været uhy-
rer vigtig gennem tiderne. Landsbyerne 
Egebjerg og Hansted med dens gamle 
kirke, skal måske også ses i dette stra-
tegiske lys.
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Frederik Bajer som dragonløjtnant i 1860

         Løjtnanten der skulle ligne en stor hær
              Af Allan Skou Larsen, Arkæolog, kulturhistorisk formidler, tidl. Egebjerg-beboer

Landskabet kunne både vise 
og skjule
Det bakkede landskab fra Egebjergs hø-
jeste punk og ned til Egebjergdalen med 
Lille Hansted Å i bundet er synlig for 
den, der står længst mod nord og højest 
oppe. Her kunne fjendens bevægelser 
ses, hvis det var lyst og ikke for tåget.
Hvis man derimod be  nder sig nord 
for Egebjergbakken går det nedad mod 
Gedved og Østbirk. Her kan man ikke 
ses fra syd og løjtnant Bayer besluttede 
sig klogt at spille på den løgn, at her 
stod den store danske hær og ventede på 
de Østrigske og Preussiske soldater. Alt 
hvad han og hans forpost gjorde, havde 
til hensigt, at vise mange  ere soldater, 
end de var, at  ytte grupper af soldater 
rundt i terrænet og at blive så synlig 
som mulig, når hestene fodres og ved 
andre daglige rutiner.
Forposten spillede et teaterstykke om, 
at en meget stor dansk styrke med alle 
våbenarter stod nord for Egebjerg.
Det virkede. En lokal hestehandler, 
Nathansen beretter endda efter en tur 
til Horsens, at fjenden også tror, at den 
store styrke har lavet forskansninger 
bag Egebjerg.
Fredrik Bajer konkluderede: ”Han 
(fjenden) havde kun behøvet at sende 
en halv snes mand nogle hundrede alen 
længere frem for at overbevise sig om, 
at jeg stod der alene med 4-5 mand og 
en såkaldet eskadron på 40, næsten tre 
kvart mil længere tilbage.”

Frederik Bajer alene på den 
farligste post
Som forpost er man som soldat mest 
udsat. Den er de første, der bliver offer 
for fjendens eventuelle fremrykning.
Der er nogle formuleringer i Fredrik 
Bajers dagbogsoptegnelser, der virker 
som en fortælling om hans nærmeste 
overordnede, Løjtnant Rosenørn, enten 
om hans svigt og militære uduelighed 
eller/og om krigstræthed og forvirring.
Kunne det tænkes, at Fredrik Bajer blev 
placeret på den udsatte post, fordi hans 
overordnede ikke selv ville være der, 
eller at nogle måske ligefrem ville iso-
lerer ham?
Fredrik Bajer havde synspunkter, der 
ikke harmonerede med de højrenationa-
les og militærets. 

Han udtaler: ”Jeg tør næsten ikke tale 
højt om det, men jeg hører ikke til dem, 
som har mest imod almindelig stemme-
rets anvendelse som en ytring af et folks 
selvbestemmelsesret.
Jeg tør næsten ikke tale højt om det, si-
ger jeg; thi det lader som dårlig fædre-
landsven at ville forsvare en grundsæt-
ning, som i dette øjeblik ville indsnævre 
landets grænser, ja endog  ytte den nu 
naturlige: Ejderen. Men jeg må sætte 
den almindelige grundsætning over den 
særegne (nationale).
Fredrik Bajer er utilfreds med, at forpo-
sten ikke får sendt a  øsning af friske el-
ler udhvilede eskadroner – ”Vore solda-
ter er snart indsvundne til halv størrelse, 
udmattede og hestene for en meget stor 
del slemt trykkede”.

Løjtnantens problemer
Dagbogsoptegnelserne viser, at Fredrik 
Bajer har problemer med kommunika-
tionen med militærledelsen, herunder 
hans nærmeste overordnede. Han for-
klarer, at lige efter at have været på lo-
kum på feltmaner den 8. april om mor-
genen, kom der melding om, at fjende 
var hurtig fremrykket.
Så kom forpostens egentlige overordne-
de, løjtnant Rosenørn og meddelte: ”Ja, 
jeg forlader Dem, jeg må lidt fremad at 
se mig om. Vil De foreløbig tage kom-
mandoen over eskadronen.”
Altså, den højeste overordnede vil se 
sig om, på tidspunktet hvor melding om 
fjendens fremrykning netop er kommet!
Senere på dagen rykkede preussiske 
soldater frem til Egebjergdalen. Så 
kommer løjtnant Rosenørn til syne og 
siger til Fredrik Bajer, ”Vil De føre bag-
troppen og bide Dem fast i fjenden, så 
klarer jeg tilbagetog”.
Forreste og farligste linje skal Frederik 
Bajer tage, tilbagetogtet til hovedstyr-
ken klare hr. Rosenørn!
Efter denne konfrontation med fjenden 
var det Fredrik Bajer, der analyserede 
rigtigt. I en melding til Rosenørn skrev 
han, ”at fjenden synes at ville blive stå-
ende, han havde rimeligvis kun til hen-
sigt, at inddrive kontributjoner (kontri-
butjoner = krigsbytte).
Fredrik Bajer bad herefter eskadronerne 
at komme nærmere Egebjerg fra nord, 
”da jeg ellers ikke turde blive stående 

så nær ved fjenden og dog nødig ville 
opgive det gode punkt”.
Han  k intet svar. Han gentog meldin-
gen, stadig ingen svar. Til sidst havde 
han ikke  ere soldater at sende meldin-
ger med. Han red så selv trekvart mil 
tilbage mod nord til eskadronen.
Her opdagede han, at løjtnant Rosenørn 
var så dybt optaget af at skrive en mel-
ding til ritmester Castenskjold i Skan-
derborg, at han ikke havde lagt mærke 
til, ”at eskadronen havde front mod 
nord i stedet for mod syd. Da han opda-
gede sin fejl, var styrken allerede langt 
borte mod nord og han måtte hente den 
tilbage.”
Dette ligner en skriftlig  nte. Er virke-
ligheden måske den, at resten af eska-
dronen ledet af løjtnant Rosenørn var 
på vej væk fra den frygtede fjendefrem-
rykning fra syd? Var de på vej mod Ca-
stenskjolds hovedstyrke i Skanderborg? 
Var virkeligheden, at Fredrik Bajer og 
de få mænd i Egebjerg, var ved at blive 
ladt i stikken?

En ordre om tilbagetrækning 
ændres af Frederik Bajer
Rosenørns kommunikation med hoved-
styrkens Castenskjold  i Skanderborg 
resulterede i en ordre om at trække sig 
tilbage mod nord til Nybro ved Skan-
derborg. Nu træder Fredrik Bajer i ka-
rakter og beder hans overordnede Rose-
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Frederik Bajer ca. 1910

Løjtnanten der skulle ligne en stor hær
Af Allan Skou Larsen, Arkæolog, kulturhistorisk formidler, tidl. Egebjerg-beboer

nørn, om lige at vente, til Castenskjold 
havde besvaret hans egne meldinger om 
situationen. For at overbevise Rosenørn 
om, at der ingen fjende kom, meddelte 
han ham, at han ville sende nogen mod 
vest mod Urup og Østbirk for at sikre 
sig, at fjenden ikke kom i en knibtangs-
manøvre herfra.
Beretningen  om Rosenørn sluttede 
en eller nogle dage efter, da Rosenørn 
ankommer til Egebjerg. Fredrik Bajer 
skriver: ”Han ville lidt ind til Horsens, 
jeg kunne imidlertid blive i Egebjerg og 
fodre, indtil han kom igen”.
Formuleringen synes at dække over en 
irritation over løjtnant Rosenørn. Følte 
Fredrik Bajer, at Rosenørn var inkom-
petent, magtsyg eller var der tale om 
almindelig mishag ved at blive sat til 
vægs?

Fredrik Bajers indsats hjalp 
både Horsens og Egebjerg
Fjenden havde efter Fredrik Bajers vi-
dende med  ere tusinde mand besat 
Horsens og det sydlige opland. Til de 
mange soldater, havde de rekvireret en 
masse brød,  æsk, havre, vin osv. Her-
udover 50 bøndervogne i Serritslev, 
Hansted og Lund.
Fredrik Bajer så det tydeligvis som en 
vigtig sidegevinst, at landsbyen Ege-
bjerg ikke blev udsat for fjendens ind-
drivelse af mad, vogne mv.
Han var også glad for den ros, han in-
direkte  k af den midlertidige Horsens-

borgmester grosserer Winning. Denne 
havde skrevet et brev til ritmester 
Castenskiold og havde ”udtalt sin på-
skønnelse af at vore tropper var bleven 
stående ved Egebjerg den 10. april, da 
fjenden ganske vist kun af den grund 
var bleven så kort i Horsens og ikke 
havde givet sig tid til at inddrive  ere 
tributjoner i den by.”
Når der var en midlertidig borgmester 
i Horsens, skyldtes det, at borgmester 
Kammerherre Jessen af fjenden var ta-
get til fange i Rendsborg.
Sidste dag hos hans gamle vært, sog-
nefoged og gårdmand Rasmus Jensen 
i Egebjerg fortæller Fredrik Bajer med 
stolthed, at han denne dag  k maden 
gratis. ”Da jeg ville betale, sagde min 
vært: I dag koster det slet ingenting”. 
Frederik Bajer runder samtalen af: 
”Jeg tror også, at jeg med nogen sand-
hed kunne sige til sognefogeden: Jeg 
har måske dog for en del været skyld 
i at fjenden ikke fi k lejlighed til at re-
kvirere vogne hos Dem, ligesom ovre i 
Hansted.”
Sognefogedens søn blev fra 1879 for-
mand for Lundum-Hansted sogneråd. 
Han støttede Fredrik Bajers opstilling 
og valg til Folketinget i perioden 1872 
til 1895.

Jeg har fået øjnene op ...
Krigen og Fredrik Bajers oplevelser 
i militæret får ham efterhånden til at 
blive modstander af helstats-sagen og 
nationalistiske ”absolutister”. Dette 
medførte efterhånden, at han mere og 
mere fjernede sig fra de helstats-natio-
nalistiske militære ledere.
Om den øverstkommanderende for ho-
vedstyrken ved Skanderborg Castenski-
old, siger han: ”Han hører til de mest 
indædte absolutister og helstatsmænd. 
Han er noget af det mest intolerante, 
man kan tænke sig. I hans øjne er en 
of  cer, som ikke deler hans anskuelser, 
en ren vederstykkelighed…. At jeg tid-
ligere stod så højt i kridthuset hos hø-
jere foresatte, kan jeg kun tilskrive, at 
jeg bekendte mig til deres forældede, 
fordomsfulde anskuelser; og at jeg nu 
ved enhver forefaldende lejlighed bli-
ver hundset af de samme, dertil kan jeg 
ikke  nde anden grund end den, at de 
ved, at Jeg har fået øjnene op.”
Fredrik Bajers lede ved krigen bliver 

mere og mere udtalt. Også det politi-
ske højre har han stærke antisympatier 
imod.
Han udtaler i september 1864:
”Efter en krig som denne må man jo 
næsten skamme sig ved at bære uni-
form, især en kavaleri-dito, og efter en 
fred som denne har et bybud udsigt til 
at gøre større nytte end en karakteriseret 
premiereløjtnant i dragonerne….”

Fredrik Bajer, Danmarks hid-
til eneste modtager af Nobels 
Fredspris
Løjtnanten på Baunehøj i Egebjerg blev 
efter 1864-krigen en af Danmarks mest 
betydende samfundsdebatører og politi-
ker. Over 60 værker skrev han om me-
get forskellige emner som Fred og krig, 
Tabeller over Deling af Tallene, Norden 
som republik, Ægtefællers formueret-
lige Ligestillelse og det skønlitterære 
værk Frøken Rudenschøld.
Det er tankevækkende at måske krigens 
oplevelser blev modvægten til det civile 
samfundsliv han i så stor udstrækning 
kom til at være udvikler af. 
Fredrik Bajer blev afskediget fra hæren 
i 1865. Herefter blev han lærer og for-
fatter samt translatør i svensk. Herefter 
folketingsmedlem for Venstre, valgt i 
Horsens-kredsen fra 1872 til 1895.
Han blev kvindesagsforkæmper sam-
men med sin kone Mathilde Bajer og de 
stiftede sammen Dansk Kvindesamfund 
i 1871. Han blev formand for Dansk 
Fredsforening 1882.
I 1908  k han som kronen på værket, 
Nobels Fredspris som påskønnelse for 
arbejdet i fredssagens tjeneste.
Som det nævnes i Dansk Biogra  sk lek-
sikon: ”I det internationale fredsarbej-
des historie står Bajer som en af de store 
skikkelser”.
Fredrik Bajers dødede i 1922, 83 år 
gammel.
Fredrik Bajers oprindelige efternavn 
stavedes Beyer. Dette ændrede han til 
Bajer i 1865.
I mindet om en stor personlighed og 
en løjtnant, der var på rette sted og tid 
og handlede således, at landsbyen Ege-
bjerg i denne krig  k beskyttelse mod 
aggressorerne.
Fredrik Bajer og hans meritter er virke-
lig et større studium værd!
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Stuehuset til Horskjærgård 1995                 (foto: Niels Bjerregaard)

         PÅ OBSERVATION I HORSENSEGNEN 1864
              Af Frederik Bajer og kommenteret af Peder Pedersen

På Observation i Horsensegnen 1864På Observation i Horsensegnen 1864
Nedenstående artikel, som er skrevet af Frederik Bajer, blev trykt første gang den 8. juni 1879 i uge-
bladet “Nær og Fjern”. Artiklen er fundet på Hansted Sognearkiv, oversat fra gotisk skrift og kommen-
teret af Peder Pedersen, og første gang trykt i BROEN september 1995.

Størstedelen af general Hegermans 
armekorps hvilede sig ud på Mors 

fra midten af marts til begyndel-sen af 
april. Imidlertid var et blandet kom-
mando af rytteri og fodfolk, det sidste 
til vogns med beredne of  cerer, på 
strejftog, fordelt i to afdelinger. Den 
østlige af disse under ritmester Gustav 
Castenskjold  øj således frem og til-
bage, at jeg, der hørte til denne afde-
ling, den 16. marts var i Hobro, den 17. 
i Randers, den 18.i Århus, den 27. igen 
i Randers, (hvor Kong Kristian IX. spi-
ste middag med Of  cererne m.  ., hos 
amtmanden, Kammerherre Rosenørn), 
den 31. i Skanderborg, og fra den 5. til 
den 16. april i Horsens og omegn.
I nogle af de sidstnævnte førte jeg en 
til en vis grad selvstændig befaling 
over en mindre afdeling. af 1. regiment 
(Københavnere) der var sammensat af 
dragoner, husarer og fodfolk. Dette var 
meget mere interessant end at ligge på 
limfjordsøen Mors. Tjenesten var vel 
streng, men skiftevis gik mandskab og 
heste tilbage til Skanderborg. Der lå 
ritmester Castenskjold med reserven, 
og ligeledes min eskadrons komman-
dør løjtnant R, som jævnlig sørgede 
for a  øsning til den anstrengende og 

farefulde forposttjeneste i egnen syd 
for Horsens, hvor vore patruljer næ-
sten daglig havde små sammenstød 
med fjenden, især ved Ølsted kro, en 
mils vej syd for Horsens ved landeve-
jen mod Vejle. Vore folk havde lige-
frem ordre til at lade sig se af fjenden. 
Han rekvirerede vogne o. lign. omtrent 
på de samme steder som vi. Desværre 
blomstrede også spionvæsenet under 
disse forhold. Således måtte jeg den 6. 
april lade en husar bringe to civile ty-
skere fra Vejle-kanten til Århus, fordi 
de var mistænkt for at samarbejde med 
fjenden.

Hovedkvarter i Egebjerg
Fra den 5. til den 10. april havde jeg 
mit ”hovedkvarter” hos gårdmand Ras-
mus Jensen i Egebjerg, en elskværdig 
gammel mand. Hans søn, som senere 
har arvet gården efter ham, er fra nytår 
1879 blevet formand for sognerådet i 
Lundum-Hansted kommune. 

Gården hedder ”Horskjærgård” og er 
stadig i slægtens eje. Den ejes i dag 
af Rasmus Jensens tipoldebarn Søren 
Palmelund Christensen og hans kone 
Birthe.

Det var sjældent, man i den tid  k lov at 
ligge så længe på samme sted. Jeg blev 
ligesom mere ”hjem-me” end i mine 
tidligere kvarterer. Underligt var det at 
høre, at der samme steds, kort før jeg 
 yttede ind, havde ligget fem østrigske 

Of  cerer indkvarterede! Portene bar 
friske mærker af Fjendens besøg. Han 
skrev nemlig på portene med kridt, 
hvor mange mænd og heste, der skulle 
ligge hvert sted.

Egnsbeskrivelse
Rasmus Jensens gård lå omtrent midt 
i Egebjerg. Efter nogle minutters gang 
mod syd, over en mark, var man på en 
bakketop, hvor der stadig holdt en ob-
servationspost på udkig.
Den lille bakketop som Frederik Bajer 
taler om er uden tvivl højen, som lig-
ger umiddelbart syd for Grusdalsvej 
nr. 22 og vest for Bavnehøjvej nr.11, 
og som man altid før i tiden kaldte 
”Bavnehøj”.
Gennem dalen syd for bakken slynger 
sig en å, der løber under Skanderborg-
Horsens landevejen for kort efter at for-
ene sig med den større Hansted å. På 
dalens modsatte skråning ligger kirke-
landsbyen Hansted. Mange, som nu på 
den senere anlagte jernvej gennemfarer 
denne by, kort før det nordfra kommen-
de tog holder ved Horsens, vil næppe 
kunne have undgået at lægge mærke 
til de mange storkereder på landsby-
ens tage. Fra bakketoppen svæver øjet 
i  ugt med den mod syd løbende lan-
devej, over en ny dal hinsides Hansted, 
gennem den er det, at Hansted å, løber 
under Hansted-bro, og så efter et kort 
løb fra nordvest til sydøst ved Stens-
balle sund, tæt øst for Horsens, løber 
ud i fjorden.
Hinsides denne anden dal møder øjet 
først en stor  otliggende bygning vest 
for landevejen, det er Horsens Tugthus. 
I de dage, hvorom talen er, morer man 
sig over,.at den prøjsiske general Wran-
gel, da han på Vejle landevej sydfra før-
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Højen syd for Grusdalsvej 22 og vest for Bavnehøjvej 11, 1995   (foto: Peder Pedersen)

PÅ OBSERVATION I HORSENSEGNEN 1864 
Af Frederik Bajer og kommenteret af Peder Pedersen

ste gang nærmede sig Horsens, udbrød 
ved synet af det højtliggende smukke 
tugthus: ”Der ligger et slot, der vil jeg 
bo!” - hvortil en mand fra Horsens, der 
nok på embeds vegne red ham i møde, 
skal have svaret, at man vistnok med 
største fornøjelse ville indkvartere ge-
neralen der.
Derefter møder øjet (vi tænker os sta-
dig på bakketoppen syd for Egebjerg) 
lidt længere mod øst Horsens kirkespir 
og den højtliggende mølle, ved hvil-
ken dens ejer, grosserer Winning bor. 
Endnu længere rækker øjet ud over 
Horsens købstad og helt ned mod det 
smukke landskab på Vejle-egnen, der 
gennemskæres af landevejen som en 
hvid linie i retning fra nordøst til syd-
vest. Torsted og Tyrsted kirker, begge 
en halv mils vej syd for Horsens, begge 
mindende om vore gamle nordiske gu-
der, er nogle af de mest fremspringende 
punkter i landskabet.
Bakketoppen var således et fortrinligt 
udkigssted for en observationspost mod 
syd, hvorfra fjenden snarest kunne ven-
tes. Men heller ikke var den ilde valgt 
for den, som ville iagttage egnen mod 
vest, hvorfra man kunne vente omgå-
ende bevægelser. Omtrent en mils vej i 
lige linie mod vest for bakketoppen øj-
ner man Tamdrup kirke, som ligger me-
get højt oppe på en bakke og derfor er 
synlig fra alle sider i lang afstand. Tæt 
forbi Tamdrup kirke fører en landevej 
fra en bro over Gudenå gennem land-
skabet mellem Hansted- og Bygholm-
åerne, af hvilke den ene løber nord og 
den anden syd om Horsens ud i fjorden. 

Landevejen fører lige til den nordlige 
udkant af Horsens.
Ved Tamdrup kirke var udstillet en an-
den observationspost, som holdt for-
bindelse med den i Ege-bjerg. På begge 
punkter var oprejst bauner, stænger 
med tjæret halm, hvori der skulle stik-
kes ild, dersom fjenden nænnede sig 
om natten. Posten i Egebjerg stod atter 
i forbindelse med en tredje ved Serrit-
slev, en landsby, som ses fra bakketop-
pen en halv mils vej mod øst. Derfra 
kunne man med lethed have set baunen 
brænde ved Egebjerg. Serritslev ligger 
ved den gamle Århus-landevej, som 
når man kommer over Hansted-bro, tæt 
nord for Horsens, bøjer af for den ”nye” 
i nordøstlig retning, løber gennem Ser-
ritslev og Tvingstrup, forbi Hovedgård, 
samt - uden at røre Skanderborg – at-
ter ved Viby, syd for Århus, forener sig 
med den ”nye” landevej ”Chausseen” 
(nu Egebjergvej). Den sidste derimod 
berører de østlige udkanter af Hansted 
og Egebjerg, den østlige af Gedved, og 
fortsættes over Skanderborg til Århus.

Strategi
Til yderligere forståelse af, hvad der 
skal fortælles nedenfor, bør man vide, 
at den 6. april havde general Hagen-
nann med alle de ”morske” mænd, som 
vi på Strejfkorpset i de dage spøgefuldt 
kaldte dem, brudt op fra Mors og havde 
bevæget sig så hurtigt sydpå, at Ge-
neralen allerede den 8. kunne være på 
”Kalbygård” (tre mil vest for Århus), 

og derfra den 10. sende sin souschef, 
kaptajn Thomsen, (den senere krigsmi-
nister og rigsdagsmand) over Århus til 
søs til kommandanten i Fredericia. Med 
denne general Lunding, skulle der træf-
fes aftale om samarbejde i anledning 
af, at general Hegerman havde vundet 
krigsministeren, Lundby (der tillige 
med Kongen havde været på Mors), for 
følgende plan. Vore tropper i Nørrejyl-
land skulle pludselig og med stor kraft 
gå angrebsvis frem, kaste fjenden, som 
mere og mere samlede sig om det hårdt 
trængte Dybbøl, sydpå, og angribe ham 
i ryggen foran Dybbølstillingen, som 
man under den i disse dage i London 
åbnede fredskonference satte pris på at 
holde, således skulle vi yde vore inde-
sluttede venner den bedste hjælp. 
Det er let at forstå, at under disse om-
stændigheder var det en opgave af 
særlig vigtighed for vort strejfkorps at 
holde fjenden i uvidenhed om, hvad der 
foregik.

10. April, Tysk offensiv
Søndag morgen, den 10.april, lå der 
så tyk en tåge over hele egnen, at det 
var umuligt at ”observere” fjenden ved 
hjælp af øjet. Deraf benyttede han sig. 
Jeg havde netop fuldendt min morgen 
felttoilette, da jeg  k melding om, at 
fjenden var i hurtig frem-rykning.  Mel-
dingen var umiddelbart fra vore yderste 
forposter gået videre til vore reserver i 
Skanderborg.
I en fart kom jeg ud,  k bagagevognene 
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spændt for og alt gjort rede til, hvad der 
videre skulle foretages.
Da min eskadronkommandør løjtnant 
R. kom travende nordfra med hoved-
styrken, tilråbte han mig straks: ”Ja jeg 
må forlade dem. Jeg må lidt fremad 
for at se mig om. Vil de foreløbig tage 
kommandoen over eskadronen!” Han 
af sted syd på. Imidlertid begyndte tå-
gen at lette.
Jeg  k bagagen sendt tilbage, eskadro-
nen - på grund af detacheringer (afgi-
velser af mindre enheder til specielle 
formål), feltvagter, sygdom blandt 
mandskab og heste m.m. - næppe 40 
mand stærk, ordnet, og rykket op på 
landevejen.
”Eskadron!- sablen - ud!” Kommando-
ordet i det højtidelige øjeblik, da man 
med spændt opmærk-somhed venter på 
at skulle attakere!
Straks efter kom der ordre, at jeg med 
eskadronen skulle rykke vort fodfolk 
til undsætning. Det holdt endnu under 
løjtnant Theodor Sørensens komman-
do Hansted bro. Fjenden havde med 
en meget overlegen styrke trængt det 
nordud af Horsens.
”Eskadron!march!” ”Trav”! Komman-
derede jeg så, og straks efter. ”Fri trav”!

De danske soldater må træk-
ke sig tilbage
Imidlertid var jeg næppe kommen over 
åløbet i dalen og i højde med Hansted 
kirke, før jeg ved en ny ordonnans fra 
løjtnant R  k ordre til at gå tilbage igen. 
I det samme kom en lille patrulje, jeg 
havde sendt forud, jagende tilbage over 
bakkekammen foran os. Fjenden havde 
beskudt den stærkt, dog uden at træffe.
I en jævn og rolig trav gik eskadronen 
da atter tilbage. Vort fodfolk havde 
måttet opgive Hansted bro og trak sig 
nu bort mod nordøst ad den gamle lan-
devej over Serritslev.
Da vi var nede i dalen mellem Hansted 
og Egebjerg, rykkede fjenden lige bag 
os over bakkekammen og var hurtig 
på højde med Hansted kirke. Jeg red 
bagerst, fjenden nærmest, og min hest 
kunne ikke lade være at gøre for mig 
nogle ubehagelige spring når skydnin-
gen kom den så nær, at spidskuglerne 
 øjtede den om ørene.

”Ja, nu skal de have tak!” sagde løjtnant 
R, som netop var kommen galoperende 
tilbage, ”vil De nu føre bagtroppen og 
bide dem fast i fjenden” - så retter jeg 
eskadronens tilbagetog efter dem.” ”Ja 
vel”
Han af sted nordpå med hovedstyrken. 
Jeg blev tilbage med 7-8 dragoner, af 
hvilke straks to kom til at gøre tjeneste 
som bag  ankører.
”Bide mig fast i fjenden.” Sådan lød 
ordren. Bogstavelig kunne jeg ikke 
udføre den. Meningen måtte vel være, 
tænkte jeg dybt grundende, at jeg hver-
ken skulle gå hurtigere eller længere 
tilbage, end fjenden strengt nødte mig 
til. Denne fortolkning gjorde jeg prak-
tisk gældende.
Det var mig straks klart, at længere til-
bage end til Egebjerg skulle jeg ikke gå, 
dersom det på nogen måde var muligt 
at holde mig der. Hvad der fandtes bag 
denne landsby, ville det nemlig ikke 
være muligt for fjenden at se, inden han 
kom helt op til den. Og heller ikke fra 
siderne ville han på lang afstand kunne 
opdage, hvad der muligvis stod skjult. 
Desuden var den ovenfor omtalte bak-
ketop tæt syd for byen et så udmærket 
punkt for en observationspost, at den 
ikke gerne skulle opgives.
Jeg holdt derfor endnu med den ba-
gerste bag  ankør, en dragon ved navn 
”Frøstrup”, ved den vestlige udkant af 
Egebjerg, da nogle Prøjsere - to røde 
garderhusarer og en infanteriof  cer, 
mente Frøstrup – stak hovederne op 
bag bakketoppen et par hundrede alen 
foran os.
Frøstrup red frem, skød på dem og jog 
tilbage igen. ”Lad og frem igen!” sagde 
jeg. Prøjserne viste sig imidlertid ikke 
igen på dette sted. Senere hørte vi, at 
de havde været i den modsatte udkant 
af landsbyen, hvilken i en bue strækker 
sig ned mod Egebjerg-mølle ved åen. 
Men videre end til den yderste gård 
havde ingen af dem vovet sig.
Jeg havde efterhånden gjort, hvad jeg 
kunne, for at give det udseende af, at 
der stod en betydelig styrke skjult bag 
Egebjerg. Det var jo søndag, mange af 
egnens folk, der den dag havde fri for 
arbejde, havde stillet sig som tilskuere 
på, den lange bakkekam fra Egebjerg 
mod vest forbi gården ”Petersholm”, 

de kunne nok på afstand af Fjenden an-
tages at være infanteriposter. Men hvad 
mon han har troet om en rød postkusk, 
som jeg naturligvis stoppede, da han 
kommende fra Skanderborg, ville køre 
videre mod Horsens, og som jeg deref-
ter lod spadsere om på landevejen ved 
siden af min hest.
Imidlertid havde Fjenden sent afdelin-
ger frem på begge sider af os, dels til 
Serritslev og dels til Lund i nærheden 
af Tamdrup kirke. Vi passede nøje på 
ham fra den lille bakketop, som jeg at-
ter havde ladet besætte med den sæd-
vanlige dobbeltpost på to dragoner, så 
snart det lod sig gøre. Hans poster lige 
overfor os stod atter hinsides dalen ved 
Hansted kirke. Time gik efter time, og 
hans poster blev  ere gange a  øste. 
Vore værter og familier kom ud til os 
med mad, og hestene blev en ad gangen 
sadlede af for at få et foder.
En ung. dansk dyrlæge, Birch, som ri-
meligvis var blevet træt af at holde langt 
tilbage ved vor reser-ve, hvor man intet 
kunne se af Fjenden, kom senere ri-
dende til mig og gjorde hele tiden, med 
pibe i munden, frivillig tjeneste som 
bag  ankør, var Fjenden allernærmest 
og beklagede kun, at hans mang-lende 
bevæbning ikke tillod ham at efterligne 
lyden af de prøjsiske spidskugler. En-
gang red han, uden andet våben end sin 
dolk, men stadig med piben i munden, 
helt over til Hansted, hvor det var ko-
misk at se et par røde husarer skynd-
somst forlade deres post ved synet af 
denne mærkelige fremtoning.
For længe siden havde jeg sendt mel-
ding til eskadronen (som jeg nok kun-
ne have ønsket mig lidt nærmere), at 
fjenden ikke synes at ville gå længere 
frem af Skanderborg-vejen end til Han-
sted, medens de større patruljer, som 
han havde sendt frem til Serritslev i 
øst og til Lund i vest, atter gik tilbage 
mod Horsens tillige med vogne, så at 
fjendens hensigt rimeligvis kun var at 
”inddrive kontributioner” (tage krigs-
bytte), uden at afvente svar sendte jeg 
atter melding om Fjendens stilling, og 
fremhævede da tillige ønskeligheden af 
at holde den lille bakketop for observa-
tionens skyld.

Fjenden går tilbage
Da det længe ventede svar kom, lød 
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Mindesten på Nordre Strandvej    (foto: Peder Pedersen)

PÅ OBSERVATION I HORSENSEGNEN 1864 
Af Frederik Bajer og kommenteret af Peder Pedersen

det på, at ritmester Castenschiold hav-
de givet ordre til, at vi skulle trække os 
tilbage til Nybro, tæt syd for Skander-
borg. Her gjaldt det da at handle efter 
konduite. Ved en ordonnans lod jeg 
Løjtnant R. spørge, om han ikke kunne 
vente med at efterkomme ordre, indtil 
ritme-steren havde fået lejlighed til, at 
svare på min sidste melding. Jeg  k da 
også tilladelse til at blive ståen-de med 
min lille bagtrop ved Egebjerg, men 
kun på den betingelse, at jeg sendte no-
get ud for at være sikret mod en omgå-
ende bevægelse vestfra over Urupgård, 
til hvilken side vi savnede al dækning. 
Jeg rådede ikke over så meget at ”sende 
ud”. Men heldigvis kom i det samme en 
vogn med to herrer og to damer køren-
de netop fra Urupgård, der iblandt dens 
ejer, min gamle skolekammerat, baron 
Oskar Gyl-denkrone, som for et par år 
siden havde taget sin afsked som reser-
veof  cer ved rytteriet. ”Hidtil havde 
der ingen fjender været på den kant”, 
nu kørte han tilbage og ville så sende 
melding. Han kom senere selv ridende: 
der var intet.
Fjenden havde imidlertid begyndt at 
inddrage sine poster lige over for os, 
den ene efter den anden. ”Kun en post 
blev endnu stående lige nord for Hor-
sens, hed det sig fra observationspo-
sten. Senere viste det sig slet ikke at 
have været nogen post.
Jeg sendte netop min eneste Korporal 
hen til min dobbelte post på bakke-
toppen. Den skulle melde, når fjenden 

havde inddraget sin sidste post, og, om 
muligt, hans tilbagetog fra Horsens 
mod Vejle.
Da kom en Underkorporal jagende til-
bage: ”Prøjsiske Husarer!” ”Hvor? - 
det er jo en grå mand!” ”Nej, der var 
også rødt. ”
Nu kom den dobbelte post tilbage i fuld 
 rspring. Lidt efter Korporalen ridende 

aldeles rolig! Hans hest var blevet sky 
for den grå civile mand, der så pludse-
lig kom farende til hest ovre fra Han-
sted, og denne frygt hos Korporalens 
hest havde smittet de andre.
”Var det grund til at forlade sin post, 
om det også havde været en prøjsisk 
Husar?” - jeg skammede dem ud. ”Da 
de så Korporalen, troede de, at der hav-
de været  ere.”
Den grå mand var hestehandler Na-
tansen, som jeg et par dage forinden 
havde gjort  ygtigt bekendt-skab med 
i Horsens. Han var redet fra byen, lige 
så snart den sidste fjende var gået ud af 
dens sydlige udkant og tilbage ad Vejle 
til.
Straks lod jeg bakken ved Hansted kir-
ke besætte for at iagttage Hansted bro, 
lige nord for hvilken den gamle og den 
nye Århus-landevej skilles. Det var jo 
rimeligt, at vort fodfolk, som om for-
middagen havde trukket sig tilbage ad 
den gamle, atter ville gå frem for at be-
sætte Horsens.

Fjendens besøg i Horsens
Hr. Natansen gav mig udførlige med-

delelser om Fjendens besøg i Horsens, 
hvorfra denne ved 2-3 tiden atter var 
brudt op.
Der havde været 1000 mand af 4. prøj-
siske garde-infanteri-regiment og 2 
eskadroner røde husarer (samt enkelte 
kyrasseer-of  cerer), en tredje husar-
eskadron og et batteri var nok blevet 
syd for byen. Da de rykkede frem fra 
Vejle, var to af mine dragoner på den 
længst udgående patrulje blevet afskå-
ret af fjenden, men de mentes at være 
undsluppen ind i Bjerre herred. (Dagen 
efter var de tilbage i tjenesten igen, 
de var slupne over til Øerne i Horsens 
fjords munding). En tredje Dragon 
kunne, da han blev forfulgt af Fjenden, 
ikke følge patruljen på sin udmattede 
hest, en bonde pløjede i nærheden, han 
gav ham en af sine egne heste, og dra-
gonen undslap, Fjenden skal, under sit 
ophold i Horsens, have beundret den 
fart hvormed det skete.
Af den infanteri-afdeling (1. regiments 
7. kompagni), som forsvarede Hor-
sens, havde to mand ikke kunnet nå at 
komme af sted med de øvrige, de havde 
måttet opholde sig skjult i byen, me-
dens Fjenden var der, den ene af dem 
havde brækket benet, da den første stil-
ling, nede ved Sønderbro, måtte forla-
des, ham var det ikke så let at skjule, 
hvorfor man havde givet ham civile 
klæder på. En af vore infanterister var 
falden ved Hansted-bro og død ind-
bragt til Horsens.
Soldaten som faldt ved Hanstedbro, 
hed Niels Sørensen Ørsted. Der står 
en mindesten på stedet, hvor han faldt. 
Læs mere om denne episode i bogen 
”Mennesker og steder i Hansted og 
Egebjerg”, bogen kan købes i Hansted 
Sognearkiv ).
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Fakta:
Frederik Bajer er født den 21. april 1837 i Vester Egede som søn af sogne-
præst Alfred Bajer. Fra 1848-54 var han elev på Sorø Akademi. I efteråret 
1854 blev han optaget på Landkadetakademiet og blev i oktober 1856 
løjtnant ved dragonerne. Indtil krigens udbrud var han tjenstgørende først 
i Næstved og senere i Holsten. Under krigen 1864 gjorde han tjeneste i 
Nørrejylland, havde ofte selvstændig kommando og vandt påskønnelse for 
udvist dygtighed og konduite. 3. aug. 1864 blev han udnævnt til Premi-
erløjtnant. Efter krigsafslutningen blev han pioner i fredsarbejdet. I 1882 
stiftede han først Dansk Fredsforening, hvis formand han var til 1892. Se-
nere i 1891 Verdensfredsbureauet i Bern. I 1916 Nordisk Inter-parlamenta-
risk Forbund. Han tog initiativ til interparlamentarisk samarbejde mellem 
landene og fik i 1908 Nobels fredspris. 
I 1872 blev Frederik Bajer medlem af folketinget, valgt af Venstre i Hor-
senskredsen, her havde han sæde uafbrudt til 1895. F.B.s interesser spænd-
te over mange området. Udviklingen af fællesskabet mellem de nordiske 
lande lå ham stærkt på sinde. En anden stor sag var kvindernes ligeberet-
tigelse, han var i 1871 medstifter af Dansk Kvindesamfund. F.B. blev i 1867 
gift med Pauline Matilde Schluter, som senere blev kendt under navnet 
Matilde Bajer og blev Dansk Kvindesamfunds første formand.
I 1864 havde F.B. været vidne til at Danmark måtte afstå Nordslesvig til 
Tyskerne, men han bevarede en stærk tro på, at Sønderjylland kunne føres 
tilbage til Danmark af retslig vej. Han oplevede da også den store glæde, 
at se sin drøm blive til virkelighed.
Efter Frederik Bajers død i 1922, rejste danske Fredsorganisationer og 
danske Kvindeor-ganisationer et mindesmærke over ham i Fælledparken i 
København, udfærdiget af billedhuggeren Utzon Frank.

         PÅ OBSERVATION I HORSENSEGNEN 1864
              Af Frederik Bajer og kommenteret af Peder Pedersen

En anden var som såret taget til fan-
ge. Fjenden var, som vi meget rigtigt 
havde gættet, kommen for at udskrive 
kontributioner. Han havde rekvireret en 
mængde brød,  æsk, havre, vin osv., og 
desuden i Serritslev, Hansted og Lund 
et halvt hundrede vogne. Det var mig 
en stor tilfredsstillelse at høre, at han 
troede, der måtte stå en meget stor styr-
ke af alle våbenarter bag Egebjerg, ja at 
der endog havde været forskansninger. 
Han havde kun behøvet at sende en ryt-
terpatrulje på en snes mand nogle hun-
drede alen længere frem for at overbe-
vise sig om, at der ikke stod andre ved 
Egebjerg end mig med til sidst kun 4-5 
mand, og så først længere tilbage hen 
imod Gedved en såkaldt eskadron på 
næppe 40 mand. Disse Fjendens over-
drevne forestillinger om vor stilling så 
tæt nord for Horsens var grunden til, at 
han ikke turde give sig tid til at inddrive 
 ere kontributioner i denne by. Han lo-

vede snart igen at hente, hvad han fore-
løbig ikke  k med.
Noget efter at hr. Matansen havde givet 
mig alle disse meddelelser, kom løjt-
nant R. nordfra. Han red videre, da han 
ville lidt ind til Horsens for at se, hvor-
ledes der stod til der. Lidt senere kom 
ritmester Carstenskjold med adjudant, 
underlæge O. Krarup og  re Ordonnan-
ser. Ritmesteren ville tale med løjtnant 
R., nu måtte han tage til takke med mig 
i stedet for. Det gjaldt om, hvor langt 
vi burde fremskyde vor stilling nu, 
da Fjenden atter var gået tilbage mod 
Vejle. Foreløbig kunne jeg indtage mit 
gamle kvarter i Egebjerg. Jeg havde nu 
også siden morgenstunden - få større 
afstikkere frem og tilbage fraregnet - 
holdt næsten hele dagen på samme plet 
med min lille teaterkikkert for øjet.

Tilbage i kvarter igen
Klokken var hen mod 6 eftermiddag, da 
jeg rykkede ind i Rasmus Jensens gård. 
Min oppasser var atter stødt til fra ba-
gagen, han meldte mig, at mit linned, 
som var leveret til vask tidligt om mor-
genen, nu var tørt, han ville have det 
med på bagagen om morgenen, men 
jeg bad ham lade det være: ”Vi kom-
mer nok igen.”
Så blev der lavet særlig god middags-
mad til mig, og da jeg, som sædvanlig, 
ville betale min forplejning, sagde min 

vært: ”Nej, i dag koster det ingenting.” 
Jeg tror også, at jeg med nogen sand-
hed kunne sige til sognefogden, da han 
senere - ligesom på embeds vegne - af-
lagde mig et besøg: ”Ja, jeg har må-ske 
nok for en del været skyld i, at Fjenden 
ikke  k lejlighed til at rekvirere vogne 
her i Egebjerg i dag således som ovre i 
Horsens.”
Da jeg et par dage senere var i Skander-
borg ved strejfkorpsets reserve, hørte 
jeg, - ikke uden tilfredsstillelse, skønt 

sagen ikke kom til mig - at den (un-
der kammerherre Jessens fangenskab 
i Rensborg) midlertidige borgmester i 
Horsens, grosserer Winding, i et brev 
til den imidlertid til major forfremmede 
ritmester (nu general) G. Castenskjold 
havde udtalt sin påskønnelse af, at vore 
tropper var blevet stående ved Egebjerg 
den 10. april, da Fjenden sikkert kun af 
den grund var bleven så kort tid i Hor-
sens og ikke havde givet sig tid til at 
inddrive alt, hvad han havde forlangt. 
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 EGEBJERG I 1960ERNE
Af Mogens Kirkegaard

I 1960 så skolen stadig ud, som da den var blevet bygget i 1943. 
Man kom ned til sportspladsen ad en trappe fra skolegården. For 
enden af gymnastiksalen var der sognerådslokale, lokale til kæm-
neren og pedellejlighed ovenpå.

Mogens Kirkegaard

Uddeler Svendsen på sit kontor 1950.

I det følgende skal jeg forsøge at give et indtryk af det sam-
fund, min kone Lise og jeg mødte her, da vi efter nytår 1960 
fl yttede til Egebjerg for at blive lærere på Lundum-Hansted 
Centralskole, som Egebjergskolen hed dengang. For os, 
der kom fra Århus, var det en helt anden verden, der lang-
somt åbnede sig for os.

I 1960 var Egebjerg stadig overvejende et landbosam-
fund. Gårdene i de små landsbyer, Egebjerg, Rådved, 
Lundum og Lundumskov var endnu ikke lagt sammen 

eller udstykket til andre formål, men blev drevet traditionelt 
med både produktion af slagtesvin, kreaturhold og plante-
avl. Rundt om landsbyerne lå på markerne mellem de større 
landbrug mindre gårde eller husmandsbrug, der ligeledes 
blev drevet som i gamle dage. Hvor de større gårde stadig 
havde en enkelt karl og pige, blev de mindre brug drevet 
udelukkende af familien, der måtte arbejde hårdt for at få 
det til at løbe rundt, og det gjaldt også børnene. I løbet af 
1960erne var der  ere og  ere mænd, der begyndte at ar-
bejde på fabrik inde i byen og efterhånden befandt sig godt 
ved det. Fabrikkerne var glade for disse forhenværende 
landmænd, der var en meget stabil arbejdskraft. Hjemme 
kunne konerne se efter børnene og passe nogle få dyr til 
opfedning sammen med lidt fjerkræ, indtil de måske også 
 k jobs uden for hjemmet. 

Lise og jeg blev ret hurtigt inviteret ud til kaffe eller spis-
ning på  ere af gårdene. Således på Egesholm hos genbo-
erne, familien Palmelund, hos Harald og Lilly Christensen 
på Horskærgaard i Gl. Egebjerg, og på nogle af Lundum-
gårdene hos bl.a. Ernst og Karen Christensen og Folmer 
og Else Thomassen. Arne og Kamma Juel Sørensen var 
som til  yttere blevet forpagtere på Hanstedgaard hos fru 
Have, Kammas tante, og der blev vi også inviteret, når der 
var større gilder. Hverken jeg eller Kamma kunne på det 
tidspunkt vide, at vi langt ude var i slægt, idet begges olde-

mødre var søskende og boede på 
hver sin gård i Hoven, hvor min 
fars slægt stammede fra. 
Det var ellers i begyndelsen 
svært at få rede på slægtsforhol-
dene i sognene. De gamle land-
bofamilier var indgifte i hinan-
den, så der var fætre og kusiner, 
onkler og tanter alle vegne. Det 
betød, at man skulle passe lidt 
på, hvad man sagde om andre. 
I Egebjerg var der en veldrevet 
og selvstændig brugsforening le-
det af den legendariske uddeler, 
Albert Svendsen, en energisk sønderjyde fra Brørup, der 
havde været uddeler her siden midten af 1920erne. Vi blev 
medlemmer, endda inden vi  yttede til Egebjerg, og få år 
efter var jeg i bestyrelsen i en periode. Egebjerg Brugs lå 
ved hovedvej A 10 og havde en BP benzintank.
Postekspedition foregik i et lille gult hus på Egebjerg bakke 
med det meget passende navn Lillebo, og længere nede ad 
Egebjergvej var der en kombineret cykel- og radioforret-
ning drevet af Svend Engelbrekt Petersen. 

Af små forretninger var der en købmand på Egebjerg bak-
ke, hvor der endda var et ishus uden for butikken, og i Han-
sted var der både slagter og bager, brugs og købmand. Vi 
handlede mest i Egebjerg Brugsforening, der var en relativt 
moderne forretning, renoveret et par år før vi kom til byen. 
Men der solgte man ikke kød, så det købte vi hos slagter 
Vigan Rasmussen, der havde butik i Gedved, men kørte en 
landtur i Egebjerg-området en gang om ugen.
På Egebjerg Bakke lå Egedal Maskinfabrik, der bl.a. pro-
ducerede maskiner til gartnerier og planteskoler og eks-
porterede. En anden stor arbejdsplads var mejeriet Egedal, 
der foruden mejeribestyrer Møller Hansen beskæftigede 
5-6 mejerister, deriblandt Ejnar Christensen, der sammen 
med sin handelsuddannede kone, Gitte, senere byggede en 
købmandsforretning på hjørnet af Østerhøjsvej og Grus-

Egebjerg i 1960erneEgebjerg i 1960erne
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Et velkendt billede af Holger Hjerresen på sin daglige tur rundt 
i Hansted og Egebjerg. Han boede selv på den nedlagte land-
brugsejendom Gl. Egebjergvej 33. Her er han på vej hjem ad 
Grusdalsvej, udfor nr. 33

Billedet fra mit album af ægteparret Sohn er taget i vores stue på 
Østerhøjsvej efter Meretes barnedåb.

dalsvej. Hver dag kom mælkekusk Holger Hjerresen rundt 
i Egebjerg og Hansted med mælkevogn trukket af hesten 
Musse, så vi behøvede ikke at savne de daglige fornøden-
heder. Hans vigtigste produkt var sødmælk, men han ville 
også gerne  sælge ”noget af det go’e”, som han sagde, dvs. 
piske  øde.
I Hansted drev E. Graven en stor planteskole med  ere an-
satte, og han leverede bl.a. hækplanter til de parcelhuse, der 
blev bygget rundt omkring.
Der var i området tidligere  ere pottemagere, og på Han-
stedvej havde de to brødre Harald og Robert Dissing i 1960 
stadig værksteder i hver sin ende af Hansted. 
Egebjerg og Hansted var endnu dengang levende landsbyer 
med mange gårde i drift og mange håndværkere, der ser-
vicerede lokalsamfundet, men selvfølgelig var man nødt til 
at tage ind til byen, hvis man havde brug for noget specielt.

Lokalpolitik
I efteråret 1961  k jeg en opfordring til at komme til et 
møde om dannelse af en borgerliste til det kommende kom-
munalvalg. Det var en blandet forsamling af mænd, idet 
kvinder normalt ikke deltog i politisk arbejde dengang; jeg 
husker ikke alle navnene, men der var bl.a. mejerist Ove 
Nielsen og gårdejer Christian Schønemann Hansen, der var 
 yttet hertil fra Alrø, hvor han havde siddet i sognerådet, 

Henning Sohn og Regnar Caspersen. De to førstnævnte var 
retsstatsfolk, dvs. tilhængere af Danmarks Retsforbund, der 
havde været repræsenteret i Folketinget og bekendte sig 
til Henry Georges økonomiske teorier. Derudover var det 
som sagt en blandet  ok. Men man blev enig om at op-
stille en upolitisk borgerliste til valget, siden hen populært 

kaldt ”fortovslisten”, med det formål at få brudt Venstres 
magtstilling og skabe et bedre samarbejde om kommunens 
udvikling. Jeg var ikke selv valgbar, idet jeg skyldte penge 
i skat, som jeg ikke var i stand til at betale i øjeblikket. Men 
ved valget i november blev Schønemann, ingeniør Herluf 
Jensen og faktor ved Folkebladet Regnar Caspersen valgt 
ind for listen, og Schønemann blev efter hårde forhandlin-
ger valgt til sognerådsformand. 
Det var jo en stor succes, og det skabte da også baggrund 
for større byudvikling og udvidelse af skolen. Fortovslisten 
genopstillede med enkelte ændringer ved kommunalvalget 
i 1965 og gentog succesen. Ved dette valg kom Grete Sohn 
i sognerådet på trods af, at hun politisk befandt sig et godt 
stykke til venstre.
Skoleinspektør Zoffmann  k et glimrende samarbejde med 
Schønemann og også med skoleadministrationen i Horsens, 
og det gav nogle fordele ved kommunesammenlægningen i 
1970 med hensyn til udbygning af Egebjergskolen.

Grete og Henning Sohn
De kom på mange måder til at spille en stor rolle i vores 
liv. De var kommet til Egebjerg i 1950, og boede først i 
den gamle skole i Hansted, inden de  yttede ud til Schmidt 
på frugtplantagen ved Gl. Århus landevej. Senere bygge-
de de hus på Egebjerg Bakke omtrent lige over for gården 
Højvang, og her skabte de et hyggeligt og gæstfrit hjem for 
sig selv og deres 4 drenge. Grete havde været ansat på Nørre 
Aaby Realskole på Fyn, og der havde hun truffet Henning, 
der var ansat i en lokal herreekviperingsforretning. De blev 
gift og  yttede få år efter til Jylland. Grete havde familie i 
Horsens, hvor faderen (civilingeniør Aage Liep) var over-
lærer på Ingeniørskolen og blev efter 2. verdenskrig efor 
(forstander) på 4. Maj Kollegiet i Horsens. Han nedstam-
mede fra den navnkundige Peter Liep, der var skovfoged 
i Dyrehaven ved Klampenborg. Grete var født på Java i 
1921, og faderen havde desuden arbejdet i Canada, hvor 
hun havde gået i skole og havde lært at tale  ydende en-
gelsk og at kalde sine forældre Daddy og Mammy. Engelsk 
blev også et af hendes vigtigste fag som lærer, og familiens 
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Luftfoto af Egebjerg fra sept. 1965 med Egebjergskolen centralt i 
billedet og gården Egesholm lige overfor. Nederst til venstre det 
lille typehus, som blev bygget til os, og som vi fl yttede ind i lige 
efter nytår 1960.

Henning stammede fra Højslev ved Skive og var blevet 
handelsuddannet i Skive. Faderen Christian Sohn var mu-
rermester, og en af Hennings brødre var frisørmester på Tor-
vet i Skive. Omtrent samtidig med, at Grete  k ansættelse i 
Egebjerg, begyndte Henning på Gedved Seminarium, men 
holdt op der og blev i stedet ansat som repræsentant hos 
Bosweel i Herning og begyndte at rejse rundt for at sælge 
deres udmærkede skjorter. Han var ofte væk fra familien i 
ugens løb og kom så hjem til weekenden.
Vi begyndte hurtigt at komme sammen med Henning og 
Grete, som vi var helt på bølgelængde med. Vi kunne snak-
ke og diskutere og havde alle lyst til god mad og drikke; 
specielt Henning var både lidt af en gourmet og en kender 
og nyder af kryddersnapse. Så det blev til mange hyggelige 
aftener enten hos dem eller os. Som endnu en bekræftelse 
på det gode venskab indvilligede Henning og Grete i at 
være faddere for Merete. Henning havde altid ønsket sig en 
lille pige, men  k i stedet  re drenge. Zoffmanns derimod 
 k kun piger, og sådan er livets goder skævt fordelt. Hen-

ning havde et stort, varmt hjerte, hvor der sagtens var plads 
til vores Merete også. 

Skomager, tømrer m.  .
Skomager Carl Jacobsen boede sammen med sin kone i et 
lille bindingsværkshus ved siden af forsamlingshuset. Her 
havde han sit værksted, og her reparerede han sko for det 
meste af Egebjerg og Hansted. Hans farfar havde også væ-
ret skomager i Egebjerg, og her var Carl vokset op med 
faget. Han var noget af en  losof, som man kunne få sig en 
god snak med om mange forskellige emner, og ind imel-
lem kom han ind på den ulighed, der havde været i det lille 
samfund i gamle dage. De gamle storbondefamilier sad på 
den politiske magt, og for arbejdere og småhåndværkere 
var det ofte en pinefuld sag at skulle henvende sig til for-
manden for socialudvalget for at få hjælp i en nødsituation. 
Det havde berørt ham dybt at opleve sin egen mor blive yd-

myget af sådan en gårdejer, der var blevet valgt til at hjælpe 
mennesker i nød og trang. 

Huset blev efter Carl Jacobsens død købt af forsamlingshu-
set og revet ned til fordel for en nødvendig parkeringsplads.

En anden håndværker var tømrer Jens Karl Hansen i Han-
sted. Han havde overtaget sin fars forretning og udviklede 
sig efterhånden til en original med mange barokke påfund. 
Jeg var klasselærer for hans søn, Søren, i skolen, og Lise 
havde hans datter, Eva, til regning. Søren var en livlig 
dreng, altid i godt humør. Han blev siden Falck-redder, og 
var blandt andet med til at bringe Lise på hospitalet efter 
hendes blodprop i 2005. 

Jens Karl var foruden at være tømrer også bedemand, men 
det kunne man ikke mærke på ham i det daglige. Et af hans 
påfund var, at forsamlingshusets medlemmer til den årlige 
generalforsamling skulle have lagkage til kaffen og drikke 
snaps til, og man har endda stiftet Jens Karls legat, så denne 
barbariske skik kan fortsætte. Han elskede at optræde over 
for børn, og den lille Ole Sohn havde en dag slæbt Jens 
Karl op til Grete i biblioteket og sagt: ”Gør det så!” hvor-
efter Jens Karl tog sine tænder ud af munden og klaprede 
med dem, så også Oles mor så, hvad tømreren kunne. Det 
var også Jens Karl, der udtalte, at ”den største kraft er ki-
lekraften!” Han var vist ikke regnet for nogen meget nøj-
agtig tømrer, men den opfattelse måtte vi revidere, da han 
lavede et skab til os. Vi havde bestilt et skab i nogle ganske 
bestemte mål, hvor jeg kunne have diverse papirer. En dag 
kom vi hjem fra skole, og der stod Jens Karl lænet op ad 
skabet, da vi kom ind i stuen. ”Hør”, sagde han og lukkede 
lågerne op. Derpå lod han dem svinge ind, og så fremkom 
den lyd, der er tegnet på, at det er godt arbejde. Det sagde 
bare ”pfuh”, og Jens Karl var stolt, for det var ham selv, der 
havde lavet det!

Maler Jørgensen boede oppe i det gamle bindingsværkshus 
på Gl. Egebjergvej, der stadig dengang kaldtes ”Det lange 
hus”. Han var en dygtig maler, men det var svært at holde 
ham fast i arbejdet, for hans store interesse var radioer. Han 
var radioamatør og stod i forbindelse med artsfæller rundt 
omkring i verden. Så bedst som man troede, at han svin-
gede penslen, så var han smuttet hjem for at kalde op til 
en radiofreak på den anden side af jorden. Fx havde han i 
december 1951 forbindelse med kaptajn Kurt Carlsen på 
det skæve skib, The Flying Enterprise, i havsnød 300 sømil 
sydvest for Irland.

Bil og fjernsyn
I forbindelse med, at vi  k vores første barn, købte vi vores 
første bil, en FIAT 1100, der jo ikke syner af så meget i dag, 
men som dengang var en rimelig god og billig familiebil. 
Det betød, at vi lettere kunne komme til Horsens og til År-
hus og besøge vore forældre. Dagligdagen blev også noget 
lettere, når man kunne tage børnene med i bilen i stedet for 
at skulle med barnevogn op til bussen. Jo, det var dejligt. 
På grund af et lønefterslæb, der blev udbetalt senere,  k 
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Lise med vores lille Lars og den nye bil i indkørslen til det den-
gang røde hus på (dengang Lundumhedevej), nu Rådvedvej. 
Privat foto MK 1963.

vi også mulighed for at købe et fjernsyn, et sort/hvidt LL 
fjernsyn i et smukt teaktræs kabinet med låger. Fjernsynet 
var på den måde kamu  eret som et møbel. Der var jo godt 
nok i  ere år kun én kanal, der endda ikke sendte ret mange 
timer om dagen, men man kunne da få nogle gode oplevel-
ser med fx DR’s udgaver af ”Jomfruburet”, ”Flagermusen” 
osv. og se de daglige nyhedsudsendelser. Men fjernsynet 
dominerede ikke livet i hjemmet i den grad, som det senere 
er kommet til. Og nu havde vi så de tre ting, der betød noget 
for normalfamilien i Danmark på det tidspunkt: Hus, bil og 
fjernsyn. Selv om intelligentsiaen i København gjorde lidt 
grin med mennesker, der anskaffede sig disse statussymbo-
ler, så syntes vi, at de tre ting var med til at skabe en god 
ramme omkring familielivet. Bilen gav os både bekvemme-
lighed og frihed, og i fjernsynet kunne børnene se Ingrid og 
Lillebror, tidens hotteste serie inden for børneprogrammer, 
og vi voksne kunne se nyheder og underholdningsudsen-
delser lørdag aften, mens vi måske nød en rejemad og et 
glas hvidvin. Farvefjernsyn kom først i midten af halvfjerd-
serne, men så kom der efterhånden også  ere programmer 
og udvidet sendetid.

Sogneværnet 
I TV-serien ”Krøniken” fra 2005 beskrives det, hvordan be-
boerne i en københavnsk ejendom i slutningen af 1950erne 
indretter et beskyttelsesrum for det tilfældes skyld, at den 
tredje verdenskrig skulle bryde ud. Set i bakspejlet virker 
det temmelig latterligt, men dengang var det ikke bare til 
at grine ad. Man må også huske på, at der i 1960 kun var 
gået 15 år, siden de første og hidtil eneste atombomber var 
blevet kastet over Japan.
Den storpolitiske situation var temmelig anspændt og præ-
get af de forskellige samfundsopfattelser i datidens Sovjet-
unionen og dette store lands modpol, USA. Det lå i den 
marxistisk-leninistiske kommunisme, at man ville udbre-
de kommunismen til hele verden, og tiden efter 1991 har 
løbende afsløret, hvilke metoder man betjente sig af. Til 
gengæld forsøgte USA gennem krige og på anden måde at 

”inddæmme” kommunismen, både derhjemme og i andre 
verdensdele. Da begge supermagter rådede over store hære 
og potente våben, både atombomber, bakteriologiske og ke-
miske våben, så var der efterhånden opstået en velbegrun-
det frygt for, at det kunne gå galt. En farlig situation opstod 
i 1962, da Sovjetunionen forsøgte at anlægge raketbaser på 
Cuba. 
Oprustningen førte til, at forsvaret af Danmark måtte ope-
rere med forskellige skrækscenarier, hvor Danmark kunne 
risikere at blive mål for angreb eller udsat for radioaktivt 
nedfald som følge af krigshandlinger i Europa. Derfor op-
byggedes et decentralt civilforsvar, der også skulle kunne 
fungere ude i de små landkommuner. 
Da jeg var blevet fundet uegnet til militær tjeneste på grund 
af en broklidelse, satte man mig til at være såkaldt sogne-
værnsleder. Jeg skulle have en kortvarig uddannelse og i 
samarbejde med politiet i Horsens og sognerådet opbygge 
og lede det lokale civilforsvar. Så jeg kom på et ugekur-
sus på CF-højskolen, hvor man gennemgik vore opgaver 
og forberedte os på de logistiske og andre problemer, der 
kunne opstå. Hjemme i Egebjerg lavede man førstehjælps-
kurser, som alle havde godt af at deltage i, og man udarbej-
dede bemandingsplaner for lokale hjælpestationer. 
Heldigvis blev det aldrig nødvendigt at gøre brug af dette 
apparat. Sogneværnene døde senere en stille død, og vi  k 
aldrig of  cielt at vide, at de var blevet nedlagt.
Denne epoke i verdenshistorien har givet stof til et utal af 
 lm og bøger, og man kan sige, at befolkningerne generelt 
 k ændret deres holdninger til livet og verden i det hele ta-

get. Hvor det store  ertal af danskere tidligere kunne have 
en fast overbevisning om, at ”livet er dejligt”, så blev det nu 
snarere til, at ”verden er farlig”. Efterhånden lærte man at 
leve med denne farlige, men spændende verden og vovede 
sig efterhånden ud i den som turister, også til fremmede 
verdensdele. Nu her i begyndelsen af det nye årtusinde er 
verden blevet farlig igen på grund af kon  ikten mellem de 
islamiske lande på den ene side og de vesteuropæiske lande 
og USA på den anden, men det har tilsyneladende ikke ge-
nerelt frataget danskerne lysten til at rejse ud til fremmede 
lande eller endda sende soldater i krig.
Når jeg tænker tilbage på mine 53 år i Egebjerg, er der sket 
mærkbare forandringer i årenes løb. Der er kommet mange 
fl ere mennesker, der for en stor dels vedkommende bor i de 
prægtige huse, der er bygget bl.a. på Højvangs og Teglgår-
dens marker. Området kan nu bære et indkøbscenter, hvor 
man kan møde nye ansigter. Vi har fået eget velfungerende 
plejecenter, Egebjergskolen er blevet udvidet og moderni-
seret (også pædagogikken!), og Egebjerg er således blevet 
et godt og attraktivt sted at bo for alle aldersgrupper. Lad 
os håbe, at udviklingen fortsætter velovervejet og i et for-
nuftigt tempo. 
Tak til Steen Sohn for gennemlæsning af manuskriptet og forslag 
til rettelser. Billederne er lånt fra Hansted sognearkiv, hvor ikke 
andet er nævnt. Hvis der er fejlagtige oplysninger i teksten, 
så er det min hukommelse, der svigter. 
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Formand: Kristian Pedersen 
Tlf.75 656308
Næstformand/Kasserer: 
Vagn Jensen Tlf. 75 656447
Sekretær: Annelise Faber 
Tlf. 29 291813
Best.medlem: Lis Stouby 
Tlf. 75 656288
Best.medlem: Alf Jensen 
Tlf. 30 495263
Beboerrep.: Lykke Andersen 
Bolig nr. 22

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 

EgebakkensEgebakkens 
VennerVenner
Bestyrelsens adresseliste: Generalforsamling  Egebakkens VennerGeneralforsamling  Egebakkens Venner

torsdag den 20. marts 2014 på Egebakken
Afholdes i forlængelse af Årsmødet for centerrådet

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og revisor.
  Følgende er på valg:  Christian Pedersen, Vagn Jensen og  
 Alf Jensen (ønsker at træde ud af bestyrelsen)
 Valg af revisor:
5. Behandling af indkommende forslag. (A  everes til formanden senest  
 8 dage før generalforsamlingen).
6. Eventuelt.

Aktivitetscentret er vært ved kaffen  

Ekstraordinært Årsmøde og Årsmøde Ekstraordinært Årsmøde og Årsmøde 
for Centerrådet på Egebakken for Centerrådet på Egebakken 

torsdag den 20. marts 2014 kl. 14
Der indkaldes til ekstraordinært Årsmøde på Egebakken. Skriftlig begrundelse 
og bilag kan ses på Egebakken.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Forslag til ny valgprocedure på Årsmødet.
4. Eventuelt.

Der indkaldes til Årsmøde for centerrådet på Egebakken i forlængelse af det 
ekstraordinære Årsmøde. Forslag til ny Forretningsorden for Centerrådet kan 
ses på Egebakken.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved centerrådsformanden.
4. Regnskab 
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i   
 hænde senest 8 dage inden årsmødet.
6. Valg til centerråd.
    A) 2 centerrådsmedlemmer. På valg er:
    Bernt Striboll (modtager genvalg)
      Kaj Leon Jensen (ønsker ikke genvalg)
    B) 2 centerrådssuppleanter vælges for 1 år. 
    C) 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år.
      Vagn Kristiansen revisor (modtager genvalg)

7.  Eventuelt.
OBS! Aktivitetscentret serverer kaffe/the med et stykke kage

Centerrådet

EGEBAKKEN: Årsmøder
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EGEBAKKEN: Jytte Guldmann’s afsked med Egebakken
Af Hans Thomsen

Jytte Guldmann´s afsked med EgebakkenJytte Guldmann´s afsked med Egebakken  

I foråret 2005 startede Egebakken som pleje- og ak-
tivitetscenter. Jytte var ansat som aktivitetsmedarbej-
der.
Der blev indkaldt til et borgermøde, hvor beboerne ude 
i byen kunne deltage. På det møde kunne man melde 
sig som frivillig hjælper på Egebakken.
Der blev hurtig dannet et centerråd, som kom til at 
hedde Centeråd Nord. Jytte foreslog, at det ville være 
godt med en vennekreds. Den 11. maj 2005 blev der 
indkaldt til stiftende generalforsamling, og forenin-
gen kom til at hedde Egebakkens Venner. 
I alt dette var Jytte igangsætter. Alle os der kom med 
vidt forskellige baggrunde, kunne hun gøre interesse-
ret, og få os til at gøre en indsats på en god og venlig 
måde.
Egebakken var et nyt sted, så der manglede næsten 
alt. Vi skulle i gang med at finde penge til klaver, 
glasbrændeovn, elkørestole, Wii-spil, musikanlæg, 
krolfsæt og mange andre ting
På aktivitetscenter Egebakken kan man gå til mange 
ting, omkring 25-30 forskellige aktiviteter, og det kan 

vi takke Jytte for, hun er fuld af ideer, og er god til at 
sætte andre i gang.
Ikke nok med det, her i sommeren 2013 tog Jytte 
initiativ til at arrangere Horsensegnens Kulturfe-
stival sammen med fire andre centre, med start på 
Egebakken mandag den 17/6 2013. I den forbindelse 
fik Jytte rigtig mange frivillige til at deltage, og det 
blev en kæmpe succes, så stor at Kulturfestivallen fik 
overdraget Sund By Prisen 2013.
For alle os, der er godt i gang med vores tredje alder, 
har det været spændende at være en del af det hold, 
der har været med til at bygge Egebakken op til et godt 
sted at være under Jyttes kyndige ledelse. Det gælder 
julepynt, fødselsdage og frivillige fester m.m.
Jytte har været på Egebakken i 9 år og søger nu nye 
udfordringer. Det kan vi ikke forhindre, men vi kan 
sige tusind tak for det, du har været for os og Egebak-
ken.
Vi vil ønske dig og din familie alt godt i fremtiden
De bedste hilsener
Hans Thomsen
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Aktivitetscentret Aktivitetscentret 
på Egebakkenpå Egebakken

Aktivitetsprogrammet for 
Egebakken, der fortæller om 
de faste ugentlige  aktiviteter, 
kan afhentes på Egebakken.

Aktiviteterne er for dig der er 
60 + og som gerne vil være 
sammen med andre samtidig 
med, at du har det sjovt og 

lærer noget.

Har du lyst til at stå for et 
hold som frivillig, er du også 

velkommen til det.

Nærmere oplysninger og 
henvendelse kan ske til 
aktivitetsmedarbejderen 

tlf. 24 959024

CaminovandringCaminovandring

”En familie på vandring”, hedder foredraget om Niels Daugårds 
tur ad den franske Camino.

Kom og hør Niels fortælle om oplevelserne og strabadserne på 
den 838 km. lange tur. Foredraget ledsages af billeder.

Torsdag den 3. april kl. 14
 i cafeen på Egebakken.

Det koster 40 kr. 
inkl. kaffen. 

Tilmelding på Egebakken.
Alle er velkomne

Centerrådet.

EGEBAKKEN: Aktiviteter
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Mannequinopvisning Mannequinopvisning 
på Egebakkenpå Egebakken

Lokale mannequiner viser forårsmoden 2014
 i tøj fra Smartex.

Tirsdag den 15. april kl. 14
Entre incl. Kaffe 40 kr.

Alle er velkomne
Centerrådet

Egebakke ns Venner

afholder bankospilafholder bankospil

Tirsdag d. 4/3 – 1/4 – 6/5 2014 
kl. 19.00

I cafeen på Egebakken

Salg af øl, vand og kaffe.

Alle er velkomne.

ÆldrerådetÆldrerådet
Kom og hils på Niels Daugård fra ældrerådet 
og hør ham fortælle om ældrerådets arbejde.

Fredag den 14. marts kl. 10 
i cafeen på Egebakken

Der er mulighed for at stille spørgsmål.
Kaffe og rundstykker kan købes til 20 kr.

CaféhyggeCaféhygge
Med Centerrådet

På Egebakken

Centerrådet vil nu gerne udvide invitationen til 
lørdagshygge,

 til også at gælde aktivitscentrets brugere. Det 
betyder, at fra marts 2014 er alle +60 velkomne 

til at deltage.

Datoerne i foråret er : 29/3 kl. 14
                                     31/5 kl. 14

  Kaffe/kage – 40 kr.

Man skal melde sig til på opslag på Egebakken

EGEBAKKEN: Aktiviteter
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EGEBAKKEN:  Digitalisering
           

Egebakken
Gratis Net-Cafe for 60+ borgere Gratis Net-Cafe for 60+ borgere 

Har du ikke en computer eller er din computer til 
reparation, men alligevel har brug for at kunne 
søge på Internettet eller bruge f.eks. netbank, 
borger.dk, Horsens Kommune.dk, skat.dk, an-
dre hjemmesider eller faciliteter  så kan du bruge 

Egebakkens Net-Cafe.

Computeren er udstyret med Windows7, Micro-
soft Of  ce 2010, Internet Explorer og mange an-
dre programmer og er frit tilgængelig for dig i 
centrets åbningstid. Computeren er at  nde i bib-

lioteket i nichen ved ældreboligerne.
Centerrådet

Datastuen på Egebakken har et godt tilbud
til borgere der er 60 år eller mere

Det bliver snart endnu vanskeligere at være dansker uden 
en computer, fordi regeringen, regionerne og kommunerne 
er i gang med at iværksætte en plan der betyder, at største-
delen af de breve, der kan sendes digitalt fra de offentlige 
myndigheder, bliver sendt til din digitale postkasse i 2015. 

Også kommunikationen fra dig til det offentlige skal di-
gitaliseres. I den samme plan er der en målsætning om, 
at langt de  este ansøgninger og indberetninger til kom-
munen skal foregå på internettet. En lang række selvbetje-
ningsløsninger er allerede blevet 100 pct. digitale.

Fra 1. juli 2012 har digital post den samme 
retsvirkning som breve på papir.

Hvis man ikke allerede selv har oprettet en digital post-
kasse får alle borgere over 15 år automatisk tildelt en di-
gital postkasse allerede fra den 1. november i år. Det er en 
meget stor udfordring for personer, der er ikke vant til at 
bruge en computer. 

Derfor er det vigtigt at lære, hvordan man bruger 
en computer til at kommunikere med det offentlige 

system og private virksomheder.

Vi kan sagtens se fordelene ved digitaliseringen, og der 
er sikkert mange, der ser digitaliseringen som en service, 
der sparer både tid og penge, som man kan bruge til mere 
presserende ting.

Det er svært at klare sig i Danmark Det er svært at klare sig i Danmark 
uden en computer!uden en computer!

Datastuen på Egebakken har etableret kurser for æl-
dre, som har behov for at lære at bruge en computer 
og opnå it-færdigheder som giver tryghed ved alene  
at kommunikere med det offentlige system og virk-

somheder online.

Hvis du aldrig eller kun ganske få gange har anvendt en 
computer, så kan du på disse kurser få hjælp til at blive 
dus med din computer og lære om computerens basale op-
bygning, brug af tastatur og mus, samt få en indføring i 
brugen af internettet, anvendelse af digital postkasse og 
anvendelse af væsentlige hjemmesider som f.eks. borger.
dk; nemid.dk; sundhed.dk: horsens bibliotek.dk og hor-
sens kommune.dk

- vejledningen er indrettet således at 
alle kan være med.

Har du som senior lyst til at udvide dit kendskab til din 
computer, internettet og digital postkasse tilbyder Data-
stuen på Egebakken 10x2 timers vejledning for kr. 150. 

Vi kører kurser (10x2 timer) i en forårs- og en efterårssæ-
son - mandag fra kl. 10 – 12 og onsdag fra kl. 10 – 12 samt 
fra kl. 13 – 15. Du kan tage din egen bærebare computer 
med og blive bedre til at bruge den. Hvis du ikke har en 
bærbar pc, har du mulighed for at låne en af vore bærbare 
eller stationære computere, i datastuen.

Med venlig hilsen fra vejlederne i Datastuen.
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HHaannsstteedd SSooggnneeaarrkkiivv
EEggeebbaakkkkeenn

EgE ebjergvev j 148, 88700 Horsens

Leder: Leif H. Kristensen,
E-mail: hanstedsognearkiv@gmail.com

Tlf.: 75 65 64 02

Åbningstider:
Hver torsdag formiddag 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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varmeleverandør


