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På forsiden af dette blad vises et billede 
med vintersol ved Hansted, som Birthe V. 
Sørensen fotograferede i 2010. Det kan li
gesom være en afskedshilsen til vintermå
nederne. For nu ser vi frem til og glæder 
os til forårsmånederne marts, april og maj. 

' Hans Kurt 
I sidste nummer af BROEN kårede vi Kir-
sten og Vagn Rumph som årets borgere 

for deres store indsats omkring forsamlingshuset og revyen 
gennem mange år. I slutningen af januar døde Vagn Rumph. 
Mindeord for Vagn kan læses på side 30. 

LeifH. Kristensen har igen til dette nummer været en flittig 
skribent og giver fine beretninger og billeder fra Julefesten 
for pensionister, fra Bakkekorets julekoncert og fra Egebak
kens Nytårskur. Fint for os, der ikke nåede at komme med, 
at vi får levende indtryk af begivenhederne. 

Leif har også skrevet et fint dækkende referat fra Borgermø
det den 27. januar. Det var virkelig dejligt, at så mange fra 
Hansted og Egebjerg deltog i dette møde og i debatten om 
helhedsplanen for Hansted-Egebjerg. 

Desværre drillede teknikken os ved mødet. Det bevirkede, 
dels at mødet kom forsinket i gang, dels at vi kun kunne vise 
Eigil Holms billeder fra sydsiden af Horsens Fjord, og ikke 
dem fra nordsiden med Hansted og Egebjerg. Eigil og jeg 
beklager meget forløbet. 

Om de kommende måneders aktiviteter vil j eg fremhæve, 
at Egebjergskolen holder åbent foredrag for forældre og an
dre interesserede om Robuste børn og unge med læge Poul 
Bundgaard Bak den 26. marts kl. 19-21. Det tegner til en 
spændende aften. Se mere side 21. 

En anden spændende aktiv itet er Høj skoledag i Forum Hor
sens den 28. april kl. 10-14.30 arrangeret af Ældrerådet og 
Sund By Horsens. På programmer er blandt andet er fore
drag ved forfatter og historiker Tom Buk-Swienty fortæller 
om Kaptajn Dinesen. Se mere side 37. 

Vi ønsker vore læsere god læselyst med bladet og et rigtig 
godt forår. Og når næste blad udkommer, kan vi både tanke 
og vaske bilen i Egebjerg. 
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<iAWANTI M ltvAUTET 

MALERF: RMA 
GL. EGEBJERGVEJ 5, 8700 HORSENS VI CHRISTINA NIELSEN 

Vi udfører alle former for malerarbejde på dit hus, 
sommerhus, lejlighed, virksomhed, forretning mm. 

Ring og få et uforpligtende tilbud, jeg kommer gerne forbi 

Telefon 61 39 94 92 
WWW.EGEBJERGMALERFIRMA.DK 

lill.@ml ~~ ID 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Hansen & N issen cup 2014 

Hansen & Nissen cup 2014 
Uto drengene deltog i Hansen & Nissen cup. 

Drengene var helt klar oven på julemaden og 
spillede nogle virkelig gode kampe. Dagen star
tede dog med et par hårde kampe, hvor de bl.a. 
måtte se sig slået af Grejsdalen, men efterhån
den blev spillet trimmet, og det begyndte at lyk
kes for dem. 
Drengene løb godt for hinanden, og de kæm
pede sig til en flot plads i finalen. De sluttede på 
en anden plads i B-puljen. Det var nogle stolte 
drenge, der tog hver til sit efter en begivenheds
rig dag i både Hatting-og Torstedhallen. 

~ lillr§ill]~~ 
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EIF U9 pigerne har succes. 

U9 pigerne fra EIF har i efteråret klaret sig flot 
med 15 sejre ud af 16 kampe i turneringen. 

Mellem jul og nytår blev det også til flotte pla
ceringer i Hansen/Nissen cup i Forum (se bille
det) og senest blev de S.Ø.G.E mestre i Gedved. 

Malerfirma a 
MICHAEL ROSENBERG 

WWW.MALERFIRMA-ROSENBERG.DK 
TELEFON 20 42 15 05 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: S. Ø. G. E. mesterskaber 2015 

S. Ø. G. E. mesterskaberne 2015 
l weekenden den 31 / 1 - 1/2 var der S.Ø.G.E mesterskaber i Gedved hallen. 
Rigtig mange hold fra Egebjerg var repræsenteret, og rigtig mange hold endte som 
S.Ø.G.E mestre, så STORT tillykke til dem og godt kæmpet til alle holdene. 

U6drenge U8piger 

U9drenge U9 piger 

UJ2 drenge UJJ piger 

U/5 piger Ul 7 drenge Egebjerg I F I Gedved 

UJ2piger 

U/4 piger 

Ul 9 drenge Egebjerg IF I Gedved 

lill@ffil~wm b1 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U8 håndbold piger 

Af Linette Duch 

14 søde og livlige piger fra 1. og 2. klasse er begyndt at gå til 

håndbold. 

Hver mandag træner vi i hallen, hvor vi prøver at blande 

sjove lege/aktiviteter med bold med det mere "udfor
drende", hvor vi skal lære, hvad håndbold er, og hvad 

det går ud på. 

S}'n af køretø er o~ til 3500 kg,,;.. __ _ 
Troels Madsen 

For størsteparten af pigerne er det første gang, de prøver 
håndbold, men de er kommet rigtig langt allerede. Vi har væ
ret til 3 håndboldstævner, hvor der er blevet spillet en masse 
kampe. Pigerne har kæmpet bravt mod både rene drengehold 
og blandede pige- og drengehold, hvor vi både har vundet, 
spi llet uafgjort og tabt. 

"'"' 09 t,\\l\gt\ 
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Altid frisk kaffe på kanden Bl l SYN 
mens din bil bliver synet. , ,. , .• , 

Nerrebrogicle '8. 8700 Hanens• TH. 76258700 - www.dk-bilsyn.dk 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Overnatning Ul2/13 fodboldpiger 

Af Hanne og Lene 

Overnatning U12/13 fodboldpiger 
Fredag den 6. februar var U12/ 13 fodboldpiger samlet til 
overnatningsarrangement i hallen/klubhuset. Kl. 18.00 mød
te 15 g lade piger op - klar til sjov, hygge og spil. 

Vi startede med skattejagt - uden en skat, men med 6 poster/ 
opgaver. Pigerne skulle kaste med gummistøvler, lave bal
londyr, skyde med elastikker efter kort på klemmer, spille 
sange med grydeske på g1yder, puste tomme tændstikæsker i 
en spand og gætte kims-leg. 
Opdelt i 3 hold, løste pigerne opgaverne til UG. 

Herefter var der aftensmad - en "Hanne-specialitet" -
spaghetti med kødsauce. 

Og ingen fredag uden X-Factor. Med slikposer og saftevand 
blev der hygget og heppet foran fjernsynet og stemt på lige 
netop deres favoritter. 

Efter X-Factor var der fodboldturnering i hallen. Uanset om 
pigerne skulle sparke med den forkerte fod, om alle skulle 
være over midten, inden der måtte scores, eller om de skulle 
holde hinanden i hånden to og to, blev der gået til den, og alle 
kæmpede hårdt om sejren. 

Inden sengetid blev spændingen udløst - vinderne af skatte
jagten og fodboldturneringen blev afsløret, mens der blev 
spist kage. 

Lørdag morgen startede dagen med "morgengymnastik" 
- Helle kom og underviste og dansede salsa med pigerne. 
Uden at sige for meget, kan vi v ist roligt sige, at det er godt 
pigerne spiller fodbold Q 

JOHN JENSEN 
VVS & BLIK: 

75 62 58 89 

Steen Jensen 

Vi sluttede arran-
gementet af 
morgenmad. 

Tak for et skønt 
arrangement - det 
var en fornøjelse 
at være sammen 
med jer piger. 

MASKINSLIBERIET 

inkl. moms 

Slibning og 
reperation af 
alle mærker 

udføres 

inkl. moms 

MASKINSLIBERIET 
v/Jørgen Nørgaard Kristensen 

Egebjergvej 103 - 8700 Horsens 

Tit. 7562 3279 - Mobil 2082 5512 

~ ~~ 'il 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Fodboldskole 
Af Lene Koch 

Fodboldskole i uge 7 
Mandag og tirsdag i vinterferien var 25 glade og spillelystne børn fra U9 og U IO samlet til fodboldskole i Egebjerg hallen. F ire 
trænere havde forberedt et sjovt og lærerigt program til børnene. Der blev bl.a. øvet finter, indersideafleveringer, der blev skudt 
på mål, kæmpet i amerikansk straffesparkskonkurrence, spillet turneringer på store og små mål, lavet styrketræning, og ikke 
mindst blev der hygget på og udenfor banen. 

En masse børn - både piger og drenge, fra Egebjerg og omegn havde et par fantastiske og sjove dage i Egebjerg hallen 
i uge 7. 

Sæt X i kalenderen i dagene fra torsdag 
den 11. juni til søndag den 14. juni for der 
afholdes den årlige byfest. 

Byfest er lig+med aktiviteter i og udenfor 
hallen, bankospil, fællesspisning, mor
genkaffe, børnediscotek og masser af 
hyggelig samvær med glade mennesker, 
så glæd jer ... 

Der vil komme nærmere program senere. 

@ [ill@fil] ~~ 

Egebjerghallens cafeteria vil 
gerne sige en STOR TAK til 
UNI-PARTS v/Torben Bjørk 
som har sponsoreret en ny 
slusch-ice maskine. 



EIF EVENT 
FORHINDRINGSLØB 

ITill2ml ~~ @ 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen 
Af Evan Pedersen 

I vinterens løb har vi hygget os med banko, kaffe, kage og lotto og 
en fast gruppe af medlemmerne er mødt op, tak for det. 
Vi glæder os til at gennemføre de kommende månedlige banko
spil i 2015. V ær med til at støtte op om aktiviteter i støtteforenin
gen til gavn for ungdommen i EIF. 

EN TAK TIL ALLE BIDRAG YDERE DER STØTTER FORENINGENS AKTIVITETER. 
Støt de unges aktiviteter, bliv medlem af støtteforeningen og deltag meget gerne ved vores banko spil. 
Ved ønske om at blive medlem kontakt da klubbens fom1and eller kasserer. 

Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen 
Næste spilleaftener er den 24. februar, den 31. marts og den 26. maj 

Seneste udtrækninger på medlems numre: 

200 kr. Børge Runge 
100 kr. Carl OlufMadsen 

100 kr. Chatlotte Madsen 

50 kr. Jørgen Ullvit 
50 kr. Bente Skovgård 
50 kr. Lone Christoffersen 
50 kr. Bente Steffesen 

200 kr. Tanja Christiansen 

100 kr. Per Bregendahl 

100 kr. Familien Mortensen 
50 kr. Kaj Sørensen 
50 kr. Mette Andersen 
50 kr. Aksel K Biler 
50 kr. Anisette Christoffersen 

200 kr. Else Mathiasen 
100 kr. Christian Lind 

100 kr. Bodil Daugård 
50 kr. Mogens Rosendahl 

50 kr. Malene Thomasen 
50 kr. Ninna Thomsen 
50 kr. Per Uhrskov 

Stor tak til månedernes sponsorer: 

Keld Stidsen Egebjerg Støtteforening Egebjerg Malerfirma 
V/ Christina Nielsen 

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 aflevere det til 
EJF støtteforenings formand Kurt Olesen, Østerhøjsvej 8, Egebjerg. 

Seneste støttebeløb: 
November: U9 fodbold piger og U 12/13 fodbold drenge. 

Formand Kurt Olesen 

Næstformand/sekretær Evan Pedersen 

Kasserer Ellen Thomassen 

Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 

Bestyrelsesmedlem Jytte Vinter 

ill) lillI§ill] ~~ 

75 65 64 26 

23 25 64 89 

216418 22 

20 63 38 21 

20 65 48 50 

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

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



GYMNASTIKOPVISNING 
Søndag den 22. marts 

Egebjerghallen, Egevej 5, Egebjerg 

Egebjerg IF byder velkommen til den årlige gymnastiskopvisning i Egebjerghallen. Vi forventer at starte kl. 10.30. 
Det endelige program vil blive offentligtgjort på vores hjemmeside - egebjerg-if.dk samt på vores facebook side. 

Disse hold vil kunne opleves: 

1. Forældre og barn 

2. Små Vildbasser 

3. Vildbasser 

4. Spring 0. klasse 

Instruktør: Anne 

Instruktører: Anne Mette, Mette og Marianne 

Instruktører: Tommy, Susanne, Line, Ditte 

Instruktør: Helle 

5. Spring 1-2 klasse Instruktør: Helle 

6. Disco dans -

7. Gymnastik for damer 

8. Boksetræning 

Instruktører: Karoline og Mia 

Instruktør: Aase 

Instruktør: Lone 

9. DG l's landdelshold for 4.-6. klasse - Powerholdet 
Instruktører: Ditte Andersen, Rikke Vemmelund Geertsen, Rene Nielsen, Morten Ragn 

Egebjerg har 11 gymnaster på det 80 mands store hold. Der bliver fart på med både spring- og rytmiske serier. Holdets 
opvisning varer 30 min. 

Sportslig hilsen 

Egebjerg IF/Gymnastikafdelingen 

Vi søger en bæver/eder ... 

Hver tirsdag fra klokken 18:15 - 19:45 er der bævermøde, 
med 25 glade børn i 0.-1. klasse. 

MEN VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP! 

Lige nu er vi tre unge ledere og 1-3 voksne ledere, men vi har stadig brug for 
flere. Du skal kunne lide at være ude i naturen, og være klar til det gode sam-
menhold der er ved KFUM-Spejderne Egebjerg . 

• !',. 

Det at være bæverleder går ud på at komme til 
bævermøderne hver tirsdag fra kl. 18:15-19:45, 
samt 4-5 weekendture hvert år. 

Hvis du er interesseret, bedes du kontakte: 
Laila Søgård: 22 55 67 77 

~~~ 1111 



KFUM SPEJDERNE: Rekordernes tur 

Af Carsten Bai, juniorleder 

Rekordernes tur 
Traditionen tro drog hele Egebjerg gruppe til Sletten ved foden af Himmelbjerget i weekenden med 1. søndag i advent. 

Programmet fulgte stort set også traditionerne. 
Der blev klippetjulepynt og pyntetjuletræer. 
Der blev spist æbleskiver. 
Heltehundene (seniortroppen) holdt juleandagt over 
juleevangeliet. 
Enhederne lavede aktiviteter sammen - fx blev der 
lavet juledekorationer til aftenens juleborde, der blev 
lavet julekunst og senior + junior byggede op i højden 
med reb og rafter. 

• Der blev lavet bål, fundet o-løbsposter og ledt efter 
elektroniske ræve. 
Forældrene kom til juleløb - i år var de på en rejse 
rundt til alverdens spejdere. 
Der blev spillet spil. 
Troppen holdt indendørs lejrbål. 
Vi legede strntego. 

ffi ~~woo 

Men tilbage til rekorderne. 
Seniortroppen lavede en kæmpe julestjerne på 3,88 meter fra 
spids til spids. Et kæmpe arbejde, som virkelig udfordrede 
dem i planlægning, samarbejde og kommunikation. 

Køkkenet serverede julemiddag med flæskesteg, brune og 
hvide kartofler, sovs, rødkål og risalamande til ikke mindre 
end 240 personer. Endnu en udfordring i planlægning, sam
arbejde og kommunikation. 

Aldrig har vi været så mange på juleturen - fantastisk med en 
kæmpe opbakning. 

Tak til alle, som gjorde denne traditionsrige weekend 
mulig. 



KFUM SPEJDERNE: Danmarks største Stjerne 
Af Anette Steensgaard, seniortropleder 

Lørdag den 29. november 2014 på Egebjerg gruppes juletur, 
slog seniorspejderne Danmarks- rekorden i at flette den største 
julestjerne - 3,88m stor blev resultatet fra spids til spids. 

Hvorfor flette en lille stjerne når man kan flette en STOR? 
Med restpapir fra et lokalt tty kkeri påbegyndte seniorspejder
ne et planlægningsforløb, med prøvefletning af stjerner i flere 
størrelser. Nogle af spejderne havde stor e1faring i stjerneflet
ningens ædle kunst, andre havde ingen, så første skridt var at 
få alle igennem principperne. 

Næste skridt i forberedelserne var at gå fra den almindelige pa
pir bredde på 1,5 cm og op til 38 cm. Her blev det hu1tigt klait, 
at kommunikation, samarbejde og ikl<e mindst papirets skrø
belighed, var vigtige nøgleord for at få projektet til at lykkes. 

Taktikken blev diskuteret og ændret undervejs i processen og 
var dermed et godt planlægningsforløb til den endelige prøve. 

Med gymnastiksalen stillet til rådighed på den Ny Slette, gik 
seniorspejderne i gang med papirbredden 73 cm. Nu skulle 
det vise sig om forberedelserne og taktikl<en var nok til at slå 
rekorden. 

Her brugte spejderne 3 timer på at flette den knap 4 m store 
stjerne, og vi kan med stolthed her på billederne vise vores 
resultat. 

Stjernen er flettet af 10 seniorspejdererunder 18 år, uden voksen 
rådgivning. Til stede i hallen havde vi 4 voksne vidner, hvilke 
er kriterierne for at kunne blive optaget i børnenes rekordbog. 

GODT GÅET SENIORER!! 

~ ~~ @ 



KFUM SPEJDERNE: Spejderne modtager 5000 kr 
Af Henrik Sandberg, kasserer 

Egebjerg KFUM Spejderne modtager 5.000 kr. 
i sponsorstøtte fra Den Jyske Sparekasse 
Som lokalt pengeinstitut har Den Jyske Sparekasse altid 
lagt vægt på at støtte foreningslivet i de lokalsamfund, 
hvor kunderne bor. 

I Horsens uddelte fi lialen 5.000 kr. til KFUM Spej
derne i Egebjerg. På billedet overrækker privatkunde
chef Morten Hald fra Den Jyske Sparekasse i Horsens 
en check på 5.000 kr. til repræsentanter fra Egebjerg 
KFUM Spejderne 

KFUM Spejderne Egebjerg har eksisteret siden 1973 
og havde således 40 års jubilæum sidste år. Gruppen er 
med ca. 160 medlemmer blandt de 10 største KFUM 
spejdergrupper i Danmark og har de sidste par år ople
vet stor vækst i medlemstallet. Gruppen holder møde 
hver mandag til torsdag aften i spejderhuset Egebjerg
vej 172, Egebjerg. 

Tal< for dit træ 

Søndag den 4. januar samlede KFUM-spejderne 
igen brugte juletræer ind. 

TAK til alle, som satte sit træ ud til vejen med penge bundet på. 

Indsamlingen gav i år 6.000 kr., som bl.a. bruges til 
_Jndl<øb af nyt grej til årets gruppesommerlejr. 

Med spejderhilsen 
KFUM-Spejderne 

Egebjerg 

im ~~~ 



KFUM SPEJDERNE: Årsberetning 2014 
Af Grupperådet 

Årsberetning 2014 for KFUM-Spejderne 
I forbindelse med Nytårsparaden i ja
nuar afholdt KFUM-Spejderne tradi
tionen tro også gruppemødet (general
forsamling). 

Formandens - Lone lbsens beretning 
kan læses her: 
Jeg vil på grupperådets vegne ønske jer 
alle sammen et godt nytår. Vi v il også 
takke præst Tine Frisenette for samar
bejdet med dagens gudstjeneste. 

Der har været mange oplevelser i Ege
bjerg gruppe i 2014, her er blot et ud
pluk af dem - der har utvivlsom været 
mange andre. 
• 2 spejdere har modtaget 25-års 

stjerner, Gustav Mathiasen og Per 
Larsen, der begge mener, at den er
faring det giver at være spejder, kan 
man drage fordel af i sit videre I iv. 

• Familiespejd har været på et dejligt 
bømebondegårdsbesøg. 

• Juniorerne har samlet penge ind 
til Spejderhjælpens skoleprojekt i 
Myanmar. 

• Vi har haft deltager på spejdernes 
landsmøde, hvor den fremtidige 
retning for KFUM Spejderne blev 
vedtaget. 

• Seniorspejdere deltog i DM i Spejd, 
hvor emnet var fremtiden ~ Jorden 
i krise, og her opnåede Heltehunde
nes patrulje en flot 4. plads. 

• Vi har atter afholdt et spændende 
Spejder for en dag arrangement 
med sjove og spændende aktiviteter 
for både "gamle" og måske kom
mende spejdere. 

• Bæverne og ulvene har deltaget i 
Halloween gudstjeneste i Hansted 
Kirke som årets kommende konfir
mander var medarrangør af. 

• Vi har haft både junior- og tropspej
dere på patruljelederkurser. 

• Den årlige juletur var et kæmpe til
løbsstykke, ikke tidligere har der 
været så stor tilslutning. Der var 240 
spisende til lørdagens flæskesteg og 
risalamande, og her gav Klan lgnis 
en hånd med både i køkkenet og 
ved buffeten. Men ikke bare det 
var over normalen, seniorspejderne 
fonnåede på 3 timer at lave Dan
marks største julestjerne på 3.88 m 
fra spids ti l spids, hvilket giver en 
plads i Børnenes rekordbog. 

• Vi har også hos Egebjergspejdeme 
fået skabt os den tradition at ind
samle juletræer lige efter nytår, og 
det gav i januar 2014 7 .300 kr., og i 
år gav den knapt så meget kr. 6000,
men der var så heller ikke helt så 
mange træer. 

Samtidig har både spejdere, ledere, for
ældrerepræsentanter og forældre givet 
en hjælpende hånd i forske llige penge
skabende aktiviteter for spejderne (ak
tiviteter på Fængslet, OK Benzin, jule
tTæsindsamling). 

Ønsker I at vide mere, om hvad der 
forgår hos Egebjerg Spejderne, kan 1 
finde vores hjemmeside på egebjerg. 
wh.spejdernet.dk el ler på Facebook ved 
at skrive KFUM-spejderne i Egebjerg i 
søgefeltet, eller blot ved at komme og 

tage fat i en spejderleder eller en af os 
fra gruppe rådet. 

Vi er i Egebjerg gruppe glade for at 
vores medlemstal fortsat stiger, men 
det betyder også, at der er brug for jer 
forældre i forskellige henseende, f.eks. 
kørsel, rengøringshjælp, bagning og an
dre forskellige gøremål. 

Vi er i grupperådet blevet bedre til at 
spørge jer forældre om hjælp, når det 
er nødvendigt, ikke mindst pga. Ann, 
som er god til at få det sat på skinner og 
Hemik til at få det ud på mail, og I som 
forældre er også gode til at melde jer til 
de opgaver, vi spørger 0111 hjælp til. Det 
aflaster grupperådet og ikke mindst alle 
vores frivillige spejderledere, så de har 
mere tid til spejderarbejdet med vores 
børn og unge. 

I forbindelse med årets gruppemøde 
træder Lone Møller Andersen, Rita 
Lundquist og Heidi Andreassen ud 
af grupperådet - tak for jeres indsats i 
grupperåds arbejdet og tak for de hyg
gelige timers samvær. 

Endnu engang tak for samarbejde godt 
nytår til alle. 

Efter valget af forældrerepræsentanter 
består grupperådet af: 
Lone Ibsen - Ann Paaske -
Pia Olesen - Henrik Paaske -
Kim Madsen - Thomas Nør -
Heidi Andersen Nielsen -
Ma1tin Byskov (suppleant). 
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UNGDOMSSKOLEN: Julefrokost og Jubilææums fodboldstævne 
Af Ul la Laursen 

Julefrokost 
Fredag den 12. december afholdte vi 

traditionen tro julefrokost for ele
ver, igen i år var det kok-amok holdet 
der lavede maden med hjælp fra de som 
kom tidligt. 
Der blev lavet lækkert julemad, med 
ris ala mande ti l dessert, hvor der også 
var en mandelgave til den heldige. Der 
var en god julestemning over de unge, 
der blev spillet pakkeleg med terninger 
hvorpå der stod nogle sjove ting, pakker
ne fløj frem og tilbage ind i puljen midt 

på bordet, da tiden var gået, havde nogle 
flerepakker end andre, men hvor havde 
vi det sjovt. 
Efter pakkelegen gik vi over i klubben, 
hvor der blev fyret op for musikken. 
Der blev danset med hinanden og rundt 
om juletræet der stod i diskoteket i af
tens anledning. 
En sjov og hyggelig aften for alle der 
deltog i festlighederne. 
Følg os på facebook Ungdomsskolen 
Egebjerg 



UNGDOMSSKOLEN: Club Fight 2015 

Af Kirsa Madsen (elev) og Julie Kamp (medarbejder) 

C~ub Fight 2015 
Vi startede kl. 18.30 med en forfest ude i Egebjerg 
klubben, hvor vi drak lidt sodavand og øvede dansen 
igennem et par gange. Udover det hyggede vi os og 
gejlede hinanden op til en super fed aften. 

Kl. 19.45 blev vi hentet af en party bus, hvor der både 
var fed musik, festglade mennesker og en super fed 
tur guide. Hele vejen i bussen ind til den Grå Fabrik, 
dansede vi, sang vi og råbte kampråb mod hinanden. 

Da vi langt 0111 længe var nået frem til festen og var 
kommet af med vores overtøj, skulle vi have taget 
fælles billeder. Derefter gik vi ind til festen og mød
tes med vores venner og festede og hyggede os indtil 
selve showet gik i gang. Der blev trukket lod om hvem 
der skulle på scenen først, og vi blev nr. 3. Vi så de 
andre hold danse, indtil det langt om længe var vores 
tur! Vi glædede os helt vildt til at vise vores koreografi, 
som vi havde arbejdet med i flere uger. Vi havde det 
fedt med at være på scenen, og vi synes det gik helt 
vildt godt. 

Efter vi havde optrådt gik vi ud og festede videre med 
vores venner og ventede spændt på afgørelsens time. 

Da det langt 0111 længe blev tid til afgørelsen, blev vi 
kaldt op til anden pladsen. Vi var helt vildt glade for, 
vi kom på andenpladsen, selvom vi nu havde håbet på 
første pladsen. Vi vandt en tur i bowling hallen og ser 
nu frem til en sjov tur! 

KALENDER FOR UNGDOMSSKOLEN 2015 -

20. - 21. feb. 

27. februar 

5. marts 

Film marathon - fra fredag kl. 20.00 

til lørdag kl. 08.00 

Fastelavnsfest 19.00 - 23.00 

Slutter undervisningssæsonen 

10. & l 1. marts- _,, Musical på Horsens ny teater 

14. marts 

24. marts 

Fodboldstævne i Egebejrghallen 

Bolsjekogning 19.00 - 21.00 

8. april Holder Horsens Ungsomsskole lukket 

(planlægning af næste års program) 

10.april 6. - klassefest 19.00 - 23.00 

17.apriJ 

19. april 

26.april 

April 

30. april 

4. maj 

Velgørenhedsfest i Parkhallen. 

Rundvisning til Horsens brandstation 

med max 12 deltager 

Rundvisning til Horsens brandstation 

med max 12 deltager 

ATV-kørsel og paintball, datoen er ikke 

fastlagt endnu, sendes ud på skolens intra, 

klubbens facebook, e ller se opslag for 

dato i ungdomsskolen. 

Lukker Ungdomsskolen for sæsonen. 

Blå mandag Egebjergskolens 7. klasser. 
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EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Damefrokost og Generalforsamling 
Af Bestyrelsen 

Damefrokost og Generalfonamling 
Som noget nyt havde Egebjerg-Hansted Forsamlingshus in
viteret til damefrokost. Der mødte 13 I feststemte damer op 
- unge som gamle - til en aften, som bød på tapas, drinks og 
underholdning. 

Allerede fra aftenens start gik snakken lystig, maden blev 
indtaget med rigeligt mængder af vin og masser af forskellige 
og farverige drinks, som den dertil hyrede baitender Christian 
(pæn ung mand) lavede, til stor fornøjelse for alle damerne. 

Underholdningen stod de selv for på dansegulvet, da Thor 
Bitsch fra TC-dance studio kom og Jætte alle at danse salsa. 
Hele kroppen blev taget i brug til de latin amerikanske toner, 
til stor glæde for alle, et syn for øjet og et godt grin. 

Festen sluttede langt ud på natten. En tradition som vi håber 
kan fortsætte langt ud i fremtiden, den anden sidste fredag i 
Januar. 

Bi/lederne er fra dame.frokosten 

' 

En uge efter var der generalforsamling, hvor det var herrernes 
tur til at give den gas. Der blev serveret sild, fiskefilet, bøf med 
spejleæg, lagkage og masser af snaps. Derefter gik kortspil i 
alle afskygninger igang. 

Den eneste klage, vi har hørt, gik på, at man ville ønske et rul
lefortov til at komme op af bakken, når man slingrer hjem på 
sene timer. 

Fra Bestyrelsens side skal der lyde en STOR TAK for et par 
kanonaftener, og på gensyn næste år. 
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EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Fastelavnsfest 
Af Bestyrelsen 

Fastelavnsf est 
Den I 5. februar fastelavnssøndag blev der afholdt fastelavn i Egebjerg-Hansted forsamlingshus. 

I løbet af dagen mødte ca. 125 børn op, alle i flotte og opfind
somme udklædninger samt forældre og bedsteforældre. Såle
des var huset besøgt af275 dejlige mennesker a 2 hold. 

I år var der også nogle voksne, som havde klædt sig ud, det var 
dejligt at se. Derfor blev der også udkåret en bedste udklædte 
voksen, som vandt et gavekort til revyen. Håber det vil gen
tage sig næste år. 

Tigeren Achibald fra AC Horsens hjalp børnene med at slå til 
tønderne i løbet af dagen. Der blev kåret 6 konger, 6 dronnin
ger og 6 bedste udklædt, de blev kronet og vandt alle gavekort 
til Legekæden. 

Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen, for den store opbak
ning og for en god dag samme med børne og voksne fra Ege
bjerg/Hansted. 
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WHISKY SMAG 
FREDAG DEN 17. APRIL KL. 18.00 

I EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS 
Vi gentager succeen - så mød op til en hyggelig aften og smag på god whisky fra 

den uafhængige whiskykøbmand Coopers Choice, samt hør røverhistorier fra 
Ulrik Bertelsen & Henrik Olsen fra Whisky.dk 

Vi skal smage på: 

Arran 17 år 
Laggan MIII 53,3% 
Glen Garloch 20 år 

Glen Spey 22 år Port finish 
Glen Elgin 17 år 
Mortlach 10 år 

inkl. 1 øl & 2 sandwich 

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

TIL SMAGNINGEN 

Port Charlotte - Whisky.dk 

Køb din billet hos: 

WHI SKY.DK 
Så behøver du ikke at lede længere 

Egcbjerg-Hanstcd Forsamlingshus - Egcbjcrgvcj 129 
8700 Horsens - www.cgcbjcrg-hanstcd.dk 

~lsmag111irng i 
Egebjerg-lHa nsted ~orrsa rrn li n~shus 

Onsdag den 13. maj 2015 

Kom og hør en af Danmarks bedste og mest underholdende foredrags-holdere på området 
Torben Matthews, ejer af "You'II Never Walk Alone" pubben i Kolding. 

Anmeldelse 
ALLINGÅBRO OKTOBERFEST 2013: Efter spisningen kom en af Danmarks bedst og mest underholdende øl-foredragsholdere på 
banen - Torben Mathews fra værthuset "You'/1 Never Wa/k Alone" i Kolding. Igennem godt en time underholdt og tryllebandt han 
publikum med sin helt egen satire og jokes, der ville kunne gør de fleste "Stand Up komikere" grønne af misundelse. Jo vist smagte 

vi også på hans medbragte specialøl - men det var altså hans unikke optræden, der var omdrejningspunktet i hans yderst vellykkede 
og helt igennem populære "foredrag" 

ml ~~~ 



·.· ~obu.ste børn og, Unge 
. , . ' 

Et-~bent foredrag for forældre og andre interesserede 

Børn og· unge er forskellige. Nogle kan klare det meste_ selv, .andre 
·. har brug tor mere hjælp og støtte. Hvordan støtter vi bedst vores 
:børn og unge i at blive robuste, så de kan klare .de små og store 
udfordringer, som de møder i livet - især når livet er svært? 

Det vil læge Po_ul Lundgaard Bak komme med sit 

bud på torsdag den 26. marts kl. 19.00 - 21.00 
i Atriumgården på Egebjergskolen. 

· 1 et levende foredrag vil han servere ny og spændende 
praktisk viden om tanker, følelser og hjernen, som 
blandt andet kan bruges til at forebygge konflikter og 
stress i en turbulent hverdag - også for voksne, i en tid 
med store udf~fdringer. Det er samtidig en viden, som 
også har stor betydning for,· hvordan vores børn og· unge 
lærer. 

Alle deltagere får log-in til nyt web-program med viden og redskaber, der kan 
bruges i hverdagens samvær med børn og unge. 

Robuste børn e·r blevet et internationalt anerkendt forskningsfelt. Læge, 
. foredragsholder og tidligere sundhedschef i Aarhus Kommune, Poul 

Lundgaard Bak, deltager i et flerårigt forskningsprojekt på Aarhus Universitet 
og i Region Midtjylland, finansieret af TrygFonden. Han står i spidsen for _ 
forskningsprojektet, som er et projekt for Mental børnesundhed, som skal 
finde vidensk~beligt belæg, dokumentation for og nye metoder til at fremme 
·indsatsen for robuste børn. 

Vi håber, Qt se mange til en spændende aften på Egebjergskolen. 

Skoleb~-~tyrelsen 
. , 

AARHUS 
UNIVERSITY 

m1dt 
regionmidtjylland 

Med støtte fra 

Try~Fonden 

lill@ffll~~ ~ 



14 
15 
19 

Gudstjenester 
Lundum kirke kl. 9 Tine Frisenette 
Hansted kirke kl. I 0.30 Tine Frisenette 

Konfirmandaften i Hansted Kirkehus 
kl. 17-20 med SULT-karavanen fra Folke
kirkens Nødhjælp i forbindelse med ind
samlingen d. 8. marts. 
Kl. 19.30-20 Gudstjeneste i Hansted Kirke. 1 

Alle er velkomne. Tine Frisenette. 

Egebakkens Venner afholder bankospil på 
Egebakken kl. 19 

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. 9.00 Tine Frisenette. 
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
(ses. 25) 

Kirkekørekort (3) Om Bibelen 
Hansted Kirkehus kl. 19.00 Tine Frisenette 

Sognerejse til Cordoba og Granada i Syd
spanien 11.- 16. marts. Tine Frisenette og 
Jytte Ibsen. 

Ungdomsskolen Jubilæums Fodboldstævne 
i Egebjerghallen kl. 10-16 (ses. 16) 

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. 9 Annette Bennedsgaard 

Egebakken kl. 14.00 afholder Egebakkens 
Venner generalforsamling og Centerrådet på 
Egebakken årsmøde (ses. 41) 

Sangaften i Hansted Kirkehus kl. 19 ved 
organist Julie og sanger Thomas (ses. 25) 

Ingen gudstjeneste 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
Blomsterdekoratør Lisa Bækmand giver 
inspiration til påske og andre dekorationer 
kl. 19 i Den Gl. Brugs. Tilmelding senest 
16. marts (ses. 37) 

Gudstje;µeste på Egebakken Tine Frisenette. 
Kaffe'td. 14.30 derefter gudstjeneste 

"Robuste børn og unge" - et åbent foredrag 
i Atriumgården på Egebjergskolen 
kl. 19-21 (ses. 19) 

Gudstjeneste ( dåbsfri) 
Lundum kirke kl. 9 Jytte Ibsen 

Støtteforeningen EIF afholder bankospil i 
klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19 
(se s.10) 

5 

23 
26 
28 

April 
Skærtorsdag. Påskefestmiddag i kirkehuset 
kl. 18.00 og derefter Langfredagspræget 
gudstjeneste i Hansted kirke kl. 20.00. HUSK 
tilmelding til kirkekontoret i uge 12. Pris for 
middag ca. 80-, kr. Børn under 18 år gratis. 

Påskegudstjenester med Hansted Kirkekor 
Lundum kirke kl. 9 Tine Frisenette 
Hansted kirke kl. I 0.30 Tine Frisenette 

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. 10.30 Tine Frisenette 

Egebakkens Venner a:fuolder bankospil på 
Egebakken kl. 19 (se s. 40) 

Smartex tøjsalg på Egebakken kl. 14 - gratis 
kaffe (se s. 42) 

EIF Event forhindringsløb for alle ungdoms
udøvere i Egebjerg IF fra kl. 11 (ses. 9) 

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. 10.30 Tine Frisenette 

Konfirmandgudstjeneste og Børnefam i I ie
gudstjeneste Hansted kirke kl. 18.30 Tine 
Frisenette 

Torsdags Underholdning med spillemandslau
get Fandango på Egebakken kl. 14 
(se s 42) 

Whisky smagning i Egebjerg-Hansted For
samlingshus kl. 18 (se s. 20) 

Gudstjenester 
Lundum kirke kl. 9 Tine Frisenette 
Hansted kirke kl. I 0.30 Tine Frisenette 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
a:fuolder generalforsamling kl. 19 i Den Gl. 
Brugs. Tilmelding senest 14. april (ses. 37) 

Forårsfest på Egebakken kl. 17 (ses. 42) 

Gudstjeneste ( dåbsfri) 
Hansted Klosterkirke kl. 15 Tine Frisenette 

1-løjskoledag i Forum Horsens kl. 10-14.30 
ved Ældrerådet og Sund By Horsens kommu
ne med bl.a. foredrag om "Kaptajn Dinesen" 
ved Tom Buk-Swienty og Komik og musi
kalsk underholdning ved Jan Svarer 
(ses. 37) 

Pilgrimscykelholdet begynder sæsonen igen 
med en tur fra Lundum kirke kl. 18.15 til Kat
trup kirke 

Støtteforeningen ETF a:fuolder bankospil i 
klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19 
(se s. 10) 

Gudstjeneste på Egebakken Tine Frisenette. 
Kaffe kl. 14.30 derefter gudstjeneste 



1 

3 
4 

5 

16 
17 
20 

Maj 
Konfirmationer i Hansted kirke 
kl. 9 (A-klassen) Tine Frisenette 
kl. 11 (B-klassen) Tine Frisenette 

Ingen gudstjeneste 

Kirkelig markering med lystænding og sang 
i forbindelse med 70 års dagen for befriel
sen. Hansted kirke kl. 19.30 

Egebakkens Venner afholder bankospil på 
Egebakken kl. 19 

Sidste frist for stof til BROEN juni 2015. 
Sendes til broen@hansted-egebjerg.dk (se 
s. 2) 

Gudstjenester 
Lundum kirke kl. 9 Tine Frisenette 
Hansted kirke kl. 10.30 Tine Frisenette 

Forårskoncert med Bakke.koret på 
Egebakken kl. 19.30 (ses. 42) 

Ølsmagning i Egebjerg-Hansted Forsam
lingshus kl. 18 ( se. s. 20) 

Kristi Himmelfart. Friluftsgudstjeneste i 
Præstegårdsskoven i Lundum kl. 14 Tine 
Frisenette 

Dagplejen afholder dagplejedag 

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. 9 Jytte Ibsen 

Koncert med Frelsens Hærs Horsens 
Gospelkor i Hansted kirke kl. 19.30 gratis 
adgang 

Pinsegudstjenester 
Lundum kirke kl. 9 Tine Frisenette 
Hansted kirke kl. 10.30 Tine Frisenette 

Anden Pinsedag i "Lunden" 
fælles provstigudstjeneste kl. 10 

Støttefor~ningen EIF afholder bankospil i 
klubhuset ved Egebjerghallen kl. 19 
(ses. 10) 

Gudstjeneste på Egebakken Tine Frisenette. 
Kaffe kl. 14.30 derefter gudstjeneste 

Pilgrirnscykelhold på tur fra Hansted kirke 
kl. 18.15 til Serridslev kirke 

Børnefami liegudstjeneste med 3. klasserne 
( dåbs fri) Hansted kirke kl. 14 Tine Frise
nette 

14 
18 
21 

Juni 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening ta
ger på sommerudflugt ti l Skanderborg sø og 
omegn. Afgang fra Den Gl. Brugs kl. 9.30. 
Tilmelding senest 19. maj . (se s.37) 

Gudstjenester 
Lundum kirke kl. 9 Tine Frisenette 
Hansted kirke kl. I 0.30 Tine Frisenette 

Byfest i Egebjerg - se programmet i næste 
nummer af BROEN 

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. I 0.30 Tine Frisenette 

Pilgrimscykelhold på tur fra Lundum kirke 
kl. 18.30 til Østbirk kirke 

Gudstjenester 
Hansted kirke kl. 9 Tine Frisenette 
Lundum kirke kl. 10.30 Tine Frisenette 

Skt. Hans i Lundum. Kl. 20 fakkeltog fra 
Lundum station. Kl. 20.30 Båltale af Tine 
Frisenette 

Sommerbesøg i Hansted præstegård kl. I 4.30 

Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 17 med ef
terfølgende fællesspisning i kirkehuset. 
Tilmelding til kirkekontoret af hensyn til 
bestilling af mad 



LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: KIRKEOPLYSNINGER 

... 

Asger Højland Lorentzen 
Lundumhedevej 77, 8700 Horsens 

Tlf. 25 43 62 05 
Mai I: asgerhjland@gmail.com 

Carl Oluf Madsen 
Hanstedvej 15, 8700 Horsens 

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

Kirkebil for Lundum og Hansted sogne 
Lundum og Hansted sogne tilbyder brug af kirkebil efter ønske og behov til gudstjenester. 
Når der er gudstjeneste i nabosognet, og der ikke er gudstjeneste i kirken i dit eget sogn , 
kan du ringe direkte til Horsens Taxa tlf. 75 50 30 00 senest dagen før den pågældende 
gudstjeneste og meddele, at du ønsker at være med i kirkebilen den følgende dag. Du skal 
oplyse tidspunktet for gudstjenesten og din adresse, enten din private adresse, eller der 
hvor du ønsker at stå på. Aftal tidspunkt med Horsens Taxa, også til afhentning ved kirken . 

Åbningstider: 

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

Kordegn: Pia Schiønnemann 
Mail: pss@km.dk 

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

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

fridag mandag - træffes efter aftale 

FOLKEK I RKENS NØDHJÆLP 

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. 

Ole Leth 
Askeholm 59, 8700 Horsens. 

tlf. 75 65 67 04 
Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk 
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SMS NØD TIL 1277 
OG STØT MED 150 DKK 
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: AKTIVITETER 
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EGEBAKKEN 

GUDSTJENESTER 

25. marts i 29. april 

" 
27. maj 

Søndag den 8. marts 2015 er der sogneindsamling 
til Folkekirkens Nødhjælp. 
Der er desværre stadig stor sult og fattigdomi ver
den. Temaet for sogneindsamlingen refererer til 
Fadervor og lyder "Giv os i dag". 
Vi håber du har lyst bruge et par timer til at samle 
ind. I må gerne være sammen om en rute, så tag 
din nabo, ven eller fami lie med. 
Indsamlerne mødes i Kirkehuset Stængervej 1 i 
Hansted kl. 10.00. 
Du kan melde dig som indsamler til Elsebeth Ras
mussen: 23602•4'87 eller er@keyaccount.dk 
eller møde op i Kirkehuset. 
Der vil lidt mad og drikke, når I er færdige med 
jeres ruter. 

Mange hilsner fra Lundum og Hansted sognes 
menighedsråd 

• 

Væillk®lio1Iffi@rn tWl1 

IIDroIID~rollrruu~filfillf!s 
Babysalmesang i Hansted er for forældre med 
spædbørn i alderen 2-8 måneder. Vi synger, gynger, 
laver fagter og danser til salmer og sange, rim og 
remser. En ren sangstemmer er ikke et krav! 

Efter hver gang er der mulighed for at pusle de små 
og hyggesnakke over en småkage i Hansted Kir
kehus. 

Deltagelse for et forløb på 8 gange koster i alt be
skedne 100 kr., som betales til organist Julie. Man 
er meget velkommen til at melde sig til igangvæ
rende hold. 

Forårshold: Opstart i uge 6 og uge 17. 
Tid og sted: Onsdage kl.13.00 i Hansted Kirke/ 

Kirkehus. 

(Nærmere oplysninger fås ved tilmelding.) 

Tilmelding : 

Organist Julie Schaumann-Hansen 
E-mail: juscha20@yahoo.dk 

Torsdag den 19. marts kl. 19.00 
er der atter sangaften i Hansted Kirkehus. 

Vi skal fejre 100-året for Halfdan Rasmus
sens fødsel, byde foråret velkommen, høre 
kirkekoret synge og ikke mindst hilse på 
Lundum og Hansteds nye kirkesanger! 

Kaffe og kage kan købes i pausen. 

Venlig hilsen 

Lundum-Hansted Menighedsråd 

~~~ ~ 



LUNDUM OG HANSTED SOGNE: AKTIVITETER 
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Tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 

Martin Breum - Når isen forsvinder. 

Martin Breum været journalist i mere end 25 år -
bl.a. som korrespondent i Afrika, som politisk repor
ter på Christiansborg i fem år for Information og TV
avisen og fra 2001 som vært på TV-programmerne 
DEADLINE, DR-Udland og Tema-Lørdag på DR2. 
Martin Breum er desuden aktuel med bøgerne "Når 
isen forsvinder" og "Balladen om Grønland". 

Alle er velkomne, gratis adgang, der kan købes øl , 
vand og kaffe 

Vel mødt, Borgerforeningen og Menighedsrådet i 
Lundum 

JF~~Ik®lC®~teCJ 
JJIIDficdlcfilru~ 

i Hansted kirkehus 

Skærtor~4ag den 2. april kl. 18.00 
og derefter La~gfredagspræget gudstjeneste 

i Hansted kirke kl. 20.00 

HUSK tilmelding 
til kirkekontoret i uge 12. 

Pris for middag ca. 80,- kr. 
Børn under 18 år gratis 

w lilll2ml~~ 
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med Pilgrimscykelholdet "Ibskalle" 

Tirsdag d. 28. april kl. 18.15 fra Lundum Kirke 
til Kattrup Kirke 

Onsdag d. 27. maj kl. 18 fra Hansted Kirke til 
Serridslev Kirke 

Torsdag d. 18. juni kl. 1.8 fra Lundum Kirke til 
Østbirk Kirke 

GÅ MED 
I 

LUNDEN 

/ril11ftq:11dstj~nffit! 
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: JULEFEST FOR PENSIONISTER 
Af Leif H. Kristensen 

Torsdag den 11. december 2014 var der inviteret til Ju
lefest for pensionister i Hansted kirke. Festen startede 

sædvanen tro med gudstjeneste, ved vores præst Tine Fri
senette. Hansted kirke var godt fyldt op, vi sangjulens sal
mer og præsten læste jule Evangeliet. Når jeg hører dette 
læst op, tænker jeg tilbage på min skolegang på Egebjerg 
skolen. Der læste vores skoleinspektør Knudsen juleevan
geliet, og vi sangjulesalmer, efter at vi havde været en time 
med klasselæren i vort eget klasselokale. Derefter samledes 
vi i gymnastiksalen til juleevangeliet og julesalmer og et 
ønske om en god og glædelig jul til os alle og vores fami
lier, og et pas godt på jer selv, vi mødes igen første hverdag 
i det nye år, Ja sådan var det dengang. 

Efter gudstjenesten ønskede vores præst os god jul i vå
benhuset, og trykkede hånd med os. Derefter gik vi ned 
til sognehuset, hvor menighedsrådets medlemmer stod og 
bød os velkommen og bad os tag plads ved bordene i salen, 
som var dækket op til kaffe, boller og -flødeskumslagkage 
og hygge de næste par timer. Der var så mange i salen, at 
menighedsrådets medlemmer sad ved et bord ude i mellem
gangen og drak deres kaffe der. 

Carl Oluf Madsen, formand for menighedsrådet, bød vel
kommen og fortalte, at Håndværkerforeningens mandskor 
ville underholde, når vi havde fået drukket kaffen, og at alle 
var velkommen til at sidde og hygge sig og tale med hinan
den, også efter at underholdningen var forbi. 

Hvor statruner koret fra? T 1850 blev Håndværker sangfor
eningen stiftet af fjorten håndværkere i Horsens. Det er det 
kor, der i dag er blevet til Håndværker & Industriforenin
gens sangkor, som er et firstemmigt mandskor, hvor ikke 
blot håndværkere, men mange forskellige typer af erhverv 
er repræsenteret. Koret synger meget forskelligt. Det kan 
være sange hentet fra Højskolesangbogen, salmer, udpluk 
af musicals, barbershop og - ja mange andre ting. 

Sådan står der blandt andet i korets program, og vi fik et 
fyldigt udpluk af deres program, også med soloer af med
lemmerne, og et dejligt og også sjovt potpourri af julens 
kendte sange med blandt andet den, som alle sikkert ken
der: Rudolf med den Røde tud. Alt sammen udført under 
dygtig ledelse af deres kvindelige dirigent Ulla Gade. 

En helt igennem dejlig optakt til julen serveret af menig
hedsrådene i Lundum Hansted sogne. 

~ ~~ w 



I • g Lokalra Borgermøde 
Af Leif H. Kristensen 

Borgermødet den 27 januar i forsamlingshuset blev no
get af et tilløbsstykke, små 100 personer var tilstede 

kl. 19.00. Mødet blev afholdt af Hansted-Egebjerg lokal
råd. Mødet kom først i gang kl. 19.15. på grund af tekniske 
vanskeligheder med billederne, der skulle fremvises ved 
foredraget af Eigil Holm Gedved. 

Formanden Hans Kurt bød velkommen og 
undskyldte de tekniske problemer og for
sinkelsen. Derefter udtalte han mindeord 
om nyligt afdøde Vagn Rumph, der sammen 
med sin hustru Kirsten var blevet udnævnt 
til Årets Borger 2014 af bladet Broen. Vagn 
Rumph havde været en stor kapacitet i for

samlingshusets ledelse og drift. Formanden bad forsamlin
gen rejse sig og mindes Vagn med et minuts stilhed. 

Eigil Holm beklagede også det tekniske, 
foredraget skulle have været omkring områ
det nord for Horsens fjord, men blev så i ste
det for, om området, syd for Horsens fjord. 

,. Eigil Holm fortalte om byerne langs fjorden, 
der var tilbagetrukket fra fjorden. Dette for 
at forsvare sig imod sørøveri af husdyr og 

mænd og kvinder, man solgte som slaver, i tidernes mor
gen, så derfor var husene trnkket et stykke ind i landet. Vi 
hørte om planeterne, som er placeret på Boller stien, helt 
klart et besøg værd for de, der ikke har set dette. Planeterne 
er placeret i forhold til vort solsystem. 

Vi hørte om Boller slot og dens grundlægger, om slotshaven 
med blomsterne, som helt klart er et besøg værd også, og 
om Purhøj og Bjerrel ide, Klokkedal Mølle, hvor mølleriet 
stadig fungerer. Et godt og fyldigt foredrag af Eigil Holm. 

§13 ~~~ 

Derefter var det Vibeke Holdt fra Horsens 
kommune der tog over. Det drejede sig om 
Helhedsplanen for vores lokalområde, øn
sker fra beboerne, som vi tidligere har haft 
på et møde, som nu igen blev taget frem, så 
helhedsplanen er ikke klar endnu, kan man 
forstå. 

Vibeke Holdt forklarede, at Helhedsplanen skulle give et 
overblik over problemer, tage hensyn til planer fremover, 
samt plads til initiativer til fremtiden af og fra borgerne, her 
i nævnte 01måde. Hvad vil Hansted-Egebjerg kendes for, 
hvad er det for et by/samfund, vi vil være. Derefter gav hun 
ordet frit til spørgsmål og ønsker fra salen. 

Hans Kurt startede med at sige, at han ønskede, at vores 
område ikke skulle gro helt sammen med Horsens by, ikke 
at han havde noget imod Horsens, men han syntes det var 
rart med de frie marker/natur mellem Hammersholm og 
Hansted-Egebjerg, så vi stadig er en selvstændig by. 

En ny borger i vores område, deres hus er under opførsel, 
stillede spørgsmål omkring en ny udstykning, som vist ikke 
mange i salen havde hørt om før, som han var bekymret 
for, da han ikke havde hørt om den da han købte sin bygge
grund, men først er blevet klar over det senere. Spørgsmålet 
om denne nye udstykning ovenfor Østerhøjsvej/Skovvej på 
Egebjerggårds marker, gav en stor debat i salen blandt de 
tilstedeværende. En bekymring omkring tilkørselsveje til 
det nye om.råde, om trafikken skulle sendes ind igennem 
områderne Vesterhøjsvej, Skovvej eller gennem det gamle 
Egebjerg, eller ud afbusvejen og ned forbi mosen. Der blev 
gjort opmærksom på problemerne ved at føre trafikken ned 
af Egebjergvej til rundkørslen ved skolen, og videre mod 
Horsens eller ud af Rådvedvej. Der var forslag fra salen, 



om at den kommende trafik fra dette nye boligområde føres 
ud af den eksisterende markvej til Egebjerggård, der går ud 
lige syd for forrenseanlægget af spildevandet fra slagteriet. 

Helt klar noget, der vil kræve omlægning af eksisterende 
veje med laav om cykelsti/fortov for at sikre skolebørnene. 
Der blev sagt fra salen, at alle herude skal være opmærk
somme på, at til april kommer kommunen med en lokalplan 
for udstykningen, hvor der kan gøres indsigelser, og man 
kan indsende sine kommentarer til lokalplanen. 

Fra centerrådsformand Arne Jensen kom der et forslag til 
Vibeke Holdt og Horsens kommune, om at man indkaldte 
til samråd med de forskellige interesse organisationer her i 
lokalområdet, og Arne påpegede samtidig, at der var brug 
for en udvidelse af Ege bakken og parkeringsforholdene, til 
gavn for både stedets beboer og brugere. 

Flere emner blev nævnt fra salen. Blandt andet savnes et 
centrum for Egebjerg. Problemer med trafikken igennem 
Hansted by, Gl. Kirkevej, Rådvedvej, som også er skolevej, 
den dårligt oplyste indkørsel og dårlige oversigtsforhold 
ved ind- og udkørsel til pladsen Fakta/Netto. Vedligehold 
af den gamle brugs, som bruges af forskell ige foreninger, 
der blev påpeget 4_årlige toilet forhoid, og vand i kælderen, 
samt møbler, der efterhånden er oldtidsfund. Vedligehol
delsen af naturstien, der for få år siden blev ru1lagt fra Vand
værkssøen og til Hansted/Egedal, og trampestien burde 
have et kærligt eftersyn, mellem overflade bassinnet, hvor 
naturstien stopper og kirkestien ved broen over Hansted å. 

Der blev spurgt til tidspunktet for fjernvarme til Hansted
Egebjerg. Vibeke Holdt svarede, at varmeplanen siger 2018. 

Så der var noget at tage med hj em til Horsens kommune 
for Vibeke Holdt og arbejde videre på. Hans Kurt takkede 

Vibeke Holdt for hendes oplæg og håbede, at der kom noget 
- ud af de forskellige emner, der var bragt på bane her i aften. 

Efter en kort pause kom den ordinære generalforsamling i 
gang. Bernt Striboll blev valgt til dirigent, Bernt konstate
rede at mødet var lovformeligt indkaldt, gav ordet til for
manden Hans Kurt, der gav en fy ldestgørende beretning, 
han nævnte at befolkningstallet var stigende i vores lokal
område. Hvor de nye borde/bænke ved vandværkssøen 
blev nævnt, som har været ret dyre at anskaffe, så trods lidt 
overgreb på disse, håber vi, at gæsterne i Hansted skov vil 
nyde at kunne sætte sig og glæde sig over den smukke sø 
og skov. Også 1864 arrangementet, afsløring af mindeste
nen for, dragonen Frederik Bajer blev nævnt, dette havde 
været en stor succes med mange deltagere, og fremover vil 
forsvarsbrødrene nedlægge en buket d. 10. april. 

Biogasanlægget fungerer også efter planen med kun et par 
enkelte uheld, uden videre gener for vores beboere herude. 
Hans Kurt oplyste, at Horsens kommune har afsat 6 mio. kr. 
i årene 2014-17 til udvikling i mellembyerne. Der kan altså 
søges midler til projekter i mellembyerne, men det kræver 
dog, at byerne også selv yder noget i fo rm af penge eller 
frivilligt arbejde i projekterne. 

Regnskabet blev fremlagt af Karin Hansen og godkendt. 
Derefter var der valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter valg af revisor og deres suppleanter, der var 
genvalg over hele linjen. Derefter var der punktet eventuelt, 
hvor der kort blev gentaget nogle af de tidligere emner, som 
havde været fremme, bl. a. lokalplanen, der bliver fremlagt 
på nettet på Horsens kommune til april. 

Dirigenten Bernt Striboll takkede for god ro og orden og 
lukkede mødet. 



Hansted-Egehjerg I ,okalra I Borgermøde 
-------

Dejligt der var så sto1t fremmøde, med mange gode indslag 
vedr. helhedsplanen i vores by Egebjerg. 

Efterfølgende har der været en del kritik af forløbet, og det 
er beklageligt. 

Kritik = Udtrykke sin utilfredshed med noget. 

Kritik er også Konstruktiv = Opbyggende og gavnlig, som 
vi må tage til efterretning. 

Kritikken går på. Dagsordenen ikke lagt frem. Dårlig plan
lægning og præsentation af mødet. 

Teknikken ikke afprøvet før mødet, derved forsinkelse. 

Foredraget var ikke til at hører og omhandlede ikke områ
det omkring Hansted - Egebjerg. 

Ja, der er plads til forbedringer, og det er taget til efterret
ning. 

Lad nu ikke dette afholde jer fra at møde op næste gang. 

Med venlig hilsen 

Yvonne A. Christiansen 

Medlem af Lokalrådet 

, 
Vl gøl' dit byggeri til en god oplevelse 

A Hansted Tøm~er- & 
c.~nedkerforretning A/S 
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Mindeord: Vagn Rumph 

Mindeord 

Vagn Børge Rumph, Hansted Mark, Horsens 
er død, 62 år. 

Vagn og Kirsten Rumph blev af bladet BROEN kåret som 
årets borgere 2014 i Hansted-Egebjerg blandt andet for 
deres mangeårige indsats for revyen i Egebjerg-Hansted 
Forsamlingshus, hvor Vagn Rumph var revydirektør og 
tovholder. 

Forsamlingshuset spillede en stor rolle i parrets liv, for det 
var der, de oprindelig mødtes til "Pigtrådsballer" tilbage 
sidst i tresserne og først i halvfjerdserne. De blev gift og 
købte i 1975 huset på Hansted Marie 

Vagn Rumph, der voksede op i Horsens, var også med til 
at arrangere fester og koncerter i forsamlingshuset, og han 
passede arealet udenfor. Han sad i bestyrelsen fra 2002. 
Vagn var uhyre afholdt, han brændte for alt omkring for
samlingshuset og ikke mindst revyen. Vagn sagde aldrig 
nej til en opgave, og de blev altid løst. 

Ære være Vagns minde 

Bestyrelsen 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 

HmsrEo~GAARo 
GARDBUTIK 
EGEBJERGVEJ 55 

8700 HORSENS 
MOBIL: 23445307 · 25702330 

www.hanstedgaard.dk 

Selvbetjening - salg af: 

Kartofler- egen avl, sælges hele året 
VI HAR NYE FRISKOPGRAVEDE FRA 
SLUTNINGEN AF MAJ 

HUSK VORES FRISKE JORDBÆR, NÅR 
DET BLIVER SÆSON 

Dansk frugt 

Grøntsager 

Honning 

• Friske æg 

M.m. 
Åbningstider: 
Sommer01.04.J0.09 kl. 7.00-22.00 
Vinter01 .10.J1.03 kl. 7.00-20.00 



·,gen ODl~~GAAR Første spadestik på byggeriet på Kastanjealle 40 
Af Hans Kurt Jacobsen 

I en bidende østenvind kunne borg
mester Peter Sørensen mandag den 
16. februar tage det første spadestik til 
Andelsboligforeningen Odinsgaards 
opførelse af 26 almene familieboliger 
på Kastanjeal le 40 i Egebjerg. Det blev 
et fl ot, stort spadestik med en helt ny 
gravemaskine. 

Formand for Odinsgaard, Lillian An
dersen, bød velkommen og glædede 
s ig over, at der nu i det skønne natur
område skal opføres 26 almene boliger 
på l 02-115 kvm. i en flot arkitektur. 
Det må blive glade beboere, der kom
mer til at bo her. Lillian rettede en tak 
til Horsens kommune, Rambøll og 
Ginneruparkitekteme for et godt sam
arbejde. 

Peter sagde i sin tale tak ti l Jens for at 
have købt en helt ny gravemaskine til 
lejligheden. Den nye bebyggelse er en 
udløber af, at mange ønsker at flytte ti l 
Horsens kommune. r 2014 fik vi 800 
nye borgere, og v i kan imødese mindst 
samme tilgang i 20 15. Derfor vil der 
blive opført 400 nye a lmene boliger. 
De nye beboere i bebyggelsen på Ka
stanjealle vil kunne glæde s ig over det 
naturskønne område og naturstierne. 
Peter nyder selv tit,~t gå en tur i 01må
det med sin hund Molly. Peter s luttede 
med at ønske håndværkerne held og 
lykke med byggeriet. 

Byggeriet skulle gerne bygges færdig 
i 20 15 og stå klar til indflytning i det 
nye år. 

Der kan ses mere om projektet på 
www.odingaard.dk og på www.han
sted-egebjerg.dk under loka lrådet. 

[ill12ffi]~~ ~ 



HAI\STED-EGEBJERG HUSHOLDNlNGSFORENING: Aktiviteter og program 
Af Margit Henriksen og Lis Stouby 

IBirurn~ltæcfil= lEfÆæ@] ®IFfÆ 
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Kom se og hør, hvad vi laver af spændende ting, være med til vores aktiviteter. Det eneste vi 

ikke laver er mad, men spiser den gerne O ikke medlemmer er også velkommen til at deltage, 

mod en merpris pr. arrangement. Et årsmedlemskort koster kun 100 kr. så må man tage en 

samlever/mand med til vore aktiviteter. 

Program for marts - april - maj 2015 

Mandag den 23 marts - kommer blomsterdekoratør Lisa Bækmand i Den Gl. Brugs og 

fortæller og viser os inspiration til påske og andre fine dekorationer. Kl. 19.00 pris 100 kr. 
Tilmelding senest 16. marts. 

Generalforsamling den 21. april i Den Gl. Brugs kl. 19.00 

Tilmelding senest den 14. april, af hensyn til traktementet. 

Tirsdag den 2 juni sommerudflugten går til Skanderborg sø og omegen. 

Tilmelding senest 19. maj, der er afgang kl. 9.30 fra Den Gl. Brugs. Pris 300 kr. 

Tilmeldingerne er bindene. 

På grund af manglende tilslutnning, beklager vi at måtte aflyse tema aften med Lisa Andersen. 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse 

Ruth Jensen Skovgårdsvej 10 21 15 63 91 

Bitiha Nielsen Stængervej 32 75656421 

Margit Henriksen Gl. Egebjergvej 2 75656315 

Alice Jensen Tingvadvej 6 75685468 

Ninna Thomsen Vesterhøjsvej 12 29 86 65 Ol 

Lis Stouby Kærvej 14 23 60 67 88 

rn lill@ID]~Wil'J 



RÅDVED BORGERFORENING: Generalforsamling 
Af Kenny Jensen 

Rådved 
Borgerforening 

Generalforsamling 
Onsdag d. 12. november afholdt Rådved Borgerforening gene
ralforsamling. Igen i år, var der mødt godt 30 mennesker op til 
smørrebrød - generalforsamling og bankospil. 

Da Borgerforeningen havde lavet helt nye vedtægter som skul
le godkendes, og i den forbindelse bl.a. foreslog en ændring 
som betyder at regnskabsåret følger kalenderåret, måtte vi al
lerede i februar igen afholde generalforsamling. Denne gang 
uden valg af bestyrelsesmedlemmer m.m. 

På generalforsamlingen den. 12. november, blev alle opfordret 
til at melde sig lidt mere på banen med gode ideer til de for
skellige arrangementer, der bliver afholdt, samt at komme med 
ros/ris, som kan give bestyrelsen et :fingerpeg, om vi er på rette 
spor med de arrangementer, vi laver. En opfordring jeg gerne 
gentager her i bladet. Generelt er vores arrangementer ok be
søgt, men vi vil så gerne have alle med, selv om vi jo godt ved, 
at det nok er umuligt. Man kan skrive forslag m.m. til forenin
gens mailadresse - raadvedborgerforening@gmail.com 

Vi mangler stadig mailadresser på nogle ganske få Rådved
borgere. Hvis du ved, at du er en af dem, må du gerne sende 
din mailadr. til ovenstående. 

Juletræet tændes 
T Rådved tændte vi juletræet ved Rådved Maskinfabrik Søndag 
d. 30. november, som jo var første søndag i advent. 

Der mødte ca. 20 mennesker op, som efter afsyngning af et par 
julesange, flyttede indendøre og hyggede sig et par timer med 
æbleskiver og juleglog. 

bliv-massør.nu 
Bedste massøruddannelse på 

markedet 
Ahen hold starter 23. marts 2015. 
CM Modul 2 starter 15. maj 2015. 

Væla os fordi: 
• Vi er den ældste og mest erfarne 

massørskole 
• Vi behandler vores elever indi

viduelt 
• Vi er gode til support både under 

og efter uddannelse 
• Vi uddanner kun med kvalitet for 

øje (ingen e-learning) 
• Skolen er hele tiden i fr\ mdrift 

Jysk Fysiologisk 
Massage Institut 

Nordre strandvej 15 • 8700 Horsens 
Tilmelding ring/sms 24 40 00 36 

Mod os pa 

SUND. 
Lf \ SSTIL 

En sund messe 
med velvære 

Jysk Fysiologisk ~ 
Sundhedscenter ( - L 

På klinikken er der mange 
muligheder med massage, 
zoneterapi og akupunktur 
Elevmassage 1 time for kun .. .. .. 200,-
Massage RAB af prof. ½ time .. .. 250,-
Zoneterapi RAB ½ time ....... .... .. 300,-
(tilskud fra Danmark) 

• Klip gæsLekortet ud, hvis du ønsker at 
: deltage i messen, eller hent det på vores 
• hjemmeside : www.jfmi.dk 

--------· - •---... -.......... . .. .. ........ ""'-°'."' '-'"--' '---'-' '-'-' 

Giver i udfyldt stand gratis adgang til et besøg for en person. 

SUNDe 

' 6. til 8. marts 2015 kl. 10-18 
Scandinavian Center, Margrethepladsen, Århus 

Jysk Fysiologisk~ 
Massage Institut n 
Gæstekortet må ikke sælges. 

STAND NR. 58 + 61 

Se udstillere og eventprogram på 

www.SundLivsstil.dk 

S':liFhl•pA •• F__,, 
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DAGPLEJEN: JULETRÆET MED STN PYNT 
Af Karin Hansen 

luletræet med sin pynt 
Netto havde et juletræ, de gerne ville have pyntet, og det 

ville dagplejen i Hansted/Egebjerg selvfølgelig gerne 
hjælpe med. 

Dagplejebørnene lavede det flotteste julepynt, sammen 
med deres dagplejere og gik i samlet flok til Netto, hvor de 
hængtepyntet på juletræet. 

Netto takkede med frugt til alle børnene, hvilket skabte ju
bel. Det var stolte børn der i december kunne se og vise de
res flotte julepynt til forældrene og andre handlende i Netto. 

Tak til Netto for et godt initiativ. 

00 ~ ~~ 



DAGPLEJEN: JULEGUDSTJENESTE OG JULEFROKOST 
Af Karin Hansen 

lulegudstjeneste. 
Traditionen tro var vi til julegudstjeneste i Hansted kirke. 

Vi blev budt velkommen af præsten Tine, som havde 
arrangeret et dukketeater over juleevangliet. 

Efter teaterstykket var der mulighed for at nyde vores med
bragte mad i kirkehuset. 

Der var kaffe og saftevand. 

Tak for et godt arrangement. 

lulefrokost 
Så har vi holdt en rigtig god og hyggeligjulefrokost. 
Bordet var dækket med røde duge, buffeten bestod af læk
re ting såsom sild, fiskepinde, lune frikadeller, lun lever
postej og grønt mv. 
Efter en lille middagslur var der dækket op med ris a la 
mande og frugt 
Vi sangjulesange og ønskede hinanden rigtig glædelig jul. 

~ · 
HUD: 
Dagplejen af
holder Dagple
jedag onsdag 
d. 13. maj , som 
bliver markeret 
med forskellige 
arrangementer 
rundt om i lan
det. 

Sæt allerede nu 
kryds i kalen
deren fredag d. 
28. august, da 
Dagplejen af
holder den år
lige Fernisering 
i Hallen. 
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DAGPLEJEN: VERDENS BEDSTE KARIN 
Af Christina Rasmussen og Trine Vad 

Verdens bedste Karin 

"Lad de små børn komme til mig ... " 
Dette har Karin Hansen om nogen ta
get til sig! Om end hun ikke kan gå på 
vandet, så har hun de sidste 20 år været 
omdrejningspunktet i 48 børns hver
dag. 

Hele Karins hjem bærer præg af et liv 
med børn, i vinduerne hænger udklip, 
der passer til årstiden klippet sirligt, 
malet af små børnehænder pyntet med 
palietter i alle regnbuens farver. Under 
dugen på spisebordet ligger billeder 
af udklædte dagplejebørn, tegninger, 
postkort, dyrekort fra Bilka. Alt dette 
for at skabe de bedste rammer for bør
nene. 

"Kan du ikke lige fortælle ... " "Kan du 
ikke lige fortælle, hvad vi har lavet i 
dag ... " Sådan slutter hver dag! Vi får 
alle med hjertevarme et indblik i, hvad 
dagen har bragt af.Qplevelser og udfor
dringer. Alt bliver vendt og drejet lige 
fra det mindste blad til den største ren
degraver. 

Til sommer har Karin i 30 år taget sig 
af Egebjergs mindste, de første 10 år 
som privat dagplejer og de seneste 20 
som kommunal. Alt i alt har hun skabt 
tryghed og en fantastisk start på livet 
for 77 små poder. Karin har åbnet sit 

~ ITffi§ID)~~ 

hjem ikke kun for børnene med også 
for os forældre. Hver morgen bliver 
vi mødt af en storsmilende Karin, der 
med klar og høj røst - siger "Godmor
gen". Dagen sluttes typisk af med high 
five, low five og baby five. 

Læreplanerne tages seriøst, børnene er 
med med hele vejen fra jord til bord, 
fra skrald til genbrug, tant og fjas og 

sociale kompetencer. Der er lagt kar
tofler, syltet rødbeder, fodret heste, ka
stet pinde i åen, lavet ballade og ikke at 
forglemme bagt småkager. 

Så når Karin d. 1. april fejrer 20 års 
jubilæum - er det med stor taknem
lighed, vi ønsker hende tillykke. High 
five - Karin! 



I I(> hl~c •I I I~\ : MED TOM BUK-SWlENTY 
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med Tom Buk-S-wienty ~ I 

HORSENS SUND BY 

Så er det tid for endnu en Høj skoledag, der løber af stabelen den 28. april 2015 

Traditionen tro arrangeres Højskoledag i Forum Horsens. Tår byder programmet på en bestsellerforfatter og 
en musikalsk entertainer. 

Dato 

Tirsdag den 28. april 2015 kl. 10.00-14.30 i Forum Horsens 

Program 
10.00-10.15 

Velkomst ved Henning Jensen, formand for Ældrerådet 

Lars Boyes duo akkompagnerer til morgensang 
Kaffe med rundstykke 

Kl. 10.15-12.00 

Kaptajn Dinesen - foredrag ved Tom Buk-Swienty, forfatter og historiker 

Kl. 12.00-13.00 

Frokost med håndmadder, øl og vand 

Kaffe og kage 

I pausen stande ved Horsens Bibliotek, patientforeninger, Sund By m.fl. 

Kl. 13.00-13.20 

Indlæg ved Ellen T. Schmidt, formand for Velfærds. og Sundhedsudvalget i Horsens Kommune 

Kl. 13.20-14.20 

Komik og musikalsk underholdning ved Jan Svarrer, entertainer 

Kl. 14.20-14.30 

Afrunding ved Inge Kristiansen, leder af Sund By 

Billetsalg 

Billetter reser~~ires efter først til mølle-princippet tirsdag den 21. april kl. 9.00-11.00 til Myrna Brok på tlf. 
75 75 24 12, Connie Brandt på tlf. 76 29 70 30 eller i Sund By, hvor der kan reserveres billetter i hele åbnings
tiden fra 9.00-15.30 på 76 29 36 75. 

Vi gør opmærksom på, at der sædvanligvis også er billetter efter den første times salg. 
Billetter koster 125 kr. og betales kontant ved indgangen. 

Høj skoledag arrangeres i samarbejde mellem Ældrerådet og Sund By 

~ ~~ 'gi} 



,:c•:B \KK~. : BAKKEKORETS JULEKONCERT 2014 
Af Leif H. Kristensen 

rnmæ~®rræt 
JJ rnll@Ik®rn~@Iru 
JJ®TI~ 

Tirsdag den 16. december kl. 
19.30. var der julekoncert med 
Bakkekoret på Egebakken. Di

rigent: Kenny N. Jensen. Klaver: Han
ne Nørtoft Rasmussen. 

Programmet var sat med 15 numre 
med julen som centrum, og hvor der 
var fæl lessang og solist optræden af 
Nicoline Naomi Thune Rasmussen. 
Spanske Maria Alberdi Pagola, og 
Taus Houmøller. 

Der var fyldt godt op i salen på Ege
bakken. Bakkekoret trækker mange til 
deres koncerter, som de nu har givet 
flere af, siden de startede op for et par 
år siden. Koret startede med 10 delta
gere og tæller i dag ikke mindre end 32 
personer, når alle møder. Så man må 
sige, at dette kor er en solstråle histo
rie for Egebakken, og koret er særde
les velsyngende og bliver kun bedre og 
bedre under Kenny Jensens ledelse. 

Herlig december aften på Egebakken 
med kaffe og æbleskiver og et velop
lagt kor og publikum. 

Bakkekoret giver igen koncert den 30. 
april på Egebakken. Se venligst kom
mende opslag. 

~ [ill@ill)~~ 



E( EB \. Kil\: NYTÅRSKUR 2015 
Af Leif H. Kr istensen 

Mandag den 12.januar 2015 var der igen et nyt til
tag på Egebakken. Der var inviteret til Nytårskur 
kl. 10.30 til en venlig pris pr. deltager på 50 kr. 

Lokalet var festligt dækket op. Ved betalingen fik man et 
glas champagne, folk hyggesnakkede, ønskede hinanden 
godt nytår og fandt deres plads ved bordene. Dorte Stnm
ge bød velkommen til deltagerne og dagens Nytårsparole. 
Dorte fortalte om dagens arrangement, der var brunch kaffe 
og the, vi skulle starte med at synge "Vær Velkommen Her
rens År", akkompagneret af ægteparret Hanne Rasmussen 
og Kenny Jensen fra Rådved, som også er leder af Ege bak
ke koret. Kl. 12 ville der være en person, som ville holde 
talen ved nytårsparolen, taleren var indtil videre en hem
melighed. 

Der var fyldt godt op i lokalet som sædvanligt ved fester på 
Egebakken, god stemning og masser af hyggesnak, god un
derholdningsmusik, og også lidt flere sange fra sangbogen, 
jo stemningen var i top til det nye år 2015. 

Kl. 12 annoncerede Dorte Strunge dagens taler, det var for
henværende overlærer på Egebjergskolen Mogens Kirke
gaard. Mogens fo1ialte om, da hans kone Lise og han kom 
her til den daværende Lundum Hansted kommunes Cen
tralskole, som navnet var på daværende tidspunkt. Mogens 
talte om udviklingen i vores område, som er gået fra lands
by samfund, til en egentlig forstad til Horsens. Mogens 
talte om flere forskellige ting, der er sket i vort område, 
og også lidt anekdoter med et glimt i øjet. Mogens nævnte 
blandt andet en politikker, der for nogle år tilbage, faktisk 
kort efter Egebakkens åbning, fremkom med et forslag om 
at nedlukke Egebakken til fordel for de større centre i kom
munen. Hendes spare iver blev heldigvis omgående skudt 
ned. Det var måske ;derfor, hun senere forlod politik. 

'·';.-· 

Der vil helt sikkert ikke blive brug for denne tankegang 
fremover, men derimod en klar tanke om, at Egebakken har 
brug for en udvidelse, som der også er udarbejdet tegninger 
og forslag til. Udvidelsen bør komme, hel lere i dag end i 
morgen, det er der stærkt brug for med det store fremmøde 
af brugere, der er hver uge året rundt på Egebakken. 

Godt Nytår 20 15 til alle! 

[ill@m)~~ ~ 
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Adresseliste: 
Formand: Arne Jensen 
Rådvedvej 77 
Tlf40129043/75656224 

Næstformand: Lissi Voss Jepsen 
Hanstedvej 53 
Tlf. 27 14 53 96 

Kasserer: Elisabeth Pedersen 
Vesterhøjsvej 34 
Tlf. 30 88 25 20 
Medlem: Elly Jubl 
Askeholm 53 
tlf. 20 83 62 29 

Medlem: Bernt Striboll 
Gl. Egebjergvej 35 
Tlf. 75 656266 

1.supp. Jens Heering 
Buen6 
Tlf. 75 65 64 41 

2. supp. ingen i øjeblikket 
Medarbejderrepræsentant: 
Aktivitetsmedarb. Dorte Strunge 
Tlf. 24 95 90 24 

~ 
~ 
Bestyrelsens adresseliste: 
Formand: Kristian Pedersen 
Tlf.31 95 67 90 
Næstformand/Kasserer: 

· Vagn Jensen Tlf. 75 65 64 47 
Sekretær: Anneli:se Faber 
Tlf. 29 29 18 13 
Best.medlem: Lis Stouby 
Tlf. 75 65 62 88 
Best.medlem: Lene Bjerre 
Tlf. 29 80 57 70 
Beboerrepr.: Bodil Andreasen 
Medarbejderrepr.: Dorte Strunge 
Tlf. 24 95 90 24 

@) f.:E§ml~~ 

Ugentlige aktiviteter forår 
Y deri igere oplysninger og tilmeldinger til 

til Akti vitetsmedarbejder Do1te Strnnge 24 95 90 24 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Kl. 09.30 Malehold Krolf bane Holdtræning 

opstilles m/fysioterapeut 
opstart april Lokal historisk 

arkiv + 1. tors. i 
md. 16-18 
Lukket fra 1 maJ til 1 
okt 

kl. 10.00 Stole/sidde Linedance Indendørs Cykeltræning 
gymnastik Engelsk hver 2. Bowling motio nscykle r 
EDB tirsdag EDB 

Kørestolsskubber-
ne opstart april 

kl. 12.30 Patchwork 

ri. 13.00 Brigde hold 1 Kreativt korthold Kortspil 2. + 4. 
Glashold Nørklehold torsdag i md. 

EDB 
kl. 13.30 Dart Cykling opstart Kro lf opstart april 

Sangkor april 
kl. 14.00 Pentanque Torsdag Cafe 3. 

opstart april torsdaq i md. 
kl. 14.30 Gudstjeneste 3. 

onsdag i md. 
kl. 15.30 Ballon Badminton 

Bob (ikke aktiv) 
kl. 19.00 Banko 1. tirsdag i Bridge hold 2 

md. 



EGEBAKKE'i· Aktiviteter 

torsdag den 19. marts kl. 14.00 på Egebakken 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab ved kassereren. 
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg: Anne Lise Faber 
Lis Stouby (ønsker ikke genvalg) 
Vagn Jensen (ønsker ikke genvalg) 

Valg af 1 revisor: Børge Runge 
5. Behandling af indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 8 dage før 

generalforsamlingen). 
6. Eventuelt. 

Aktivitetscentret er vært ved kaffen 

~mrrul@ ff®rr CC@rn~~cro 
W~ ~rofufr@rn 

torsdag den 19. marts 2015 på Egebakken 

Der indkaldes hermed til Årsmøde for centerrådet på Egebakken i forlængelse af generalfor
samling for Egebakkens Venner. 

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) Form anden er på valg. 
Arne Jensen (modtager genvalg) 

B) 2 centerrådsmedlemmer. På valg er: 
Elly Juhl (modtager ikke genvalg) 
Lissi Voss Jepsen (modtager genvalg) 

C) 2 centerrådssuppleanter vælges for 1 år. 
. Første suppleant. Jens Heering Nielsen (modtager genvalg) 

Anden suppleant. 
D) l revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år. 

Vagn Kristiansen revisor (modtager genvalg) 
Vagn Jensen revisorsuppleant (modtager genvalg) 

7. Eventuelt. 

OBS! Aktivitetscentret serverer kaffe/the med et stykke kage 
Centerrådet 

~ ~~ tOO 



l<.GldlAKKI◄, Aktiviteter 

~e~~~~§~ 
Herre- og dametøj 

c · RO Q u i m o CAss,o"PclA Skovhuus 
ETAGE B~ 1Jje.lla.. S ara L o ,..is e· 

EGEBARKEN 

Torsdag D. 9. april 2015 

MODESHOW KL. 14.00 GRATIS KAFFE OG KAGE 

HUSK ALTID 2 PAR DAMEBUKS TIL KR. 50~ 
~"!l~~T~K Frvcrb.1kkcn26,89CO Rtnd.erlSV- "Tekro..2897S937 - 1m.1no:• smutu.d1<--.~ 

• • • Forårsfest Egebakken • • • • Sæt X i kalenderen • • • • • • • • • • • • • • • • TORSDAG DEN 23. april • • • • Kl. 17.00 • • Pris ink,~} pisning og underholdning • • • • 125,-kr • • Se nærmere opslag på Egebakken • • • • ALLE ER VELKOMNE • • Med venlig hilsen CENTERRÅDET • • .. • • 
@ lilllOO)~~ 
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I TORSDAGSUNDERHOLDING I 
i i 
I EGEBAKKEN I I 16. april kl. 14.00 I 

l
i Spillemandslauget Fandango j 

! ,'JJ J J J )l )f : 
R .h),_rJ•~ :.J j 

, I l 
Folkemusik fra de nordiske lande, Skotland og Irland. 

i i 
i Kom og få en musikalsk oplevelse J 

i ENTRE inkl. kaffe : 40 kr. i 
Alle er velkomne i 

j Egeb a kke n s Venne r I 
LRRRRRRRRRJU>DRRRRDRRRRRRRRRR.l>RR ........... RRJU>DRRR ..... RRRJ 

Forårskoncert Bakkekoret 

Koret synger værker af 

Carl Nielsen . 

Søndag den 10. maj kl. 19.30, 

på Egebakken . 

Mød op til hyggeligt samvær og sang. 

Der kan købes vin, øl og vand 

Entre 30 kr. 

Alle er velkomne 
l-<1lsen Bakkekere, 
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Foreninger og institutioner 
Børnehaven Kaskelotten 
Anni Jacobsen Tlf. 76 65 65 05 
Dagplejen 
Karin Hansen Tlf. 30 57 70 17 
Egebakken 
Dorte Strunge Tlf. 24 95 90 24 
Egebakkens Venner 
Kristian Pedersen Tlf. 31 95 67 90 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Hans Christensen Tlf. 25 27 73 49 
Egebjerg Idrætsforening 
Jakob Gunda! Nikolajsen Tlf. 75 65 66 33 
Egebjerghallens Cafeteria 
Mette Andersen Tlf. 26 35 65 19 
EIF Støtteforening 
Kurt Olesen Tlf. 75 65 64 26 
Egebjergskolen 
Bjarne Schurict Tlf. 75 65 65 55 
Grundejerforeningen Egesholm 
Vagn Christiansen Tlf. 75 65 63 67 
Grf. Kastanjeparken / Bavnehøjvej 
Esben Hedeager Hansen Tlf . 60 13 72 45 
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
Lis Stouby Tlf. 75 65 62 88 
Hansted-Egebjerg Beboerforening 
Finn Kirkegård Tlf . 75 65 63 92 
Hansted-Egebjerg Lokalråd 
Hans Kurt Jacobsen Tlf. 40 37 69 36 
Hansted Kloster - OK-Centret Enghaven 
Kirsten Graugaard Tlf. 75 78 00 88 
Hansted Golf Klub 
Niels Daugaard Tlf. 21 69 45 04 
Hansted Menighedsråd 
Annette Ravn Tlf. 97 75 13 11 
Hansted Sognearkiv 
Leif H. Kristensen Tlf. 75 65 64 02 
Horsens Fællesantenneforening 
Bent Toft Tlf. 76 25 89 05 
KFUM-spejderne i Egebjerg 
Annette Steensgaard Tlf. 22 53 62 72 
Lundum Borgerforening 
Hanne Doktor Tlf. 75 65 40 87 
Lundum Menighedsråd 
Willy Suhr Rasmussen Tlf. 75 65 44 40 
Odinsgaard afd. 56 
Gitte Kold UhrskovTlf. 31 10 55 66 
Rådved Borgerforening 
Kenny Jensen, Tlf. 51 98 54 32 
Ungdomsskolen i Egebjerg 
Ulla Bæk Laursen Tlf. 76 69 06 06 

Hansted Sognearkiv 
Egebakken 

Egebjergvej 148, 8700 Horsens 
Leder: Leif H. Kristensen 

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

Åbningstider 
1 . torsdag i hver måned kl. 16-18 

{dør låst ved hovedindgangen, ring på klokken) 
Sognearkivet holder lukket fra 1. maj til 1 . oktober. 

Henvendelse kan ske pr. mail. 

DK Bilsyn Horsens 
Nørrebrogade 48, Horsens Tlf. 76 25 87 00 

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

Egebjerg Malerfirma 
Gl. Egebjergvej 5, Egebjerg Tlf. 61 39 94 92 

Egebjerg WS 
Fuglevangsvej 60, Horsens Tlf. 40 45 54 38 

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

Guldager Energi A/S 
Grønlandsvej 28 D, Horsens Tlf. 75 62 22 66 I 75 62 80 08 

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

Hansted Tømrer & Snedkerforretning 
Langmarksvej 41, Horsens Tlf. 75 65 61 66 

Hanstedgaard gårdbutik 
Egebjergvej 55, Hansted Tlf. 75 78 10 09 

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

Jysk Fysiologisk Sundhedscenter 
Nordre Strandvej 15, Horsens Tlf. 75 61 25 00 

Madbixen 
Kærvej 4F, Egebjerg Tlf. 75 62 10 12 

Malerfirma Michael Rosenberg 
Kastanjealle 15, Egebjerg Tlf. 20 42 15 05 

Maskinsliberiet 
Egebjergvej 103, Egebjerg Tlf. 75 62 32 79 

Murerfirmaet Bavnehøj ApS 
Bavnehøjvej 14, Egebjerg Tlf. 60 64 03 07 

Murerfirmaet Keld Stidsen 
Højbovej 14, Horsens Tlf. 75 62 62 08 I 20 44 33 09 

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

TWIN WS Teknik 
Silkeborgvej 282, Horsens Tlf. 60 13 21 32 
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MURERFIRMA 

HøJboveJ 14 ,[t 8,700 Hlorsens 
TH" 75 ø2. e2 og • 20, ,44 ,aa 09 




