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Foråret er over os med det dejlige lys og 
sin frodighed. Det går næsten for stærkt. 

Til et opslag for Sankt Hans i Hansted Skov 
tog jeg en tur ned til søen for at tage billeder 
af parkerings- og opholdspladsen. Men der 

Hans Kurt var parkeret nogle store varebiler og entre-
prenørmaskiner, folkene holdt pause på plad

sen, det var forståeligt og dem da vel undt. 

Jeg gik så i stedet en tur op af trappen op i skoven. Her blev 
jeg helt overvældet af det smukke lys gennem træernes ly
segrønne løv og anemonerne i skovbunden. Jeg fik knipset 
nogle billeder. E t af dem kan ses på forsiden af bladet. Det 
er en dejlig skov vi har. 

Derfor er det også en rigtig god ide, at Friv illigbedsgrup
pen sammen med spejderne genoptager traditionen med at 
holde Sankt Hans i Hansted Skov. Spejderne arrangerer 
træklatring og sælger snobrødsdej m.m. Borgmester Peter 
Sørensen holder båltalen kl. 19.30. Forsamlingshuset tilby
der picnic, sandwich mm. til lejligheden. Jeg håber, at rigtig 
mange vil deltage (se side 25). 

Byfest i Egebjerg kan vi også se frem til i dagene fra tors
dag den Il. juni til søndag den 14. juni. Se programmet på 
side 12-13. Et led i byfestdagene er Danske Hospitalklov
nes Klovneløb 2015, der af-vikles lørdag den 13. juni kl. 13. 
Det støtter en rigtig god sag. Se side 14. 

Horsensegnens Kulturfestival 2015 står også for døren 
i dagene 15.- 19. juni blandt andet med Wild West fest på 
Egebakken den 19. juni. Læs mere på side 48-49. 

Årets konfirmander kan ses på side 30-31. Og billeder fra 
deres Blå mandag kan ses på side 22. Det er herligt at se de 
glade unge mennesker og de mange i og omkring kirken, 
der møder op for at fejre dem. 

Borgermødet den 12. maj på Egebakken om forslag til 
lokalplan for boliger på Egebjerggårdsvej var fyldt til sid
ste plads, og der var stor spørgelyst og en god debat. Leif 
Kristensen var hurtig til at lave et fint dækkende referat fra 
borgermødet. Det kan læses side 34-35. 

God læselyst og rigtig god sommer. 
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Telefon 61 39 94 92 
WWW.EGEBJERGMALERFIRMA.DK 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Ny formand i Eegebjerg IF 

Af Bestyrelsen 

Ny formand i 
Egebjerg IF 
Jeg er valgt som ny formand for 
Egebjerg Idrætsforening. Jeg 
træner selv U6 fodbold og vi er 
aktive i gymnastik også. Efter 
opfordring tog jeg bestyrelsesposten til mig og vil gerne 
give mit bidrag i de næste to år. Det er vigtig med en for
ening i vores lokalsamfund, og at idrætten i Egebjerg har 
en bredde og rummelighed, så alle børn og voksne kan 
være med og føle sig som en del af fællesskabet. 

Det sker kun ved den store del af frivillige der hverdag eller 
i perioder er med til at give børnene og sig selv gode, sjove 
oplevelser med bevægelse, leg og dygtiggørelse. 

Vi opfordre ti I at man holder sig orienteret på vores face
book gruppe og giver en hjælpende hånd med eller invol
vere sig. Det er alt fra at hjælpe med fx kræmmermarked 
eller til jul en gang om året, til at måske tage en periode som 
træner eller hjælpetræner på et hold. 

Jens Henrik Hansen 

Nyt bestyrelsesmedlem 
for gymnastisk 
Efter flere år som gymnastiktræner for børnehold i EIF har 
jeg nu fået mod på bestyrelsesarbejde. Det blev gymna
stikken jeg skal arbejde med i bestyrelsen. 

Jeg bor i Egebjerg sammen med min mand og 2 børn, hvor 
vi både er aktive i gymnastik og fodboldafdelingen. Jeg 
er selv vokset op i en landsby, hvor idrætsforeningen var 
meget aktiv og derfor levede jeg det meste af min barndom 
og ungdom i en hal. Derfor har idræt og en aktiv fritid al
tid været en del af mit liv, og derfor synes jeg også det er 
vigtigt at gøre en indsats både som træner og i bestyrelsen. 
Så det skal jeg nu prøve kræfter med. 

Og helt aktuelt ved vi at vi mangler gymnastiktrænere til vores 
hold for 0. klasse, et drengehold samt hjælpetrænere, så sidder 
du og tænker, at du kan hjælpe med et eller andet, kan være 
træner eller hjælpetræner, så ta' kontakt til mig endelig. 

Ditte Bank Thorsager 

SØGES SØGES SØGES SØGES SØGES SØGES 
Er der en håndboldtræner gemt i dig ?????? 

- så, er det måske lige DIG at Egebjerg Idrætsforening står og mangler 
til vores U12 drenge eller U18 piger. 

Vi mangler en frisk person/er som gerne vil træne nogle friske unge 
U12 drenge eller nogle friske unge U18 piger, der trænes 2 gange om 
ugen. For Ul8 piger er der mulighed for lidt sparring med vores Ul4 
2. års pi~~r. 

Hvis det er noget som har vakt interesse så kontakt Ulla på mobil 23 71 
88 38 eller Pia på mobil 22 80 43 69 og hør lidt mere om trænerjobbet, 

· - vi glæder os til at høre fra DIG. 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Afslutningstur til Gråsten 
Af Pia Højberg 

Fredag den 27. marts emmede der af for
ventning, godt humør og en anelse kaos 
på Egebjerg Hallens parkeringsplads. 
I alt skulle 25 håndboldspillere ( Ul2 
drenge og Ul 4 piger) på deres sæson
afslutningstur til Gråsten, som skulle 
strække sig over hele weekenden. 

Da vi endelig efter en lang køretur kom 
til Gråsten, blev vi indkvarteret på Grå
sten Skole i 2 klasselokaler, som lå i nær
heden af hinanden - og der gik ikke langt 
tid inden legepladsen blev indvaderet, 
og blev gjort til vores egen - og det var 
begge vores 2 hold, som var derude. 

Efter vores egen medbragte mad var 
blevet indtaget, var der hygge og socialt 
samvær i klasselokalet og på legeplad
sen. Der var også arrangeret x-faktor 
finale på storskærm i multisalen, hvilket 
pigerne valgte at gå til, mens drengene 
hyggede i klasselokalet med vores egen 
medbragte diskotek. Langt om længe 
faldt der ro over tropperne velvidende at 
der dagen efter ventede et hårdt program 
for de 2 hold. 

Drengene skulle spi Ile tidligt lørdag 
morgen, så det var tidligt op og indtage 
morgenmad, og derefter tage bussen ud 
til den hal vi skulle spille i. Drengene 
tabte desværre deres første kamp med 
1 mål - men der var stadig en god stem
ning i lejren, og den blev ikke dårligere 
af, at vi hørte at pigerne havde vundet 
deres første kamp stort. 

Drengene tog derefter bussen ud til den Derefter var der morgem11ad inden da
hal, hvor pigerne spillede og der blev gens kampe, hvor drengene ventede/ 
heppet HØR,YDT af drengene under spillede for deres første sejr og pigerne 
pigernes 2 kamp, som også blev vundet. skulle vinde en kamp mere inden de kun
De medbragte sandwich blev spist i hal- ne komme i finalen. Drengene spillede 
len til frokost, og drengene kunne nå at deres sidste kamp med overbevisning og 
lege lidt igen på legepladsen på Gråsten vi fik vores fortjente sejr, og derefter var 
Skole inden turen endnu engang gik med der kun at sige farvel og tak for en god 
bus ud til hallen, hvor de skulle spille 2 weekend til engang meget trætte men 
kampe mere. Drengenes 2 kamp startede glade drenge. 
rigtigt godt, og havde heppekor af piger
nes forældre, - men dette var desværre 
ikke nok til en sejr. Heller ikke en sejr 
blev det til i drengenes 3 kamp. 

Hjemme på skolen blev de mødt af pi
gerne, som var godt oppe at køre, da de 
havde vundet deres sidste og 3 kamp 
mod et I. Divisionshold, og var derfor 
blevet nr. 1 i deres pulje. 

Begge hold gik glade og lidt trætte over 
til det store buffetbord og indtog aftens
maden - og al trætheden var borte, da 
spillerne kom ti lbage til klasselokaler
ne, hvor pigerne gjorde sig klar til det 
store diskotek og drengene valgte at 
blive hjemme og spille bold, hygge og 
hænge ud med de andre spillere, hvor 
der især var mange piger. Det var ikke 
svært at få ro i lejren denne aften, og der 
skulle huskes at urerne skulle stilles til 
sommertid, så det betød at der var nogle 
som skulle rigtigt tidligt op. 

Søndag morgen meget tidligt stod 
drengene op, fik pakket deres sager 
og ryddet klasseværelset op, hvilket 
gik rigtigt flot. 

Imens havde pigerne spillet deres kamp 
for at kunne komme i finalen, og denne 
vandt de - så finalen ventede. Finalen 
skulle stå mod det l. divisionshold, som 
de havde vundet med l mål over dagen 
før. Forventningen og spændingen var 
stor og pigerne kæmpede det bedste de 
havde lært - men denne gang rakte det 
desværre ikke til en sejr, men tabte med 
3 mål. Trætte, lidt skuffede men alt i alt 
glade piger kunne også sige tak for den
ne gang med en flot flot 2. plads. 

En STOR TAK skal lyde for den gode 
forældreopbakning med både madopga
ver, kørsel og opbakning som tilskuere 
til begge hold. 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Gedved/Egebjerg U l 7og Ul 9 
Af Adnan og Jan 

Gtdv~gebjerg U17/ og 01 
Foråret 
Vi startede træningen i starten af februar, og efter en god 
måned var vi klar til en træningssamling lørdag den 28. feb
ruar, hvor der var stor tilslutning. Vi var samlet over hele 
lørdagen fra kl. 10.00 formiddag, hvor 30 spillere var mødt 
op til det første træningspas. Vejret startede strålende, så ba
nerne ved Gedved hallen så fine ud, men vi fik naturligvis 
hurtigt at mærke, at de var bløde og ujævne. 

Vores fom1ål med træningen var at have samlet så mange 
spillere som muligt inden første kamp, og under svære 
forhold fik vi to gode træningspas. Eftermiddagen brugte 
vi derudover til taktik med henblik på, hvordan vi gerne vil 
spille fodbold i foråret - og tiden skal jo vise om vores ideer 
kan bringes til virkelighed. 

Om aftenen styrede Adnan Suhonjic drengene igennem en 
grundig bearbejdning af værdier, visioner og målsætninger. 
Med drengenes store engagement og deltagelse i gruppear
bejde fandt vi frem vores værdier, visioner og målsætninger. 

Vi afsluttede en god dag med oprydning, hvor netop en af 
de grundværdier, som spillerne fandt frem til - ansvar - blev 
brugt, da al le gav en god hånd med. Hele denne dag havde 
slet ikke kunnet lade sig gøre uden det arbejde, som vores 
forældregruppe bidrog med i forbindelse med frokost, eft
ermiddagsfrugt, aftensmad samt masser af kage og chips til 
hygge efter aftensmaden og dertil hørende drikkevarer. Det 
er jo en sand fornøjelse, når dette bare glider så let. 

Nyt spilletøj til drengene 
Til denne sæson har både Ul 7 og U 19 fået nyt spilletøj. Blå 
spilletrøje til U 17 med Egebjerg El på brystet og den sort/hvide 
spilletrøje til Ul 9, som har fået Restaurant Oksen på brystet. 

Træningsturnering 
Til forårssæsonen har vi igen fået fin tilgang af nye spillere, 
hvor U 17 har fået tre spillere ti I vores lille smalle trup, hvilket 
er Lasse Hovgesen, Daniel Nørgaard Nielsen og Kevin 
Viese Højsgaard, og U 19 har fået tilgang af Jakob Fynbo, 
Johan Frandsen og Christoffer Jochumsen - alle spillere som 
tidligere har været i enten Egebjerg IF eller Gedved IF. En
delig har vi også fået tilgang Sebastian Lylov, som tidligere 
har spillet i Stensballe. 

Træningsturneringen var for U 17 en ren succes med fem se
jre på stribe, og meget flot spil i kampene, og det hele blev 
krydret med en finale mod FC Silkeborg, hvor vi på udebane 
vandt 2-1 på mål af Mathias Heitmann og Anders Juhl. En 
I ille morsom historie fra vores træningsturnering er, at vi har 
ingen fast målmand, så det har været lidt på skift, men mest 
bemærkelsesværdig gjorde Oliver Rasmussen sig i kampen 
mod Horsens Freja, hvor han i første halvleg reddede et 
straffepark, for så i anden halvleg at score et af vores mål i 
3-2 sejren. 

Træningsturneringen for U 19 endte med 4 point i 4 kampe. 
Træningsturneringen skal dog nok mest huskes for, at U 19 
holdene udeblev eller meldte afbud med kort varsel, hvis de 
kunne se, at de skulle udenfor deres egne kommunegrænse. I 
de to kampe, hvor vi fik point var spillet rigtigt fint. 

Forårssæsonen 
Inden forårssæsonens start fik Ul 9 et tilbud om at rykke op i 
serie 1, da et hold havde trukket sig. Dette sagde vi naturlig
vis ja til, da trænerteamet var enige om, at der er masser af 
potentiale i disse unge spillere. 

U l 9 har nu spillet tre kampe med to tætte 2-3 nederlag, men 
senest mødte vi et effektivt hold fra Sejs/Svejbæk og tabte 
klart. U 17 holdet startede med sejr i første kamp, men siden 
er det blevet til tre nederlag på stribe, hvor modstandernes mål 
var svære at ramme, hvilket ikke var tilfældet i vores ende 

Så lige i øjeblikket må vi sige at vi kæmper med lidt mod
gang, og for begge hold gælder det, at når vi bliver ramt af 
skader og afbud - ja, så er vi naturligvis sårbare. Sejrene skal 
nok komme igen - det tvivler vi ikke på, men det kræver 
hårdt arbejde fra os alle både på træningsbanen og i kampene. 
Vi ved i hvert fald, at vi har opbakningen fra forældre, ven
ner mm. til kampene, da de virkelig har støttet meget op om 
holdene både på ude- og hjemmebane. 

Byfest 
Afslutningen på denne forårssæson glæder vi os rigtig meget 
til, da både Ul 7 og Ul 9 spiller deres sidste kampe på hjem
mebane i Egebjerg under byfesten den 13. juni. Når vi tænker 
tilbage til sidste års fantastiske showkamp mellem " de gam
le og de unge", hvor der var en fantastisk kulisse af tilskuere, 
så håber vi bare at kunne ramme dette nogenlunde. I hvert 
tilfælde vil det blive en kæmpe oplevelse for drengene at 
spille for mange tilskuere. 

Kampene spilles således: 
Kl. 14.00: Ul7 mod BMI 
Kl. 16.00: U 19 mod FC Skanderborg 

Så mød op - og lad os give jer alle en fornøjelig 
eftermiddag på Egebjerg Stadion. 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Egebjerg Event-forhindringsløbet 
Af Pia Højberg 

Lørdag den 11. apri I kl 11.00 lød startskud et for i alt 138 deltager til EIF-event-forhindringsløbet. 

Det var med start fra Egebjerg-hallen og så ventede 
der en 3 - 3,5 lang tur med mange forhindringer, 

hvor der bla. kan nævnes løb i zig-zag i murerbaljer dels 
med sand og dels med vand. Glidebane af pressening med 
sulfo, laavl/hop over bigballer og løb igennem åen ( til de 
som ikke ville løbe igennem åen, var der bygget en lille 
bro, men dette valg kostede en straf på evt. 10 englehop/ 
reaktionsøvelser). 

Deltagerne måtte gerne løbe flere runder - og de sejeste 
tog 6 runder. Efter turen blev der serveret en hjemmelavet 
burger og der blev hygget igennem i det gode vejr, hvor 
ElF-event-lykkehjulet blev prøvet flittigt, hvor der kunne 
vindes fine præmier eller der kunne være nitter i form af 
englehop eller armbøjninger. 

Det gode vejr trak mange tilskuere og alt i alt blev det en 
rigtig god dag, med masser af trætte børn og voksne, som 
i den grad var blevet udfordret - og nogle endda overslae
det nogle grænser. Alle både deltagere og arrangører var 
glade, trætte og godt mudrede da arrangementet sluttede 
om eftermiddagen. 

Initiativtagerne/arrangørerne til eventen er forældre 
til fodbolddrengene U 12-13 drenge i EIF, som har ta
get initiativet til denne event, dels for at give de unge 
en fed oplevelse og dels for at tjene penge til drengenes 
forestående fodboldtur til Holland i Kristi Himmelfarts
ferien, hvor 15 friske fodbolddrenge med deres trænere 
drager af sted på deres første udenlandstur. Der takkes for 
en kæmpe stor opbakning af både børn og voksne. 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Brabant G irls Cup, Holland 
Af lede ledere - Pia og Lene 

Drabant Girls Cup, Holland 
012, 013 og 015 piger fra EIF 
V risti Himmelfartsdag satte 33 piger 
_l~g 7 trænere/trinledere fra U12, 
Ul3 og Ul5 fra Egebjerg IF sig i bus
sen med kurs mod Holland. Fire dage 
ventede forude med fodbold, hygge, sjov 
og socialt samvær. Med Bus-Steen ved 
rattet, startede turen kl. 6.30 fra hallens 
parkeringsplads. 

U 12 og U 13 var de første i bussen. De 
gode pladser (læs omkring drengene) var 
taget, hvilket ikke faldt i U 15 pigernes 
smag. Som de ældste og modne, fik de 
lige forklaret "de små" at de måtte samle 
sig i bussen, og gerne oppe foran. Så var 
hierakiet ligesom sat, og pladserne ved 
drengene indtaget. 

Turen var ikke mange minutter gam
mel, da de første slikposer, chokolade
plader og sodavand blev åbnet - så var 
vi afsted! 

Undervejs blev der hygget med meget 
forskellige aktiviteter - der blev både 
spillet fælles banko, sovet 8-9 timer (læs 
Cecilie), fundet nye kærester og spurgt 
omkring 145 gange "hvornår er vi der?" 
og "hvad er klokken?". Humøret var 
højt hos alle, og forventningens glæde, 
om det der ventede forude, var stor. 

Endelig kl. 17.30 var vi fremme. Tre 
klasseværelser blev indtaget - et til 
U l 2/13, et til Ul5 og et til de lede 
ledere. Efter tiltrængt aftensmad og 
hurtig udpakning, skulle vi til fælles 
flag-parade nede i byen. 1 et stort optog 
med 63 hold fra fem forskellige lande, 
gik vi gennem byen og der blev danset, 
sunget nationalsang, sunget slagsange 
og grinet. Bl.a. slagsangen "la la la 
leide" var populær og sunget på resten 
af turen. Trætte tilbage på skolen, blev 
det sidste pakket ud, sengene blev redt 
og der blev hygget med kage og slik 
fra den utrolig populære automat på 
skolen. 

Kl. 22.00, ligesom træner/trinleder 
hygge skulle til at starte, bekendtg
jorde U l 5 trænerne, at nu var Ul5 pi
gerne puttet og trænerne i øvrigt på vej 
i seng. Dette til stor undren og over
raskelse for både Ul2/13 pigerne samt 
trinlederne. Træner/trinleder hygge 
blev der ikke noget af - til gengæld var 
der rigelig med snorken, knirken og 
andre "uhyggelige" lyde. Her skal dog 
nævnes at de "uhyggelige" lyde måske 
kun ramte dem der lå i stueplan - det er 
endnu uvist om disse lyde nåede første 
og anden etage. 

Næste morgen blev alle vækket kl. 
6.30. Vi fik morgenmad, inden Bus
Steen hentede os og kørte os på stadi
on hvor vi skulle være med til åbning
sceremonien. Herefter blev der lavet 
Egebjerg-lejr, med bannere på hegnet, 
tæpper på græsset og mad og kage i 
lange baner. 

Alle tre hold skulle spille 3 kampe 
første dag. U 12 spi Ilede en kamp uaf
gjort og tabte to kampe knebent. U 13 
tabte deres første kamp, men tog så 
revanche og vandt de næste to kampe. 
U 15 kom bedst fra start, og vandt alle 
deres tre kampe. Fælles for alle var 
dog, at der blev kæmpet, spillet godt 
fodbold og heppet på hinanden. 

Udover holdenes kampe, skulle alle 
hold/spillere også sparke straffespark
skonkurrence. Den spiller der scorede 
på flest skud fra hvert hold, gik videre 
til finalen dagen efter. For U 12 blev det 
Karen, for U 13 blev det Sofie 0. og fra 
Ul 5 blev det Anna. 

Tilbage på skolen fik v i tiltrængt af
tensmad efter en lang dag på stadion. 
Der blev hygget på værelserne og spil
let fodbold, og automaten blev igen 
fl ittigt besøgt - især afU 12/ l3. Anden 
aften flottede U 15 pigernes trænere sig, 
og lod pigerne være oppe til kl. 22.30. 
På det tidspunkt var U 12/ l 3 dog gået i 
seng af sig selv. lgen til stor undren for 
trinlederne. 

Lørdag morgen skulle pigerne igen 
tidligt op, da den første kamp skulle 
spilles kl. 8.45. 

Ul2 skulle spi lle 3 kampe. Første kamp 
tabte de, dog under stor protest, da de 
fik et afgørende mål underkendt. De sid
ste to kampe vandt de - den sidste efter 
straffesparkskonkurrence, hvor Sofie 
reddede alle tre skud fra modstanderne 
og Carla scorede for Egebjerg. 



U 13 startede også med et nederlag. 
Anden kamp vandt de, og så ventede 
kampen om 5. pladsen. Her tabte de 
desværre i straffesparkskonktmence, 
trods flere flotte mål og redninger. 
Ul 5 skulle spille 2 nye puljekampe. 
Første kamp blev spi llet uafgjort, anden 
kamp blev vundet og semifinale ventede 
forude. T semifinalen tabte de desværre ti I 
de kommende vindere af stævnet, og så 
skulle de spille om bronzemedaljer. Der 
blev kæmpet og fi ghtet, og da kampen 
endte uafgjo1t, skulle også den afgøres 
på straffe. Her blev der også scoret og 
reddet flere flotte skud, men desværre 
rakte det ikke. Pigerne endte på en flot 
4. plads. 

I løbet af dagen var straffesparkskonkur
rencen også blev afgjo1t. Desværre vandt 
hverken Karen eller Anna trods flotte 
skud, men Sofie 0 . gik hele vejen i U 13 
rækken og vandt. Godt gået! 

Lørdagen bød på mange forskellige 
oplevelser for holdene udover kampene. 
Ul2 fik lagt GRATIS makeup (det var 
utrolig meget blå), U 13 fik tatoveret 
deres trøjenummer på håndleddet i glim
mer og U 15 hyggede maks i om klædn
ingsrummet. Her blev der ikke ruttet med 
pengene - de lå godt i den ellers utrolig 
fleksible og "altid-åbne" bank (læs Pia). 

Undervejs i stævnetiiik der fra trænernes 
side sport i at love spilleme diverse fra 
cafeteriet samt at lade skægget falde 
(læs Jan) hvis de enten vandt, kæmpede, 
scorede mål, osv. Cecilie måtte af med 
slikkepinde til a lle spillere og Jan måtte 
af med pomfritter til Ul3, men da det 
gik op for ham at han skulle lade skæg
get falde, forhandlede han sig til 18 is 
og en pose Maoam. Claus gav forfrosne 

U 15 piger varm kakao med flødeskum, 
og Jeppe overraskede alle sine spillere 
med pomfritter til taktik-møde (citat fra 
Ul2 spillere: "du plejer ellers at være 
så sur, men nu kan vi faktisk godt lide 
dig'') og efterfølgende vam1 kakao med 
flødeskum. Kun de ellers utrolig pop
ulære trinledere blev overset. 

Sidste aften på skolen blev brugt på 
hygge. Efter fælles tur for alle til køb
manden ( der skulle købes proviant 
til hjemturen, utrolig meget krymmel 
og "souvenirs" til heldige forældre og 
søskende), hyggede U 12/ 13 med fod
bold og med spillere fra Tyskland og 
U15 hyggede på værelset med tipskupon 
med opgaver. 

Søndag morgen satte alle igen kurs
en mod Danmark. Alle trætte og 
brugte, men en stor fodbo ldoplevelse 
rigere. I bussen hjem blev der både 
fodboldquiz'et og spillet till idsbanko -

sidstnævnte svært for store dele af bus
sen. Der blev igen spist godt med søde 
sager og drukket rigeligt med sodavand, 
så aktivitetsniveauet var højt -til tider 
til stor møje og besvær for tTinlederne, 
som havde et vist besvær med at bev
are overblik og go' ro og orden. Først 
på aftenen kørte bussen ind på hallens 
parkeringsplads. EN FANTASTISK 
TUR VAR SLUT. 

TAK til alle spillerne for jeres måde 
at være på - det er en fornøjelse at være 
sammen med jer, både på og udenfor 
fodboldbanen. TAK til trænere og trin
ledere på første og anden etage, for jeres 
overbærenhed over fnisen om natten og 
umoden optræden. TAK til jer forældre 
der bagte kage - de smagte dejligt (også 
TAK til Hobro-drengenes forældre for 
kage, som vi troede var vores). TAK til 
medrejsende forældre, som som hjalp 
med at handle ti [ lækker frokost og hygge 
på værelset om aftenen. 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Fra cafeteriet 
Af Cafeteriaudvalget 

Nedenstående er en oversigt over udbetaling af vagtpenge tjent til sit hold ved at stå i 
cafeteriaet. Der har hver måned været trukket lod blandt "vagterne" om ekstra 100 kr 
til holdet, hvilket også kan ses på skemaet - hvem der har været de heldige Q 

Cafeteriaet takker alle dem, som har taget en eller flere vagter - UDEN JER ville cafeteriaet ikke have haft 
åbent ... - og et åbent cafeteria giver mere klubliv. Vi håber på, at der er rigtigt mange, som vil skrive sig på 
og tage en vagt eller to til den kommende byfest fra den 11. - 14. juni. 

1/3-14 - 31/10-14 

U9 fodboldpiger 150 kr. 

U9 fodbolddrenge 180 kr. 

U10 fodboldpiger 75 kr. 

U10 fodbolddrenge 135 kr. 

U 11 fodbolddrenge 487,50 kr. 

U12/U13 fodboldpiger 460 kr. Lodtrækning 100 kr. oktober 

U12 fodbolddrenge 405 kr. 

U14 håndboldpiger 715 kr. Lodtrækning 100 kr. marts 

U14/U15 fodboldpiger 727,50 kr. 

3.315 kr. 200 kr. 

1/11-14- 31/3-15 

U8 fodbolddrenge 240 kr. 

U9 fodboldpiger 217,5 kr. Lodtrækning 100 kr. februar 

U9 fodbolddrenge 262,50 kr. Lodtrækning 100 kr. marts 

U10 fodboldpiger 45 kr. 

U10 fodbolddrenge 75 kr. Lodtrækning 100 kr. december 

U 12/U 13 fodboldpiger 150 kr. 

U12 fodbolddrenge 382,50 kr. Lodtrækning 100 kr. november 

U14 håndboldpiger 30 kr. 

U 14/U 15 fodboldpiger 367,50 kr. Lodtrækning 100 kr. januar 

1.770 kr. 500 kr. 

I alt 5.785 kr 

CAFETERIET I HALLEN LUKKER EFTER BYFESTEN 
hvis ikke der melder sig nogen på banen til at overtage og hjælpe. Jævnligt blev der søgt til at dække 
vagter, men de har været svære at besætte. 

Ønsker man at deltage og hører om mulighederne, så kontakt en fra cafeteriaudvalget eller formand Jens 
Henrik Hansen. Kontaktoplysninger fremgår af El F's hjemmeside. 



EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen 

Af Evan Pedersen 

I vinterens og forårets forløb har en fast gruppe af byens borgere ca. 
30 til 35 deltaget i vores hyggelige arrangement med banko, lotto, kaffe 
og kage, hvilket bestyrelsen takker for, vi håber flere vil deltage i den 
kommende periode. God sommer. V ær med til at støtte op om aktivite
ter i støtteforeningen 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 formand eller kasserer. 

Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen 
Næste spilleaftener er den 25. august, den 29. september og den 27. oktober 

Seneste udtrækninger på medlems numre: 

200 kr. Max Andersen 

100 kr. John Hansen 

1 00 kr. Per Uhrskov 

50 kr. Poul Erik Nielsen 

50 kr. Else Jørgensen 

50 kr. Jørgen Ullvit 

50 kr. Henrik Meldgård 

200 kr. Irma Sahmer 

1 00 kr. Lars Vissing 

100 kr. Lone Christoffersen 

50 kr. Bente Skovgård 

50 kr. Karen Helbo 

50 kr. Evan Pedersen 

50 kr. Am1a Andersen 

200 kr. Jette Pedersen 

I 00 kr. Kurt Nielsen 

1 00 kr. Lene Koch Petersen 

50 kr. Lis Stouby 

50 kr. Søren Christensen 

50 kr. Lars Sørensen 

50 kr. Edel Blomstrøm 

Stor tak til månedernes sponsorer: 
In tersport Virksomheds massørens klinik 

ved Tina Jørgensen 
Egebjerg Malerfirma 

ved Michael Rosenberg 

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 
ElF støtteforenings formand Kurt Olesen, Østerhøjsvej 8, Egebjerg. 

Seneste støttebeløb: 
Februar: U 17 /U 19 fodbolddrenge 

Formand Kurt Olesen 

Næstfonnand/sekretær Evan Pedersen 

Kasserer Ellen Thomassen 

Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 

Bestyrelsesmedlem Jytte Vinter 

75 65 64 26 

23 25 64 89 

21 64 18 22 

20633821 

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. 



Bagagerumsmarked 

Hoppepude 

'I; ' :,~hl 

Bankospil med mange 
flotte præmier 

Fællesspisning 

Byvandring med Borgmester 

Funballz 's turnering 

Peter Sørensen Brandbilen kommer 

Kl. 18.00 MOTIONSLØB I SKOVEN 

Egebjerg Idrætsforening" Støtteforeningen og 
Ungdomsskolen arrangerer i år Byfest i Egebjerg. 

Det e·r derfor en fornøjelse at kunne præsen
tere et program som henvender' sig til alle, 
hvad enten man er ung, gammel, sportsudøver, 
aktiv, passiv eller bare borger i Egebjerg - der 
er noget for enhver smag. 

Vi håber, at programmet vil inspirere dig og din 
familie til at deltage i Byfesten i Egebjerg. 

(ENJ IBVfF(ESl fFOIR All(E 

Kom og løb med Egebjergs løbeklub i Hansted skov. Vi mødes ved hallen og løber en tur ned i 
Hansted skov, alle er meget velkommen. 

Kl. 19.00 BYVANDRING MED BORGMESTER PETER SØRENSEN 
Guidet byvandring med Borgmester Peter Sørensen rundt i Hansted og Egebjerg. Turen starter og 
slutter ved hallen. Efter turen vil der være mulighed for at købe kaffe og kage, som er sponseret af 
BKI og KAGEHUSET Egebjerg 

ET BRAG AF HÅNDBOLDKAMPE I HALLEN 
Kl. 17.30 UB piger - kl. 18.30 U12 drenge - kl. 19.30 U14 piger 

Kl. 18.00 FÆLLESSPISNING I TELT VED HALLEN - grillen er tændt fra kl. 18.00 - 21.00. 
Køb og sammensæt din egen grillede burger eller køb mad i cafeteriet. 

Kl. 18.00 - 22.00 BØRNEDISKO 
I klubhuset for børn til og med 5. klasse - Entre 10 kr. 

Kl. 19.00 - 23.00 ALKOHOLFRI-DISKOTEK 
I ungdomsskolen for 5. klasse og opefter - Entre 10 kr. 
Der vil være ka,ffe på kanden til de forældre, der lægger vejen forbi. 

-~~j"'-f ... 

Kl. 20.00 EGEBJERGMESTERSKAB I FUNBALLZ I HALLEN 
Saml et hold på min. 5 spillere og max. 7 spillere, minimumshøjde 1,25 m. 
Tilmelding på: Egebjergbyfest@gmail.com senest den 9. juni - der vil være præmier til det vindende hold. 

Der kan i løbet af aftenen købes amerikansk lotteri, hvor der er mulighed for at vinde mange flotte 
præmier, bla. gavekort til Zoo Givskud. Hovedgevinsterne er et gavekort til "En håndværker for en 
dag" til en værdi af 3.160 kr. sponseret af Byggefirmaet Westenholz og et årskort til Fit & Sund 
Horsens til en værdi af 3.095 kr. 



Kl. 9.00 MORGENKAFFE - start lørdagen i teltet med morgenmad 
Spis hvad du kan fra det store morgenbord, børn 10 kr og voksne 20 kr. 

Pålæg, juice og kaffe er sponseret af REMA, NETTO og BKI, og rundstykkerne er leveret af 
KAGEHUSET Egebjerg 
Der vil være frugt i løbet af dagen, som er sponseret af FAKTA 

Kl. 09.30 FODBOLD DAG 
Kom ned og se mange af EIF's fodboldhold i kamp 

Kl. 11.30 GRILLEN ER TÆNDT - der er mulighed for at købe grillpølser, frikadeller og kartoffelsalat 

Kl. 13.00 DANSKE HOSPITALS KLOVNELØB 
Prisen for deltagelse er 60 kr. og overskuddet går til at sikre hospitalsklovnenes besøg på 
børneafdelingerne. Ruten er på ca. 3 km. Du kan tilmelde dig og læse mere om klovneløbet på: 
WWW.KLOVNELOB.DK. 

Kl. 13.30 HORSENS BRAND OG REDNING kommer op til Ungdomsskolen - Forbehold for udrykning 
Kom og afprøv dine evner som brandmand. Der er åbent hus i Ungdomsskolen, hvor der vil være gratis 
saftevand og popcorn til børn. Som noget nyt i år vil der også være klatrevæg og skakspil. 

Kl. 14.00 FUNBALLZ TURNERING I HALLEN FOR 2. TIL 9. KLASSE 
Kom ned i hallen og få nogle sjove timer - 2. til 5. klasse kl. 14.00 og 6. til 9. klasse kl. 15.00 

Kl. 10.00 - 14.00 BAGAGERUMSMARKED på hallens parkeringsplads - Kom og køb/sælg - nyt og 
gammelt. En stand (to p-båse incl. et bord) koster 50 kr, og der er betaling ved tilmelding. 
Tilmelding kan ske til Karina på karina.thomas.noer@gmail.com eller på SMS til 25 48 33 18 
senest den 10. juni. 

Kl. 11.00 - 13.00 CYKELKLUBBEN AFHOLDER CYKEL-EVENT 
Der er start fra hallen kl. 11.00 og det vil foregå på vejene bag Hansted, alle er velkommen. 

Kl. 11.30 GRILLEN ER TÆNDT - der er mulighed for at købe grillpølser, frikadeller og kartoffelsalat. 

Kl. 14.00 KÆMPE BANKOSPIL med masser af flotte præmier 
Egebjerg IF og Støtteforeningen afholder det store familie bankospil i hallen - salg af spilleplader 
starter kl. 13.00. 

Der kan også købes amerikansk lotteri. Hovedgevinsten er et gavekort til 10 x studentermenu til en 
værdi a kr. Ll.'?{) sponseret af vært Chris Baadsgaard Frænde. Derudover vil der mange andre flotte 
præmier, bla. gavekort til Kroophold og Legoland. 

Fredag og lørdag vil der være hoppeborg for børn udenfor og legebane inde 
i hallen på eget ansvar. 

Cafeteriet vil være åbent under hele byfesten. 



DANSKE HOSPIT L KLOVNE 

KLOVNE.LØf> 2.•15 

RØDE NÆSER LØBER I EGEBJERG - KOM OG LØB MED! 
Nu er det tid til Klovneløb. Et motionsløb for børn og hele familien. 

Lørdag den 13. juni kl. 13 bliver Klovneløbet, som er til fordel for Danske Hospitalsk
lovne, afholdt i Egebjerg nord for Horsens. 

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle der kan kravle, gå eller løbe, kan være med. 
Det handler ikke om at være hurtigst; det handler om at få en hyggelig og sjov dag, 
og samtidig støtte et godt formål. 

Prisen for deltagelse er 60 kr. og overskuddet går til at sikre hospitalsklovnenes besøg 
på børneafdelingerne. 

Du kan tilmelde dig Klovneløbet på: www.klovnelob.dk. 

Når du tilmelder dig Klovneløbet i Egebjerg deltager du via dit løbsnummer i lodtræk
ningen af en fri bil i 14 dage sponsoreret af Bilernes Hus i Silkeborg. 
Hovedsponsorerne af løbet er dagligvarekæden Lidi, vikar-og rekrutteringsvirksom
heden Adecco og IT-producenten Dell. 

Om Danske Hospitalsklovne: 

• Danske Hospitalsklovne besøger indlagte børn på alle landets 22 børneafdelinger. 
Klovnene stilles gratis til rådighed for landets børneafdelinger og betales af foreningen. 

• Foreningen har tilknyttet 30 professionelt uddannede hospitalsklovne og har 8 
hospitalsklovnelærlinge under uddannelse. 

• Hospitalsklovnen gør indlæggelse og sygdomsforløb mere overskueligt for det ind
lagte barn . Vi forsøger via leg, humor og små magisk øjeblikke, at skabe et helt spe
cielt bånd til barnet og derved hjælpe barnet til at glemme alvoren for en stund og 
bare være barn . 



KFUM-Spejderne i Egebjerg er blandt lande. ts 10 største spejder ~ , '11':_ 
grupper med ca. 160 medlemmer. ~ \ / : 
V.i ønsker at give børn, unge og ledere et fællesskab gennem ' / \ ( 
oplevelser, hvor de oplever succes og styrker selvværdet. . U 

s)Sejderne 
EGEBJERG 

Vi vil gerne være flere børn og unge, men vi har også brug for flere voksne, som i fællesskab med andre 
voksne, vil være med til at give de mange børn og unge nogle gode oplevelser. 

Er spejder måske noget for dig, så kontakt en af lederne eller tjek vores hjemmeside: 
http:/ /egebj erg. wh.spej dernet.dk 

Familiespejder: 2-6 år med deres forældre 
Mødes: I gang om måneden 
Leder: Christina Rasmussen, 76 25 17 92 / oesterhoejsvej28@gmail.com 

Bæver: 0.-1. klasse 
Mødes: Tirsdag kl. 18.15-19.45 
Leder: Lene Lyng Hansen, 52 51 97 34 / bavnehojvej38@stofanet.dk 

Ulve: 2.-3. klasse 
Mødes: Onsdag kl. 18.45 - 20.15 
Leder: Villy Mathiasen, 72 30 43 66 / Vil1yMathiasen@SpejderNet.dk 

Junior: 4.-5. klasse 
Mødes: Mandag kl. 19.00- 20.30 
Leder: Carsten Bai, 30 32 84 55 / Carsten.Bai@grnail.com 

Trop: 6.-8. klasse 
Mødes: Torsdag kl. 19.00 - 21.00 
Leder: Jette Jørgensen, 25 37 11 82 / tejj@horsens.dk 

Senior: 9. klasse - 17 år 
Møde_s: Torsdag kl. 19.00 - 21.00 
Leder: Anette Steensgaard, 52 15 92 81 / anettesteensgaard@Spejdernet.dk 

Rover: 18 år og opefter 
Mødes: I gang om måneden om søndagen 
Leder: Patrick Jensen, 60 15 49 48 / patrickhj92@grnail.com 

1 



KFUM SPEJDERNE: Op, op, op 

Af Christina Rasmussen, leder 

Med seler, hjelme og masser af gåpåmod klatrede vores små spejdere ti I tops i træerne 
ved Skovgården. 

Den første søndag i maj mødtes 9 familier til et fantastisk klatreeventyr. .. 
Forud for vores ankomst var der klargjort to træer til dagens klatreaktivitet - et ti l de yngste 
og et til de lidt ældre ... 

Børnene gik til aktiviteten med en utrolig entusiasme og det samme deres forældre, der 
forcerede de første grene som ninjaer. 

sbest1\\\n9 

t 09 111111øt' 
bf\\ngat\der 

Altid frisk kaffe på kanden . K '1,}B I LSY 
mens din bil bliver synet. _.,.~~7'J~., . , 

Troels Madsen Nen.brogade 48 • 8700 Hanens • Tlf. 76258700. www.dk-bilsyn.dk 



KFUM SPEJDERNE: Distriktsturnering 2015 

Af Villy Mathiasen, ulveleder 

Distriktsturnering 2015 
Egebjergs bævere og ulve deltog i årets distriktsturnering, 

som i år foregik i "Skærven", som er et naturområde ved 
siden af Løsnings spejderhus - et fantastisk område, som var 
super til sådan· en turnering. 

Turneringen havde et fælles tema: "Vi rykker verden". Ud 
fra det tema var der lavet 12 poster, som alle spejderne skulle 
løse. Der var blandt andet en post om vejret og en om første
hjælp. På en legepost skulle spejderne selv fremstille en ting, 
som de kunne lege med. 

Bæverne fra Egebjerg fik et flot diplom for en 2. plads, mens 
ulvene fik en 9. og 11. plads ud af 16 mulige, så også flotte 
placeringer til dem. Men som der også blev sagt i velkom
sten, så var det vigtigste for os alle, at vi havde en god dag 
sa1m11en, hvor vi også lærte lidt nyt. 

Tak for en super god dag i flot solskin til alle deltagere. Og 
tak for de flotte kager, som blev nydt i pausen efter løbet. 

JOHN JENSEN 
VVS & BLIK: 

75 62 58 89 

Steen Jensen . ·. 

MASKINSLIBERIET 
Slibning og 

reperation af 
alle mærker 

udføres 

inkl. moms 

MASKINSLIBERIET 
v/Jørgen Nørgaard Kristensen 

Egebjergvej 103 • 8700 Horsens 

Tlf. 7562 3279 - Mobil 2082 5512 



KFUM SPEJDERNE: Fællestur med træklatring 
Af Villy Mathiasen, ulveleder 

Fællestorm 
Ulvene og bæverne var den 6.-8. 

marts på årets fæl lestur, som i år 
gik til Ravnsøhytten ved Ry. 

Ulvene startede fredag, hvor vi efter 
madpakker skulle ud på gåtur i mørket. 
Turen i mørket skulle vende ulvene til 
at færdes i, og være trygge ved mørke. 
Undervejs på gåturen skulle ulvene 
finde nogle ting i mørket, hvilket lykke
des fint ved fælles hjælp blandt ulvene. 
Ulvene viste alle stort mod og efter, at 
sidste ting - som var en lille slikpose 
- var fundet, gik ulvene hjemad i højt 
humør. Ulvene sluttede aftenen med et 
hyggeligt lejrbål i en udendørs bålhytte 
nær hytten. 

Lørdag morgen var der (selvfølgelig) ro 
helt til kl. 7:00, hvor dagen startede med 
en frisk tur med bevægelse i det fri na
tur. Efter morgenmad var dagens første 
aktivitet en tur i naturen, hvor der skulle 
findes og gættes dyrespor samt findes 
og gættes blade fra træerne. 

Da bæverne var vel ankommet, blev fla
get hejst og bævere og ulve blev inddelt 
i 3 blandede hold. Spejderne blev i de 
blandede hold resten af weekenden, så 

de kunne lære hinanden bedre at kende, 
og samarbejde på tværs af enhederne. 
Resten af formiddagen blev der i de 3 
hold lavet romersk stridsvogn ud af raf
ter, og aktiviteten sluttede med en for
tjent køretur i vognene. 

Eftenniddagen startede med, at der 
slrulle laves en forhindringsbane af raf
ter, hvor bævere og ulve fik brugt de
res knobkundskaber og lært eller øvet 
nogle nye knob. Forhindringsbanen in
deholdte bl.a. svævebane, rutsjebane og 
klatrestativ. 

Midt på eftermiddagen kom lederne 
Patrick og Jonas, som skulle lave træk
latring med os alle. Resten af eftermid
dagen forsøgte alle bævere og ulve såle
des at kravle til tops i et kæmpestort træ, 
og mange har helt sikkert faet flyttet 
grænser, hvad højder og klatring angår. 
De modigste, som klatrede helt til tops, 
kom hele 15 m op. 

Efter at alle havde prøvet både forhin
dringsbane og træklatring stod aftensma
den klar, som 2 dejlige forældre havde 
forberedt. Den lækre kødsovs med kar
toffelmos blev spist med stor appetit. 

Aftenens lejrbål blev holdt indendørs 
foran hyttens pejs, og da dette sluttede 
var det tid til endnu en mørkeaktivitet. 

Lederne havde arrangeret, at en bæ
ver og en leder "var forsvundet" og 
nu skulle resten ud i mørket for at lede 
efter dem. Det lykkedes heldigvis med 
hjælp fra lommelygter, og på tilbageve
jen var der tilfældigvis nogle som fandt 
lidt fællesslik i skoven - dejligt med lidt 
lørdagsslik. Derefter var det direkte i 
soveposerne. 

Søndag startede også med en lille frisk 
tur udendørs, inden vi hejste flaget og fik 
morgemnad. Formiddagen blev brugt 
på et opgaveløb med 4 poster, hvor der 
skulle laves arme riddere, transporteres 
vand med primitive hjælpemidler, løses 
koder og løbe knob-stafet. 

Efter frokost og uddeling af alleballe
kassen (glemmekasse) tog vi flaget ned 
og sagde farvel og tak for en god tur. 

Til slut en stor tak til de forældre som 
ville hjælpe os med lørdagens mad, til 
de forældre som bagte kage og de der 
kø1te for os. 



KFUM SPEJDERNE: Omvendttur 
Af Carsten Bai, juniorleder 

1I 

Juniortroppen har været på weekendtur, hvor vi lod uret 
gå baglæns og startede med aftenkaffen og sluttede med 

morgenmad. 

Midt i ma,ts drog 16 friskejuniorspejdere og deres 5 ledere 
til Tranholmhus ved Klovborg. 

Fredag aften gik med refleksløb, sangaften og kage, men 
lørdag morgen, da vi stod op, havde nogen pillet ved vores 
ur, så det var begyndt at gå baglæns. Derfor startede vores 
program for dagen også bagfra - vi startede med aftenkaffe 
og pejsehygge, så tog vi flaget ned inden vi skulle på af
tensløb. 

Resten af dagen gik med aftensmad, tænde bål med stryge
stål, lave brændte mandler på bålet, lave kopper af papir, 
lege stratego, spise frokost, være på opgaveløb, have mor
genandagt, hejse flaget og spise morgenmad - nu vendte 
uret tilbage til normaltid og vi opdagede, at klokken faktisk 
var 21.00. Derefter var det tid til at finde køjerne efter en 
sjov, hyggelig og lidt mærkelig dag. 

Søndag stod på rengøring, bombeløb og endnu en gang sta
tego, inden det var til til at sige farvel og tak for en super tur. 



UNGDOMSSKOLEN: Klubben 

Af Ulla Laursen 

Klubben 
!ungdomsskolen Egebjerg afdeling hygger vi med mange for

skellige aktiviteter - drengene når kun lige at komme ind af 
døren, og så skal der spilles bordtennis, pool eller bordfodbold. 
De unge mennesker nyder, at slænge sig i sofaen, mens der 
bliver set fjernsyn, især når der kommer Dybvaaaad eller andet 
comedy. Aftenerne ender ofte med et godt grin, når der bliver 
spillet singstar, guitarhero og alle de andre playstation spil! 

Pigerne fik, op til deres konfirmation, 
lavet fine negle i klubben. Pigerne blev 
ellevilde, da de så der var mulighed for 
at få lavet lyserøde negle, så det endte 
med, at alle pigerne skul le have lyserøde 
negle. Vi sad i sofaen og snakkede tøs
esnak, mens neglene blev lakeret. 

6. KLASSEFEST 
Fredag den 10. april afholdte vi traditionen tro fest for Egeb
jergsskolen 6. klasser. Klubrådet havde stået for at arangere 
festen for de kommende elever. 
Ca. 30 unge var forbi festen den aften, som bød på disco, gui
tarhero, pool, bordtennis, og der blev også spillet nogle brædt 
spil. 
Desuden bød aftenen på nogle konkurencer såsom stoldans og 
limbo med kåringer af de bedste, hvilke der var nogle præmier 
til. Alle så ud til at hygge sig den aften. 
De efterfølgenede uger har de været velkomne i klubben, 
hvilket de også har benyttet sig af. 

-
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Vi har også et par onsdage haft lånt funballz, første gang vi 
havde boldene forbi klubben foregik det indendørs, sidste 
gang var aftenen lige inden vi lukkede ned for sæsonen. Der 
kom de ud på en af fodboldbanerne, der blev spillet fodbold 
hvilket ikke er nemt. 

Kom ned i hallen lørdag den 13. juni tH byfesten, så 
kan du selv få lov til at prøve. 

Jeg synes at boldene er en rigtig god motivation til at komme 
i klub og ser også ud til at have vækket stor interesse hos dem 
der går i klub. Jeg kan næsten kun sige godt om dem, det en
este er bare at dette er vild leg og man far nok lidt skrammer, 
men hyle sjov er det, siger Simon Grøm1ing 

Vi åbnede skolekøkkenet en tirsdag aften i marts, for at lave 
bolsjer, 12 unge med en sød tand var omkring køkkenet, hvor 
de lavede IO forskellige smage. alt lige fra banan til kongen af 
Dam11ark. 

Vi måtte lukke 0111 onsdagen efter påske, Der var alle medar
bejder til store planlægningsdag, vi skulle have lavet næste års 
program, hvilket vi selv synes at det bliver godt, men det kan I 
selv se, når de unges blad kommer på gaden i august. 



UNGDOMSSKOLEN: Besøg ved Service og Beredskab 
Af Ulla Laursen 

Besøg ved Horsens kommune 
Service & Beredskab 
Søndag den 19. april mødtes vi ved ad

ministrationen og gik over for se Ma
terielgården. Her holder kommunens gart
nere, brolæggere og skiltefolk til. Vi så på 
alle køretøjerne, der var små ladbiler, store 
lastbiler og traktorer i alle størrelser. 

På pladsen opbevares der nye og brugte 
fliser til hele byen, der er ski lte og standere 
i alle afskygninger. 

Derefter gik vi over på den anden side af 
Endelavevej hvor brandstationen ligger. Her 
fik vi en gennemgang af samtlige køretøjer. 
Brandstationen har 3 motorsprøjter, 3 
tankvogne, 1 redningslift, 1 redningsvogn, I 
tender og 1 båd+ 2 indsatsledervogne. Alle 
køretøjerne står klar til udrykning, tilkoblet 
el og luft så de kan kører inden for 60 sek. 

Til sidst så vi vagtcentralen hvor alle ind
satser koordineres fra. Her går alle opkald 
fra kommunens borgere også til efter kl. 16 
+ de har en del administrative opgaver og 
praktiske opgaver. Vagtcentralen er også 
døgnbemandet. 

Fredag den 17. april afholdte Horsens Ungdomsskole, 
i samarbejde med Horsens Børnebyråd og Kræftens 

Bekæmpelses afdeling i Horsens, velgørenhedsfest for op 
mod 600 børn og unge i Horsens Kommune. 
- "Vi synes, det er en rigtig god måde at indsamle penge ind 
til unge på. Vi har længe i Horsens Børnebyråd gået med 
tanker om at ville lave noget velgørenhed, og derfor synes vi, 
det er rigtig oplagt at gøre det til sådan en UngFest", siger 
børneborgmester Casper Doktor. 
Overskuddet på 40.682,99 kroner gik ubeskåret til børn og 
unge fra Horsens Kommune, som er berørt af kræft. 
- Det et giver helt klart en .følelse af, når det er unge, der 
samler ind til unge, at så kan vi være sikre på, at hvis det var 
os selv der stod i den situation, så havde vi nogle unge, der 
ville hjælpe os og støtte os, siger børneborgmesteren. 
HEDEGAARD og Thunder-Power spillede op til fest, og 
dansegulvet var sprængfyldt med energi og god stemning 
hele aftenen. 
Arrangementet var ligesom Horsens Ungdomsskoles øvrige 
arrangementer alkoholfrit, og forløb uden problemer. 

}. 



UNGDOMSSKOLEN: Blå mandag 

Af Ulla Laursen 

IB3Ilfil IIDflffiIIDcfilffi~ ~, 
lår gik turene til Århus og Kolding. 

I Århus sta1tede de ud med at skyde med laser ,så var der tur i 
biograf, shopping, nogle havde også valgt at komme ud og få 
taget billeder ved en fotograf 

I Kolding kunne de unge vælge imellem at komme ud og køre 
gokart, indspille en cd og komme i biograf og den resterende 
tid var der tid til at shoppe. 

r 

.... 

Malerffrma a 
MICHAEL ROSENBERG 

WWW.MALERFIRMA-ROSENBERG.DK 

TELEFON 20 42 15 05 
(((ti/It 



EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Revy og Ølsmagning 
Af Bestyrelsen 

REVY 
I Alle tiders Revy har publikum kunnet opleve 

flere videnskabelige betragtninger af os som 
mennesker. Hvilke mysterier der gemmer sig i 
Kvindekroppen. Hvilke udfordringer der kan op
stå i forbindelse med kønsskifte set både fra man
dens og kvindens side. Hvordan man bliver til, et 
praktisk indblik i den pædagogiske formidling af 
menneskets biologi om forplantning. Hvad der 
sker, når unge drikker og det giver maveproblem
er. En lærerig gennemgang af Skør - Lækkerheds 
Guiden. Et skematisk værktøj til unge mænd så de 
bedre kan finde den rette kvinde. Hvor svært det er 
for unge mennesker at slå op med kæresten, men 
at et familiebesøg heldigvis kan hjælpe. 

Ind i mellem kom der også fint besøg af bland andet en globetrotter, en af de sidste danske pirater, nogle usynlige venner og 
togpassagerer. På gentagne opfordringer kom den indiske tryllekunstner, der atter røbede et af sine fantastiske trylletrix i slow
motion, dukkerne Mulle og Tulle, der også i år drev deres dukkefører til vandvid. 

Alt dette i en befriende kombination med musikalske indslag: Dans i forsamlingshuset, The CopSong-musik med kopper, kendte 
sange som California Dreams og I can dream og popsangen med dansk tekst Kartofler og Bearnaise samt et solonummer fra Den 
spillende dame. 

Revyen blev igen i år instrueret af Marianne Thomsen og numrene blev musikalsk bundet sammen af Kenny Jensen. 
Aktørerne i årets forestilling var: Kirsten Rasmussen, Jane Laumann Dalby, Nicoline Rasmussen, Claus Ryan, Dan Kir
ke!, Flemming Thomsen, Taus Houmøller og Casper Bo Jensen. Bag scenen var sufflør Birthe Christensen, kostumier 
Randi Christensen og rekvisitør Benny Christensen. 

Revyen i Egebjerg-Hansted Forsmalingshus er blevet set af omkring 500 gæster. Forsamlingshusets bestyrelsen er glade for den 
flotte opbakning og takker revyholdet for atter i år at, have givet alle nogle helt fantastiske underholdende timer. 

Ølsmagning 
Onsdag den 13. maj havde forsamlingshuset besøg af den eftertragtede foredragsholder og ejer 

af den engelsk pub i Kolding "You'll never walk alone",Torben Matthews. 

I 2,5 time tryllebandt han 100 gæster med hans anekdoter og underfundige humor omkring 
øllets og livets glæder, så tårerne trillede ned af kinderne af bare underholdning. Ingen blev 
sparet, når han underholdt salen, med jokes om det britiske kongehus, vestjyske ølsmagere og 
sågar hans egen kone. 

Undervejs blev der serveret 8 forskellige øl- alt lige fra den polske udkant til hjertet af Paris samt Matthews andet hjemland, 
England. Matthews' jordbundne tilgang til øllet betød, at smagsprøvningen hverken var nørdet og snobbet, men i stedet 
befriet for selvhøjtidelighed og mere viklet omluing finurlige historier fra hans besøg på bryggerier i alle dele af verdenen. 

Alt i alt, var det et skønt arrangement i forsamlingshuset - og vi takker Torben Matthews for den herlige aften.stedet befriet 
for selvhøjtidelighed og mere viklet omluing finurlige historier fra hans besøg på bryggerier i a lle dele af verdenen.Alt i alt, 
var det et skønt arrangement i forsamlingshuset - og vi takker Torben Matthews for den herlige aften. 



BAGAGERUMSMARKED 
Søndag den 14. juni 
Kom og køb/sælg - nyt og gammelt 

I forbindelse med byfesten i Egebjerg afholdes der 
bagagerumsmarked søndag den 14. juni klokken 
10.00 - 14.00 på hallens parkeringsplads. 
En stand (to p-båse incl et bord) koster 50 kr. og der er 
betaling ved tilmelding. 

TILMELDING kan ske til Karina på 
karina.thomas.noer@gmail.com eller på 

SMS til 25 48 33 18 senest den 10. juni 

Lørdag d. 24 oktober kl. 18:30 
Billetpris 300 kr inkl. spisning 
Tilmelding sker ved at kontakte; 
Bent Andersen 20955858 
Hans Christensen 25277349 
Erik H Kjeldsen 30374284 

Hey hey baby- Sweet Caroline 
Ein Prosit - Cowboy und indianer -
Anton aus Tyrol - Schone Maid -
Mr. Tamborine man osv. 

Egebjerg-Hansted forsamlingshus 
går all-in med en vaskeægte 
Oktoberfest mit alles drum and dran 

Vi pynter huset op og serverer 
schnitzler, fadøl og hornmusik for at 
skabe den rigtige stemning 

Der skal kåres et biermeister team -
så inviter dine venner, kollegaer, 
naboer, klubkammerater med for at 
vinde den glorværdige titel 

~~ff&~0 ~@~@froo f@~m~~~~®~~® ~-
Sankt Hans menu den 23.juni 

UD AF HUSET 

Picnic tallerken 79,- pr. pers / Børn 59,
Mini pandekage - røget laks - dild creme 
Kyllingespyd - sur/sød dressing 
Spansk salami - oliven tapanade 
Parmaskinke - melon 
Hummus - Rosmarin brød 

Grov sandwich flutes: alm. 35,- / stor 45,- / mega 59,
Vælg mellem: kylling og bacon - roastbeef med BBQ -
skinke og ost - røget !aksesalat - ribbensteg med rødkål 

Frikadeller med kartoffelsalat 45,- pr. pers / Børn 25,

Familie pakke: 185,- (spar 23,-) 
2 voksne - picnic platte + 2 børn - frikadeller med kartoffelsalat 

Bestil på kipsfrande@hotmail.com eller tlf. 22 55 67 34 

Betaling: 
Når det ønskede mad er bestilt, modtager du en regning med 
reg. / kontonr. og faktura nummer. 
Regningen betales indenfor 3 dage. Husk at anføre faktura nr. 
Bestillingen er først gennemført og godkendt, når du modtager 
en mail med bekræftelse. 

IUNEiTILCHRISFRÆNDF: 225567/8.L'J.. 
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En god tradition genoptages 
Frivillighedsgruppen og KFUM Spejderne i Egebjerg 

arrangerer 

23. juni 2015 fra ld.17.30 
på parkerings- og opholdspladsen 

Båltale af borgmester Peter Sørensen kl.19.30 
Spejderne arrangerer træ klatring og sælger: Sno
b rødsdej, popcorn, sodavand, saftevand og kaffe 

Forsamlingshuset tilbyder: Picnic tallerken, Grov sandwich 
flutes, Frikadeller med kartoffelsalat og familie pakker 

Bestilling ved mail til kipsfrande@hotmail.com 
eller på tlf. 22 55 67 34 

· .....;,,·· 

Gti i begyndelsen af juni ind på Facebook sit/en Hansted-Egebjerg og deltag i 
konkurrencen og vind en Sankt Hans me,m .fra Forsamlingshuset 

Det anbefales at gå til Hansted Skov, da der vil være 
begrænsede muligheder for parkering af biler 
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Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
tager på sommerudflugt til Skanderborg sø 
og omegn. Afgang fra Den Gl. Brugs 
kl. 9 .30. 

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

Byfest i Egebjerg - (se programmet 
s. 12-13) 

Byfest i Egebjerg- (se programmet 
s. 12-13) 

Byfest i Egebjerg - (se programmet 
s. 12-13) herunder Klovneløb 20 1-S kl. 13 
til fordel for Danske Hospitalsklovne 

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. 10.30 Tine Frisenette 

Byfest i Egebjerg - (se progra1mnet 
s. 12-1 3) herunder Bagagerumsmarked på 
P-pladsen ved Egebjerghallen kl. 10-14 (se 
s. 24) 

Horsensegnens Kulturfestival 2015 
Hattingcenteret i Hatting 

Horsensegnens Kulturfestival 2015 
Tamdrupcenteret i Lund 

Horsensegnens Kulturfestival 2015 
Birkebo i Østbirk 

Horsensegnens Kulturfestival 2015 
Søndergården i Brædstrup 

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

Horsensegnens Kulturfestival 2015 på 
Egebakken Wild West fest kl. 18-23 
(ses. 49) 

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

Skt. Hans i Hansted Skov. Kl. 19.30 båltale 
af borgmester Peter Sørensen (se s. 25) 

~ --;,_... i' ... 

Skt. H'iins i Lundum. Kl. 20 fakkeltog fra 
Lundum station. K l. 20.30 Båltale af sogne
præst Tine Frisenette 

Egebakkens sommerbesøg i Hansted præste
gård kl. 14.30 

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

. - --. ,._ '$,:.~ · "®~ ~ -.~ . 
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12 
19 
26 

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

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. 10.30 Tine Frisenette 

Ingen gudstjenester 
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13 
16 

18 
19 

-20 
23 
25 
30 

August 
Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 9 
Jytte Ibsen 

Gudstjeneste i Lundum kirke kl. 10.30 
Jytte Ibsen 

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

Konfirmandindskrivning kl. 17 i Hansted 
kirke 

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

Pilgrimscykelholdet på tur kl. 18.30 fra Han
sted kirke til Frelser kirke 

Sogne udflugt til Odense kl. 9-18 Tilmelding 
på KirJ<;ikontoret senest 4. august 

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

Gudstjeneste 
Hansted kirke kl. 10.30 Tine Frisenette 

Bankospil i Støtteforeningen i Klubhuset ved 
Egebjerghallen kl. 19.00 (ses. ) 

Hansted kirke Dåbsjubilæum kl. 14 
Tine Frisenette 

1 
3 
4 
6 
13 

20 
24 
27 
29 
30 

September 
Bankospil på Egebakken kl. 19.00 

Kl. 12.00 - 17.00 Busudflugt fra Egebakken 
til Christiansfeld - se opslag (s. ) 

Gudstjeneste 
Lundum kirke kl. 18.00 Tine Frisenette 

Bispeindsættelse i Århus Domkirke 

Gudstjenester 
Lundum kirke kl. 9.00 Tine Frisenette 
Hansted kirke kl. I 0.30 Tine Frisenette 

Høstgudstjeneste i Lundum kirke kl. 9.30 
Tine Frisenette 

Kl. 17.00 - 21.00 Høstfest Egebak.ken - se 
opslag (s. ) 

Høstgudstjeneste i Han sted kirke kl. 11. 00 
Tine Frisenette 

Bankospil i Støtteforeningen i Klubhuset ved 
Egebjerghallen kl. 19.00 (ses. ) 

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

:-"#'" 



LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE: KIRKEOPLYSNINGER 

r 

I,. 

Asger Højland Lorentzen 
Lundumhedevej 77, 8700 Horsens 

Tlf. 25 43 62 05 
Mail: 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 

r 

Ole Leth 
Askeholm 59, 8700 Horsens. 

tlf. 75 65 67 04 
Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk 

Lundum-Hansted 
på Facebook 
Så er Lundum-Hansted også 
kommet på Facebook. 

Gå ind på vores side Lundum
Hansted og like og del og 
kommenter, jo flere jo bedre! 
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: AKTIVITETER 

I 

EGEBAKKEN 

GUDSTJENESTER 

24. juni Sommerbesøg i 

præstegården kl.14.30 

20. august kl. 14.30 

3 . sept. kl. 14.30 

Søndag den 8. marts 2015 var der sogne
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. 

Aldrig har der været så mange indsamlere. 
Alle ruter blev taget, og alle indsamlings
bøtter kom i brug. En rigtig dejlig oplevel
se. 

Resultatet blev det bedste vi nogensinde 
har nået. 11 .200 kr. blev indsamlet. 
Tusind tak til alle jer der brugte jeres tid på 
indsamlingen ... ~Og tak til alle i sognet der 
gav et bidrag) t ' · 

Mange hilsner 
fra menighedsrådene i Lundum og Hansted 

SMS NØD TIL 1277 
OG STØT MED 150 DKK 
(+ alm. trafiktakst) • 

~~,~ ir@ll' cfil@oo 
lffi&fil ~~ ft IIMoo 

Efter ferien påtænker jeg at begynde en 
samtale/sorggruppe for folk med "ondt i 
livet". Sorggruppe forbinder man nonnalt 
med sorg ved dødsfald, men denne gruppe 
er tænkt som en gruppe, hvor man har sorg 
over ting i livet - skilsmisse, mistet arbejde, 
hjem, kæreste, uddannelse osv. Dette er blot 
en indledende orientering til interesserede, 
eller hvis man kender nogen, der kunne være 
interesserede. Så ring til mig på 24639820, 

Tine, præsten i Lundum Hansted. 

PS: Hvis man har interesse i almindelig 
sorggruppe i forbindelse med dødsfald, kan 
jeg anbefale, at man tager kontakt til sogne
medhjælper Karina i Østbirk, som har sorg-

gruppe. 

JKrurRfl(ey'Imil 
fiff@~ 

med Pilgrimscykelholdet "lbskalle" 

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

Som noget nyt laver vi fællesspisning efter 
gudstjenesten kl. 17. Vi bestiller mad fra 
forsamlingshuset, og derfor må man meget 
gerne melde sig til. Alle er velkomne og 

maden koster ca 80 kr. Vel mødt. . 



Konfirmander 7.A 
Hansted Kirke I.maj 
v/Tine Frisenette: 

Natasja Damsgaard An
dreasen 

Matilde Rabjerg Bai 

Waldemar Foged Bach 
Byskov 

Andreas Hougård Chri
stensen 

Christian Gissel Trend 
Christensen 

Julie Bech Christensen 

Signe Visgaard Duch 

Katrine Cecilie Esfelt 

Ida Reese Groth 

Kristine Fredslund Mal
ling Hansen 

Holger Jubl 

Jack Helbo Langelund 

Rolf Jenkins Laursen 

Alberte Zeeberg Mourit
sen 

Victoria Nielsen 

Mark Pleidrup Nørgaard 

Christine Victoria Sønder
gaard 

Mia Bach Lodsgaard Sø
rensen 

Karoline Beuchert Thom-
1 

sen 1 

Nikoline Gye Trust 

Frederik Emil Brautsch 
Wandborgsen 
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Konfirmander 7.B. 
Hansted Kirke I.maj 
v/Tine Frisenette: 

Camilla Højberg Andersen 

Anders Kjær Baagøe 

Sidse Meyer Balleby 
✓~ .. 
'°;JI 

Mads Koch Balzer 

Amalie Sloth Bjørk 

Iman El Maghili Fisker 

Jonathan Odin Fomsgaard 

Anna Karen Hansd6ttir 

Tess Schou Hansen 

Christoffer Løwenhertz-

Zacho Ibsen 

Mia Harpøth lfversen 

Emma Brund Johansson V 
Anne Zeigerrnann Lætga-
ard 

Kirsa Klit Madsen 

Karoline Gunda! Nikolaj-
sen 

Matilde Koch Petersen 

Henriette Møller Rasmus
sen 

• 

Marcus Søndergaard Ras- •. 
mussen 

Angelo Ruta-Campo 

Jonathan Winther Saug
bjerg 

Louise Skov Vilstrup 

Ruben Jørgensen 

Sine Julsgaard Rasmussen 

Tanya Markussen Vejle 
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE: AKTIVITETER 

Onsdag d. 19. august 2015 

Vi starter fra Hansted Kirke kl. 9.00, som vi plejer. 
Turen går til Fyn, men inden vi slipper den jyske 

jord, nyder vi formiddagskaffen i menighedslokalerne i 
Lyng Kirke i Erritsø tæt ved Lillebælt. 

Lyng kirke er en nyere kirke opført i 1994 af arkitekterne 
Johannes og Inger Exner, absolut et besøg værd. 

Vi fortsætter til Odense, hvor vi bliver sat af ved Set. 
Knuds Kirke, der er domkirke for Fyns Stift. Her delta
ger vi i en kort middagsandagt og får derefter en rund
visning i kirken. 

Så har vi også samlet appetit til en god gang carlslun
de æggekage, - bussen vil derfor køre os til Restaurant 

Carlslund beliggende i Fruens Bøge Skov, hvor æggeka
gen venter. 

Vi slutter middagen med kaffe og kransekage og bevæ
ger os derfra til Den Fynske Landsby, der ligger i gåaf
stand fra kroen. 

Et besøg i Den Fynske Landsby er som en tur på landet 
i digteren H.C. Andersens tid. Her vil vi kunne gå rundt 
og nyde stemningen i et par timer, hvorefter bussen kører 
hjem til hovedlandet kl. 16.30. Vi vil være hjemme ca. 
kl. 18. 

Turen vil koste de sædvanlige 200 kr. Af praktiske grunde 
ønsker vi kun at køre samlet i en bus, deltagerantallet vil 
derfor blive begrænset efter først-til-mølle-princippet. 

Tilmelding senest tirsdag d. 4. august til Pia på kirkekon
toret: 75656141 (i kontorets åbningstid) mobil 25702330 
mail: pss@km.dk 



1m ~CL-~, '•j, , • ·alrad: Affaldsindsamling 
Af Flemming Fløe Pedersen 

mod affald 
1l 1Dlæ10~1ID 
Søndag den 19. april havde Danmarks Naturfrednings

forening og Horsens kommune kaldt på hjælp til at 
rengøre vore naturområder i kommunen. Hansted-Egebjerg 
Lokalråd tilbød vores hjælp og indkaldte interesserede til at 
deltage i denne gode sag. 

Vi mødtes ved aktivitetscentret (den gamle brugs) kl. l 0.00 
om formiddagen. Vi havde fået nogle ting af Naturfred
ningsforeningen: Sække, poser, arbejdshandsker og en en
kelt gul vest med påtryk, der blev udleveret til de frem
mødte. 

Vi gik ad flere ruter: 

• Et hold startede ved Fakta/Netto for at samle affald. 
Bagefter gik gruppen ad Gl. Kirkevej. 

• Et hold gik ad Egebjergvej helt op omkring buslom
men, og herefter ad Gl. Egebjergvej og Skovvej helt 
ned til søen. 

• Et hold tog turen ad Grusdalsvej, Vandværksvej, 
Skovvej og ned til søen. 

Her blev der også samlet affald på parkeringspladsen/plad
sen med bænke og borde. Det der overraskede os mest var 
nok at opleve, hvor mange cigaretskodder der lå omkring 
bordene. 

Når man tænker på, hvor mange år det tager naturen at 
nedbryde et cigaretskod, er det helt skræmmende at samle 
så mange op. Mens vi var der, talte vi meget om, hvordan 
man kan komme dette til livs. Et forslag var at sætte nogle 
cementrør op med strandsand i, så det kan være det bliver 
gennemført. Disse skal dog tømmes/renses af og til. 

Ved søen mødtes vi til sidst og spiste en sandwich, fik en øl 
eller vand og en hyggelig snak. Vi var så heldige, at vejret 
var med os, solen,?k;innede fra en (næste;n) skyfri himmel. 

...i · 

Alt i alt havde vi en god dag. Vi hyggede os, mens vi sam
lede alt muligt affald op. Vi var ikke så mange, som vi kun
ne ønske, men en indsats fik de fremmødte dog ydet. Vi 
samlede en halv snes sække med affald, men kender ikke 
resultatet af vejningen af affaldet. Vi gjorde i hvert fald en 
god indsats for vores natur. 

Næste gang der bliver arrangeret en sådan tur, kan vi kun 
opfordre mange flere til at deltage, og tag gerne børnene og/ 
eller hunden med. 

_-
- - - ~ --- -- 1---- --
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Hanstccl-Egeh_jerg Lokalr· Borgermøde om forslag til lokalplan for boliger på Egeb_jerggårdsvej 
----Af Leif H. Kristensen 

IB3@1I}E~00 @m f@ira~1 wl TI@lwJP)TI~ 
f@r Th>@lli11®1I' JP)i IE1®Tu>j~OOw®j 
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Borgermødet d.12 maj kl 19.00. på Egebakken, var 
noget af et tilløbsstykke, ca. 80 personer, deriblandt 
flere byrådsmedlemmer var ankommet til det af 

Lokalrådet Hansted-Egebjerg indkaldte møde angående 
lokalplan 2015-2 Egebjerggårdsvej . Formanden for lokal
rådet Yvonne A. Christiansen bød velkommen til mødet og 
udtrykte sin glæde over, at så mange borgere havde valgt at 
møde op denne aften. Fonnanden bød velkommen til de to 
repræsentanter fra Horsens kommune Sanne Wenzel Jes
persen fra Plan og By afdelingen og N iels Christian Mik
kelsen fra Affald og Trafik afdelingen. Formanden bragte 
bestyrel sens forslag om aftenens mødedirigent Hans Thom
sen i forslag, dette godtog forsamlingen, og Hans Thomsen 
gav derefter ordet til, planlægger Sanne W. .Jespersen. 

Oplægget fra Kommunens repræsentanter blev fremlagt/ 
vist ved overheads og forklaring omkring den planlagte ud-

Jl 

Der var stor spmgelyst. 
Foto: Martin Ra\'11 - Horsens Folkt'blad 

stykning af Egebjerggårds mar
ker beliggende nord /nordvest 
for Skovvej/GI. Egebjergvej. 
Efter en grundig gennemgang 
af planerne for udstykningen, 
gennemgik Niels C. Mikkelsen 
planerne for trafikken til og fra 
det nye udstykningsområde. De 
eksisterende veje i Egebjerg, 
såsom Skovvej, Østerhøjsvej, 
Vesterhøjsvej og Gl. Egebjerg
vej , og deres beboere er ikke 
gearet til, og det er ikke hen
sigtsmæssigt eller forsvarligt at 
lede den kommende trafik der 
igennem. Det vil derfor kræve 
en ny stamvej fra den nye ud-

stykning, som føres ud i den gamle hovedvej A 10 den nu
værende Egebjergvej/busvej, lidt nord for det sidste hus på 
vejen ejet af Kent Holm. Efter gennemgangen af planerne 
var der en ko1i pause med uddeling af en vand eller øl, og 
snak mellem deltagerne, inden mødet fo1isatte med spørgs
mål fra deltagerne i salen. 

Selve udstykningen var ikke det store stridsspørgsmål. Der 
blev spurgt ind til vandafledning fra området, som deler sig 
i et fald mod vest og øst. Overfladevandet ledes til to bas
siner, det ene ved mosen mod vest og det andet på sydsiden 
af Skovvej . Det der optog flere af de deltagende var place
ringen af stamvejen Egebjerggårdsvej, og dens tilslutning 
i Egebjergvej. Det medførte stor debat af flere i salen, som 
ønskede tilslutningen rykket nord for mosen, så den ikke 
berørte de tre grundejere, som skal aflevere jord til vejen, 
såfremt vejen skal udmunde syd om mosen, samt at man 
mente, at ved at rykke vejen til nord for mosen, ville man 

Borgmester Peter Sørensen fulgte mødetft-a bagerste række. 
Foto: Mar/in Ram - Horsens Folkeblad 



slå to fluer med et smæk ved den videre udstylming af om
rådet, som helt sikkert er på vej i de kommende år. Der blev 
også udtrykt stor skuffelse fra de berørte grundejere af, at 
de ikke var var blevet kontaktet af Horsens kommune om 
de udstykningsplaner, som var for området. N C Mikkelsen 
fra kommunen redegjorde derfor ved overheads, hvilke tre 
scenarier af vejføringer, der kunne komme på tale, og de 
økonomiske aspekter, der ville være ved de tre eksempler 
af udføringen af nævnte stamvej . 

Det medførte også en debat af flere fra salen, at nye beboere 
til Egebjergområdet skal føle sig velkommen, og at den nye 
bydel ikke skal ligge, som en enklave for sig selv uden for 
området af det nuværende Egebjerg. Der blev udtrykt be
kymring omkring, at den nuværende udsigt mod højdedra
gene mod Ejer Bavnehøj ville blive frataget de nuværende 

Kortbilag Horsens Kommune 

~.i.. 1 "1-'-~~u;,..u,o 
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L__ 
Planlægger ved Horsens Kommune Sanne Wenzel Jespersen i 
diskussion med Leif Kristensen. Foto: Mar1i11 Rav11 - Horsens i'olkeblad 

beboere, ved at der plantes læbælte med høje træer ved den 
nye udstykning. Samt ret så væsentligt om skovbyggelinjen 
på 300 meter skal overholdes, eller om man får dispensa
t ion til en linje på 30 meter, som man har med i planlægnin
gen af udstykningen. 

Hans Thomsen, der styrede mødet roligt og myndigt, luk
kede debatten og gav det sidste ord til formanden for lo
kalrådet Yvonne A. Christiansen, som takkede for et godt 
møde og for alle spørgsmålene fra salen. Og endnu engang 
for det store fremmøde. 

Konklusionen på mødet må være, at beboerne herude i om
rådet opfordrer Horsens kommune til, at trafikken på Ege
bjergvej i sin fulde længde fra Hansted i syd til den nye 
udmunding af Egebjerggårdsvej i nord, samt runddelen ved 
skolen og Rådvedvej med indkøbscentret gøres mere sik
kert at færdes på for alle trafikanter, og især for ældre og 
børn der færdes frem og tilbage fra børnehave og skolen og 
Egebakken. Desuden vil en gang- og cykelsti fra Skovvej 
ind i den nye udstykning også være godt. 

For mit eget vedkommende vil jeg sige, som er født i Han
sted og levet mit voksne liv i Egebjerg, at jeg har set områ
det/landskabet forandre sig. Tænker på det, når jeg står på 
kirkegården og ser mod vest og nord mod Hansted skov, det 
der for år tilbage var bølgendekormarker, gule raps marker 
eller marker med køer, ja det er i dag flotte huse med røde 
og sorte tage. Plejecentret Egebakken ligger flot og knejser 
på bakken, jo Egebjerg har forandret sig, det er udviklin
gen, der sker noget, klart at landskabet har forandret sig. 

Når jeg går uden for mit eget hus her på Østerhøjsvej kan 
jeg se marken, hvor udstykningen kommer, som skifter far
ve fra vinter til sommer og en blå himmel mod nord. Det 
er herlighedsværdien med et nyt flot ord. Det er nu ikke 
så dårligt det hele, selv om der kommer huse på markerne 
deroppe mod nord. Det gode vil være mere liv i området 
nye beboere, og så en sidegevinst om vinteren, vi vil nok 
fremover slippe for alle de snedriver, vi har hernede over 
området. Så ja, jeg glæder mig, og jeg er sikker på, at vores 
lokalråd sammen med Horsens kommune nok skal få gen
nemført en sikker vej på Egebjergvej fremover. 



• n ~chjerg Lokalrad 10. april kl. 10 
----- -----

Af Hans Kurt Jacobsen 

n@o ~W)mill tlL n@ 
Jp)Æ1 JB5®Wl®~j 

Sidste år den I 0. april var det 150 årsdagen for Frederik 
Bajer og dragonernes indsats mod prøjserne på Bavne

høj. Det markerede vi ved at opsætte en mindesten og en 
informationstavle på Bavnehøj. 

De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn deltog i 
mindehøjtideligheden, og har senere meddelt, at de frem
over hvert år den 10. april kl. 10 vil møde op på mindeste
det på Bavnehøj og lægge en buket ved mindestenen. Det 
skete så første gang i år. 

Det vil Hansted-Egbjerg Lokalråd også gøre, og alle er 
fremover velkommen på Bavnehøj den l 0. april kl. I 0. 

Lokalrådets formand Yvonne Christiansen lagde en buket 
ved mindestenen 

De Danske Forsvarsbrødre.for Horsens og Omegn lagde 
en buket ved mindestenen 

massageskc51er.dk 
Bedste massøruddannelse på 

markedet 
Aften hold starter 5. august 2015. 
Info-møder: 1. Juni, 16. juni 09 20. juni. 

Væla os fordi: 
• Vi er den ældste og mesterfarne 

massørskole 
• Vi behandler vores elever indi

viduel t 
• Vi er go<m til support både under 

og efter uddannelsl! 
• VI uddanner kun me<t,.kvalitet tor 

• :i•o~~9:; i:';~;:~9
/ fre~drlft 

Jysk Fysiologisk (._ )_., 
Massage Institut ~ 

Nordre strandvej 15 • 8700 Horsens / 
Tilmeldin rin /sms 24 40 00 36 -

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 ½time ............. 300,-
(tilskud fra Danmark) 



Egebjerg Servicecenter ________ ....;;...._____,;;_..;;;... 

Af Hans Kurt Jacobsen 

1E}Ece3fu]~ 
§®ffi©COO®mllt®Jr 

IDllicdlW11®11 
Torsdag den 26. marts var dagen, hvor Egebjerg Ser

vicecenter med det nyetablerede OK benzin anlæg og 
vaskehal blev officielt indviet. Det er noget vi har set frem 
til i Egebjerg. Derfor deltog mange glade mennesker ved 
indvielsen. 
Det er de tre selvejende SuperBrugser i Gedved, Stilling 
og Mårslet, der har investeret 3 millioner kroner i det flotte 
servicecenter. De har vurderet, at servicecenteret vil være 
godt placeret i Egebjerg, hvor mange biler passerer på 
Skanderborgvej, og mange mennesker handler i butikkerne 
på Langagergård. Derfor er der brug for både tankanlæg og 
vaskehal. 

Fo10: Jom Bonde - Østbirk Avis 

De 3 uddelere Troels Laursen fra Mårslet, Brian Fa lken
strøm fra Stilling, der i øvrigt bor i Egebjerg, og Mikael 
Steiniche fra Gedved assisterede borgmester Peter Søren
sen med klipningen af det røde bånd. Mikael Steinniche 
takkede alle for godt arbejde og opbakning omkring opfø
relsen. Borgmesteren ønskede til lykke med anlægget og 
samtidig takkede for initiativet, der havde placeret anlæg
get umiddelbart ved hans bopæl. Borgmesteren udbragte et 
leve for anlægget, og det tog de mange børn ivrigt del i. 



DAGPLEJEN: Besøg af en RIGTIG ambulance 
Af Marianne Hovedskov 

Besøg ®f en RIGTIG amfu>Wanoo 
En onsdag i april fik dagplejen I Egebjerg besøg af en rigtig ambulance med blå blink 

og hylende sirener. 

Oiiii lød det blandt børnene, da de fik øje på ambulancen. 

Børnene fik mulighed for at opleve en ambulance indefra og de modigste fik plaster på 
annen eller knæet. 

Nogle børn prøvede Falck hjelmen og andre fik en tur på båren. 

Der var også mulighed for at "køre" ambulancen og da en lille finger fandt sireneknappen 
fandt vi ud af, hvordan en ambulance lyder tæt på. 

Vi siger tak for en spændende formiddag, som stadig bliver snakket om i dagplejen. 



DAGPLEJEN: Affaldsugen 
Af Karin Hansen 

!dagplejen var vi to som med vores børn samlede affald 
hele ugen. 

Vi gjorde det på vores dejlige gåture i lokalområdet. 
Her er vi samlet for at se resultatet af det vi fandt, der er 
meget forskelligt. 
Cigaretskødeme lod vi være, det var for ulækkert for bør
nene at samle, selvom der var rigtig mange. 
Børnene fik lært at glas, plastic og metal ikke må være i 
naturen, det skal i skraldespanden. 
Når vi er ude at gå en tur og ser noget affald, siger de store 
børn: Det skal i skraldespanden. 
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DAGPLEJEN: Dagplejedag 
Af Karin Hansen 

Dagplejedag afholdes hvert år den an
den onsdag i maj over hele landet. 

Hos os samledes vi i Skovgården, hvor 
vi havde base hele dagen. 

I et flot optog gik vi op til børnehaven 
Kaskelotten. 

Børnene havde refleksveste på og bar
nevogne/klapvognene var flot pyntede 
med flag, blomster og grønne grene. 

Kaskelotten modtog os med musik og 
sang samt lidt godt til ganen. 

Efter en hyggelig tid i børnehaven gik 
vi tilbage til Skovgården. 

Frokosten blev nydt og børnene fik en 
middagslur. 

Vi gjorde klar til forældrenes ankomst, 
hvor vi var vært for forældrekaffe. 

Netto var søde at give os frugt, bageren 
i Egebjerg gav boller, der var også for
ældre der havde bagt. 



Hor!lell!I Love Apotek 
Norretorv2 

8700 Houe11!1 
'fif. 75 62 80 11 

Hovedgård Apotek 
Ørrid"Ievvej 2 

8732 Hovedgård 
'fif. 75 66 10 23 

I\fedicilludlevering og 
Itåndkob 

K..-.gel1 u!let i 
Egebjerg 

Langagergårdvej 5 
8700 Houe115 

l:~ 
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Horsens 
Løve Apotek 

Gratis parkering 
lige ved døren 

VI gør dit byggeri til en god oplevelse 

A Hansted Tømrer- & 
~~nedkerforretning A/S 

IA.n~tj•11 , 8700K::iTKn5•Tit: 75656166 P.ix, ?S.6568&& • .....,._w..h.n.niiPlid.DCt 
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Ugentlige aktiviteter sommer 

Formand Arne Jensen 
Tlf. 40 12 90 43 
ame.jen@fiberpost.dk 

Næstformand Lissi Voss Jepsen 
Tlf. 27 14 53 96 
lissivoss@stofanet.dk 

Kasserer Elisabeth Pedersen 
Tlf. 30 88 25 20 
elisabeth.ped@fibermail.dk 

Medlem Bernt Striboll 
Tlf. 75 65 62 66 
berntstriboll@stofanet.dk 

Medlem Jens Heering 
Tlf. 75 65 64 41 / 2247 76 93 
jens.heering@gmail.com 

Aktivitetsmedarbejder D01te Strunge 
Tlf. 24959024 
dhs@horsens.dk 

Suppleant Karen Bastholm 
Tlf. 21 212475 
karen bas t@stofanet.dk 

Suppleant Else Bregendahl 
Tlf. 61 39 15 68 
esbregendahl@hotrnail.dk 

IY deri igere oplysninger og tilmeldinger til 

W Aktivitetsmedarbejder Do11e Strunge 24 95 90 24 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
kl. 09.30 Malehold opstart Krolf banen er Holdtræning 

sept. klar kl. 9.00 m/fysioterapeut 
Lokal historisk 
arkiv 1 . torsdag i 
md. 16-18 

kl. 10.00 Stole/sidde Linedance Indendørs Indianerwhist 
gymnastik Engelsk hver 2. Bowling Cykeltræning 

tirsdag opstart motionscykler 
sept. 
Kørestolsskub-
berne 

kl. 12.30 Patcwork opstart 
7. sept. 

kl. 13.00 Glashold Kreativt korthold Kortspil 2. + 4. 
Nørklehold torsdag/md 
opstart sept. 

kl. 13.30 Dart Cykel hold Krofl 
Sangkor Fællestræning 
opstart sept. 13.30 

kl. 14.00 Pentanque 

kl. 14.30 Gudstjeneste 3. 
onsdag i md. 

kl. 15.30 
Ballon Badminton 

kl. 19.00 Banko 1. sept. 

~ ~ 
~l...lt:J LI~ -~ Bestyrelsens adresseliste: ~~ 

Formand: Kristian Pedersen Tlf. 31 95 67 90 
kristian .Qedersen@skolekom.dk 

Næstformand: Lene Bjerge Tlf. 29 80 57 70 
lenebjer@gmail.com 

Kasserer: Jørgen Juul Larsen Tlf. 51 20 51 88 
47larsen@stofanet.dk 

Sekretær: Lise Faber Nielsen Tlf. 29 29 18 13 
faber.nielsen@gmail.com 

Best. Medlem: Bodil Sørensen Tlf. 61 27 63 51 
bgs@kes.dk 

Beboerrepr.: Bodil Andreasen Bolig nr. 17 

Personalerepr.: Dorte Strunge Tlf. 24 95 90 24 
dhs@horsens.dk 

I 

I 



EGEBAKKE. . Aktiviteter 

Petanque 
Ege bakken 

MAN DAG 14.00 -16.00 
Der spi lles i flere hold og vi vægter et hyggeligt samvær 

ALLE ER VELKOMNE 

~ 
~~~ 

1/ 

Der kan bestilles kaffe og kage 20 kr. 

Kontaktperson: Hans Thomsen t lf. 24 80 79 33 

KROLF 
ONSDAG 

BANEN ER KLAR KL.9.00 

Kom og spil krolf på en 12 hullers bane ved 

Ege bakken. 
Fællestræning onsdage kl. 13.30 

Der kan bestilles kaffe og kage 

Man kan spille både formiddag og eftermiddag, der er 
desuden oprettet en nøgleklub, hvor man kan "købe" en 
nøgle, hvilket giver adgang til at spille aften og weekend. 

Kontaktperson: Hans Thomsen TLF. 24 80 79 33 

CYKELHOLD ET 

Ege bakken 
TIRSDAG KL. 13.30 

KOM FRISK - med gode ben! 

Er du glad for at cykle er du velkommen på Egebakkens 

Cykelhold. Vi cykler 15-20 km i et tempo, hvor alle kan 

være med i egnen omkring Egebjerg. 

Efter turen drikker vi kaffe i Cafeen. 

Start : Vi samles uden for Egebakken 

Kontaktperson: Vagn Jensen tlf. 75 65 64 47 

Sæt X i kalenderen 

Busudflugt 
Egebakken 

Torsdag 3.september 
kl. 12.00 til ca. kl.17.00 

Vi arbejder på at arrangere en tur til Christiansfeld med 
rundvisning i byen, evt. mulighed for at købe nogle af de 
berømte honningkager med hjem, samt naturligvis 
eftermiddagskaffe et hyggeligt sted. 

Opslag, tilmelding og pris på Egebakken fra d. 13. august 

Cen:erraaet og Egebao<kens Venner 



EGEBAKKEN: Egebakken 10 års fødselsdagsfest. 19.2.2015. 
Af Leif H. Kristensen 

JE1C91b~m n (Q) ~ if@OOC9Il~m11~ifC9~lt 

Flaget var hejst 

Formanden for Egebakkens venner, 
Kristian Pedersen bød velkommen og 
gav en kort, men fyldestgørende ori
entering om aftenens arrangement. 
Menuen bestod af, gammeldags okse
steg med Waldorff salat bønner og små 
stegte løg, hvide kartofler og masser af 
god sovs. Desserten var citronfroma
ge i en chokoladeform, derefter kaffe 
og småkager. Alt lavet og tilberedt 
i Egebakkens køkken, af personalet 
Margrethe og Ingelise. Dejligt og vel
smagende mad, serveret af bestyrelses
medlemmer fra Egebakkens venner og 
centerrådet. 

Kristian Pedersen fortalte, at under
holdningsmusikken under spisningen 
blev leveret af vores lokale musiker 
Tommy, og at det var besluttet at und
lade den efterfølgende dans, da man 
havde valgt at hente musikeren og 

19. februar 2015 

Hyggepianisten Tommy 

entertaineren Bjarne Lisby til Egebak
ken, for at underholde ved fødsels
dagsfesten. 

Derefter sang vi aftenens første sang 
Egebakkens sang: Egebjergs landskab 
deles af åen. Der ligger Hansted lige så 
smukt. Tekst af: Eva Runge og Mogens 
Kirkegaard. Mel.: Inger Lauritzen. 

Fes tens første taler var Ellen T. 
Schmidt, formand for Velfærds og 
Sundhedsudvalget i Horsens kom
mune. Ellen takkede for invitationen 
til l O års fødselsdagsfesten på Ege bak
ken. Ellen udtalte, at hun havde glædet 
sig til festen, da hun havde set, at der 
ventede festlig underholdning og det jo 
altid er dejligt, når der er mulighed for 
at grine og synge sammen. 

Egebakkens IO år ikke så høj en alder 
endnu! Men alligevel vigtigt at mar-

kere. Ellen huskede tydeligt sin egen 
l O års fødselsdag, det var stort, da hun 
skulle skrive sin egen alder med to cif
re. Så havde hun lige som konsolide
ret sig, syntes hun at huske. Dette har 
Egebakken så gjort for længst, derfor 
et rigtigt stort tillykke til os alle med 
Egebakkens IO års fødselsdag. 

Ellen T. Schmidt gik ti år tilbage, det 
var før kommunesammenlægningen, 
at ved Egebakkens indvielse den 22. 
januar 2005 havde det også været en 
festlig dag, med udstillinger af for
skellig art: Men det, der havde slået 
hende mest var, at musikken dengang 
var leveret af "Tidsfordriv". Som 
første sang, valgte de, at synge Erik 
Grips "Åbent landskab". Jeg har været 
på besøg herude på Egebakken flere 
gange, og det, der har slået mig hver 
gang, er den fantastiske beliggenhed, 



her på bakken, med udsigten ned mod 
Han sted Å, her er virkelig tale om åbne 
vidder. 

Ellen nævnte den store brugerinvol
vering ved byggeriet af Egebakken, 
og hun mente at dette havde haft stor 
indflydelse på, at huset havde den gode 
funktionelle struktur. Den ene del in
deholder IO plejebol iger og en aflast
ningsstue, som er et meget populært 
sted, og derfor næsten også er besat 
hele tiden. I den anden ende er der de 
JO ældre boliger, som samles i midten 
af et meget besøgt aktivitets center. 
Hun nævnte det gode samarbejde, som 
de satte meget pris på, med boligfor
eningen, der ejer bygningerne. Og den 
velfungerende cafe, som hun vidste, at 
ud over det kulinariske også er kendt 
for deres imødekommenhed og gode 
service. For IO år siden kostede en kop 
kaffe 3.50. kr. har jeg læst. Den holder 

Ellen T Schmidt taler 

nok ikke i dag. 

Ved åbningen for 10 år siden blev der 
udtalt at nu var det op til de lokale be-

' 
boere/brugere sammen med de ansatte 
at udfylde rammerne på Egebakken. 
Og det skal jeg love for I har gjort. Jeg 
nævner bare noget af det. 

Den lokale opbakning af Egebakken, 
manifestere sig bl.a. i, at der er knyttet 
55 frivillige til aktivitetscentret, som 
ugentligt besøges af omkring 200 for
skell ige borgere. Bakkekoret har over 
30 medlemmer. Datastuen kører med 
tre hold, der er kreative værksteder, og 
der er motionsholdene. Aktiviteten har 
et tæt samarbejde med Egebjergsko
len, i denne uge har der været tønde
slagning, og spejderne er der også et 
samarbejde med. 

Nævnes skal også Egebakkens venner, 
hvor der er over 200 medlemmer. En 
stor tak til alle jer, der har været med til 
at udfylde rammerne, men i har gjort 
meget mere, i har gjort Egebakken le
vende, fået det til at blomstre her. Ellen 
takkede også personalet, for engageret 
og kompetent arbejdsindsats, uanset 
hvad job de havde. 

Ellen var glad for at ved hjælp afrege-
, ringens Æ ldrepulje 2014 var det blevet 
muligt at ansætte en aktivitetsmedar
bejder, hvor vedkommende tager sig af 
aktiv iteter både i plejeafdelingen og i 
det åbne tilbud. Udvalgets ønske var, 
at der skulle være mere liv på centrene 
om aftenen og i weekenderne. 

Ellen v idste, at der længe havde væ
ret et udtalt ønske om flere boliger til 
Egebakken. Egebjerg er med i betragt-

ningen, hvis det viser s ig, at behovet 
er der, for flere plejeboliger i Horsens 
kommune. Men fremtiden er det, som 
Storm P. sagde, svær at spå om. 

Ellen T. Schmidt sluttede med endnu 
engang, at ønske Egebakken tillykke 
med de ti år, dem er i sørme kommet 
godt igennem, tak fra Horsens kom
mune for samarbejdet med jer alle. 
Derefter udbragte hun et leve for Ege
bakken. 

Næste taler var Mogens Kirkegaard, 
der fortalte om årene forud for bygge
riet af Egebakken, om den gamle riva
lisering mellem Hansted og Egebjerg, 
noget der har stået på, ja nok lige så 
længe, som kirken har været i Hansted. 
At i Hansted havde de pengene, men 
i Egebjerg havde de forstanden, og i 
Rådved havde de hverken det ene eller 
det andet. Denne uenighed kom også 
til udtryk, da centeret skulle bygges. 
Udvalget var valgt på Egebjerg sko
len ved et møde, nogle år før bygge
riet, og bestod af fo lk fra Hansted og 
Eoebiero de kunne ikke enes om pla-o J o, 

ceringen af det nye center. Folkene fra 
Hansted ville havde det skulle bygges 
på Stængervej, . og dem fra Egebjerg 
ville bygge det i Egebjerg, da der var 
flertal i udvalget fra Egebjerg blev cen
tret bygget i Egebjerg, og blev til det 
vi nu kender som Egebakken. Mogens 
pointerede, at der er et udtalt, og bredt 
ønske blandt de ældre her i området, 
at vi gerne vil blive boende her, hvor 
vi har haft vores liv og virke. Derfor 
er det et stort ønske om at der bygges 
flere pleje/ældreboliger, så de ældre 
ikke skal flyttes langt væk ti l andre ste
der i Horsens kommune, som de ingen 
ti lhørsforhold har til. Med et ønske om 
oode år fremover udbragte Mogens b 

Kirkegaard også et leve for Egebak-
ken. 

Derefter talte Dorte Strunge og ud
trykte et tillykke med fødselsdagen til 
Egebakken, hun havde jo ikke været 
med så længe, da hun var tiltrådt lige 
efter påsken i 2014. Hvor hun var så 
heldig at få lov til at arbejde her på 
Egebakken. Men Dorte så tilbage på et 
år, og et aktivitetshus med så meget liv 
og positiv stemning. Et hus med ca. 20 
forskellige aktiviteter i løbet af ugen, 



EGEBAKK · Egebakken 10 års fødselsdagsfest. 19.2.2015. 
Af Leif H. Kristensen 

desuden torsdagscafeerne, og banko i 
løbet måneden, der afholdes af Ege
bakkens venner. Med frivillige tovhol
dere og gennemsnitligt 200-250 besø
gende i løbet af ugen på Egebakken. 

Bemærk de flotte dukker fra Nørkle
holdet, glashavepynt fra glaskunsthol
det, som ved salg giver et overskud til 
Egebakken. Kortfremstillingsholdet er 
ved at lave nyt påskepynt til cafeen, 
som jeg glæder mig til at se. Der hol
des mange fester, med stor opbakning, 
denne fest her, er med en lang venteli
ste, der håber på et afbud fra andre. 

Og inden længe starter sæsonen for 
kørestolsture, busture, Krolf, Petanque 
og cykelholdet ikke at forglemme, som 
sidste år tog turen fra Silkeborg til 
Horsens, som afslutningstur, og som 
"depotmor" har jeg nye planer med 
holdet i år. 

gi imt fra nogle af de aktiviteter, der 
pågår på Egebakken. Dorte opfordrede 
de tilstedeværende til at skrive en lille 
hilsen i bogen. Og ved i hvad, skidt/ 
pyt med at vi bliver ældre, for en af de 
store fordele er, at vi får en masse god 
livserfaring, og bliver bedre til at skel
ne imellem det, der er vigtigt og det, 
der er knap så vigtigt. Og den store op
hobning af livserfaring, buler på nogen 
ud alle steder på kroppen, men det er 
jo fordi, der ikke er plads oppe i hove
det mere. Dorte sluttede med, at sige 
tak for samarbejdet med Centerrådet 
og Egebakkens Venner og alle jer fri
villige både her i aktivitetscenteret og 
nede i plejeboligerne. Endnu engang et 
stort tillykke til Egebakken-Skål. 

Hansted Egebjergs ildsjæl nr. 1. Hans 
Thomsen fortalte, at da Hansted Ho
spitals vem1er blev nedlagt, blev der 
dannet en ny forening, som fik navnet, 
Egebakkens venner. Hans Thomsen 
blev den første fonnand for vennerne, 

Jeg har mødt mange udfordringer, en 
af dem er: "Vi plejer" men i har taget 
godt imod, og har været omstillingspa

og bestred posten igennem 8 år. Den 
rate, som det hedder. Den største æn-

første store opgave var at skaffe pen-
dring af: "Vi plejer" var jo nok ændrin- t·l t køb t k·l N t · kt 

f "'l ·f: k -" •iN . k· ge1a ee · aver. æseproJe 
gen a JU e ro o~too , t1 ytars men , •.. t k ffi t'I 1 t·1 t . . . ,·· . var a · s a e penge 1 en e -ovn 1 a 
1 Januar, der gav 1111g ltdt hug, men som b d d f l h Id t I .. d 
· k · bl. .

1 
"V' 

1 
. ,, . ræn e e mg, som gas o e ave e. 

Jeg nu an sige iver t1 , 1 p eJer I D t · t t t · kt t k f:c . . . . e var ,gen e s or proJe · a s a 1e 
fremtiden. Det har været en deJhg reJse t'I t .C'!l • dk bt 11 t I K . . . . . . penge 1 a rn m ø e 1<0res o e. ø-
mdtII videre og Jeg glæder 1111g ttl, at b t fd 5 I t I t .c: Il · kt . e a e e s o e var e 1æ es proJe 
skulle feJre endnu flere fødselsdage d C t O d t El t I h t . . me en erra e . s o ene ar være · 
sammen med alle I fantastiske menne-
sker, det grå guld. 

Dorte fortalte at hun havde lavet en 
billedbog til Egebakken for 2014, med 

en ubetinget succes, og med de frivil
lige, der gennem hele sommerhalvåret 
kører en ugentlig tur med de beboere, 
der melder s ig for at komme ud i natu-

ren i Hansted Egebjerg området. 

Vennerne har også indkøbt et musik
anlæg, der bruges, når gymnasterne 
træner i cafeteriet om formiddagen, 
og ved andre lej ligheder. Vennerne har 
også investeret i blomsterløg, der er 
sat, flere hundrede løg, rundt om hele 
Egebakken til forskønnelse og glæde 
for beboerne, og brugerne på Egebak
ken. 

Der er ophængt indrammede plakater 
af Egebakkens venners donorer, som 
hyldes på væggen i cafeteriet. Hans 
Thomsen sluttede sin tale med, at han 
fortsat håbede det bedste for Egebak
ken fremover. 

Aftenens sidste taler, var Den tidlige
re centerrådsformand gennem 5 år på 
Egebakken, Johannes Søvang. Johs. 
startede med at sige, at fra han var 
landmand og til i dag, var landbruget 
gået voldsomt tilbage, men det ville 
han undlade at tale om i dagens anled
ning, Da "Knold" en af Egebakkens 
beboere, den tidligere frue, fra gården 
"Petersholm" i Rådved, og Johs. aldrig 
ville blive enige om dette udsagn. Så 
var den lune og humoristiske side, som 
Johs. mestrer, lige som slået an. Johs. 
var rundt omkring det, der var sket i 
hans regeringstid på Egebakken og de 
gode ting, som var lavet for brugerne, 
og alle de aktiviteter, som der er på 
Egebakken. 

Johs. påpegede at vi, der bruger akti
viteterne på Egebakken, aldrig, aldrig 



måtte glemme, at Egebakken er beboernes hjem. Dette skal 
man respektere, og holde sig for øje, pointerede Johs. kraf
tigt. 

Johs. sluttede derefter af med en historie, som er blevet en 
tradition. Den omhandlede en dame, der fiskede fra sin båd, 
og blev taget af fiskerikontrollen. Pointen var: at de begge 
to, havde udstyret med? 

HØSTFEST PÅ EGEBAKKEN 

Sæt X i kalenderen 
TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 17.00 - 21.00 

Tilmelding og pris 

på listen i Cafeen fra 3. sept. 

ALLE ER VELKOMNE 

EGEBAKKENS VENNER 

Entertaineren og visesangeren Bjarne Lisby gav to gange 
40 min. underholdning, afbrudt af kaffen. Bjarne Lisby 
gav en forrygende underholdning til det feststemte publi
kum, som gav store klapsalver og masser af grin tilbage, 
når han fortalte sine vitser, og hvordan vores sprog foran
drer sig i disse tider. Bjarne gav et eksempel på, hvordan 
skulle sangen "En sømand har sin enegang" lyde nu for ti
den, da en sømand, nu om dage hedder "søskibsassistent" 
det ville nok blive lidt svært at synge. 

Af de mange sange og numre, skal blot nævnes to. Denne 
i første afdel ing "Det er nemlig rigtig nok, ja gu er det da 
så" også kendt som "Jeg har en satans kone, en rigtig sur 
agurk" og så, i sidste afd. selvfølgelig Bjarne Lisbys stør
ste succes " De gamle bukser" 

En herlig og dejlig l 0. års fødselsdagsfest på Egebakken 
sluttede med fælles sangen: Livstræets krone, hvor første 
vers lyder: 

Der er så meget, der kan trykke, 
gøre dagen trist og grå. 
Se de folk, der uden lykke 
bare går og går i stå. 
Lad dem lege i livstræets krone, 
lad dem føle, at livet er stort, 
lad dem skue de blå horisonter 
og himmelhvælvingens port. 

DUO CYKEL chauffører søges 
Kunne du tænke dig at blive chauffør på en Duocykel? 
Kunne du tænke dig at tage ældre fra Egebakkens plejeboliger og 
ældreboliger med på en cykeltur? 

Så har vi l el Duocykel, der venter på dig som cl-1auffør! 

Derfor - llar du "sunde" ben, tid og overskud, er det måske dig de 
vemerpå. 

Vi efterlyser mennesker, der er 
glade for at cykle og samtidig har 
lyst til at tage en ældre medborger 

med ud at cykle, s.å de får et ofte 
tiltrængt afbræk i hverdagen og 
kommer ud i nat uren. 

Aktiviteten er ikke bundet af 
bestemte tider, dvs. at du kommer 
når du selv har tid og overskud. 

Du skal blot aftale det med 
Aktivitetsmedarbejder Dorte 
Strunge, når det passer ind i dit -
maske ofte travle program og det 
er natur ligvis også aktivitetscentret, 
der står for klargøring og 

- vedligeholdelse af Duocyklen. 

Hilsen Aktivitetsmedarbejder Dorte Strunge 

dhs@horsens.dk Tlf. 24 95 90 24 
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Kulturfestival 2015 
Af Vibeke Juul 

Frivillige flokkes om seniorfestival 
Horsensegnens Kulturfestival 2015 er 
blevet et tilløbsstykke både for demJ 
der vil yde og nyde 
Frivillige flokkes om at få lov til at give en hjælpende hånd 
med Horsensegnens Kulturfestival 2015 for seniorer, der 
holdes i juni på fem forskellige aktivitetscentre i Horsens 
Kommune. Over 120 frivillige har meldt sig på banen. 

- Noget af festivalens formål er at få flere frivillige på ba
nen, og det er i allerhøjeste grad lykkedes. Over 120 frivil
lige har sagt ja til at give en hånd med til opgaver lige fra 
PR-arbejde til borddækning, billetsalg m.m. Lige nu arbej
der vi på højtryk for at fordele opgaverne, fortæller Kirsten 
Høllsberg Wilkens, der er aktivitetsmedarbejder på Hatting 
Centret og koordinator i festivalens PR-gruppe. 

Hun tilføjer, at de frivilliges interesse afspejler den store 
interesse, der generelt har været for Kulturfestivalen, siden 
den blev holdt første gang i 2013. Her deltog ca. 1000 60+ 
årige i de fem festivaldage. 

Elisabeth Finnerup Rasmussen er en af de mange frivillige, 
som allerede i 2013 vidste, at hun også skulle være med i 
2015. Hun er fotirinsvist involveret i PR-arbejde med at 
planlægge produktion af foldere og plakater m.m.: 

- Det kræver meget forarbejde at skabe rammerne for så 
omfattende en begivenhed, så vi knoklede virkelig i 2013. I 
år er forarbejdet lavet, og tingene glider lidt nemmere. Men 
det er virke I ig stort og spændende at være med til. 

Lissi Voss Jepsen, har sin debut som frivillig i år. 

- Efter at have deltaget i festivalen i 2013 var jeg klar over, 
at j eg bare skulle med som frivillig i 2015. Det er en fan
tastisk festival med masser af aktiviteter og underholdning 
på et godt niveau. 

Programmet for Horsensegnens Kulturfestival 2015 er klar. 
Nogle af højdepunkterne bliver underholdning med den 
klassiske sanger Trine Gadeberg og Kristian Lilholt Trio, et 
foredrag med forfatteren Bjarne Nielsen Brovst og meget 
mere. 

Få mere at vide hos Kirsten Høllsberg Wilkens, Hatting 
Centret, Horsens Kommune på tlf. 24 95 90 33. 

Fakta: 
Horsensegnens Kulturfestival holdes hve1t andet år 

Bag festivalen står aktivitetsmedarbejdere og frivillige i 
aktivitetscentrene Søndergården i Brædstrup, Egebakken 
i Egebjerg, H3tWlg Centret i Hatting,, Tamdrup Centret i 
Lund og Birkebo i Østbirk 

Festivalen foregår på de fem centre 

Formålet med festivalen er at fremme netværk og triv
sel for de 60+ årige, tiltrække nye frivillige og udbrede 
kendskabet til kommunale og foreningsbaserede tilbud i 
området 

Festivalen støttes afVelux Fonden, Brædstrup Humanitær 
Forening, Brædstrup Kultursamvirke, Horsens Folkeblads 
Fond, Familie Hede Nielsens Fond og Horsens Sund By 

Dansere på slap line 
Ældre varmer op til Wild West fest på Hor
sensegnens Kulturfestival. 
Godt nok er der tale om en helt almindelig øvedag på Ple
jecenter Birkebo i Østbirk, men til ære for fotografen er 
danserne iført hvide skjorter, sorte bukser og cowboyhatte 
- med andre ord det dress, som de skal optræde i på Hor
sensegnens Kulturfestivals store Wild West fest. 

Festen foregår på Egebakken i Egebjerg fredag den 19. 
juni fra kl. 18.00-23.00. Pressen er velkommen 

30 dansere fra Tamdrup, Egebakken og Birkebo har siden 
oktober sidste år øvet trinene til linedansen, som er en dan
seform under Country & Western stilen. 

Opvisningen på kulturfestivalen er kulminationen på fem 
dage med masser af aktiviteter og foredrag. 

Men selvom det er sjovt at danse linedanse, så er deltager
nes smil på denne øvedag enten helt væk eller noget stiv
nede. For det er svært. 

Hvor svært er 67-årige Carsten Jensen - eneste hane i kur
ven - mand for at sætte ord på. 

- Man skal koncentrere sig som ind i helvede for at få de 
informationer, vi har siddende oppe i hovedet, ført helt ned 
i fødderne. Det, at se glad ud samtidig, er en hel disciplin 
for sig, som vi også lige skal nå at indøve, inden det går løs, 
fotiæller Carsten, der ikke på nogen måde er en rutineret 
danser. 

Faktisk var det tre af hans venner, som fik ham til at melde 
sig til linedanse. 

- De var alle tre skvattet, og så tænkte jeg, at sådan noget 
bestemt ikke skulle ske for mig. 

Koordineringen af de mange trin - og evnen til at huske 
dem - er da også alle tiders træningsform og ikke kun rent 
kropsligt. Linedanse er også godt for hjernen, mener in
struktøren Diana Busk Sørensen, der står for Senior Line 
Dance i Østbirk. Også når festivalen er slut. 

- Benene har en tendens til at leve deres eget liv. Så det 
kræver træning, træning, træning ....... Heldigvis foregår 
instruktionen på et niveau, så alle kan være med og synes, 
det er sjovt. 

Efter opvisningen fredag aften står menuen på pulled pork 
med tilbehør og applepie. 

Og så skal alle på dansegulvet til tonerne af bandet Thopper 
og Kentucky Zigzag. 

Få mere at vide hos Kirsten Høllsberg Wilkens, Hatting 
Centret, Horsens Kommune på tlf. 24 95 90 33. 



HAN STED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Aktiviteter og program 
Af Margit Henriksen og Lis Stouby 
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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 Q 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 juni - juli - august 2015 

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

Tilmelding senest 19. maj, pris 300 kr. 

Der er afgang kl. 9.30 fra Den Gl. Brugs. 

Tilmeldingen er bindende. 

I juli og august er der ingen aktiviteter. 

GOD SOMMER TIL JER ALLE 

Generalforsamlingen blev afholdt den 21. april. 
Alle der var på valg blev genvalgt. Vi siger tak for den gode tilslutning. 

Vi glæder os til næste sæson, program bliver udelt senere. 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse 

Ruth Jensen Skovgårdsvej I 0 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 298665 01 

Lis Stouby Kærvej 14 23 60 67 88 
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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 
Jens Henrik Hansen Tlf. 22 42 15 44 
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. 75 64 15 25 
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 

.. --.. . .,J.,., KFUM-spejderne i Egebjerg 
A_nette 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 Uhrskov Tlf. 31 10 55 66 
Rådved Borgerforening 
Kenny Jensen, Tlf. 51 98 54 32 
Ungdomsskolen i Egebjerg 

,~ -- -" Ulla Bæk Laursen Tlf. 76 69 06 06 

~F 
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 66175 62 80 08 

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

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

Horsens Løve Apotek 
Nørretorv 2, Horsens Tlf. 75 62 80 11 

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

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

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 VVS Teknik 
Silkeborgvej 282, Horsens Tlf. 60 13 21 32 
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