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Maj er jo en fantastisk dejlig forårsmå-
ned med det dejlige lys og sin frodig-

hed. Derfor synes jeg igen i år, at der måtte 
et billede fra den lysegrønne skov med det 
herlige lys på bladets forside.  
Selv om jeg havde fødselsdag søndag den 
8. maj, måtte jeg jo om eftermiddagen på

CASA Arena for at se AC Horsens spille sig i superligaen. 
En herlig kamp, naturligvis fordi vi vandt. Men også fordi 
det var herligt at være over 4.300 tilskuere på CASA Arena, 
kun hyggeligt med lidt køer for at komme ind på stadion og 
med køer ved salgsboderne. Jeg håber virkelig, at vi bliver 
ligeså mange eller endnu fl ere ved kampene i superligaen. 
Det kan lige være det, der løfter holdet til sejre. Og så er det 
altså herligt at være sammen på stadion og støtte holdet.. 
Og mandag den 9. maj kunne vi så i en fuldkommen ud-
solgt Forum Horsens se Horsens IC vinde danmarksme-
sterskabet i basketball. Jo det går rigtig godt for Horsens. 
Årets konfi rmationer i Hansted kirke fandt sted St. Bededag 
den 22. april. Billeder af de glade konfi rmander kan ses på 
side 30-31.
Helhedsplanen for Hansted-Egebjerg er stadig i en åben 
process, hvor der mulighed for at arbejde videre med de 
forskellige idéer til forbedringer og initiativer. Horsens 
kommune har afholdt en workshop med repræsentanter fra 
foreninger og institutioner i Hansted-Egebjerg. Der er et 
kortfattet resumé af mødet på side 35 
Årets byfest holdes i dagene 14. til 19. juni. Program for 
dagene kan ses på side 4-5. Som et led i byfesten afvikles 
EIF Event forhindringsløb lørdag den 18. juni. Det kan der 
læses om på side 6. 
Frivillighedsgruppen og KFUM spejderne i Egebjerg har 
igen i år arrangeret Sankt Hans i Hansted Skov. Opslag 
herom kan ses på side 23. Vi håber at rigtig mange vil gå 
ned i skoven og være med til at fejre midsommeren og nyde 
samværet.
Fra redaktionen ønsker vi alle en rigtig herlig sommer. Næ-
ste blad udkommer i weekenden 24.-25. september.

Hans Kurt 
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BYFEST I EGEBJERG 2016BYFEST I EGEBJERG 2016

Torsdag den 16. juniTorsdag den 16. juni

Tirsdag den 14. juniTirsdag den 14. juni
Kl. 17.30 KOM TIL ÅBEN TRÆNING I LØBEKLUBBEN
Vi løber fra Egebjerghallen og alle er meget velkommen.

Kl. 19.00 BYVANDRING I HANSTED
Guidet byvandring med Borgmester Peter Sørensen og Leif Kristensen rundt i Hansted. Turen starter og slu  er ved 
Egebjerghallen. E  er turen vil der være mulighed for at købe kaff e og kage, som er sponseret af BKI og KAGEHUSET 
EGEBJERG.

Kl. 16.45  Håndboldkampe i Egebjerghallen
Kom ned og støt holdene fra kl. 16.45.

Kl. 19.00  KOM OG CYKLE MED EIF’S CYKELKLUB 
Med start fra Egebjerghallen, der vil være ruter fra 5 km og op  l 50 km, så alle kan være med.         

EN BYFEST FOR ALLEEN BYFEST FOR ALLE

Onsdag den 15. juniOnsdag den 15. juni

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.

VELKOMMEN TIL BYFEST I EGEBJERG. 
I år byder programmet på en bred vi  e af indslag  l glæde 
for alle. Der er faste tradi  oner med bl.a. den populære 
fællesspisning fredag a  en og det store bankospil søndag. 
Men der er også nye spændende indslag som underhold-
ning af revyholdet og forhindringsløb.
 
Byfesten arrangeres af Egebjerg Idrætsforening, Stø  e-
forening og Ungdomsskolen og igen i år har der været 
stor opbakning fra sponsorer og frivillige, hvilket vi er 
meget taknemmelige for. Uden dem ingen byfest.
 
Byfesten er i dagene den 14. juni  l den 19. juni.
 
Vi håber på deltagelse af ligeså mange glade og festlige 
mennesker som de foregående år.

0 
0 
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Kl. 17.30 FÆLLESSPISNING i telt ved hallen
Grillen er tændt fra kl. 17.30 - 21.00. Køb og sammensæt din 
egen grillede burger eller køb mad i cafeteriet. 
 
Kl. 17.30  19.30 STANGTENNIS PRO
Kom og tæv løs på Stangtennis Pro.

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

Kl. 19.00 - 23.00 ALKOHOLFRI-DISKOTEK
I ungdomsskolen for 5. klasse og ope  er - Entré 10 kr. 
Der vil være kaff e på kanden  l de forældre, der lægger 
vejen forbi.

Kl. 19.30 EGEBJERGMESTERSKAB i høvdingebold
Vi gentager succesen med Egebjergmesterskab i høvding-
ebold, som foregår inde i hallen. Saml et hold på min. 6 
spillere og max.   spillere, hvoraf mindst to skal være børn 

Fredag den 17. juniFredag den 17. juni

Lørdag den 18. juniLørdag den 18. juni

Søndag den 19. juniSøndag den 19. juni

under 12 år. Udklædning er frivilling - kun fantasien sæ  er 
grænser.
Tilmelding på: Egebjergbyfest@gmail.com senest den 10. 
juni - der vil være præmier  l det vindende hold. 

Kl. 21.00 DET LOKALE REVYHOLD underholder i teltet
 
Der kan i løbet af a  enen købes amerikansk lo  eri, hvor der 
er mulighed for at vinde mange fl o  e præmier, bl.a et gave-
kort  l Givskud Zoo på 1.000 kr.

HOVEDGEVINSTERNE ER: 
• Et  gavekort på 5.000 kr.  l a  oldelse af en fest eller 

mad  l festarrangement, sponseret af MADBIKSEN.
DK, Kærvej 4F, Egebjerg  

• En mountainbike  l en værdi af 5.200 kr, sponseret 
af HANSTED AUTOMESTER

• Et årskort  l Fit & Sund  l en værdi af 3.095 kr, spon-
seret af FIT & SUND HORSENS 

Kl. 9.00 MORGENKAFFE - start dagen i teltet med morgenmad.
Spis hvad du kan fra det store morgenbord, som er sponseret 
af BKI, KAGEHUSET, NETTO, REMA og 3 STJERNET. 
Børn 10 kr. og voksne 20 kr.

Kl. 9.30 FODBOLD DAG 
Kom ned og se mange af EIF’s fodboldhold i kamp. 

Kl. 10.00 ÅBENT HUS I UNGDOMSSKOLEN
Horsens Brand og Redning kommer med brandbil, hvor du 
kan afprøve dine evner som brandmand (dog med forbehold 
for udrykning). Der vil være gratis sluchice og popcorn til børn, 
samt mulighed for at prøve funballz, klatrevæg og skakspil.   

Kl. 10.00 - 14.00 LOPPEMARKED VED EGEBJERGHALLEN
Kom og køb/sælg - nyt og gammelt. Et bord koster 50 kr. Der 
er betaling ved tilmelding (se opslag side 40).
Tilmelding kan ske til Karina på karina.goul@gmail.com 
eller på SMS til 25 48 33 18 senest den 13. juni.

Kl. 11.00  13.00 HESTETUR 
Kom og få en tur på hesteryg. 

Kl. 11.00  14.00 STANGTENNIS PRO
Kom og tæv løs på Stangtennis Pro.

Kl. 11.30 GRILLEN ER TÆNDT - Der er mulighed for at købe 
grillpølser, frikadeller og kartoffelsalat, som er sponseret af
FAKTA. 

Kl. 14.00 FORHINDRINGSLØB med MADBIXEN som sponsor
I år med ny rute som deler sig i to og er henholdsvis ca.  5 og 6 
km.  Ruten er fyldt med vand, mudder og mange spændende 
forhindringer. 
Deltagergebyr 60 kr. og All inclusive med mad 90 kr. 
Bindende tilmelding senest den 8. juni på eifevent@yahoo.dk 
samt indbetaling på kt nr. 9211 4583751349 eller 
mobilpay 22 80 43 69.

Kl. 12.30 KÆMPE BANKOSPIL I EGEBJERGHALLEN

Egebjerg IF og Stø  eforeningen a  older det store familie 
bankospil. Der er salg af spilleplader kl. 11.30. 

Der kan også købes amerikansk lotteri, hvor der er masser af 
fl o  e præmier, bl.a et gavekort til DJURS SOMMERLAND 
på 1.000 kr. 

HOVEDGEVINSTERNE ER: 
• 20 kuv. studentermenu til en værdi af 3.580 kr. 

sponseret af VÆRTEN I EGEBJERG HANSTED       
FORSAMLINGSHUS

• 6 timers håndværkerarbejde til en værdi af 3.000 kr. 
sponseret af BYGGEFIRMAET WESTENHOLZ  
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Løbets HOVEDSPONSOR: MADBIXEN
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Som afslutning på en god sæson var U10 håndboldpigerne 
til Humlebi Cup i midten af april. Vi startede med at spille 
tre kampe i Jellinghallen, og det gik rigtig godt. Pigerne 
kæmpede for at vinde, og de spillede godt sammen. 

Da vi var færdige med at spille tidligt lørdag, kunne vi hop-
pe på en bus og nå en tur i badelandet i Brande, som lå i 
nærheden af den skole, vi skulle overnatte på. Badelandet 
var et stort hit, og vi fi k brugt en masse energi, inden vi 
gik hen til Præstelundsskolen, hvor vi blev indkvarteret i et 
klasselokale. Der blev pustet luftmadrasser op (nogle måtte 
ud og hente hjælp hos andre hold, fordi de manglede en 
pumpe) og rullet soveposer ud, og så var pigerne udenfor 
og lege på legepladsen. 

Om aftenen tog vi en bus til Søndermarksskolen i Give, 
hvor vi skulle spise aftensmad. Maden var ikke lige popu-
lær hos alle, men alle fi k noget at spise, og efterfølgende 
var der et stort diskotek i hallen. 

Ved 21 tiden var fl ere af pigerne godt trætte, så vi tog en bus 
tilbage til skolen. Her legede pigerne lidt teater på en scene 
i et fællesrum, før vi gjorde klar til at gå i seng. Efter lidt 
hvisken og småfnisen blev der ro i lokalet. 

Vi fi k æren af at spille den første kamp søndag morgen, så 
vi måtte stå tidligt op og spise morgenmad på skolen, før vi 
gik hen til Brandehallen, hvor vi skulle spille søndagens to 
kampe mod henholdsvis Stensballe og Stilling. Pigerne var 
lidt matte og (forståeligt nok) ikke helt så fyldte med energi 
som dagen før, men de kæmpede stadig godt i kampene. Vi 
var færdige med at spille ved middagstid og kørte så hjem 
til Egebjerg efter en god weekend i håndboldens tegn.

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U10 håndboldpiger - Humlebi Cup og afslutning
Af Linette og Marie

Humlebi Cup Humlebi Cup 
og afslutningog afslutning

Ugen efter stævnet havde vi håndboldafslutning, hvor vi 
var ude og spille mega bordfodbold i Eventcentret. Det er 
selvsagt noget lidt andet end håndbold, og ingen af pigerne 
havde prøvet det før. 

Pigerne tog udfordringen op med stor entusiasme og der 
blev kæmpet om bolden. Vi spillede en lille times tid og der 
blev grint meget undervejs. Vi sluttede af med lidt hygge og 
kørte så hjem igen.

Tak for en god sæson. Vi glæder os til næste sæson☺

Nederst fra venstre - Isabella, Melanie, Luna, Clara, Freja, Ida
Øverst fra venstre: Cecilie, Andrea, Emilia, Selma og Matilde
Fraværende: Laura
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Langfredag blev 5 biler fyldt med glade og forventnings-
fulde U14 håndboldpiger. Første Pitt-stop var McDonald’s 
i Daetgen, hvor frokosten blev indtaget.

Derefter gik turen til Bergedorf-Hamborg, hvor pigerne og 
trænerne blev indkvarteret på en skole. De lidt mere mage-
lige forældre/søskende blev indkvarteret på hotel.

Efter aftensmaden var der velkomstfest, hvor der blev dan-
set, hygget, spottet drenge og snakket med piger fra Zim-
babwe og andre nye bekendtskaber.

Lørdag formiddag stod der shopping på programmet.

Lørdag eftermiddag var pigerne klar til kamp og mødte 
Bezirk Ostbayern. 

Der var mødt talstærkt forældre- og søskendeopbakning op, 
og da pigerne kom på banen var det med Dannebrog og 
klapsalver. 
Det blev lidt op af bakke, da stævnet er uden spil med 
harpiks, der blev tacklet noget mere fysisk, end vi kender, 
og dommerfl øjten udeblev også. 

Derefter var pigerne klar til Dalhems fra Sverige, men her 
kunne vi desværre heller ikke stå distancen (skal dog næv-
nes her at disse 2 hold løb med sejren i hele årgangen til 
stævnet).

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: U14 håndboldtur til Bergedorf-Hamborg i påsken
Af Merete Rasmussen

Håndboldtur til Bergedorf-Hamborg

Vi tilbyder alle former for behandling 

• 
Hos TandlægeHuset Horsens 
arbejder vi sammen, så du 
er sikret den bedst 
mulige behandling 
på et sted. 

... et smil med på ve;en 
Godsbanegade 5, 2. • 8700 Horsens 

info@tandlaegehusethorsens.dk 
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Sidst blev det så De Blauwvingers fra Holland’s tur, og her 
spillede vi os til sejr 17-1☺
 
Skal måske nævnes at vi spillede i samme hal som et U15 
hold fra Hedensted, som havde nogle meget søde og dygtige 
drenge med ♥♥   

Dette resulterede i en 3. plads i puljen og medførte, at der på-
skesøndag skulle spilles i Challange-cup (B-fi nalerunderne).

Lørdag aften blev der plads til en tur i svømmehallen, aftens-
mad og hygge.

Søndag formiddag blev brugt på hygge/afslapning i hallen.

Søndag eftermiddag spillede pigerne første kamp mod Del-
menhorst og vandt med 12-4. Pga. af et udeblevet hold i en 
af de andre puljer, blev den anden kamp mod det samme 
hold, hvor vi vandt 12-7.

Herefter blev det fi naletid. 
Trænerne fi k lidt nerver på, men fi k heldigvis ikke smittet 
pigerne, som fi k spillet sig til sejr 11-3 over Sydsjællands 
Håndboldklub ☺
 
Søndag aften var der præmieoverrækkelse, og tror pigerne 
blev lidt forlegne, da 1000 mennesker klappede af dem, da 
de fi k pokalen og medaljerne overrakt som vinder af Chal-
lange-Cup TILLYKKE MED SEJREN ☺ 

Herefter var der ”Farvel Party”, men de trætte spillere 
havde undergået en forvandling og var blevet til friske 
festdeltagere, så de trætte trænere til sidst måtte sætte 
bremsen i.

Mandag morgen var det en fl ok trætte, men meget glade 
piger, der blev puttet i bilerne og kørt hjem til Egebjerg.

Endnu engang tak til EIF’s støtteforening og Schurs Støtte-
fond, som ydede fl otte bidrag til turen ☺

Tak til piger, trænere, forældre, og søskende for en fantastisk 
god tur ☺ 
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Fællesspisning i hallenFællesspisning i hallen
 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Fællesspisning i hallen

Onsdag den 4. maj blev der afholdt fællesspisning 
i hallen, cafeteriet og klubhuset i Egebjerg. 

Arrangøren var Egebjerg IF, og der var fl ot tilslut-
ning med næsten 140 deltagere. 

Forsamlingshuset leverede god mad til billige 
penge og både forældre og børn nød det gode vejr 
og fi k brændt en masse energi af inde i hallen. 

U13 fodboldpigerne stod for fl ot arrangement af 
drikkevarer, kage og andet godt.

Forreste række fra venstre: Henriette Rasmussen, Camilla Højberg, Nikoline Trust, Nanne Gydensen, Kia Andersen, Mette 
Holm.
Bagerste række fra venstre: træner Jens Gydensen, Mia Daugaard, Signe Duch, Emma Falkenstrøm, Mia Ifversen, Matilde 
Koch, Kirstine Fredslund og træner Morten Therkelsen. 
På billedet mangler Katrine Lunding 

Stort tillykke til U14 håndboldpigerne med 
kredsmesterskabet i A-rækken
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Boksefi t-powerboost holdet startede deres sæson allerede 
først i august, da træningen var baseret på, at opvarmningen 
skulle foregå udendøres i form af løb, øvelser og forhin-
dringer. 

Dette vakte stor begejstring for de fremmødte, da det var 
en god kombination med udendørs opvarmning og derefter 
1 times intensiv træning indendørs. Dog rykkede vi hele 
træningen indendørs efter efterårsferien pga. vejret og lys-
forholdene. 

Vi har gennem hele træningen lagt vægt på, at den enkelte 
skulle have pulsen op, få sved på panden, rørt muskler (som 
måske ikke har været rørt i lang tid), få noget styrke på i 
træningen, kondition og ikke mindst rørt lattermusklerne, 
hvilket vi har prøvet at gøre ved at lægge lidt sjove øvelser 
ind i programmet. 

Vi er blevet mødt af nogle rigtige motiverede boksefi t/ po-
werboost-damer, som er kommet med et fantastisk humør 
og rigtig god energi til træningerne. Vi har ved hjælp af ny-
indkøbte redskaber og nogle gode kurser kunne give en god 
og varierende træning, som vi glæder os til at videreudvikle 
i næste sæson. 

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Boksefi t-powerboost holdet
Af Pia Højberg Andersen

BBokoksefi t-powerboost holdetsefi t-powerboost holdet
Onsdagen inden vinterferien var hallen lukket pga termins-
prøver, og den almindelige træning var afl yst, hvilket vi syn-
tes var ærgerligt, da vi jo også havde træningsfri i vinterfe-
rien - så derfor bookede vi skolens kælder og fi k besøg af en 
funk-danser, som lærte os at danse funk. Dette var en stor, 
men sjov udfordring for mange af os, og vi fi k alle varmen. 

Traditionen tro holdt vi afslutningfest en fredag aften, hvor 
vi hyggede med mad, vin, konkurrencer og godt selskab i 
klubhuset.

Vi vil gerne sige 1000 tak til hele holdet for en rigtig god 
sæson og 1000 tak for den fi ne gave, som vi fi k til festen. 

Der skal også lyde en tak til de, som hjalp til ved gymna-
stikopvisningen. Vi glæder os til at se Jer alle igen til næste 
sæson, hvor der også kommer fart over feltet - og hvis der 
er læser eller to som sidder og tænker: sved på panden, pul-
sen op, styrketræning, social samvær og konditionstræning  
(det hele på et individuelt plan, således at alle uanset form  
får noget ud af det) er noget man kunne tænke sig at være 
en del af ....så skal DU være VELKOMMEN. 

Boksehilsner fra Lone og Pia 
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Arnhem Cup Holland U13 fodboldpiger
Af Hanne og Lene

Arnhem Cup HollandArnhem Cup Holland
Fredag den 13. maj 2016 drog 13 forvent-
ningsfulde og glade fodboldpiger og deres 
træner og trinledere til Arnhem Cup i Hol-
land. Efter en vinter og et forår, hvor pi-
gerne selv havde tjent penge til turen ved 
natstævne, fredagsbod, bod til markedsdag 
og bod til fællesspisning, kom endelig da-
gen hvor vi skulle afsted.
Sammen med hold fra Virup og Odense sat-
te vi kurs - først mod Broen i Hamborg - og 
dernæst stadion i Arnhem.
Vel fremme i Holland blev vi indlogeret på 
skolen hvor vi skulle bo, fi k aftensmad (no-
get MEGA-lækkert aftensmad), fi k pakket 
ud og hygget på værelset.
Første kampdag: Pigernes kampe var først 
over middag, så formiddagen blev brugt på 
shopping. I Lidl blev der shoppet MEGA 
billigt slik og i ”Matas-look-a-like” blev der 
handlet concealer, foundation, BB-cream og 
vandfast mascara. De piger der inden turen 
ikke vidste, hvad nævnte produkter skulle 
bruges til, er nu ved at komme efter det.
Bagefter gjaldt det fodbold. Med en super 
målmand, et tætpakket forsvar, en hurtigtlø-
bende midtbane samt et skudsikkert angreb 
vandt pigerne dagens tre kampe med en 
samlet målscore på 5-0.
Om aftenen var der PARTY. Med nyanskaf-
fet make-up og fi nt tøj blev pigerne trans-
porteret til party i fest-limo’en (læs bussen). 
Nogen fi k danset, andre NÆSTEN fundet 
sig en kæreste mens andre spillede fodbold 
(fordi de ikke måtte gå på legepladsen for 
deres lede ledere).

Anden kampdag: Pigerne skulle spille fi -
nalemellemrunde fra morgenstunden, så det 
var tidligt op og på stadion. To kampe skulle 
vindes inden en eventuel fi nale ventede. 
Endnu en gang viste pigerne hvordan fod-
bold skal spilles når det er bedst, og kampene 
blev vundet med en samlet målscore på 6-0.
FINALE!!! Pigerne spillede og kæmpede 
det bedste de havde lært, trods begyndende 
træthed og ømme ben. Det var 2 x 15 min. 
hvor lederne holdte vejret og udskiftnings-
spillerne heppede og sang. Forløsningen 
kom midt i 2. halvleg, hvor pigerne efter et 
hjørnespark og fl otte frispilninger fi k scoret 
til 1-0.
Dommeren fl øjtede kampen af, pigerne 
sprang hinanden om halsen og jublen var 
stor. Der blev sunget, hvinet og danset. En 
stor og kollektiv indsats af 13 skønne piger, 
havde ført dem til sejr i en stor international 
turnering.
Det var glade og stolte piger, og ikke mindst 
deres træner, der senere fi k hængt medaljer 
om halsen og kunne løfte pokalen. Tillykke 
piger - det gjorde I sgu’ godt.
Men ikke alt var godt sådan en søndag efter-
middag i Arnhem. Pga. pinsen var Lidl 
lukket, og ingen af pigerne havde fået købt 
proviant til turen hjem. Det skabte stor 
frustration hos pigerne, så med ømme ben 
og tunge tasker, måtte vi undersøge øvrige 
indkøbsmuligheder i Arnhem. Og endnu 
en gang tilsmilte lykken os...en lille lokal 
købmand havde åbent, og også han havde 
MEGA-billigt slik.

Om eftermiddagen og aftenen 
blev der hygget på skolen. En 
af pigerne fi k skudt en bold 
på taget (til stor glæde for hende selv, da 
hun ikke vidste hun kunne sparke/skyde så 
højt), en fi k sig en belgisk kæreste, nogle 
fi k lagt make-up mens andre legede diverse 
spørgsmåls-lege. Bedst som vi troede vi 
skulle sove, fi k vi uventet besøg...de belgi-
ske drenge skulle lige sige farvel.
Mandag morgen sang vi fødselsdagssang 
for Mathilde og satte bagefter kurs mod 
Danmark. En fantastisk tur - både fodbold-
mæssigt og socialt - lakkede mod enden.
TAK til jer forældre for at vi måtte låne pi-
gerne hele pinsen.
TAK til Jeppe for din store indsats og måde 
at være på overfor pigerne både på og uden-
for banen. Pigernes sejr og deres sammen-
hold er din fortjeneste.
Og ikke mindst TAK TIL ALLE JER 
PIGER for en fantastisk tur. Det er en 
stor fornøjelse at være sammen med jer. I 
bidrager alle med god fodbold, højt humør 
og I har alle stor betydning for fællesska-
bet på holdet. TAK!
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Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er den 31. maj, den 30. august og den 27. september 2016                                                       

Seneste udtrækninger på medlems numre:
Februar

200 kr. Susanne Trust
100 kr. Poul Falbe Hansen
100 kr. Ruth Rasmussen
  50 kr. Ole Leth
  50 kr. Michael Mikkelsen
  50 kr. Børge Steff ensen
  50 kr. Ellen Thomassen

Marts
200 kr. Bodil Andersen
100 kr. Ulla Jørgensen
100 kr. Fam. Mortensen
   50 kr. Fam. Olesen
   50 kr. Allan Jenkins
   50 kr. Kiss Sørensen
   50 kr. Lea Aabo

April
200 kr. Inge Due Sørensen
100 kr. Birgit Madsen
100 kr. Bodil Sten
   50 kr. Line Tømmerby Olsen
   50 kr. Lene Kock Petersen
   50 kr. Knud Kristensen
   50 kr. Guni Hansen

Egebjerg El Egebjerg/Hansted Forsamlingshus v/ 
Chris Frænde

Hansted Auto v/ 
Morten Therkelsen

Stor tak til månedernes sponsorer:

Egebjerg Hansted Støtteforening EIF
Bestyrelsen:
Formand Kurt Olesen 75 65 64 26
Næstformand/sekretær Evan Pedersen 23 25 64 89
Kasserer Ellen Thomassen 21 64 18 22
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Jensen 20 63 38 21
Bestyrelsesmedlem Jytte Vinter 20 65 48 50

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

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

SENESTE STØTTEBELØB:
Nov: U10 fodbold piger. 
Jan: U10 håndbold piger. 

Se her
Vi vil rigtig gerne have fl ere 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.

Vi har igen haft hyggelige klubaftener med banko, kaff e, kage og lod-
trækninger her i de 3 første måneder, men kunne ønske at fl ere deltog 
til gavn for børn og unge i EIF, der er plads til mange fl ere. 
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.

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
Af Evan Pedersen
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 KFUM SPEJDERNE: Bævere og ulve på tur
Af Villy Mathiasen, bæverleder

Bævere og ulve på turBævere og ulve på tur
Bæver- og ulvespejderne i Egebjerg var på fælles hyttetur 
den 11.-13. marts i Grønnegården ved Bryrup. Ulvene kørte 
derud fredag og havde en fantastisk aften med blandt andet 
løb i mørket efter en forbryder, der ville tage deres hygge-
guf.

Lørdag formiddag lavede ulvene en ny stafet - en kartoff el-
skrællestafet. så kartofl erne til den svenske pølseret, som var 
aftenens menu, var skrællet, da bæverne kom derud lørdag. 

Så da bæverne ankom, og vi havde hejst fl aget, bandt alle 
sammen en vandrende A-buk, som de legede med indtil fro-
kost.

Om eftermiddagen havde vi et lille løb, hvor de skulle lære 
at morse, øve førstehjælp, have mælkekasse stafet, fange 
musefælder og lege hoved, arme og ben på jorden. 

Efter vi havde spist en god pølseret, og de unge ledere hav-
de lavet et godt lejrbål sammen med os, blev Johan væk ude 
i skoven, så vi måtte alle ud for at fi nde ham i mørket og 
efter en lang eftersøgning lykkedes det at fi nde ham, så vi 
alle kunne komme ind i vores soveposer igen i den dejlige 
”kolde” sovesal. 

Søndag skulle vi have alt det hele pakket ned igen og vi 
skulle også nå at lave snobrød med skinke og ost - de smagte 
faktisk godt. 

Efter frokost var det tid til alle- balle og tage fl aget ned, inden 
vi sagde farvel og tak for en rigtig god fællestur i rigtig fl ot 
forårsvejr.

Egebjerg

Tank point 
på dit 

Coop-kort

Bestil et 
OK Benzinkort
på www.ok.dk

Brug dit OK kort
så støtter du spej-
derne i Egebjerg

~ 
~~ 

ROSENBERG 
MALERFIRMA 
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 KFUM SPEJDERNE: Sherlock Holmes tur for juniortroppen
Af Carsten Bai, juniortropleder

Sherlock Holmes turSherlock Holmes tur
Juniortroppens forårstur til Kollen ved 
Urlev havde Sherlock Holmes-tema - 
spejderne skulle uddannes til at blive 
gode detektiver, så de kan overtage fra 
Holmes, når han bliver for gammel.

Midt i marts drog 11 friske juniorspej-
dere og 6 ledere til Kollen ved Urlev. 
Da vi kom var hytten MEGET kold, 
for varmen virkede ikke. Derfor sad vi 
og spiste madpakker i 5 graders kulde. 
Heldigvis kom der gang i varmen efter 
et par opkald til udlejeren. Vi skulle dog 
udenfor i kulden alligevel, for der var 
aftenløb med poster, som patruljerne 
selv have lavet på møderne før - 2-3 fra 
hver patrulje. Små sjove og udfordren-
de opgaver. 

Bagefter gik vi ind i en dejlig varm spise-
sal og fi k gang i spil - Partners, Sequen-
ce, Uno og Danmarksspil. Efter en ti-
mens hygge fi k vi dejlig kage og sluttede 
af med nogle aftensange foran den åbne 
brændeovn, før det var sengetid. Over-
raskende hurtigt var der ro i sovesalene, 
og så kunne lederne få lagt program for 
møderne frem til sommerferien.

Detektiver
Lørdag skulle Fønix lave morgenmad. 
De havde selv bestemt menuen, som 
bl.a. bestod af bacon og egg. Der skul-
le også have været pandekager, men 
Carsten havde glemt at købe mel - øv!

Dagens program bestod af en masse ak-
tiviteter, hvor spejderne skulle øve sig 
i at bruge sanserne gennem kimslege, 
iagttagelsesøvelser, koder, fi nde-vej-
opgaver mv. På nogle opgaver indgik 
også blod, voldsomme sår, røvere, kni-
ve og mystiske spor. Patruljerne blev 
også udfordret i at kunne samarbejde. 
Bl.a. skulle de tænde bål, mens det kun 
var patruljelederen, som måtte tale.

Både frokost og aftensmad var også 
bestemt og lavet af en patrulje, så vi 
rigtig lækker mad.Om aftenen opda-
gede vi pludselig at kagen var væk, og 
måske havde nogen kidnappet Katrine, 
men vi fi k os sneget ind på gernings-
stedet og reddet både kage og Katrine.

Da det blev sengetid, var der også lør-
dag hurtigt ro, så lederne kunne få ro til 
fl ere omgange Sequence, som pigerne 
desværre vandt stort.

Smuglerløb
Søndag morgen havde vi så fået skaf-
fet mel, men så var æggene pludselig 
brugt. Gitte måtte derfor køre til Heden-
sted efter æg, for nu skulle vi altså have 
Fønix´ pandekager til morgenmad.

Efter rengøring havde vi en omgang 
smuglerløb, med Katrine og Carsten 
som de fæle toldere - ja, Katrine var nu 
nok den mest fæle, for hun fandt langt 
mere smuglergodt end Carsten. En times 
sjov leg fi k ende, og vi blev hentet af 
nogle forældre efter en sjov, udfordrende 
og hyggelig tur.

4r 
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Bæverne er ved at tage et kirkemærke og for at få dette mær-
ke, skal bæverne blandt andet kunne fortælle noget om den 
danske folkekirke og have tegnet til nogle fortællinger fra 
biblen.  Derfor var bæverne på besøg i Hansted Kirke i fe-
bruar, hvor sognepræst Tine tog godt imod os.

Tine havde valgt at snakke med bæverne omkring lyset, og 
hvilken betydning lyset kunne have, både fysisk og billed-
ligt talt. Vi tændte alle sammen et stearinlys og satte dem 
i stagerne ved kirkebænkene, og det elektriske lys forblev 
dæmpet.

Derefter talte vi om kirkens indretning og ændring af dør-
åbninger gennem tiden, og hvorfor Jesus sagde ”lad de små 
børn komme til mig” - det var lidt svært for bæverne at for-
stå, at børn ikke havde nogen betydning tilbage i tiden.  Vå-
benhuset og hvorfor det kun var korsridderne, der måtte bære 
sværd inde i kirken, blev også debatteret ivrigt. 

 KFUM SPEJDERNE: Bæverne på besøg i kirken
Af Villy Mathiasen, bæverleder

Bæverne på besøg i kirkenBæverne på besøg i kirken
Hvis der var nogle, som gik forbi kirken om aftenen, ville de 
kunne have hørt en vældig koncert.  Alle bævere fi k lov til at 
spille på orglet, og alle fi k prøvet at spille med fødderne også.

Efter lidt musik var vi en tur rundt om alteret, og så hvad der 
gemte sig bag det, og ligeledes fi k bæverne mulighed for at 
mærke hvor tung en præstekjole egentlig er.  Mathias blev 
brugt som påklædningsdukke, så alle kunne se, hvor mange 
lag Tine har på - også om sommeren.

Vi sluttede af rundt om døbefonten, og alle var glade for, at vi 
ikke blev døbt i middelalderen, hvor barnet blev dyppet helt 
ned i det kolde vand under dåben. Og nu vi stod her, nåede 
vi lige en snak om Moses, og hvorfor han er malet med horn 
i panden.

Vi fi k gennemgået mange punkter til kirkemærket denne aften.  
Bæverne vil gerne takke Tine for den meget spændende aften. 

massageskoler.dk 

Skeletmobilisering Weekenden 17-18-19. juni 

Lægeeksamineret Fysiologisk Massør 
(modul 1) starter 11. august 

• Danmarks ældste & mest kvalitetsbevidste 
massørskole igennem 20 år 

• Alle timer fremmøde på skolen - Ingen 
e-learning 

• Kun kvalificerede undervisere og ortopæd 
kirurg som censor 

• Gratis studiepakke samt lån af klinik under 
uddannelse 

• Kun 8 pr. hold - så ingen overses 

• ;y-, ,-y;,/<.,,..,~,-,n(~ 

Nordre strandvej 15 l 
8700 Horsens 
Tlf. 24400036 



17BROEN Hansted-Egebjerg.dk  JUNI 2016

 KFUM SPEJDERNE: Turnering på Fængslet og Musløb 2016
Af Villy Mathiasen, bæverleder

Musløb 2016Musløb 2016
Af Michelle Bennedbæk Elstrøm

Lørdag morgen troppede seks friske spejdere op for at 
deltage i det årlige musløb. 

I år var det på Tønballe Naturcenter nær Snaptun. Der 
blev dannet en ulvebande med 3 ulve og 3 bævere. Så 
bæverne fi k lov til at være ulv for en dag.

Løbet startede og temaet var Robinson Crusoe. Hjem-
mefra havde de bygget stråhytter af naturmaterialer, 
som var blevet meget fl otte.

På den første post skulle man bygge et telt med et 
stykke stof og pinde, som de fandt i naturen. Den sam-
mensatte ulvebande fungerede rigtig godt og der blev 
samarbejdet massivt. 

De løste og nåede alle poster, og vigtigst af alt havde 
de det sjovt.

Ulvebanden Høge kom på en femteplads, men havde helt 
klart fortjent en førsteplads. De fi k 101 point, hvor første-
pladsen fi k 107, så det har virkelig været et tæt løb.

Turnering på FængsletTurnering på Fængslet
Bæverne fra Egebjerg var den 16. april med på Distrikts-
turneringen ved Fængslet i Horsens. Efter velkomst. hvor 
vi fi k at vide, at vi skulle hjælpe fangevogterne med mange 
forskellige opgaver, blev bæverne sendt ud på 14 forskel-
lige poster, hvor de fx skulle løse en kode, som en fange 
havde skrevet, men som fangevogterne havde opsnappet. 
På en anden post skulle de lave fi ngeraftryk på deres id 
kort, som de havde med hjemmefra. 

Efter de havde været gennem løbet skulle pointene tælles 
op, medens vi andre fi k kage og saftevand. Desværre blev 
det ikke til en præmie denne gang, men alle havde en god 
dag i fi nt vejr - kun med regn den sidste time. Til slut tak 
for en god dag til alle - specielt tak til Signe (forældre), som 
hjalp os hele dagen.
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Troppatruljen Puma og seniorpatruljen Heltehundene deltog i april i kvalifi kationsrunden til DM i Spejd. Begge patruljer 
gik videre og drager først i juni til Houens Odde ved Kolding til fi nalen. Spejderne i Egebjerg ønsker begge patruljer god 
fornøjelse - mon ikke de klarer sig ret godt.

 KFUM SPEJDERNE: DM i Spejd
Af Anette Steensgaard, seniorleder

DM i Spejd

Syn af køretø er op til 3500 kg. 
=D KJ)BILSYN 

-1 Niirii.iiioiiii• ~~ uow ... c ,..,~ 
48 •8700 H-• . 76258700 • - -dk 
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Hjælp - os med fortsat at gøre en forskel 

Hos KFUM-spejderne i Egebjerg er vi rigtige mange børn og voksne, der får en helt 
masse gode oplevelser sammen . Hvis vi fortsat skal sikre hinanden disse oplevelser, 

har vi brug for ekstra frivillige hænder. 

Efter sommerferien mangler vi enhedsledere hos: 
• Ulve (2 .-3. klasse, ugentlig møde - onsdag 18.45-20.15) 

• Junior (4.-5. klasse, ugentlig møde - mandag 19-20.30) 

Fælles for begge er: 
• Enhederne er allerede rigtig godt bemandet med unge leder. Disse har alle 

stor spejdererfarring, og afvikling af aktiviteter er en smal sag for dem. 

• Derfor mangler vi en voksen med/uden spejdererfarring til at være en del af et 

lederteam. De unge ledere mangler hjælp til opgaver som 
o administrative opgaver (eksempelvis ti lmelding til ture) 

o deltagelse i møder i gruppen 
o kontakt mellem enheden og hjemmet 

o arbejde med børn/unge med udgangspunkt i mennesket og naturen . 

--~ De unge i enhederne har allered: stor indsigt i disse emner 

__..;.......:_ _ !c~, og kan med en smule hjælp ogsa varetage dele af dem, men 

~ ~ de har brug for en tovholder. 

Vi kan tilbyde: 
• Fælles oplevelser 

• Rammer, hvor du kan gøre en forskel for mange børn/unge 

• Voksenfællesskab med gode oplevelser 

• Stor opbakning 

• Kurser og inspiration 

• I juniorgrenen har du mulighed for at følge den nuværende enhedsleder frem 
til sommer. 

Hvis dette har fanget din opmærksomhed, og du har lyst til høre mere så kontakt os 
og lad os fortælle mere om detaljerne. 

Gruppeassistent - Kim Rasmussen 
Tlf. - 20701792/mail - kim 1981@hotmail.com ·~ 

\' 
Hvis ikke det lykkedes for os at skaffe hjælp til disse unge assistenter, som allerede 

gør et stort frivilligt stykke arbejde, kan det ende med, at vi må nedlægge de berørte 
enheder og på denne måde desværre skuffe børnene i de aktuelle enheder. Vi håber 

inderligt, at det ikke når dertil og beder dig derfor overveje, hvorvidt du har eller 

kender nogle, der har mulighed for at bidrage, så det kan undgås. 
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 HANSTED-EGEBJERG HUSHOLDNINGSFORENING: Aktiviteter og program
Af Margit Henriksen og Lis Stouby

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse

Ruth Jensen Skovgårdsvej 10 21 15 63 91

Birtha Nielsen Stængervej 32 75 65 64 21

Margit Henriksen Gl. Egebjergvej 2 75 65 63 15

Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 68

Ninna Thomsen Vesterhøjsvej 12 29 86 65 01

Lis Stouby Kærvej 14 23 60 67 88

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

Hansted-Egebjerg Hansted-Egebjerg 
HusholdningsforeningHusholdningsforening

PROGRAM FOR JUNI 2016.

Torsdag den 16. juni går udfl ugten til Mosgaard Museum ved Aarhus.
Herfra går turen videre til Odder, hvor vi fi nder et dejligt sted at spise vores frokost. Vores eftermiddags 
kaff e drikker vi et sted i det blå, herefter går turen hjemad, forventet hjemkomst er ca. kl. 17.00.

Pris 300 kr. pr deltager tilmelding senest 6. juni. 

Afgang fra Egebjerghallens parkeringsplads kl. 9.30 

TILMELDINGEN ER BINDENE.

Hansted-Egebjerg Husholdningsforenings bestyrelse

Ruth Jensen Skovgårdsvej 10 21 15 63 91

Birtha Nielsen Stængervej 32 75 65 64 21

Margit Henriksen Gl. Egebjergvej 2 75 65 63 15

Alice Jensen Tingvadvej 6 75 68 54 68

Lis Stouby Kærvej 14 23 60 67 88

Hansted-Egebjerg Hansted-Egebjerg 
HusholdningsforeningHusholdningsforening

Billederne af de skønne damer ☺ er fra vores 
generalforsamling den 25. april 2016. 

Bestyrelsen forsætte uændret på nær Ninna 
Thomsen der stopper på grund af helbredet. Vi 
takker Ninna for hendes indsats i bestyrelsen 
og ønsker hende alt godt i fremtiden. 
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Fredag den 1. april 2016, havde 105 mennesker en ufor-
glemmelig koncert aften, med Almost Irish. 

Almost Irish er et ungt folkband fra Danmark med erfaring, 
spilleglæde og en helt særlig musikalsk opvækst. Selv samme 
opvækst har bandets fi re medlemmer oplevet i fællesskab, da 
de - som følge af at have samme mor og far - er brødre. 

Almost Irish har en dyb forståelse for den traditionelle irske 
og skotske folkemusik og har den fordel at kende hinanden 
både som musikere og som brødre. Til sammen har de en 
unik energi og spilleglæde på scenen, og deres brede reper-
toire af traditionelle sange og melodier udtrykker fortolk-
ning, kreativitet, fornyelse og respekt for traditionen. 

Almost Irish er dygtige musikere - og ikke mindst fortæl-
lere - og er derfor blevet en respekteret repræsentant for 
folkemusikken.

En stor TAK for en dejlig koncert til både gæster og ikke 
mindst Almost Irish.

Næste større arrangement bliver vores Oktoberfest – så 
husk at melde jer til.

 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Koncert med Almost Irish
Af Bestyrelsen

Koncert med Koncert med 
Almost IrishAlmost Irish

Et stemningsbillede fra selve koncertenEt stemningsbillede fra selve koncerten

Man må jo øve sig lidtMan må jo øve sig lidt

Den hyggelige cafe stemningDen hyggelige cafe stemning

Onsdag den 4. maj lagde Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
lokalerne til et udsolgt og forrygende ølsmagningsarrangement.

For 2. år i træk, var det Torben Mathews, ejeren af den 
engelske Pub i Kolding, der præsenterede os for 8 forskel-
lige øl fra nye egne af verdenen.
 

ØlsmagningØlsmagning
Ølsmagningen var tilsat nye rejse-anekdoter og vittigheder, 
så gæsterne fi k motioneret lattermusklerne. 

Som et ekstra indslag til ølsmagningen, kom en fl ok af lokale 
bryggere fra Egebjerg Bryggerlaug med smagprøver af deres 
sortiment, og fortalte om livet som amatør-bryggere.
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Sankt Hans menu den 23. juni
UD AF HUSET

 
22556734   Æ  

Picnic tallerken: 79,- pr. person Spinat wraps - citron dampet laks - dild cremeCroissant - rejesalatParmaskinke - melonFriskbagt Durumbrød
Hjemmelavet grov sandwich: 45,- pr. personVælg mellem: kylling og bacon – roastbeef med BBQ – skinke og ost – laksesalat 
Frikadeller med kartoffelsalat 45,- pr. person / 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.Betalingsmetode:Bankoverførsel til reg.nr. 7733 / kontonr. 1343655 ellerSwipp 22 55 67 34Regningen betales indenfor 3 dage. Husk at anføre faktura nr.Bestillingen er først gennemført og godkendt, når du modtager en mail med bekræftelse.

 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS:
Af Bestyrelsen

Så starter Banko op igen med masser af præmier.

Bemærk det nu er TIRSDAG 

Første gang er TIRSDAG DEN 4. OKTOBER 
kl. 18.30 i Forsamlingshuset 

 
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 

Lørdag den 29. oktober kl. 18:30

Hey hey baby – Sweet Caroline 
Ein Prosit – Cowboy und Indianer – 
Anton aus Tyrol – Schöne Maid –  
Mr. Tamborine man osv. 

Billetpris 300 kr inkl. spisning
Tilmelding sker ved at kontakte;

Bent Andersen 20 95 58 58
Hans Christensen 25 27 73 49

Erik Kjeldsen 30 37 42 84
Senest den 19. okotober 

Den festlige musik og højt humør 

leveres af Krautseppl og DJ. Heini

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

HUSK
·'J.Cal __ 

=--
~ij@~]@r~H~@~®Uoo f@~m~~~ij®~~® ...... 
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NS 
23. juni 2016 fra kl.17.30 

Båltale af Hans Kurt Jacobsen kl.19.30 



Se også kalenderen på www.hansted-egebjerg.dk, hvor nye aktiviteter kan komme til løbende.
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Hansted kirke

 Søndag d. 5. juni kl. 10.30 
Gudstjeneste   Tine Frisenette 

Søndag d. 12. juni
Ingen gudstjeneste.

Søndag d. 19. juni kl. 10.30 
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 26. juni kl. 17 
Gudstjeneste   Lone Buhl

Søndag d. 24. juli kl. 10.30 
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 31. juli kl. 17 
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 14. august kl. 10.30 
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Onsdag d. 17. august kl. 8-18
Pensionistudfl ugt

Torsdag d. 18. august kl. 17
Konfi rmandindskrivning

Søndag d. 21. august kl. 9 
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Torsdag d. 25. august kl. 15-18
Sommerfest med Hansted kloster

Søndag d. 28. august
Ingen gudstjeneste.

Søndag d. 4. september kl. 10.30 
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 11. september kl. 16
Dåbsjubilæumsgudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 25. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste   Tine Frisenette

Lundum kirke

Egebakken
Onsdag d. 25. maj kl. 14.30
Pinsegudstjeneste   Tine Frisenette

Onsdag d. 15. juni kl. 14.30
Sommerbesøg i præstegården

Onsdag d. 31. august kl. 14.30
Fortælletime med altergang   Tine Frisenette

Onsdag d. 28. september kl. 14.30
Høst gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 19. juni kl. 9
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 10. juli kl. 10.30
Gudstjeneste   Lone Buhl

Søndag d. 7. august kl. 9
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 21. august kl. 10.30
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 4. september kl. 9
Gudstjeneste   Tine Frisenette

Søndag d. 18. september kl. 14
Høstgudstjeneste   Lone Buhl

Søndag d. 25. september kl. 9
Gudstjeneste   Tine Frisenette

         LUNDUM OG HANSTED KIRKER:  GUDSTJENESTER
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Konfi rmandindskrivningKonfi rmandindskrivning
for kommende hold 16/17

Skal man konfi rmeres i 2017, skal man indskri-
ves, og det foregår i Hansted kirke og kirkehus

d. 18 august kl. 17
Der gives information og undervisning og plan for un-
dervisningsgange, samt hvad der ellers måtte være af 

spørgsmål.
HUSK konfi rmationerne i 2017 ligger således,at B og C
klasserne bliver konfi rmeret St. Bededag kl. 9 og 11, og

A klassen lørdagen kl. 10. 
Der vil også være mulighed for konfi rmation i Lundum

kirke, hvis det ønskes.

LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  AKTIVITETER
              

FESTFEST

d. 25 august kl. 15 til ca. 18 
i gården mellem Hansted kloster og Kirkehuset 

Hermed inviteres alle i Hansted, Egebjerg og Lundum til fælles fest arrangeret af Hansted Kloster 
og Hansted kirke. 

Der vil være musik, sang, kor, fællessang, hygge, lidt mad og drikke. Alle er velkomne.
Og det bliver godt vejr!!

Vel mødt
Kirsten Graugaaard (leder af Hansted Kloster) og Tine Frisenette (præst Lundum/Hansted)

Hansted kirke kalkes

~rmq 

IFIE§ll 
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Gudstjenester på Egebakken

Enhver er velkommen

Kaffe kl. 14.00
Gudstjeneste
kl. 14.30

Onsdag 27. marts ingen gudstjeneste
Onsdag 24. april 
Onsdag 29. maj }{

Formand for menighedsrådet i 
Hansted: 

Carl Oluf Madsen 
Hanstedvej 15, 8700 Horsens 

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

Formand for menighedsrådet i 
Lundum: 

Asger Højland Lorentzen
Lundumhedevej 77, 8700 Horsens 

Tlf. 25 43 62 05
Mail: asgerhjland@gmail.com

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

Graver ved 
Lundum kirke og

Hansted kirke
Ole Leth 

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

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

fridag mandag - træff es efter aftale

HUSK! Der er altid mulighed for at få en samtale eller et 
samtale forløb med præsten, hvis man har brug for det.

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

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

Kordegn: Pia Schiønnemann
Mail: pss@km.dk

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

Hansted kirke: 
www.hansted-kirke.dk

Lundum kirke:
www.lundum.dk

LUNDUM KIRKE OG HANSTED KIRKE:  KIRKEOPLYSNINGER

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

Gå ind på vores side Lundum-
Hansted og like og del og 
kommentér, jo fl ere jo bedre!

,.. 
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  Menighedsrådsvalg
              

Det ordinære valg til menighedsråd foregår 2. tirsdag i no-
vember. Som det første skridt frem mod valget afholder det 
siddende menighedsråd et off entligt møde, et såkaldt orien-
teringsmøde.
I år 2016 bliver orienteringsmøderne i langt de fl este af 
landets sogne afholdt den 12. september, og således også 
i Hansted Sogn. Endeligt program for mødet vil blive be-
kendtgjort senere, men reserver allerede nu denne dato.

Hvad laver et menighedsråd.
I Hansted Sogn er rådet valgt for en fi reårig periode og va-
retager opgaver som f. eks. budget, regnskab og bestemmer 
hvad kirkens penge skal bruges til. Endvidere planlægning 
af aktiviteter i kirke og sognehus, det kan være aktivitet 
som foredragsaftner, kirkelig undervisning, koncerter m.m.
Rådet planlægger sammen med præsten, gudstjenester, ad-
ministrer kirkens ejendomme, og sørger for vedligeholdel-
se af bygningsmassen, ansætter kirkens personale og leder 
deres arbejde.
Hvis man kan se sig selv i noget af det her fremførte, kan 
jeg oplyse, at det er et meget interessant, men også til tider 
tidskrævende arbejde at være medlem af et menighedsråd.
Det er det siddende menighedsråds håb, ar der i sognet fi n-
des nogle, som synes det kunne være interessant at deltage 
i det kirkelige arbejde, gerne med nye ideer til at gøre vor 
kirke mere synlig i sognet.

HUSK: DU BESTEMMER; HVAD KIRKEN KAN
Carl Oluf Madsen
formand for Hansted Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2016Menighedsrådsvalg 2016
”du bestemmer, hvad kirken kan”

ANNONCE:

Menighedsråds-
valg 2016

-

Skulle vi ikke snart se at få et nyt Menig-
hedsråd?
Sidder de ikke bare der og æder smørrebrød 
for vores penge?
Kommer de i det hele taget selv i kirken?
-
Stil selv fl ere spørgsmål.
-
Orienterings-og opstillingsmøde i Lundum 
Medborgerhus
Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 19.00

  Lundum Menighedsråd

GMAJm ""' aVMntT 

EGEBJERG 

MALERI=: RMA 
GL. EGEBJERGVEJ S, 8700 HORSENS V/ CHRISTINA NIELSEN 

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

Ring og få et uforpligtende tilbud, jeg kommer gerne forbi 

Telefon 61 39 94 92 
WWW.EGEBJERGMALERFIRMA.DK 

~•••· Danske VVBedemænd 

Kvalificeret hjælp og radgivning ved 
dødsfald - vi kommer gerne hjem til 
Dem - også aften og weekend. 

Gitte Pallisby 
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Sogneudfl ugt til Sogneudfl ugt til 
ViborgViborg

Onsdag d. 17. august 2016

I år går sogneudfl ugten til Viborg. Vi starter, som vi ple-
jer, fra Hansted Kirke kl. 9.00, og turen går direkte til 

Viborg, hvor vi vil være fremme ved domkirken kl. ca. 
10.30.
Inden vi skal se Viborg Domkirke, skal vi lige have vores 
velfortjente kaff e og ostemad. 

Viborg Domkirke er især kendt for sin rige udsmykning 
med freskomalerier udført af Joakim Skovgaard. Vi får 
en rundvisning, hvor vi bliver delt op i to hold, for at alle 
kan få mulighed for at høre, hvad der bliver fortalt.
Efter rundvisningen er der mulighed for at afl ægge Skov-
gaard Museet et besøg, det ligger dør om dør med Dom-
kirken, så vi skal ikke med bussen dertil. Der er ingen 
rundvisning, men det er absolut et besøg værd – vil man 

hellere blive i kirken eller nyde det gode vejr, er det helt 
OK.
Man skal bare kunne nå at hoppe på bussen senest 12.45, 
hvor vi kører til Rindsholm gl. Kro for at spise. Ved kro-
en er der en mindelund for faldne danske soldater, og 
krofatter, der er en gudsbenådet fortæller, vil efter mid-
dagen berette om dengang dansken vog tysken, - det var 
i 1849, og det foregik netop i kroens have.

Efter disse muntre røverhistorier får vi vores kaff e i kro-
en, og derefter går det hjemad. Vi vil være hjemme ved 
Hansted Kirke kl. ca. 16.30.
Og alle disse herligheder koster de sædvanlige 200 kr. 
Da vi af praktiske grunde kun ønsker at køre i én bus, 
begrænser vi deltagerantallet efter først-til-mølle-prin-
cippet. Men der plejer at være plads til alle.
Tilmelding senest tirsdag d. 2. august til Pia på kirkekon-
toret: 75656141 (i kontorets åbningstid) mobil 25702330 
mail: pss@km.dk

LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  AKTIVITETER
 Af Willy Suhr Rasmussen             
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LUNDUM: Tryg Landsby 2016
 Af Willy Suhr Rasmussen

I december 2015 blev alle landsbyer i Horsens Kommu-
ne opfordret til at indsende en ansøgning om deltagelse 

i projekt Tryg Landsby 2016. 4 udvalgte landsbyer ville 
herefter modtage 100.000 kr. hver til i en lokal proces at 
udvikle og gennemføre initiativer, der skaber sammenhold, 
udvikling og tryghed i landsbyen.
I Lundum gik Landsbyrådet, Menighedsrådet og Borger-
foreningen sammen om at lave en ansøgning, - 4 ud af 13 
ansøgninger blev imødekommet, og her iblandt var Lun-
dum.
Bestyrelserne i de lokale foreninger trådte hurtigt sam-
men for at planlægge en proces, hvor alle borgere havde 
mulighed for at deltage og tilkendegive deres holdninger. 
Der blev nedsat en styregruppe, der hurtigt fi k tilnavnet” 
TRYGkogeren”, og det blev besluttet, at alle skulle have en 
personlig indbydelse til opstartsmødet i Medborgerhuset. 
Der skulle stemmes dørklokker.
Der var god tilslutning ved opstartsmødet. Projektet blev 
gennemgået, der var oplæg, inspiration, snak og idéer, og 
til sidst samledes man i arbejdsgrupper efter interesser. Ar-
bejdsgrupperne skulle til næste fællesmøde udvikle deres 
forslag, fi nde priser og lave oplæg.
Mødet startede med fællesspisning, hvor der var fuldt hus, 
hvorefter arbejdsgrupperne fremlagde deres projekter. Og 
de var store, og de var små, de var dyre, og de var billige, 
men det viste sig også, at mange idéer var ganske gratis og 
lige til at gå til. Et par grupper blev slået sammen, og så var 
der fi npudsning inden afstemningen.
Først afholdtes en høring i Medborgerhuset, hvor man kun-
ne spørge ind til de enkelte projekter. Selve afstemningen 
kunne foretages enten ved høringen, pr. brev eller via mail. 
Alle borgere i sognet over 15 år havde 3 stemmer.
I skrivende stund 03.05.16 (deadline for Broen) er stem-
merne optalt med følgende resultat:
1. Smuk by - pladser og bænke ved Medborgerhuset
2. Stier - kort, markering af vandreture
3. Sportsplads - shelter, bænke og bålplads
4. Branding af Lundum - fi lm
5. Branding af Lundum - åben landsby
6. Lave noget sammen - førstehjælpskursus
7. Smuk by - renovering af busskure
8. Smuk by – byportaler
Måske bliver der råd til det hele. TRYG-kogeren træder 
sammen 09.05.16.
  Føljetonen fortsættes i næste nummer

TRYG LANDSBY 2016TRYG LANDSBY 2016
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Rådved Borgerforening
Af Jon Runi Poulsen

Rådved Rådved BorgerforeningBorgerforening
Hjertestarter
I Rådved Borgerforening har vi søgt, 
og fået, tilskud til en hjertestarter. Det 
er Landsbyrådet, som har givet ende-
ligt tilsagn om tilskuddet til hjerte-
starteren med tilhørende opsætning 
og afholdelse af førstehjælpskursus. 
Lokale sponsorer har ligeledes hjulpet 
til økonomisk og med at stille en egnet 
plads til rådighed hvor hjertestarteren 
kan hænge. Vi er glade for den brede 
opbakning der er til projektet og for, at 
det i Rådved bliver endnu mere trygt 
at bo. Borgerforeningen har tidligere 
søgt og fået afslag på en lignende an-
søgning til Tryg Fonden. 

Aff aldsindsamling
I Rådved deltog vi søndag den 17. april 
i Danmarks Naturfredningsforenings 
store aff aldsindsamling. Vi var 15 fri-
villige, der mødtes ved Rådved Ma-
skinfabrik kl. 9.00 til kaff e og rundstyk-
ker. Herefter gik vi i forskellige grup-
per langs Rådvedvej fra Lundumskov 
indtil viadukten og rundkørslen ved 
Egebjerg, på Rådved Kærvej i skoven, 
på Lundumhedevej under motorvejen 
og indtil rundkørslen ved Egebjerg og 
endeligt også på Ålkærgårdvej indtil 
Østbirkvej. Vi fi k samlet meget aff ald 
langs ruterne og afl everede det foran 
Sund By butikken i Horsens til ind-
vejning efterfølgende. En stor tak til 
de fremmødte som alle havde en god 
dag. Det er ærgerligt at se hvor meget 
aff ald, der smides i vores natur men vi 
håber, at vi ved fælles indsats kan være 
med til at holde naturen ren.

Generalforsamling
I Rådved Borgerforening blev der ons-
dag den 9. marts afholdt ordinær ge-
neralforsamling. Der var mødt knap 
25 medlemmer op til det traditionelle 
smørrebrød med efterfølgende gene-
ralforsamling og slutteligt bankospil. 
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på 
valg hvoraf 2 ikke ønskede genvalg. 
Det resulterede i et lidt længere for-
løb med at fi nde 2 der ønskede at stille 
op til posterne, men omsider blev der 
valgt både nye- og rutinerede kræfter.
Der blev på generalforsamlingen frem-
lagt et forslag, der krævede en ændring 
i vedtægterne. Det resulterede i, at den 
ordinære generalforsamling indkaldte 
til en ekstraordinær generalforsamling 
som afholdtes mandag den 11. april. 
Her var der 14 fremmødte, som deltog 
i en livlig debat og gjorde aftenen til et 
minde om, at selv i en mindre landsby 
hersker der stor interesse for både nu- 
og fremtiden.
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HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: 
Af Yvonne A. Christiansen og Hans Kurt Jacobsen

Projekt Ren By
Den 17. april var gennemførte vi endnu en gang projekt 
Ren By, hvor vi fi k samlet ca. 75 kg aff ald. Det var en rigtig 
kold omgang. 
Så godt vi har fritidscenteret på Egebjergvej, her kunne vi 
efter at have gennemført indsamlingen af aff ald varme os 
og nyde en sandwich og en øl/sodavand, som Horsens kom-
mune trakterede os med. 
På billedet er ikke alle indsamlere med, der var mødt fl ere 
end året før, så vi ser frem til næste år og håber, at tenden-
sen fortsætter. Jo fl ere vi er, jo mere kan vi indsamle.
Tak til jer der mødte op. 

Workshop om Helhedsplan for Hansted-
Egebjerg
Torsdag den 17. marts blev der på Horsens Rådhus gennem-
ført en workshop om helhedsplanen for Hansted-Egebjerg. 
Fra kommunen deltog Vibeke Holdt og Helle Laursen. Fra 
Hansted-Egebjerg deltog repræsentanter fra lokalrådet, 
bladet BROEN, Egebakkens Centerråd, Forsamlingshuset, 
Idrætsforeningen og KFUM spejderne.
Det var et virkelig godt møde med mange konstruktive ide-
er til initiativer og til indhold i helhedsplanen.
Vibeke gennemgik, hvor langt vi er kommet med helheds-
planen, og hvilke forslag der indtil nu er kommet til planen. 
Helle fortalte, om hvordan man har arbejdet sammen om 
større projekter i andre byer. Eksemplerne kan bruges som 
inspiration til det videre arbejde, da initiativ og hel- eller 
delfi nansiering til nogle projekter skal komme fra lokalom-
rådet, blandt andet ved søgning af fondsmidler og frivillig 
arbejdskraft.
Til workshoppen var der formuleret fi re emner, som blev 
behandlet af grupperne og derefter priorieteret af deltager-
ne (anført som tal foran teksterne):
A. Hvad mangler der for et gøre Hansted-Egebjerg til et 
bedre sted at bo?
17: Forbedring af idrætsfaciliteterne. F.eks. en mountain-
bike rute i Hansted skov, forbedring af det det fysiske miljø 
i og omkring hallen, udendørs multibane. At unge og gamle 
tænkes sammen i organisationer. At forsamlingshuset og 
hallen arbejder sammen om kulturelle arrangementer, at 
forsamlingshuset lejlighedsvis leverer mad til arrangemen-
ter i hallen, mv. At der tænkes i udviklingsprojekter for 
børn og unge og for 60+’ere.
8: Mere frivillighed. Redaktionsmøderne om Broen kunne 
være samlingssted for frivillige opgaver/arbejde. 
8: Et lille bytorv ved skolen som en markering af et cen-
trum og som et mødested. At grusgraven inddrages i de re-
kreative tilbud i byen.
8: Forbedring af de trafi kale forhold, at takstgrænserne for 
bybusserne ændres, så det bliver billigere at køre til Hor-
sens, samt en forbedret bybusbetjening. 

7: Bedre information om hvad der foregår i Hansted-Ege-
bjerg. F.eks. elektroniske informationstavler ved indfalds-
vejene, bedre viden om hvilke muligheder der er for brug 
af skolen, skiltning af forsamlingshuset.
B. Hvordan skabes et bedre sammenhold i byen?
12: Forbedret kommunikation. Broens kvartalsmøder kan 
være udgangspunkt for foreningernes og organisationers 
idéudvikling, der kan skabes en fælles platform på nettet 
for foreninger, organisationer, spontane grupper og  infor-
mationer kan sendes via nyhedsbrev/email/sms’er.
Fest eller events uden alkohol for unge som alternativ til 
traditionelle fester med alkohol. Fest for frivillige og fæl-
lesspisning.
5: Velkomst til tilfl yttere. Har været afprøvet med stor suc-
ces. Nye beboere bydes velkommen med brochuremateriale 
om foreningsliv osv. arrangement i hallen og/eller Egebak-
ken med div.oplevelser og snak om hal- og klubaktiviteter. 
2: Årlig markedsdag hvor lokale foreninger mv. har en bod, 
og hvor både nye og gamle beboere kan se, hvad de har at 
byde på.
1: Kirken bruges til foredrag
C. Hvordan skabes mere aktivitet og større engagement 
i idræts- og kultur og fritidslivet?
3: Aktiviteter på tværs af klubber/foreninger
3: Projektkonstellation: en gammel – en ny – en udefra. 
Dette er vel i virkeligheden en generel ide til brug ved pro-
jektudvikling.
D. Hvordan fremhæves nærheden til naturom-
råderne?
5: Der laves arrangementer i skoven. Feks gudstjeneste, 
sang og musik. Guidede ture med bilologer eller histori-
kere. Arrangementerne kommunikeres ud.
4: Kort, der viser stier og naturområder
4: Bedre vedligeholdelse af stierne
3: Afmærkning af stierne: ruter, gang- eller cykelsti. 
2: Plancher eller udvikling af QR-koder til oplysning om 
fl ora og fauna, historie mv.



 UNGDOMSSKOLEN:  6. klassefest og meninger

Anders Vittendorf Jensen 
Den er god fordi der var super gode drikkevarer og at man 
kunne spille bordtennis med ens venner og at man kan hygge 
sig sammen med damerne. Der var også mange sjove lege 
med toiletpapir og stopdans. Jeg kom fordi gandalf kom. 

Max Christensen
Jeg kom til festen fordi at jeg ville se hvad det var for noget.
Festen var god fordi at mine venner kom. Jeg er kommet i 
klubben efterfølgende.

meninger fra 6. klassefestmeninger fra 6. klassefest

Fredag den 28. marts, afholdte vi traditionen tro vores årlige 
6. klasse fest. 

Skolens 6. klasser var inviteret, og fremmødet var stort.

Klubrådet som havde planlagt festen, stod klar til at mod-
tage de feststemte deltagere, og de havde lavet en alkoholfri 
drink, som de fi k da de var kommet ind.

De unge fi k muligheden for at se hvad vi har at tilbyde, og 
det blev fl ittig af prøvet, Klubrådet havde også arrangeret 
nogle konkurrencer, stoldans og  limbo,m.m. de vindere der 
blev fundet, fi k en præmie for deres fl otte indsats.

De efterfølgene sidste 4 uger har de været velkommen til at 
komme i klubben. Det vigtigste mål for os er, at se de unge 
har det godt, når de kommer i klubben.

De kan spille play station, wii, alm brætspil, bordtennis, pool, 
computere, se fi lm efter ønske, gå udenfor og spille bold. 

Fest for 6. klasserneFest for 6. klasserne

Eva Fischer
Den var ok men, den kunne have bedre, fordi at der var mange  
der hellere ville hjem og se x-factor. Nogle kom igen bagefter, 
det ødelagde festen lidt. Grunden til at den var god var, fordi at 
der var ikke tvungne lege, men at man selv kunne bestemme 
og fordi der var ting man kunne vinde, hvis man vandt.

6 klassen var god og de var gode til at hygge sig. Der var 
nogle gode ting at spille med fx. bordtennisbord og pool.  
Det var dejlig med en masse damer, og venner.

”



37BROEN Hansted-Egebjerg.dk  JUNI 2016

 UNGDOMSSKOLEN:   UNGDOMSSKOLEN:   UNGDOMSSKOLEN:  Ungdomsskolen i Heide Park

Lørdag den 30. april var ungdomsskolen i Heide Park. Klok-
ken 6 om morgenen mødtes 14 spændte, men trætte unge på 
parkeringspladsen ved skolen. 

Derefter gik turen sydover til Heide Park ca. 70 km syd for 
Hamborg. Vi ankom til parken kl. 10. hvorefter alle gik i gang 
med at prøve de forskellige forlystelser. Parken har ni forskel-
lige rutchebaner og en masse andre forlystelser. 

Den største rutchebane er Collossos, Europas største trærut-
chebane, her fi k vi rigtig vind i håret, hastigheden er 126 km/t. 
Andre spændende rutchebaner vi prøvede var bl.a. Kraken, 
her opleves et ”frit fald” fra 41 meters højde, hvorefter der 
kører igennem vandet under den, så det sprøjter op i 20-30 
meters højde. 

I Desert race banen blev vi sendt af sted fra perronen med en 
voldsom acceleration, 0-100 km/t på 2,4 sek. Det samme som 
en formel 1 bil. Selv om vejret var lidt køligt, men heldigvis 
tørt, skulle vandrutche banen og river rafting banen selvfølge-
lig også prøves.

Kl. 18 mødtes vi alle uden for parken, godt brugte efter en lang 
dag. På vejen hjem i bussen var der højt humør, alle skulle 
fortælle om deres oplevelser, om hvor vildt og fantastisk det 
havde været.

Da vi nåede grænsen, holdte vi dagens sidste stop og der blev 
handlet sodavand og slik i store mængder.

Sidst på aftenen var vi tilbage i Egebjerg efter en uforglem-
melig dag.

Ungdomsskolen Ungdomsskolen 
i Heide Parki Heide Park
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Maya Molly Johansen: 
Vi mødtes kl 08:30, hvor vi spiste morgenmad. efter det 
kørte vi til Gokart. (P.S. hvis I skal derover skal I passe på 
med at køre fuld fart ned af bakken! Jeg kom til at trykke 
speederen i bund, da jeg byttede om på speederen og brem-
sen. Jeg ender med at køre helt ind under de dæk der var i 
siden af vejen. Jeg ender med at smadre hele forskærmen! 
så pas på!). Da vi ankom til Gokart Center var der ca 40 
minutters ventetid. efter alle havde prøvet at køre, skulle 
vi til Århus i Bruuns Galleri. Vi kørte i Ungdomsklubbens 
minibusser, men da vi ankom fi k vi selv lov til at bestem-
me, hvem vi gik sammen med. Jeg gik sammen med Karen 
Tanja, Anna Andersen, Simone Jørgensen, Bergrún Una og 
Emilie Medum, det var vildt hyggeligt. Da vi var færdig i 
Århus tog vi til Horsens Eventcenter, det var også sjovt, 
vi lavede bl,a, lokumsræs og menneskelig bordfodbold, det 
var så hyggeligt. Efter det skulle vi hjem til Egebjerg igen, 
hvor vi skulle spise aftensmad, da vi var færdige, måtte vi 
selv bestemme, hvornår vi ville gå hjem eller blive lidt læn-
gere. Anna, Karen og jeg gik op og spillede fodbold, men 
alt i alt var det en vildt hyggelig dag :)

Victoria: 
Vi mødtes, begge klasser, kl. 8:30 i klubhuset for at spise 
morgenmad. Kl. ca. 9:30 kørte vi hen til gokart centret, for 
selvfølgelig at køre gokart. Det var sjovt, og jeg tror folk 
hyggede sig 

Jeppe, Magnus, Mads og Tobias
Vi startede med fælles morgenmad i klubhuset. Vi havde 
samarbejde med ungdomsskolen, som stillede minibusser 
til rådighed, dem brugte vi til at køre i. Først skulle vi køre 
gokart (selvfølgelig smadrede drengene pigerne). Så kørte 
vi til Århus hvor vores gruppe gik på mcd og spiste mange 
chili Cheese tops.Så gik vi en tur rundt i Bruuns galleri.
Derefter gik vi på Burger King for at få is. Da vi var færdige 
i Århus tog vi til Horsens Eventcenter. Der spillede vi mega 
bordfodbold, lokumsræs, funballz og bungee fodbold. 
Da vi var færdige der, kørte vi tilbage til klubhuset og spiste 
fælles aftensmad (fl ødekartofl er, svinekam og salat) og så 
tog alle hjem.

 UNGDOMSSKOLEN:  Blå mandag

Blå mandagBlå mandag
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 UNGDOMSSKOLEN:   UNGDOMSSKOLEN:   UNGDOMSSKOLEN:   Klubrådet
Af Oda, Lars, Karoline, Alberte, Mikkel, Matilde, Anne og Simon M.

Vi har som klubråd i Egebjerg har været med til at arrangere mange fester og andre arrangementer, som bla. 6.klasses fest, 
julefrokost og slå nissen af tønden, skrevet små tekster til Spot on, og Broen og derudover har vi været ude og besøge andre 
klubber, for at få inspiration til hvad vi kunne forbedre eller eventuelt lave og gøre i vores klub.

Når der skal laves nye ting i klubben så hjælper vi selvfølgelig også til. Vi er også med til at rydde op og hjælpe ved festerne 
og andre arrangementer, og vi laver regler til klubben for at forbedre den mest muligt.

PS. VI HAR VÆRET ET FANTASTISK KLUBRÅD!

KlubrådetKlubrådet

Klubben vil holde åbent fredag den 17. juni og åbent hus lørdag den 18. juni, alle er velkomne til at kigge 
forbi og se hvad vi vi bl.a. kan tilbyde de unge mennesker. Der vil være en masse aktiviteter uden for ung-
domsskolens lokaler hvor bl.a. brand og redning kigger forbi i forbindelse med byfesten.

Kommende aktiviteter i næste sæson vil være løbende at fi nde inde på vores hjemmeside UNGHORSENS.DK 
Egebjerg ellers tjek vores facebookside facebook.com/ungdomsskolen.egebjerg. der kan i også se billeder fra de 
forskellige ting som er sket i løbet af sæsonen.

Vi ser frem til at må have fornøjelsen, at tilbringe afterne i næste sæson med jeres unge.

VI STARTER OP IGEN MANDAG DEN 29. AUGUST KL. 19.00 MED GRILL PØLSER. 

ø, INSERO O uoodomss~olq_Q 

"""'"' t1/!!Jf!.~ 
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DAGPLEJEN: Fastelavn
Af Karin Hansen 

I år holdte Dagplejen fastelavn i Egebjerghallen. 
Vi sang nogle fastelavnssange, førend vi slog katten af tøn-
den. Der var fl otte krigere, tigre, prinsesser og andre fl otte 
kostumer. 
Vi havde to tønder, så børnene slog til tønderne rigtig man-
ge gange. Da vi endelig fi k slået tønderne ned, var der en 
overraskelse deri. Der var rosinpakker og konfetti, som var 
sjov og kaste med.
Vi havde en rigtig hyggelig og anderledes formiddag i hal-
len.

LOPPEMARKED 
Lørdag den 18. juni 
KOM OG KØB/SÆLG - NYT OG GAMMELT 

I forbindelse med byfesten afholdes der loppemarked 
lørdag den 18. juni kl. 10.00 - 14.00 ved Egebjerghallen. 

Et bord koster 50 kr, betaling ved tilmelding 
via mobilepay, swipp eller kontant. 

TILMELDNINCi skal ske til Karina på mail: 
karina.goul@gmail.com eller på 

sms til 25 48 33 18 senest den 13. juni 
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DAGPLEJEN: Aff aldsuge
Af Karin Hansen 

Dagplejere og “deres” børn samlede 
aff ald i uge 15,
Børnene var hurtige til at spotte aff al-
det,
vi samlede ikke cigaretskodder og glas 
som de kunne skære sig på.
Vi talte om at glas, metal og plastic 
ikke må være i naturen, det skal i skral-
despanden.
Det blev til ret meget aff ald i løbet af 
ugen.
Vi vil opfordre alle til at tage deres af-
fald med sig, det klæder ikke vores dej-
lige lokalområde.

Så er kartofl erne lagt i jorden, 
vi håber de snart kommer op ad 
jorden

To dejlige piger nyder hinandens 
selskab. 

VI 111N' dit bMlaari til eo god o~ 

A Hansted Tømrer- & 
D~nedkerforretning A/S 

BAVNEH Ø J 
SOL I DT MURVÆRK 

RING PÅ TELEFON 60 64 03 07 

ELLER SE MERE PÅ WWW.BAVNEBYG.DK 
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CenterrådetCenterrådet på  på 
Egebakken 2016Egebakken 2016
Formand Arne Jensen
Tlf. 40 12 90 43  
arne.jen@fi berpost.dk

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

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

Medlem Jens Heering
Tlf. 75 65 64 41 / 22 47 76 93
jens.heering@gmail.com

Medlem Fritz Calundan
Tlf. 25 31 99 72 

Aktivitetsmedarbejder Dorte Strunge 
Tlf. 24959024 
dhs@horsens.dk 

Suppleant Karen Bastholm
Tlf. 21 21 24 75
karenbast@stofanet.dk

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

Egebakkens Egebakkens VennerVenner
Bestyrelsens adresseliste:

Ugentlige aktiviteter Egebakken

Egebakkens VennerEgebakkens Venner
afholder bankospilafholder bankospil

Tirsdag Tirsdag 
d. 6. septemberd. 6. september

kl. 19.00kl. 19.00
i cafeen på Egebakkeni cafeen på Egebakken

Salg af øl og vand Salg af øl og vand 
Medbring selv kaffeMedbring selv kaffe

Alle er velkomneAlle er velkomne

Formand:  Bodil Gammelmark Sørensen
bgs@kes.dk

Tlf. 6127 6351

Næstformand: Lone Dagnæs Hansen
LoneDagnaes@gmail.com

Tlf. 4044 7570

Kasserer: Jørgen Juul Larsen
47larsen@stofanet.dk 

Tlf. 5120 5188

Sekretær: Lise Faber Nielsen
faber.nielsen@gmail.com

Tlf. 2929 1813

Best. Medlem: Elsebeth Laborn
elpo@dukamail.dk

Tlf. 2670 4332

Beboerrepr.: Edith Stübert

Personalerepr.: Dorte Strunge
dhs@horsens.dk

Tlf. 2495 9024



43BROEN Hansted-Egebjerg.dk  JUNI 2016

EGEBAKKEN: AktiviteterEGEBAKKEN: 

Petanque 
MAN DAG 14.00 -16.00 

Der spill@s i flere og ~old og vi •""~er et hyggeligt samv..r 

ALLE ER VELKOMNE 

Der kan bestilles kaffe og kage 20 kr. 

Kontaktperson: Hans Thomsen tlf. 24 80 79 33 

Egebakken 
TIRSDAG 
13.00 - 16.30 

Der fremslllles figurtlf, 
skåle, opt,æng. smykker og 
perler, kun fantasien sætter 
g,ænser 

T akkftt Yll!lre nogle meget gavmllcle sponsorer. 
Velux, NOfdea og Schi.- fonden, har vi faet kapital til 
al købe en splintflf ny, S'-"8r glasovn. sa har du lyst til 
at preve kræfter med en spændende flitidsinteresse, 
så mDd op og se hvad III laver. 
Man kan komme og deltage de antal gange man har 
lid og lyst, 

Ale er velkomne, bade begyndere og evede 

VI mødes I ak11\/tteten I kælcjeren på Egebarl<en 

Vejledere· Gfdhe Clvistensen IJ .a M 19 68 
Lilly Jensen If. 75 6145 91 
Lissi V Jepsen IJ 27 14 53 96 

Grillfest Egebakken 
TORSDAG DEN 16. JUNI 2016 

Kl. 17.00 - 21.00 

MUSIK: Jan Kjeldsen 

:~:~ ~~=--~: = lfll 
K91111 as allt de andir-t, som ~ t. 
~A~prrl.Of;ft,\ttttdtittl;eel 

MENU: 

❖GRILLSTEGT PAntGIIIS 
❖ KAATOFFEISAIAT 

❖GRØNSAU.T 

❖OESSlRT 

❖KAFFE 

❖Øl. VIN OG VAND KAN KØBES 

❖PRISlSDKR, 

TIIMtll>NING "'l~teol r..i.,l<lt_,, 

kwlo,c Tlndill 3L mol U.00 - 1',00 

On"'°i l, iu,,112,00 - lUXl 

ALLE ER HJUTWG VWtOMHE 

MED Vl:NUG Hil.SEN Clc!fTERIW>ET OG EGEBAKICtNS Vl:NNER 

CYKELHOLDET 

Ege bakken 
TIRSDAG KL. 13.30 

KOM FRISK- med gode ben I 

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 63 32 

Ege bakken 

KROLF 
Onsdag 

BANEN ER KLAR KL.9.00 
Kom 01 spil krolf på en 12 hullers bane ved 

Egebakken. 
Fællestræning onsdage kl. 13.30 

Man ltan spille b~ formlddac ot eftermlddac, der er desuden 
opr«tet en n~ub. hvor main kan•~ en MCfe;, hvØket cf\ier 
adpn1 tll at spi le-Ol aftenen oe Wttkend. 

Kontaktperson: Hans Thomsen Tlf. 24 80 79 33 

Egebakken 

Begynder cykelhold 

Tirsdag 13.30-15.30 

Har du en ganwnel/ny cytel i sku~t som IJ~ til at blive bltet 

STOLEGYMNASTIK 

Ege bakken 

lier kan alle være med, 
også se I\• om man har 
problemer med bentoJet. 
Og man kan sagtens få ron 
sig. selv om man sidder 
ned. 

Mandag 
kl.10.00 - kl.11.00 

Hilsen Aktivitetsmedarb. Dorte 

HØSTFEST PÅ EGEBAKKEN 
TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER 17.00- 21.00 

De to musikanter 

Pris Inkl. Spisning og kaffe: 150,-kr 

Drikkevarer kan købes 

Betaling billetter: 

Onsdag den 7/9 12.00-14.00 

Torsdag den 9/9 12.00-14.00 

TIimeiding på listen I Cafeen fra 29. aui:ust 

EGEBAKKENS VENNER 
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Egebakkens cafeteria var pyntet op 
og om til en festsal, og den var 

fyldt til bristepunktet igen igen. Jeg 
har skrevet dette i mine artikler i fl ere 
år, så jeg vil jo håbe, det snart går op 
for relevante myndigheder, at der er 
brug for en udvidelse af Egebakkens 
lokaler.
De tilmeldte til forårsfesten kom i en 
lind strøm til lokalet, fandt en plads 
ved bordene hyggesnakkede med hin-
anden samt gik rundt og gav hånd til 
alle. Dette er en god skik på Egebak-
ken, når vi mødes der. Drikkevarer 
blev købt, og de var som sædvanligt 
til rimelige priser, selvom vi dog også 
mærker til stigende priser på maden.
Horsens kommunes forvaltning har 
drejet på prisskruen. Det er lidt trist, da 
det måske sætter en begrænsning på, 

hvem der har råd til at deltage, og det 
skulle jo gerne være i fremtiden, som 
før i tiden, at priserne er, så alle pen-
sionister har råd til at deltage. 
Centerrådsformanden på Egebakken, 
Arne Jensen bød velkommen, og hå-
bede at alle havde taget deres forårshu-
mør med, selvom det har og er et kede-
ligt og vådt og koldt forår her i 2016. 
Formanden bød også velkommen til 
musikerne bandet Moonstars, og poin-
terede at Leif nok huskede at han hav-
de lovet at danse den første dans med 
Dorte, aktivitetslederen på Egebakken.
Da Dorte havde svaret på Årsmødet, at 
Moonstar ikke kun var underholdning, 
men også dans. Arne var derfor skrevet 
op til dans nr. 2. Formanden sagde der-
efter, at vi skulle synge sangen ”Kom 
maj du søde milde”, og derefter ville 

vi gå over til de kulinariske retter, som 
køkkenet på Egebakken havde frem-
tryllet til forårsfesten. Rejecocktail 
m. fl utes, og hovedretten, indbagt steg 
med salat og tilbehør, derefter kaff e. 
Helt igennem en dejlig middag med 
hygge og god stemning og fællessang. 
Vi sang en sang som var lavet over et 
potpourri af kendte danske sange, med 
understregning af dele af teksterne, 
som betød at man skulle rejse sig og 
synge de understregede ord, det gav 
en masse moro, men også i særdelshed 
motion.
Dorte Strunge aktivitetslederen på 
Egebakken tog ordet og sagde:” Har 
næsten ikke savnet jer, men alligevel 
dejligt at se jer alle sammen igen og 
tak for hjælpen, mens jeg har været 
på 5 ugers ferie, nu ved jeg næsten, 
hvordan det bliver, når jeg skal til at 
tage min PHD = Pensionist hele dagen, 
glæder mig allerede.
Et privilegium for Max og jeg at være 
sammen med vores 3 voksne drenge, 3 
dejlige svigerdøtre og 3 af livets des-
sert mine børnebørn, i så lang tid.
Vi har svømmet med Delfi ner, rap-
pellet ned gennem vandfald, snorklet 
med farvestrålende fi sk set fl otte Hin-
dutempler, set så meget fl ot natur, spist 
mega god og meget lækkert mad, og 
badevandet er 27 gr. Året rundt, der 
var ved at blive vinter, så vi havde kun, 
temp.  Mellem 26-35 gr.
Vi har bare nydt at være sammen og ef-
ter 3 uger tog de to børnefamilier hjem 
og vi fl øj til Reunion, sammen med vo-
res søn Søren og kæreste Camilla, hvor 

EGEBAKKEN: Forårsfest på Egebakken 28. april 2016
Af Leif H. Kristensen
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vi vandrede ind over bjerge, og over-
nattede i to bjerglandsbyer på ruten, 
som kun har adgang via stien eller he-
likopter. De sidste dage besteg vi ver-
dens 3. mest aktive vulkan, 3, udbrud i 
2015. En fantastisk oplevelse. Derefter 
sendte vi hold 3 Søren og Camilla, til 
Dubai i 3 dage og Max og jeg sluttede 
af med tre dage på et luksus ressort all. 
Inkl.”
Dorte forsatte med: Her kommer lige 
nogle guldkorn fra vores dejlige børn 
om forelskelse og ægteskabet.
I gamle dage sagde man ”jeg elsker 
dig” til folk. Nu behøver man heldig-
vis ikke anstrenge sig så forfærdeligt 
meget længere. Jeg tror det er nok at 
sige ”Kom her” (Holger 8 år)
Du er nødt til at forelske dig, før du bli-
ver gift. Så når du er gift, så skal i bare 
sidde sammen og læse bøger. (Mette 8 
år)
Når man kommer i puberteten foran-
drer kroppen sig så meget, at man næ-
sten ikke kan kende den igen. Drenge-
ne får udvækster, mens pigerne bliver 
blødere, Så begynder man at få øjnene 
op for, at man kan bruge drengene og 
pigerne til forskellige ting. (Anders 9 
år)
Farmor har fortalt, at da hun var lille, 
måtte pigerne sidde med samlede ben. 
I dag tager man det ikke så nøje, om 
man vifter lidt med underlivet. (Joy 9 
år)
Jeg synes kærlighed er godt, så længe 
der ikke er noget i fjernsynet. (Julie 6 
år)
Når man gifter sig, giver man hinan-

den et tavshedsløfte. Hvis man ikke 
holder det, bliver man skilt, og så må 
man dele lamperne og knivene imel-
lem sig, og som regel bliver man ikke 
enige om, hvem der skal have børnene. 
Så må man gå til en børsmægler. Han 
bestemmer, at den ene skal have bør-
nene, og så får den anden et spisebord 
ekstra. (Maria 8 år)
Ægtepar ser tit lykkelige ud, når de 
snakker med andre mennesker. (Elin 8 
år)
Min yngste søn har jo hørt om det med 
fyrre fed og færdig, så hans ordsprog 
til mig på min fødselsdag blev til tres, 
trals og tørstid-Skål. Dette var Dortes 
festtale til os til forårsfesten på Ege-
bakken, og den vakte jubel og store 
klapsalver.
Vi sang en sang mere. ”Optimismen 

længe leve” på fi re vers med noget me-
get sigende ord, uanset om man er ung 
eller gammel, her skal lige gengives 
sidste vers.
Frås i livets glæder. Trøst når nogen 
græder. Elsk det hele-kødeligt-udøde-
ligt og ømt. Glæd dig når din næste, 
fi ndes blandt de bedste. Andres lykke 
luner, og gør livet skønt. Kærlighed til 
livet, det får hjertet til at slå. Kun når 
du er villig til at gi ‘så kan du få. Livet 
er herligt ‘du er noget særligt, længe 
leve lysten til at være til.
Derefter blev der danset til et forry-
gende velspillende og syngende band, 
til klokken var 21.00. Hvor vi sluttede 
med sangen. Skul gammel venskab 
rent forgå. En aften med glade og hyg-
gelige mennesker var slut forårsfesten 
2016 på Egebakken.
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EGEBAKKEN: En aften med Kaj Normann Andersen. Toner Fra Himlen
Af Leif H. Kristensen

Egebakken var igen fyldt til sidste 
plads og udgjorde rammen om en 

festlig og musikalsk aften, med 25 per-
soner i Egebakkekoret i centrum, og 
med deres korleder og musiker Kenny 
Jensen, og hans otte mands orkester 
samt solist/refrænsangerinden Nico-
line. Søndag aften d. 17 april kl 19.00.
Aftenens program bestod af første 
afd. Ni numre med den første sang. 
Man binder os på mund og hånd, som 
blev sunget som fælles sang. Derefter 
tog koret over med sangen. Du gamle 
måne. Første afd. Sluttede med Nico-
line, som sang. Gå med, gå med.
Anden afdeling efter pausen med syv 
numre, som første nummer fællessang. 
Den gamle skærslippers forårssang. 
Der er vel ikke en person over 30 år, 

som ikke kender den, alle i salen på 
Egebakken gjorde kunne man høre.
Koret sang derefter. I dit korte liv. 
Tekst Poul Henningsen:
Med en tekst, man jo så, kan tænke lidt 
over i den verden, vi lever i nu om dage.
Tilgiv jeg si`r et letsindigt ord. Det er 
klogt, at de forstår det straks. Bare en 
hyldest til denne jord. For vi har jo kun 
den samme slags. Verden har nu hadet 
Mer ‘end nok. Vi kan kun besvare med 
at elske. Selv i den jordiske kærlighed 
ligger våben mod et ragnarok. I dit 
korte liv……
Stemningsmelodi: med Nicoline og 
derefter koret med sangen. Lille du og 
nummeret. Hot Hot.
Det var det denne aften var, en forry-

gende aften med gode kendte numre. 
Igen et velsyngende kor, og en sound/
lyd, som lå meget tæt på Teddy Peter-
sens swing orkester, som de spillede 
da nogle af os, som var der i aften var 
unge. 
Aftenen sluttede med fællessangen: 
Jeg har en ven en rigtig sailor. Første 
vers lyder som så: Hører du hende 
den ensomme kvinde, Som nede ved 
havstokkens rand. Sukkende følger de 
vandrende bølger. Og nynner så tyst, 
som hun kan.
Se det var fællessang, som vi kender 
det her i Danmark, med armene under 
sidemanden/kvinden og gyngende fra 
side til side. JO JO! Der er fest og god 
stemning, når man mødes på Egebak-
ken.
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Din lokale
varmeleverandør
• Vejsalt
• Træpiller
• Træbriketter
• Alt i fast brændsel
• Pejsetræ i tårn
• Strøspåner i baller
• Ridebaneflis
• Afdækningsflis
• Snittet Barkflis
• Grillkul og grillbriketter
• Flaskegas
• Industrigasser
• Oplagsplads på 
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