
BROEN 
Hansted-Egebjerg.dk

29. årgang nr. 2 
dec. 2016 - jan. - feb. 2017



BROEN
Hansted-Egebjerg.dk

Bladet udgives som fælles blad for 
21 lokale foreninger og institutioner.  
Det udkommer fire gange om året 
i marts, juni, september og de-
cember. 
Bladet husstandsomdeles gratis 
i Hansted, Egebjerg, Lundum 
og Rådved.

Redaktion:
Layout, ombrydning, annoncer 
Hans Kurt Jacobsen (ansvarshavende 
efter presseloven)  Tlf. 40 37 69 36 
Mail: Broen@hansted-egebjerg.dk 
Mette Andersen, Tlf. 26 35 65 19

Formand Arne Busch Laursen 
Tlf. 20 88 56 26 
Næstformand Jon R. Poulsen  
Tlf. 40 82 24 17
Sekretær Willy Suhr Rasmussen 
Tlf. 51 29 28 49
Kasserer Elsebeth Würtz Jensen 
Tlf. 20 63 38 21

Tryk:
Lundgreen Grafisk A/S, Tlf. 70 27 02 55

Omdeling: 
KFUM Spejderne i Egebjerg 
Tlf. 22 53 62 72

WEB: www.hansted-egebjerg.dk

Stof til næste blad skal sendes til 
hans.kurt@hansted-egebjerg.dk  
senest onsdag den 1. februar 2016.

Foreninger og institutioner tilknyttet 
BROEN og kontaktpersoner fremgår 
af bladets næstsidste side.



3BROEN Hansted-Egebjerg.dk  DECEMBER 2016

Indhold
Solnedgang over Egebjerg .................….. 1

Kolofon og bestyrelse ………..………...… 2

Indhold og Klumme ………………..….…... 3

Egebjerg Idrætsforening EIF ……..……… 4-7

KFUM Spejderne i Egebjerg ……….…….. 8-9

Ungdomsskolen ……………………….…... 10-11

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus …..… 14-15

Dagplejen ………………………………..…... 16-17

Kalenderen …………………….....….……… 18-19

Kirkerne ……………………………..……….. 20-24

Hansted-Egebjerg Lokalråd ……...………. 25-29

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening .. 30

Egebakken ………………………..……........ 31-34

Foreninger og institutioner ………...…….. 35

Oversigt over annoncører .………...……... 35

Her er så årets sidste nummer af BROEN. 
Der er denne gang ikke så mange sider, 

som vi plejer. Det skyldes, at vi ikke har fået 
mere stof denne gang. 
Det giver anledning til at opfordre de frivil-
lige i foreningerne til at få lidt stof med i bla-
det, om det de laver. I kan bare tage nogle få 

billeder og skrive lidt tekst, og sende det med mail til mig, 
så skal vi nok sætte et indlæg op. I fortjener, at vi alle får en 
viden om det værdifulde frivillige arbejde, I udfører. 
Vi har desværre ikke kunnet udnævne en årets borger for 
2016, idet vi ikke har fået nogen forslag. Det har måske 
noget at gøre med, at vi ved for lidt om alt det frivillige 
arbejde, der udføres i foreningerne og institutionerne.
Nu ser vi frem til december med de mange julearrangemen-
ter og nogle fredelige juledage. 
Så hopper vi ind i 2017, hvor januar byder på Forsamlings-
husets Damefrokost for byens damer den 20. januar og Ge-
neralforsamling for byens herrer den 27. januar. Læs mere 
herom side 15. Hansted-Egebjerg lokalråd afholder borger-
møde den 25. januar. Det kan der læses mere om på side 
26 og 27. Og i februar kan vi se frem til Forsamlingshusets 
revy-uge. Så er året allerede godt i gang.
Foreningen BROEN har fået ny formand. Det er Arne 
Busch Laursen, som tidligere har været formand, og som 
nu er indstillet på at tage en tørn mere for bladet.
På forsiden af sidste blad havde vi et billede af høstede 
kornmarker og Danish Crown slagteriet i Egebjerg. Danish 
Crown var så glad for dette billede, at de kvitterede med en 
annonce, der ses her nederst på siden. Og de sender her en 
nytårshilsen til bladets læsere.
Fra redaktionen vil vi også ønske alle læsere, bidragsydere 
og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

www.danishcrown.dk

Danish Crown i Egebjerg takker for den flotte forside i Broens september nummer, 
og ønsker alle Broens læsere et godt og glædeligt 2017.

Danish Crown A/S, Østbirkvej 2, DK-8700 Horsens Tlf. 89 19 19 19
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FÆLLESSPISNING
Vi vil først og fremmest gerne takke for det store 
fremmøde ved vores fællesspisninger, hvor vi sidst 
oplevede et fremmøde på næste 150 gæster. Det er 
en super hyggelig måde at ses lokalt samtidig med at 
aftensmaden er sikret og børnene mødes i fælles leg. 

Vi kan kun opfordre til videre opbakning og bede jer 
alle om at brede budskabet. 

Alle er velkomne og fællesspisningerne slås op på
facebook.com/egebjergif

EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nyt fra Egebjerg IF
Af Bestyrelsen

Nyt fra Egebjerg IF

Egebjerg IF møder kæmpe opbakning fra lokale virksomheder 

 
I efteråret 2016 har vi indgået sponsor og samarbejdsaftaler med 19 virksomheder. 

Med Hybel Huse har vi indgået en hovedsponsor aftale for de næste 2 år. Hybel vil være på maven af alle ungdoms fodbold- og håndboldspillere. 
Ligesom de vil være på foreningens nye klubdragter. 
 
Med Rosenberg Malerfirma har vi indgået en 2 årig aftale ligeledes som sponsor på spillertøj og klubdragt. 
 
Med Sportmaster har vi indgået aftale om køb af tøj og udstyr for de næste 4 år. 
 
I hallen sker der stor udskiftning af skiltene – og der er plads til endnu flere. 
Vi har indgået årsaftale med flg. virksomheder, der får et skilt i Egebjerg hallen: 

Rema1000 Hede Nielsens vej v/ Claus Trust 
Perform A/S 
JUAL Group 
LRP advokat 
Koch og Bjørk 
Odder Fysioterapi 
Skatepro 
Danbolig Horsens 
Form og Farve 
Hansted Autoservice 
Egebjerg Forsamlingshus 
Egebjerg El 
Egebjerg VVS 
Fit & Sund 
Beringshus tandlægerne 
Danske Bank 

Alle virksomheder der har indgået aftale bidrager med 1500,- til Egebjerg IF. 
Mangler din virksomhed? 

 

 

 

 

SPONSORER
Egebjerg IF møder kæmpe opbakning fra lokale virksomheder

I efteråret 2016 har vi indgået sponsor og samarbejdsaftaler med 
19 virksomheder.

Med HYBEL HUSE har vi indgået en hovedsponsor aftale 
for de næste 2 år. HYBEL vil være på maven af alle ungdoms 
fodbold- og håndboldspillere. 

Ligesom de vil være på foreningens nye klubdragter.

Med Rosenberg Malerfirma har vi indgået en 2 årig aftale lige-
ledes som sponsor på spillertøj og klubdragt.

Med Sportmaster har vi indgået aftale om køb af tøj og udstyr 
for de næste 4 år.

I hallen sker der stor udskiftning af skiltene – og der er plads til 
endnu flere. Alle virksomheder der har indgået aftale bidrager 
med 1500,- til Egebjerg IF. 

MANGLER DIN VIRKSOMHED?
 
Vi har indgået årsaftale med flg. virksomheder, der får et skilt i 
Egebjerg hallen:

Perform A/S
JUAL Group
LRP advokat
Koch og Bjørk
Odder Fysioterapi
Skatepro

Danbolig Horsens
Form og Farve
Hansted Autoservice
Egebjerg Forsamlingshus
Egebjerg El

Egebjerg VVS
Fit & Sund
Beringshus tandlægerne
Danske Bank
Rema1000 v/ Claus Trust
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Da vi startede op til efterårssæsonen 
i uge 31 var det med en beslutning 

om kun at tilmelde et hold til efteråret, 
og dermed undlade et U19 hold. Senior-
holdet blev i serie 5, og helt perfekt fik 
vi meget lokale modstandere såsom HB, 
Stensballe, Horsens Freja, Søvind og 
HfS. 
Til første kamp mod HB på hjemmeba-
ne stillede vi kun med 2 seniorspillere, 
nemlig Mathias Bjerg og Adis Suhon-
jic, resten var spillere som i foråret hav-
de spillet på vores U19 hold. Fodbold-
mæssigt spillede vi faktisk en rigtig god 
kamp, men måtte - efter hvad vi synes 
– nøjes med 2-2, men vigtigst så fik vi 
point på kontoen.
3. Runde blev næsten topkamp for os 
efter, at vi ugen forinden havde slået 
Søvind 4-0 på udebane – så hjemme-
kampen mod HfS med gamle divisions-
spillere var pludselig ekstra interessant 
for os. Den fredag aften i perfekt som-
mervejr fik vi også en perfekt start, da 
Aron Hilmarsson bankede et langskud 
i mål efter godt 20 minutters spil. Men 
det var ikke lige den aften, at træerne 
voksede ind i himlen – for inden at vi 
fik set os om, havde HfS scoret fem 
gange – og der resterede stadig 20 mi-
nutter af kampen. Men drengene holdt 
modet oppe, og vi spiller os faktisk godt 

EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Gedved/Egebjerg seniorer
Af Jan Larsen

tilbage i kampen, og fem minutter før 
tid sendte Aron endnu engang bolden i 
mål med et kanonspark.
De sidste to kampe i første runde gav 
et meget skuffende 0-1 nederlag til 
Stensballe, hvilket var meget ufortjent, 
men heldet vendte så ugen efter over 
på vores side, da vi vandt en rigtig 
arbejdssejr med 2-1 på udebane mod 
Horsens Freja.
De første to kampe af anden runde star-
tede så godt, som de kunne, og med to 
sejre på hhv. 7-2 og 7-0 over HB og 
Søvind – så stod vi faktisk en onsdag 
aften på CASA og skulle spille med om 
oprykning til serie 4 mod HfS. Hjem-
meholdet kunne med en sejr sikre sig 
oprykning, men det fik vi i hvert fald 
ødelagt den aften – for vi spillede en 
overbevisende kamp med ro, overblik 
og en super indsats, som resulterede i et 
1-1 resultat.
Med to runder tilbage var vores chance 
nu omkring andenpladsen, men den 
kom vi heller ikke rigtig helt tæt på, idet 
vi sluttede med et par klare nederlag til 
Stensballe og Horsens Freja, hvilket 
gav os en fjerdeplads med 14 point. Alt 
i alt har drengene præsteret meget flot, 
spillet flotte kampe og scoret nogle for-
rygende mål. Over hele efterårssæsonen 
har vi benyttet 24 spillere og med en 

En efterårssæson går på hæld for 
Gedved/Egebjerg seniorer

gennemsnitsalder på 18 år.
Vi scorede 28 mål, hvor topscorerne var 
Aron Hilmarsson med 8 mål, Anders 
Juhl 5 mål, Thomas Larsen 4 mål og 
Lasse Hovgesen med 3 mål.

Nyt træningssæt til drengene
Allerede i foråret talte vi meget om mu-
lighederne for et træningssæt samt en 
træningsdragt til alle vores spillere, og 
her i efteråret blev det til virkelighed.. 
Det økonomiske har vi klaret dels via 
egen betaling, og den resterende del har 
drengene tjent ind til holdet ved at klare 
forskellige opgaver for Gedved IF og 
Egebjerg IF. 
Det at vi kunne præsentere os i samme 
træningstøj til træning var en drøm, men 
en anden tilgang var tillige at komme 
ens klædt til kampe. Adnan Suhonjic har 
i dette været en fantastisk hjælp til at få 
alt det praktiske til at falde i hak – og i 
lørdags kunne vi så samles til en slags 
fotosession.

Afslutning på året
Vi har gennem efteråret været 29 spil-
lere til træning, hvor 15 – 16 spillere 
vel har været til træning i mere 75% af 
alle træningspas – hvilket er meget flot. 
Lige nu slutter vi året af med at deltage 
i Vinterserien for U19 – drenge og her 
har vi endnu fire kampe tilbage.

Afslutningsvis skal der bare lyde en 
tak for en fantastisk indsats til alle 
drengene, hvor vi har spillet mod mod-
standere, som ville kyse os – men I har 
virkelig løftet denne udfordring meget 
flot, og I har gjort jeres til at vise se-
værdig fodbold.

Bagest fra venstre: Adnan Suhonjic, Elias Ølsgaard, Anders Juhl, Simon Mortensen, 
Esben Jensen, Aron Freyr  Hilmarsson, Frederik Koldtoft, Mathias Heitmann, Lasse 
Hovgesen, Ignas Botyrius og Jan Larsen. 
Forrest fra venstre: Jakup Jacobsen, Thomas Larsen, Kristian Olesen, Kasper Christiansen, 
Julius Gosvig, Morten Hjerrild, Haji Dashti, Emil Nielsen og Kevin Viese Højsgaard.

Her ses  et udsnit af vores nye spilletøj.
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EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Horsens Nord U14 og U15
Af Trænerteamet

Horsens Nord U14 og U15 drenge
Har fået nyt spillertøj og vil gerne sige en stor tak til sponsonerne:

Centrum Køreskolen
Det Lille Røgeri
Egebjerg EL
Kagehuset

Kiwi Østbirk
Murerfirmaet Baunehøj
Open Minds
VS Automatic A/S

Billederne fra drengenes tur til Verona cup i Italien i uge 42.

På billeder mangler: Ahmet Khalo, Lau Skovhus, Mathias Højberg, Milad Zada, Nicolai Kjær og Patrick Pedersen

Bagest: Træner Andreas Nørgaard, Alexander Staffe, Rasmus 
Grønskov, Tim Oldenborg, Simon Kilhardt, Nikolaj Valeur, Tobias 
Hansen, Lau Madsen, Christian Juhl og træner Henning Juhl.
Forrest :Karl Leth, Jacob Gedik, Victor Sørensen, Silas Lunds-
gaard, Magnus Anderseb, Frederik Lynggaard og Nick Nielsen.

Bagest: Træner Kim Andersen, Frederik Holm, Rasmus Hansen, 
Andreas Hauch, Rasmus Dam, Kristian Valeur, Jacob Lohmann, 
Magnus Grabow, Jacob Dam og træner Jesper Dam Petersen.
Forrest: Tobias Mølgaard, Rasmus Andreasen, Victor Sørensen, 
Lukas Thomsen, Malthe Hansen, Andreas Hansen.
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Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er den 29. november, den 27. december 2016 og den 31. januar 2017                                                       

Seneste udtrækninger på medlems numre:
August

200 kr. Bodil Andersen
100 kr. Knus Kristensen
100 kr. Edel Blomstrøm
  50 kr. Kirsten Hansen
  50 kr. Lis Kjærsgård
  50 kr. Ina Nielsen
  50 kr. Mogens Rosendahl

September
200 kr. Jette Holst
100 kr. Palle Nielsen
100 kr. Mariane Thomsen
   50 kr. Bente Steffesen
   50 kr. Sofie og Søren Steensen
   50 kr. Hans Tomassen
   50 kr. Susanne Trust

Oktober
200 kr. Brian Mikkelsen
100 kr. Edward Noszczyk
100 kr. Aase Christiansen 
   50 kr. Jytte Vinther
   50 kr. Aksel Kallehave
   50 kr. Vibeke Christiansen
   50 kr. Hans Thomassen                

Muremester  
Anders Stidsen 

Egebjerg Idrætsforenings 
Støtteklub

Mokka T v/
Dorte R. Fredriksen 

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

SENESTE STØTTEBELØB:
Ingen i perioden

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. 

Vi har igen haft en hyggelig klubaften med banko, kaffe, kage og lodtræk-
ninger i august,  september og  oktober. Vi har også haft generalforsamling i 
oktober, der blev det vedtaget, at bestyrelsen blev genvalgt. Det er ønskvær-
digt, at vi fik en mere i bestyrelsen, så har du lyst til det, kontakt formand 
Kurt Olesen.
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: Bæverhyttetur efteråret 2016
Af Christina Ibsen, bæverassistent

Bæverspejderne i Egebjerg har i weekenden den 8-9/10 væ-
ret på hyttetur. For mange af bæverne var det deres første 
hyttetur, så sommerfuglene i maven var mange. Turen gik 
til spejderhytten Kollen, som ligger i Urlev. 

Vi startede lørdag morgen, hvor vi mødtes ved Egekvisten, 
med fælles afgang mod hytten. Da vi ankom blev der for-
delt sovepladser, og hytten samt området omkring blev ud-
forsket. 

Om formiddagen stod den på to forskellige aktiviteter, som 
bl.a. var forberedelser til løbet senere på dagen. Bæverne 
skulle lave bævermasker og superheltekapper. 

Eftermiddagens løb havde temaet superhelte. Bæverne blev 
iført deres hjemmelavede superheltekapper, og så var de el-
lers klar til at træne til at blive superhelte. De skulle prøve 
at fange skurke med reb, flyve som supermand (på en svæ-
vebane), hurtigt igennem en forhindringsbane (som når su-
perheltene flyver rundt imellem bygninger), selv tænde et 
bål, kravle igennem et af Spidermans spind og lynhurtigt, 
men forsigtigt, flytte vand på en snor. 

Aftensmaden hjalp bæverne med at lave. De snittede lyn-
hurtigt alle grøntsagerne og var ivrige efter at finde ud af, 
hvad det var vi skulle have til aftensmad. Bæverne skulle 
lave deres egen primimad. De fik hver en foliebakke, og 
så skulle de fylde den med forskellige grøntsager og kød. 

Bæverhyttetur efterår
Bakkerne kom derefter ud på gløderne, hvor bæverne hjalp 
med at holde øje med dem. De blev super gode, og de spiste 
med velbehag. 

Om aftenen skulle alle de nye bævere indvies i bæverflok-
ken. De skulle tage deres bævermasker på, og kom så ind i 
bæverhulen og hørte bæverloven og bæverløftet. Efter ce-
remonien blev der holdt lejrbål. Supermand var kommet på 
besøg og han ville gerne stå for lejrbålet. Men da han ville 
give bæverne deres lørdagsslik, så var det blevet stjålet. Det 
var Jokeren, der havde taget slikket, og bæverne skyndte 
sig efter ham for at få slikket tilbage. De fik heldigvis fan-
get ham. Efter skurkejagten fik de boller og varm kakao, og 
så smuttede de ellers ned i soveposerne.

Søndag blev lederen vækket af alle de morgenfriske bæ-
vere. Al den energi skulle bruges, så der blev lavet en god 
omgang morgengymnastik, inden morgenmaden skulle spi-
ses. Efter morgenmaden skulle der pakkes tasker og gøres 
rent. Men der blev lige tid til at prøve noget helt nyt. Lede-
ren havde nemlig set Ramasjang og derfor skulle bæverne 
prøve at lave appelsiner med kage i, over bål. Desværre fik 
appelsinkagerne ikke helt nok, så de blev ikke så gode, men 
så må vi jo bare prøve igen en anden gang.

Inden vi skulle hjem blev flaget taget ned, og vi skulle have 
en omgang alle balle - fordele glemte sager. 
Vi siger mange TAK for en dejlig bævertur. 
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KFUM Spejderne i Egebjerg vil søndag den 8. Januar 2017 
komme rundt i Egebjerg og Hansted by for at indsamle juletræer.

Vil du gerne have, at vi tager dit juletræ med, så skal du blot lægge det ud til 
vejen (inden kl 10.00) med en pose bundet til toppen.

I posen kan du donere et selvvalgt beløb til spejderne
(min. 20 kr.).

Glædelige julehilsner
KFUM Spejderne

i Egebjerg

Juletræer
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- Maja og Karen Tanja
Vi var til filmmaraton i efteråraferien. Det var supper hyg-
geligt, og vi spiste en masse chips, og så en masse film. 
Klokken 00.00 går alarmen i klubben i gang fordi der var 
en teknisk fejl, men vi fik den heldigvis slukket, men efter ca. 
45 minutter går alarmen i gang igen igen igen. 
Så de voksne ringede for 2. gang til pedellen, som hurtigt 
kom op til klubben igen. 
Men han kunne desværre ikke finde ud af hvorfor den gik i 
gang hver 3. kvarter, så han endte sjovt nok med at sætte en 
pude op foran alarmen så den ikke larmede lige så meget. 
Udover den møg trælse alarm, var det super hyggeligt. 

Da vi så en af filmene midt om natten, valgte de voksne at 
skræmme os ved at banke på vinduet, hvor  en af de voksne 
kom ind og spurgte os hvem der bankede på ruden - så vi 
blev mega bange for hvem de ellers kunne være !!!!!!!!!!!! 
Men heldigvis drillede de os bare :-D Vi skal så meget med 
næste år! 

UNGDOMSSKOLEN:  Efterårsferie hygge

Efterårsferie hygge
- Anders  Vittendorf  Jensen
Det var mega hyggeligt at være til filmmaraton i efterårsfe-
rien. De voksne behandlede os som guder og vi fik pisse gode 
chips under filmende. Vi blev vækket kl. lort om morgenen 
til fantastiske dejlige rundstykker der var perfekt lunede. 
Jeg fik 4 rundstykker med syltetøj mhhhhhhhhhhhhhhh der 
var lækkert!!! Denne nat var den bedste i hele min ferie!  
Sidst men ikke mindst brugte jeg masser af tid på at irritere-
de Max hele natten MUHUHUHUUHUHUHUHUH!!!!!!! 

- Max
Jeg var til filmmaraton i klubben i efterårsferien. Det var 
skide hyggeligt – ja helt vildt faktisk! Vi startede med at 
”indrette” os i diskoteket og gjorde klar til en nat fyldt med 
gode film. Vi så en masse gode film med alle de andre og 
spiste en masse lækre chips og hyggede os. Hele natten blev 
der sat film på indtil kl. 07.00 dagen efter, hvor de super 
skønne voksne havde lavet morgenmad til os. Det var skide 
hyggeligt og det var helt klart sølle 25kr. værd! 

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
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UNGDOMSSKOLEN:  Halloween i ungdomsskolen
Af Ulla

Klubrådet havde arrangeret halloween party og det var mega 
hyggeligt. Klubben var pyntet op med forskellige slags 
græskarhoveder, og gjort rigtig uhyggelig, der blev spillet 
uhyggelig musik sammen med alt det andet de spillede. 

Der var en konkurrence, find edderkoppen, hvor vi dyp-
pede fingerene i alt muligt ulækkert stads for at finde en 
edderkop.  

Vi spillede også bottle flip kamp, vi havde en rigtig hyg-
gelig aften.

Vi har fået en forrygende start i denne sæson. Vi har des-
værre kun et undervisningshold der kører, da der har været 
for få tilmeldninger til alle de andre hold.

Vi har indkøbt et 9 hullers minigolf, som er blevet flittig 
brugt. Den kan bruges inde og ude.

Halloween i ungdomsskolen
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EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Bierfest i Forsamlingshuset
Af Bestyrelsen

Den 29. oktober var Egebjerg-Hansted 
forsamlingshus igen pynt op til fest, lige-
som sidste år var det oktoberfest fra 
Bayern temaet. 

Vi havde gennem hele dagen pyntet 
huset op, så der ikke manglet noget 
og vores gæster skulle føle, at de sad 
til den rigtige oktoberfest i Munchen.

150 festklædte damer og herrer, kom 
hurtig i en fantastisk tyrolerstemning, 

OKTOBERFEST
takket være Krautseppl’s musik, og 
Chris’s gode mad. Som sidste år var 
det igen i år Günther Krautseppl Band 
og Dj som leverede musikken for at 
sparke festen igang, og der blev festet 
og drukket til langt ud på natten.

Der blev festet og drukket til langt ud 
på natten, tror at der i Egebjerg blev sat 
rekord og hold nu godt fast, 3 LITER 
FADØL i gennemsnit pr deltager til 
festen, godt gået.

 

HUSK 
EGEBJERG-HANSTED REVYEN I UGE 8
 
Titel i 2017: DEN RØDE TRÅD
Program omdeles  senere.
Håber vi ses til 4 festlige dage

TILMELDING TIL: 
Bent    20 95 58 58 / Benny 28 10 70 23 /
Erik     30 37 42 84

Vi takker for den store opbakning til 
festen og til alle vores gæster og ikke 
mindste de piger som kom klædt ud 
med de flotte dragter og herrerne i 
leder-hosen.

Det er allerede bestemt, at festen genta-
ges i 2017 den 28/10, så sæt kryds i ka-
lenderen. Tøv ikke med at samle venner, 
familie og naboer til en fantastisk aften, 
det er allerede muligt, at bestille plads 
nu, så få meldt til inden det er for sent.
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EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: LAN party
Af Bestyrelsen

Torsdag den 20. oktober lagde Egebjerg-Hansted Forsamlingshus rammerne 
til det første LAN party nogensinde i huset.

Omkring 30 drenge fra 5-9 klasse havde valgt at bruge en eftermiddag og 
hele natten i efterårsferien på at spille; Pay Day II, League of Legends, Over-
watch, Minecraft, Counterstrike, GTA m.m..

Drengene havde selv medbragt computere, skærme, spil og en enkelt havde 
endda medbragt sin egen spillestol.

Der var fuld koncentration på fra starten, og der var fuld fokus på at fuldføre 
missioner, nedkæmpe fjender og bygge fantastiske virtuelle verdener.

Undervejs blev der budt på aftensmad, natmad og morgenmad. Men den vig-
tigste brændstof var uden tvivl chips og cola.

Næsten alle drenge holdt den kørende fra kl. 16:00 og til kl. 09:00 fredag 
morgen, men mon ikke at der var nogle forældre, der fik en træt dreng hjem 
fra arrangementet.
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Aktivitetskalender 2017 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

Januar  Damefrokost for alle byens damer - pris 125 kr. 
  Den 20. januar. Starter kl. 19.00 med spisning og hyggeligt samvær.
  Tilmelding til Hans 53 38 24 55 - Tilmelding er nødvendig, gerne sms.
 
  Generalforsamling for medlemmer af Huset - pris 100 kr.     
  Den 27. januar. Generalforsamlingen starter kl. 19.00, med efterfølgende spisning.
  Menu: Sild, fiskefilet, bøf og spejlæg, kaffe og lagkage m/snaps.
  Tilmelding til Bent 20 95 58 58 / Hans 53 38 24 55 - Tilmelding er nødvendig, gerne sms.

Februar LAN party
  Den 14. februar. Spilleaften for børn fra 5. - 9. klasse, kl. 16.00. Max 50 pladser. 
  Tilmelding til Hans 53 38 24 55. Pris 150 kr incl aftensmad og morgenmad.
 
  Egebjerg-Hansted REVY 2017
  Den 22. feb. Åben generalprøve. Forestillingen starter kl. 19.00. Pris 50 kr incl kaffe og kage i pausen.
  Alle er velkomne, der er ingen tilmelding. 

  Den 23. feb. Forestilling. Aftenen starter kl. 19.00 med spisning, stegt flæsk m/ persillesovs.     
  Revyen starter kl. 20.00. I pausen er der kaffe og kage - Tilmelding er nødvendig - Pris 175 kr. 

  Den 24. feb. Forestilling. Aftenen starter kl. 19.00 med stegt flæsk, derefter revy og senere musikalsk 
  underholdning. I pausen er der kaffe og kage - Tilmelding er nødvendig - Pris 200 kr.

  Den 25. feb. Forestilling. Aftenen starter kl. 18.00 med stegt flæsk, derefter revy og senere musikalsk 
  underholdning. I pausen er der kaffe og kage - Tilmelding er nødvendig - Pris 200 kr. 
  Tilmelding til Bent 20 95 58 58 / Benny 28 10 70 23 / Erik 30 37 42 84   

Marts  Fastelavnsfest byens børn 
  Den 5. marts - Der slås ”Katten af Tønden” kl. 11.00 og kl. 14.00. 
  Børnene inddeles i 3 aldersgrupper - 0 til 3 år, 4 til 6 år og fra 7 til ? år.
  Tilmelding til  Hans 53 38 24 55 - Tilmelding er nødvendig, gerne sms.

  Koncert ultimo marts/primo april

Maj   Øl smagning
  Den 25. maj. Tilmelding til Erik 30 37 42 84. Pris 200 kr incl sandwich.

Oktober Bierfest
  Den 28. oktober. En aften hvor huset går all in for at skabe de bedst rammer for en oktoberfest   
  man sent glemmer. Tilmelding til Hans 53 38 24 55. Pris 300 kr.

December Julemarked
  Den 3. december. Julemarked holdes traditionen tro, den første søndag i advent kl. 10.00 - 16.30 

HUSK der kan købes gavekort til alle arrangementer
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Fastelavnsfest 
den 5. marts 2017

 i Forsamlingshuset for byens børn

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Aktiviteter

Så skal byens herrer 
i Forsamlingshuset
FREDAG DEN 27. JANU-

AR
til generalforsamling for

medlemmer af Huset
Generalforsamlingen starter kl. 19.00, 

med efterfølgende spisning.

Menu: Sild, fiskefilet, bøf og spejlæg og 
lagkage m/snaps. 

Tilmelding til Bent 20 95 58 58 eller
Hans 53 38 24 55

Tilmelding er nødvenligt, gerne på sms

Pris 100 kr.

Der slås ”Katten af Tønden” 
kl. 11.00 og kl. 14.00. 

Børnene inddeles i 3 aldersgrupper 
0 til 3 år - 4 til 6 år - fra 7 til ? år

Tilmelding på telefon til 
    Hans 53 38 24 55
        - gerne sms

TIRSDAG DEN 14. FEBRUAR 

 Fra kl. 16.00 til onsdag morgen kl. 09.00 
i Egebjerg-Hansted Forsamlingshuset

PRIS: 150 KR 

(inkl aftensmad og morgenmad).

LAN party

Arrangementet gælder kun børn 
fra 5.- 9. klasse

Tilmelding til Hans på mobil 53 38 24 55
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DAGPLEJEN: Fernisering 
Af Karin Hansen

Fernisering  Traditionen tro havde dagplejen den 
23. september arrangeret fernisering af nogle af børnenes flotte, far-
verige og forskellige kreationer.
De fine kreationer var flot arrangeret i klubhuset, hvor forældre, bed-
steforældre og andre interesserede lagde vejen forbi. De fik serveret 
kaffe/te eller saft med en bolle eller frugt. Der var ingen smalle steder.
Frugten havde Netto sponsoreret. Det takker vi for.
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DAGPLEJEN: Sprogprojekt
Af Karin Hansen

Sprogprojekt   I september er vi i dag-
plejen startet med et stort Sprogprojekt som løber over 20 uger 
med forskellige temaer. Hvert tema løber over 4 uger. De for-
skellige teamer: Min hverdag, Vejret, Dyr og naturen, Familien 
og Ud i verden.
Der følger mange forskellige billeder og plakater med som 
børnene er meget interesseret i. Det giver mulighed for mange 
gode samtaler med børnene, både hjemme hos os samt ude i 
den dejlige natur.



Bemærk 
Pga. sygdom og vikardækning har det ikke været muligt at 
færdiggøre en gudstjenesteliste for januar og februar 2017 

til denne udgave af Broen. 
Dato, tid og sted for gudstjenester vil blive offentliggjort 
i Østbirk Avis og på kirkens hjemmeside www.hansted-
kirke.dk, på Lundums hjemmeside www.lundum.dk, og 

på Facebook Lundum-Hansted.

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

December 
4 Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 10.30 

2. s. i Advent - Lone Buhl

6 JULE BANKO på Egebakken kl. 19  
Egebakkens venner (se s. 32)

8 Julegudstjeneste for børnehave og dag-
pleje kl. 8.15 og 9.15 i Hansted kirke

11 Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 10.30 
3. s. i Advent - Tine Frisenette 

12 Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
holder Julehygge i Den Gl. Brugs kl. 18, med 
Den syngende Slagter og julemad samt lotteri. 
Pris: 200 kr. pr. person. (se s. 30)

13 Juleklip for børn i Hansted Kirkehus kl. 17-19 
(se s. 21)

15 ”Pensionist jul” gudstjeneste kl. 14 i Hansted 
kirke og derefter julehygge i Kirkehuset  
(se s. 21)

18 Gudstjeneste i Lundum kirke kl. 16 
”De 9 læsninger” med Hansted pigekor 
4. s. i Advent - Tine F.
Julekoncert med Bakkekoret kl. 19 på Ege-
bakken (se s. 32)

22 Juleafslutning for Egebjergskolen i Hansted 
kirke kl.9 og kl. 11 fordelt på to hold – Mai-
brit Pedersen

24 Juleaftensgudstjenester  
For børnefamilier i Hansted kirke kl. 11.00 
Lundum kirke kl. 14 - Tine F. 
Hansted kirke kl. 15.30 - Tine F.

25 Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 10.30 
Juledag - Tine F.

31 Nytårsgudstjeneste kl. 15 i Hansted kirke med 
efterfølgende nytårskur - Tine F.

Januar 
3 Egebakkens Venner afholder bankospil på  

Egebakken kl. 19 (se side  31 )

8 KFUM Spejderne i Egebjerg indsamler jule-
træer i Egebjerg og Hansted (se side 9)

10 Nytårskur på Egebakken kl. 10.30 – 13.00. 
Borgmester Peter Sørensen holder nytårskur- 
talen (se opslag s. 32)

19 Torsdagsunderholdning på Egebakken kl. 14 – 
foredrag v/Jørn Damgaard Andreasen (se s. 32)

20 Damefrokost for alle byens damer i Egebjerg-
Hansted Forsamlingshus kl. 19. Tilmelding til 
Hans 53 38 24 55 er nødvendig gerne sms. (se s. 15 )

25 Hansted-Egebjerg Lokalråd afholder Borger-
møde i Forsamlingshuset kl. 19 (se s. 26) 

27 Generalforsamling i Egebjerg-Hansted For-
samlingshus kl. 19.  Tilmelding til Bent 20 95 58 58 
eller Hans 53 38 24 55 er nødvendig gerne sms.  
(se s. 15)

31 Støtteforeningen afholder banko i Klubhuset 
ved Egebjerghallen kl. 19.00 (se s. 7 )

November
27 Julemarked i Forsamlingshuset kl. 10 -16.30 

Gudstjeneste i Lundum kirke kl. 14 
1. s. i Advent - Jens Peder Baggesgaard med 
efterfølgende Juletræsfest i Medborgerhuset

28 Julecafé med tombola på Egebakken kl. 9.30 
– 12.30

29 Støtteforeningen afholder banko i Klubhuset 
ved Egebjerghallen kl. 19 (se s. 7).



Se også på www.hansted-kirke.dk om gudstjenester, liv i kirken, og hvad der sker i sognene. 

Februar
2 Egebakkens Venner afholder Banko på Ege-

bakken kl. 19 (se side 31)

9 Hansted-Egebjerg Husholdningsforening be-
søger Rema 1000 på Marsalle 32 i Horsens kl. 
16.30. Vi mødes ved Rema 1000 (se s. 30)

16 12 års fødselsdag på Egebakken kl. 14-16– 
Gribende foredrag med Ole Helmig (se opslag 
s. 33)

22 Egebjerg-Hansted REVY 2017 Åben 
generalprøve. Forestillingen starter kl. 19. Pris 
50 kr. inkl. kaffe og kage i pausen Alle er velkomne, der 
er ingen tilmelding (se s. 12)

23 Egebjerg-Hansted REVY 2017 kl. 19. Fore-
stilling med spisning, stegt flæsk m/persillesovs. 
Pris 175 kr. Tilmelding er nødvendig til Bent 20 95 58 
58 / Benny 28 10 70 23 / Erik 30 37 42 84 (se s. 12)

24 Egebjerg-Hansted REVY 2017 kl. 19. Fore-
stilling med spisning, stegt flæsk, derefter revy og 
senere musikalsk underholdning. I pausen kaffe og kage. 
Pris 200 kr.  Tilmelding er nødvendig til Bent 20 95 58 
58 / Benny 28 10 70 23 / Erik 30 37 42 84 (se s. 12)

25 Egebjerg-Hansted REVY 2017 kl. 18. Fore-
stilling med spisning, stegt flæsk, derefter revy og 
senere musikalsk underholdning. I pausen kaffe og kage. 
Pris 200 kr.  Tilmelding er nødvendig til Bent 20 95 58 
58 / Benny 28 10 70 23 / Erik 30 37 42 (se s. 12)

26 Fastelavnsgudstjeneste i Lundum kirke  
kl. 19. med efterfølgende tøndeslagning i 
Medborgerhuset (se s. 23)

28 Støtteforeningen afholder banko i Klubhuset 
ved Egebjerghallen kl. 19.00 (se s. 7)

Marts 2017
5 Fastelavnsfest for byens børn i Egebjerg 

Hansted Forsamlingshus. Der slås ”Katten 
af Tønden kl. 11 og kl. 14 – tilmelding er nød-
vendig til Hans 53 38 24 55 gerne sms (se s. 14)

7 Egebakkens Venner afholder bankospil  
kl. 19 på Egebakken (se s. 31)

13 Hansted-Egebjerg Husholdningsforening i 
Den Gl. Brugs kl. 19. Knud Nielsen kommer 
og fortæller om sine sidste rejser og orkideer

16 Generalforsamling for Egebakkens Venner 
og Årsmøde for Centerrådet kl. 14 (se s. 34)

April 2017
4 Egebakkens Venner afholder bankospil  

kl. 19 på Egebakken

20 Forårsfest på Egebakken kl. 14

Maj 2017
18 Busudflugt fra Egebakken kl. 10

25 Ølsmagning i Egebjerg-Hansted 
Forsamlingshus. Pris 200 kr. inkl. sandwich. 
Tilmelding til Erik 30 37 42 84 

Juni 2017
7-11 Byfest i Egebjerg

19 Kulturfestival på Egebakken

     Juli 2017
14 Lan Party i Egebjerg-Hansted Forsamlings-

hus kl. 16. Spilleaften for børn fra 5.-9. klas-
se. Pris 150 kr. inkl. aftensmad og morgenmad. Max. 
50 pladser. Tilmelding til Hans 53 38 24 55

          Oktober 2017
28 Bierfest i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus.  

En aften hvor huset går all in for at skabe de bedst ram-
mer for en oktoberfest man sent glemmer. Tilmelding 
til Hans 53 38 24 55. Pris 300 kr.

        December 2017
3 Julemarked i Egebjerg-Hansted Forsamlings-

hus kl. 10-16.30.
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Hansted kirke

Tirsdag d. 8. december kl. 9.15 og 10.15
Gudstjeneste for børnehave og dagpleje   
Søndag d. 11. december kl. 10.30 
3.s.i Advent   Tine F.
Torsdag d. 15. december kl. 14
Pensionist julegudstjeneste og efterfølgende 
julehygge i Kirkehuset   Tine F. 
Torsdag d. 22. december kl. 9 og kl. 11  
juleafslutning for Egebjergskolen   Maibrit Pe-
dersen 
Lørdag d. 24. december juleaftensdag
kl. 11 Julegudstjeneste for børnefamilier 
kl. 15.30 Julegudstjeneste   
Søndag d. 25. december kl. 10.30
Juledag   Tine F.
Lørdag d. 31. december kl. 15
Nytårsaftensgudstjeneste med efterfølgende 
nytårskur   Tine F.

Lundum kirke

Egebakken

Søndag d. 27. november kl. 14
1.s. i Advent   Jens Peder Baggesgaard
Efterfølgende juletræsfest i Medborgerhuset
Søndag d. 18. december kl. 16
De 9 læsninger
4.s.i Advent   Tine F. 
Lørdag d. 24. december kl. 14
Julegudstjeneste 

Bemærk

Pga. sygdom og vikardækning har det ikke 
været muligt at færdiggøre en gudstjeneste-
liste for januar og februar 2017 til denne ud-
gave af Broen. 
Dato, tid og sted for gudstjenester vil blive of-
fentliggjort i Østbirk Avis og på kirkens hjem-
meside www.hansted-kirke.dk, på Lundums 
hjemmeside www.lundum.dk, og på Face-
book Lundum-Hansted

Lørdag d. 24. december kl. 10
Julegudstjenesten er aflyst

         LUNDUM OG HANSTED KIRKER:  GUDSTJENESTER
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  AKTIVITETER
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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 }{

Graver ved  
Lundum kirke og 

Hansted kirke
Ole Leth 

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

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

Formand for menighedsrådet i 
Lundum: 

Asger Højland Lorentzen 
Lundumhedevej 77, 8700 Horsens  

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

Formand for menighedsrådet i  
Hansted: 

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. 

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 flere jo bedre!

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

fridag mandag - træffes efter aftale

HUSK! Der er altid mulighed for at få en samtale eller et 
samtale forløb med præsten, hvis man har brug for det.
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  AKTIVITETER
              

Fastelavn i Lundum 
Søndag d. 26. februar kl 14
Fastelavnsgudstjeneste i kirken

 efterfulgt af tøndeslagning og fastelavnshygge  
i Medborgerhuset

Alle er velkomne, gratis adgang.

Lundum Menighedsråd

Valg til menighedsråd
Ved orienterings- og opstillingsmødet til Hansted Menig-
hedsråd blev der på mødet opstillet følgende liste:
• Carl Oluf Madsen
• Elsebeth Rasmussen
• Palle Hansen
• Bo Jensen
• Birte Bech Christensen
• Annette Ravn
• Ann Natorp Tobiesen
• Suppleant: Finn Olsen
Da der ikke er indkommet andre kandidatlister, blev der 
ikke afholdt menighedsrådsvalg den 8. november. Menig-
hedsrådet for Hansted sogn blev således genvalgt. 

Ved orienterings- og opstillingsmødet den 13. september 
2016 til Lundum Menighedsråd blev der på mødet opstil-
let følgende liste:
• Willy Suhr Rasmussen
• Asger Højland Lorentzen
• Hans Jørgen Christensen
• Hanne Skovsgaard
• Johannes Saugbjerg
• Suppleant: Henrik Fuglsang

Da der ikke er indkommet andre kandidatlister, blev der 
ikke afholdt menighedsrådsvalg den 8. november. Menig-
hedsrådet for Lundum sogn blev således genvalgt. 
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  AKTIVITETER
Af Willy Suhr Rasmussen  og Elsebeth Rasmussen        

Jazz i Lundum kirke

Søndag d. 30. oktober var der 
igen jazz i Lundum kirke. Mu-

sikskolens Bigband spillede kirken 
op. Selv orglet var i sving. 
Der var fuldt hus, og stemningen 
var helt i top.
Det sker igen næste år, samme tid, 
samme sted. Vi ses.

Folkekirkens nødhjælp  
sogneindsamling 2017
Søndag den 12. marts 2017 samler vi lige som alle sogne i Danmark ind til 

Folkekirkens Nødhjælp. Sæt kryds i kalenderen. Vi mødes i kirkehuset kl.. 
10.00 og bruger nogle timer.
Mere i næste nummer af Broen og i Østbirk avisen.
Mange hilsner 
Menighedsrådene i Lundum og Hansted
Elsebeth Rasmussen  
er@keyaccount.dk eller 23602487
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HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Trafiksikring af Egebjergvej og Rådvedvej
Af Yvonne A. Christiansen og Hans Kurt Jacobsen

I   takt med at Egebjerg vokser 
– ikke mindst ved den nye ud-

stykning nord for byen - stiger 
behovet for at få sikret trafikken 
i byen. 
Vedrørende trafiksikringen af 
Egebjergvej og Rådvedvej havde 
lokalrådet i juni et møde med 
civilingeniør Jonas Møbius, der 
står for dette projekt, som forven-
tes gennemført i foråret 2017. 
Udgangspunktet for projektet er: 
• Fortov langs Egebjergvej fra 
Grusdalsvej til Egebjerggårdsvej 
(vejen ind til den nye byggemod-
ning).
• Cykelbane på samme strækning 
(som det kendes på Egebjergvej 
syd for rundkørslen).
• Hastighedsdæmpning på Ege-
bjergvej ca. 100-150 nord og syd 
for rundkørslen.
• Hastighedsdæmpning på Rådved-
vej.
• Evt. geometriske ændringer af 
rundkørslen ved Egebjergvej/Råd-
vedvej
Fra lokalrådet har vi rejst følende 
yderligere ønsker til projektet: 
• Hastighedsdæmpningen nord for 
rundkørslen på Egebjergvej øn-
skes udformet som chikaner med 
beplantning, da dette anses for at 
være en pænere løsning end bump.
• Når miljøstationerne ved Ege-
bjergvej 172 nedlægges, ønskes 
dette areal omdannet til P-plads, 
da der til tider parkerer mange biler 
foran fritidscenteret. 
• 40 km/t zone omkring rundkørs-
len og på Rådvedvej.

Vi er blevet lovet at få det fær-
dige tegningsmateriale, når det 
foreligger.
Lokalrådet har fået udarbejdet 
den her viste principskitse for 
Fornyelse af Egebjergvej nord 
for rundkørslen med fokus på 
tryghed og fællesskab.

Trafiksikring



26 BROEN Hansted-Egebjerg.dk  DECEMBER 2016



27BROEN Hansted-Egebjerg.dk  DECEMBER 2016

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Borgermøde 25. januar 2017
Af Yvonne A. Christiansen og Hans Kurt Jacobsen

Hansted-Egebjerg lokalråd afholder borgermøde:

onsdag den 25. januar 2017 kl. 19 
i forsamlingshuset. 

Invitationen gælder alle beboere i Hansted Sogn. Men vi 
vil især opfordre alle, både store og små foreninger, klub-
ber og organisationer (herunder idræt, spejder, grundejer-
foreninger, menighedsråd, forsamlingshus, skolebestyrelse, 
elevråd, kor, cykelhold, bridge- og strikkeklubber, hushold-
ningsforening m.fl.) til at sikre sig at være repræsenteret på 
mødet, så vi kan få en god og alsidig debat under mødet og 
have alle interesser med. 
Efter valg af dirigent og en kort præsentation af lokalrådets 
medlemmer vil formand, Yvonne Christiansen aflægge be-
retning, om hvad lokalrådet har arbejdet med i 2016. 

Herefter vil lokalrådets næstformand og kasserer, Hans 
Kurt Jacobsen præsentere lokalrådets økonomi i form af 
regnskab for 2016 og budget for 2017.
Under punktet: Forslag til planer for det kommende år, kan 
deltagerne udstikke retningslinjer og mål for, hvad lokal-
rådet skal arbejde med i 2017. Her ønsker lokalrådet at få 
nogle emner frem, som indledningsvis kan drøftes i mindre 
grupper, og hvor resultatet af drøftelserne derefter kortfat-
tet præsenteres og eventuelt drøftes videre i den samlede 
forsamling. 
Vi har følgende forslag til emner:

• Lokal information – bladet BROEN, hjemmesider, 
Facebook sider, opslagstavle m.m.
• Mødesteder (inde/ude) – for unge, for ældre, for mo-
tionister, for hunde m.m.
• Trafiksikkerhed, veje og stier, udstykninger m.m.
• Kulturelle aktiviteter – ønsker til nye lokale aktiviteter, 
koordinering, nyt? m.m.

Yderligere forslag er meget velkomne. 
Lokalrådet består af fem medlemmer og to suppleanter. 
Der skal på mødet vælges tre rådsmedlemmer og to sup-
pleanter. Vi ser meget gerne, at de to suppleanter deltager i 
lokalrådets møder. Så i praksis er der ikke den store forskel, 
suppleanterne er dog lidt mindre forpligtede end rådsmed-
lemmerne. 
Da et rådsmedlem er udtrådt af lokalrådet, og en af sup-
pleanterne er fraflyttet området, skal der i hvert fald vælges 
to nye som rådsmedlemmer eller suppleanter. Det er faktisk 
spændende at drøfte de lokale forhold, påvirke udviklingen 
og være en del af det lokale demokrati. Så vi håber virkelig, 
at nogle nye vil stille op til valgene på mødet. 
Desuden skal der vælges en revisor og en revisorsuppleant.

Efter det afsluttende punkt: Eventuelt på det ordinære bor-
germøde holdes en pause, hvor lokalrådet byder på kaffe/te 
og en croissant.

EGEBJERGVEJ 55 • 8700 HORSENS 
MOBIL: 23445307 • 25702330 
www.hanstedgaard.dk

Selvbetjening - salg af:
 ۞ Kartofl er – egen avl
 ۞ Dansk frugt 
 ۞ Grøntsager 
 ۞ Honning
 ۞ Store friske æg 

I NOVEMBER OG DECEMBER 
 ۞ Juletræer, kirkegårdsdekorationer og kranse

JULEBUTIKKEN ÅBNER LØRDAG DEN 3. DECEMBER OG 
HAR ÅBEN HVER WEEKEND OP TIL JUL

 ۞ Nisser, julepynt, gaver, gavekurve, delikatesser m.m.

Åbningstider:
Vinter 01.10 - 31.03 kl. 7.00 - 20.00 

G Å R D B U T I K

Herefter vil Eigil Holm holde foredrag om vores område 
og området nord for Horsens Fjord. Eigil Holm er biolog, 
geolog, geograf, historiker og forfatter af ca. 75 bøger. 
Blandt andet har Eigil skrevet bøgerne:” Horsensegnen” og 
”Horsens set fra Himlen” samt ”Hansted Kloster – Hansted 
Hospital”, der blev udgivet af Hansted Kloster ved deres 
300 års jubilæum 12. maj 2005. Så Eigil har en stor viden 
af øse af. 
Med de bedste hilsner fra det nuværende lokalråd

Yvonne Christiansen, Hans Kurt Jacobsen, Flemming Fløe 
Pedersen, Palle Kock og Jette Jørgensen

BORGERMØDE
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Grøn oase midt i byen
Vi er jo så heldige at bo med den herligste natur om-

kring os. Med skov, sø, å og enge tæt omkring byerne. 
I Egebjerg har vi så yderligere den herligste grønne oase 
midt i byen med legepladsen og grusgraven på Grusdalsvej 
ved nr. 17. Grusgraven blev for år tilbage plantet til, så den 
nu er en lille skov. 
Dette område kunne udnyttes meget mere, grusgraven kun-
ne virkelig blive et herligt sted, hvor børn, unge og familier 
kunne udfolde sig og udnytte det kuperede terræn,  kun fan-
tasien sætter grænser.
Lokalrådet har været en tur omme og besigtige området, vi 
vil gerne arbejde videre med dette sammen med borgerne, 
hvis der er interesse for at udnytte området.
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Den sydligste del af arealet er privatejet, medens den nord-
ligste del ejes af Horsens kommune. Terrænnet er meget 
kuperet. Fra bakken har man en fin udsigt mod syd. 
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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 
Husholdningsforening

PROGRAM FOR DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2017

Julehygge: Mandag den 12. december kl. 18.00 i Den Gl. Brugs, med Den syngende Slagter og julemad 
samt lotteri. Pris: 200 kr. pr. person. Tilmelding senest den 5. december.

Besøg hos REMA: Torsdag den 9. februar, besøger vi Rema 1000 på Marsalle 32 i Horsens.  
Kl. 16.30. Vi mødes ved Rema 1000. Tilmelding senest den 2. februar             

Dagnæs Orkide: Mandag den 13. marts kl. 19.00 kommer Knud Nielsen i Den Gl. Brugs, og fortæller om 
sin sidste rejse og orkideer. Tilmelding senest den 6. marts.

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 
Husholdningsforening

REMA 1000
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Centerrådet på  
Egebakken 2016

Formand Arne Jensen 
Tlf. 40 12 90 43   
arne.jen@fiberpost.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 Calundann 
Tlf. 25 31 99 72 

Aktivitetsmedarbejder Dorte Strunge  
Tlf. 24 95 90 24  
dhs@horsens.dk 

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

Egebakkens Venner
Bestyrelsens adresseliste:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
kl. 09.30 Malehold Holdtræning 

m/fysioterapeut
Hansted 
Sognearkiv

kl. 10.00 Stole/sidde 
gymnastik           

Linedance           Indendørs 
Bowling             

Indianerwhist 

Datastue / EDB 
Begynderhold 
opstart 3. okt.     

Engelsk hver 
anden tirsdag   

Datastue / EDB 
Begynderhold 
opstart 5. okt      

Cykeltræning 
motionscykler

kl. 13.00 Patchwork Glaskunst           Kreativt korthold 
Bridgehold Nørklehold

Datastue / EDB 
Introduktionshold 
opstart 5. okt.     

kl. 13.30 Dart                    Cykel hold
Sangkor

kl. 15.30 Ballon 
Badminton          

kl. 19.00 Banko 1. tirsdag 
i hver måned

Bridgehold 2          
opstart 6. okt.

Kortspil 2. + 4. 
torsdag i hver 
måned

Ugentlige aktiviteter Egebakken
Yderligere oplysninger og tilmeldinger til aktivitetsmedarbejder Dorte Strunge 24 95 90 24

Egebakkens Venner
afholder bankospil

 Julebanko d. 6/12 samt 
Tirsdag d. 3/1 og 7/2   

kl. 19
i cafeen på Egebakken

Salg af øl og vand  
Medbring selv kaffe

Alle er velkomne

Formand:  Bodil Gammelmark Sørensen 
bgs@kes.dk

Tlf. 61 27 63 51

Næstformand: Lone Dagnæs-Hansen 
LoneDagnaes@gmail.com

Tlf. 40 44 75 70

Kasserer: Jørgen Juul Larsen 
47larsen@stofanet.dk 

Tlf. 51 20 51 88 

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

Tlf. 29 29 18 13

Best. Medlem: Elsebeth Laborn 
elpo@dukamail.dk

Tlf. 26 70 43 32

Beboerrepr.: Edith Stübert

Personalerepr.: Dorte Strunge 
dhs@horsens.dk

Tlf. 24 95 90 24
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EGEBAKKEN: AktiviteterEGEBAKKEN: 

 
TORSDAGSUNDERHOLDING 

 

EGEBAKKEN 
 

19. januar kl. 14.00 
Jørn Damgaard Andreasen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørn er tidligere lærer ved 
Egebjergskolen og nu forfatter til to 
bøger, dels "Banemandens testamente", 
hvor Den genfundne Bro spiller en 
væsentlig rolle, og dels "Klokkeklart – 
Østbirk 1947-1967". 
 

Det er indholdet i den sidstnævnte bog, 
han vil tale om: 

"Bogen er en erindringsbog med fokus på, hvad der skete i og omkring 
 Østbirk i årene 1947-1967. Perioden er identisk med de første 20 år af 
forfatterens liv. Han fortæller om sin opvækst, og hvordan dagligdagen på 
landet dengang formede sig ved en større landsby. Bogen slutter med en 
stemningsbeskrivelse i og omkring Østbirk i efteråret 2014." 

ENTRE inkl. kaffe: 40 kr. 

Alle er velkomne 

Egebakkens Venner 
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EGEBAKKEN: AktiviteterEGEBAKKEN: 
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EGEBAKKEN:  Generalforsamling i Egebakkens Venner og Årsmøde for Centerrådet

CO2-neutral energi til alle
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BROEN
Hansted-Egebjerg.dk

Foreninger og institutioner 
Børnehaven Kaskelotten
Lone Berg Tlf. 76 29 41 05
Dagplejen
Karin Hansen Tlf. 30 57 70 17
Egebakken
Dorte Strunge Tlf. 24 95 90 24 
Egebakkens Venner
Lone Dagnæs-Hansen Tlf.  40 44 75 70
Egebjerg Idrætsforening
Thomas Regin Bjørn Tlf.  28 74 35 86
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
Hans Christensen Tlf. 25 27 73 49  
Egebjerg-Hansted Støtteforening
Evan Pedersen Tlf. 75 65 64 89
Egebjergskolen 
Bjarne Schurict Tlf. 75 65 65 55
Grundejerforeningen Egesholm
Vagn Christiansen Tlf. 23 23 37 27 
Grf. Kastanjeparken / Bavnehøjvej
Esben Hedeager Hansen Tlf. 60 13 72 45
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening
Lis Stouby Tlf. 75 65 62 88
Hansted-Egebjerg Lokalråd
Hans Kurt Jacobsen Tlf. 40 37 69 36
Hansted Kloster - OK-Centret Enghaven
Kirsten Graugaard Tlf. 75 78 00 88
Hansted Menighedsråd
Annette Ravn Tlf. 97 75 13 11 
Hansted Sognearkiv 
Leif H. Kristensen Tlf. 75 65 64 02 
Horsens Fællesantenne Forening
Bent Toft Tlf. 76 25 89 05
KFUM-spejderne i Egebjerg
Anette Steensgaard Tlf. 52 15 92 81
Lundum Borgerforening
Hanne Doktor Tlf. 75 65 40 87
Lundum Menighedsråd
Willy Suhr Rasmussen Tlf. 51 29 28 49
Odinsgaard afd. 56 
Gitte Kold Uhrskov Tlf. 31 10 55 66
Rådved Borgerforening 
Jon R. Poulsen, Tlf. 40 82 24 17 
Ungdomsskolen i Egebjerg
Ulla Bæk Laursen Tlf. 76 69 06 06

Hansted Sognearkiv
Egebakken

Egebjergvej 148, 8700 Horsens
Leder: Leif H. Kristensen

Mail: hanstedsognearkiv@gmail.com 
Telefon: 75 65 64 02
Åbningstider

Hver torsdag formiddag kl.9.30 - 11.30
Sognearkivet holder lukket  fra 1. maj til 1. oktober

Henvendelse kan ske pr. mail

Annoncer

Tak til alle annoncører

Danish Crown Tlf. 89 19 19 19 
Østbirkvej 2, Egebjerg

3
DK Bilsyn Horsens 
Nørrebrogade 48, Horsens Tlf. 76 25 87 00

9
Egebjerg El 
Egebjergvej 194, Egebjerg Tlf. 75 65 61 76

36
Egebjerg Malerfirma 
Gl. Egebjergvej 5, Egebjerg Tlf. 61 39 94 92

23
Egebjerg VVS 
Fuglevangsvej 60, Horsens Tlf. 40 45 54 38

2
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Egebjergvej 129, Egebjerg Tlf. 22 55 67 34

13
Guldager Energi A/S 
Grønlandsvej 28 D, Horsens Tlf. 75 62 22 66 / 75 62 80 08

36
Hansted Autoservice 
Egebjergvej 136, Egebjerg Tlf. 76 26 90 96

2
Hanstedgaard Gårdbutik 
Egebjergvej 55, Horsens Tlf.: 23 44 53 07 / 25 70 23 30

27
Hansted Tømrer & Snedkerforretning 
Langmarksvej 41, Horsens Tlf. 75 65 61 66

17
Horsens Begravelsesforretning 
Sundvej 41, Horsens Tlf. 75 62 17 20

23
Horsens Bioenergi ApS 
Ålkærgårdvej 13, Rådved Tlf. 40 30 15 38

34
John Jensen VVS & Blik 
Vestergade 42, Horsens Tlf. 75 62 58 89

29
Jysk Fysiologisk Sundhedscenter 
Nordre Strandvej 15, Horsens Tlf. 75 61 25 00

29
Kagehuset 
Langagergård 5, Egebjerg Tlf. 75 78 10 09

2
Murerfirmaet Bavnehøj ApS 
Bavnehøjvej 14, Egebjerg Tlf. 60 64 03 07

17
Rema 1000 
Hede Nielsens Vej 2, Horsens Tlf. 75 61 25 99

36
OK Tanken 
Langagergård 1, Egebjerg Tlf. 78 73 10 70

10
Rosenberg Malerfirma A/S 
Ove Jensens Allé 35 G, Horsens Tlf. 20 42 15 05

10
Tandlægehuset Horsens 
Godsbanegade 5,2., Horsens Tlf. 75 62 53 63

6
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Din lokale
varmeleverandør
• Vejsalt
• Træpiller
• Træbriketter
• Alt i fast brændsel
• Strøspåner i baller
• Ridebaneflis
• Afdækningsflis
• Snittet Barkflis
• Grillkul og grillbriketter
• Flaskegas
• Industrigasser
• Oplagsplads på 
 Horsens Havn

www.guldager-energi.dk

Tlf. 7562 2266

Guldager Energi A/S
Grønlandsvej 28 D

Horsens Havn, 8700 Horsens


