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Her er så det første nummer af BROEN i 
2017. Det er det nummer, hvor vi snart 

kan sige farvel til vinteren og kan se frem en 
lysere og varmere tid og det dejlige forår. 
Et godt forårstegn kan ses på forsiden med bil-
ledet af to friske Egebjerg IF fodboldpiger, der 
boltrer sig i deres fl otte blå spilledragter.

Egebjerg IF holder generalforsamling den 22. marts. Det er 
en forening, der er så vigtig for både børn, unge og voksne 
og for byens trivsel og liv. Derfor håber jeg, at rigtig mange 
vil deltage i generalforsamlingen og dermed vise sin støtte til 
foreningen. Se side 4-5.
Mange frivillige yder en uvurderlig indsats for børn og unge i 
Egebjerg IF. For at takke dem holder foreningen en fest for de 
frivillige den 25. marts. Se side 8. 
Andre gode forårstegn er, at to større boligbyggerier nu er gået 
i gang i Egebjerg. 
Den 31. januar blev der taget første spadestik til byggeriet af 
102 rækkehuse på Egebjerg Bakke ved butikscenteret. 
Og nu er der også kommet gang i byggeriet af de 32 trygheds-
boliger på grunden, hvor Højvangsgården lå, og hvor vejen 
kommer til at hedde Egehøj. 
Det kan du læse lidt om de to byggerier og se tegninger og il-
lustrationer på side 20-23.
Hansted-Egebjerg Borgermøde blev afholdt den 25. januar, 
hvor et halvt hundrede beboere deltog. Beretning m.m. kan 
læses på side 34-36. Der var en god debat især om trafi kfor-
hold, og der kom mange gode forslag til lokalrådets arbejde i 
det kommende år.
Lundum var så heldig at blive udpeget som Tryg Landsby 
2016. På side 38-39 viser en artikel og billeder de fi ne resulta-
ter af tilskuddet på 100.000 kr. fra Horsens Kommune.
Vi ønsker god læselyst, og at alle nyder  et godt forår. 
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 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nyt fra Egebjerg IF
Af Bestyrelsen

Nyt fra Egebjerg IFNyt fra Egebjerg IF
Generalforsamling 2017 onsdag den 22. marts kl. 19.00
Vi opfordrer alle til at møde op og vise interesse for klubbens fremtid. Jo fl ere desto bedre. 

Det er sammen at vi står stærkt og får den klubånd og atmosfære, vi ønsker at klubben skal udstråle. 
Det hele starter ved bred opbakning, da alt er båret af frivillighed. 

Vel mødt i Egebjerghallens klubhus! 

SPONSORER
Egebjerg IF er en klub i god udvikling i en by, der ligeledes udvikler sig hastigt i disse år.

Klubben har mange aktive medlemmer, trænere, trinledere og hjælpere. 

Klubben har tilmed også en hovedsponsor, en tøjsponsor, en halsponsor og så en del skiltesponsorer i hallen. Ud over 
disse, så søger vi fl ere sponsorer, til reklameskilte i Egebjerghallen. Dette indebærer også visning på infoskærme og på 
vores hjemmeside.

Der er stadigvæk ledige pladser så hjælp os og giv endelig besked, hvis du kender nogen der kunne være interesserede i at 
sponsorere og derved støtte klubben.

Vi er stolte over den interesse alle vores nye og gamle sponsore har vist os og ikke mindst tak til vores hovedsponsor samt 
tøjsponsor. Det nye spillertøj, som vi er meget stolte af, kan ses på forsiden af dette eksemplar af broen. 

Se nærmere vedr. tøjkøb mm. på vores hjemmeside: www.egebjerg-if.dk. 
Dette vil løbende blive opdateret, når vi sammen med SportMaster kommer med tilbud til vores medlemmer. 

Billederne er fra vores store prøvedag, hvor Sportsmaster var på besøg for første gang.
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ONSDAG D. 22. MARTS KL.19.00
Kære medlemmer, kommende medlemmer,  forældre og trænere
Egebjerg IF indkalder til generalforsamling i Egebjerg IF klubhus, 

Egevej 5, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Peter Sørensen stiller op.

2. Valg af referent. Ditte Bank Thorsager stiller op

3. Formandens beretning v. bestyrelsesmedlem Martin Thomsen

4.  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens  

regnskab v. Kasserer Morten Baden

5.  Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 

Valg af ny formand: Martin Thomsen stiller op. 

Bestyrelsesmedlem (og tidligere formand) Jens Henrik Hansen  

og Ulla Jørgensen udtræder af bestyrelsen. 

Der skal vælges to nye medlemmer. Der er fundet to kandidater  

som ønsker at indtræde i bestyrelsen.

6. Behandling af indkomne emner

7. Kort præsentation af planer for skole- og haludviddelse. V. Peter Sørensen

8. Evt.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen  
i hænde senest d. 26/2-2017. Emner kan sendes til formand@egebjerg-if.dk

 GENERALFORSAMLING
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Nye sponsorer i hallenNye sponsorer i hallen
 
 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Nye sponsorer i hallen

Der skal lyde et stort tak til nye såvel som gamle sponsorer 
samt de frivillige der har opsat de nye skilte i hallen.

Kontakt formand@egebjerg-if.dk, hvis du vil høre mere 
om, hvordan du kan blive synlig i hallen, på infoskærme, på 
facebook og hjemmeside. 



77BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017

HåndboldskoleHåndboldskole
I vinterferien fyldtes hallen med 32 sports-
glade børn, der alle havde tilmeldt sig 3 
dages intens håndboldskole. I spidsen for 
programmet stod 3 lokale håndboldtrænere 
samt en meget erfaren instruktør, der tidli-
gere har været træner på højt niveau i Tysk-
land, og som nu træner 2. division i Odense.

Stemningen var helt i top fra dag 1 og alle 
børn tog godt imod hinanden til trods for 
at aldersspændet strakte sig fra 1. klasse 
til 4. klasse. Det var dejligt at se, hvordan 
de yngre spillere blev inspireret af at se de 
ældre spillere folde sig ud på et teknisk hø-
jere plan. Der blev knyttet nye venskaber og 
pauserne var fyldt med hygge, god mad og 
hjemmebagt kage fra forældretruppen. 

Den lokale Rema 1000 sørgede for det sun-
de indslag og sendte en masse frisk frugt. 
Tak! Chris fra forsamlingshuset sørgede for 
maden – og hold nu op, der blev skovlet ind. 
”Må jeg godt tage en 3. portion?” – det er 
vist et blåstempel af de bedre…

På banen var tempoet højt! Der blev leget, 
grinet, konkurreret, demonstreret, udfordret 
og forsøgt. Børnene var imponerende gode 
til at koncentrere sig i de mange timer – 3 x 
6 timer i alt. Foruden balancetræning, kon-
traspil, skudtræning, driblelege m.m. blev 
børnene udfordret med fi nter og selvfølge-
lig en masse småkampe. Bedst af alt var det, 
når der blev konkurreret om at vælte keg-
ler mod et modstanderhold – og få keglen 
hentet sikkert i mål uden af blive ramt af 
de bløde skumbolde. De kæmpede til de 
næsten segnede. Den leg blev kun overgået 
af gribeøvelsen ”jorden rundt”, hvor vores 
skrå håndboldtrampoliner blev sat i spil. 

Børnene konkurrerede i et hæsblæsende 
tempo om at være den sidste, der stod til-
bage uden at have tabt bolden. Nå ja – og så 
var der lige fartmåleren… Den hittede i høj 
grad… Og forhindringsbanen… Og basket-
konkurrencen mod instruktør Lars, hvor der 
hver gang var armbøjninger eller andet godt 
på spil. Til sidst – på 3. dagen – fi k de ham! 

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: DGI Håndboldskole i Egebjerg
Af Marie (U10), Sofi e (U8) og Lotte (U8)

Så måtte Lars en tur på gulvet akkompagne-
ret at et fantastisk kor med trofast slagsang.

Det var første gang, vi har haft håndbold-
skolen på hjemmebane – hidtil har vores 
naboklubber været værter. Men Egebjerg 
kan bare noget! Faktisk var der så mange 
tilmeldte Egebjerg-spillere efter få dage, at 
der måtte oprettes venteliste, og det endte 
med en ren Egebjerg-trup. Fantastisk!

Hvis nogen skulle være i tvivl, så har vi det 
sjovt i håndboldklubben, og selv om vi op-
lever stor vækst, så glæder vi os helt vildt til 
at tage imod endnu fl ere nye spillere i den 
kommende sæson.

Lars sender en hilsen fra Odense og skriver, 
at han har haft 3 fantastiske dage – og nu vil 
han sove de næste 3 dage. 

Vi andre siger: ”Tak for lån af jeres dejlige 
unger – vi ses i håndboldhallen!”
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HUSK FRIVILLIG FESTEN
Kære frivillige
I skulle gerne alle have modtaget en fysisk invitation nu.
Festen er den 25. marts 2017 kl. 18.00 og foregår hos værten i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. Vi bestræber os på, 
at vi på denne måde kan takke alle, der i 2016 har bidraget til foreningen med frivilligt arbejde. Vi har også inviteret ’den 
bedre halvdel’ af vores frivillige, da vi anerkender, at frivilligt arbejde er en indsats som trækker på hele familien.

Hvis du mod forventning ikke har modtaget invitation, håber vi at du kontakter formand@egebjerg-if.dk, så invitationen 
kan fremsendes. 

Vi er mange frivillige og vi kan ikke udelukke at vi mangler et par stykker - men alle skal selvfølgelig have muligheden 
for deltagelse i denne velfortjente fest.

Vi glæder os til at fejre klubben og vores fælles indsats.

I næste udgave af Broen håber vi at kun-
ne vise lidt billeder fra gymnastikopvis-
ningen den 19. marts. 

Samt et fyldigt referat fra vores kom-
mende generalforsamling den 22. marts.

Godt forår til jer alle!

Mvh. Bestyrelsen

2016
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Gymnas  k opvisning i Egebjerghallen
Søndag den 19. marts 2017

Egebjerg IF byder velkommen  l den årlige gymnas  k opvisning i Egebjerghallen. 

Alle vores dyg  ge gymnas  khold kommer og viser, 
hvad de har lært i årets løb.

Programmet vil kunne ses på www.egebjerg-if.dk
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Husk bankospillene kl. 19.00 i klubhuset ved Egebjerghallen
Næste spilleaftener er den 28. februar, den 28. marts og den 25. april 2017                                                        

Seneste udtrækninger på medlems numre:
November

200 kr. Hans Stensen
100 kr. Lea Aabo
100 kr. Torben Rosenberg
  50 kr. Lis Kjærgård
  50 kr. Kirsten Jensen
  50 kr.  Ruth Rasmussen
  50 kr. Gunni  Hansen

December
200 kr. Ove Frost Jensen
100 kr. P. B. Skovgård
100 kr. Per Uhrskov
   50 kr. Kiss Sørensen
   50 kr. Kim Madsen
   50 kr. Anette Bech Christensen
   50 kr. Lene Koch Petersen

Januar
200 kr. Lone Kvist
100 kr. Kirsten Jensen
100 kr. Mette Rævsgaard Sørensen
   50 kr. Poul Falbe Hansen
   50 kr. Arne Laursen
   50 kr. Martin Thomsen
   50 kr. Søren Christensen    

Forsamlingshuset v/
 Chris Frænde        

Fødder og Krop v/ 
Dorte Annashåb 33

Madbixsen 
Kærvej 4F

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:
November: U16 fodboldpiger. Januar: U10 håndbold piger og U11 fodbold 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.

I bestyrelsen for støtteforeningen i Egebjerg idrætsforening, ser vi frem til 
mange hyggelige klubaftener i 2017 og håber på mange fl ere medlemmer til 
foreningen og deltagere ved vores bankospil, 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 kassere. 
Chancen for at vinde penge præmier er meget stor.

 EGEBJERG IDRÆTSFORENING: Støtteforeningen
Af Evan Pedersen
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 KFUM SPEJDERNE: Juletur - 170 til fl æskesteg
Af bæverlederne

Traditionen tro var Egebjerg gruppe afsted på årets juletur 
ved Sletten første weekend i december. Fredag aften tog vi i 
samlet fl ok fra Egebjerghallens parkeringsplads. Turen fore-
gik i bus, hvor humøret var højt. Efter ankomsten til Sletten, 
gik resten af aftenen med at få pakket ud, pyntet juletræet 
og spist æbleskiver. Så var klokken også mange og det var 
soveposetid for de yngste spejdere. 

Lørdag morgen blev alle vækket med bulder og brag, og 
så var det ellers i gang med morgengymnastik, inden fl aget 
skulle hejses og morgenmaden spises.  

Lørdag formiddag gik med at lave juledekorationer, fuglefo-
der og støbe lys. De ældre spejdere var på et lille løb, men der 
var gået lidt kuk i kommunikationen og en patrulje var kom-
met på afveje. De fandt heldigvis deres bedste spejderevner 
frem og kom igen på ret kurs. 

Eftermiddagen var noget mange af spejderne glædede sig til, 
der skulle forældrene nemlig komme på besøg, og der skulle 
afholdes et stort løb. 

Juletur - 170 til fl æskestegJuletur - 170 til fl æskesteg  

Temaet for årets løb var Pyrus og alle hans narrestreger. 
Pyrus havde igen klokket i det, og spejderne skulle nu 
hjælpe Pyrus med at rette op på det hele, så det atter en-
gang kunne blive jul. Efter at have gennemført de mange 
poster og hjulpet Pyrus på ret køl igen, blev forældrene 
inviteret ind i pejsestuen til et oplæg om Spejdernes Lejr 
som afholdes i sommeren 2017. 

Ovre i gymnastiksalen havde spejderne aktiviteter, og imens 
var der fuld gang i køkkenet, hvor grupperådet havde travlt 
med at lave fl æskesteg med sovs og brunede kartofl er samt 
smage risalamande til. Men fuld gang i den skulle der også 
være, når middagsgæsterne bestod af godt 170 mennesker. 

Efter maden stod den på et sjovt og underholdende lejrbål, og 
så var det farvel til familiespejder, bæver og ulve. Resten af 
spejderne skulle så på aftenløb.

Søndag stod den på oprydning, rengøring og selvfølgelig et 
spil Stratego. 

Mange tak til alle spejdere der deltog i juleturen og var med 
til at gøre den god og sjov. Det er dejligt med stor deltagelse 
til fællesturene, som styrker gruppens fællesskab.

Der skal også lyde en stor tak til alle jer som hjalp til på turen 
- vi kunne ikke have gjort det uden jer. 
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Bæverne inviterede tirsdag den 13. december til Luciaop-
tog for forældrene med en masse hygge, godt med småka-
ger, saftevand og kaff e. 

De var iklædt fi ne hvide luciakjoler og med levende lys i 
hænderne. Forældrene ventede i det mørklagte bæverlo-
kale, alt imens den velkendte luciasang blev tydeligere og 
tydeligere. De gik så fi nt igennem lokalerne og var fuldt 
koncentreret om at synge helt rigtigt. Bæverne opførte et 
rigtig fl ot optog og sang alt hvad deres lunger kunne, men 
de havde også øvet sig rigtig meget.

De forgangne tirsdage har bæverne nemlig øvet Lucia for 
at være klar til i dag. De har lavet kjoler, øvet sang og gået 
ruten igen og igen. Desuden har de hørt sagnet om Lucia, 
og hvorfor vi går Lucia den 13. december.

Bæverne har også vist deres kundskaber i et køkken. De 
havde nemlig bagt brunkager til forældrene, som et led i det 
nye mærke de er ved at tage – Madeventyr. Igennem mærket 
skal bæverne bl.a. få mod på at smage nye ting og lyst til at 
udfolde sig kreativt. For nogle af bæverne var det første gang 
de var med til at bage brunkager, men de var dygtige og fi k 
hurtigt bikset sådan en bageplade fuld sammen.

Vi bæverledere vil gerne takke forældrene for at komme til op-
tog og ikke mindst takke bæverne for det fl otte stykke arbejde, 
de har lagt i det, samt det fl otte optog vi fi k set i aften.

LuciaoptogLuciaoptog 
 KFUM SPEJDERNE: Luciaoptog
Af bæverlederne
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 KFUM SPEJDERNE: Nytårsparade i høj sol
Af bæverledere

Året startede som sædvanligt med nytårsparade til guds-
tjeneste i Hansted Kirke.

Spejdere, ledere og forældre mødtes ved spejderhuset og gik 
med fanen forrest i dejligt solskinsvejr og med højt humør 
ned ad Egebjergvej til Hansted Kirke.

Her deltog alle i en gudstjeneste med temaet ”Mirakler”: 
Bæver og ulve gik ind sammen med fanen og præsten med 
fl ot pyntede lys, som blev sat i korbuen. 

Nytårsparade i høj solNytårsparade i høj sol  

Juniortroppen opførte et mimestykke til oplæsning af søn-
dagens tekst om brylluppet i Kana. Troppen havde sam-
mensat en billedserie om mirakler i hverdagen og skrevet 
en bøn. Seniortroppen hjalp med nadveren og Klan Ignis 
læste ind- og udgangsbøn.

Efter gudstjenesten gik alle tilbage til spejderhuset til boller 
og varm kakao, inden årsstjernerne blev uddelt. Til slut af-
holdtes gruppemødet (generalforsamlingen), mens de store 
spejdere legede med de mindste i haven. 
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MICHAEL ROSENBERG HENRIK HØJ
Malermester

SANNE PEDERSEN
Malermester

ALMIR PIRIC
Konduktør

Direktør/malermester

ROSENBERG Malerfi rma A/S beskæftiger 33 engagerede 
og kompetente malersvende heraf 2 i Tyskland

ROSENBERG Malerfi rma A/S
Ove Jensens Allé 35G
8700 Horsens
Telefon: 2042 1505
Email: mr@rosenberg-malerfi rma.dk
www.rosenberg-malerfi rma.dk

MALERGARANTI
vi er medlem af 

DANSKE MALERMESTRE

Kontakt os

Egebjerg

Bestil et 
OK Benzinkort
på www.ok.dk

Altid billig vask
Rabat mandag, 
tirsdag og onsdag

Anders, 14 år, 7. klasse
”Det var en cool julefrokost, fordi at der var god mad. Da vi 
skulle spille pakkeleg var der en gruppe drenge der råbte op 
når de fi k den gode pakke med stjernekaster i, og larmen var 
lidt træls, men til sidst endte det ed at en af mine venner fi k 
den gode pakke. Da vi kom over i klubben spillede vi bord-
tennis, så tv og en masse andet. Derefter skulle vi danse om 
juletræet, hvor vi hørte alt muligt musik. Vi dansede meget 
fjollet. Det var nemlig ikke kun julemusik, og det endte jo 
selvfølgelig med at vi slet ikke dansede rigtigt om juletræet. 
Til sidst var jeg den eneste der dansede om juletræet. Sidst 
på aftenen havde jeg en bottle-fl ip konkurrence med en der 
hedder Oda, og der vandt jeg med 12-7. Resten af tiden sad vi 
bare og chillede og hyggede med slik. Det var en god aften.” 

Max, 14 år, 7. klasse
”Vi fi k god mad, dansede om juletræet og legede pakkeleg. 
Jeg fi k den gode pakke i pakkeleg med stjernekaster i. Jeg 
kan ikke fi nde ud af at danse, så jeg var ikke så god til at 
danse om juletræet. Det bedste vi fi k at spise var risalaman-
den, men jeg fi k desværre ikke mandlen. Da vi var færdige 
med at spise g lege pakkeleg spillede jeg bordtennis mod en 
der hedder Anders, og jeg vandt. Det var en super god og 
hyggeligt julefrokost.”

Niklas, 14 år, 7. klasse
”Det fedeste til julefrokosten var at være sammen med sine 
venner og hygge sig sammen. Vi snakkede, spillede compu-
ter, så tv og hyggede os hele aftenen. Det bedste jeg fi k at 
spise til julefrokosten var fi skefi let, men det aller sjoveste 
var da vi skulle lege pakkeleg. Til pakkeleg fi k jeg nogle 
fede pakker, hvor jeg vandt en hel masse slikkepinde. Det 
var en sjov aften.” 

 UNGDOMSSKOLEN:  Julefrokost i Egebjerg Ungdomsskole

Julefrokost i Egebjerg UngdomsskoleJulefrokost i Egebjerg Ungdomsskole
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OVERSIGT FOR EGEBJERG KLUBBEN 2017 

 UNGDOMSSKOLEN:  

Klubben i Egebjerg er et sted hvor du kan komme præcis som den du er. Dine og andre unges ideer og ønsker vægtes højt 
hos os, da vi bestræber os på at du har indfl ydelse på klubbens hverdag og hvad der skal ske hernede. 

Hverdagen i Egebjerg Ungdomsskole er fyldt med hyggelige stunder, spændende aktiviteter og trygge rammer. Du har rig 
mulighed for at udfolde dig socialt samtidig med at du får lov til at udfordre dig selv indenfor diverse aktiviteter såsom 
foto, bordtennis og lignende.  

HVAD ER DET BEDSTE VED AT VÆRE I KLUBBEN?

Torsdag 23. februar   Tager klubben ud og bowler
Fredag 03. marts   Fastelavnsfest
Fredag 24. marts   6. klassefest
Lørdag 06. maj   Paintball
Mandag 15. maj   Blå mandag
Lørdag 20. maj   Fårup sommerland
Torsdag 25. maj   Kristi himmelfart afslutningsfest
Der vil komme nogle aftener i klubben, hvor der vil være mulighed for at lave bolsjer.
Desuden kan der komme impulsive ture ud af huset.

En hyggelig og spændende hverdag En hyggelig og spændende hverdag 
i Egebjerg Ungdomsskolei Egebjerg Ungdomsskole

Det bedste ved at være i klubben er at man kan være sam-
men med sine venner.
- Simon 13 år.

Det bedste er helt klart at sidde og spille computer, se fjern-
syn og hører musik med vennerne. 
- Max 14 år

Det bedste ved at være i klubben er at man kan være sam-
men med sine venner, fordi det er jeg ikke derhjemme. 
- Jacob 14 år

Det bedste ved at være i klubben er at jeg kan hygge mig, 
uden mine forældre er her. Det er også fedt at de voksne 
lytter til mig, ved at sørge for der kommer golf turnering. 
- Anders 14 år

Det bedste ved at være i klubben er at man kan møde men-
nesker man ikke møder hver dag. 
- Emma 15 år og Iben 14år
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 EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS: Damefrokost i Forsamlingshuset
Af Bestyrelsen

Fredag den 20 januar dannede Egebjerg-Hansted Forsam-
lingshus rammerne om årets damefrokost. 

Der var mødt 150 feststemte damer op til tapas, dessert, dans 
og drinks - og der var fuld knald på fra start til slut. 

Allerede under middagen var decibelmåleren nået op i det 
røde felt, og bedre blev det ikke, da musikken blev sat igang, 
der igen i år var styret af Kim Hå.

Damefrokost 2017Damefrokost 2017
Undervejs underholdte en trio fra Egebjerg Revyen med et 
par numre, der lå et par lag under bæltestedet - til stor latter 
for de fremmødte.

Hen på aftenen blev der danset til tonerne af bl.a. Thomas 
Helmig, ABBA, Rasmus Seebach og en spandfuld klassiske 
melodigrandprix sange. 

Fordi at det var skide skægt og hyggeligt, så gentager vi 
arrangementet igen i 2018.
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Fastelavnsfest den 5. marts
 i Forsamlingshuset for byens børn

Der slås “Ka  en af tønden” henholdsvis kl. 11.00 og kl. 14.00.

Børnene inddeles i 3 aldersgrupper – 0-3, 4-6 og 7-? år.

Der er præmier  l Ka  ekonge, Ka  edronning og bedst udklædte.

Enhedspris er kun kr. 30,00 for fastelavnsbolle, sodavand eller kaff e for børn og voksne.

Alle er velkomne - både børn, voksne og bedsteforældre.

Tilmelding  l Hans på 53 38 24 55 (gerne ved SMS) - oplys antal børn og alder!

Aktivitetskalender 2017 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

Marts  Fastelavnsfest byens børn 
  Den 5. marts - Der slås ”Ka  en af Tønden” kl. 11.00 og kl. 14.00. 
  Tilmelding  l Hans 53 38 24 55 - Tilmelding er nødvendig, gerne sms.

April   Koncert med Kris  an Liholt
  Den 7. april kl. 20.00. Tilmelding  l Tommy på 20 81 66 85, gerne sms. Pris 180 kr i forsalg.

Maj   Øl smagning
  Den 24. maj. Tilmelding  l Erik 30 37 42 84. Pris 250 kr incl sandwich.

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

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



1818 BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017

Kris  an Lilholt 

EGEBJERG-HANSTED FORSAMLINGSHUS 
Har hermed fornøjelsen at præsentere koncert med Ida Friis 

Virenfeldt, Lasse Jørgensen og Kris  an Lilholt 
Læs eventuelt på Kris  ans hjemmeside – kris  anlilholt.dk

FREDAG DEN 7. APRIL 2017 KL. 20.00 

Prak  sk info og billetbes  lling 
Indgangen åbnes kl. 19.00 og koncerten starter kl. 20.00 

Billetpriser: I forsalg, kr. 180,00 inkl. gebyr 
Evt. overskydende bille  er sælges ved indgangen  l forhøjet pris. 

Bille  er kan bes  lles via vores hjemmeside 
www.egebjerg-hansted.dk [Bes  l bille  er] eller ved henvendelse  l 

Tommy på tlf. 20 81 66 85, gerne SMS. 
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Ølsmagning i Egebjerg-
Hansted Forsamlingshus 

Prisen for denne herlighed er kr. 250,00  for smagning af 7 forskellige øl , 
et Mid  yns Bryghus glas samt 2 sandwich og 1 øl ved indgangen.

Tilmelding   l Erik på tlf.: 30 37 42 84 e  er først-  l-mølle-princippet - 
gerne via sms, senest den 1 maj 2017

Husk at man behøver ikke at være medlem af Forsamlingshuset, men skal 
være mindst 18 år, for at kunne deltage.

Det er en fornøjelse i år at kunne præsentere Eddie Szweda fra 
Mid  yns Bryghus  l 2-3  mers underholding og smagsprøver fra 
deres eget sor  ment.

Onsdag den 24 maj 
(dørene åbner kl. 18.00)
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EGEBJERG BAKKE: Første spadestik til 102 rækkehuse
Tekst Hans Kurt Jacobsen    Tegninger og illustrationer Viva Arkitekter

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 12.30 tog direktør Ole 
Madsen, borgmester Peter Sørensen og bygherre Jes-
per Troelsen første spadestik til 102 rækkehuse på 

Egebjerg Bakke.
Der bygges 102 rækkehuse til udlejning i tre etaper. Alle 
husene er i to etager med et samlet boligareal på 117 m2, et 
udhus, parkering til to biler samt en lille have.
Husene opføres i kubistisk arkitektur med jordfarvede tegl, 
træ/alu vinduer, gulvvarme og trægulve. Der er entre, toilet, 
køkken/alrum og stue i nederste etage. På øverste etage er 
der soveværelse, to værelser samt badeværelse.
De første huse er klar til indfl ytning den 1. juli 2017.
Det er Viva arkitekter A/S i Horsens , arkitekt Søren Nielsen 
maa,  der har designet både området og rækkehusene.
Alle husene er købt af Vinding gruppen A/S. Henvendelse 
om udlejning kan ske til Steen Stærke, mobil 20 16 00 08 
mail: ss@egebjergbakke.dk
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Rækkehuse til udlejning 
117 m2 i to etager

Indfl ytning fra 1.7.2017

På hjemmesiden www.egebjergbakke.dk kan du se 
mere om de nye lækre rækkehuse på Egebjerg Bakke. 
Send en mail nu til ss@egebjergbakke.dk hvis du vil 
skrives på listen over interesserede i at leje et hus.

Kontakt
Byggeteknisk:
Jesper Troelsen | jjt@egebjergbakke.dk | m: 2011 5917
Udlejning:
Steen Stærk | ss@egebjergbakke.dk | m: 2016 0008
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TRYGHEDSBOLIGER PÅ EGEHØJ

TRYGHEDSBOLIGERTRYGHEDSBOLIGER  
på EGEHØJ (Højvangsgården)

Så er der kommet gang i byggeri-
et af 32 tryghedsboligen samt et 
fælleshus og et depot på grunden, 

hvor Højvangsgården tidligere lå, og 
hvor vejen kommer til at hedde Egehøj. 
Trådhegn er sat op omkring grunden, 
og en gravemaskine er i gang med at 
plannere de mange jordbunker, som 
lå tilbage eft er de arkæologiske under-
søgelser for længe siden. 
Mange er sikkert spændt på, hvordan 
byggeriet kommer til se ud på denne 
velbeliggende grund midt i byen, og 
hvordan boligerne bliver indrettet. 
Derfor bringer vi her nogle illustra-
tioner, tegninger og skitser af byggeriet. 
Der bliver 32 tre-rums familiebol-
iger på 89,5 m2 og et udhus på 4,4 m2 

Fælleshuset bliver på 105,9 m2 og et 
depot 14 m2.
Der forventes afh oldt et åbent orien-
teringsmøde i maj eller juni, når man 
kender huslejer m.m. for boligerne. Og 
et rejsegilde forventes afh oldt i august.



2323BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017

 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 MARTS - APRIL - MAJ - JUNI  2017

Besøg af ”OrkideKnud” Mandag den 13. marts kl. 19.00 kommer Knud Nielsen i Den Gl. Brugs, 
og fortæller om sin sidste rejse og om orkideer. Pris 50 kr. Tilmelding senest 6. marts.

Generalforsamling Mandag den 24. april kl. 19.00 i Den Gl. Brugs.
Tilmelding af hensyn til arrangementet senest 18. april

Heldagstur Onsdag den 7. juni udfl ugt til Samsø. Det er en heldagstur med alt betalt, pris 495,00 kr. 
Vi kører hjemmefra kl. 8.00 og forventet hjemkomst ca. kl. 20.00. Tilmelding senest 1 maj.

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



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

Egebjerg Ungdomsskole holder Fastelavns-
fest
Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 10.30
1. søndag i Fasten v. Tine Frisenette
Fastelavnsfest for byens børn i Egebjerg 
Hansted Forsamlingshus. Der slås ”Katten 
af Tønden kl. 11 og kl. 14 – tilmelding er 
nødvendig til Hans 53 38 24 55 gerne sms (se
side 17)

Egebakkens Venner afholder bankospil 
kl. 19 på Egebakken (se side 46)

Lundum Sogns Borgerforening afholder fæl-
lesspisning (se nærmere på www.lundum.dk)

Gudstjeneste i Hansted kirke kl. 9.00
2. søndag i Fasten v. Tine F.
Efterfølgende indsamling til Folkekirkens 
nødhjælp medeee  konfi rmanderne kl. 10 fra Kir-
keehuh set
HaHaHaHaHaHaHHaH nsnsnsnsnsssteeeetetedd-ddd-d-d-EgEgEgEgEgEEgEgE ebebebebebebee jejejejejejejergrgrgrggrgg HHHHHHususususususshohohohohohooldldldldldldninininn ngngngngngsfsfsfsfsforororororenenenee inini gg i
DeDeDeDeDennnnn GlGlGlGlGlGlGl. BrBrBrBrBrBrBrBrBrB uguguguguuugu ssss klkklklklklklklk .. 1919191919.. KKnKnKKnKKKnKnKnKnududududud NNNNNNNNNieieieieieieielslslslslllsenenenennen kkkkkkkkkkkkomomomomomomommemememememm rrr r
og fortæller om sine sidste rejser oggg g gg ooooorkideer 
(se side 23)

SmSSmSmmmmartex modeshowowwwwww på Egggebakakakaka ken kll. 14 (se ee
sisisisssss dedededededde 43)

GeGeGeGeGeGeG neneneneneneenerarararararraralflflflflfororororrorsassasasasass mlmlmlmlmlmmlinininininnnnng gg g g gg ggg fofoffofofofofor rrr r r EgEgEgEgEgEgEgEggebebebebebebebebakakakakakakkekekekekeensnsssnsnss VVVVVVenenenenenenennenenenenenen r r r rrrr
ogog ÅÅrsr mømødede fforor CCenenteterrr ådådetet kkl.l. 1144 (s( e s. 43)) 

”L”Luttheh r ogog LLagagkakageg ”” foredrdragg v. leektk oror BBe-e
nen dictcte e HaHammmmere PPræræsthoh lm i Østtbirkrk kkirirkek -
huus klkl.. 1919
GuGudsd jtjeneneeste i LLundud m kirkrke e kl. 9
3.3 ssønøndadag g i FaF stenen vv.. LoLonee BBuhhll
Eggggggebebebebebebjejejejejejej rgrgrrgrgg IIIIIFFFF FF hohohohooldldere  gymymnanaststikopopvisnsnining g i i
EgEggggEgEgeebebebebebe jeeejeergrgrgrgrgrgrghahahahhallenenenenenenen (s(s( e eee mmmmmem rere ppå å wwwww.w.eggebebjejergg-if.dkd )

GeGeneneraralflfororsamlm inng g ii EgEgebebjejergrg IF klk . 1919 ii Egege---
bjere ghghalallens kklubhb usus (s(see siside 9)

EgEgebjeergrg IIF F hoholdderr FFririvivilligig fesest frf a a klkl. 18 ii 
EgEgebebjejergrg-H-Hananstst ded FFororsasamllini gsgshus s (s( e sidede 8)

EgE ebbjejergrg UUngngdommsskole hoh ldlderer 66.. klklasasses fef stst

Festguuddstjjenenesestete i HHanstedd kkirirkek  kl. 110.0.3030
MMidfastee vv. Tine F. oog offi ffi ccieiel l inindvvieielslsee afaf ddet 
nye ringeaeanlægæg (ses  side 3131))
Støttefoorereniningngenn afhhololdeder r babanknkosspipill i i klklubub-
huseset veved d Egebebjejerghalllenen kkll. 1199 (se side 10)

FoFortrtælleetiime meded aaltl ergag ngng ppå å Egebakkkekek n n 
kkl. 14.30 0 v. Tine F.

Aff aldsindsamling i naturen – start fra Ege-
bjerg Fritidscennnntetetetetetet rrrr r klkllkklkl.. 1010101010 00.000.0000000 (s(sss(seee ee sisisisissidedededede 37)

Gudstjeneste i Hanananannananststststsss edded kkkkkkkiriiriririrriiii keke kkkkkl.l.l.l.l.l.. 11110.30
Mariæ Bebudelse v. TTTTTTTTinininininneee eeee FF.F.F.F.F
Egebakkens Venner afhohohohohooh ldldldldldldddddeeer bankospil 
kl. 19 på Egebakken (se eeee sisidedeedeedede 446)6)6)

EgEgEEgEgEgEggEgEgEgE ebebebebeebebebebebbbeebbjejejejeejejejejejjerrgrggrgrggrrrg HHH-HH-HHH-H-HHHHHHaanannananananananaananststststsstststs ededededededdedddd FFFFFFFFFFFFFororrorrorrsasasasasss mlmlmlmlmlmlmlinininingsgsgsgsgsssg huhuhuhuhuhuuuuus s s s afafafafaffffhohhohohohohhooldldldlddddererererree  
koncert med Kristiann LLLLLLLLililiilili hohhohoohooholtltltltltlttlt kkkkkkkkl.l.lll.l 2222222000000 (s(s(ssssse eee e s.s.s.ssss 111111118)8)8)8)8)8))

Gudstjeneste i Lunduuummmmmmm m mm mmm kkikikk rkrkrkrkkrkrkkr e eee klklklklklklklk . ... 9999999
Palmesøndag v. Petererererrrer TTTTTTTaasasaa tttt
Mindehøjtideligheddddddd forrr FFFFrrereer dedddededd ririik k kk BaBaB jeeer r ogoggg ddraraaaaa------
gogoggoggogg nennen rnne veved Baavnvnvvvnvnvvneeeehee øj kkkkkl.l 111111111000 0000000 ((s(s(s(s(s(ssse eee e e sisisisisisisideddedededede 3333337)7)7)7)77

SkSkærærtotorsrsdadag g gugudsdstjtjenenessstteett rr
LuLundndumum kkirirkeke kkl.l. 99 vv.. TiTiinene F.
HaHansnstetedd kikirkrkee klkl.. 1010.3.300 vv.v  Tinne F.
Laangngfrfrededagag ggudu ststjeeneneststee
Hansstted kikirkkee kl. 1010.3.30 0 vv. TTinne eee F.F.FF.FF
Påskskese ønø dadag g gug dstjtjenenesestet
HaH nsnsteted d kikirkrkee klkl. 1010.3.300 v.v TTininee F.F

FoFoFoFoFFForårårsrsfefestst ppå å EgEgebebakakkekeeenn klkllkll.. 1717171777 (s(sssse e eee ssisisis dededede 444443)3)33

HuHHuHuHuHuHuH shshshss ololdndniningssfoforeenningn enen hholollldedededeeer rr rr r r gegegegegeg neneneneeenerararrararalflflfflfororororoor--
sasasassss mlmlining i i Eggebebjejeergrgr FFrir tiiddsccentntererererrrr (D(D( ene ggl Brruguggss)s)ss)s)s) 
klklklklkkl. 1919 (s(s(see sisidede 2233))
”L””L”L” ututheheh r r ogog LLLagagkakagege” foorer drdragagagagagggg v. OvOve e KoKorsrsgaga--
ararararrardd d ddd i i NiNim m kikirkrke e klkl.. 1919..
SStStStStøtøtøtøtøtøøtteteteeeteefofofofoorererererer niningnggenen aafhfhololddeer r babbababanknkknkkkososoo pipipp ll i i klklububhuhu-
seseeeett t t tt ttt vevevevveveveddd dddd EgEgEgEgEgEggebebebebebebjjejejejejejergrgrgrgghahhhhah llllllenen kkkkl.l. 1199.0000 (s(se e s.s. 110)0))))

PåPåPåPåPåPåPåPåP skskskskskskskkegegegegggggududududududduddststtststtjejejejejj nnnene tstte e påpå EEgggegeg bbbabakkkkenn kkl. 114.4.303030 
TiTiTiTiTiTiTinennenenenene FFFFFFF..
SaS ngaften i Hansted d kirkehus kl. 19
GuGudsdstjtjeenestee ii Hansteded kirke kkl.l. 99
2.2  søndag efefteter PåPåskske v. Tine F.F. 



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

Egebakkens Venner afholder Banko på Ege-
bakken kl. 19.00 (se side 46)

Egebjerg Ungdomsskole holder Paintball

Gudstjenester 3. søndag efter Påske
Lundum kirke kl. 9 v. Tine F.
Hansted kirke kl. 10.30 0 v.v. TTini e e F.F.
Konfirrmamatitionon BBededededagag
HaHansnsteted d kik rkrkee klkl. 9 (B(B klassen) v. Tine e F.F. 
HaH nsstetedd kikirkrke klkl. 1111 ((CC klk asses n) v. Tine FF.
KoKoKKooKoKoKoKonfinfinfinfin rrrmamm tit onon 
HaHaHHaHHaH nsnsnsnnsn teteteed dd d d kiikikikikiirkrkrkrkrrkrkeee kll.. 1010 (((A AA klk asa sen)) v. Tinee FF.

EgEgEEgEE ebebbbbbjejejejergrgrgrg UUUUUUUngnnngdoddoddddoddddommmmsskskskskskskskskkkollololoololollo eeeeeee hohohohohohohohohoholddldldldldldldldlderererererereerererer BBBBBBBBBlålålålålållåll mmmmmmananananana dadadadadaggggg

HeHeHH ldldldagagagagagaa ss ss bbbububuuustsstststststtt ruruuur tttttilililill GGGGGGlll.lll EEEEstststrururuppp frfrfrra aaaaa EgEgEEEgEgEgEgeebebebeeeee akakakakkekkekkekekekkekkkk nn 
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DDeeccember
3 Julemarked i EEgebjerg-g-HaHH nsnstet d Forsammlings-

hus kl. 10-16.30.

Pinse gudstjenester
Lundum kirke kl. 9 v. Tine F.
Hansted kirke kl. 10. 30 v. Tine F.
2. Pinsedag i Lunden i Horsens  
fælles provsti gudstjeneste kl. 10
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
inviterer til Heldagsudfl ugt til Samsø med 
afgang fra Den Gl. Brugs kl. 8.00 og hjem-
komst ca. kl. 20 (se side 23)

7-11 Byfest uge i Egebjerg (sæt kryds i kalenderen)

Børnefamiliegudstjene med indslag fra 3. 
klasserne i Hansted kirke v. Tine F.
”Luther og Lagkage” foredrag v. lektor Kas-
per Bro Larsen i Skt. Ibs skole kl. 19

19-23 Horsensegnens Kulturfestival – (sæt kryds i 
kalenderen uge 25)

Egebakken besøg i præstegåg rden kl. 114.4 3030

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

Søndag d. 5. marts kl. 10.30
1.s.i Fasten   v. Tine F.

Søndag d. 12. marts kl. 9 
2.s.i Fasten   v. Tine F.
Efterfølgende indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp med konfi rmanderne kl. 10 fra 
Kirkehuset
Søndag d. 26. marts kl. 10.30
Midfaste festgudstjeneste og offi  ciel indvielse 
af det nye ringeanlæg   v. Tine F.
Søndag d. 2. april kl. 10.30
Mariæ Bebudelse   v. Tine F.

Torsdag d. 13. april kl. 10.30
Skærtorsdag gudstjeneste   Tine F.  

Fredag d. 14. april kl. 10.30 
Langfredag gudstjeneste   Tine F. 

Søndag d. 16. april kl. 10.30
Påskesøndag gudstjeneste   v. Tine F.

Søndag d. 30. april kl. 10.30
2.s.e. Påske   v. Tine F.

Søndag d. 7. maj kl. 10.30
3.s.e. Påske   v. Tine F.

Fredag d. 12. maj Bededag
Konfi rmation kl. 9 B-klasse   v. Tine F.
Konfi rmation kl. 11 C-klasse   v. Tine F. 
Lørdag d. 13. maj
Konfi rmation kl. 10 A-klasse   v. Tine F.

Søndag d. 21. maj kl. 9
5.s.e. Påske   v. Lone Buhl

Søndag d. 28. maj kl. 10.30
6.s.e. Påske   v. Tine F.

Søndag d. 11. juni kl.14
Børnefamiliegudstjeneste med indslag fra 3. 
klasserne   v. Tine F.

Lundum kirke

Egebakken

Søndag d. 19. marts kl. 9
3.s.i Fasten   v. Lone Buhl

Søndag d. 9. april kl. 9
Palmesøndag … v. Peter Tast

Torsdag d. 13. april kl. 9
Skærtorsdag gudstjeneste   v. Tine F.

Søndag d. 16. april kl. 9
Påskesøndag gudstjeneste… v. Tine F.

Søndag d. 7. maj kl. 9
3.s.e. Påsken … v. Tine F.

Torsdag d. 25. maj kl. 14
Kr. Himmelfart gudstjeneste i Lundum skov   
v. Tine F. Vi mødes ved shelter kl. 13.45. 
Medbring selv kaff e
Søndag d. 4. juni kl. 9
Pinsegudstjeneste … v. Tine F.

Onsdag d. 29. marts kl. 14.30
Fortælletime med altergang   v. Tine F.

Onsdag d. 26. april kl. 14.30
Påskegudstjeneste   v. Tine F.

Onsdag d. 31. maj kl. 14.30
Pinsegudstjeneste   v. Tine F.

Onsdag d. 21. juni kl. 14.30
Besøg i præstegården til kaff e og hygge 
v. Tine F.

         LUNDUM OG HANSTED KIRKER:  GUDSTJENESTER
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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 fl ere 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 - 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.
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2017 – Reformations jubilæum – det 
fejrer vi hele året i Horsens provsti

Luther banker på – også hjemme hos dig. Det gør han, fordi vi 
i 2017 fejrer 500-års reformationsjubilæum, og fordi begiven-
hederne dengang i Middelalderen trækker tråde helt op til vores 
tid og samfund, og fordi spørgsmålene, som Martin Luther (1483 
– 1546) baksede med, stadig er relevante: Hvad er det bedste og 
det værste ved livet? Hvad er målet for vores liv? Hvad skal vi 
styre efter? På en lang række områder er vi alle påvirket af den 
kristendomsforståelse og det menneskesyn, som reformationen 
førte med sig, og især Martin Luthers eget tankegods.

Foredrag og arrangementer om Luther og Reformationen

Nogle af emnerne såsom uddannelse, individ og fællesskab, forholdet mellem kristendom 
og politik, for slet ikke at snakke om livskvalitet – holdes som foredrag i hele Horsens provsti 
gennem 2017. Det er fællesarrangementer om Luther og Reformationen. Men især tilbydes 
otte foredrag, som kaldes ”Luther & Lagkage”, og hvis du kommer til dem alle, bliver du 
godt klædt på til at se de mange tråde i dit eget liv og i det danske samfund, der går helt 
tilbage til de afgørende år i begyndelsen af det 16. århundrede. Kommer du til de første seks 
Luther & Lagkage foredrag, og har du fået et stempel for hvert af dem (medbring magasi-
net som gerne skulle være landet i din postkasse i december, og som kan gemmes helt frem 
til 31/10-2017, hvor det hele afsluttes med en fælles festgudstjeneste i Klosterkirken), så er 
du med i lodtrækningen om to pladser (i delt dobbeltværelse) på en rejse i Luthers fodspor 
den 28. august til den 1. september 2017 med Unitas Rejser til en værdi af DKK 10.190,-  
Ses vi?

Sangaften i Hansted Kirkehus
Torsdag 20. april kl 19.00

Hansted Kirke inviterer til en forårsaften med fællessang og hyggeligt samvær lige efter påske. 
Til sangaften synger vi et udvalg af nye og gamle sange, der passer til årstiden og stemningen. 
Deltagerne kan også foreslå sange. Aftenen byder desuden på musikalske indslag fra Hansted 
Kirke Kor samt kirkesanger Anine Henriques og organist Astrid Lindvig. 
Alle er velkomne.

Kor i Hansted Kirke
Koret øver hver onsdag kl. 16-17.30 i Kirkehuset.

Koret synger et bredt repertoire af danske sange, salmer og rytmiske numre

Kontakt organist Astrid Lindvig, hvis du ønsker at være med i koret. 
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
              

Horsens Begravelsesforretning
Bjerre Herreds Begravelsesforretning

www.horsensbegravelsesforretning.dk

SuSundddddddddddndndndnddndndndndnn veveveeeeveveveveejjjjjjjjjjj 41411111111
87877777000000 Horrrrseseseseseenns
TTTTTTlTTlf.f. 7777555 55 626226226222222222222 111111117777777 20202000000000
v/Gitte Pallisby
pallisby@gmail.com

GiGitte Paallllisby

KvKvalalifiificcerretet hjæj lpp og g rådgdgivivniningng veded
dødsd fald - vi kommer gernen hhjejemm titill
Dem - også aften og weekend. 

Folkekirkens nødhjælp 
sogneindsamling 2017
Del din søndag med verdens mest udsa  e
Søndag d. 12. marts 2017 håber Lundum og Hansted sogne at sende så mange frivillige indsamlere på 
gaden, at alle i sognene får mulighed for at give verdens mest udsa  e mennesker en håndsrækning.

I en  d med krige og massive fl ygtningestrømme er begrebet næstekærlighed o  e oppe at vende. Ideen om 
at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år  lbage i både vores kultur og 
kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjer  ge samaritaner’ fra Lukas evangeliet. 

Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskri  en for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsam-
ling i 2017.

Al  d hjælp  l selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores 
logo er en fi sk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaff er ikke kun en 
sulten mand en fi sk, men også en fi skestang og re  en  l at fi ske i søen, han bor ved.” 
I al vores arbejde indgår ’hjælp  l selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor 
hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i stand  l selv at forme deres frem  d - og 
al  d e  er en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst.
Sæt allerede nu kryds ved datoen Lundum og Hansted sogne er med ved næste indsamling 12. marts 2017. 
Vi mødes i Hansted kirkehus kl.10.00 og får uddelt ruter. I er velkomne til at gå med en 
ven/veninde/nabo eller jeres børn. Hansted sogn er vokset meget de sidste 10 år, så vi 
har fået fl ere ruter, der skal dækkes.
E  er indsamlingen vil der være lidt mad og drikke  l jer alle.

Meld dig som indsamler hos Elsebeth Rasmussen på tlf. 23602487 eller mail er@keyaccount.dk  nu eller mød 
op på dagen.

Det ny  er! Ved sidste års Sogneindsamling nåede vi at samle ca. 9.000 kr. Hvis det også havde været muligt at 
betale via MobilePay, var beløbet helt sikkert blevet større.
På landsplan blev der samlet 12 millioner kroner ind  l verdens fa   gste lande.
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Ny kirkeklokke Hansted kirkeNy kirkeklokke Hansted kirke
Den nye klokke er indkøbt grun-

det, at der skal være automat-
ringning i Hansted kirke. Det 

mener man fra højere sted, at den 
gamle klokke ikke kunne tåle, derfor 
en ny kirkeklokke. Men der er fortalt, 
at den gamle og den nye klokke skal 
ringe sammen ved højtider, lad os håbe 
at dette så sker.
Fredag d.16 december 2016. kl. 10.30.  
Skulle den nye kirkeklokke løftes ind 
af det sydlige tårnhul på Hansted kirke. 
Der var mødt en 30-40 personer for at 
se på, når klokken blev kranet ind. Vi 
måtte vente lidt, men endelig kom så 
lastvognen med den store mobilkran, 
der blev gjort klar til arbejdet. Kranen 
var placeret uden for kirkegårdsmuren 
med de store støtteben slået ud og ret-
tet til i Water. Kranarmen blev lagt ud 
og over til delene af klokken og syste-
met til klokken, der var ankommet på 
klokkearbejdernes lille lastvogn, som 
holdt ved kirketårnet.

Der havde været arbejdet i nogle uger i 
kirketårnet med at gøre klar til den nye 
klokke, som er placeret ved siden af 
den gamle klokke i tårnet.

Styk for stykke blev det hejst op, og 
inden knebelen blev hejst op, slog de 
et slag på den nye kirkeklokke, så vi 
kunne høre lyden, fantastisk lyd, som 
stille gungrede ud og forstummede, 
som sidste del blev den nye kirkeklok-
ke, vægten 740 kg, hejst op. Og stille 
og roligt forsvandt den ind af hullet i 
tårnet for ikke mere at ses, men nu vil 
den høres fremover af Hansted sogns 
beboere.

På næste side kan ses side 5 fra Broen 
blad nr. 3 1990-91 en artikel af Peder 
Pedersen, om den gamle kirkeklokke i 
Hansted kirke.  Jeg vil anbefale folk at 
læse hele artiklen, på broens hjemme-
side, hvor man kan fi nde artiklen. Den 
er ret spændende og tankevækkende. 
Denne gamle kirkeklokke har ringet 
Hansted sogns befolkning sammen i 
glæde og i sorg i mere end 600 år.
Jeg vil håbe, at den nye klokke sam-
men med den gamle klokke vil kalde 
Hansted sogns beboere sammen i glæ-
de og i sorg de næste 600 år fremover.

HANSTED KIRKE:  NY KIRKEKLOKKE
Tekst og foto af Leif H. Kristensen og Carl Oluf Madsen           
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Inskriptioner på den nye klokke
I et bånd om klokkens skulder:
STØBT TIL HANSTED KIRKE AF 
EIJSBOUTS I HOLLAND PÅ DRON-
NING MARGRETHE II’S TID I ÅRET 
2016
Midt på klokkelegemet i klokkens 
svingningsretning:
RINGER FOR ALLE I SORG OG 
GLÆDE NÅR SOL STÅR OP OG SOL 
GÅR NED
På inskriptionens modstående side fi n-
des H.M. Dronningens monogram.
Desuden er klokken forsynet med føl-
gende inskription:
SKÆNKET AF A. P. MØLLER OG 
HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY 
MØLLERS FOND TIL ALMENE 
FORMAAL

Offi  ciel indvielse og festgudstjenesteOffi  ciel indvielse og festgudstjeneste  
den 26. marts 2017 kl. 10.30den 26. marts 2017 kl. 10.30

Som omtalt her på siderne har Hansted Kirke nu fået 
den nye afl astningsklokke med automatik for ring-
ning – kimning – og bedeslag på plads i kirketårnets 

klokkerum. Den nye klokke er ophængt ved siden af den 
gamle klokke fra 1400 tallet.
Med det nye ringeanlæg sikre vi den gamle klokke en tryg 
alderdom, og håber det nye anlæg vil tjene sognet i de kom-
mende århundreder.
I forbindelse med valg af størrelse og dermed tone for den 
nye klokke er der lagt vægt på, at den nye og gamle klokke 
danner en fi n samklang, hvilket kunne opleves ved ring-
ningen juleaften, fremover vil der lejlighedsvis blive ringet 
med begge klokker.
Offi  ciel indvielse af ringeanlæget vil ske i forbindelse med 
en festgudstjeneste d. 26. marts 2017 kl. 10.30, hvor biskop 
Henrik Wigh-Poulsen vil deltage i de kirkelige handlinger.

Menighedsrådet håber ved denne lejlighed, at mange vil 
slutte op om arrangementet. Efter gudstjenesten inviteres 
på et let traktement i kirkehuset. Hvor alle er velkommen 
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LUNDUM OG HANSTED SOGNE:  PENSIONIST JULEFEST
Tekst og foto af Leif H. Kristensen            

Pensionist julefestPensionist julefest
Torsdag den 15.december 2016 

var der inviteret til den årlige 
pensionist julefest i Hansted 

kirke. Den afholdes af Lundum og 
Hansted sogne, menighedsrådenes 
medlemmer står for arrangementet. 

Det er en dejlig og hyggelig efter-
middag i Hansted kirke og sogne-
huset med efterfølgende kaff e the 
og boller og den gode og velsma-
gende fl ødeskumslagkage, som 
man jo helt klart, nødigt vil gå glip 
af. 

Der er underholdning og fælles-
sang og hygge snak. Men først en 
velkomsttale af menighedsrådets 
formand i Hansted sogn Carl Oluf 
Madsen, der fortalte om de kom-
mende ting i kirkens hus, jul nytår 
og det kommende nye kirkeår, som 
står i Martin Luthers tegn, med fl ere 
arrangementer i kirkerne igennem 
året 2017.

Luther banker på - også hjemme 
hos dig. Det gør han, fordi vi i året 
2017 fejrer 500-års reformationsju-
bilæum, og fordi begivenhederne 
dengang i middelalderen trækker 

tråde helt op til vores tid og sam-
fund, og fordi spørgsmålene, som 
Martin Luther (1483-1546) bak-
sede med, stadig er relevante: Hvad 
er det bedste og det værste ved 
livet? Hvad er målet for vores liv? 
Hvad skal vi styre efter? Citeret fra: 
redaktionen af hæftet Re: Forma-
tion udgivet af Horsens provsti.

Kl. 14.00 begyndte gudstjenest-
en i kirken, men inden da fortalte 
præsten Majbrit Pedersen til os 

Graver Ole Leth Menighedsrådsformand Carl Oluf Madsen

fremmødte, at vi skulle nyde klok-
keklangen og se Graver Ole Leth 
trække i rebet til klokken, da det var 
en af de sidste gange at den gamle 
klokke lød, da den nye kirkeklokke 
skulle hejses ind i kirkens tårn 
næste formiddag.

Majbrit Pedersen har været afl øser i 
Søvind kirke og har været afl øser i 
Hansted og Lundum for vores syge-
meldte præst Tine Frisenette. Maj-
brit har haft de nye konfi rmander i 
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efteråret, og pigerne har været Lu-
cia brude og kom i optog ind i kirk-
en, under ledelse af kirkesangeren 
og sad rundt ved Alteret i den sidste 
halvdel af gudstjenesten, som afs-
lutning vandrede de ud med deres 
levende lys tændte. En helt igen-
nem dejlig oplevelse at være med 
til og deltage i. Vi forlod kirken og 
hilste på Majbrit Pedersen og ønsk-
ede en god og glædelig jul, og gik 
til kaff en i menighedshuset.

En hyggelig eftermiddag var slut, 
hvor man kan mærke, at julens 
hygge med familie og venner og 
tændte lys i den mørke december 
måned er kommet nærmere, og 
man er en dejlig oplevelse rigere.

Bliv-massør.nu
Danmarks ældste og mest 
kvalitetsbevidste massør-
skole igennem 20 år.

Alle timer fremmøde på 
skolen - ingen e-learning.

Kun kvalificerede under-
visere og ortopædkirurg 
som censor. 

Gratis studiepakke samt lån af klinik under uddannelse.

Kun 8 pr. hold - så ingen overses.

Du kan også bestille
tid på klinikken:

Tlf. 7561 2500 / 2440 0036

Nordre Strandvej 15
8700 Horsens

Henv. for nærmere:

John Jensen VVS & Blik ApS
Vestergade 42 • DK-8700 Horsens • info@vvs-horsens.dk

Nyt bad eller køkken

Mester for ombygning
- vil du eller skal vi? 

Varme i huset

Tagrender, nedløb og alt 
det andet udendørs
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HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: BORGERMØDE
Af Flemming Fløe Pedersen og Hans Kurt Jacobsen

Hansted-EgebjergHansted-Egebjerg
BORGERMØDEBORGERMØDE

Et halvt hundrede beboere 
deltog i Borgermødet 
onsdag d. 25. januar i 
forsamlingshuset

Lokalrådets formanden, Yvonne Chri-
stiansen, var forhindret i at deltage 
pga. sygdom. Hans Kurt Jacobsen bød 
som næstformand velkommen. Efter 
en sang gik borgermødet i gang. 
Gunni Hansen blev valgt som dirigent 
og styrede slagets gang.

Lokalrådets beretning
Hans Kurt afl agde lokalrådets beretning 
og viste en række plancher (kan ses på 
www.hansted-egbjerg.dk under ’Lokalråd’).

Helhedsplan for Hansted-Egebjerg
Siden sidste borgermøde er helheds-
planen for Hansted-Egebjerg blevet 
færdiggjort og vedtaget af Miljø- og 
Teknikudvalget og byrådet i Horsens 
Kommune. Planens indhold er drøftet 
på fl ere borgermøder. Der er holdt mø-
der med kommunens tovholder Vibeke 
Holdt og en workshop på rådhuset med 
repræsentanter for byernes foreninger 
og institutioner. 
Det har været en lang proces med hel-
hedsplanen, men det har også været 
nyttigt at få kortlagt de ønsker, der er 
til udvikling af Hansted og Egebjerg. 
Og så har Miljø- og Teknik-udvalget 
og byrådet altså taget ønskerne til sig. 
Det betyder ikke, at vi kan være sikre 
på, at alle ønsker bliver opfyldt, men 
der er i hvert fald opnået en forståelse 
for ønskerne, og det er jo altid et første 
vigtigt skridt. 

Trafi ksikring
På sidste borgermøde var der fra for-
samlingen stærkt ønske om, at lokalrå-
det skulle arbejde for, at Egebjergvej, 
Rådvedvej, Gl. Kirkevej og Hansted-
vej gøres mere trafi ksikre. 
I takt med at Egebjerg vokser – ikke 
mindst ved den nye udstykning nord 
for byen – stiger behovet for at få sik-

ret trafi kken i byen.
Vedrørende trafi ksikringen af Egebjerg-
vej og Rådvedvej havde lokalrådet i 
juni et møde med civilingeniør Jonas 
Møbius, der står for dette projekt, som 
forventes gennemført i 2017.

Udgangspunktet for projektet er:
• Fortov langs Egebjergvej fra Grus-
dalsvej til Egebjerggårdsvej (vejen ind 
til den nye udstykning).
• Cykelbane på samme strækning (som 
det kendes på Egebjergvej syd for 
rundkørslen).
• Hastighedsdæmpning på Egebjergvej 
ca. 100-150 nord og syd for rundkørs-
len. Der er lavet et bump syd for rund-
kørslen.
• Hastighedsdæmpning på Rådvedvej, 
hvor de jo nu er lavet to chikaner.
• Evt. geometriske ændringer af rund-
kørslen ved Egebjergvej/Rådvedvej
Fra lokalrådet ønsker vi hastigheds-
dæmpningen nord for rundkørslen på 
Egebjergvej udformet som chikaner 
med beplantning, da det vil være en 
pænere løsning end bump.

Når miljøstationerne ved Egebjergvej 
172 nedlægges, ønskes dette areal om-
dannet til P-plads, da der til tider par-
kerer mange biler foran fritidscenteret.
Vi ønsker en 40 km/t zone omkring 
rundkørslen og på Rådvedvej.
Lokalrådet har fået udarbejdet en prin-
cipskitse for Fornyelse af Egebjergvej 
nord for rundkørslen med fokus på 
tryghed og fællesskab (vist i sidste num-
mer af BROEN).
Lokalrådet har haft et møde med sko-
leinspektør Bjarne Schuricht, hvor vi 
naturligvis også drøftede de trafi kale 
forhold omkring skolen. Og vi har helt 
sammenfaldende interesser.

Den grønne oase midt i byen
På sidste borgermøde var der også et 
ønske om, at grusgraven på Grusdals-
vej ved nr. 17 skulle søges lavet til en 
naturpark / legeplads. Derfor besøgte 
lokalrådet den grønne oase midt i byen 
for at se på udviklingsmulighederne.
Det er et skønt område, hvor man fra 
toppen har en herlig udsigt mod syd. 
Og der kunne sikkert også laves arran-
gementer i grusgraven. Vi hører gerne 
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idéer til, hvilke arrangementer det i gi-
vet fald kunne være. 
I hvert fald kunne området udnyttes 
meget mere, grusgraven kunne vir-
kelig blive et herligt sted, hvor børn, 
unge og familier kunne udfolde sig 
og udnytte det kuperede terræn, kun 
fantasien sætter grænse. (artikel i sidste 
nummer af BROEN).
Stien langs Lille Hansted å
Et tredje emne forsamlingen sidste år 
bad os arbejde med, var at få stien / 
stryget ved Lille Hansted å gjort mere 
fremkommelig en stor del af året. Det 
er lykkedes, idet der er lagt stabilgrus 
på stien, og den selv nu i er fi nt farbar.
Til gengæld må vi nok regne med 
selv at måtte varetage noget af vedli-
geholdelsen. Borgmester Peter Søren-
sen fortalte på et møde i SAMBY, at 
vi må regne med, at kommunen i de 
kommende år er nødt til at spare på de 
grønne opgaver. Her må vi altså be-
gynde at indstille os på, at hvis vi øn-
sker de grønne opgaver løst, så må det i 

højere grad blive ved frivilligt arbejde. 
Kommunen er dog nok indstillet på at 
stille de nødvendige redskaber og ma-
terialer til rådighed. 
Trappen til viadukten ved Han-
sted Kirke
Et fjerde emne fra Borgermødet sidste 
år var at få renoveret trappen til via-
dukten under jernbanen ved Hansted 
Kirke. Den opgave kan vi også ”hakke 
af”. Trappen er gjort i stand og er nu til 
at færdes forsvarligt på. 
Betonrør til cigaret skodder på 
p-pladsen ved søen
Et femte emne var at få opsat et beton-
rør til cigaret skodder på p-pladsen ved 
søen. Det er jo så ærgerligt, at det fl y-
der med cigaret skodder på den dejlige 
plads. Denne lille sag er vi desværre 
endnu ikke kommet igennem med!

Mindedagen 10. april for Frederik 
Bajer og dragonerne på Bavnehøj
Det er en fast årlig tradition, at vi den 
10. april kl. 10 mødes med repræsen-
tanter for Forsvarsbrødrene fra Hor-
sens for at mindes Frederik Bajer og 
dragonernes indsats den 10. april 1864 
mod prøjserne på Bavnehøj.

Rengøringsdag 17. april 2016 
projekt aff ald i naturen
En anden nu fast årlig tradition er, at vi 
deltager i Danmarks Naturfrednings-
forenings og Horsens kommunes Ren 
Dag for at fjerne aff ald i naturen. Som I 
kan se på billedet, kan man godt samle 
en del, når man er nogle stykker om 

det. Vi fi k samlet ca. 75 kg. aff ald. Det 
er helt hyggeligt at deltage. Det giver 
en rar følelse af, at man gjort noget 
godt for byen og for naturen. 

I år bliver rengøringsdagen søndag den 
2. april kl. 10-13 med start fra og af-
slutning i Egebjerg Fritidscenter

Offi  ciel indvielse af Egebjerget på 
rundkørslen 23. maj.
Mandag den 23. maj kl. 17 blev det 
fl otte egetræ på rundkørslen ved bu-
tikscenteret offi  cielt indviet. Vi havde 
valgt at markere det nye symbol for 
byen ved et arrangement, hvor op mod 
50 beboere deltog og kunne overvære, 
at borgmester Peter Sørensen samt to 
af byens søde piger for at markere ind-
vielsen vandede egetræet med Yvon-
nes gamle vandkande og vand fra 
Vandværkssøen. 

Egebjerg Fritidscenter
Vores meget brugte Egebjerg Fritids-
center – som vi gerne ser, at man hol-
der op med at kalde den gamle brugs, 
for dem har vi jo nu fl ere af – fi k jo 
for nogle år siden renoveret facaden 
og forpladsen og fi k lavet et lille fi nt 
anlæg ved gavlen. Men indvendig 
trænger det til en renovering især af 
det store lokale, køkkenet og toiletter i 
stueetagen. Samtidig trænger det til et 
bedre møblement.  

Egebjerg vokser hastigt nu
Egebjerg vokser virkelig hastigt nu. 
Der er den nye store udstykning nord 
for byen på Egebjerggård. De første 
grunde er solgt og de første bebygges 
i år. 
Der er det i gang værende byggeri af 
15 boliger på Egebjergvej 173.
Der er byggeplanerne for Egebjerg 
Bakke Etape 3 med 102 boliger (se ar-
tikel side 20).

Der er byggeriet af 32 familieboliger 
og fælleshus, hvor Højvangsgården 
lå, som snart går i gang og får navnet 
Egehøj. Der forventes afholdt et åbent 
orienteringsmøde i maj eller juni, når 
man kender huslejer m.m. for det nye 
byggeri (se artikel side 38).

Endelig er der udarbejdet lokalplan for 
byggeriet Egedal på den tidligere Che-
mitalic grund. 



3636 BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: BORGERMØDE
Af Flemming Fløe Pedersen og Hans Kurt Jacobsen

Udviklingen i folketal
I januar 2006 var vi 1.738 beboere, og 
1. oktober sidste år var vi 2.831 bebo-
ere. Det er en stigning 62 procent. Det 
er godt for byerne, og jeg synes stadig, 
at vi har sjælen godt med.
SAMBY - Samarbejdende bysam-
fund i Horsens kommune
Hansted-Egebjerg er medlem af de 
samarbejdende bysamfund i Horsens 
kommune (kaldet SAMBY). Det er et 
nyttigt forum, hvor vi udveksler idéer 
og erfaringer med de andre by-sam-
fund i Horsens kommune. 
Afslutning på beretningen
Vi er i lokalrådet sikre på, at fremtiden 
stadig vil bringe nye opgaver. Vi er en 
del af det lokale demokrati. Vi har ikke 
mange midler til rådighed, men vi kan 
være jeres talerør. Og vi bor heldigvis i 
en kommune, hvor der lyttes til os. Så 
vi kan på den måde styrke vores om-
råde, så det kan blive ved med at være 
eftertragtet at bo her - og et dejligt sted 
for børn og efterkommere.
Under debatten var der mest fokus på 
trafi ksikkerheden. Det er lidt skræm-
mende at være blød trafi kant i via-
dukten. De anbefalede 40 km/t ha-
stighed burde være en påbudstavle. 
Der var forslag om, at sætte byskiltet 
op før Stængervej, så farten allerede 
her bliver max. 50 km/t. 
Måske skulle vi bede politiet om at 
sætte fotovogne op på Egebjervej.
Der var forslag om at fjerne parke-
ringsmuligheder på Gl. Kirkevej samt 
at forbyde lastbiler på Egevej.
Beretningen blev godkendt.
Lokalrådets økonomi
Hans Kurt gennemgik som kasserer lo-
kalrådets regnskab for 2016. 
Fra Horsens Kommune havde lokal-
rådet fået et driftstilskud på 14.000 kr. 

og 50.313 kr. i tilskud til egetræet og 
anlægget på Ege-bjerget i rundkørslen.
Året gav et driftsoverskud på 678 kr. 
Egenkapitalen udgør 16.086 kr. Og et 
beløb fra Familien Hede Nielsens Fond 
på 15.000 kr. er hensat til indvendig re-
novering af Egebjerg Fritidscenter.
Forslag til planer for det kom-
mende år
Jette Jørgensen fremlagde fi re temaer 
man kunne debattere ud fra:
• Mødesteder ude og inde.
• Kulturelle aktiviteter.
• Information.
• Veje og stier.
Der var skemaer på bordene, som man 
blev bedt om at udfylde. Skemaerne 
skulle så gives til sidemanden, som 
kunne kommentere det. Senere blev 
alle skemaerne hængt op, så alle kunne 
læse dem.
Skemaernes besvarelser skal så give 
lokalrådet nogle ideer at arbejde videre 
med. Der var meget snak ved bordene 
under udarbejdelse af skemaerne, som 
tydede på stort engagement.
Lokalrådet vil nu bearbejde de mange 
gode forslag og sammenfatte dem un-
der de enkelte temaer. 

Valg
Til lokalrådet blev Hans Kurt Jacobsen, 
Jette Jørgensen og Flemming Fløe Pe-
dersen genvalgt for 2 år. Cramer Chri-
stensen og Kurt Holm blev valgt som 
suppleanter. 
Henrik Sandberg og Karsten Bang 
blev genvalgt som revisor og revisor-
suppleant.
En oversigt over lokalrådets sammen-
sætning kan ses på side 37.

Foredrag af Eigil Holm

Efter en kaff epause blev borgermødet 
afsluttet med et foredrag af Eigil Holm 
om bl.a. hvordan landskabet i om vo-

res område var skabt og havde udviklet 
sig, om åløbene, om Hansteds udvik-
ling fra en landsby af gårde til i dag 
samt om Hansted Kloster eller Hansted 
Hospital. Eigil Holm øste ud af sin sto-
re og dybtgående viden. 
Eigil Holm er biolog, geolog, geograf, 
historiker og forfatter af ca. 80 bøger. 
Eigil har illustreret de fl este af sine bø-
ger selv med fotos, tegninger og kort 
og viste mange fra vores område. 
Her nogle eksempler med luftfotos 
af Hansted, Egebjerg og Egebjerg sø 
samt kort og snit af Hansted skov.



3737BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017

Hansted-Egebjerg LokalrådHansted-Egebjerg Lokalråd
Formand Yvonne A. Christiansen    Tlf. 60 65 96 47 
Egesholm 38, Egebjerg   yac@aku-net.dk

Næstformand Kasserer Hans Kurt Jacobsen     Tlf. 40 37 69 36

Bavnehøjvej 13, Egebjerg hans.kurt@hansted-egebjerg.dk

Sekretær Flemming Fløe Pedersen  Tlf. 40 86 42 76

Vesterhøjsvej 34, Egebjerg  fl emming.fl oe@fi bermail.dk

Rådsmedlem Jette Jørgensen   Tlf. 25 37 11 82

Hanstedvej 65, Hansted  jette8700@gmail.com

Rådsmedlem Palle Koch   Tlf. 40 63 62 94

Skovvej 29, Egebjerg palle.koch@energimail.dk

Suppleant Cramer Christensen  Tlf. 40 17 35 32

Egebjergvej 164, Egebjerg  cramer.christensen@calonius.dk

Suppleant Kent Holm    Tlf. 22 87 73 29

Egebjergvej 218, Egebjerg  kentholm65@gmail.com

www.hansted-egebjerg.dkwww.hansted-egebjerg.dk

HANSTED-EGEBJERG LOKALRÅD: Aff aldsindsamling og mindehøjtidelighed
Af Yvonne A. Christiansen og Hans Kurt Jacobsen

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

Selvbetjening - salg af:
 ۞ Kartofl er – egen avl sælges hele året

VI HAR NYE FRISKOPGRAVEDE FRA SLUT-
NINGEN AF MAJ

 ۞ HUSK VI HAR FRISKE JORDBÆR, NÅR DET 
BLIVER SÆSON

 ۞ Dansk frugt 
 ۞ Grøntsager 
 ۞ Honning
 ۞ Store friske æg 

Åbningstider:
Sommer 01.04-30.09 kl. 7.00 - 22.00
Vinter 01.10 - 31.03 kl. 7.00 - 18.00 

G Å R D B U T I K

10. april kl. 1010. april kl. 10  
på Bavnehøj

Den 10. april 2014 var det 150 årsdagen for Frederik 
Bajer og dragonernes indsats mod prøjserne på Bav-

nehøj. Det markerede vi ved at opsætte en mindesten og en 
informationstavle på Bavnehøj. 
De Danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn og 
Hansted-Egebjerg Lokalråd vil hvert år den 10. april kl. 10 
lægge en buket ved mindestenen. 
Alle er velkommen på Bavnehøj nær Bavnehøjvej nr. 11 

Mandag den 10. april kl. 10

2. april kl. 10-132. april kl. 10-13  
Aff ald i naturen

Igen i år vil lokalrådet deltage i Danmarks Naturfred-
ningsforenings og Horsens Kommunes kampagne for 

indsamling af aff ald i naturen. 
Aff aldsindsamlingen er en hyggelig og social måde 
at give naturen en hånd på. Og vi håber, at mange 
beboere vil deltage. Med så megen dejlig natur om-
kring os, har vi også et ansvar for at holde den ren 
og indbydende. Vi starter fra Egebjerg Fritidscenter 

Søndag den 2. april kl. 10 - 13
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LUNDUM: TRYG LANDSBY 2016
 Af Willy Suhr Rasmussen

TRYG LANDSBY 2016TRYG LANDSBY 2016
(fortsat fra Broen juni 2016)

Vi skriver nu februar 2017, og Tryg Landsby 2016 er 
ved at være afsluttet for Lundums vedkommende. Og 

hvad kom der så ud af det? Gode ideer, spændende projek-
ter og en masse arbejde. Helt efter planen.
Og hvilke projekter blev så valgt. Det blev ”Tingstedet” 
ved Medborgerhuset. ”Stier” omkring Lundum. ”Branding 
af Lundum” og ”Sportspladsen” med shelter og bålplads 
og bænke. Mere blev der ikke råd til, men det er også fi nt.

Tingstedet ved Medborgerhuset
”Tingstedet” er en cirkelformet plads omkranset med bøge-
pur og i midten en cirkelformet bænk, hvor man kan sidde 
og drøfte små og store tildragelser. (Nogle kalder det en 
sladrebænk). Pladsen er lavet, og bænken monteres i løbet 
af foråret. 
Der blev ved samme lejlighed plantet et bytræ. Det hele ser 
smukt og enkelt ud, men det krævede et stort forarbejde 
med træfældning, stubfræsning og planering.

Stier omkring Lundum
”Stigruppen” har virkelig været på arbejde. Der er renove-
ret gamle og skabt nye stier i Præstegårdsskoven, så Lun-
dum nu har en trail-rute på 4,75 km. 
Der skal lige sættes lidt skilte op her i foråret.

Bytræet plantes

Rydning til sti

Trail-rute

Branding af Lundum
”Branding af Lundum” har haft mange bolde i luften. Grup-
pen har fået produceret en lille fi lm på 2.51 min. - gå ind på 
www.lundum.dk tryk på det lille f for Facebook, så fi nder 
du den der. Lundum er blevet gennemfotograferet og store 
fotos er sat op rundt om i byen – kom og se dem, de kan 
endda købes. Der har været afholdt ”Åben Landsby”, for at 
fremme salget af huse.

Afmærkning af Tingstedet
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Fernisering og reception

Åben landsby

Plads til alle

Sportspladsen med shelter og bålplads
På sportspladsen ligger materialer klar til montering af 
shelter, når vejret tillader det.

Idéen med Tryg Landsby
Horsens Kommunes idé med Tryg Landsby er at skabe ud-
vikling, sammenhold og tryghed i landsbyerne. 
Det er lykkedes ganske godt i Lundum, og begrebet borger-
inddragelse er væsentligt. Det kaldes borgerbudgettering. 
Og med de resultater vi ser, ikke bare her, vil det sikkert 
blive mere udbredt i fremtiden.
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DAGPLEJEN: JULEGUDSTJENESTE
Af Anette Buhrkal

Julegudstjeneste Julegudstjeneste 
for dagplejebørn for dagplejebørn 
og vuggestueog vuggestue
Dagplejebørnene og vuggestuebør-

nene fi k en oplevelsesrig formid-
dag, da vi var til den årlige juleguds-
tjeneste.
Den bød på  Lucia optog med nogle 
børn fra børnehaven Kaskelotten.
Der blev sunget julesalmer og fødsels-
dagssang. Og der var opførsel af jule-
evangeliet,
hvor præsten bl.a. spillede Jomfru Ma-
ria.
Julemanden kom også en tur i kirken 
og alle børnene fi k en frugtstang.
Tak for et godt arrangement.
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DAGPLEJEN: NYT LEGESTUELOKALE OG PÅ TUR TIL SØEN OG ELEFANTEN
Af Karin Hansen

Nyt legestuelokaleNyt legestuelokale    Jubi! nu har vi fået et legestuelokale.
Flot nyrenoveret.

Vi har lokalet ved siden af Hvalungen.

Et lokale vi glæder os til at indrette.
Børnene kan på kryds af dagplejere, 
lære hinanden at kende.

På tur til søen og elefantenPå tur til søen og elefanten    
En dejlig gåtur ned til søen for enden af “Kærvej/Langagergårdvej” Vi så 
en fl ot elefant (den er skåret ud i træ). Dejligt at få sig rørt på legepladsen.
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CenterrådetCenterrådet på  på 
EgebakkenEgebakken

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 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 Egebakkens VennerVenner
Bestyrelsens adresseliste:

Ugentlige aktiviteter Egebakken

Egebakkens VennerEgebakkens Venner
afholder bankospil

Tirsdage kl. 19Tirsdage kl. 19
d. 7/3 - d. 4/4 og d. 2/5d. 7/3 - d. 4/4 og d. 2/5
i cafeen på Egebakkeni cafeen på Egebakken

Salg af øl og vand Salg af øl og vand 
Der serveres gratis kaffeDer serveres gratis kaffe

Alle er velkomneAlle er velkomne

der bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaankder bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaankFormand:  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: 
Se flere aktiviteter side 46 
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EGEBAKKEN: NYTÅRSKUR 2017
Tekst og foto af Leif H. Kristensen

Egebakkens nytårskur 2017Egebakkens nytårskur 2017

Tirsdag den 10 januar en lidt 
klam, våd, mørk og regntung 
dag, afholdtes der nytårskur på 

Egebakken kl. 10.30.
Indenfor på Egebakken var der dejligt 
varmt og en god stemning, bordene 
var dækket, og de fremmødte gik rundt 
og hilste på hinanden og ønskede godt 
nytår. Cafeteriet var fyldt til sidste 
plads 70 personer Var tilmeldt og fl ere 
på venteliste. Nytårskuren er ved at 
være en tradition nu, efter at man op-
fandt dette, i stedet for julefrokosten i 
december, der skal jo nye tiltag til en-
gang imellem.
Dorte Strunge aktivitetsmedarbejde-
ren på Egebakken bød velkommen og 
særligt til vores og Horsens kommunes 
borgmester Peter Sørensen, som havde 
sagt ja til at holde nytårstalen. Godt 

det lykkedes i år, at få borgmesteren til 
hans eget lokalområde. Der er jo stor 
rift omkring borgmesteren og hans tid, 
i hans kalender. Borgmester Peter Sø-
rensen gik rundt og gav hånd og hilste 
på alle i lokalet på Egebakken.
Vi sang fællessangen ”Vær velkom-
men Herrens år” Derefter gik vi over 
til Brunchen, der var alt, hvad der 
hører sig til af pålæg og dejligt brød 
af fl ere forskellige slags, kaff e og the 
juice jo jo, ”det var ik så ring do” som 
nogle af os jyder siger.
Borgmesteren rejste sig for at holde 
nytårstalen, der var nogle lydproble-
mer med anlægget, men det mente 
borgmesteren nu nok, han som gam-
mel portør kunne klare. Og det kunne 
han, lyden blev ordnet, og borgmester 
Peter Sørensen gik i gang. Han fortalte, 

hvordan alt i kommunerne økonomisk, 
mere eller mindre, mest mer, hænger 
sammen. Den til enhver tid siddende 
regering og fi nansminister vil have 
stram økonomisk styring af kommu-
nerne. Børn, vuggestuer, børnehaver, 
skoler videreuddannelser, sportsplad-
ser sportshallerne, ældreboliger pleje-
hjem ældreomsorg. Alt hænger mere 
eller mindre sammen økonomisk. Der 
kan ikke skrives ekstra skatter ud, gør 
en kommune dette, er der en anden 
kommune, der skal sænke skatten til-
svarende.

Øget vækst og det skal der til, derfor er 
det godt, vi har de store uddannelses-
steder i Horsens kommune. Det giver 
vækst med alle de unge mennesker, 
som bosætter sig i kommunen, fl ere 
borgere fl ere indtægter og derved fl ere 
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penge til velfærd i kommunen og om-
sorg af ældre borgere. Borgmesterens 
tale var noget længere, men uden at gå 
i enkeltheder, jo måske? Der fødes rig-
tig mange børn i Horsens kommune, 
og det er godt for væksten i Horsens 
kommune. Efter borgmesterens tale 
kunne der stilles spørgsmål.
Niels Christoff ersen havde et forslag til 
borgmesteren angående trafi kken igen-
nem Egebjerg og Hansted og forslag til 
fartdæmpning. Borgmesteren svarede, 
at lokalrådet og Horsens kommune ar-
bejdede på sagen, og der var noget på 
vej angående dette.
Undertegnede her L. Kristensen spurg-
te ind til dette borgmesteren havde 
sagt i nytårstalen, med at det var godt, 
at der fødtes fl ere børn i Horsens kom-
mune, men L. Kristensen mente, at os 

fremmødte her til nytårskuren, jo var 
noget oppe i alderen nu. Borgmester 
Peter Sørensen svarede mig, at han 
kendte mig godt nok til at vide, at jeg 
kunne, hvad jeg ville. Så jeg må nok 
sige, som i 90 års fødselsdagens slut-
replik nytårsaften. ”Jeg skal gøre mit 
bedste” hahahahaha.
Centerrådsformand Arne Jensen, tog 
også ordet og fortalte om byggeriet 
Tryghedsboliger, på grunden ovenfor 
Egebakken, som nu snart går i gang, 
Arne Jensen havde fremskaff et tegnin-
ger af byggeriet som var ophængt og 
fremlagt i lokalet. 
Der blev sunget en fællessang mere. 
”Snefl okke kommer vrimlende” Deref-
ter var der optræden af Jørgen Maack, 
som bor i pleje afdelingen på Egebak-
ken, og Jørgens personlige hjælper 

Kristina ansat af Horsens kommune, 
der sang et nummer, i en lokaludgave 
af Sussi og Leo, som gav stor applaus 
og jubel til de to fra hele salen.
Til slut sang vi fællessangen. ” Det er i 
dag et vejr- et solskinsvejr. Det var det 
så ikke lige udenfor i dag, men der var 
solskin og varme og en herlig stem-
ning indenfor på Egebakken. 
Helt igennem en dejlig formiddag med 
hygge og god stemning, så det tegner 
til, at 2017 bliver et godt år for Ege-
bakken og alle dets beboere samt de 
mange brugere året rundt, af Egebak-
ken.
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EGEBAKKEN: AktiviteterEGEBAKKEN: 
 

Se flere aktiviteter side 43 



4747BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017BROEN Hansted-Egebjerg.dk  MARTS 2017

HHHaaaaaansted-EEggebbjjeerrgg.ddddkHHHHHHHHaaaaaaaansted-EEggeebbjjeergg.dddddddk
FoForereniniiiingngngngngnggere  oggg insttitutioooonennn r rr
BøBørnrnehehavavenenenennn Kasaskeeeelololololootten
LoLonene BBerergg TlTlf.f.fff.f. 777776 6 2929 444444111111 05
DaDaDaDagpgpgpgplelejejenn
KaKaKaKaririnn nn HaHaHaH nsnsnssenenenen TTTlfflflflf. 303033330 55777 7070707070 111777777
EgEgebakakkkkkekenn
DoDoDoD rtrtte ee StStStStStrurur ngnggge ee e TlT f.ff. 2244 95959595959595 9999999000000 242424242424
EgEgEE ebebakkkkkkkekkkkk ns VVVenenneneeeerrrrr
LoLoLoLoLoL nenn  Dagagagagagaggnænænænænææsss-s-s-s-HaHHaHaHaHaHansnsnsnsnsnsn eeeenen Tlflf. 4400000 44444  75 7070707000
EgEgEgEgEgEgEgebebebbbebebbbbbjejjjejejejejejjj rgrrgrgrgrrg IIIIIIddddrdrdrætsfsffffforooooo ennnnini g
ThTThThThThomas Reginn BBBBBjøjjøjøjøjøj rn TTTTTTTTllfllll .  28 74 333333555555 86
Egebbjejergrg-Hanststtttteeededed FFFFFooorsasamlm ingssssshuhuhuhuhuhuh s
HaHaHansnss CCChrhrisisteteensnsenenenenenn TTTTTlfl . 255 27 73 49999
EgEgEgEgebebebe jejejeergrgrg-H-Hanna ststedeedededed Støtttttttttttefefefeefe oreninggg
EvEvEvanana PPPededde ereersesenn TlTllfff.ff 775 5 655 64 4444 89898989
EgEggebebe jejej rgrgskskololenen
BjBjararne SSchchururicictt TlTlf.f.... 7755 6565 65 55
Grundejerforo enningegggggg n Eggeseseseseseeshoh lmmmmmm
Vagn Christiansennnnnn TlTTTTTT f. 23 23 33337 7777 272222  
Grf. Kastanjeparrrrrkekekekeeekeen / Bavnehøjveveeeveejjjjjjjj
Esben Hedeager HHHHanananananansen Tlf. 60 13 722 45454545455
Hansted-Egebjerg HHHHHHuususususuushoooooldningsforrene innninggggg
Lis StStouby Tlf. 7575 65 5 622222 888888888888
Hansted-Egebjergr LLokokalallllalrårårårråråråddd
Hans Kurt Jacobsen Tlf. 400 33333337 7 7777 6969 36
HaH nsted Kloster - OK-Centretetetetett Enghaven
KiKirsrsten Graua gaard Tlf. 75 78 00 88888888888888
Hansnsteted MeMeninighededsrsss ådå
Annette Ravn Tlff. 977 7755 13 11
Hanssted Sognearkiv
Leif H. Kristensen Tlf. 7575 6655 664 02
Horsenns s Fællesantenne Forening
Bent Toft Tlf. 76 25 89 05
KFUM-spejderne i Egebjerg
Anette Steensgaard Tlf. 52 15 929292922292 88888888111111
Luundndumm BBororgegerfrfororeneniningg
Haannnee DoDoktktoror TTlflf.. 7575 6655 4040 8877
LuL ndndum MMenenigighehedsdsråråd
WiWilllll y y SuSuhrr Rasasmumussssenen TTlff. 5151 299 2828828282888 444444449999999
OdOdininsgsgaaaardrd aafdfd.. 5656 
GiGitttte e KoKoldld UUhrhrskskov TTlflf. 31 10 0 555 6666666666
RåRådvdveded BBororgegerffr ororo eneneniningg
JoJonn RR. PPouo lslsenen,, TlTlff. 440 0 8282 24 4 171  
UnUngdgdommsskok len n i EgEgebebjejergg
UlU laa BBæk Laursen Tlflf.. 7676 669 0606 0066

Egebakkenkk
EgEgebebjejergrgvevejj 14148,8, 88707000 HoHorsrsene ss

LeLededer:r LLeieif f H.H KKririststennsesenn
Mail: hanstedsognearkiv@gmail.com

Teleefon: 75 65 64 02
ÅbÅbÅbnininingnggstststidididerrer

HvHvHvHHvHverererererer ttttttorororoororo sdsdsdddddagagagagag fffffforororoo mmmimmmidddddddddddagagagagag kkkkkkllll.l.l.9999.9.33030303030 ---- 11111111.11.1.303030303030
SogSogSoSogSo neaaaneanearkirkirkirkirkiiivetettetvet hohohohohohh lldldeldelderr luuulukkekkekkekkekkekk ttt t t frafra 111.1. mamaj tj ttilil 1.1. oktoktoktokttobeobeobeobeo rrrrrr

HenHenHenvenvenvev deldeldddd sssse e kankankankank sksksks e pe prr.rrrr maimaimaimaimamama llll
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Tak til alle annoncørerTak til alle annoncører

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

12
Egebjerg Bakke
Langagergård 7, Egebjerg Tlf.20 16 00 08

21
Egebjerg El
Egebjergvej 194, Egebjerg Tlf. 75 65 61 76

48
Egebjerg Malerfi rma
Gl. Egebjergvej 5, Egebjerg Tlf. 61 39 94 92

29
Egebjerg VVS
Fuglevangsvej 60, Horsens Tlf. 40 45 54 38

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

17
Guldager Energi A/S
Grønlandsvej 28 D, Horsens Tlf. 75 62 22 66 / 75 62 80 08

48
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

37
Hansted Tømrer & Snedkerforretning
Langmarksvej 41, Horsens Tlf. 75 65 61 66

3
Horsens Begravelsesforretning
Sundvej 41, Horsens Tlf. 75 62 17 20

29
John Jensen VVS & Blik
Vestergade 42, Horsens Tlf. 75 62 58 89

33
Jysk Fysiologisk Sundhedscenter
Nordre Strandvej 15, Horsens Tlf. 75 61 25 00

33
Kagehuset
Langagergård 5, Egebjerg Tlf. 75 78 10 09

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

3
Rema 1000
Hede Nielsens Vej 2, Horsens Tlf. 75 61 25 99

48
OK Tanken
Langagergård 1, Egebjerg Tlf. 78 73 10 70

14
Rosenberg Malerfi rma A/S
Ove Jensens Allé 35 G, Horsens Tlf. 20 42 15 05

14
Tandlægehuset Horsens
Godsbanegade 5,2., Horsens Tlf. 75 62 53 63

8
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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
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