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Leder
AF RUNE UHRENHOLT, BO TRIVSEL

What's in it for me?
Der mangler frivillige til snart sagt alt i Dan-
mark. Selv store festivaler får sværere 
og sværere ved at skaffe de folk, 
som det hele bygger på. Derfor 
kan det heller ikke undre, at det 
sociale arbejde mangler frivillige.
Manglen på frivillige skyldes flere 
ting. For det første er der flere og 
flere ting, der bliver lagt over på de 
frivilliges skuldre, efterhånden som 
det offentlige skal spare, og folk har 
generelt mere travlt i deres hverdag. 
Men der er også en holdningsændring 
i samfundet, hvor der er et højere fokus på, hvad man kan få ud af 
det personligt – ”what ś in it for me ?”.

Fællesskabet og dig
Frivilligheden bygger på fælleskabet, hvor det er selve det, at være 
sammen, der er det bærende. Man får ikke noget i hånden for sit 
frivillige arbejde. Men man får til gengæld noget helt særligt.  
Frivillige, der er sammen om at skabe noget, får et solidt netværk. 
Det er et netværk, som med hele deres indstilling også er dem, der 
møder op, når man skal flytte, have malet og ellers har brug for 
hjælp. Frivillige har muligheden for at lære en masse nyt, som de 
ikke beskæftiger sig med til dagligt. Det kan pynte på fx CV´ et og 
selvværdet. 

Frirum til nærvær
Mange frivillige finder en frirum, hvor de kan beskæftige sig med 
ting, de ikke har muligheden for i dagligdagens ræs. Om det så er, 
når man tager sine børn med ud for at samle skrald en gang om 
året eller man står for en læseklub. 
Og skulle du være i tvivl? Du får altid en god fornemmelse i krop-
pen, når du har gjort noget for andre.

UDGIVER Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, 
Sønderbro Kirke, Horsens Byskole – afdeling Lindvigsvej, Bo Trivsel og 
boligforeningerne (se bagsiden).

REDAKTION Lena Hellström (ansvarshavende redaktør),  
Anne Marie Kristensen (Sønderbro Kirke), Henrik Lynggaard (Byskolen 
Lindvigsvej).

OPLAG 5.200 stk. Udkommer fire gange årligt.

DESIGN & TRYK Karina Serritzlev Bekker, www.grafiskforum.dk

Synspunkter, der fremsættes i eksterne indlæg, er ikke nødvendigvis 
dækkende for Sønderbrogruppens holdning. 

INDLÆG kan mailes til kontakt@botrivsel.dk, eller afleveres hos 
BoTrivsel, Spedalsø Torv 2, st.th.

DEADLINE NÆSTE NR. 1. august 2016.

SØNDERBRO’EREN Kan også hentes i Sønderbro Kirke og i Søndergien.

ANNONCER I SØNDERBRO'EREN

Skal din virksomhed have synlighed i Sønderbro-området? 
Sønderbro'eren udkommer i 5.200 eksemplarer og uddeles til alle hus-
stande i Sønderbro Sogn.

KONTAKT:

PR Marketing, tlf. 22 79 69 34 - mail@prmarketing - www.prmarketing.dk
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AF RUNE UHRENHOLT, BO TRIVSEL

Temasiden Del

din
vide

n

Horsens Kommune har indført affaldssortering og det kan være 
svært at komme i gang med. Hånden åbner automatisk lågen 
under vasken og kaster affaldet ned i posen, der hænger på 
indersiden.

Sådan skal det ikke være længere. Nu skal vi have øjnene med 
også og vurdere om, det er organisk affald, pap, plast eller en af 
de andre kategorier, der skal sorteres i.

I juni begynder vores miljøambassadører at virke ude mellem 
blokkene i Østbyen – og forhåbentligt snart derefter på Søn-
derbro. Det er folk, der har valgt at sætte sig ekstra meget ind i 
ting, der findes i nærmiljøet – for eksempel affaldssortering. Men 
ambassadørerne sætter sig ind i mange andre ting, som man så 
kan kontakte dem om.

Der vil blandt andet blive sat fokus på:

• Skraldesortering
• Vand, varme og el
• Personale i området – drift leder, drift leder assistent 
 og viceværter. 
• Kendskab til nærområdet 
• Afdelingsbestyrelse
• Fællesareal/rum
• Nyttehaver (Små haver, man kan leje)
• Nedbrydningsprocessen, når skrald smides i naturen. 

Ideen med miljøambassadører er en gammel idé, der er kommet 
op igen, da kommunen har valgt nyt affaldssystem, og mange af 
beboerne i området har spurgt ind til, hvordan dette vil fungere 
og hvor de kan søge hjælp.

Da ambassadørerne vil være af forskellige kulturelle baggrunde er 
der mulighed for forskellig sprog, oversættelser. Flere beboer kan 
derfor få en forståelse for, hvad det egentlig handler om. Des-
uden vil det kunne integrere flere af de nytilkommende beboer. 

Affald og ambassadører
Sådan kommer man i gang med affaldssorteringen
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Kalenderen
AKTIVITETER I SØNDERBRO-OMRÅDET MARTS 2016 TIL MAJ 2016

 DATO TID  AKTIVITET STED 
24. maj kl. 14.00 Det sociale Cykelhold, Bygholm-Kørup-Hatting Axelborg 4C Bo Trivsel

  5. juni kl. 11.15 Grundlovsfest, taler Karen Klint Sønderbro Kirke

  7. juni kl 14.00 Det sociale Cykelhold, Purhøj Axelborg 4C Bo Trivsel

21. juni kl. 14.00 Det sociale Cykelhold, Tamdrup Kirke Axelborg 4C Bo Trivsel

10. juli kl. 10.00 Afskedsgudstjeneste og reception Sønderbro kirke

16. august kl. 14.00 Det sociale Cykelhold, Vær-Haldrup-Stensballe Axelborg 4C  Bo Trivsel

MAJ

Temasiden Del

din
vide

n

Emballage er en udfordring
 
Vi sorterer på livet løs – både i husholdningen og når vi kører på 
genbrugspladsen.
Aviser og glas er vi vant til at sorterer, så det kræver ikke så meget 
af os. Lige nu er den største udfordring vores emballage, oplever 
de skraldemænd, der tømmer beholderne.
 
Men hvad skal vi være opmærksomme på?
 
• Allerførst, så skal der ikke plastposer derned. Det vil sige læg 

glas, plast og metal løst ned i beholderen.
 
• Det skal være rent. Altså ingen makrel tilbage i dåsen eller sylte-

tøj på låget. Skyld det under vandhanen eller læg det i opvaske-
maskinen.

 • Låg og glas skal skilles 
ad, så maskinen på 
genbrugsstationen 
kan sortere.

 
• Ingen urtepotter, 

blød plast eller sort 
hård plast! Urtepotter-
ne har som regel lidt sand 
på sig og det ”forurener” glas

 til genbrug. 
 Blød plast sætter sig i de store maskiner, der sorterer, så alt 

stopper. Maskinerne kan ikke ”kende” sorte plastbakker. Alle tre 
ting koster mange penge at håndsortere.

Så hjælp miljøet og vores fælles pengepung – sorter rigtigt første 
gang.

 
• Smid en sodavandsdåse til genbrug. Det svarer til 
 8 timer strøm til en computer.
 
• Et marmeladeglas i containeren giver strøm til en   
 håndmikser i en time.

• En genbrugt plastik dunk giver strøm til en 
 spare-pære i to timer.

VIDSTE DU …
at et kilo madaffaldkan blive til biogas ogproducere elektricitetnok til, at en elpære kanlyse i 33 timer?
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Beboersiderne 
Læringscaféer
Mere leg – mindre r . . til sæde

Læringscaféerne bliver drevet i samarbejde med unge - typisk 
gymnasieelever - fra Ungdommens Røde Kors, der fungerer 
som undervisere og til en vis grad som rollemodeller.

Hvis der skulle sidde en og kede sig, så er det bare at møde op 
eller ringe til Christian på  42 14 41 04. Der er stadig ledige 
pladser.

Læringscaféen er i Axelborgs beboerhus om onsdagen fra klok-
ken 14 til klokken 17. Eleverne kan komme frit og lære noget på 
en anden måde, end man typisk gør det i skolen. Mere leg og 
mindre ”røv til sæde” metode og ikke nødvendigvis traditionelle 
skolefag. Der kan være matematik i at bage og dansk, når man 
laver gækkebreve.

Og så er det et mødested i fritiden, hvor der er plads til møde 
kammerater i en anden sammenhæng end skole.

”Det er tænkt som et fristed for børn, hvor der er lagt vægt 
på rummelighed og tryghed,” fortæller Christian Højholt, der er 
leder af projektet.

Arkivfoto
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Beboersiderne
NYT FRA BOTRIVSEL – DET BOLIGSOCIALE SEKRETARIAT, KONTAKT@BOTRIVSEL.DK

Bankospil i Axelborg Beboerhus
AF LARS SKYTTE NIELSEN, LÆSØGADE 1, 8700 HORSENS

Hver tirsdag er der bankospil i Axelborg Beboerhus. Dørene åbnes 
kl. 18 og banko-entusiasterne ankommer i en lind strøm frem til kl. 
19, hvor spillet starter. Forinden skal der dog lige købes spilleplader 
og amerikansk lotteri. 
Spillerne er primært ældre, unge og lidt yngre fra Axelborg og Søn-
derbro området. Denne aften var der også besøg af et venindepar 
helt fra Torsted.

Familieforetagende
Arrangørerne er faktisk familien Jensen. Nærmere er det Bent Jen-
sen, der den aften hvor jeg var på besøg, sad og modtog betaling 
for bankoplader og diverse spil. Ekskonen Helle Jensen & datteren 
Gitte Jensen er i høj grad primusmotorer i hele arrangementet, de 
sørger for at der er kaffe, kage og vand etc. 
Endvidere spiller de selv med, og når der råbes ”banko” går de rundt 
og kontroller banko plader og sikrer at den er ”god nok”. Yderligere 
to døtre af familien Jensen, Mette og Louise, hjælper også til ind i 
mellem.

Du kan blive hentet
Gitte fortæller, at de også tilbyder at afhente og bringe ældre 
mennesker, som af den eller anden årsag ønske assistance med at 
komme frem og tilbage. Hele Sønderbros allestedsnærværende 
Poul Erik Rasmussen, nok bedre kendt under navnet ”Polle”, er også 
behjælpelig ved arrangementet hver tirsdag.

Den sprøde stemme
Talopråber Flemming Larsen er den velkendte venlige mand 
med den sprøde stemme. Han sørger for et tydeligt og korrekt 
opråb af tal, så selv hørehæmmede ikke er tvivl. Desuden er 
der et vist tempo i opråbningen, så alle kan være med. Men 
man skal dog koncentrere og være vågen for ikke at misse 
nogen tal. 
Onsdagsklubben på Sønderbro, der mødes i Kulturhusets 
festsal på Søndermarksskolen, nyder også godt af Flemming 
Larsens evner som talopråber. Det var en dejlig positiv ople-
velse at se, hvordan familien Jensen og andre frivillige skaber 
en hyggelig og fornøjelig aften for bankoentusiasterne.

Bent og Gitte Jensen – far og datter – sørger for bankogæsterne 
sammen med Gittes mor, Helle, så det er et familiefortagende. 

Opråberen, Flemming Larsen, har sin fast plads  i hjørnet af 
beboerhuset.
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Beboersiderne
NYT FRA BOTRIVSEL – DET BOLIGSOCIALE SEKRETARIAT, KONTAKT@BOTRIVSEL.DK

Det Sociale Cykelhold tramper videre
Sidste sommers succes med cykelture for 
dem med “havelåger” fortsætter i år. Der 
er ture hver 14. dag og de næste gange 
er den 24. maj,. 7. juni og 21. juni. Ture-
ne forgår i omegnen af Horsens og man 
mødes kl. 14 ved Beboerhuset, Axelborg 
4C i Horsens.
“Vi kører 10 – 20 km, der er kaffepause 
og tempoet levner plads til oplevelser og 
snak,” lover Kirsten Fynbo, der er frivillige 
tovholder.

Kom med hjelm
Holdet er hjemme senest 17.30 og kaffen 
kommer med i cykelkurven."Vi cykler med 
cykelhjelme og på lovlige cykler. Hvis det 
er muligt kører vi på ”sikre” cykelruter – 
bl.a. cykelstier. Hvis der uheldigvis sker no-
get, er det ens egen personlige forsikring, 
der skal dække”, forklarer Kirsten Fynbo.

Man behøver ikke at tilmelde sig, det er gratis og hvis der er spørgsmål, så få fat i Kirsten Fynbo på tlf. 61 79 83 54 eller 
kirsten_wwjd@hotmail.com.
Turene arrangeres i samarbejde mellem Motionscirklen for ældre og det boligsociale projekt Bo Trivsel.

Sommerferien er sikret
 
Denne sommer går turen til Nordvestjylland den første uge i sko-
lernes sommerferie. Lærer, pædagoger og frivillige tager med for 
at gøre det til en tryg og glad tur.
 
”Fonden har igennem mange år sikret dette tilbud til udsatte børn, 
og vi er selvfølgelig meget taknemmelige for, at også de næste tre 
år er sikret,” siger Sønderbro Kulturhus Fonds sekretær Poul-Erik 
Skov-Hansen.

Takket være Inge og Asker Larsens Fond, kan godt 50 udsatte 
børn få tilbudt en sommerferie de næste tre år. Det er Sønderbro 
Kulturhus Fond, som står bag fondsansøgningen.
 
En del børn fra Byskolen Lindvigsvej har ikke mulighed for at kom-
me på ferie lige som deres skolekammerater. Derfor er donationen 
på 125.000 kr. om året en gave, der skaber stor glæde hos det 
enkelte barn og tager presset af familien bag ved.
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Beboersiderne
NYT FRA BO TRIVSEL – DET BOLIGSOCIALE KONTOR, KONTAKT@BOTRIVSEL.DK

I Danmark bliver der hvert år smidt 700.000 tons mad ud. Sam-
tidigt er der mange, der har svært ved at få madbudgettet til at 
række til hele måneden.

Køb stort ind – for tyve kroner

Derfor sælger Bo Trivsel overskudsmad for et symbolsk beløb til 
økonomisk udsatte og andre, der støtter idéen om, at undgå mad-
spild. Salget foregår I Søndergien om torsdagen fra kl. 13 til kl. 16 
og om tirsdagen i Aktivitetshuset på Hybenvej fra kl. 17. Det hele 
foregår i et samarbejde med Det Visonære Køkken.

En varm tanke i et koldt skab
Lions Club Bygholm Horsens har dette forår været så venlige at 
doneret et nyt køleskab til projekt Overskudsmad. ”Efterhånden 
som det bliver varmere, bliver det sværere og sværere for os at 
opbevare den mad, vi henter ved de forskellige leverandører, indtil 
det kan blive solgt,” fortæller Bettina Bach, boligsocial medarbejder 
hos Bo Trivsel.

Leverandører og frivillige
Der er foreløbigt to leverandører af overskudsmad, nemlig Super-
brugsen i Stensballe og Rema 1000 i Sundparken. 
”Dem er vi rigtig glade for,” siger Bettina Bach. ”Men vi vil naturlig-
vis gerne have flere leverandører. Flere frivillige er naturligvis også 
altid velkomne,” fortsætter hun med et stort smil. De frivilliges 
opgave består i at få hentet maden hos leverandørerne, gøre det 
klart til salg og være med til at sælge det. 
Hvis du har lyst til at være med, på den ene eller anden måde, så 
kontakt Bettina Bach på bettina@botrivsel.dk.

Er du vild med ord, bogstaver, video eller fotografering? Så savner vi 
dig til  3-4 timers frivilligt arbejde minimum en gang om måneden.
 
Det boligsociale kontor, Bo Trivsel, elsker at skrive alle de sjove, 
vilde eller spændende historier, der bare ligger og venter ude i bo-
ligområderne. Hvis du har lyst til at være med til at formidle dem, 
så er det dig, vi gerne vil møde.

Kvalifikationer:
• Begejstring 
• Nysgerrighed
• Lyst til at lave borger-journalistik 

Vi tilbyder:
Du får ikke fed løn og fri tlf. desværre.  Men du får mulighed for 
at lære at skrive eller tage billeder. Du får dine historier på tryk, 
på vores hjemmeside og på Facebook. Der kan være udfordrende 
opgave, men du bestemmer selv på hvilket niveau. Du kommer til 
at gøre en stor forskel for den enkelte, der kommer til orde og Bo 
Trivsel tager sig af alt det kedelige. Bare du har lyst til at give nogle 
timer af din tid.

Lyder dette som noget for dig, så kontakt med det samme Bo 
Trivsel på lena@botrivsel.dk

Har du en historie i ærmet?
Bo Trivsel søger frivillige, der vil fortælle sin egen og andre historie
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Kirkesiderne
NYT FRA SØNDERBRO KIRKE REDAKTION AF KIRKESIDERNE: ANNE MARIE KRISTENSEN OG EBBE ELM

Alting har en tid
Og nu er min tid i Sønderbro ved at være forbi. Jeg holder min sid-
ste gudstjeneste søndag den 10. juli og går på efterløn pr. 1. august. 
Det er med vemod og stor taknemmelighed, at jeg siger farvel.

Mennesker mødes
Jeg kom til Sønderbro september 1996, så der er gået næsten 20 
år. De første 10 år var jeg også præst i Torsted. Siden 2007 har 
jeg udelukkende været i Sønderbro. Det har været spændende og 
givende år i et sogn, der er noget helt særligt. Det har været et 
godt sted at være præst. Jeg er altid blevet modtaget godt, når jeg 
er kommet rundt i de mange hjem i forbindelse med blandt andet 
dåb eller dødsfald. Og jeg har mødt mange vidunderlige mennesker 
i kirken til både hverdag og fest, til forskellige arrangementer og

til de mange gudstjenester, der jo er hovednerven i det hele. Jeg 
tænker med særlig glæde på de konfirmander, jeg har mødt. Og 
ikke mindst de mange minikonfirmander, jeg har haft sammen med 
min tro væbner, Sonja Hansen. Sonja har også været en god støtte i 
Sorggruppen for Børn, som jeg har stået for sammen med sogne-
præst Ragnhild Kristensen fra Vor Frelsers sogn de sidste ni år. Den 
har været en vigtig del af mit virke.

Samarbejde på mange områder
Det har været berigende og inspirerende at være en del af Sønder-
brogruppen, at være en del af det fællesskab, der hedder Søn-
derbro. Tak for samarbejde om først Sønderbro*Nyt og siden det 
nye Sønderbro’eren! Det har været af stor betydning. Tak for godt 
samarbejde i de mange sammenhænge, jeg er kommet i gennem 
årene: skolen, det boligsociale arbejde, plejehjem og børneinstituti-
oner. Og Kunstskolen Snurretoppen, ikke at forglemme! Også tak til 
FDF musik, Y’s men og Danmission for samarbejdet.

Lysets kirke
En gæst ved en bisættelse sagde fornylig, at jeg måtte have en af 
de smukkeste arbejdspladser i Horsens. Og det kan jeg kun give 
hende ret i. Sønderbro kirke er et unikt bygningsværk med et helt 
særligt lys. Det har været et privilegium at have sin daglige gang 
der, og ikke mindst at holde gudstjenester der. Det bærende er dog 
ikke den smukke bygning, men det gode fællesskab. Et fællesskab, 
der omfatter personale og kolleger, medlemmer af menighedsrådet 
og alle de andre frivillige. En varm tak for alt det, vi har delt gennem 
årene!
Det er som sagt med vemod og med taknemmelighed, at jeg siger 
farvel. Jeg vil komme til at savne jer. Og jeg vil tænke på Sønderbro 
og alle jer, der bor der! Jeg ønsker jer alt godt fremover!

Anne Marie Kristensen, 
Sognepræst

Sogneindsamling 2016 - resultatet
Søndag den 13. marts sendte vi en god flok mennesker på 
gaden for at samle ind til verdens fattigste kvinder. I Sønderbro 
sogn fik vi indsamlet 8.071 kr. Hertil kommer de beløb, der 
blev indbetalt via Mobile Pay og de uddelte girokort. På lands-
plan blev der indsamlet 13 millioner kroner. Vi siger hjertelig tak 
til alle, der var med til at samle ind, og en lige så hjertelig tak til 
jer, der gav et bidrag!
Anne Marie Kristensen, indsamlingsleder
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Kirkesiderne
NYT FRA SØNDERBRO KIRKE  REDAKTION AF KIRKESIDERNE: ANNE MARIE KRISTENSEN OG EBBE ELM

Valg til nyt menighedsråd ved Sønderbro Sogn
Husk opstillingsmødet d . 13 . september 2016 i Sønderbro kirke!

Så er det snart 4 år siden det nuværende menighedsråd tiltråd-
te, og der skal i år vælges nyt menighedsråd. I næste nummer 
kommer der meget mere om hvordan du kan gøre din indflydel-
se gældende og være med til at sammensætte menighedsrådet. 

Men sæt allerede nu X i kalenderen den 13. september 2016, 
hvor der vil være opstillingsmøde i kirkens mødelokale. Mødet 
begynder kl. 19.00.

Menighedsrådsarbejdet set fra formandens stol
VED LARS SKYTTE NIELSEN

Da jeg i 2012 blev valgt ind i Sønder-
bro Sogns menighedsråd, havde jeg 
så at sige ikke særlig megen indsigt i 
hvad det egentlig indebar. Vel har jeg 
et kristent livssyn, men på et relativt 
afslappet plan.
Konstitueringen i 2012 magede det 
oven i købet sådan at jeg blev formand 

for menighedsrådet. Det forpligter og jeg synes egentlig, at vi 
som samlet menighedsråd, godt kan tillade os at være tilfred-
se med de opnåede resultater, både på anlægssiden og med 
hensyn til driften i det daglige. Det gennemgående samarbejde 
i menighedsrådet, har jeg forsøgt at tilrettelægge på en måde, 
hvor samtlige medlemmer yder sit bidrag ud fra interesseområ-
de og kompetencer.  

Rådets opgaver
Menighedsrådets pligt er at sørge for at de traditionelle kirkelige 
handlinger udøves. Vi har ca. 40-60 faste kirkegængere til 
gudstjeneste i gennemsnit hver søndag – en god kirkegang med 
fin kirkemusik og korledsagelse. I vinterhalvåret har vi meget 
velbesøgte Højskoleformiddage og Sogneeftermiddage. 
Et forholdsvist nyt tiltag som babysalmesang kører rigtig godt 
med fuld belægning. 
Vores menighedspleje har lavet tiltag med fællesspisning for 
enlige børneforældre, ligesom vi har et særligt fokus på udsatte 
børnefamilier med sommerudflugter og julehjælp. Vi håber at få 
ansat en frivilligkoordinator i sognet, der kan styrke den frivillige 
indsats overfor særligt udsatte grupper i midtbyen.

Et stærkt lokalt samarbejde 
også på tværs af sognegrænser
Vi vil også i næste valgperiode arbejde for at styrke samarbejdet 
med vores lokale samarbejdspartnere på Sønderbro, og arbejde 

for styrkelse af samarbejdet på tværs af sognegrænserne de tre 
midtby kirker imellem.
Samarbejdet med den nye provst Annette Brounbjerg Benneds-
gaard, ser jeg som en markant styrkelse af Sønderbro Sogn. Hun 
har allerede sat sit præg på hele provstiet igennem engagement, 
empati og hendes udsyn og ikke mindst faglige kompetencer. 
Jeg ser frem til at dette samarbejde yderligere udbygges.
Vi har fået nye nøgletal for Sønderbro der viser, at vi har rigtigt 
mange enlige ældre, der mangler sociale netværk i hverdagen. 
Dem skal vi prøve at hjælpe.

Ny præst i Sønderbro
I den kommende valgperiode skal vi anskaffe os en ny præste-
bolig. Den gamle er lejet ud til flygtninge. 
I øjeblikket er vi i gang med at ansætte en ny præst som afløser 
for Anne Marie Kristensen, der går på efterløn fra første august. 
I næste menighedsrådsperiode har vi desuden optakten til kir-
kens 50 års fødselsdag at se frem til.

En spændende udfordring
Jeg håber med dette skriv om menighedsrådsarbejdet, at have 
vækket din interesse for menighedsrådsarbejdet. Vi ser gerne, at 
der kommer nye til for dem, der ikke ønsker at fortsætte i me-
nighedsrådet i næste valgperiode. Jeg kan love Jer, det er både 
sjovt, spændende og udfordrende. 
Jeg vil gerne fortsætte menighedsrådsarbejdet og gerne som 
formand for det nysammensatte råd.

✘
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Kirkesiderne
NYT FRA SØNDERBRO KIRKE  REDAKTION AF KIRKESIDERNE: ANNE MARIE KRISTENSEN OG EBBE ELM

Til inspiration for interesserede 
i menighedsrådsarbejdet
FORTÆLLER NÆSTFORMAND OG KONTAKTPERSON TOVE ASMUSSEN: 

Mine oplevelser og erfaringer som 
menighedsrådsmedlem har været 
mange og meget forskellige, men 
alt sammen har været positivt. Efter 
mange års arbejdsliv og bestyrelsesar-
bejde havde jeg nok en forestilling om, 
at et menighedsråd mest bestod af 
ældre og meget kristne personer, men 
det fandt jeg ret hurtigt ud af ikke var 

rigtigt. Tværtimod er det for alle aldersgrupper, ligesom der 
ikke, ud over at være medlem af folkekirken, stilles krav. 

Menighedsrådets opgaver er mangfoldige 
Det er bl.a. at sikre, at alle sognebørn føler sig hjemme i kirken, 
at føre tilsyn med bygninger og inventar, forestå anlægs- og 

vedligeholdelsesopgaver. Fastlægge og sikre en ansvarlig økono-
mi, sørge for personaleledelse, herunder ansættelse og afske-
digelse, arbejdsmiljø, lægge program for koncerter, foredrag, 
sogneeftermiddage, udflugter o.s.v.

Alle skal ikke nødvendigvis deltage i alt
Alle skal ikke nødvendigvis deltage i alt, men finde den niche, 
hvor man mener at kunne gøre en forskel i, og ellers være med 
i Menighedsrådets møde hver måned, hvor beslutningerne 
træffes. Derfor har jeg også mod på at tage endnu en periode, 
og jeg håber, at der vil blive valgt et nyt og godt menighedsråd i 
år, så vi kan fortsætte det gode arbejde i menighedsrådet.  

✘

Giv noget godt videre
til vores børn.
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Sønderbro menighedsråd arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din
lokale kirkes ledelse? Så stil op til
menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give
noget godt videre. 

På et orienteringsmøde d. 13. september får du et
indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du
får også viden om måden, vi organiserer vores

arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for
alle, uanset om du vil stille op eller ej.

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en
kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis
foregår det samme aften på et opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet.

S Ø N D E R B R O   S O G N   S O G N

Kom til orienteringsmøde fredag d. 13. september kl. 20.00i Sønderbro Sogn sognegård

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i Sønderbro Sogn Sogn

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

Giv noget godt videre
til vores børn.
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Sønderbro menighedsråd arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din
lokale kirkes ledelse? Så stil op til
menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give
noget godt videre. 

På et orienteringsmøde d. 13. september får du et
indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du
får også viden om måden, vi organiserer vores

arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for
alle, uanset om du vil stille op eller ej.

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en
kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis
foregår det samme aften på et opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet.

S Ø N D E R B R O   S O G N   S O G N

Kom til orienteringsmøde fredag d. 13. september kl. 20.00i Sønderbro Sogn sognegård

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i Sønderbro Sogn Sogn

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i Sønderbro Kirke
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Kirkesiderne
NYT FRA SØNDERBRO KIRKE REDAKTION AF KIRKESIDERNE: ANNE MARIE KRISTENSEN OG EBBE ELM

Gudstjenester i Sønderbro sogn, juni, juli, august 2016

Juni
Søndag den 5., 2. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen
Grundlovsfest

Søndag den 12., 3. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag den 19., 4. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Søndag den 26., 5. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Juli
Søndag den 3., 6. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Søndag den 10., 7. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen
Afskedsgudstjeneste

Søndag den 17., 8. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag den 24., 9. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag den 31., 10. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Ebbe Elm

August
Søndag den 7., 11. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 NN

Søndag den 14., 12. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag den 21., 13. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 NN

Søndag den 28., 14. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Plejehjem
Åpark Centret, onsdage kl. 14.00
29. juni: Anne Marie Kristensen
27 juli: Ebbe Elm
31. august: NN
Gefions Have, torsdage kl. 14.15
30. juni: Anne Marie Kristensen
28. juli: Ebbe Elm
25. august: NN

DET SKER
Grundlovsfest, 
søndag den 5 . juni kl . 11 .00  
I år falder grundlovsdag på en søndag. Vi har derfor valgt at lægge 
grundlovsfesten umiddelbart efter søndagens gudstjeneste. Årets 
grundlovstale bliver holdt af Karen Klint, der er kirkeordfører for So-
cialdemokratiet. Kirkens kor under ledelse af organist Lára Eggerts-
dóttir vil synge med os og for os. Menighedsrådet er vært ved en 
forfriskning. Alle er velkomne! 

Afskedsreception 10 . juli
Sognepræst Anne Marie Kristensen går på 
efterløn til august, i den anledning afholder 
menighedsrådet en reception efter guds-
tjenesten søndag den 10. juli. 

Alle er meget velkomne!

Opstillingsmøde 
til menighedsrådsvalg d. 13. september 2016 
kl. 19.00 i Sønderbro kirke! 
(Se forgående side). 

Sønderbro Menighedsråd
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Børnesiderne
NYT FRA BØRNEENHEDEN SØNDERMARKEN

Børn løber for børn

Løbet blev afviklet i samarbejde med Rynkeb Løbet.

Fuld fart gennem Bygholm Park.

Lærerne fra Byskolen på Lindvigsvej løb også med!

For hver omgang eleven løb, fik han/hun et kryds 
på hånden til regnskabet.

Fredag før påskeferien løb omkring 200 børn fra Horsens Byskoles 
afdeling Lindvigsvej (gamle Søndermarksskolen) for at samle penge 
ind til et godt formål.

Det blev til 1072 kilometer rundt i Bygholm Park. Forældre, bedste-
forældre, venner og SønderbroKulturhusFond  sponsorerede børnene, 
som fik samlet ikke mindre end 28.999 kr. ind til Børnecancer Fonden.

Stor tak til sponsorer, kulturhusfonden og forældre for 
at bidrage til det fine resultat.
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Børnesiderne
NYT FRA BØRNEENHEDEN SØNDERMARKEN

Vi puster ud!Efter løbet var der saft fra Rynkeby til alle!

TEAM RYNKEBY SKOLELØBET
Deltag i Danmarks største velgørenhedsløb 

- og støt børn med kræft

Børn løber 
       for børn

FREDAG FØR PÅSKEFERIEN - DEN 18. MARTS 2016 
- afholder skoler over hele landet Team Rynkeby Skoleløbet. Løbet handler om, at eleverne skal samle penge ind til børn med kræft ved at dyrke sund motion. 

Læs mere og tilmeld din skole på www.team-rynkeby.dk/skoleløbet

Inden Team Rynkeby Skoleløbet 
indgår eleverne sponsoraftaler 

med deres forældre, bedsteforældre, 
naboer og venner, der donerer et 

lille beløb pr. omgang eller 
pr. kilometer, eleven løber.

Alle indsamlede midler 
doneres ubeskåret til

www.dinkreativegrafiker.dk

28 .999,-
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Børnesiderne
NYT FRA BØRNEENHEDEN SØNDERMARKEN

Vi er på
FACEBOOK!

Giv os et LIKE :)

Find os:
www .facebook .com/
horsensbyskole/
eller scan QR koden
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www.chickenburgerhorsens.dk
Axelborg Torv / Bjarkesgade 1

Tlf. 75 61 75 88
Åbent: Alle dage kl. 11–22

FROKOST TILBUD 
KL. 11-15, KR. 50,–
Ønsker du 1/2 ltr. sodavand med, 
koster det + kr. 19,–

F1 Frokostpizza m. kebab, salat og dressing

F2 Frokostpizza m. skinke og ananas

F3 Frokostpizza m. kylling og peperoni

F4 Frokostrulle m. kebab, salat og dressing

F5 Frokostpizza m. kylling, salat og dressing

VI HAR NOGET 
FOR ENHVER SMAG!

Pizza · Indbagt pizza
Børneretter · Burgere
Ruller – hjemmelavede

Pitabrød – hjemmelavede
Sandwich · Pastaretter

Salat · Fancy Fried Chicken
Kulgrill-retter · Kyllingespyd

2 × Winner Burger

Gælder fra kl. 11–15

Mandag–torsdag

PRIS KUN KR. 72,–

Anno 1881

Sognegårdsvej 6 · 8700 Horsens · Telf.: 7564 7055 · Fax. 7564 3916
E-mail: mail@dg-glas.dk · www.dg-glas.dk

DAGNÆS GLASLAGER

DAGNÆS GLASLAGER

TØMRER & SNEDKER A/S

TØMRER & SNEDKER A/S

BRUG EN FAGUDDANNET
GLARMESTER…

• Thermoroder
• Energiruder
• Reparationsruder
• Sikringsruder
• Bio Clean
• Design glas
• Alt i spejle
• Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
• Svarer hele døgnet – også i weekender
• Vi er omfattet af Glarmesterlaugets  

Garantiordning

Ring i dag ~
 vi kommer i

 morgen !

Lokesalle 63
DK-8700 Horsens

Telefon   75 61 84 00
Fax           75 61 84 80
Mobil      30 91 90 14

kch@hhhansen.com

hhhansen.com

Horsens Y’s Men’s Club
At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

Vi støtter børn og unge  
og socialt udsatte især i -  
og omkring Horsens.

Members of the International Association of Y’s Men’s Clubs
www.horsens-ysmen.dk

Tømrerfirmaet Benny Sewerin A/S

Tlf. 75 62 03 33

Høegh Guldbergsgade 23 · 8700 Horsens
Fax 7562 0333 · Mobil 4079 0333 / 2011 7870 

Forhandler af

Lokesalle 63
DK-8700 Horsens

Telefon   75 61 84 00
Fax           75 61 84 80
Mobil      30 91 90 14

kch@hhhansen.com

hhhansen.com

Lokesalle 63
DK-8700 Horsens

Telefon   75 61 84 00
Fax           75 61 84 80
Mobil      30 91 90 14

kch@hhhansen.com

hhhansen.com
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Få styr på din...

HORSENS CYKLER

v/Kai V. Andersen
Sønderbrogade 29 • 8700 Horsens

75 65 48 46
www.horsenscykler.dk

OBS! Ny adresse

Sønderbrogade 29

HORSENS CYKLER
v/Kai V. Andersen

Sønderbrogade 29 • 8700 Horsens
75 65 48 46

www.horsenscykler.dk

HORSENS CYKLER
v/Kai V. Andersen

Sønderbrogade 29 • 8700 Horsens
75 65 48 46

www.horsenscykler.dk

75 65 48 46
www.horsenscykler.dk

Aut. el-installatør

www.jhm-el.dk

Aut. el-installatør

www.jhm-el.dk

Aut. el-installatør

Bjerrevej 80  ·  8700 Horsens  ·  www.jhm-el.dk

Tlf. 75 64 14 44

Bryllup  Buketter  Begravelse
            Vin & chokolade

   Gratis udbringning af begravelsesbinderi i Horsens

Kongensgade 10-12  ·  8700 Horsens  ·  Tlf. 75 68 26 46

For små & store
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Boligforeningerne
NYT FRA BOLIGORGANISATIONER I SØNDERBRO-OMRÅDET

Nytænkning på Rylevej
AAB går i byggeplaner og vil tilbyde deres lejere nye store boliger

De eksisterende rødstensrækkehuse på Rylevej har udtjent deres 
levetid. Det vurderer byggesagkyndige, der har frarådet en reno-
vering. Derfor er lejerne blevet opsagt og mange er allerede flyttet 
til andre lejemål.
 
Husene, der ligger mellem jernbanen og Fuglevangsvej, vil blive re-
vet ned sidst på året og året efter står der 39 række- og dobbelt-
huse klar til indflytning. Lejemålene er på henholdsvis 91 og 105 
m2, så der bliver god plads. Det er tegnestuen Constructa, der har 
slået stregerne. 
 

”Det kommer til at være lækre boliger lige i centrum og med parke-
ring lige foran døren”, fortæller forretningsfører i AAB, Erik Krogh.
 
Hvis du får lyst til at være en af dem, der skal flytte ind i det 
nye byggeri i 2017, kræver det, at du er skrevet op hos AAB. ”Vi 
tilbyder lejemålene på helt almindelige vilkår, Det vil sige, når vi 
ved, hvornår byggeriet står færdigt, så kontakter vi dem med den 
højeste anciennitet, som har vist interesse og tilbyder dem en kon-
trakt,” lover Erik Krogh.
Se mere på www.aab-horsens.dk.
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Boligforeningerne
NYT FRA BOLIGORGANISATIONER I SØNDERBRO-OMRÅDET

Sønderbro-gruppen
NYT OM SØNDERBRO-OMRÅDET

Tovholdergruppen: 
Lars Skytte Nielsen, Orla Kristensen, 
Leslie Bak, Ulla Herløv 
og Bilal Yücelbas

Sønderbro Aktivitet Horsens (SAH)
SAH har fortsat et stort udbud af billig motion for alle. 
Aktiviteterne finder sted i Sønderbro Kulturhus i de uger, 
hvor skolen er åben. Aflysninger kan forekomme.

Ugentlige aktiviteter i Kulturhuset - Sønderbro Aktiviteter Horsens (SAH) foråret 2016. 
Se mere på www.botrivsel.dk

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Bankospil kl. 14.00-16.15 Zumba Gold for alle kvinder Styrketræning kl. 16.00-17.00 Idræt for sjov kl. 15.00-17.30
Kontakt: Conny Christensen kl. 16.00-17.00 & 17.00 - 18.00 Kontakt: Charlotte Jacobsen,  Kontakt: Jørgen Egholm
Sted: Cafeen Byskolen  Kontakt: Lene Hodal Boeriis,   tlf. 50 47 12 45 75 64 47 46 / 20 70 36 28
Lindvigsvej tlf. 31 77 51 86 Sted: Træningslokalet Sted: Kulturhus-hallen
  Sted: Festsalen Byskolen  Byskolen Lindvigsvej Byskolen Lindvigsvej
  Lindvigsvej  
Karate kl. 18.00-19.30  Tamilsk dans kl. 16:30 – 17:30 Zumba Gold for alle kvinder
Kontakt: Jit Buddha,   + søndag 14:30 - 15:30 kl. 17.00 - 18.00
tlf. 22 56 22 97 Floorball børn kl. 16.30 - 18.00 Kontakt: Christina Kulendra, Kontakt: Lene Hodal Boeriis,
Sted: Festsalen Byskolen voksne kl. 20:00 – 22:00 tlf. 23 24 00 66 tlf. 31 77 51 86
Lindvigsvej Kontakt: Martin,  Sted: Festsalen Byskolen Sted: Sundpark Hallen
   tlf. 22 55 66 47 Lindvigsvej Hybenvej
  Sted: Kulturhus-hallen  
  Byskolen Lindvigsvej Karate kl. 18.00-19.30 
   Kontakt: Jit Buddha, 
    tlf. 22 56 22 97 
   Sted: Festsalen Byskolen 
   Lindvigsvej 

Andet: Kontakt formand for SAH Lars Skytte Nielsen, 23 82 44 84. Middelalderfestival, kontakt Lotte Rasmussen, tlf. 28 48 68 24.

Odinsgaard har planer om 4 punkthuse og butik

Sønderbrogade ændrer efter al sandsynlighed udseende i løbet af 
sommeren og efteråret. Den endelige afklaring kommer den 30. maj og 
derefter kan hele apparatet sættes i gang, hvis alt går, som Odinsgaard 
regner med.

Planen handler om fire såkaldte punkthuse fra hjørnet af Sønderbroga-
de og Bygholm Parkvej og sydpå. Et punkthus er et fritstående højhus, 
som dem danskerne så første gang på Bellahøj uden for København.

Det ene af husene er planlagt med en dagligvarebutik i stueetagen, så 
der bliver kortere til handlemuligheder for mange beboere på Sønder-
bro. I alt skal de fire huse indeholde 89 boliger.

Byfornyelse på Sønderbro



Andelsboligforeningen Odinsgaard
 
Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens
Mail: post@odinsgaard.dk
www.odinsgaard.dk

Lejerbo
 
Pakhustorvet 4, 6000 Kolding
Tlf. 38 12 14 35
Mail: kolding@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
 
Kongensgade 25, 8700 Horsens
Tlf. 75 62 58 22
Mail: post@aab-horsens.dk
www.aab-horsens.dk

Andelsboligforeningen ”Beringsgaard”
 
c/o Bolig Horsens
Gl. Jernbanegade 3
8700 Horsens
Mail: post@bolighorsens.dk
www.bolighorsens.dk

Horsens Andelsboligforening af 1954 
 
c/o Bolig Horsens
Gl. Jernbanegade 3
8700 Horsens
Mail: post@bolighorsens.dk
www.bolighorsens.dk

Sønderbro-gruppens tovholdergruppe

Lars Skytte Nielsen
Orla Kristensen
Leslie Bak
Ulla Herløv
Bilal Yücelbas

Bo Trivsel
 
BASE OG POST-ADRESSE
Spedalsø Torv 2
8700 Horsens
Mail: kontakt@botrivsel.dk
www.botrivsel.dk

SATELLIT-KONTOR: 
Axelborg Beboerhus
Axelborg 4C
8700 Horsens

Horsens Byskole  
Afdeling Lindvigsvej
 
ADRESSE
Lindvigsvej 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 40 00
Mail: horsensbyskole@horsens.dk
www.horsensbyskole.dk

Sønderbro Kulturhus
 
ADRESSE
Lindvigsvej 4
8700 Horsens
Tlf. 40 84 11 69
www.soenderbro-horsens.dk

Søndergien  
- åbne værksteder

ADRESSE
Axelborg Torv 1, 8700 Horsens
Tlf. 28151714
www.sondergien.dk  

 
Beboerhuset
 
ADRESSE
Axelborg 4c
8700 Horsens
Tlf. 75 61 84 71

Sønderbro Kirke
 
KIRKEKONTOR
Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens
Tlf. 75 62 02 48 – 1
Åbent: Tirsdag–fredag kl. 
9.00–12.00
www.soenderbro.dk

SOGNEPRÆST
Ebbe Elm
Nattergalevej 1, 8700 Horsens
Tlf. 75 62 40 57
Mail: eel@km.dk
Træffes ikke mandag

SOGNEPRÆST
Anne Marie Kristensen
Vibyvej 55, 1. sal tv.
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 96 36 12
Mobil: 40 47 48 33
Mail: anmk@km.dk
Træffes ikke mandag

KORDEGN
Helle Marie Nygaard
Tlf. 75 62 02 48 – 1
Mail: soenderbro.sogn@km.dk
Træffes ikke mandag

ORGANIST
Lára Bryndís Eggertsdóttir
Mail: labe@km.dk
Træffes ikke mandag

KIRKETJENER
Torben Bøgballe
Tlf. 75 62 02 48 – 2
Træffes ikke mandag

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Lars Skytte Nielsen
Læsøgade 15, 8700 Horsens
Mobil: 23 82 44 84

Kontaktinfo 

VIGTIGE NUMRE
 
LÆGEVAGTEN, REGION MIDTJYLLAND

Tlf . 70 11 31 31

• Al kontakt til  lægevagten skal være telefonisk.  
Du vil komme til at tale med en læge. 

• Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 - 08.00 og lørdag, søn- og 
helligdage hele døgnet. 

• Hav altid dit sygesikringskort klar, når du ringer.

VED LIVSTRUENDE SYGDOM - ELLER BRAND RING 1 12

De almene boliger i Horsens 
er et godt tilbud til dig, når du har brug for 
en god bolig i Sønderbro-området

Kongensgade 25 • Tlf. 75 62 58 22
www.aab-af-1938-horsens.dk


