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Leder
AF LENA HELLSTRÖM, BO TRIVSEL

Fuld pris eller god pris?
Du har valget hver gang, du køber en ting – og svaret er ikke lige til. 
Nogle gange har man behov for det sidste nye. Men at købe brugt 
giver dig flere penge til noget andet og en besparelse for miljøet. De 
fleste mennesker køber vel brugt bil?  Ens bolig har som regel også 
været brugt før. Så kan vi ikke lige så godt tænke tanken helt ud?

Deleøkonomi på nettet 
Det bliver mere og mere almindeligt med deleøkonomi. Det er ikke 
længere nødvendigt selv at eje alt muligt. Og hvis man kun bruger 
det sjældent, kan det give god mening at dele. Der er lige startet et 
nyt firma på nettet, YoooWe, som formidler deling af sportsudstyr, 
fx surfboards og ski-grej.
Airbnb har fået en kæmpe succes, hvor private lejer deres boliger 
til enkeltovernatninger og på GoMore kan man finde ledig plads i 
private biler.
App’en YourLocal er netop blevet lanceret i København og Århus. 
Deres koncept er ”Stop spild, støt lokalt og spar penge” og når 
man har appen, så får man tilbud fra det område man er i: fx fra 
bageren, der har oveskud af brød lige inden lukketid, eller den lokale 
biograf, der ikke har fået solgt alle billetterne.
Den Blå Avis og Gul & Gratis har eksisteret i mange år, og mange af 
os har erfaring med både at købe og sælge den vej. Ofte kan man 
få tingene til en meget rimelig pris. Men det betyder jo også, at 
man sjældent får lige så meget, som man havde håbet på, når man 
sælger…
På Facebook kan man melde sig ind i forskellige grupper ”sælges/
købes/byttes” i Horsens.

En trend der hjælper miljøet
I løbet af de sidste år er det heldigvis blevet trendy at gå i gen-
brugsforretninger, og der er mange at vælge imellem. I de større 
byer er priserne steget, men ude på landet er det stadig muligt at 
gøre rigtig  gode handler - og samtidig støtte et godt formål. Ofte 
er det jo private hjælpeorganisationer, som hjælper socialt udsatte.
Genbrug er noget vi altid har gjort i større eller mindre grad. Vi skal 
bare lige have øjnene op for de mange muligheder. Heldigvis, for 
miljø og pengepung, er det ved at blive et naturligt marked, man 
lige afsøger inden sidste mulighed – at købe nyt!

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), Lena Hellström (Bo Trivsel) og 
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. 15. april 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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Temasiden
AF JEANETTE GJØRRET, BO TRIVSEL

Del

din
vide

n

Det nye kontanthjælpsloft betyder, at der sættes en 
grænse for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere samlet 
kan få i offentlige ydelser pr. måned. Kontanthjælpsloftet 
rammer enlige såvel som ægtepar med børn. 

Kontanthjælpsloftet sætter et loft over nogle af de offentlige 
ydelser, som en person kan modtage ved siden af kontanthjælpen. 
Offentlige ydelser som er omfattet af loftet er boligstøtten og 
den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, som er 
ydet til kontanthjælpsmodtagere med høje boligudgifter. 

Derimod bliver børnepenge og støtte til daginstitutioner ikke 
ramt af loftet. 

Enlige uden børn 
For en enlig på kontanthjælp uden børn vil kontanthjælpsloftet ligge 
på 13.121 kr. før skat. Kontanthjælpssatsen ligger på 10.849 kr. 
Det betyder, at en enlig uden børn fortsat kan modtage bolig-
støtte og evt. særlig støtte til høje boligudgifter. 

Enlig med 1 barn 
For en enlig på kontanthjælp med et barn vil kontanthjælpsloftet 
ligger på 15.319 kr. før skat. Kontanthjælpssatsen ligger på 14.416 kr. 
Det betyder, at der fortsat kan modtages boligstøtte men at bolig-
støtten vil blive nedsat så den samlede ydelse til svarer til kontant-
hjælpsloftet.

Enlig med 2 eller flere børn
For en enlig på kontanthjælp med to børn eller flere vil kontant-
hjælpsloftet ligge på 15.764 kr. før skat. Kontanthjælpen ligger på 
14.416 kr. 

Det betyder, at der fortsat kan modtages boligstøtte men at 
boligstøtten vil blive nedsat så den samlede ydelse svarer til kon-
tanthjælpsloftet.

Ægtepar uden børn 
For et ægtepar på kontanthjælp uden børn vil kontanthjælpsloftet 
ligge på 10.849 kr. før skat, hvilket svarer præcist til kontanthjæl-
pen pr. person. 
Det betyder, at ægtepar uden børn ikke længere kan modtage 
boligstøtte eller særlig støtte til høje boligudgifter. 

Ægtepar med børn 
For ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp og har børn, kommer 
loftet til at være på 14.416 kr. pr. person før skat hvilket svarer 
præcist til kontanthjælpssatsen pr. person. 
Det betyder, at ægtepar uden børn ikke længere kan modtage 
boligstøtte eller særlig støtte til høje boligudgifter. 

Rådighedspligt
Der vil blive indført en rådighedspligt, der betyder, at kontant-
hjælpsmodtagere skal arbejde 225 timer inden for et år. Konse-
kvensen ved ikke at leve op til 225 timers reglen kan betyde en 
reduktion af kontanthjælpen. 

Lejere som bor i en almen boligorganisation kan søge råd og 
vejledning hos Økonomirådgivningen Bo Trivsel. Se mere på Bo 
Trivsel hjemmeside www.botrivsel.dk under rådgivning.
Borgere i Horsens kommune kan desuden søge juridisk rådgiv-
ning hos Horsens Uafhængige retshjælp som har åbningstid hver 
torsdag kl. 15-18 på Spedalsø Torv 2.

Hvad betyder kontanthjælpsloftet?
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Portræt af Christian Højholt
AF RUNE UHRENHOLT, BO TRIVSEL



- en boligsociale medarbejder
”Det var ikke en drengedrøm, at blive boligsocial medarbejder. 
Jeg tror aldrig, jeg har mødt sådan en, da jeg var dreng. Men jeg 
har altid villet arbejde med mennesker.”
Den 37 årige Christian Højholt har været lidt rundt i verden, før 
han landede hos Bo Trivsel for tre år siden (dengang Imagine 
Horsens). Fra kok, socialrådgiver og ungdomsskole til Bo Trivsel 
– fra Ålborg over Århus til Horsens. Og til sommer bliver han 
den nye leder af det boligsociale kontor på Spedalsø Torv.

Ikke en uddannelse
”Man kan ikke uddanne sig til boligsocial medarbejder. Arbejdet 
handler mere om interesse for relationer, empati og respekt for 
mennesker,” forklarer Christian. Han er da også selv meget socialt 
anlagt og holder af at mødes med folk og tale med dem.
Der er ikke to dage, der er ens. Det er et job, hvor Christian kom-
mer meget rundt og møder mange mennesker. Alligevel er der 
altid et smil – og ikke sjældent en lille humoristisk bemærkning.

Mødet med den enkelte
 ”Vi arbejder på mange forskelige niveauer. Der er møder med 
boligorganisationerne og Landsbyggefonden. Der er møder med 
frivillige og beboere - og der skal drikkes kaffe og arbejdes med 
fundraising,” forklarer han. Men Christian har også hænderne nede i 
bolledejen og deltager praktisk i økonomirådgivningen og i arbejdet 
med børn og unge.
”Det er i mødet med mennesker vores arbejde foregår. Vi skal være 
inviterende, så beboerne i de boligområder, vi arbejder i, får lyst til 
at bede os om hjælp til de projekter, de gerne vil have op at stå.”
Da Christian startede i økonomirådgivningen for tre år siden, op-
levede han, at folk var mere reserverede i forhold til at bruge den 
hjælp, som Bo Trivsel tilbyder.
”Efterhånden synes jeg, at der er mere tillid. Beboerne har fundet 

ud af, at vores dør er åben og vi ikke er en myndighed, der blander 
sig unødigt i deres forhold. Vi beder ikke om al mulig dokumenta-
tion og mistænkeliggør ikke vores brugere.” 

Bo Trivsel skaber rammerne
I det hele taget lægger Christian vægt på, at det boligsociale 
arbejde er noget, der skal gavne beboerne direkte og ske med 
respekt for den enkelte.
”Vi -  Bo Trivsel – skal skabe rammerne. Vi skal sørge for, at vo-
res frontarbejdere har de muligheder og faciliteter, de har brug 
for,” forklarer han.
Med frontarbejdere mener han de mennesker, der har deres 
daglige virke blandt beboerne og arbejder praktisk med det 
boligsociale arbejde. Det kan være i Sundhedscaféen, fritids-
jobprojektet eller noget helt tredje. Alle de ansatte og frivillige 
arbejder med at gøre det bedre at bo i boligområderne.

Endnu bedre boligområder
Der er mange projekter i boligområderne og ikke alle projekter 
lever evigt.
”Vi skal ikke holde kunstigt liv i alle projekter. Nogle har deres tid 
og så skal vi kunne sige farvel til dem med god samvittighed, når 
de har tjent deres formål,” siger Christian.
Men der bliver også hele tiden skabt nye projekter - alene i den 
nye helhedsplan for 2016-2020 er der 18 nye projekter. 
Christian lægger meget vægt på, at historien om boligområderne 
bliver mere positiv og dermed mere retvisende. Alligevel mener 
han, at der er plads til forbedringer.
”Mit håb for fremtiden er naturligvis, at det bliver bedre at bo i 
vores boligområder. Det handler om, at så mange som muligt får 
de muligheder, de har brug for. Personligt håber jeg, at Bo Trivsel 
i endnu højere grad bliver opfattet som en ærlig, professionel og 
ordentlig organisation, der møder mennesker i øjenhøjde.”

 Christian Højholt kommer rundt i væksthusene i Horsens. Her er han i Sundparkens aktivitetshus, hvor hans kollega Tinna Richoff er aktivitets-
medarbejder.
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Kalenderen
AKTIVITETER I SØNDERBRO-OMRÅDET MARTS 2016 TIL MAJ 2016

 DATO TID  AKTIVITET STED 
10. marts 14.00 Sogneeftermiddag om Kunsten at bevare livsmodet v. Agnethe Odgaard Sønderbro kirke

12. marts 15.00 Forårs-Gospel med Horsens Gospel Choir v. Steve Cameron Sønderbro kirke

13. marts 11 - 14 Sogneindsamling Sønderbro kirke

7. april 14.00 Forårsfest med Kis og Hans Holm Sønderbro kirke

13. april 19.00 Fernisering: Kunst og Forår Sønderbro kirke

16. april 11.00 Suzuki/musikskole matiné - musikken som et andet modersmål Sønderbro kirke

4. maj 19.00 4. maj i ord og tone Sønderbro kirke

10. maj 10 - 17 Sønderbro kirkes sogneudflugt Sønderbro kirke

16. maj  10.00 Pinsegudstjeneste for alle, Horsens Provsti Lunden



FEBRUAR

FEBRUARKryds af i 
 kalenderen
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Beboersiderne
NYT FRA BOTRIVSEL – DET BOLIGSOCIALE SEKRETARIAT, KONTAKT@BOTRIVSEL.DK

De sidste fire år har Imagine Horsens været navnet på 
det boligsociale projekt, der udspringer af et samarbej-
de mellem byens otte boligorganisationer og Horsens 
Kommune. Men pr. 1. januar blev navnet skiftet til Bo 
Trivsel.

Imagine Horsens blev etableret for fire år siden med stor inspira-
tion fra et amerikanske by-projekt Imagine Chicago, hvor man ser 
på ressourcer hos borgere i stedet for mangler. I forbindelse med 
overgangen til en ny fireårig projektperiode omkring nytår har man 
valgt at skifte navn til Bo Trivsel.

”Vores tilgang til det enkelte menneske og troen på, at vi alle har 
noget at bidrage med, ændrer sig ikke.  Men vi vil gerne, at vores 
navn bliver lettere at forbinde med det, vi arbejder for,” fortæller 
Poul Erik Skov-Hansen, leder af Bo Trivsel.

I den gode retning 
I den nye projektperiode arbejder Bo Trivsel med fem fokuspunkter: 
Børn, unge og forældre – Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 

Nyt navn og friske projekter

– Beboernetværk, inddragelse og demokrati – Sundhed – Image 
og Kommunikation. Under hver af de fem emner er der forskellige 
projekter, der skal hjælpe med at nå de mål, der er sat op for de 
næste fire år.

Alle peger hen mod, at der skal være en større trivsel for både børn 
og voksne, som bor i almene boliger i Horsens. Projekterne bliver 
ledet af enten ansatte eller frivillige. Alle klemmer på for at støtte 
det enkelte menneske videre i den gode retning. Det kan være at 
gå til Zumba, få et fritidsjob, at få morgenmad på skolen, at være 
med i en strikkeklub eller tage små videoer af søde og sjove naboer 
… plus en masse andet.

Kig i postkassen 
I forbindelse med navneskiftet til Bo Trivsel fik alle almene lejere en 
folder ind af brevsprækken, som beskriver de muligheder, der er for 
at være aktivt med i Bo Trivsels tilbud. Der er mere information af 
finde på www.botrivsel.dk, og så ligger kontoret på samme sted, 
som det har gjort længe - nemlig Spedalsø Torv 2. Vi hjælper med 
det, der er svært.



Sønderbro’eren nr. 1 Februar  2016 7

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

Sønderbro Onsdagsklub
En aktivitetsklub for pensionister og efterlønsmodtagere
AF LARS SKYTTE NIELSEN, LÆSØGADE 1, 8700 HORSENS

I spidsen for klubben står formand Else Holgersen og Horsens 
Kommunes aktivitetsmedarbejder, Ejgil Hauge.
Onsdag den 4. november aflagde jeg Sønderbro Onsdagsklub et 
besøg, og jeg havde til opgave at fortælle om mit arbejde som 
politimand og som politiker i Horsens.
Der var en fantastisk spørgelyst og ikke mindst gode råd til, 
hvordan jeg/vi som politifolk og politikere kan løse de forskellige 
opgaver, vi står overfor.
Undervejs fik vi hjemmebagt kage og og hjemmebrygget kaffe. Alt i 
alt endnu en hyggelig eftermiddag.
Else Holgersen fortalte, at aktivitetsniveauet i klubben er højt.  Som 
sagt mødes de hver onsdag fra kl. 14 og et par timer frem. Basen 
er Sønderbro Kulturhus / Søndermarksskolens festsal. Fra medio 
august til medio december afholdes ca. 20 arrangementer både 
i og uden for huset. Else fortalte videre, at programmet er bredt 
sammensat med forskellige foredragsholdere f.eks Ellen Johansen 
fra Ældresagen, Bent Riis forfatter, kunstner og fotograf og Lars 
Skytte Nielsen fra Horsens Politi. Men også arrangementer ude af 
huset f.eks lyngtur, juleindkøbstur til Tyskland og meget andet.
Afslutningsvis fortalte Else, at det hele er med til at holde dem 
unge, opdateret på samfundsdebatten og betoner det vigtige so-
ciale og sundhedsfremmende aspekt i foreningens virke.

Bo Trivsel vil hjælpe unge  
i gang med arbejdslivet 
Det er vigtigt for børn og 
unge at få en god start på ar-
bejdslivet. Derfor vil Bo Trivsel 
sende fritidsjobambassadører 
ud i boligområderne. Deres 
opgave er at finde det rigtige 
fritidsjob eller lommepengejob 
til den rigtige 13 til 18 årige. 
Det er en mulighed for de unge til at få en god start på arbejds-
livet og virksomheder til at få den rigtige ungearbejder. Det er en 
del af det projekt, vi kalder Ung med Vilje.

Bo Trivsel har i forbindelse med projektet med fritidsjobambas-
sadører startet et samarbejde med Susan Gyldenkilde, der har 
stor erfaring fra et lignende projekt under Sund By, Stifinder 
Horsens.

Fejedrenge, mentorer og ambassadører
Vær mentor  
Det kan være svært at starte på arbejdsmarkedet. Derfor stiller 
Bo Trivsel mentorer til rådighed, der kan være med til at feje 
nogle af udfordringerne ved at starte på arbejde væk. Det kunne 
for eksempel være, hvordan man planlægger sin tid, så der plads 
til både skole og arbejde.
”Der er stadig brug for flere mentorer med overskud til at hjælpe 
de unge med at blive i job og uddannelse,” forklarer projektleder 
Karina Busch Simonsen. Vi sender invitationen videre.

Karina Busch Simonsen, Projektleder
Tlf. 21 44 50 58
Mail karina@botrivsel.dk

Ønsker du at være mentor eller  
arbejdsgiver for en ung?
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Beboersiderne
NYT FRA BO TRIVSEL – DET BOLIGSOCIALE KONTOR, KONTAKT@BOTRIVSEL.DK

BRFkredit giver 15 computere til Bo Trivsel

Hvorfor smide funktionsdygtige computere ud, når andre 
kan få glæde af dem. Det er præcist det BRFkredit og 
Jyske Bank tænker. Derfor bliver op mod 500 funktions-
dygtige PC’er i denne tid givet til velgørende projekter 
landet over. 15 af computerne går til det boligsociale 
projekt Bo Trivsel.

De frivillige hos Bo Trivsel er jublende glade for BRFkredit’s brugte 
computere, der er renset og re-installeret med nyt styresystem. 
De skal bruges til at skrive jobsøgning, søge nyheder og lave 
indbydelser til arrangementer blandt meget andet.
De to væksthuse, Søndergien og Sundparkens Aktivitetshus, 
får hver fem og de sidste fem skal bruges af de frivillige, som 
arbejder på tværs af Bo Trivsels tilbud til beboerne i almennyttige 
boliger i Horsens.

”Af erfaring ved vi, at de bliver brugt rigtigt meget og vi er dybt 
taknemmelige for at samarbejdet,” siger Poul Erik Skov-Hansen, 
leder af Bo Trivsel. 

Hjælp til selvhjælp
Computerne gør, at brugerne af væksthusene selv kan klare deres 
personlige ting, i stedet for at ansatte og frivillige skal skrive for dem.
”Der er mange beboere, som ikke har penge til en computer og 
internet. Derfor er det et godt tilbud, at de kan komme til deres 
nærmeste væksthus og tjekke borger.dk, bestille tid hos lægen eller 
tjekke e-boks,” forklarer Poul Erik Skov-Hansen.

Kom og brug dem
Samtidigt oplever Langmarksskolen og Horsens Byskole afd. Lind-
vigsvej at 20 pct. af forældrene ikke følger med på deres intranet. 
”Til de forældre siger vi; kom og brug computerne, så du kan følge 
med i dit barns skolegang,” opfordrer Poul Erik Skov-Hansen med 
et smil. Han lover, at der står frivillige klar til at hjælpe, hvis man ikke 
kan finde ud af det hele selv.
Poul Erik Skov-Hansen opfordrer i øvrigt til, at man melder sig som 
frivillige. ”Hvis du har noget viden, som andre kan få glæde af, er 
der altid brug for flere frivillige, der kan hjælpe med computerne.”

Frivillige og brugere af Søndergien nyder, at der er kommet nye computere med netadgang – og de bliver brugt flittigt. 
(Foto: Bo Trivsel)
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Kirkesiderne
NYT FRA SØNDERBRO KIRKE REDAKTION AF KIRKESIDERNE: ANNE MARIE KRISTENSEN OG EBBE ELM

Sogneudflugt - ud i det blå
Der er en lang tradition for at tage 
ud i det blå. Det vil vi også gøre i år, 
men vi vil gerne nå lidt længere ud, 
end vi plejer, derfor vil vi køre alle-
rede kl. 10 og så komme hjem igen 
kl. 17. Det bliver tirsdag den 10. maj, 
at vi skal ud og opleve det bøgelyse 
land og mærke foråret. Vi skal have frokost undervejs, og der 
bliver også plads til kaffe og kage. Tilmelding til kirkekontoret, 
tlf.: 75 62 02 48, senest fredag den 6. maj kl. 11.30. Prisen er 
100 kr., der betales undervejs.

Himmelske Dage i København
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre Køben-
havn, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og 
nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til 
babysalmesang eller høre en nonne fortælle om klosterlivet eller 
noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfartsferien 
fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den 
store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/
himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige 
program vil blive offentliggjort primo marts.

Sogneindsamling 2016 
- søndag den 13 . marts kl . 11 - 14
Hjælp de fattigste af verdens 
kvinder!
Der er flest kvinder blandt verdens fattigste - 
mange af dem er på flugt. De har brug for hjælp 
til helt basal overlevelse, men også til uddannel-
se, så de har bedre muligheder fremover. Og det 
hjælper at hjælpe! Det er ikke det, der skrives 
mest om - men det hjælper faktisk. Derfor er vi også i år med i 
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling og håber, vi kan opnå et 
godt resultat. Du kan melde dig som indsamler til kirkekontoret - 
eller til undertegnede på 40 47 48 33 eller anmk@km.dk Man får 
sin rute og sin indsamlingsbøsse efter kirketid, og når man er færdig 
med at samle ind, giver vi en bid mad som tak for indsatsen. Jo 
flere vi er, jo flere kan vi hjælpe! Så kom og vær med!
Hvis du ikke har mulighed for at samle ind, så tag godt imod vore 
indsamlere!
Anne Marie Kristensen, 
Sognepræst og indsamlingsleder

Kunst og Forår 2016
Onsdag den 13. april kl. 19.00 slår 
vi endnu engang dørene op for den 
traditionsrige udstilling i Sønderbro 
kirke. Det bliver som sædvanligt 
overvejende lokale kunstnere, der 
får lov at vise deres kunst. Ved fer-
niseringen bydes der på både musik 
og lidt godt til ganen. Udstillingen er 
åben 14-17 frem til den 23. april.

Sogneeftermiddage 
i Sønderbro kirke
Torsdag den 10. marts kl. 14.00 får vi besøg 
af Agnethe Odgaard, Thy, der vil fortælle om 
”Kunsten at bevare livsmodet trods modgang”. 
Agnethe Odgaard mistede synet i en tidlig alder, 
men mistede ikke modet. Hun har gjort en stor 
indsats for blinde gennem et langt liv. Kaffe 25 kr.

Vi vil slutte sæsonen med manér torsdag den 7. april kl. 14 og sam-
men med Kis og Hans Holm synge en masse gode sange - blandt 
andet vores yndlingssange på Sønderbro: ”Der er så meget der kan 
trykke” og ”Stjernestunder”. Der bliver også plads til nogle forårs-
sange. Kaffe 25 kr.
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Hvorfor barnedåb? 
Hvorfor ikke lade barnet selv bestemme?
AF SOGNEPRÆST EBBE ELM

Dåbstallet er faldet inden for de seneste år. For en del unge fami-
lier er det ikke længere en selvfølgelighed at blive døbt, blot fordi 
ens forældre blev det. Flere forældre vælger dåben helt fra. Ikke 
fordi de har noget imod dåben eller kristendommen, men fordi de 
mener, at deres barn selv skal have mulighed for at vælge sit reli-
giøse tilhørsforhold eller livsanskuelse, når det er modent til det. 

Dåbens teologi har ændret sig
Det hænger også sammen med, at synet på dåbens teologiske 
betydning har ændret sig siden vore bedsteforældres tid. Hvor 
dåben for tidligere generationer var afgørende for, om barnet 
kom i himlen eller ej, er dåben for de fleste præster idag en be-
kræftelse af den kærlighed Gud har til alle børn skabt i Guds eget 
billede, som ethvert barn er. 

Et afgørende orienteringspunkt
Men ligeså afgørende som dåben var for dåbsbarnets frelse eller 
fortabelse for tidligere generationer, ligeså skelsættende er dåben 
den dag i dag som et orienteringspunkt, de unge kan tage med 
sig på deres vej. Det er vigtigt at have frihed til at finde sit eget 
ståsted i livet og have trosfrihed og ret til at tvivle 
og være kritisk overfor enhver religion. Men 
det er ubærligt, at skulle være sin egen 
lykkes smed og være overladt til 
selv, at skulle finde vej i livet og 
”blive til noget”. Alt for mange 
unge føler sig overladt til sig 
selv og bliver ensomme, og 
skammer sig over ikke at 
lykkes. 

Et kærtegn mod mørke 
og tomhed
Dåben er derimod et kærtegn, 
der følger med os gennem livet, 
uanset hvordan det går os. 
Det eneste vi har at stille op 
mod mørket og tomheden. 
Et tilsagn om at du er Guds 
barn, elsket som den du ér, 
uanset hvad der sker i dit liv. Et 
kærestebrev til den elskede, er 
dåben blevet kaldt. For dåben er 
et mysterium og en gave, der over-

går alt, hvad et menneske kan få i denne verden.  I dåben bliver 
vi indsat i et livgivende fællesskab, der rækker langt ud over dem 
vi kender, både levende og døde, så vi hører til et sted, og ved 
Helligåndens hjælp kan tolke og forstå den verden, vi lever i. Vi får 
givet den røde tråd, der vil blive til et garnnøgle, vi kan vikle ud, 
og følge tilbage, når vi får brug for at huske, hvor vi kommer fra. 

Dåben favner os hele livet
Sådan favner dåben os hele livet. Så selvom vi fejler, og kommer 
væk fra vores vej, behøver vi aldrig mere at føle, at vores livsmu-
ligheder er brugt op.  
Dåben er dog ingen livsforsikring, der sikrer barnet mod at blive 
mærket af livet, men ved døbefonten bliver der tændt et lys, der 
aldrig kan pustes ud. 
Selv siger Jesus om dåben: ”Lad de små børn komme til mig, det 
må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Den der ikke tager 
imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det”. 
Og han tog dem i favn, lagde hænderne på dem og velsignede 
dem. 
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AF SOGNEPRÆST ANNE MARIE KRISTENSEN

Dåb og påske hører sammen
Vi døbes til at tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Ved 
dåben tegnes korsets tegn for ansigt og bryst. Korset er symbolet 
for de kristne. Et voldsomt symbol, men også et stærkt symbol. 
Da Jesus vandrede på jorden sammen med sine disciple, var der 
mange, der fulgte ham. Mange, der var begejstrede. For han kunne 
helbrede de syge og uddrive onde ånder, han kunne bespise store 
skarer med kun få brød og et par fisk, han talte om Gud og om 
Guds rige på en måde, de aldrig før havde hørt. Der var noget helt 
særligt over ham, der fik folk til at forlade alt og følge ham.

Korsfæst, korsfæst!
Men det var ikke alle, der var begejstrede. De ledende i lan-
det var ikke glade, de skumlede og lagde planer. For han var jo 
sammen med hvem som helst, både ludere og lommetyve, han 
kunne finde på at helbrede på en sabbat, han tilgav folk deres 
synder, og enhver vidste jo, at det kun var Gud, der kunne gøre 
det. Han var kort sagt en gudsbespotter, der havde fortjent at 
dø. Og det lykkedes at opildne folket til at kræve ham korsfæstet. 
Og sådan blev det, en tidlig fredag morgen i Jerusalem fik Jesus 
en tornekrone på hovedet, blev pisket og tvunget til at bære sit 
kors til Golgata. Her blev han korsfæstet mellem to røvere. Ved 
middagstid blev der mørkt og jorden skælvede, templets forhæng 
blev flænget og Jesus døde. 

Kristus er opstanden, 
han er sandelig opstanden!
Samme aften blev han begravet i en klippehule. Men her endte det jo 
ikke. Søndag morgen, da kvinderne gik ud til graven, var graven tom 
og Kristus var opstået fra de døde! Den morgen skete det, der ikke 
kunne ske, og som er grundlaget for vor tro og vort håb. 
Kristi opstandelse fra de døde er den vigtigste begivenhed 
nogen sinde. For her forkyndes det, at død og mørke 
aldrig har det sidste ord. Og det giver os håb om, at 
døden ikke er død, men overgang til et evigt liv hos Gud.

Opstandelsestro i ord og billeder
Kunstneren Arne Haugen Sørensen havde en datter, 
der døde af en overdosis. Det fik ham til at male en 
række billeder, hvor man ser to store hænder komme ned 
fra himlen - i jorden er der en tom grav - og i hænderne er 
der et lille menneske. Sådan kan opstandelsestroen udtrykkes. 
Men den kan også udtrykkes sådan, som Holger Lissner 
gør det i en salme fra 1993:

Den vigtigste begivenhed i verden 

Dét er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv
og gør underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse
hos os!
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Forårs-Gospel med Horsens Gospel Choir
Horsens Gospel Choir under 
ledelse af Steve Cameron øver 
hver onsdag aften i Sønderbro 
kirke. Som tak for lån af lokaler 
giver de en koncert lørdag den 
12. marts kl. 15, så vi alle kan 
komme og høre dem. Vel-
kommen til en koncert der med rytme og glæde byder foråret 
velkommen. Det er gratis!

Gudstjenester i Sønderbro sogn, december 2015 - februar 2016
Marts
Søndag d. 6., Midfaste
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Søndag d. 13., Mariæ bebudelsesdag
Kl. 10.00 Ebbe Elm
Sogneindsamling

Søndag d. 20., Palmesøndag
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Torsdag d. 24., Skærtorsdag
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Fredag d. 25., Langfredag
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 27., Påskedag
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Mandag d. 28., 2. påskedag
kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

April
Søndag d. 3., 1. s. e. påske
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Søndag d. 10., 2. s. e. påske
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Søndag d. 17., 3. s. e. påske
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Fredag d. 22., Bededag
Kl. 11.00 Ebbe Elm
Konfirmation

Søndag d. 24., 4. s. e. påske
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Maj
Søndag d. 1., 5. s. e. påske
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Torsdag d. 5., Kr. Himmelfartsdag
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Søndag d. 8., 6. s. e. påske
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Søndag d. 15., Pinsedag
Kl. 10.00 Anne Marie Kristensen

Mandag d. 16., 2. pinsedag kl. 10.00
Fælles gudstjeneste i Lunden

Søndag d. 22., Trinitatis
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 29., 1. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 Ebbe Elm

Plejehjem
Åpark Centret, onsdage kl. 14.00
30. marts: Ebbe Elm
27. april: Anne Marie Kristensen
25. maj Ebbe Elm
Gefions Have, torsdage kl. 14.15
31. marts: Ebbe Elm
28. april: Anne Marie Kristensen
26. maj: Ebbe Elm

Suzuki/musikskole matiné - musikken som 
et andet modersmål
Lørdag den 16. april kl. 11.00 får vi besøg af mange små musi-
kere! De dygtige elever fra Horsens Musikskole har via Suzuki 
metoden lært at beherske deres instrumenter ud fra gehør, 
næsten som et andet modersmål. Kom og hør deres glæde over 
musikken. Gratis adgang.

4 . maj i ord og tone
I år er det 71 år siden at BBC kunne sende den glædelige medde-
lelse om befrielsen fra den tyske værnemagt. At vi nu i så mange 
år har været forskånet for krig i vores land, er der grund til at 
glædes over og være taknemmelige for. Frihedens glæde i ord og 
tone! Sønderbro kirkes kor og vores organist Lára Eggertsdóttir 
medvirker. Sognepræst Anne Marie Kristensen er liturg. Det er 
den 4. maj kl. 19.00 i kirken.

kl. 10.00



Sønderbro’eren nr. 1 Februar  2016 13

Børnesiderne
NYT FRA BØRNEENHEDEN SØNDERMARKEN

Den 11. januar 2016 var en stor dag. Det var dagen hvor 
alle børnene fra børnehaven startede i deres nye rammer. 
Så nu er både vuggestue og børnehave samlet i deres nye 
omgivelser. De blev modtaget med flagallé af alle eleverne 

på Horsens Byskole afd. Lindvigsvej. Efter modtagelsen 
samledes alle børn, forældre og ansatte i festsalen til en 
lille velkomst. Vi glæder os rigtig meget til at komme i 
gang med samarbejdet. 

Så er børneenheden samlet

Foto: Martin Ravn, Horsens Folkeblad
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Foto: Martin Ravn, Horsens Folkeblad
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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



Sønderbro’eren nr. 1 Februar  2016 17

Erantisvej 105, 8700 Horsens
Dennis 75 62 58 18
Johnny 40 50 11 18

murer@rosendal-aps.dk
www.rosendal-aps.dk

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

Udgangen af 2015 betød, at det boligsociale projekt Imagine 
Horsens afsluttede sin 4-årige helhedsplan. Arbejdet forsætter 
i et nyt navn - nemlig Bo Trivsel – i foreløbigt 4 år. Den første 
Helhedsplan for det samlede boligsociale arbejde i Horsens blev i 
den forbindelse evalueret med en borgerundersøgelse. Helheds-
planen startede med etableringen af det boligsociale sekretariat, 
Imagine Horsens i 2011. I perioden 2011–2015 har sekre tariatet 
arbejdet med social bæredygtighed og sundhedsfremme i de 
almene boligområder i Horsens. Et samarbejde mellem bl.a. bolig-
organisationerne i Horsens, beboerne i boligområderne, fore-
ninger og Horsens kommune.

Vigtig kilde
”Beboernes viden om deres boligområder og syn på områderne 
har været en meget vigtig kilde til information i arbejdet med 
social bæredygtighed og sundhedsfremme”, siger Mette Børge-
sen, der var projektleder i det tidligere Imagine Horsens. I 2012 

lavede det boligsociale sekretariat en undersøgelse, hvor 238 
lejemål blev kontaktet og spurgt til deres syn på deres boligom-
råde. Dengang viste undersøgelsen, at 92 % af de adspurgte var 
tilfredse med at bo i deres boligområde, og 95 % følte sig trygge i 
deres boligområde om dagen, mens 90 % følte sig trygge i deres 
boligområde om aftenen.

Ny positiv undersøgelse 
”De positive tal fra 2012 betyder, at vi langt hen ad vejen har 
kunnet arbejde forebyggende og beboerinvolverende med 
trivsels- og sundhedsfremme i boligområderne”, siger Mette 
Børgesen om undersøgelsen fra 2015. ”Nu står vi og har samlet 
op på udviklingen og spurgt beboerne igen, hvordan det står til 
med den generelle trivsel og tryghed i boligområderne. Og det er 
heldigvis lige så positivt”.  Resultaterne af undersøgelsen fra 2015 
og beboernes syn på deres boligområder er samlet i en rapport, 
som kan findes på www.botrivsel.dk.

Tilfredshed og tryghed

Her er en flok af dem, der har været med til at sikre tryghed i området – nemlig Fællesskabsagenterne. Helt ude til højre står Mette Børgesen, som 
har skrevet rapporten.
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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 Lindvigsvej
  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.

Savner du en kammerat?
Klubben Netværksstedet har flere og vi vil gerne dele. Har du tid-
ligere haft en afhængighed af mad, spil, alkohol, stoffer eller noget 
andet? Så er Netværksstedet noget for dig. Her kan du udvikle 
dig og få et friskt netværk.

Kig ind på Sønderbrogade 46. 
Vi har åbent hver mandag og 
onsdag kl. 16-19. 
Eller se mere på  
www.facebook.com/frivillighed

I Netværksstedet kan du:
• snakke med de frivillige eller andre brugere
• deltage i madklubben
• spille spil eller dart
• lære lidt om Horsens by
• tage på udflugter
• danse
• lave kreative ting
• eller noget helt andet

Der er tid til en rolig snak og lidt kaffe mellem brugere og frivillige 
i Netværkstedet, der ligger lige over for Center for Socialt Udsatte.



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@imaginehorsens.dk
www.imaginehorsens.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


