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Engum UI
Engum UI's hjemmeside
Der skal endnu en gang gøres reklame for
Engum UI´s officielle hjemmeside
www.engum-ui.dk. Siden er stadig under udvikling, men der kommer efterhånden flere og flere
informationer på hjemmesiden. Særligt bliver
alle aktiviteter annonceret på hjemmesiden. Så
gør det til en god vane jævnligt at tjekke hjemmesiden.
Seniorfodbold
Serie 5 sluttede sæsonen 2009 midt i tabellen,
hvilket jeg endnu engang vil pointere, var som
forventet.
Næste år forventer vi så at avancere til serie 4
– denne forventning er b.la. på baggrund af alle
de nye unge spillere der er kommet til.
Det er rart at se, at der er stor opbakning til
træningen, som stadig finder sted om onsdagen
fra kl. 19.00 (også hele vinteren).
Den officielle træningsstart for foråret er lørdag den 27. Februar 2010 kl. 13 omklædt. Efter
træningen vil der være et spillermøde hvor der
traditionen tro bliver serveret suppe + en øl
eller sodavand.
Vel mødt og tak for året der gik,
Michael Wilhardt.
Motionsfodbold, oldboys og senioroldboys:
Der trænes stadig hver mandag kl. 20.00 – 21.00.
Der trænes hele vinteren. Alle er velkommen og
der er ingen krav om de store fodboldmæssige
forudsætninger. Har du et par fodboldstøvler og
godt humør er du velkommen.
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Dameseniorfodbold:
Efter en pointmæssig god start på efteråret
måtte vi desværre trække holdet, da skader og
graviditeter gjorde det umuligt at stille hold.
Træner Leslie Krivaa er dog klar igen i slutningen af februar/begyndelsen af marts, så reservér
allerede nu tirsdag aften til fodbold.
Ungdomsfodbold
Indendørs fodbold:
Der er følgende indendørs træningstider for
ungdomsholdene
U6 drenge – årgang 2004
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.00 – 18.00
U7 piger – årgang 2003
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.00 – 18.00
U7 drenge – årgang 2003
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.00 – 18.00
U9 drenge – årgang 2001
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 18.00 – 19.00
U10drenge – årgang 2000
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 16.00 – 17.00
U 10 piger – årgang 2000
Gymnastiksalen, Engum skole,
onsdag kl. 17.00 – 18.00

Der er tilmeldt 3 hold til JBU´s indefodbold
turnering, men Engum UI har også deltaget i
flere private stævner med gode oplevelser og
fine resultater.
Desuden har Søren Sønderskov legebold for
de 3-4-årige i gymnastiksalen på Engum skole
mandag fra kl. 16.15 – 17.00.
Udendørssæsonen 2010:
Planlægningen af udendørssæsonen 2010 er
allerede godt i gang. Det kræver en del at følge
op på den gode 2009 sæson. Her tænker jeg særligt på det gode trænerteam der sørgede for god
træning og gode oplevelser til alle børnene. Der
er en god stemning blandt trænerne og foreningen er behjælpelig med trænerkurser mv. De
fleste trænere er på plads, men fordi der bare
er kommet flere og flere børn i løbet af 2009
mangler der to trænere til 2010. Så har du lyst
til fodbold, børn og et godt miljø så henvend
dig til Claus Brødsgaard på tlf. 7589 6737 for
nærmere oplysninger. Der er også mulighed
for blot at starte med enkelte hjælpefunktioner
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omkring et hold.
Officiel træningsstart bliver uge 8 for de ældste
årgange, mens de yngste først starter lidt senere.
Der vil komme yderligere information og træningsstart og tider i begyndelsen af februar.
Flere hold træner dog udendørs hele vinteren.
Det forventes ligeledes, at Engum UI igen i 2010
afvikler fodboldskole i uge 26.
Forældreopbakningen er generelt fornuftig i
Engum UI. Det har dog været skuffede få forældre der har meldt sig som dommere til ungdomskampe. Det er ikke nogen svær opgave og
det er ikke muligt at få sorte dommere til alle
kampe, hvilket også ville betyde en væsentlig
kontingentforhøjelse. Så husk til næste år at
melde dig som dommer til en enkelt eller to
kampe.
Er der spørgsmål eller andet vedrørende fodboldafdelingen kontakt da følgende:
Senioroldboys:
Claus Brødsgaard, 7589 6737
Oldboys:
Lennart Jørgensen, 3032 3235
Senior:
Michael Wilhardt, 4071 6903
Ungdom:
Claus Brødsgaard  7589 6737
www. jbu.dbu.dk
På ovennævnte adresse kan alle oplysninger om
kamptidspunkter og resultater for alle Engum
UI´s fodboldhold findes. Søg efter klub “Engum
UI” og der er mulighed for at se kamptidspunkter, resultater og stillinger for alle Engum UI´s
fodboldhold.
www. Infosport.dk
På ovennævnte adresse kan alle oplysninger om
kamptidspunkter og resultater for oldboys og
senioroldboys findes. Gå ind på DGI fodbold
og søg på Engum UI.
Sponsorer
Engum UI har igen i år været begunstiget at nogle velvillige sponsorer som alle skal have tak for
hjælpen med flot spilletøj til alle holdene.
Vinteraktiviteter 2009/2010
Skulle du efter julens anstrengelser have behov

for lidt motion er der stadig mulighed for at
dyrke lidt sport fra nytår og frem til påske. Der
vil også være rabat på kontingentet. Kontakt
nedenstående afhængig af ønsket aktivitet.
Badminton:
Kontakt Peter Rothausen på tlf. 7589 5291 hvis
du ønsker at spille motionsbadminton i Kirkebakkehallen eller i gymnastiksalen på Engum
skole.
Familiesvømning:
Engum UI har igen i år familiesvømning i Kirkebakkeskolens Svømmesal hver fredag fra kl.
16.00 – 18.00. Kontakt Jesper Christensen på tlf.
7589 6181 for nærmere oplysninger.
Gymnastik:
Motionsdamer mødes hver onsdag kl. 19.00
– 20.00. Kontakt Tina Eskildsen på tlf. 2324
3283.
Sportsfest 2010
Tidspunktet for sportsfesten mv. 2010 er allerede nu fastlagt. Det foregår fra torsdag den 10.
– søndag den 13. juni. Reserver derfor allerede
dagene nu, så du er klar til Engumløbet torsdag
den 10. juni. Gadefodboldturneringen fredag
den 11. juni. Den store fest lørdag den 12. juni og
børnenes fodboldstævne søndag den 13. juni.
Derudover kommer selvfølgelig mange andre
aktiviteter og indslag – både nogle af de gamle
kendte, men også nye overraskelser er i støbeskeen. Evalueringen af sidste års sportsfest
betyder, at søndagen reserveres til fodboldstævnet, mens øvrige indslag afvikles om lørdagen.
Der vil dog alle dage være åbent i boderne mv.
Tilbageblik på Engum UI i 2009
Når man tager faciliteter og størrelse i betragtning, er det imponerende at nævne EUI aktivitet
indenfor følgende sportsgrene: Fodbold, håndbold, gymnastik. badminton, tennis, svømning,
petanque. Desuden aktiviteter i relation til bådelaug og nye multibane.
Foreningsåret 2009 har både sportsligt og arrangementsmæssigt været et aktivt og spændende
år.
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Sportsligt er EUI begunstiget af de frivillige kræfter og den opbakning, der understøtter hver
enkelt idrætsgren. Dette er betydningsfuldt for
selvværd, fællesskabsfølelse og lokal idenditet.
Glædeligt med en så massiv tilgang af børn til
fodbold og gymnastik. Ligeledes vidner sommerens udsolgte fodboldskole om EUI som et
socialt godt værested. Det sportslige, sociale og
værestedet i EUI understøttes af kompetente
frivillige trænere/ledere, forældreopbakning,
ja, lige til   Torben's tilstedeværelse i Tutten!  
En række forskellige faktorer er afgørende for
børnenes sammenfattende oplevelse af en EUI
dag.
Arrangementsmæssigt har 2009 været overvældende. Overdragelse og indvielse af multibanen
under den årlige sommerfest var et festligt højdepunkt og punktum på lokale ildsjæles utrættelige arbejde.
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Andre arrangementer, Engumløb, Sankt Hans
og især VB-kampen har ligeledes resulteret i
stort fremmøde og opbakning. Politikere, borgmester, viceborgmester og forvaltningen i Vejle
kan ikke længere  være i tvivl om, hvor Engum
og EUI er placeret på kortet!
Sammenfattende er det på baggrund af foreningens samlede aktiviteter derfor også glædeligt at
konstatere en positiv bundlinie på årsregnskabet for 2009 til gavn for EUI's medlemmer.
Seneste aktivitet i EUI har været at rydde den
sidste del af de hegn,der har adskilt boldbaner
og grønne areal med gynge for at opnå overskuelighed og sammenhæng.
Med tak til aktive, børn,forældre, trænere/ledere, frivillige og sponsorer ønsker bestyrelsen i
EUI alle en glædelig jul og et godt nytår.
Gunnar Skibsholt
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Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Generalforsamling
Lokalhistorisk Forening afholder generalforsamling på Engumhus torsdag 21. januar
kl.19.

Nærdemokratiet
Vort lille sogn har opfostret rigtig mange brave
borgere, eller vi har fået dem som tilflyttere udefra - beboere, der har været ledetråd for den
øvrige del af befolkningen. Hvis et sogn skal
have et godt - det være sig kulturliv, politisk
klima eller kristent - liv så er det helt nødvendigt, at der er nogle som tager initiativ – som
går i spidsen og virker som lokomotiv. Vi har
inden for lokalhistorisk forening forsøgt at fortælle om så mange af dem som muligt, det har
ikke altid kunnet lade sig gøre, fordi vi ikke har
udvist ”rettidig omhu”.
Nu har vi fået erindringer fra Knud Sørensen,
så selv om han i dag går rundt blandt os, kan vi
trods hans høje alder (ca 92 år) glæde os over
hans åndsfriske nærvær.
Knud er født i Sandved i en håndværkerfamilie.
Hans far var maler, men havde til boligen et par
tdr. land med 4 køer, 4 grisesøer og nogle høns,
det bidrog til den daglige husholdning, men det
var naturligvis malerhåndværket, der var den
væsentlige indtægtskilde for forældrene og de
seks børn
(fire piger og to drenge). Faderen gik meget op i
det lille landbrug og fik rigtig meget ud af det.
Det gjorde også at børnene havde frie tøjler til at
holde deres egne husdyr, når blot de gav dem
gode burer og en god daglig pasning. Det gav
dem et godt tilskud til lommepengene, ( man
fik vist ikke lommepenge dengang). Knud fik sin
første Ged som 6 årig, den blev snart til to, han
havde dem lige til han var 14 år, og fik gennem
dem rigtig mange gode oplevelser. Ellers var
det Kaninerne, der gav pengene, de blev solgt
til slagteriet eller omegnens husmødre, men så
skulle de også være grydeklare.

Knud fortæller: ”Årene gik, og jeg skulle vælge,
hvad jeg ville beskæftige mig med, men jeg var
ikke i tvivl, selv om familien var håndværkere,
det skulle være et liv med dyr og jord - altså
landmandsgerningen.
Min første plads var hos et midaldrende ægtepar. Manden der var stille og rolig og havde
et godt tag på sådan en knægt som mig, han
kunde lære mig at bestille noget og styrke mig
i troen på, at det var den rigtige gerning, jeg
havde valgt. Min næste plads var der lidt mere
jord til, men stadig var jeg enekarl - der var jeg
i to år, så ville jeg prøve noget andet, Naboen
spurgte om jeg ville over til ham som forkarl, det
var en ualmindelig god plads, men jeg spurgte
om jeg ikke var for ung (18år), det mente han
nok skulle gå.
Han havde nogle ualmindelige gode heste og
opdrættede også, så jeg fik styrket min glæde
ved at arbejde med heste i denne plads.
Han var en ivrig jæger og naturelsker, så på det
punkt fik han også indflydelse på min fremtid,
han vakte min glæde over naturen- ligesom at
være en del af den - pleje den, når der var behov
for det, og høste, når der var råd til det.
Den landbrugsfaglige uddannelse foregik i disse
år ved ugentlige dagmøder i vinterhalvåret, hvor
Landboorganisationens konsulenter var lærere
inden for deres fagområde. Her traf jeg en af
husmandsforeningens ivrigste forkæmpere,
Konsulent Martin Nielsen, der var konsulent i
Vejle amts husmandsforeningen. Hans meget
livlige og inspirerende undervisning kunne få de
unge med i debatten, dengang drømte jeg ikke
om, at jeg senere skulle blive hans arbejdsgiver
– da jeg blev formand for husmandsforeningen
- og på flere måder fik et nært samarbejde med
ham.
I 1938 syntes jeg, at det kunne være spændende
at prøve noget helt nyt og jeg valgte et højskoleophold – Uldum højskole , hos forstander Lauersen Vig. Det blev en uforglemmelig vinter,
han var nok ikke en af datidens store navne,
men han levede og ånde for sin skole. Bedst
husker jeg han for sine sangtimer, men også
hans litterære foredrag af vore store danske digteres værker var meget inspirerende. Desuden
var han meget optaget af sønderjydernes sag, og
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EL-INSTALLATIONER
• Nybygninger • Tilbygninger
• Reparationer • EDB-installationer
• Hurtig og sikker service
• Salg og service af hårde hvidevarer

Lillevang’s Haveanlæg
Al jordarbejde udføres
Byggegrunde - haver - tilplantning - omlægning og vedligehold

v. Aksel Nielsen
Tlf. 2498 3520
Assendrup Nørremark 167 . 7120 Vejle Øst

VVS-installatør

Kaj Hansen
Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44
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ikke mindst de dansksindede syd for grænsen.
Efter højskole opholdet tog jeg plads på en gård
i Smøl ved Broager tæt ved Flensborg fjord og
Dybbøl banke.
Sommeren 1939 var en skøn sommer at opleve
grænselandet i, det var en lang varm sommer,
så jeg benyttede al min fritid til at cykle rundt til
de minderige steder, og opleve sønderjyderne.
1.nov. trak jeg længere nordpå og fik plads
omkring Kolding. Næste skiftedag flyttede jeg
tilbage til min hjemegn, og da jeg havde været
der et år, ville jeg gerne have suppleret min
teoretiske uddannelse.
Jeg overvejede en husmandsskole, men da den
var en kombineret høj – og landbrugsskole, og
jeg havde haft hojskoleopholdet valgte jeg i
stedet en ren landbrugsskole.
Valget faldt på Ladelund Landbrugsskole med
Overgård som forstander, han var en mand
med meget stor faglig viden, men nok lidt ”tør”
i sin måde at give den videre på. Dog blev han
assisteret af en stab af dygtige lærere, så de elever, der ville gøre et stykke arbejde kunne lære
meget sådan en vinter. Det blev en vinter med
meget hård frost. Det blev os forbudt at sove for
åbne vinduer, for så frøs centralvarmerørene.
Når skoleopholdet nærmer sig sin afslutning
er det almindelig at mange landbrugsbedrifter,
der har brug for en kvalificeret medhjælp, slår
deres stillinger op på skolen. Jeg fik plads på
en gård i Hornstrup ved Vejle og jeg var glad
for at få lov at prøve mine evner på at få et
landbrug til at fungere. Det var en god plads og
jeg fik meget frie tøjler til at drive landbruget.
Da vi nærmede os efteråret ville ejeren gerne
beholde mig, men stillede som betingelse, at jeg
blev det næste år, for hun havde opdaget, at jeg
søgte efter et sted at stifte bo, - da jeg for flere
år siden havde fundet den pige, jeg gerne ville
dele livet med, så det var ret naturlig vi søgte
et sted at sætte bo.
Jeg havde søgt pladser som gift bestyrer , men
ikke syntes det var acceptable tilbud jeg fik.
Vi så os om efter egnede køb og endte med
en ejendom på 6 tdr.land på Ildved mark, den
var uden besætning, men vi fik begge to køer
med hjemmefra, og vi anskaffede os en so og
60 – 70 høns.

Da arealet var så lille, begyndte vi at avle grønsager, vi havde porrer, selleri og ærter m.m. Jeg
tjente lidt ekstra ved at arbejde på nabogården.
Da vi ingen hest havde, måtte jeg låne den hos
naboen og arbejde det af. En dagløn var dengang
5 kroner. Det var dog upraktisk at undvære en
hest i det daglige, så jeg købte en ½ år gammelt
føl - en nordbakke, som vi kaldte dem dengang,
i dag hedder de fjordheste. Året efter fik jeg
den ”vænnet i tøj”, men da jorden var meget stiv
kunne så lille en hest ikke klare pløjearbejdet
og vi anskaffede en plag til, af samme race. Og
da den var vænnet til, bød jeg og en kollega på
en mælketur, som vi delte i to, da turen var for
stor til den hestekraft vi havde.
Jeg ville dog hellere drive almindelig landbrug
end grønsager.
I foråret 1951 kom en mand og spurgte om vi
ville sælge ejendommen og han bød en god pris
for den. Vi betingede os dog, at vi ikke ville
afstå ejendommen inden vi havde fundet noget
andet.
V i studerede markedet, der var nok til salg, vi
faldt for en i Bredal, hvor vi syntes der var nogle
muligheder, der var 16 tdr. god jord, gården
lå midt i, rimelige udhuse, men et gammelt
stuehus, så nu var der noget at gå i gang med.
De to ældste af vore børn er født i Ildved, og
nu året efter fik vi en søn mere.
Vi investerede det vi formåede, både i bedriften
og i beboelsen og da vi fik tilbud om at købe
en faldefærdig ejendom på 10 tdr, slog vi til,
senere købte vi 7tdr. og havde nu 34 plus 10
tdr jeg havde
forpagtet. Produktions forholdene øgede vi i
takt med arealudvidelsen, så der blev mere at
lave i det daglige, men efterhånden som børnene voksede til, fik de også deres del af pligterne.
Der blev også kaldt på mig udefra. Først og
fremmest husmandsforeningen og dens organisation, det var arbejde, der gav os mange
oplevelser og glæder. Jeg var også med til at
starte landboauktionerne i Vejle eksportstalde,
hvor vi lejede os ind ved Vejle kommune en dag
om ugen, men da pladsforholdene her blev for
trange, fik vi i fællesskab med landboforeningen bygget
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Støt
annoncørerne
- de støtter os!

- det er nærliggende
HØFFNER - 8721 DAUGÅRD

Brænde

Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning
Henvendelse Gunnar Skibsholt, tlf. 7589 5008 eller 2016 7320
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landbocentret og flyttet Vela (landboauktionerne) så det hele var samlet på Vejle Nørremark.
Mine offentlige hverv - ved kommunevalget
i 1958 blev jeg opstillet til sognerådet og valgt.
Der var lige kommen en ny skolelov, som
gjorde at undervisningen af visse fag skulle
opgraderes også i de små skoler, det gjorde
at nogle af os i sognerådet gerne ville have de
gamle treklassede skoler nedlagt til fordel for
en centralskole i Engum, det holdt hårdt men
lykkedes heldigvis. I 1970 ved sammenlægningen med Vejle kommune blev jeg opstillet for
det radikale venstre og valgt, ligeledes i 1974, i
1978 sagde jeg stop, nu havde jeg været 20 år i
kommunalpolitik, så jeg mente, jeg havde gjort
min borgerpligt. Det havde været interessante
år både ude i det lille Engum, hvor alle kendte
hinanden og senere i byrådet, hvor jeg traf
den legendariske Borgmester Villy Sørensen,
der var borgmester i 33 år. Han var en meget
forstandig borgmester, som det var spændende
at arbejde under , men ellers foretrak jeg nærdemokratiet – det lille sogneråd, hvor vi kendte
hinanden”.

Der kunne nævnes mange flere opgaver, der
har kaldt på Knud - skatterådet, voldgiftsmand
både i Vela og senere i den offentlige voldgift
ved husdyrshandler. Han var med i oprettelsen af vores Lokalhistoriske forening, har
gjort meget for fredningen af vor natur nede
ved fjorden, men hans helt store interesse var
nok opdrættet og arbejdet med fjordheste og
organisationen omkring dem.
Knuds livsgerning har bragt ham mange oplevelser, men ikke blot solskinstimer, skygger
har der også været. Knuds måde at tackle både
medgang og modgang på, er et eksembel, vi
skylder ham tak for. Han har vist os at flid og
nøjsomhed kan skabe resultater - at venlighed
og engagement også løser opgaver. Han har vist
at man ikke skal forhaste sig med at tage et
standpunkt, men når man har taget det, skal
man også stå fast på vor grundlovssikrede ret
til ytringsfrihed og acceptere humoren, som her
i ”Sørens” streg i VAF

Fra lokalhistorisk forening
ønsker vi vore læsere et rigtig godt nytår.

januar februar marts
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Vil du købe/leje TV, video eller
parabol, så få et godt tilbud fra

Velkommen til selskab på
en kro med stolte traditioner
Ring 75 89 57 99 - og vi sender omgående vort
brochuremateriale til Dem...
Prøv et af vore helaftensarrangementer.

7120 Vejle Øst . 75 89 57 99
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Engum Skole

Olaf.

Nyt fra Engum Skole
I skrivende stund nærmer julen sig, og her
på Engum Skole oser det af julehygge - og
forventningens spænding mod nogle velfortjente fridage, sætter sine tydelige spor.
Traditionen tro havde vi klippe-klisteraften
den 2. december med deltagelse af ikke mindre end 218 børn og forældre. Flot tilslutning.
I skrivende stund glæder vi os til aftenens
Julekoncert i Engum Kirke, hvor 20 elever
herfra deltager i børnekor.
Vi har hen over efteråret oplevet masser af
anden god feststemningen.
Torsdag den 19. november genlød Engum
Skole således igen af teater, velfortjente klapsalver og diskodans. Femte klasse optrådte
med stykket " Mysteriet i Cirkus ", som klassen selv havde skrevet og iscenesat til anledningen. Flot klaret. Resten af aftenen var der
masser af snak og god feststemning i klasserne, hvor der både blev spist, spillet med
terninger og kastet bold efter dåser. Mange
præmier blev givet til glade børn. Tak for en
hyggelig aften, der var velbesøgt, trods det, at
mange familier var influenzaramte.
Som skrevet i sidste nummer af sognebladet,
er det nu til årsskiftet, at Grete Kok går på
pension.
Vi havde således forventet, at vi efter overstået ansættelsesproces, kunne have præsenteret hendes afløser i dette nummer af sognebladet. Da der kun var fem ansøgere til stillingen og vi efter to ansættelsessamtalerunder
ikke fandt den rigtige afløser, besluttede vi i
samråd med forvaltningen at genopslå stillingen i foråret, hvilket efter alt at dømme bliver
i marts /april måned. Vi kan med andre ord
kun sige, at vi håber at have en afløser klar
inden næste skoleår.
Ved juleafslutningen d. 22. december tager
skole og børn afsked med Grete, og ved en
særlig reception d. 8. januar 2010 med indbudte gæster tager skolen officielt afsked med
Grete. Ved den lejlighed vil der helt sikkert
både blive talt og sunget for Grete, så hun
efter mange års tro tjeneste ved Engum Skole,

kan trække sig tilbage og nyde sit velfortjente
otium. Mere herfra på vores hjemmeside.
Med ønsket om en
glædelig Jul og et lykkebringende nytår.
Peter Madsen Boutrup, skoleleder.

Onsdagsklubben
Program for Onsdagsklubben
Januar:
13. Det nye år starter med et lækkert stykke
mad eller to og Neckelmann vil spille for
os.
Tag selv drikkevarer med - pris 40 kr. - Vi
starter kl. 13,00 og der er tilmelding.
20. En eftermiddag med sognepræst Preben
Kok.
27. Bankospil - medbring en pakke til ca. 20
kr.
Februar:
3.	Leif Mølmer vil fortælle om en af sine
ture. Denne eftermiddag er det fra en tur
til Schweitz.
10. Besøg hos Tove Mathiesen, Glaskunst.
Efter kaffen tager vi på besøg hos Tove
Mathiesen og ser på
glaskunst.
17. Vinterferie.
24. Bankospil- medbring en pakke til ca. 20
kr.
Marts:
3. Alsang ved Jørgen Neckelmann.
10. Mogens Boldsen, Haderslev fortæller fra sit
liv og sin gerning.
17.	Ikke fastsat aktivitet endnu.

januar februar marts

13

24. Johnny Andersen, Malling - Fysioterapeut.
Foredraget vil handle om kvinder og hvorfor de har hovedpine - er de sarte?
eller er der helt andre grunde?
31. Påskeferie.
April:
7. Bankospil - medbring en pakke til ca. 20
kr.
14. Forårsudflugt - herom senere.
21. Forårsfest.
Vi mødes kl. 13,00 - tilmelding.

Marts:
Onsdag d. 3. Møde v. Kaj Jakobsen, Bredal.
Onsdag d. 10. Møde v. Knud Dideriksen,
	Grejsdalens Ungdomsskole.
Emne:” Op og ned af livstien”.
Lørdag/ søndag d. 20. – 21.
Week-end tur.
Onsdag d. 31. Vi synger påsken ind
ved lokale kræfter.

Mange hilsner
Anne Grethe Jakobsen

Aktiviteterne afholdes på Engumhus og starter
kl. 14,30 of slutter kl. 16,30, hvis ikke andet er
meddelt.
Kom også og vær med i det nye år.

Formand Sigrid Nymand
Tirsbækvej 24, Assendrup
Tlf. 7589 5076

Kommunalt
Orientering
Forvaltningen i Vejle vil gerne have vores bud
på muligheder/særlige lokale problemer/nye
tiltag m.v. for den fremtidige kollektive trafik
med baggrund i vort nærområde. Man modtager
gerne utraditionelle forslag. Efter nytår vil der
blive ophængt en postkasse på skolen til indsamling af forslag. Det vil være muligt at ilægge
forslag heri gennem januar og februar måned,
idet indkomne forslag indleveres til forvaltningen i Vejle 1. marts 2010

Engum Sogn
Program for 1. kvartal

Gunnar Skibsholt

Januar:
Onsdag d. 13. Bedemøde.
Onsdag d. 20. Aftengudstjeneste
ved missionær Søren Grysbæk,
Horsens
Februar:
Onsdag d. 3. Møde v. Robert Bladt, LTC ,
	Ødsted.
Onsdag d. 10. Møde v. Heine Holmegaard,
	Løgum Kloster.
Emne: ”At give det videre
– menigheds diakoni”
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Tirsbæk Slot
Tirsbæk inviterer sognets beboere
til foredrag om den igangværende renovering
af slotshaven onsdag 13. januar 2010 kl. 19 i
Slotsstalden. Der bliver fri entré.  
Foredraget byder både på et historisk tilbageblik og på en gennemgang af omfang og udformning af det imponerende haveanlæg.

Landskabsarkitekt Marie-Louise Wanscher, der
står i spidsen for planlægningen, fortæller om
projektets tilblivelse og udførelse. Renoveringen forventes at være afsluttet til maj 2010.
I aftenens løb vil der være mulighed for at købe
øl,vand kaffe og te.
Af hensyn til planlægning ønskes tilmelding
med deltagerantal på telefon  2016 7320  senest
torsdag 7. januar.

januar februar marts
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Aktivitetskalender
januar
13. 19.00 Tirsbæk inviterer sognets beboere til foredrag om den igangværende
renovering af slotshaven i Slotsstalden.
Fri entre.
13. 13.00 Onsdagsklub
13.
IM møde
20. 14.30 Onsdagsklub
20.
IM møde
21. 19.00 Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening
27. 14.30 Onsdagsklub
februar
3. 14.30
3.
10. 14.30
10.
17. 14.30
Uge 8
24. 14.30
27. 13.00

Onsdagsklub
IM møde
Onsdagsklub
IM møde
Onsdagsklub
Træningsstart fodbold ungdom
Onsdagsklub
Træningsstart fodbold senior

marts
3. 14.30
3.
10. 14.30
10.
17. 14.30
20-21.
24. 14.30
31. 14.30
31.

Onsdagsklub
IM møde
Onsdagsklub
IM møde
Onsdagsklub
IM weekendmøde
Onsdagsklub
Onsdagsklubben har påskeferie
IM møde

april
7. 14.30 Onsdagsklub
14. 14.30 Onsdagsklub
21. 13.00 Onsdagsklub, forårsfest
juni
Uge 27

Fodboldskole, årgang 1997-2003

Deadline
sidste frist

for indlevering
af stof til næst
e
nummer er

tirsdag DEN
9.
MARTS 2010
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:
hhh@hedensted
-avis.dk

