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Klar til skoletræf for elever fra Assendrup skole søndag den 2. Juni 2013. Lokalhistorisk Forening og initiativtageren til skoletræffet, Mogens Ladegaard, er nu klar til at sende en invitation ud til alle, der har gået i Assendrup skole i 1950’erne og frem til indvielsen af Engum skole i 1963. Se meget mere inde i bladet (foto fra 1959).
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Adresseliste
Bestyrelsen:
Formand:
Anders Christensen, Engumvej 40
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5060
Mail mama@c.dk
Næstformand:
Helle Thrane, Katrinetoften 8
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7571 2750
Sekretær:
Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej 66
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5008
Mette Emmerick, Overgårdsvej 32
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082
Birgitte Sejer Holm, Enggårdstoften 43
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 3071 5272
Peter Drøhse, Katrinetoften 14
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf 5336 0500
Michael Schrøder, Juelsmindevej,
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2291 4664
Øvrige:
Suppleant:
Allan Lykkebak, Enggårdstoften 76, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 4026 2565
Suppleant/Badminton:
Peter Rothausen, Birgittelystvej 40,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 5291
Suppleant/kasserer: Knud Thrane, Engumvej 15,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.. 7589 5709
Fodbold/kampfordeler:
Claus Brødsgaard, Engumvej 91,
Engum, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 6737
Svømning: Jesper Christensen,
Juelsmindevej 58, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 6181
Pentanque:
Villy Madsen, tlf. 7585 2900

Engum UI
Engum UI's hjemmeside
Der kommer stadig mere og mere aktivitet
og flere og flere informationer på Engum
UI´s hjemmeside www.engum-ui.dk. Gør
det til en god vane jævnligt at tjekke hjemmesiden.
FODBOLDAFDELINGEN
Årets officielle træningsstart var for en gang
skyld timet samtidig med forårets komme.
Flere hold har trænet hele vinteren, men
har været generet af både sne og især frost i
banerne, så det var en fornøjelse at komme
i gang i plusgrader og på baner, som var
nogenlunde tørre.
Fodboldafdelingen er Engum UI´s største
afdeling, hvilket også afspejler sig i aktivitetsniveauet, som er stigende fra år til
år. Aktivitetsniveauet stiger dog kun i det
omfang, det er muligt at gennemføre aktiviteterne med en passende kvalitet. I den
forbindelse er fodboldudvalget altid interesserede i gode ideer, men må samtidig
også meddele, at der til de gode ideer gerne
skal følge lidt frivillig hjælp.
Fodboldudvalget:
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737,
e-mail: Engumvej91@dlgmail.dk
Allan Lykkebak, tlf. 40262 565,
e-mail: all@cc-co.dk
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Seniorfodbold
Serie 6 er i skrivende stund så småt ved at
komme i gang - men den lange vinter har
gjort træning svær og fremmødet har været
lidt sløjt henover vinteren.
Turneringen starter i weekenden den 13.14. april og holdet er kommet i pulje med
Bredsten, Stouby, Vejle FC, Skibet og Holdet Vejle.
Nye spillere er meget velkomne - der trænes
mandag kl. 20.00 og torsdag kl. 19.00.
Hans-Henrik Dam Hansen
Tlf. 2330 5981
Motionsfodbold:
For alle der har lyst til at spiller lidt fodbold er der fortsat træning hver mandag
kl. 20.00 – 21.30. Tilbuddet er tænkt til alle
dem som ikke har behov for at træne løbemønstre mv., men bare gerne vil spille lidt
fodbold. Tilbuddet er en oplagt mulighed
for dig som gerne vil lære nogle andre af
sognets beboere at kende.
Dameseniorfodbold:
Tilbagemeldingerne fra de nuværende
dameseniorspillere har desværre været
blandede, hvorfor der ikke er dameseniorfodbold i Engum UI i foråret 2013.
Er der nogen som ønsker at stable et hold
på benene er fodboldudvalget selvfølgelig
behjælpelig hermed.
UNGDOMSFODBOLD
Det er igen i år lykkedes at samlet et kompetent hold af trænere til de forskellige
ungdomshold. Dette skulle gerne betyde,
at alle børnene får en god oplevelse til både
træning og kamp samtidig ved at de bliver
dygtigere til at spille fodbold.
For de yngste årgange er det træningen der
er i fokus, idet filosofien i DBU er, at kam-

pene er noget sekundært. Dette betyder
også, at resultaterne ikke registreres. Det
er derfor vigtigt, at I som forældre bakker
op om dette synspunkt, således at det er
spillet og ikke resultaterne, der er i fokus.
Der vil som udgangspunkt blive afholdt forældremøder for alle hold. På disse møder
afstemmes forventningerne til den kommende sæson ligesom forskellige praktiske forhold afklares. Nærmere information
kommer fra de enkelte trænere.
Aktivitetsniveauet for de enkelte hold fastlægges af trænerene og vil derfor variere,
men der vil for alle hold være mulighed for
forskellig stævnedeltagelse mv.
Vi har igen i år været så heldige, at få støtte
fra velvillige sponsorer, således at alle hold
bliver flot klædt på i nyt spilletøj og træningsdragter.
Endelig afvikler vi igen i år DGI fodboldskole på Engum stadion i uge 27.
Fodboldskole på Engum Stadion
Engum UI er i år så heldige, at DGI afholder
fodboldskole på Engum Stadion i uge 27.
Dette års fodboldskole er for årgangene
2005 – 2001. Fodboldskolen er igen i år
allerede udsolgt, men interesserede kan
kontakte Claus Brødsgaard for nærmere
oplysninger med hensyn til venteliste.
Turneringsafvikling:
De ældste hold starter kampsæsonen med
nogle træningskampe fra uge 12, mens turneringskampene for alle hold først starter
til maj.
Kampene afvikles som stævnedage og der
spilles 3-mands, 5-mands, 7- mands og
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11-mands afhængig af alderen. Antallet af
spillere på det enkelte hold er en del af JBU´s
nye koncept, hvor ideen er, at jo færre spillere på banen, jo mere fodbold bliver der for
den enkelte spiller.
Dommere til ungdomskampe:
Engum UI skal selv dømme alle hjemmekampe for vore yngste ungdomshold. Jeg
hører gerne fra fodboldinteresserede forældre, som vi påtage sig at dømme enkelte
kampe. Kender du lidt til fodbold er opgaven nem og du skal alligevel se dit barn
spille kampen. Er der ingen der melder sig,
bliver det nødvendigt at bestille sorte dommere med deraf forøgede udgifter, som vil
resultere i kontingentforhøjelser. Kontakt
derfor Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737.
www.dbujylland.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.
Følgende ungdomshold
tilbydes i foråret 2012
Poder (årgang 2007 og 2008)
Der trænes på onsdage kl. 16.30 – 17.30.
Trænere: Jens Ejner Knudsen, 7589 6613,
Claus Sennov, 2222 5929, Steen Bruun
,51744942 og Peter Sehiellerup.
Mikroput (årgang 2005 og 2006)
Der trænes på onsdage kl. 17.00 – 18.00 og
lørdage kl. 9.00 -10.00.
Trænere: Søren Sønderskov, 4084 4666 og
Morten Danielsen, 3138 6373.
Miniputdrenge (årgang 2003)
Der trænes hver tirsdag 17.00 – 18.30 i
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Engum og torsdag kl. 17.00 – 18.30
i Daugård.
Trænere: Brian Poulsgaard, 2024 2667 og
Morten Christensen, 2084 0122.
Miniputpiger (årgang 2003)
Der trænes hver tirsdag kl. 15.30 – 17.00.
Træner: Claus Brødsgaard, 2246 3137.
Lilleputdrenge (årgang 2001)
Der trænes hver tirsdag og torsdag kl. 17.30
– 19.30.
Trænere: Ebbe Weng, 2736 6931 og
Michael Schrøder, 2291 4664.
Lilleputpiger (årgang 2000 og 2001)
Der trænes hver onsdag kl. 17.00 – 18.30.
Trænere: Anja Christensen, 2840 2398 og
Sissel Skibsholt, 2751 7340.
Drenge (årgang 1998)
Der trænes hver tirsdag og torsdag
kl. 17.30 – 19.00.
Træner: Claus Brødsgaard, 2246 3137.
  
PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner
som kan benyttes af alle i sognet. Mandag
aften kl. 19.00 er normal spilleaften, hvor
8-10 spillere mødes til en lille turnering. Alle
er velkommen og foreningen har også kugler, som kan lånes. Kontakt Villy Madsen
for nærmere oplysninger, tlf. 7585 2900.
TENNIS
Engum UI har en ganske udmærket tennisbane, hvor der er god plads til nye medlemmer. Årets sæsonstart forventes i slutningen af april. Alle medlemmer fra sidste
år vil automatisk få tilsendt opkrævning
vedrørende 2012, mens nye medlemmer
kan henvende sig til Allan Lykkebak på
tlf. 4026 2565.

SogneBladet

EUI

overdækning - EUI og initiativtagere undersøger for tiden om der kan etableres
en overdækning af gårdarealet mellem klubhus og omklædning på Engum stadion.

Oekter
Engineer&Design

Bygherre : Bredal-Engum: Overdækning m
Sag
: Nordvest Facad
Emne
Dato: 28. januar 2013

M

Rev.: 18. februar 2013

S

Søren Nielsen, der som en anden akrobat kravlede rundt i toppen på de høje træer ved kirkegården for at
udtynde og beskære.
APRIL MAJ JUNI 2013
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Engum Skole
Nyt fra Engum Skole marts 2013

En dag jeg fandt en vintergæk,
men samme dag mit navn blev væk,
nu må du bruge din forstand,
og se om du det gætte kan………..                              
                                                                                                    
Fra Engum Skole sendes en påskehilsen til
Sognebladets læsere.
Vi er glad for at kunne fortælle mange gode
fortællinger om livet på og omkring skolen.
Noget af det, der ligger os meget på sinde er
at sikre Engum Skoles fortsatte eksistens,
og her er grundlaget ganske enkelt, at der
er børn nok.
Sidst i januar blev der åbnet for den digitale
indskrivning og vi kan nu se frem til at byde
velkommen til 24 børn i 0. klasse til kommende skoleår, og samlet set vil vi være 160
børn fordelt på hovedskole og specialafdelingen, hvilket rummer en pæn fremgang.
Traditionen tro supplerede vi den digitale
indskrivning med, at forældre og børn havde mulighed for at komme på besøg og få
en mere personlig introduktion til skolen.
Dette vil vi helt klart fortsætte med, især
når vi ser, hvilken stor lykke det gør hos
børnene at komme forbi og blive ”skrevet
ind i skolen” og samtidig få udleveret farver,
kladdehæfte og blyant, så de første lektier
kan forberedes inden vi ses til august!
Som det ser ud nu og de næste par år, har vi
en pæn tilgang til skolen, og det fortsætter
efter alt at dømme de næste par år. Tendensen er dog, at det går lidt den forkerte
vej i årene herefter, idet der ganske enkelt
fødes færre børn i sognet.
Dette er blot en konstatering, der dog godt
kan tolkes som en opfordring.
Samtidig vil det ikke være uvæsentligt,
6

at der på flere fronter arbejdes på at gøre
Engum til et endnu mere attraktivt sted at
flytte til.
På Engum Skole florerer ønsket stadig om,
at driftige borgere kunne arbejde på at realisere drømmen om et multi-hus eller hal,
med alt hvad dette kunne indebærer af fritidsaktiviteter til gavn for de mange. Igen
en opfordring.
Noget af det, der samler alle omkring skolen er årets brag af en skolefest torsdag d.
21. marts. Mens dette skrives er forberedelserne i fuld gang. Femte klasse øver
ihærdigt på skuespil med sang og musik,
og på det praktiske plan trækkes der bravt
i trådene af aktive forældre.
Vi glæder os rigtig meget til at fællesskabet endnu en gang får næring af et positivt
samvær.
Siden sidst var den store begivenhed, at vi
fik indviet vores virtuelle mødested.
Fredag d. 11. januar havde vi således huset
fuld af gæster fra byråd og forvaltning, samt
en del forældre til en flot fernisering på ”
Galaxen ”, som elever efter konkurrence
døbte indretningen. Dagen bød på taler og
underholdning samt ikke mindst demonstration af, hvad vi kan med ” Galaxen ”
I den forbindelse bragte Vejle Amts Folkeblad en flot artikel med overskriften Hele
verden kan nås fra Engum Skole sikkert
inspireret af ” We can talk to the World “,
som der står skrevet i et af flere It – tags
ved indgangen til “ Galaxen ”.
Hele artiklen kan hentes på vores hjemmesider www.engum-skole.dk
Der er ingen tvivl om at vi på mange fronter har oparbejdet en flot profil af Engum
Skole.
Vi håber at Sognebladets læsere sammen
med ansatte og forældre i årene fremover

SogneBladet

vil medvirke til at vedligeholde og udbrede
det positive og kraftfyldte image, der knytter sig til Engumvej 79, der foruden Engum
Skole og Engumhus Skole også rummer en
velfungerende Engum Børnehave.
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Hermed ønsker Engum Skole
”Glædelig Påske”
Peter Madsen Boutrup
Skoleleder
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Engum Skoles Lektiecafé
- søger frivillige hjælpere
Har du lyst til at hjælpe børn fra 3. – 6.
klasse med lektierne? - Og vil du være med
til at gøre en forskel sammen med andre?
- Så er du en af de frivillige, vi søger til Engum Skoles Lektiecafé!
Frivillige lektiehjælpere søges
Det kan være, at du er hjemmegående,
efterlønner, pensionist, studerende eller
andet og har energi og overskud til at hjælpe
børnene med lektierne. Du kan lide at være
sammen med børn, er god til at lytte, er
rummelig og du er i besiddelse af en god
portion tålmodighed.
Formålet med Lektiecaféen
For nogle børn er det ikke muligt at få den
nødvendige hjælp til skolearbejdet derhjemme. Som lektiehjælper kan du være
med til at give børnene den støtte og hjælp
de har brug for samt være med til at give
dem et ”løft” både fagligt og socialt.
Om Lektiecaféen
Lektiecaféen er udelukkende for elever
fra 3. – 6. klasse, der går på Engum Skole.
Caféen holder åbent onsdage fra kl. 14.00
– 15.30. Der vil være lukket i skoleferier. Vi
har brug for dig min. hver 2. onsdag. Der
vil naturligvis være mulighed for at bytte
”vagt” med de andre lektiehjælpere ved
ferie, sygdom og lignende.
Lektiecaféen er beliggende på Engum Skole
og den er oprettet af skolebestyrelsen på
Engum Skole. Den drives udelukkende af
frivillige. Der er opstart i løbet af foråret.

Vi glæder os til at høre fra dig.
På skolebestyrelsens vegne
Lisbeth Nielsen, mobil: 5189 7273
(træffes bedst efter kl. 15.00)
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Onsdagsklubben

Program
Mødested engumhus
April
3. Banko - pakke med til ca. 20 kr.
10. Vibeke Kruse -Vejle Amts Folkeblad.
17. Forårsfest. Herom senere.
Maj.
29. Udflugt - omkring Viborg
- program senere.
Kontingent 50 kr. halvårligt.
Aktiviteterne starter kl. 14,30 og slutter kl.
16,30 hvis ikke andet er meddelt.
Formand Tove Nielsen
'Tlf. 75 89 56 09.
Næstformand Jonna Christensen
Tlf. 75 89 52 97
Kasserer ruth Jensen
Tlf. 75 89 54 71
Hanne Skovgård
Tlf. 20 71 46 35
Merry Lorentzen
Tlf. 75 89 55 12

SogneBladet
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- Deres el-installatør

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

fyr og flamme’
varmt og godt’

APRIL MAJ JUNI 2013
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Johs Gregersen
Aut. kloakmester / Anlægsgartner
Bredal Vestermark 30 . 7120 Vejle Ø
Tlf. 4054 1784 . skovgregersen@os.dk

Kloakering i det åbne land
- minirenseanlæg
Separering af regn og spildevand
Anlæg og vedligehold af haver
Belægning m.m.

SpAr købmAnDen

Gl. Vejlevej - Daugård
Tlf. 75 89 53 28

Åbningstider:
Alle DAGe kl. 7-19

Brænde

Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning
Henvendelse Gunnar Skibsholt, tlf. 7589 5008 eller 2016 7320
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Den 26. april – Store Bededag – konfirmeres i Engum kirke:
Sarah Bjørnskov Gade, Assendrup
Anne Kathrine Hansen, Bredal
Ane Møllevang Jakobsen, Bredal
Taja Lili Grann Lilholm, Bredal
Rebekka Andersen Uth, Assendrup
Flemming Larsen, Bredal
Kasper Krejberg Iversen, Bredal
Markus Nordahl Volkmann Kristensen, Bredal
Jonas Dyhr Pedersen, Engum
Rasmus Hasselstrøm Thrane, Bredal
Rasmus Nybo Østerbro, Bredballe

Engum Sogn
PROGRAM
April
Onsdag d. 10. Der arbejdes med et oplæg
til Brian Madsens aftener
om Hebræerbrevet
Onsdag d. 17. Møde ved Missionær Brian Madsen, Vejle. Emne:
Hebræerbrevet – del 1
                            
Maj
Torsdag d. 2. Kredsmøde i Vejle Mis-

sionshus ved Jørgen Jørgensen, Åbenrå.
Emne:
Skabt i Guds billede                                                                                      
Onsdag d. 15. Møde ved Missionær
Brian Madsen, Vejle.
Emne:
Hebræerbrevet – del 2
Onsdag d. 22. Sangaften m.m.                         
Fredag d. 31. Familieaften kl. 19
Juni                                                                                                       
Onsdag d. 12. Møde ved Jan Frost,
Hedensted
Hvor der ikke er andet angivet foregår
møderne i Bredal Missionshus, Skolebakken 1 kl. 19.30.

APRIL MAJ JUNI 2013
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MASKINFABRIKEN BREDAL

v/ Sørensen og Buhl Jensen . Bredal . 7120 Vejle Ø

EDB-løsninger af enhver art.
Horsensvej 584 - 7120 Vejle Ø - Tlf. 7589 6122 - Fax 7589 6054

7674 4015
el-service · installation
bygningsvedligehold
teknik entreprise
råd givning · projektering

Bytorvet 30 . Hedensted

HEDENSTED · THORSVEJ 1
Niels Peter Enevoldsen · Tlf. 4041 4939
mail: enevoldsen@te-el.dk
Flemming Tidemann · Tlf. 4041 4001
mail: tidemann@te-el.dk
KOLDING · SAXOVEJ 20
Ivan Pedersen · Tlf. 2764 7375
mail: ivp@te-el.dk
www.te-el.dk

Tømrermester

Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501
Tilbygning • Renovering • Køkken • Bad
Gulv • Vinduer • Døre

ALTID RENE

Nettopriser
v/
Hornsyld

- på benzin og diesel
- men også på dagli’varer
12

Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
SogneBladet

Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Klar til skoletræf for elever
fra Assendrup skole
søndag den 2. Juni 2013.
Lokalhistorisk Forening og initiativtageren
til skoletræffet, Mogens Ladegaard, er nu
klar til at sende en invitation ud til alle, der
har gået i Assendrup skole i 1950’erne og
frem til  indvielsen af Engum skole i 1963.
Men det kræver, at vi får fat på de tidligere elevers post- eller mailadresser/mobilnummer!
Derfor, gamle elever – og familie og
bekendte, der kender gamle elever fra

Assendrup skole – kontakt af hensyn til
tirettelæggelsen - Gunnar Skibsholt på
skibsholt@gmail.com tlf. 20 16 73 20 eller
Mogens Ladegaard på mogens.ladegaard@
gmail.com tlf. 23 74 97 47 snarest muligt,
så vi nu kan nå ud til alle tidligere elever
med en invitation/henvendelse.
Der er lagt et spændende program for den
2. juni, hvor vi er inviteret med til gudstjenesten i Engum kirke kl. 10.00, hvor sognepræst Preben Kok bagefter vil fremvise
kirken og fortælle om kirkesognet i dag.    
Deltagelse i kirken kl. 10.00 er naturligvis
frivillig  - og ellers mødes vi efterfølgende
i  konfirmandlokalet i Engum præstegård
kl. 12.00
Kl. 12.00 byder Engum Sogns Lokalhistoriske Forening på en let frokost i konfirmandlokalet. Herunder og efterfølgende
bliver der rig lejlighed til at udveksle skoleminder og fortælle - og høre om, hvad man

Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
APRIL MAJ JUNI 2013
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har bedrevet siden skoletiden.  Ved fælles
hjælp vil vi her samle historien om Assendrup skole i 50’erne og vores spændende
brydningsår  ind i ”de glade 60’ere”, der bød
på helt andre udfordringer, muligheder og
erhverv end for vores forældregeneration.
Kl. 14.30 kører vi – via et stop ved Assendrup skole - mod Tirsbæk Gods, hvor godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing mellem
kl. 15 og 16 vil vise os renæssancehaven og
fortælle om aktiviteterne på godset i dag.
Med overlærere Mouritsen i spidsen havde Assendrup skole gennem årene mange
spændende skoleudflugter til forskellige steder i Danmark. Skoleudflugten til
København over flere dage var altid noget
helt særligt. Ovenstående billede er fra
skoleudflugten til København i 1959. En
videreførelse af traditionen – og dog. Nye
tider var på vej.  Med lærer Mouritsens død
i 1958 og  lærer Hvenekildes fratræden måtte pastor Bønnelykke i en periode træde til
som hjælpelærer  i Assendrup skole inden
ansættelsen af det nye lærerægtepar Inge
og Kaj Nielsen. Derfor gennemførtes skoleudflugten til København  i første uge af
juli måned 1959 for de 2 ældste årgange
med ledsagelse af  lærervikar, pastor Bønnelykke  og medlem af skolekommission,
Marie Nielsen (tv.) sekunderet af Bønnelykkes søn og en kammerat (th.)  Som tidligere blev der overnattet på Provinsbørns
Ferieophold på Svanemøllen, hvor billedet
er taget på hovedtrappen.

skole. Billedet, der er taget i haven , viser
ældste årgang, 7. Klasse, der netop er blevet
konfirmeret. På billedet er der både elever
fra Bredal og Assendrup, idet eleverne fra
Bredal  - i en overgangsfase frem til den nye
skole i Engum blev taget i brug - kom til
Assendrup skole for at modtage undervisning i sprog formidlet af de nye lærerkræfter på billedet: bagest fra v. Rita Gimm, Inge
og Kaj Nielsen samt Jens Krogsager.
Vi glæder os meget til at arrangere et møde
med jer tidligere elever fra Assendrup skole
søndag den 2. Juni 2013, for at udveksle
gamle minder og høre om, hvad I har bedrevet siden skoletiden.

Med venlig hilsen og på gensyn!
Engum Sogns Lokalhistoriske Forening
og Mogens Ladegaard.

Assendrup skole fortsatte som landsbyskole – akkurat som Bredal skole -  frem til den
nye skole for hele sognet , Engum skole,
blev taget i brug efter sommerferien 1963.
Ovenstående billede fra maj 1962 er således
et af de sidste skolebilleder fra Assendrup
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Foto næste side fra
Assendrup Skole 1962
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Aktivitetskalender
APRIL
3. 14.30
10. 14.30
10. 19.30
17. 14.30
17. 19.30

Onsdagsklub møde
Onsdagsklub møde
IM Møde
Onsdagsklub møde
IM Møde

maj
2.
IM Kredsmøde i Vejle
15. 19.30 IM Møde
22. 19.30 IM Møde
29.
Onsdagsklub udflugt
31. maj - 2. juni: U12-fodboldstævne i Vejen
31. 19.00 IM Familieaften
juni
7.-9.
8. 11.00
12. 19.30
23.

Sportsfest i Engum
BEMÆRK! Engumløbet - nu lørdag...
IM møde
Engum UI's sankthans-bål
ved Ulbækhus

Deadline
sidste frist
for indlevering
af stof til næste
nummer er

TIRSDAG
11. JUNI 2013
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:
hhha@jyskem
edier.dk

ESSE

NY MAIL ADR

juli
1.-5. Fodboldskole i Engum i uge 27

sætter navn på - Onsdagsklubben arbejder med at sætte navne og steder på gamle billeder fra Lokalhistorisk arkiv

