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De talentfulde U9 drenge fra Engum UI har i et nytårsstævne – Nordea Cup – i Give vundet
U9 rækken ved at besejre samtlige tilmeldte hold. Holdet besejrede undervejs bl.a. hold fra
Jelling, Give, Hatting/Torsted og Grindsted. Drengene vandt et hummel fodboldsæt, og som
billedet viser, er det meget stolte drenge.
Drengene deltager derudover i både DGI og JBU turneringen og udvalgte stævner.
Holdet bestod af (fra venstre) Nayef El-Sayed, Mads Mikkelsen, Hugo Andersen,
Mark Søgaard, Mads Poulsgaard og Oliver Pausgaard. Træner er Brian Poulsgaard”.
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Fodbold

Sats og tryk: Hedensted Avis/Grafisk Hus

Året 2008 set fra seniorafdelingen
Tvunget af omstændighederne er der
sket lidt ændringer omkring senior og
oldboysfodbold i Engum UI. Seniorholdet
er blevet flyttet til serie 5, således at vi
kan få en flok unge spillere integreret på
holdet. Det vil være rart at kunne præsentere en stor gruppe af spillere, som
alle har spillet ungdomsfodbold i Engum UI
gennem mange år. Gert Jensen vil forestå
træningen og der trænes hver torsdag kl.
19.00 – 20.30 samt mandag kl. 20.00
– 21.30

Adresseliste i EUI:
Bestyrelsen:
Formand: Torben Qvist, Katrinetoften 5,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf: 7589 6062
Næstformand: Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej
66, Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 5005
Sekretær: Jette Sparvath, Engumvej 4,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 6789
Mette Emmerick, Overgårdsvej 32, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082
Michael Wilhardt, Dalbyvej 25A,
8722 Hedensted. Tlf. 4071 6903
Hans Henrik Lamp, Katrinetoften 4,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7572 7750
Håndbold: Ib Langkjær, Østervang 24,
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 6211.
Øvrige:
Suppleant: Søren Dørr, Engumvej 40,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 6186
Suppleant: Michael Schrøder, Juelsmindevej,
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7588 4664
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
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Oldboys:
For oldboys er der tilmeldt både et 11mands og et 7-mands hold, så alle kan
komme ud og spille kampe. Træningstiderne er også her torsdag kl. 19.00 – 20.30
samt mandag kl. 20.00 – 21.30.
Senioroldboys og motionsfodbold:
For alle der har lyst til at spiller lidt fodbold er der nu arrangeret 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. Du behøver ikke at være fyldt 40
for at kunne deltage.

Der er tilmeldt et senioroldboyshold (fyldt
40 år) i DGI´s 7-mands turnering.
Alle hold har forventet turneringsstart i
uge 14, men der foreligger ingen turneringsplaner ved redaktionens afslutning.
Se nærmere på www.infosport.dk eller
www.jbu.dub.dk.

Også i år vil vi kort efter træningsstart
afholde et forældremøde for hvert hold.
Det er vigtigt at alle forældre deltager,
fordi vi havde nogle budskaber vi gerne
ville have kommunikeret ud. Ligeledes er
der mulighed for jer forældre til at stille
spørgsmål og komme med input til fodboldafdelingen.

Dameseniorfodbold:
Engum UI forsøger sig igen i år med et
dameseniorhold. Der trænes hver tirsdag kl. 19.00 – 20.00.

Der vil også løbende komme informationer fra de forskellige trænere på vores
nye hjemmeside www.engum-ui.dk. Følg
jævnligt med på siden om nye oplysninger.

Ungdomsfodbold
Indendørssæsonen er afsluttet. Der har
været fin opbakning til træningen i Kirkebakkehallen. Der søges om ekstra tider
i Kirkebakkehallen til næste sæson, men
sådan som haltiderne fordeles i Vejle kommune er det svært at komme ind med
ekstra tider på fornuftige tidspunkter af
døgnet.

Der er følgende hold i sæsonen 2009:

Udendørssæsonen er allerede i gang for
alle hold. Der er også i mange ungdomsspillere på banerne. Vi tror i fodboldudvalget, at dette blandt andet skyldes de
meget kvalificerede trænere, som vi har.
Det er derfor vigtigt, at I som forældre
bakker trænerne op, så de får overskud
til det de helst vil – nemlig at træne.
Der arbejdes fortsat med implementeringen af de nye holdninger fra JBU.
Disse lægger op til, at der skal lægges
mere fokus på den enkelte spillers tekniske udvikling. Dette skal ske ved mere
boldkontakt, færre spillere på hvert hold,
mere fokus på spillet og mindre fokus på
resultatet.
Vi er i Engum UI godt stillet med hensyn til trænere og i år følger vi op med
flere trænerkurser for at gøre trænerne
endnu bedre til gavn for både spillere og
trænere. Vort håb er, at ved et tilbyde
en god kvalitet kan fastholde spillerne i
Engum UI.

Poder (årgang 2003)
Træner hver onsdag
kl. 17.00 - 18.00.
Træner: Brian Poulsgaard, 7554 3603
Poder (årgang 2002)
Træner hver torsdag
kl. 16.15 - 17.15.
Trænere:
Peter Drøhse, 7581 4949,
Morten Christensen, 7581 6151,
Alex Larsen, 7589 5528.
Mikroput (årgang 2001)
Træner mandag og torsdag
kl. 17.00 – 18.00.
Trænere:
Ebbe Weng, 7582 3098 og
Michael Schrøder, 4750 0063.
Mikroput (årgang 1999 og 2000)
Træner mandag og torsdag
kl. 17.00 – 18.00.
Trænere:
Ole Wiese 7589 6591 og
Brian Poulsgaard, 7554 3603.
Miniputdrenge (årgang 1998)
Træner mandag og onsdag
kl. 16.30 – 17.45.
Trænere:
Jens Bjerregaard, 6615 3220,
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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

Bytorvet 30 . Hedensted

el-service · installation
b ygningsvedligehold
teknik entreprise
rådgivning · projektering
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
- på benzin og diesel
- men også på dagli’varer
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Bredballe Handelsplads

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

Søren Dørr, 7589 6186 og
Nikolaj Jørgensen, 7589 5922.
Lilleputdrenge (årgang 1997)
Træner mandag og onsdag
kl. 16.30 – 17.45.
Trænere:
Jens Bjerregaard, 6615 3220,
Søren Dørr, 7589 6186 og
Nikolaj Jørgensen, 7589 5922.
Mikroputpiger (årgang 1999 og 2000)
Træner hver onsdag
kl. 17.00 – 18.00.
Træneren er endnu ikke fundet.
Miniputpiger (årgang 1997 og 1998)
Træner hver onsdag
kl. 17.00 – 18.00.
Træner: Holger Schou, 7589 5906.
Pigejunior (årgang 1991 – 1994)
Træner mandag og torsdag
kl. 18.00 – 19.00.
Træner:
Claus Brødsgaard, 7589 6737.
Fællestræninger:
For at styrke fællesskabet både trænere
og spillere holdene imellem afvikles der i
år fællestræninger for alle interesserede
ungdomsspillere i Engum UI.
Fællestræningerne vil fokusere på teknisk
træning med forskellige tekniske øvelser,
hvor det til sidst er muligt at erhverve et
teknikmærke. Der er fællestræninger på
følgende datoer:
Onsdag den 1. april, onsdag den 6. maj
og onsdag den 3. juni.
Turneringsafvikling:
De ældste hold starter kampsæsonen
med nogle træningskampe fra uge 14,
mens turneringskampene for alle hold
først starter til maj. For de yngste hold
forventer vi selv at arrangere et træningsstævne i april måned. Nogle vil måske
derfor spørge hvorfor træningen allerede
starter i februar og marts. Det gør den

fordi, børnene gerne vil i gang med at
spille fodbold og fordi, børnene kun bliver
bedre til at spille fodbold, hvis der også
trænes.
Kampene afvikles som stævnedage og der
spilles 3-mands, 5-mands og 7- 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.
Fra årgang 1999 og ældre spilles der 7mands fodbold. Årgang 2000 og 2001
spiller 5-mands fodbold, mens de yngste
spillere spiller 3-mands fodbold.
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.
Øvrige aktiviteter:
Vi har igen i år fået en invitation til deltagelse i et stævne i Tyskland hos vores
tyske venskabsklub. Stævnet foregår i
weekenden den 26. – 28. juni. Nærmere
information herom senere for de relevante hold. Ligeledes arbejdes der også på
deltagelse i Djurs Sommerland Cup for
flere af holdene. Vi modtager også invitationer til lokale sportsfester og lignende
og flere hold vil deltage heri.
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
2002 – 1997.
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Tilmelding sker på nettet – se plakater
på skolen eller i klubhuset. Interesserede
kan også kontakte Claus Brødsgaard for
nærmere oplysninger.
Er der spørgsmål eller andet vedrørende
fodboldafdelingen kontakt da følgende:
Oldboys og senioroldboys:		
Claus Brødsgaad, 7589 6737
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.
Sportsfest 11-14. juni 2009
Husk allerede nu at reservere disse dage
i kalenderen.
Idrætsforeningen afholder som tidligere,
sportsfest for Engums borgere, hvor
sport, sjov og ikke mindst socialt sammenkomst, for både børnene og de voksne står på menuen.
Idrætsforeningen tror at dette års program, vil være mere omfattende en tidligere da vi håber at vores nye multibane
kan indvies ved denne lejlighed (kan dog
forsinkes da vi har fået et par indsigelser,
som vi naturligvis først skal have behandlet).
Sportsfesten skulle jo gerne være et af
årets højdepunkter, når man bor i sognet, og det er derfor bestyrelsen meget
magtpåliggende, at der er så mange akti6

viteter som muligt – vi har rigtig mange i
støbeskeen. Men, har du lige et par nye
ideer som vi burde have med på vores
program, vil vi opfordre dig til lige at sende
en mail til én fra bestyrelsen – alle nye
tiltage er gode tiltag.
Lørdag aften vil der som tidligere blive
afholdt fest i teltet, hvor vi i år, gerne vil
se nogle at de ”nye” i sognet – husk at
sætte ”x” i kalenderen allerede nu.
Ved sportsfestens arrangementer har vi
brug for nogle frivillige hænder, som kan
hjælpe med at få den til at gå op, i en højre
enhed – Det er faktisk sjovt at bidrage.
Vis din solidaritet allerede nu, og skriv
en mail til os, at du meget gerne vil være
hjælper til sportsfesten.
Du kan løbende holde dig orienteret på
www.engum-ui.dk
PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner
som kan benyttes af alle i sognet.
Torsdag aften kl. 19.00 er normal spilleaften. Kontakt Knud Thrane for nærmere
oplysninger, tlf. 7589 5709.
MULTIBANE
Der skal lyde en stor tak for alle dem
der har givet et bidrag til etableringen af
multibanen. Vi er i projektgruppen meget
glade for den positive opbakning vi har fået
i forbindelse med husstandsindsamlingen
– stort set alle i sognet har givet et bidrag.
Det endelige indsamlingsresultat foreligger endnu ikke, men vil blive offentliggjort
senere. Skulle der være enkelte der stadig ønsker at bidrage – kan der indsættes
støttebeløb på multibanens konto i Jyske
Sparekasse 8131 000225553.
Der arbejdes i projektgruppen stadig
ihærdigt med multibanen og det varer
forhåbentlig ikke lang tid inden vi kan gå
i gang med selve det praktiske arbejde.
Idet forbindelse har vi behov for lidt hjælp
til montagearbejde. Så har du lyst til at
give en hånd med håber vi du vil kontakte en fra projektgruppen – jævnfør den
omdelte folder.

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 2009, mens nye medlemmer kan henvende sig til Torben Qvist
på tlf. 7589 6062.
GYMNASTIK
Sæson 2008/2009 har haft 3 gymnastik hold på programmet.
- Mor/far - Barn
- Drenge og Piger 3- 6 år
- Voksne damer
Mor/far - Barn v/Rikke og Jette.
Ialt var der 15 voksne og 15 børn på
holdet.
Der blev lagt vægt på sang, rytmik, og at
få brugt kroppen via redskaber.
Drenge og Piger 3 - 6 år. v/ Tina W
Sæsonnen blev startet ved Jette og i
december overtaget af Tina.
Der har været 12 børn tilmeldt og der er
blevet leget og brændt en masse energi
af.
Hvilke holde af de 2 overstående der
starter igen efter sommerferien er endnu
ikke på plads, men vi håber på at vores
instruktører og evt, nye vil melde sig, så
der er muligheder for vores børn i Bredal
- Engum og Assendrup.
Har du lyst til at træne et hold som instruktør eller hjælpe instruktør en du meget
velkommen.
Allerede nu kan vi annoncerer hvornår
vores voksne damer starter efter sommerferien.
"Voksne damer gymnastikhold 4. sæsonuden opvisning.
Onsdage kl. 19-20. i Engum Skoles gymnatiksal.
Der er lidt opvarmning og så er det ellers
forskellige muskeløvelser og udstrækning. Vi får sved på panden, men det er
ikke et aerobic hold ... så kondien må fås
et andet sted. Alle kan være med.

Tilmelding sker i salen første gang man
møder op.
Man behøver ikke kunne komme hver
gang - lidt motion er bedre end ingen.
Første gang er 1. September 2009 kl.
19-20 og kører frem 24 Marts 2010,
kun afbrudt af skoleferier og hvis skolen
skal bruge salen.
Vel mødt på holdet
Tina Mai Eskildsen
Har du spørgsmål vedrørende gymnastik
kontakt da
Jette Sparvath 7589 6789
ENGUM UI PÅ NETTET
Engum U&I har fået ny hjemmeside.
Hjemmesiden bliver bindeleddet mellem
Idrætsforeningen og sognets borger, hvor
alle nyheder og aktiviteter løbende bliver
opdateret. Du vil løbende bla. kunne finde
information om vores nye store attraktion
- multibanen samt stillinger og aktiviteter
som henhører under EUI.
Vi er stolte over endelig at have fået en
ny hjemmeside. Men for at hjemmesiden
skal være spændende, er det vigtigt at
der kommer nyheder og artikler på hjemmesiden. Bestyrelsen vil derfor opfordre
sognets borger til at bidrage med indholdet/nyhederne til hjemmesiden.
Så har du ideer eller nyheder der er relevante, bedes du venligst skrive til et af
bestyrelsesmedlemmerne, som du finder
under ”kontakt” på vores hjemmeside.
På gensyn på www.engum-ui.dk.
Bestyrelsen.
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Gl. Vejlevej 9
8721 Daugård

Tlf. 75 89 52 22
- 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
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fyr og flamme’
varmt og godt’

ENGUM SOGN
Program for Indre Mission
i Engum sogn - 2. kvartal 2009
April
Onsdag d. 1. kl. 19.30
Møde v. bibelskolelære
Vibeke Sode Hjort, Børkop
Onsdag d. 8. kl. 19.30
Vi synger påsken ind.
Maj
Den 4.+5.+6.
Kredsmøder på Børkop Højskole
v. Henrik Laursen, Hvidovre.
Fredag d. 15. kl. 19.00
Famileaften
Onsdag d. 20. kl. 19.30
Møde v. missionær
Martin Christoffersen, Middelfart
Juni
Onsdag d. 3. kl. 19.30
Møde v. bibelskolelære
Erik Holmgaard, Børkop

ONSDAGS KLUBBEN
PROGRAM
1. april
Alsang ved Jørgen Neckelmann.
8. april
Vi kører til Grethe og Olaf i Hedensted,
hvor vi drikker kaffen.
16. april - torsdag
Besøg på Ulbækgård
- Vi kører i små biler.
Tilmelding af hensyn til kaffen.
22. april
Vintersæsonen slutter med en lille forårsfest.
Vi mødes kl. 13 - tilmelding.
Forårsudflugt - herom senere.
Onsdagsklubben ønsker alle en god sommer.
Formand Sigrid Nymand, Tirsbækvej 24,
Assendrup, tlf. 75 89 50 76.
Aktiviteterne starter kl. 14.00 og slutter
kl. 16.00 hvis ikke andet er meddelt.

Onsdag d. 10. Kl. 19.30
Vores egen aften
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Støt
annoncørerne
- de støtter os!

- det er nærliggende
HØFFNER - 8721 DAUGÅRD

Brænde

Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning
Henvendelse Erik Breth, tlf. 7589 5044 eller 2124 2344
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ENGUM SOGNS
LOKALHISTORISKE
FORENING
SØREN VISBORG
Med vore små historier prøver vi at fortælle om, de folk der har sat deres fodspor
i vort sogn, men er der nogen vi overser
eller glemmer, vil vi være taknemlige, hvis
I vil minde os om det, så vi kan få fortalt
om dem, det er jo ikke sikkert vi har deres
erindringer i arkivet.
En, hvis levnedsbeskrivelse vi har i arkivet,
er Søren Visborg, ( renskrevet af hans
barnebarn, Søren Gunnar Andreasen,)
og man kan roligt sige, at han er en af
dem der har sat aftryk i vort sogn.
Han var ikke meget orienteret om sin
slægt, men fortæller, at hans oldefar,
der efter at have været soldat i 8 eller
12 år, som var almindelig dengang - idet
det var herremanden, der havde udskrivnings retten -. Efter sin hjemkomst fik han
stilling som ladefoged på hovedgården
”Boller” ved Horsens. Hans oldemor var
mejerske på samme sted. Efter deres
giftermål omkring 1800 tallet, fik han
stilling som skovfoged på Bjerrelide, (det
gamle rettersted for Bjerre herred). Bedstefaderen blev født 1805, men var kun
18 år da oldefaderen døde, og derfor
for ung til at overtage skovfogedstillingen.
Min bedstefar hed Niels Nielsen, kaldet
Niels Bjerre, eller Niels Ladefoged. Min
bedstemor, vistnok lidt yngre, formentlig
født omkring 1810 på en gård i Neder
Bjerre). De blev gift omkring 1834 og
min far født1837. De købte en ejendom
i Stobberup på 9 tdl. Der lå 7 forskellige
steder – efter den tids jordfordeling, hvor
hver ejendom fik noget af hvert, både god
og dårlig jord. Mine forældre overtog ejendommen i1868, og der blev jeg født.
Min far var murersvend i Horsens i ca. 12
år. Men begyndte nu som murermester i
Stopperup og arbejdede med Løsning sta-

tion, som da blev bygget. Byggede også
stuehusene på Jens Østergårds og Hans
Chr. Bucks gårde i Assendrup.
Vi havde 2 -3 køer og nogle får, som vi
havde en skolepige til at passe om sommeren. Jeg blev født. 6. dec. 1872, mine
første erindringer fra Stobberup var at
bygningerne var meget gamle, og vi havde
mange rotter. En aften vi var kommet i
seng, kom der en pilende hen over gulvet og min far sagde godaften til den. En
broder der var tre år ældre end mig kan
jeg ikke huske, han døde af skarlagensfeber seks år gammel. Mine forældre har
fortalt, at en dag han skulle gå op til købmanden ved Løsning St. for at hente nogle
varer, turde han ikke gå, fordi han var
bange for Hunden, men så fik jeg kurven
og kom af sted, jeg var omkring 3 år, det
gik godt i begyndelsen, men kurven var
ved at skride og jeg faldt over dørtrinnet
til butikken, jeg var dog ikke mere forsagt
end at jeg sagde, at sedlen var i kurven,
hvorpå der stod hvad jeg skulle have.
Jeg havde en legekammerat, der hed
Martin, en vinter vi havde fået vore fædres træskostøvler på, blev vi tilbudt 5 ører
for at løbe om kap i sneen.
Efterhånden solgte min far jorden styk for
styk – og derefter ejendommen på nær 3
tdr. land, hvorpå far byggede et nyt hus,
det var på Stobberup Østermark. Herfra
begyndte jeg min skolegang i Stobberup
skole ved lærer Friis, han var noget striks.
Jeg husker vi sad 7 rekrutter på en lang
bænk. En dag læreren holdt religionsundervisning for de større børn, spurgte
han hvorfor Lazarus lå uden for den rige
mands dør. Der var ingen af rekrutterne,
der svarede, men så tog jeg mod til mig
og svarede: ”Fordi han var fuld af sår”.
Svaret var vel ikke ret logisk, men læreren
kunne af svaret slutte, at jeg havde fulgt
med i undervisningen. Han sagde til mig,
der stod helt nede som nr. 6 i rækken,
at jeg kunne tage min tavle og sætte mig
op på førstepladsen, det var jeg ret stolt
over.
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I 1880 solgte far ejendommen og vi flyttede til Vejle, hvor vi boede fra oktober
1880 til juni1881, hvorefter vi flyttede
til Assendrup.
I Vejle kom jeg til at gå i Foghs friskole
bag rådhuset, den eneste kommuneskole
der var i Vejle dengang, derudover var
der nogle betalingsskoler. Vejle havde dengang kun 7000 indbyggere.
Når man i dag ser de mægtige skolebygninger, 4 store skoler foruden betalingsskoler, så giver det et indtryk af udviklingen
i Vejle i de mange år siden dengang. Og
desuden har udviklingen formet sig
således, takket være socialdemokratiet,
at alle børn der har evne, kan få gratis
undervisning, helt op til studentereksamen – når forældrenes indkomst ikke
overstiger en almindelig arbejders indkomst, d.v.s. 5 a` 6000 kr.
Den 16. juni1881 flyttede vi til Assendrup og kom til at bo ved Tirsbæk skov.
En vognmand fra Vejle kørte for os alle
sammen, med alt vort flyttegods, på et
læs. Det var en dejlig tid, frugttræerne
stod i blomst og vejret var strålende og
skoven stod i sit fulde flor. Den dag glemmer jeg aldrig.
Vor nærmeste nabo var Anton Berntsens
forældre, de boede kun 50 alen fra os.
Anton Berntsen og jeg var jævnaldrende
og tilbragte megen af vor drengetid sammen, særlig vor leg i den store Tirsbæk
skov nød vi meget.

værkshus med stråtag, læren var også
gammel, og undervisningen svarede dertil. Skolestuen blev kun fejet hver lørdag.
Om vinteren når vi kom ind med træskostøvler på og det var snevejr, kunne der
blive et forfærdeligt søle. I skolestuen var
en rusten kakkelovn, den må have kunnet
give varme, for jeg mindes ikke at have
frosset i skolen. Det værste var toiletforholdene. Vi havde nok et lokum, men det
var aldrig til at bruge, vi måtte se at klare
os, som vi kunne, vi drenge var jo ikke så
generte. Men hvordan pigerne klarede
sig forstår jeg ikke.
Jeg kom ud at tjene da jeg var 11år, den
første plads jeg havde var hos lærer
Worm i Engum, derefter havde jeg forskellige pladser som hyrdedreng indtil jeg
blev konfirmeret og fik plads på Engumgård som tredje karl. 1. nov. 1889 flyttede jeg til Solskov, hvor jeg skulle være 2.
karl og mælkekusk. Jeg var bleven lang og
opløben, men havde gode kræfter, som
17årig kunne jeg gå med 4 stk. 80 punds
spande to i hver hånd.
Her kom jeg til at tjene sammen med
min tilkomne hustru, vi blev rigtig gode
venner, som med en lille afbrydelse, skulle
vare livet ud.
Jeg havde altid haft stor lyst til at rejse ud
og se mig om i verden. Den 11. marts
1892 tog jeg afsked med min moder,
mine søskende og venner og rejste til
Amerika.

Min far drev murerhåndværk om sommeren, og byggede i den tid to nye stuehuse
i Assendrup, et for Jakob Hansen, og et
for Laust Berntsen. Derudover lavede
han andet murerarbejde, indtil han ikke
kunne arbejde mere. Han døde i 1887
af tuberkulose – den vinter hvor jeg blev
konfirmeret. Det blev en svær tid for min
mor, jeg havde tre mindre søskende. Hun
drev ejendommen videre i nogle år indtil
mine søskende var konfirmeret, så solgte
hun og tog plads som husbestyrerinde.
Jeg gik i skole i Engum, hvor skolen dengang lå. Det var et gammelt bindings-

Rejsen gik over Hamborg, hvor vi var i 3
dage og ventede på skibslejlighed. Der
var mange der rejste til Amerika det år.
14. marts gik vi ombord på en gammel
skude der hed: ”Bohemia”, den var lige
blevet desinficeret med klorkalk, på grund
af faren for kolera, som dengang var i
anmarch. Rejsen gik godt på nær et par
dage med storm, skønt jeg aldrig havde
været søsyg, blev jeg alligevel sløj. Vi var
16 danskere i en kahyt, som vi stormede
ind i da vi kom ombord, det var en hjemvendt amerikaner der havde fortalt os,
at sådan skulle vi gøre, for at få en god
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plads. Vi klarede os også godt på nær min
sidemand, han var søsyg og lå i køjen på
hele turen. Efter 16 dages sejlads nåede
vi New York, vi blev synet af en læge,
inden vi fik lov at komme i land. Vi kom
ind på Castel Garden, en slags udvandrestation, hvor vi kunne købe mad til den
lange jernbane rejse (2.600 km) til vort
bestemmelsessted. Jeg havde kun 3 4 dollars da jeg fik vekslet mine danske
penge, Rejsen ville vare 4 - 5 døgn, så jeg
måtte spare og købte et sigtebrød og en
servelatpølse, med den forsyning klarede
jeg rejsen på nær en enkelt kop kaffe, den
kostede 25 cent, det kunne jeg ikke tillade
mig hver dag. Rejsen til bestemmelsesstedet var forudbetalt fra Danmark og da
mine sidste rejsekammerater var stået
af, og de øvrige kun talte engelsk havde jeg
heldigvis min billet at vise, når de spurgte
hvor jeg skille hen, men endelig nåede vi
Centerville mit bestemmelsessted. Her
opsøgte jeg Jens Sørensen som jeg havde
talt med i Danmark.
Jeg fik nu forskellige pladser hos danske
farmere, og så hvordan de drev deres
farme der ovre, jeg måtte også lære at
malke, det havde jeg ikke prøvet hjemme,
men ellers var der ikke den store forskel,
blot gik alle dyrene derovre løs og ude
hele året. Bortset fra køerne der skulle
malkes. Vi havde også andre arbejdsredskaber, det var jo store marker. Selv om
vi lå på samme breddegrad som
Sydfrankrig, var der meget koldt om vinteren og meget varmt om sommeren på
grund af at der var fastlandsklimaet. Jeg
fik en plads hos en smed i Centerville,
der havde en farm, men pladsen her var
jeg ikke glad for, så her blev jeg kun en
måned. Så pakkede jeg mine pakkenelliker og vandrede nordpå og kom til Jens
Sørensen igen, hvor jeg blev om vinteren
og fik kosten mod at hjælpe med at passe
kreaturerne morgen og aften. Om dagen
gik jeg i skole, man måtte gå i skole til
21års alderen. Jeg var 19 og yngste elev
var 8. Jeg flyttede lidt rundt, men opdagede at klimaet var meget hårdt. I vinte14

ren 1898 blev jeg syg og efter lægens
råd besluttede jeg i april 1899, at rejse
tilbage til Danmark, det blev så til 7 år
i U.S.A.
Jeg glemmer aldrig den dag vi sejlede ind i
Øresund og så de danske bøgeskove, men
det er nok noget man skal have oplevet for
rigtig at kunne forstå det man føler.
Der blev naturligvis stor gensynsglæde
med min mor og søskende og ikke mindst
med min kæreste. Vi blev forlovet i maj
måned, jeg syntes ikke rigtig der var mulighed for at komme i gang herhjemme, men
min forlovede Kathrine syntes ikke om at
rejse, så jeg opgav det også. Den første
sommer gik jeg på dagleje og var en tid på
banearbejde, indtil jeg i september købte
Laust Jensens ejendom, der var ca. 8 tdr.
Det var meget bakket, men der var en god
overrislingseng, som gav meget hø.
Vi holdt bryllup d.7. nov. og så holdt min
kone og jeg vort indtog i vor nye hjem, den
idylliske plet som vi kaldte ” Ellevang”, blev
vort virke i 34 år. Her voksede vore to
piger op indtil de blev konfirmeret og kom
ud at tjene. Der var dog altid en hjemme
til at hjælpe os på ejendommen, især en
gang min kone var syg. Indtil 1905 havde
jeg Nielsen til efternavn, men fik det da
slettet og tog familienavnet Visborg. I
1934 solgte vi ejendommen, købte en
grund af Kjær Møller Lange og byggede
et hus ved siden af Mindestenen, lige midt
i Assendrup, herfra kunne jeg nu udøve
mine offentlige hverv.
Jeg blev efterhånden valgt ind i forskellige bestyrelser, sygekassen med flere.
I foråret 1910, var vi nogle husmænd,
der satte os i spidsen for at få oprettet husmandsforening, til varetagelse af
husmændenes faglige og socialpolitiske
interesser. Der var blandt andre Carsten
Petersen, Assendrup og Kresten Jensen,
Tornsbjerg. Vi gik rundt og tegnede medlemmer og i maj, stiftede vi foreningen ved
et møde i Assendrup skole, hvor dyrlæge
Jensen, Løsning holdt det indledende
foredrag. Jeg blev valgt til formand, en
stilling jeg beklædte i 17 år. Det var en

lykkelig tid i mit liv. Som formand for den
lokale forening var jeg også medlem af
kredsbestyrelsen i Hatting herred. Her
havde man en låneforening, som jeg i en
årrække var formand for, her kunne man
som medlem låne 200 kr. til indkøb af
besætning og redskaber.
Jeg var i en årrække formand for Daugård
– Assendrup foderstofforening og i 4 år
kasserer – og i bestyrelsen for Assendrup
Elektricitetsværk.
Her i kommunen stiftede vi i 1920 en
socialdemokratisk forening, som jeg i en
årrække var formand for.
I 1913 blev jeg valgt ind i sognerådet,
hvor jeg var medlem i 16 år. Når jeg nævner alt det her, kan man også se, at mit
arbejde lå meget uden for hjemmet, da
ejendommen også skulle passes, var det
jo min kone og vore piger det hang på.
Ved valget i 1921 blev jeg atter genvalgt,
men stillede da op som socialdemokrat. I
1928 trak jeg mig tilbage, efter den sidste periode som formand og kasserer.
Fra 1.jan.1932 blev jeg beskikket til medlem af Bjerre – Hatting herreds skatteråd,
nogle år som formand.
1948 døde Kathrine Visborg og godt et
årstid senere døde Søren.
Det var et udpluk af Søren Visborgs egne
erindringer, som vi har i fuld længde på
lokalarkivet (c.30) sider. Jeg håber det
her er nogenlunde fyldestgørende.
Med hilsen og godt forår, Olaf.
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AktivitetsKalender
april
1. 19.30 IM møde
8. 14.00 Onsdagsklub
8. 19.30 IM møde
16. 14.00 TORSDAG, Onsdagsklub
22 13.00 Onsdagsklub, forårsfest
maj
4., 5., 6.
15. 19.00
20. 19.30
JUNI
3. 19.30
10. 19.30
11.-14.
Uge 27
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IM kredsmøder
IM møde
IM møde

IM møde
IM møde
Sportsfest i Engum UI
Fodboldskole i Engum UI,
årgang 1997 - 2002
mandag den 29. juni
til fredag den 3. juli

Deadline
sidste fr
ist
for indleverin
g
af stof til næ
ste
nummer er

tirsdag
9. juni 2009

Materiale til
bladet
bedes sendt p
å E-mail:
hhh@heden
sted-avis.dk

