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ALTERNATIV FODBOLDTRÆNING - træneren for 97-98 drengene, Jens Bjerregaard,
har brugt alternativ træning op til sæsonstart - blandt andet en tur til kælkebakken
ved Ulbækhus, hvortil drengene blev kørt i traktor og vogn.
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Mette Emmerick, Overgårdsvej 32,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082
Sandra Hansen, Skolebakken 7,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5929
Anders Christensen, Engumvej 40
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5060
Øvrige:
Suppleant: Søren Dørr, Engumvej 40,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 6186
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

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
Den lange vinter har været meget generende for
fodboldtræningen, idet hele 7 hold har forsøgt
at træne hele vinteren igennem, men desværre
har måttet give op på grund af baneforholdene.
Den officielle træningsstart for mange af holdene er også udskudt af samme årsag. Når bladet
udkommer er vi forhåbentligt i gang, men der
er jo ingen garantier på vejret pt.
Seniorfodbold:
Seniorholdet fortsætter i serie 5 og der er gode
forventninger til den kommende sæson. Meget
afhænger af træningsindsatsen, da spillermaterialet er fint. For nærmere oplysninger kan
Michael Wilhardt kontaktes på tlf. 2060 5885.
Oldboys:
Oldboys spiller 11-mands i DGI. For nærmere
oplysninger kontakt holdleder Lennart Jørgensen på tlf. 3032 3235.
Senioroldboys og motionsfodbold:
For alle der har lyst til at spille 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.
SogneBladet

Tilbudet 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.

Engum UI tilbyder følgende hold i 2010 med
følgende træningstider:

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.dbu.dk.

Poder (årgang 2004 drenge og piger)
Der trænes hver torsdag kl. 17.00 – 18.00.
Træner Morten Christensen, 2084 0122

Dameseniorfodbold:
Engum UI forsøger sig igen i år med et dameseniorhold.
Der trænes hver mandag kl. 18.00 – 19.30 med
Leslie Krivaa som træner. Han kan kontaktes
på tlf. 2459 5588.
Ungdomsfodbold
Indendørssæsonen er afsluttet. Der har været
fin opbakning til træningen i Kirkebakkehallen.
Der søges om 4 timer næste sæson i Kirkebakkehallen, så der skulle være plads til alle hold.
Udendørssæsonen er allerede i gang for alle hold.
Der er også 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.
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 vi ved
at tilbyde en god kvalitet kan fastholde spillerne
i Engum UI.
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.

Poder (årgang 2005 og 2006)
Træningsstart efter påske.
Nærmere information senere.

Poder (årgang 2003 drenge)
Der trænes hver torsdag kl. 17.00 – 18.00.
Træner: Brian Poulsgaard, 2827 0685
Poder (årgang 2003 piger)
Der trænes hver torsdag kl. 17.00 – 18.00.
Træner: Claus Rathjen, 4122 2375
Mikroput (årgang 2002 drenge og piger)
Der trænes hver torsdag kl. 17.00.-18.00.
Træner: Peter Drøhse, 7581 4949.
Mikroput (årgang 2001)
Der trænes hver mandag og onsdag
kl. 17.00 – 18.00.
Trænere: Ebbe Weng, 7582 3098
og Michael Schrøder, 4750 0063.
Miniputdrenge (årgang 1999 og 2000)
Der trænes hver mandag og onsdag
kl. 17.00 – 18.00.
Træner: Lars Andersen 2073 4382.
Lilleputdrenge (årgang 1998)
Der trænes hver mandag og onsdag
kl. 16.30 – 18.00.
Trænere: Jens Bjerregaard, 6615 3220
og Nikolaj Jørgensen, 7589 5922.
Lilleputdrenge (årgang 1997)
Der trænes hver mandag og onsdag
kl. 16.30 – 18:00.
Trænere: Jens Bjerregaard, 6615 3220
og Nikolaj Jørgensen, 7589 5922.
Mikroputpiger (årgang 1999 og 2000)
Der trænes hver onsdag kl. 17.00 – 18.00.
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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
b ygningsvedligehold
teknik entreprise
rådgivning · 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
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Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
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Lilleputpiger (årgang 1997 og 1998)
Der trænes hver onsdag kl. 17.00 – 18.00.
Pigejunior (årgang 1992 – 1994)
Der trænes hver mandag og torsdag
kl. 18.00 – 19.00.
Træner: Claus Brødsgaard, 7589 6737.

Turneringsafvikling:
De ældste hold starter kampsæsonen med nogle
træningskampe fra uge 12, 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.

Bordtennis i Engum
Træner/leder søges

Engum UI har haft en stor
efterspørgsel på bordtennis fra
vore yngste medlemmer, derfor
er det besluttet at oprette et
bordtennishold, og søger som
en følge heraf en leder/træner til
at varetage træningen til sæsonen 2010/11. Du skal kunne lære
basale ting omkring bordtennis

fra dig og have lyst til at have
med vores yngste medlemmer
at gøre.
Det drejer sig om børn og unge
fra 8 til 14 år.
Kunne dette være noget for dig,
er du velkommen til at kontakte
bestyrelsen i EUI.

april maj juni
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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 2000 og ældre spilles der 7-mands
fodbold. Årgang 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 vil 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 18. – 20.
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 26.
Dette års fodboldskole er for årgangene 2003
– 1997.
Tilmelding sker på nettet – se plakater på skolen eller i klubhuset. Interesserede kan også
6

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.
PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner som
kan benyttes af alle i sognet. Tirsdag aften kl.
19.00 er normal spilleaften.
Kontakt Knud Thrane for nærmere oplysninger,
tlf. 7589 5709.
TENNIS
Engum UI har en ganske udmærket tennisbane,
hvor der er god plads til nye medlemmer. Vi har
derfor lavet en aftale med Søren Randrup, således at der kan blive mulighed for instruktion.
Der vil senere blive udsendt særskilt indbydelse
herom på www.engum-ui.dk. Årets sæsonstart
forventes i slutningen af april. Alle medlemmer
fra sidste år vil automatisk få tilsendt opkrævning vedrørende 2010, mens nye medlemmer
kan henvende sig til Torben Qvist på tlf. 7589
6062.

SogneBladet

Sportsfest 2010
Torsdag den 10. juni 2010
18.45 Arne Sigtenbjergaard skyder
Engum Løbet i gang.
19.00 Engum Løbet
Speaker: Marianne Iversen
19.00 – 20.00 Grandoldboys fodbold
Fredag den 11. juni 2010
17.30 Boderne og aktiviteterne åbner
– kom og prøv at overgå
naboen i at ”slå søm i”
17.30 U9 stævne
18.45 - ? Gadefodbold turnering.
Tilmelding til Michael Wilhardt
på michael@wilhardt.dk
senest torsdag den 10. juni 2010.
Reglerne kan findes på:
www.engum-ui.dk
under punktet sommerfesten.
Der gives ikke dispensation.
Lørdag den 12. juni 2010
11.00 Boderne og aktiviteterne åbner
11.00-13.00 Børnekræmmermarked
11.00-15.00 VB ungdomskampe
på bane 2 (U13, U14 og U15 spiller)
12.00 Sildebord i teltet i gården
13.00-13.30 Gymnastik opvisning
v/GBT Gymteam
14.00 Brandbils fremvisning
15.00 Serie 5 kamp
15.00 Politiets hundepatrulje
kommer forbi

18.30 Fest i teltet (med fast dansegulv
og underholdning)
NYHED!! Der er som noget nyt i år
en grillbuffet (leveret fra Lucullus
– som også står for grillen)

Festmenu

Oksesteak
Citron/soja Kyllingebryst
Spareribs
kar
Små tofler med bacon
og timian
Marineret kartoffelsalat
Krydret Grillmedister
ehør
Salatbar med 12 slags tilb
2 slags dressing
Hjemmebagt specialbrød
- Pisket smør

Søndag den 13. juni 2010
09.30 Flaghejsning med gratis
kaffe og rundstykker
sponsoreret af Munkebjerg Hotel
10.00 Boderne og aktiviteterne åbner
10.00-15.00 Ungdomsfodboldstævne
Der tages forbehold for evt. ændringer til
programmet.
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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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fyr og flamme’
varmt og godt’

SogneBladet

Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Gerda Kjær
En af de rigtig gode leverandører til vor sognehistorie døde midt i december og efterlod en
tom plads.
Heldigvis har hun været flittig til at nedskrive
og fortælle sin  historie fra sit lange -  og over
halvfemsårige liv.
Gerda Kjær var en meget levende og interessant fortæller, der var god til at iagttage sine
medmennesker. Vi behøver bare at læse hendes
bidrag  til bogen: ”Præster bønder og andet godtfolk”, om ”Hedeselskabet” - det er en meget fin
skildring af det gode, festlige liv og naboskab
hun oplevede derude på heden.
På hendes gamle dage blev både hendes syn
og hørelse meget svækket, men hun havde en
utrolig energi og livsmod - ugen før hun døde,
var hun med til vores julefrokost i ”Onsdagsklubben” og hun holdt   der en lille, rørende
takketale.
Noget af det sidste skriftlige hun gav os, vil jeg
gerne give videre, det var selvfølgelig håndskrevet og på grund af hendes dårlige syn ret vanskeligt at læse, men jeg forsøgte efter bedste
evne så her er det:
” Jeg ville så gerne skrive lidt – men jeg kan
slet ikke se noget som helst og jeg har ondt i
knolden! Jeg mener det er når jeg er ked af det
og det har været for anstrengende.
Jeg hører så tit udtalelsen: ” os der ingen uddannelse har”, men det er noget forfærdelig vås
– ja vist, vi havde ingen eksamen – men vores
uddannelse var baseret på at blive gode husmødre, der var flere veje og min foregik på følgende måde:
Under   skolegangen i 8 -9 års alderen blev vi
alle sat til at dyrke musik, uanset om vi havde
lyst eller ej, de fleste valgte klaver eller orgel, en
enkelt violin. Selvfølgelig i det klassiske repertoire
De noder man lærte dengang sidder fast, selv
om man er halvfems – mange af os havde glæde
af det hele livet, andre gik fra det i konfirmati-

onsalderen.  
Efter skolen var der efterskole, et halvt år, om
sommeren for piger og om vinteren for drenge.
Så fik vi piger alle til  en eller anden form for
håndarbejde. Dengang sad der rundt i Vejle
nogle damer der gav undervisning i forskellige
fag – såsom knipling, hvidsøm, fransk broderi,
filering og kunstbroderi  – fag som kun få kender
i dag, men det fik damere et levebrød ud af at
undervise i. Jeg gik til kunstbroderi og knipling,
knipling har jeg haft glæde af i hele min lange
tilværelse.
Så var det obligatorisk at lære lidt kjolesyning,
så vi kunne sy det daglige, det vil sige pyjamas,
skjorter, bomuldskjoler , forklæder og sætte et
ærme i uden at vende det forkert o.s.v.
Der var en frøken Holmgård i Søndergade, der
havde en sy og tilskæreskole, der gik nogle,
andre var elev på en eller anden kjolesalon. Jeg
var hos en dame i Skyttehusgade, - den gade
der ser ud som dengang. Det passede så fint,
at jeg kunne tage med en rutebil de 4 -5 km. ad
Horsensvej ind til byen og efter endt kursus gik
rutebilen tilbage igen. Når jeg lod mig friste til
lidt ekstra, gik jeg ind til fru Christensen, der
havde en lille portbutik med frugt og grønt. Og
der købte jeg et par æbler til hjemturen, ikke
slik det har aldrig fristet mig.
I Lindemandsgade var der en dame, der underviste mig i engelsk sammen med et par andre
piger fra Hornstrup. Hvor har jeg angret, at jeg
ikke gennem årene fulgte det op – nu er der kun
smugler tilbage. Alt dette var noget de fleste af
os gjorde,  derudover gik jeg til porcelænsmaling
hos frk. Albjerg også i Skyttehusgade.
Det har altid været mig en glæde at deltage i
forskellige kurser op gennem årene, men det var
nok først, da kurserne blev lagt ind under aftenskoleloven, at de blev udbredt til de mange. Som
et led i vor uddannelse skulle vi også ” se noget
andet” - være et halvt år her eller der. Jeg kom til
fru Sørensen på Møgelkilde mejeri ved Daugård.
Alle skulle også helst en vinter i et hotelkøkken
som elev, Royal, Grand, Teaterhotellet eller Højskolehotellet, det kostede alle steder noget at
være der, min veninde Marry Madsen kom på
Royal og jeg på Højskolehotellet. Efter disse ting
var det almindelig at være i et ”herskabshus” i en
af de store byer, København var nr.1, jeg drev det
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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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kun til at være hos en konsul i Århus, men lige
i centrum ved Århus teater, Domkirken, Store
torv og Lille torv. Jeg havde det godt hos konsulen – en ældre herre, fruen yngre, en hjemmeboende søn af første ægteskab, samt en yngre søn
16 - 17 år fra andet ægteskab og han blev engang
imellem sat til at gå i biografen med  frk. Kjær,
jo de var rare imod mig på alle måder.
Det var i store træk, hvad der foregik udadtil.
I sommerhalvåret var der nok at gøre med hus
og have, -  med syltning af de mange afgrøder.
Alle var ”selvforsynende” med frugt, grønsager
og kartofler til årets forbrug. Kålene både de røde
og de hvide, samt rosenkålen og grønkålen, blev
gerne avlet i marken, da de der var mindre udsat
for ormenagreb. Gulerødder, rødbeder, ærter og
bønner m.m. plus alle de forskellige frugtbuske
var i urtehaven, det var  også her sommeren gik
med at få vinterforrådet i orden.
Mange husmødre havde også deres eget kyllingeopdræt, -  hanekyllingerne blev slagtet og
spist når de havde den rette størrelse og hønekyllingerne gik til at supplere hønseholdet med,
så man  kunne vedligeholde ægproduktionen.
Det gav en rigtig lækker søndagsmiddag, hvis
man kunne få hanekyllingerne til at være slagtefærdige sammen med de første kartofler og de
første modne jordbær.
Vi havde også en velfungerende, livskraftig ungdomsforening, der i vinterhalvåret samlede de
unge både de hjemmeværende børn og de, der
tjente på gårdene. På Lysholt gårdene kunne
vi samles en 14 – 15 stykker, og vi havde det
så sjovt, når vi om vinteren gik til gymnastik,  
folkedans, sanglege eller danseskole. Der blev
også spillet meget dilettant, både med forsamlingshuset som arrangør og i ungdomsforeningen - der var næsten altid i sognet nogle der var
gode sangere, hvorfor Hostrup syngestykker
såsom ”Genboerne” og ”Eventyr på fodrejsen”
var med i et meget brugt repertoire af stykker i
min barndom i 1920erne, vi havde næsten altid
nogle, der var med hjemme fra os og når de var
rundt i hjemmene at øve, var jeg så interesseret
at jeg lyttede med, det gjorde så, at jeg kunne
alle stykkerne udenad.
Samaritteruddannelse var der rig brug for, det
har altid været konen på gården, der skulle klare
den bulne finger og forbinde skrammer, komme

jod på o.s.v. Dengang var der ingen skadestuer
til at ordne den slags. Jeg har for eksempel lagt
mange meter Gazebind på, og ordnet varme
omslag i massevis.”
Ja Gerda Kjær fik ingen eksamen, men en rigtig
god alsidig uddannelse til den gerning, der blev
hendes liv. Hun blev også en levende og interessant fortæller om livet, som det levedes i hendes
omgangskreds og blandt hendes naboer. Hun
har fortalt både til vort lokalarkiv og til rigsarkivet.
Som efterskrift fortæller hun: ”Når man bliver
gammel og megen tid går med at tænke tilbage,
så er der mange ting man har tænkt og gjort
forkert – men det man har det mest skidt med,
er alle de gode ting man ikke fik gjort, selv om
man kunne have gjort dem – det er slemt! Altså  
”Undladelsessynderne”.
Et godt råd! ”Søg altid dine venner hvoriblandt
du selv er den ringeste.” Man bliver som dem,
man omgås.
       
Til sidst et kinesisk ordsprog:
Forelskelse er som en kedel kogende vand,
der sættes på komfuret, koger op og tages af.
Kærlighed svarer til en kedel koldt vand,
der sættes på komfuret og langsomt
bliver varmere og varmere.

Med disse ord af Gerda Kjær, vil
vi i lokalhistorisk forening ønske
vore læsere et rigtigt godt forår, Olaf.

april maj juni
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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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Onsdagsklubben

Engum Sogn

Program for Onsdagsklubben.

Program for Indre Mission
for 2. kvartal 2010

7. april
Bankospil - medbring en pakke
til ca. 20 kr.

Onsdag den 14. april
Møde ved Helle & Henrik Rasmussen.
Emne: Ægteskabskursus.

14. april
Forårsudflugt: Tilmelding senest 7. april.
Afgang fra Engumhus kl. 10
- hjemkomst kl. ca. 17.
Turen går til Psykiatrisk Historisk Museum
(Skiftet navn til Museum Ovartaci), Risskov.
Vi spiser en varm ret på Sønder Ege Kro, Ry.
Kaffen har vi med i bussen.
Turen koster for medlemer 150 kr.
+ køb af egne drikkevarer.
21. april
Forårsfest. Vi mødes kl. 13,00 - tilmelding.
Aktiviteterne afholdes på Engumhus og starter
kl. 14.30 og slutter kl. 16.30, hvis ikke andet
er meddelt.

Onsdag den 21. april
Møde ved Johan Schmidt-Larsen,
Fredericia. Emne: ”Jagten på lykken”.
Onsdag den 28. april
Møde ved Carsten Dalsgaard, Daugaard.
Emne: ”Større herlighed, mindre pragt”.
Onsdag den 5. maj
Møde ved Carsten Dalsgaard, Daugaard.
Emne: ”Større herlighed, mindre pragt”.
Onsdag den 19. maj
Møde ved Pastor Heinrich Pedersen, Nørup.
Emne: ”Guds kærlighed”.
Onsdag den 2. juni
Møde ved Frank Kristensen, LTC Ødsted.

Der er altid plads til en til.

Formand Sigrid Nymand
Tirsbækvej 24, Assendrup
Tlf. 75 89 50 76

Onsdag den 23. juni
Sct. Hans

Med venlig hilsen
Anne Grethe Jakobsen

april maj juni
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Engum Skole
Orientering
Mon ikke foråret snart kommer til Engum Skole
med sol og varme?
Vi synes alle, vinteren har været både hård og
streng, men heldigvis har der her på skolen
været masser af anledning til, at eleverne har
kunnet boltre sig med leg i sneen.
Inden døre er der blevet arbejdet godt på alle
klassetrin. På de yngste er der især arbejdet
intenst med læsetræningen og på de ældste, har
der bl.a. været gennemført avisprojekter med
fokus på madens vej ” Fra jord til bord ”
Der har været tid til både vinterferie og fastelavn.
Igen i år havde elevråd og skolens lærere i fællesskab skabt en rigtig god og sjov fastelavnsfest.
Masser af udklædning, fastelavnssang og ikke
mindst tøndeslagning og kåring af kattekonger
og dronninger. Man må jo konstatere, at tønder
i dag ikke er så holdbare, som dem mange af os
kender fra barndommen! Det tog ikke mange
minutter at banke katten og tønden til pindebrænde….men pyt der var jo en lille portion slik
at samle op, og efterfølgende boller som elevrådet selv havde bagt. Super god fredag.
Snart venter skolehjemsamtaler og kommende
påskeferie. Her på skolen er der tradition for, at
påsken markeres både på bibliotek, med konkurrencer på påskeklip og gækkebreve, men
også i samarbejde med Engum Kirke, hvor
skolens elever i dagen 22 -25 marts er budt til
arrangement i præstegården og kirken omkring
påskefortællingerne. Tak til Birthe Nielsen og
Inge Marcussen for det gode initiativ.
Lad mig slutte ved begyndelsen. Ved årsskiftet
fik vi sagt farvel og tak til Grete Kok for mange
års tro tjeneste som viceskoleleder. Engum
Skole var vært ved en velbesøgt reception for
Grete, hvor gæsterne både blev underholdt og
beværtet. Grete fik sagt farvel, og der blev sunget
og holdt taler. Alt i alt en rigtig god og stemningsfyldt dag for både Grete og os andre.
Siden denne begivenhed er det efter en lang
og dybdegående rekrutteringsproces lykkedes
os at finde Gretes afløser. Valget faldt på Anne
Kirsten Frøkjær, der starter hos os umiddelbart
efter påskeferien. Anne Kirsten kommer fra en
14

lignende stilling med flere års erfaring som viceskoleleder. En nærmere præsentation kan læses
i dette nummer af Sognebladet.
Vi glæder os rigtig meget til det fremtidige samarbejde, hvor noget af det første der venter, er
det forestående skolebestyrelsesvalg, samt
ledelsesteamets og personalets er planlægningen af næste skoleår.
Husk altid at tjekke Engum Skoles hjemmeside
www.engum-skole.dk  for nyheder.
Med ønsket om et dejligt
nært forestående forår.
Peter Madsen Boutrup, skoleleder

Præsentation af Anne Kirsten Frøkjær
Jeg ser frem til, at jeg skal trække i ”arbejdstøjet”
for Engum Skole og Engumhus.
Tirsdag den 6.april tiltræder jeg stillingen som
Viceskoleleder og afdelingsleder efter Grethe
Kok.
Hvem er jeg:
Jeg hedder Anne Kirsten Frøkjær er 49 år. Gift på
16. år med Kristian der er landbrugsassurandør
i Top Danmark.
Jeg har to drenge på 22 og 23 år, der begge bor
og arbejder i Vejle. Sammen har vi to piger på 14
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år, der går i 8. klasse på Thyregod Skole. I vores
fritid driver vi en lille kennel med opdræt af jagthunde – Gordon Setter og Ruhåret Gravhund.
Vi er bosiddende i Vonge, nord for Vejle, men
jeg er oprindeligt fra Viborg.
Jeg kommer fra en lignende stilling på Øster
Nykirke Skole i Vonge. Her har jeg været ansat
i godt 10 år, hvoraf de 3 år er som Viceskoleleder.
Jeg har snart været lærer i 25 år, hvoraf de 10 år
var som efterskolelærer på Hald Ege Efterskole

ved Viborg.
Jeg glæder mig til, at kende Engum- og Engumhus Skolens hverdag og aktivt tage del i den.
Med håbet om et godt og udviklende samarbejde med både elever, forældre, kollegaer, samt
Engum Sogn, om vores fælles skole, sender jeg
en venlig hilsen.
Anne Kirsten Frøkjær.

SJÆLDENE GÆSTER I ASSENDRUP - den hårde vinter bød på sjældne gæster i Assendrup, en flok
grågræs slog sig ned på en mark, hvor lidt grønt tittede op gennem sneen.
april maj juni
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Aktivitetskalender
APRIL
7. 14.30-16.30 Onsdagsklub
14. 10.00-17.00 Onsdagsklub, forårsudflugt
14.
IM møde
21. 13.00 Onsdagsklub, forårsfest
21.
IM møde
28.
IM møde
MAJ
5.
19.

IM møde
IM møde

JUNI
2.
10.-13.
23.
Uge 27

IM møde
Sportsfest i Engum
IM Sct. Hans
Fodboldskole, årgang 1997-2003

Deadline
sidste frist

for indlevering
af stof til næst
e
nummer er

tirsdag DEN
8.
JUNI 2010
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:
hhh@hedensted
-avis.dk

