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2

Seniorfodbold
Det blev til en "godkendt" 3. plads i forårs-
sæsonen set i lyset af at det ikke har været 
det samme hold, vi har stillet med i 2 kampe 
i træk.
Vi har ikke kunnet rykke op i denne sæson, 
men det kan vi i efteråret, så nu er det om at 
få samlet en fast stamme af spillere til serie 5 
holdet. Til dette skal vi have nogle unge spillere, 
som kan erstatte vores ellers så rutinerede 
oldboys spillere   (som har haft det lidt hårdt 
i foråret med alle de kampe - 2 om ugen!).  
Så hvis I kender nogle, så tag dem med til 
træning.
Jeg kunne godt tænke mig et feedback på 
hvad I synes kunne være optimalt med hensyn 
til træningstider? Skal det kun være 1 gang 
om ugen? Skal det være om mandagen kl 19 
(1 time før oldboys hygge spillerne kommer) 
?? Hvem skal træne os (er der nogle der er 
interesseret) ??
Skriv til mig på michael@wilhardt.dk og kom 
med nogle forslag til ovenstående.

Michael	Wilhardt 

Det forventes, at Engum UI også i år afvikler 
et træningsstævne for seniorhold, som optakt 
til efterårssæsonen.
Nærmere omkring deltagere og spilletidspunk-
ter vil kunne ses på EUI´s hjemmeside: www.
engum-ui.dk.	

Oldboys, Senioroldboys
og motionsfodbold:
Der trænes mandag kl. 20.00 – 21.30 for alle 
som har lyst til at spille lidt fodbold uden det 
store behov for at træne løbemønstre mv.
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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. 2060 5885

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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Der er tilmeldt 3 hold i DGI´s turneringer. Se 
nærmere under	www.infosport.dk. 
Senioroldboysholdet skal deltage i Landsme-
sterskaber i weekenden den 5. – 6. septem-
ber.

Dameseniorfodbold:
Foråret startede lidt sent, da trænersituatio-
nen var uafklaret. Men da først Leslie Krivaa 
kom til som træner kørte det mere på skin-
ner. Der er nu en større gruppe spillere til 
holdet og sejrene er også kommet i flertal i 
dette forår.
Holdet forsætter træningen efter sommer-
ferien med start tirsdag den 11. august kl. 
19.00 – 20.30, så du kan stadig nå at komme 
med. 

Ungdomsfodbold
En hektisk forårssæson er nu afsluttet. Der 
har været rigtig mange spillere på Engum 
stadion i løbet af foråret. Dels til de alminde-
lige træningsaftener, dels til fællestræninger, 
dels til de almindelige turneringskampe, dels 
til stævnerne. Trænerne har også haft travlt 
udover træningen er der brugt en del tid på 
kursusaktivitet, så det i forvejen meget kvalifi-
cerede trænerteam er blevet endnu bedre. 
Trænerne er også gode til at bruge og hjælpe 
hinanden, hvilket skaber en god stemning såle-
des at vi alle har lyst til at være med. Dette 
betyder også at der faktisk er kommet flere 
trænere til, hvilket også har været nødvendigt, 
da der også er kommet nye spillere til.
Holdene og trænerne fortsætter stort uæn-
dret efter sommerferien. Det er kun med hen-
syn til kampene, at der sker ændringer. JBU´s 
turneringer for ungdom følger nu SAS-ligaen, 
så der starter en ny turnering efter sommer-
ferien. Dette betyder, at alle hold rykker en 
række op. Årgang 2003 bliver U7, årgang 
2002 bliver U8 osv. Du kan tjekke de tilmeldte 
hold og kamptidspunkterne på www.jbu.dbu.
dk – søg på Engum.
De enkelte trænere meddeler selv, hvornår 
efterårets træning starter.
Der vil også løbende komme informationer fra 
de forskellige trænere på vores nye hjemme-
side www.engum-ui.dk. Følg jævnligt med på 
siden om nye oplysninger.

Legefodbold
For det helt små fodboldspillere starter lege-
fodbold efter sommerferien. Holdet er for 3-4 
årige og en introduktion til fodbold. Børnene 
møder op med forældre, hvorefter Søren Søn-
derskov står for instruktion mv. Tidspunktet 

er mandag kl. 16.30. Flere oplysninger efter 
sommerferien.

Fællestræninger
Det forventes at forårets succesrige fælles-
træninger fortsætter til efteråret. Fællestræ-
ningerne er for alle interesserede ungdoms-
spillere i Engum UI. Fællestræningerne vil 
fokusere på teknisk træning med forskellige 
tekniske øvelser, hvor det til sidst er muligt 
at erhverve et teknikmærke. Tidspunktet for 
efterårets fællestræninger meddeles af træ-
nerne ved efterårets træningsstart

Øvrige aktiviteter
Der har i foråret været et usædvanligt højt akti-
vitetsniveau udover den almindelige træning og 
de almindelige kampe. Flere hold har deltaget 
ved forskellige andre klubbers sportsfester. To 
hold har deltaget i Djurs Sommerland Cup. Fire 
hold har i år været til stævne hos vor tyske 
venskabsklub Sørup IF. Med forældre deltog 
mere end 50 på denne tur.
Også i år var der fodboldskole i Engum. 68 
deltagere har forhåbentlig haft en rigtig god 
uge. (skolen er først afviklet efter bladets dead-
line.)

Dommere til ungdomskampe
Engum UI skal selv dømme alle hjemmekam-
pe for vore yngste ungdomshold. Jeg hører 
gerne fra fodboldinteresserede forældre, som 
vi påtage sig at dømme enkelte kampe. Ken-
der 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 kontingentforhø-
jelser. Kontakt derfor Claus Brødsgaard, tlf. 
7589 6737.

Er der spørgsmål eller andet vedrørende fod-
boldafdelingen kontakt da følgende:
Oldboys og senioroldboys: 
Claus Brødsgaad, 7589 6737
Senior:     
Michael Wilhardt, 2060 5885
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.
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EDB-løsninger af enhver art.

Horsensvej 584 - 7120 Vejle Ø - Tlf. 7589 6122 - Fax 7589 6054

Bytorvet 30 . Hedensted

ALTID RENE

Nettopriser
- på benzin og diesel
- men også på DAgLI’vARER

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

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

Tømrermester 
Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

Tilbygning • Renovering • Køkken • Bad
Gulv • Vinduer • Døre

7674 4015
el-service ·  installation

bygningsvedligehold
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
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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 tennis-
bane, hvor der er god plads til nye medlemmer. 
Nye medlemmer kan henvende sig til Torben 
Qvist på tlf. 7589 6062.

Vinteraktiviteter 2009/2010
Håndbold:
Der er træningsstart for seniordamer tirsdag 
den 1. september kl. 20-22 og torsdag den 3. 
september kl. 18-20 for herresenior.
Kontaktperson:
Ib Langkjær, tlf. 7589 6211.

Gymnastik
Nærmere herom senere.
Kontatkperson Jette Sparvath, tlf. 7589 
6789.

Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirke-
bakkehallen. Derudover er der mulighed tider 
i gymnastiksalen på Engum Skole. For tildeling 
af tider skal Peter Rothausen kontaktes på tlf. 
7589 5291.

Familiesvømning
Igen i år vil der være familiesvømning i Kirke-
bakkeskolens svømmesal hver fredag fra kl. 
16.00 til 18.00. Start ca. 1. september. Kon-
takt Jesper Christensen på tlf. 7589 6181 
for nærmere oplysninger.

Sommerfesten 2009
 Traditionen tro startede sportsfesten/som-
merfesten med Engumløbet torsdag aften. I 
modsætning til de foregående år var der i år 
lagt op til regn og rusk, hvilket så sandelig 
holdt stik. Ikke desto mindre blev der igen i år 
sat deltager rekord med 324 tilmeldte, hvoraf 
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300 gennemførte. Kirsten og Tom Sørensen 
styrede, sekunderet af frivillige hjælpere med 
vanlig sikkerhed afviklingen af de 2 distancer 
på 3,6 og 10 km., der blev skudt igang af 
viceborgmester Arne Sigtenbjerggård. 
Trods tørvejr fredag under afviklingen af gade-
fodboldturneringen var vejret med blæst og 
kølighed nok den største modstander på og 
udenfor banen. Med smittende humør, tacklin-
ger, mål kunne de tilmeldte hold byde på  god 
underholdning helt  frem til finalen, der blev 
vundet af Engumvej.
I år har både optakten til og afviklingen af som-
merfesten været præget af arbejdet med at 
færdiggøre multibanen.  Lørdag kunne initia-
tivgruppen bag multibanen i forbindelse med 
en festlig indvielse med stolthed overdrage 
denne til E.U.I., skole, SFO og os alle.  Det 
fælles fodslaw og initiativ i vort lokalsamfund, 
der ligger til grund for multibanen, kom også til 
udtryk i forbindelse med indvielsen, hvor lokale 
kræfter, talere, sangerinde og kagemand var 

den festlige afslutning på selve indvielsen, der 
blev foretaget af Claus Brødsgaard og spillere 
fra EUI og VB.
Næppe var multibanen indviet før den dannede 
ramme omkring opvisning af et hold spring-
gymnaster fra Thyregod/Give/Brande på vej 
til DGI-landsstævne i Holbæk. En fejende flot 
opvisning!, der afdækkede en af den nye mul-
tibanes mange muligheder. Initiativgruppen 
og den nye multibane fik ydermere velfortjent 
bevågenhed, idet Tv-Syd midt under det hele 
dukkede op for at lave et indslag om multibanen 
og  et interview med Martin Hjorth Jensen.
Sideløbende med serie 5-kampen mod Grejs, 
der endte uafgjort, var Grethe og Preben Kok 
sammen med Peter Rothhausen på en nok 
så vanskelig opgave som dommere i konkur-
rencen med de indleverede lagkager. Preben 
Koks søde tand forstod at skelne glasur fra 
flødeskum, så en værdig vinder kunne findes.
Herefter forsvandt kagerne som dug for solen 
i forbindelse med bortsalg. De af børnene, der 
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ikke var til lagkage , benyttede sig af mulighe-
den for en gratis ridetur.
Lørdagens arrangementer, de aktive, publikum 
og frivillige hjælpere nød godt af det gode vejr, 
der smittede positivt af på den gode stemning 
under festen i teltet om aftenen.
Traditionen tro startede søndagen med flag-
hejsning, sang, kaffe og rundstykker til de 
fremmødte. Derpå indtog et charmerende 
mylder af drenge og piger, ledere og foræl-
dre alle fodboldbaner, for at afvikle den store 
fodboldturnering, som Claus og trænerteam 
havde stablet på benene. Stævnet og børnene 
prægede søndagen med smittende humør og 
masser af fodboldspil. Alle fik som belønning 
herfor overrakt en medalje , og trætte kunne 
børnene tage hjem efter et meget vellykket og 
velbesøgt stævne. 
Som adspredelse under fodboldturneringen 
bød søndagen på et par anderledes indslag 
i form af et meget vellykket besøg af Falck, 
der fremviste nyeste ambulanceudstyr. Udsty-
ret kom akut i anvendelse, da en af de små 
fodboldspillere fik en næsestyver med masser 
af blod. I ambulancen blev han hurtigt gjort 
spilleklar igen. Endvidere var der mulighed for 
måling af blodtryk og blodsukker, hvilket faldt i 
god smag hos publikum.
Sidste arrangement gik rent ind hos både 
store og små. Her fortalte hundefører hos 
politiet Peter Norup om hundetjenesten og 

fremviste færdigheder hos sin 10 år gamle 
politihund. Længe vil der blandt børnen blive 
talt om den søde lille hundehvalp på 8 uger, 
som Peter Norup derpå viste frem og lod løbe 
frit rundt. Som et blødt lille krammedyr for-
svandt den gang på gang i vrimlen af børn, et 
herligt punktum på en indholdsrig og spæn-
dende sommerfest, som vi i lokalområdet kan 
være stolte af. Vi har endnu engang ved hjælp 
af masser af frivillig arbejdskraft - og tak herfor! 
- vist, hvorledes vi sammen evner at løfte i flok.  
Som et bevis herpå var det store telt pakket 
sammen og sportspladsen ryddeliggjort et par 
timer efter sidste dommerfløjt!!
Til slut en stor tak til vore sponsorer i forbin-
delse med sommerfesten: OK Bredballe Han-
delsplads, Jyske Sparekasse, Hobby, Meinert 
trend of time, Sportigan Hedensted, Expert 
Mølholm Radio, EM-data, Løberen, Vejle Bold-
klub, Michael Larsen og Hotel Munkebjerg.
 
Udover  Sankt Hansaften ved Ulbækhus med  
båltale af borgmester Leif Skov, der blev afvik-
let den 23. juni, arbejder EUI med endnu et 
arrangement i sommerhalvåret i form af en 
træningskamp mellem VB og Fredericia i 1. 
Div. på Engum Stadion lørdag den 1. august. 
Mere herom senere.

Gunnar	Skibsholt
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VVS-installatør

Kaj Hansen

Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44

fyr og flamme’
varmt og godt’

D E N N E  P L A D S

E R  L E D I G  F O R

din

annonce

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

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

EL-INSTALLATIONER
• Nybygninger   • Tilbygninger
• Reparationer  • EDB-installationer
• Hurtig og sikker service
• Salg og service af hårde hvidevarer

DAUGÅRD EL A/S
Gl. Vejlevej 9 
8721 Daugård 
Tlf. 75 89 52 22

- Deres el-installatør
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Papegøjetang

Altankasse

Autoværn
Ballonskipper

De fleste ord kan bruges i stedet for tak, bare du anerkender de frivilliges enorme indsats i dansk idræt.
Det er hovedbudskabet i Danmarks Idræts-Forbunds store takkekampagne til de frivillige i dansk idræt.

Vi i Engum UI vil også gerne anerkende de frivillige.
Der skal derfor lyde en 

STOR TAK
til de forældre, trænere eller unge mennesker, der har bidraget ved sommerfesten, 

enten i vores boder eller på anden måde lagt arbejdskraft samt energi
i afviklingen af sommerfesten. 

Uden jer blev der ingen sommerfest.

Selve forarbejdet med at finde 90 frivillige 
hjælpere, har i år været meget svært. Flere 
familier har været på over flere dage. Der er 
blevet forsøgt ringet rundt til samtlige med-
lemmer, hvilket i alt er ca. 300 husstande, over 
2/3 har desværre takket Nej til en frivillig vagt.
Dette bringer Engum Ungdom og Idrætsfor-
ening i den vanskelige situation, at vi er nødt 
til at overveje antallet at salgssteder/boder og 
omfanget at vores sommerfest.  

Bestyrelsen har overvejet hvilke tiltag der 
kunne lette denne søgen efter frivillige.
Bestyrelsen har overvejet forslag om kontin-
genthævning , udlevering af tvunget bod 
tid og andet. Hvad konklusionen bliver taler 
bestyrelsen sig til over efteråret.

Men endnu engang vil vi fra EUI's side
sige TAK, til alle de frivilliges
for deres indsats og  fortsat god sommer.
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                - det er nærliggende
HØFFNEr - 8721 daUgÅrd

 Brænde
Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning

Henvendelse Erik Breth, tlf. 7589 5044 eller 2124 2344

Støt
annoncørerne

- de støtter os!



Stemme og stemning i Engum.
Multibane indvielse
Fuglene i omegnen af Engum stadion tog sig 
en pause lørdag middag. Vinden blæste frisk 
fra vest og trak mindre skyer, i et rask tempo 
henover den blå himmel. Solen gjorde sit bed-
ste for at varme kroppene på den store stem-
ningsfyldte folkemængde, som var stimlet 
sammen for at overvære åbningsceremonien 
af Multibanen, alt imens Eva Sun Nyo med en 
smuk og mild sangstemme fyldte luften med 
en hyldest til vor fælles jord med sangen ”What 
a wonderful world”
Det var lørdag den 13. juni, kl. 12.22. Forud 
for dette tidspunkt havde næstformanden i EUI  
Gunnar Skibsholdt budt velkommen og VB-spil-
leren Marc Pedersen havde netop til stor jubel 
hos den fremmødte folkemængde, afsluttet 
den officielle åbning af Multibanen, ved med et 
halvt liggende vristspark, at sende en fodbold 
henover det udspændte røde bånd. 
Herefter fulgte første taler som var Peter Sep-
strup fra Udviklingssekretariatet i Vejle Kom-
mune. Han ønskede lokalsamfundet tillykke 
med banen og takkede for at Vejle Kommune 
nu var blevet en Multibane rigere. Han hæf-
tede sig endvidere ved det veludførte arbejde 
og understregede, at Multibanen var et godt 

eksempel på, hvordan kommunen ønsker at 
støtte og arbejde sammen med lokalsamfun-
dene. 
Støtte og opfordringer kom der også mange af 
fra dagens anden taler Hans Christensen som 
er næstformand i landsforeningen ”Landsby-
erne i Danmark”. Hans Christensen er en ægte 
ildsjæl, og har en stor del af æren for, at Højen 
fik sit Multihus. Han opfodrede til at kæmpe for 
den Multihal, som vi ønsker os i Engum. 
Sidste taler var Martin Hjort Jensen, der  på 
vegne af initiativgruppen takkede entreprenør 
Thorkild Jensen for veludført arbejde, samt 
rettede en tak til de omkringliggende naboer 
for deres velvilje til at indgå i dialog med grup-
pen omkring banens beliggenhed. 
Pegefingeren løftede han dog også, med 
bemærkning om, at det nu er alles ansvar at 
passe på banen.
Åbningsceremonien blev afsluttet med Engum-
sangen der blev akkompagneret af lokale musi-
ske kræfter. Efterfølgende var der 2 meter 
kagemand til alle.

På initiativgruppens vegne, vil jeg gerne rette 
en stor tak til alle der har støttet projektet 
samt de frivillige, der gav en hånd med til selve 
udførelsen af  banen.

11



12

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

Vil du købe/leje TV, video eller
parabol, så få et godt tilbud fra
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Jens	Økter.

Sort og Hvidt
Sort og hvidt - hvad er det ? Åh ja det er måske 
alt og intet. Jeg kommer til at tænke på livet,  
vi der oplevede krigsårene som unge, vi så vel 
livet som sort og hvid, vi har  lige som meget 
svært ved at slippe den tid igen, den satte  så 
dybe spor i vore sind, at vi nok aldrig - aldrig 
vil glemme den. Vi har lige passeret 4. maj for 
64sindstyvende gang siden befrielsen, man 
skulle synes at nu måtte det snart være nok, 
men stadig kommer der artikler op i aviser 
og blade og vi bliver stadig mindet om tiden 
fra den gang.
Det er også et stort område -  så stort, at vi 
nok aldrig- selv i historien - får sluppet det helt. 
En lovløs tid i et demokrati er en meget farlig 
tid, og når man så forsøger at give love med 
tilbagevirkende kraft, må det gå galt.
Krig er en frygtelig ting. Jeg har lige læst en 
artikel om to sydslesvigske brødre, der blev 
tvunget ind i krigen på tysk side, ( de boede jo 
i Tyskland, men deres sindelag var ikke på tysk 
side), de fortæller om deres frygtelige lidelser 
på østfronten ved Stalingrad og Sevastopol. 
”Vi er her endnu” siger Peter og Hans – og de 
skænker kaffe. 
De fortæller om deres far, der havde været 
med i den første verdenskrig,  han var altså 
også kommen hjem. Han sagde om forholdet 
til tyskerne : ”Nu skal vi ikke blive ligeså slemme 
som de var. Det var ikke godt, hvad de gjorde, 
-  men de var gode nok”. Brødrene er stolte 
over, at de efter krigen havde været aktive i det 
Sydslesvig, hvor fjende blev til ven, og strid til 
samarbejde – på trods og alligevel.
Det er i hvert fald et bevis på, at kan vi sam-
arbejde, så slås vi ikke med våben. Nu har 
EU samarbejdet fungeret i mange år, trods 
megen kritik ( mere eller mindre berettiget), 
og vi har vel nu haft den længste periode i 
Europas historie uden indbyrdes  krig. Det må 
vi glæde os over og arbejde videre på. Når så 
stor en opgave skal løses, skal det have sin 
tid, mange vaner og traditioner skal ændres, 
der kan godt gå generationer, men vi har trods 
alt  meget tilfælles.
Nå nu render tasterne vist fra mig, jeg kom 
ind på et sidespring, jeg ville skrive lidt om de 
forskellige holdninger, den danske befolkning 

havde i krigsårene og deres følger. 
Regeringen og nok flertallet af befolkningen, 
var meget eftergivne over for besættelsesmag-
ten, det gjorde, at vi slap for megen ødelæg-
gelse på ejendom og produktionsmidler, men 
vor ære og vor samvittighed led et alvorligt 
knæk, jeg synes - vi ligesom var rendt fra vort 
ansvar, vi stak  hovedet i busken og lod  de 
andre betale prisen for krigens følger. .Man 
kan jo heller ikke afruste og sende soldaterne 
ud i marken, og nægte dem at grave sig ned, 
når man ved at fjenden kommer.

Men efterhånden som krigen trak længere og 
længere ud, fik vi også en del af  følgerne at 
mærke, dels blev der skabt en undergrunds 
bevægelse, det var kommunisterne, der var 
først med sabotage grupper ( BOPA).  Dels blev 
den illegale presse mere og mere omfattende.  
Frihedsrådet blev dannet, man vidste de var 
der, men ikke hvem der var med. Havde det 
været officiel, havde tyskerne snart fået dem 
arresteret. Jernbanesabotagen blev også 
mere og mere omfattende, på et tidspunkt 
havde tyskerne vagtposter placeret med to 
hundrede meters mellemrum, langs hele den 
jyske længdebane fra grænsen  til Skagen, det 
bandt mange soldater og efterhånden som de 
allierede ”klemte” tyskerne mere og mere, blev 
det  hovedsagelig store drenge, der fik deres 
første soldatertid her og gamle soldater, der 
måske trængte til rekreation fra de fuldstæn-
dig umenneskelige vilkår, de havde på den rus-
siske  front.. Men de var nødt til at holde forsy-
ningslinien til troperne i Norge åben, ellers var 
de blevet lukket inde, lige som russerne gjorde 
med de tyske tropper ved Stalingrad. 
Den anden  gruppe danskere var de, der meld-
te sig til ”Frikorps Danmark”, og gjorde tjeneste 
i den tyske hær. De blev bl.a. sendt til østfron-
ten. Jeg havde en fætter, der alle dage havde 
været meget betaget af Hitler og den nazisti-
ske bevægelse, den familie var meget atypisk, 
de valgte et ståsted og gik så ind for det. En 
var Socialdemokrat, en Radikal, en trestykker 
var Venstremænd og så Ejner, der var Nazist, 
de havde nogle vældige diskussioner, når de 
samledes om spisebordet der hjemme.
Man var naturligvis bekymret for Ejner, han ville 
kæmpe for sin sag, han meldte sig til krigstje-
neste, kom til østfronten og faldt der. Det var 
hårdt for hans mor og far, men det løste et 
problem med retsopgøret efter krigen. En tid 
efter fredsslutningen, fik forældrene besøg af 
nogle af Ejners kammerater, der var kommen 
tilbage, de ville gerne have lov til at rejse et 
minde for Ejner i deres have. Det var et meget 

ENGUM SOGNS
LOKALHISTORISKE

FORENING



prekært emne, men forældrene syntes ikke 
at de kunne sige nej, det var trods alt deres 
dreng.
For kort tid siden læste jeg nogle erindringer 
fra en, der også havde meldt sig til ”Frikorps 
Danmark” som regeringen om ikke ligefrem  
havde anbefalet, så  godkendte de dog, at 
officererne kunne træde udenfor nummer 
og melde sig til tjenesten. (ellers var det jo 
Faneflugt) Så  da loven med tilbagevirkende 
kraft blev vedtaget, blev han fanget af den 
og domfældt, det har livet igennem været en 
stor belastning for ham, også det, at dem der 
godkendte denne praksis,  ikke fik nogen dom. 
Det er jo en af demokratiets store svagheder, 
dem der sætter retningslinierne, ofte kryber  
udenom, så er der  ingen, der tager ansvar.
Jeg har også fornylig set en udsendelser i fjern-
synet om von Schalburg. Vi  havde et meget 
frygtet terrorkorps også med danskere, der 
havde meldt sig til tjeneste ved værnemag-
ten. Udsendelsen skildrede von Schalburgs 
liv – hvordan han var vokset op ved den rus-
siske adel, men under revolutionen var hans 
familie blevet frataget al deres jordiske gods. 
Moderen voldtaget, forældrene myrdet, han 
undslap, flygtede til Danmark, hvor familien 
havde nogle forbindelser, og han måtte i en 
meget ung alder forsøge at klare sig ved hjælp 
af de kontakter familien havde her i landet. 
Her  voksede han op, aftjente sin værnepligt 
ved Livgarden, hvor han blev officer, men  hele 
livet igennem blev han ved med at nære et 
meget stort had til kommunisterne, men han 
var slet ikke nogen voldelige natur. Vel på grund 
af sit had til kommunisterne, meldte han sig til 
tysk krigstjeneste  og blev sendt til østfronten, 
hvor han vandt megen hæder på slagmarken. 
Han faldt i et slag ved Svastopol, hans tyske 
overordnede ville gerne hædre ham og derfor 
opkaldte de et korps efter ham. At det blev 
det mest berygtede terrorkorps i Danmark, 
var slet ikke i hans ånd.
Mange i Danmark var  ikke i stand til at tage 
stilling til deres holdning, men efter som krigs-
lykken for de allierede vendte, gled deres sym-
pati  mere og mere over til de allierede og 
ved kapitulationen var de fleste sympatier på 
allieret side. Så efter  kapitulationen, så vi både 
frihedskæmpere og fritidskæmpere, men da 
var det også omkostningsfrit.

Der blev naturligvis også begået fejltagelser, 
både de alvorlige med forkerte stikkerlikviderin-
ger, men også med vurderinger af folks hold-
ninger, folk der blev sat i bås, fordi de  ikke lagde 
skjul på deres sympatier, men aldrig kunne 

drømme om at angive deres medborgere, så 
når de blev mødt med  et  påmalet  hagekors 
og  en oversavet flagstang den femte maj, så 
var det ”meget grove drengestreger”. For i 
et demokrati har man frihed til at have sine 
meninger, og udtrykke dem, men naturligvis 
under hensyn til gældende lov.
Nej livet er ikke bare sort og hvidt, der findes 
rigtig mange mellemnuancer, for vi kender ikke 
altid de rette forhold. Derfor må man ikke i 
et demokrati,  give love   med tilbagevirkende 
kraft, selv om folkestemningen kræver retfær-
dighed, for det får man ikke efter en lovløs tid. 
Men naturligvis skal de  grove overtrædelser 
straffes.

Med	disse	betragtninger
ønsker	Lokalhistorisk	Forening

sine	medlemmer	en	rigtig	god	Sommer.

Skoleåret 2008-09 er slut. Børn og personale 
er taget på velfortjent sommerferie. Traditio-
nen tro sluttede vi året af med en forrygende 
alternativ uge, der i år stod i Naturens tegn. 
Der blev dystet i sport, malet kæmpebille-
der i naturen, undersøgt insekter og meget 
andet. Humøret var højt og vejret rimeligt. 
Der blev arbejdet både hjemme og på ture. 
Besøg vores hjemmeside for at se billeder fra 
disse dage. Skoleåret har endvidere budt på 
mange spændende begivenheder og masser 
af læring. Vi husker tilbage på skolefest med 
5. klasses forrygende underholdning. Vores 
forsøgsundervisning med ”Kunst, design og 
håndværk” i 4. & 5.klasse har været og er 
stadig et spændende nyt tiltag på Engum 
Skole. Projekterne har varieret fra design af 
”Kongespil” til større husprojekter under stor 
mediebevågenhed. Børnene er vilde med det 
de laver. Her bliver tænkt kreative og innovative 
tanker, der alle omsættes fagligt i forhold til de 
involverede fag. Det kommende skoleår byder 
på nye udfordringer også her.
Inden efterårsferien deltager vi et større pro-
jekt ” Spotlightfestival”, hvor vi fra 0. – 6.klasse 
kaster os ud i spektakulære projekter sam-
men med gøglere fra Cirkus Krone, samt den 
internationale kendte landskabskunstner Alfio 
Bonanno. Alt dette komme vi til at fortælle 
meget mere om i både ord og billeder på vores 
hjemmeside.
Inden vi starter igen i skole onsdag d. 12. 
august 2009, skal vi på personale-siden både 
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sige farvel og goddag. Else Margrete Munk 
går på pension og i hendes sted har vi ansat 
Line Blicher som ny børnehaveklasseleder. Vivi 
Blachgaard blev færdig som lærer, og har fra 
næste skoleår fået ansættelse på Thyregod 
Skole. Merete Barrit Hansen har efter to år 
på Engum Skole søgt nye udfordringer. Engum 
Skole har således ansat Rikke Sønderskov bl.a. 
som Engum Skoles nye musiklærer og senest 
Henriette Faaborg som afløser for Merete. 
Vi ønsker alle henholdsvis farvel og god vind, 
samt til nye ansigter hjertelig velkommen til 
Engum Skole. Nærmere præsentation følger 
i vores informationsblad, der udleveres til bør-
nene ved starten på det nye skoleår.
Vi glæder os til at se alle igen efter ferien… 
måske til en dyst på Engum Sogns nye Mul-
tibane, som vi glæder os rigtig meget til at 
benytte i skolens dagligdag.
Med venlig hilsen

Peter	Madsen	Boutrup,	Skoleleder.

August
Onsdag d. 12. Arbejds- og hyggeaften.
Onsdag d. 26. Familieaften.

September.
Onsdag d. 2. Møde v. Missionær
 Knud Dalsgaard Hansen.
Onsdag d. 16. Møde v. Christina og
 Simon Nøddebo Balle
 fra Spedalsk missionen.
Onsdag d. 23. Møde v. Pastor
 Heine Holmgaard.
Onsdag d. 30. Høstfest v. Helga Dalgaard.

Mvh:	Anne	Grethe	Jakobsen

Program
Efter en forhåbentlig god og lang sommer 
stater vi igen  
 
16. september:
Generalforsamling  
23. september:
Efterårsudflugt.
Starter fra Engumhus kl. 11.00.
Turen vil gå til Sønderjylland - Sønderborg, 
Gråsten.

Vi finder et sted at spise varm mad og der 
vil være kaffe senere.
Hjemkomst?  Vi håber på godt vejr. 
Tilmelding senest 16. september. 
 
30. september:
Bankospil (Husk pakke til ca. 20 kr.)

Aktiviteterne afholdes på Engumhus og  star-
ter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00 hvis ikke 
andet er meddelt.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
 

Formand	Sigrid	Nymand,
Tirsbækvej	24,	Assendrup,	

tlf.	75	89	50	76.

Orientering
Så blev det igen sommerferietid. Børnene har 
i juni været på sommerlejr sammen med Bred-
balle Gruppe. 
Der ca. 7 børn der møder op til møderne, og 2 
som er med blandt de større børn i Bredballe. 
Det er de rigtig glade for.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at aktivite-
terne ved vores spejderhus ikke er så store 
i øjeblikket.
Vi har blandt lederne og i gruppen derfor beslut-
tet, at der ikke startes op i Engum Gruppe 
efter sommerferien. Lederne fortsætter som 
ledere i Bredballe, og de vil selvfølgelig gerne 
have børnene med, og gerne mange flere.
Det bliver bedre for lederne at få et fællesskab 
med andre ledere, og for børnene bliver der 
mulighed for mange flere spændende aktivi-
teter.
Økonomisk set kan en spejdergruppe heller 
ikke overleve, når vi ikke er flere, da det kom-
munale tilskud bortfalder.
I praksis vil der nok komme til at ske det at 
gruppen stilles i bero i indtil 3 år. Det betyder, 
at når eller hvis der kommer en flok ledere der 
har lyst til at drive spejderarbejdet videre, så 
åbnes gruppen igen.
Hvad der skal ske med huset er endnu uvist. 
Vi vil meget gerne beholde det i Engum som 
en form for aktivitetshus og senere igen som 
spejderhus, men der mangler en økonomisk 
løsning på dette.
Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt at skulle tage 
så drastisk et skridt, men vi ser i øjeblikket ikke 
andre muligheder.

På	gruppens	vegne:	Erik	Skjøth	Sørensen
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AktivitetsKalender
august
	 1.	 	 Træningskamp	1.	division
	 	 	 Vejle	Boldklub	-	FC	Fredericia
	 2.	 	 Engum	Cup,
	 	 	 seniorfodboldstævne	starter
	11.	 19.00	 Træningsstart	fodbold
	 	 	 seniordamer
	12.	 19.30	 IM	møde
	26.	 19.30	 IM	møde

september
	 1.	 20.00	 Træningsstart	håndbold
	 	 	 seniordamer
	 2.	 19.30	 IM	møde
	 3.	 18.00	 Træningsstart	håndbold
	 	 	 seniorherrer
	16.	 14.00	 Onsdagsklub
	16.	 19.30	 IM	møde
	23.	 11.00	 Onsdagsklub
	23.	 19.30	 IM	møde
	30.	 14.00	 Onsdagsklub
	30.	 19.30	 IM	møde

DeaDline
sidste frist

for indlevering
af stof til næste

nummer er
tirsdag dEN 8.sEPtEMBEr 2009
Materiale til bladetbedes sendt på E-mail:hhh@hedensted-avis.dk


