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seniorfodbold:
Serie	5	fortsætter	uændret	efter	sommerferien	
i	serie	5.	Med	den	nye	turneringsstruktur	med	
op-	og	nedrykning	hvert	halve	år,	kan	holdet	dog	
hurtigt	komme	i	serie	4,	hvis	den	fine	opbakning	
til	 træning	og	dermed	 fremgangen	 for	holdet	
fortsætter.	Den	officielle	træningsstart	til	efter-
årssæsonen	er	mandag	den	26.	juli	kl.	19.00.	Der	
trænes	dog	fortsat	hele	sommerferien	igennem	
hver	mandag	aften.

Optakten	 til	 efterårssæsonen	 indeholder	 som	
sædvanlig	 træningskampe	 i	 Engum	 Cup	 og	
muligvis	 også	 en	 træningskamp	 mod	 et	 tysk	
hold.

Engum Cup:
Engum	UI	afvikler	for	25	gang	træningsstævne	
for	seniorer	som	optakt	til	efterårssæsonen.	Der	
spilles	 indledende	 kampe	 lørdag	 den	 31.	 juli,	
tirsdag	den	3.	august	og	torsdag	den	5.	august.	
Finale	og	placeringskampe	spilles	lørdag	den	7.	
august.	 Der	 er	 gratis	 entre	 og	 normalt	 er	 det	
meget	publikumsvenlig	kampe	med	masser	af	
mål.	Se	nærmere	på	hjemmesiden:
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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Der	er	tilmeldt	2	hold	 i	DGI´s	turneringer.	Se	
nærmere	under	www.infosport.dk.	

dameseniorfodbold:
Dameseniorholdet	har	været	på	stand	by	i	for-
året,	men	forsøger	igen	at	komme	i	gang	efter	
sommerferien.	Leslie	Krivaa	er	stadig	klar	som	
træner,	så	interesserede	kan	kontakte	ham	på	
2459	 5588	 eller	 Annette	 Andersen	 på	 7589	
6189.
	
Ungdomsfodbold
Turneringsåret	er	vendt	for	ungdomsfodbolden,	
så	alle	spillere	skal	spille	en	række	højere	efter	
sommerferien.	Tilmeldte	hold	kan	ses	på	JBU´s	
hjemmeside	www.jbu.dbu.dk	under	 turnerin-
ger,	søg	efter	Engum.

Alle	 trænere	 fortsætter	 efter	 sommerferien	
med	de	samme	træningstider	som	før	sommer-
ferien.	Starttidspunkt	meddeles	af	den	enkelte	
træner.

Øvrige aktiviteter:
Engum	UI	har	i	år	haft	5	hold	med	til	stævne	
hos	 vores	 tyske	 venskabsklub	 Sørup	 IF.	 Med	
forældre	deltog	mere	end	60	på	denne	tur.
Også	i	år	var	der	fodboldskole	i	Engum.	74	delta-
gere	har	forhåbentlig	haft	en	rigtig	god	uge.	
Nærmere	omtale	af	disse	to	aktiviteter	på	hjem-
mesiden	www.engum-ui.dk

dommere til ungdomskampe:
Engum	UI	skal	selv	dømme	alle	hjemmekampe	
for	vore	yngste	ungdomshold.	Jeg	hører	gerne	
fra	fodboldinteresserede	forældre,	som	vi	påta-
ge	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	mel-
der	sig,	bliver	det	nødvendigt	at	bestille	sorte	
dommere	med	deraf	forøgede	udgifter,	som	vil	
resultere	i	kontingentforhøjelser.	Kontakt	der-
for	Claus	Brødsgaard,	tlf.	7589	6737.

Er	 der	 spørgsmål	 eller	 andet	 vedrørende	 fod-
boldafdelingen	kontakt	da	følgende:
Oldboys	og	senioroldboys:
Claus	Brødsgaad,	tlf.	7589	6737

Senior:	 	 	 	 	
Michael	Wilhardt,	tlf.	4071	6903
Ungdom:				 				 	 	
Claus	Brødsgaard,	tlf.		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	kamptidspunk-
ter,	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.

tENNis
Engum	UI	har	en	ganske	udmærket	tennisbane,	
hvor	der	er	god	plads	til	nye	medlemmer.	Nye	
medlemmer	kan	henvende	sig	til	Torben	Qvist	
på	tlf.	7589	6062.
I	begyndelse	af	maj	måned	var	der	inviteret	til	
informationsmøde	om	tennistræning	i	Engum	
UI.	 Fremmødet	 var	 ikke	 overvældende,	 men	
foreningen	har	stadig	en	 instruktør	klar,	hvis	
der	melder	sig	flere	interesserede.

pENtaNQUE
Engum	UI	har	nogle	fine	pentanquebaner	som	
kan	benyttes	af	alle	i	sognet.
Tirsdag	aften	kl.	19.00	er	normal	spilleaften.
Kontakt	Villy	Madsen	
tlf.	7585	2900	-	mob.			2163	4739

ViNtEraktiVitEtEr 2009/2010

gymnastik
I	den	kommende	sæson	ser	det	igen	bedre	ud	
med	gymnastik	i	Engum	UI.	Det	er	lykkedes	at	
finde	et	par	nye	instruktører,	så	der	også	bliver	
et	par	børnehold.	Se	nærmere	på	hjemmesiden	
www.engum-ui.dk	og	på	opslag	på	 skolen	og	
børnehaven.
Desuden	fortsætter	Tina	Mai	med	motionshol-
det	onsdag	aften.

3juli august september



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

v/
Hornsyld
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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



badminton
Engum	UI	har	en	enkelt	træningstime	i	Kirke-
bakkehallen.	 Derudover	 er	 der	 mulighed	 for	
tider	i	gymnastiksalen	på	Engum	Skole.	For	til-
deling	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.	Kontakt	
Jesper	Christensen	på	 tlf.	7589	6181	 for	nær-
mere	oplysninger.

sOmmErFEstEN:
Vejrguderne i kamp
med sommerfesten 2010.
	Vejrudsigten	var	ikke	videre	gunstig	for	årets	
sommerfest	 i	EUI.	Dette	 til	 trods	blev	de	 for-
skellige	aktiviteter	på	Engum	stadion	alligevel	
gennemført	med	stor	succes	takket	være	den	

trofaste	store	opbakning	fra	sponsorer	og	frivil-
lige.	Et	lejet	lyst	og	luftigt	telt	med	fast	gulv	viste	
sig	at	være	en	stor	succes,	ikke	mindst	vejrliget	
taget	i	betragtning.
	 Sommerfesten	 startede	 torsdag	med	det	 tra-
ditionsrige	Engumløb	med	deltagelse	af	ca.250	
løbere.	Løberne	blev	sendt	af	sted	af	borgme-
ster	Arne	Sigtenbjerggaard	efter	en	forudgående	
opvarmning	ledet	af	Annette	Christensen.	Plan-
lægning	og	afvikling	var	som	sædvanlig	i	sikre	
hænder	hos	Kirsten	og	Tom,	der	havde	fine	præ-
mier	til	vinderne	i	de	forskellige	aldersgrupper	
og	distancer.
Fredagens	gadefodbold	blev	forunderligt	nok,	
efter	 dagsregn	 afviklet	 i	 opholdsvejr	 med	 de	
mørke,	truende	skyer	som	kulisse.	Store	og	små	
på	de	respektive	gadehold	gik	med	liv	og	sjæl	op	
i	den	interne	dyst.	Vinderne	blev	Katrinetoften,	
der	som	vej	viste	stort	engagement	ved	at	møn-
stre	hele	3	hold.

5juli august september
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Lørdag	 starter	 traditionelt	 med	 stor	 travlhed	
hos	Betty,	der	fra	morgenstunden	er	i	færd	med	
at	 ophænge	 tombolaens	 mange	 gevinster.	 Et	
festligt	skue	i	klubhuset,	der	tiltrækker	et	stort	
besøg.	I	det	store	telt	præsenteres	det	årlige	over-
skud	fra	lokalområdets	børneværelser.	Lykkes	
det	at	få	afsat	det,	som	man	er	vokset	fra	uden	
at	forkøbe	sig	i	noget	andet?	Ikke	desto	mindre	
bliver	et	evt.	økonomisk	overskud	hurtigt	omsat	
i	klubhusets	slikbod,	sodavand,	vafler	osv.
Lørdagen	bød	på	et	kærkomment	gensyn	med	
politibetjent	Peter	Norups	hundehvalp	fra	sidste	
år,	nu	13	mdr.	gammel,	en	rigtig	teenager-hun-
dehvalp	med	lyst	til	at	gå	egne	veje.	Peter	Norup	
er	både	informativ	og	humoristisk	i	sin	fortæl-
ling	om	oplæringen	af	en	politihund.	Håber	vi	
kan	få	lov	til	at	følge	det	videre	arbejde.
Dernæst	var	der	besøg	af	en	splinterny	brandbil	
fra	Vejle	Brandvæsen.	De	tre	brandfolk	sørgede	
for	at	børnene	fik	mulighed	for	at	komme	op	at	
sidde	i	brandbilen,	ligesom	de	besvarede	spørgs-

mål	og	viste	brandbilens	udstyr	frem.
Dagen	sluttede	med	spisning	i	det	lejede,	kom-
fortable	opvarmede	telt.	Ikke	alene	teltet	var	en	
stor	succes,	også	aftenens	grillbuffet	med	for-
skelligt	kød	og	den	store	salatbar	med	righoldigt	
tilbehør	fik	stor	ros.	I	et	fyldt	telt	havde	rigtig	
mange	børn	og	forældre	en	lun	og	hyggelig	aften	
med	musik	fra	jukeboksen.
	Søndag	morgen	bød	på	flaghejsning	og	rund-
stykker	til	alle	inden	afviklingen	af	dagens	store	
fodboldstævne.
Sideløbende	hermed	blev	petanqueturneringen	
afviklet	i	et	friskt	solskinsvejr,	hvor	årets	vin-
dere	blev	Erik	Egsgaard	og	Villy	Madsen.	
Midt	på	eftermiddagen	var	programmet	afviklet	
og	oprydningen	i	fuld	gang.
EUI	takker	de	mange	sponsorer	for	deres	støtte	
ligesom	der	lyder	en	stor	tak	til	alle	de	frivillige	
hjælpere	-	uden	hvis	indsats	sommerfesten	ikke	
kunne	gennemføres.

	Gunnar	Skibsholt

7juli august september



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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Fodboldstævne søndag
Søndagen	var	i	år	primært	et	stort	ungdomsfod-
boldstævne,	hvor	alle	Engums	hold	kom	i	kamp	
med	tilmeldte	hold	udefra.	Mere	end	40	hold	og	
over	350	spillere	tiltog	i	stævnet.
Stævnet	er	en	flot	afslutning	på	nogle	gode	dage	
og	det	er	en	fornøjelse	af	se	aktivitet	over	hele	
stadion,	hvilket	også	fremgår	af	billederne.	Der	
var	specielt	stor	tilslutning	i	de	yngste	rækker,	
mens	der	 i	 forhold	til	sidste	år	manglede	 lidt	
hold	i	de	ældste	årgange.	Tro	mod	DBU´s	hold-
ninger	og	handlinger	kåres	der	ingen	stævne-
vindere	i	de	yngste	årgange.	Dette	betyder	dog	
ikke,	at	spillerne	ikke	går	til	den.	Alle	kæmper,	
som	var	det	verdensmesterskabet,	og	alle	bliver	
også	belønnet	bagefter	med	en	flot	statuette	for	

den	gode	indsats.	En	belønning,	som	faldt	i	alle	
spilleres	smag.

gENsyN mEd VEjLE bOLdkLUb
1.divisions træningskamp mellem
Vb og FC Fyn på Engum stadion
Igen	i	år	er	det	lykkedes	efter	forhandling	med	
VB	at	få	henlagt	en	træningskamp	i	1.	division	
mellem	VB	og	FC	Fyn	til	Engum	stadion.
Kampen	spilles	søndag	d.	1.	august,	hvor	det	
bliver	spændende	at	se	VBs	nye	forstærkninger.	
Bestyrelsen	arbejder	for	tiden	med	at	sammen-
sætte	et	 festligt	program	for	dagen.	Nærmere	
detaljer	herom	bliver	udsendt	senere.	

Gunnar	Skibsholt

9juli august september



                  - 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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	badebroen ved Ulbækhus strand:
	Den	lange	vinter	havde	igen	skaffet	arbejde	til	
Knud	Thrane	og	Ole	Krogh,	der	i	al	ubemærket-
hed	år	efter	år	har	stået	for	arbejdet	med	at	spule	
pæle	med	og	etablere	badebroen.	De	år,	hvor	
vinteren	har	"stjålet"	pælene,	er	der	ydermere	
behov	for	nyanskaffelse	af	pæle.	Takket	være	
byrådsmedlem	Vagn	Åge	Jensens	indsats	lyk-

kedes	det	også	i	år	at	få	bevilliget	materiale	til	
broen.	Flere	aspekter	gør	sig	nemlig	gældende:	
Dels	bevilling	af	materiale	til	broen,	dels	tilladel-
se	til	at	have	en	bro,	og	endelig	de	frivillige	timer	
med	at	etablere	broen.	Tak	til	Knud	Thrane,	Ole	
Krogh	og	Vagn	Åge	Jensen		for	deres	indsats.
	

Gunnar	Skibsholt

11juli august september



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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smedemester H. p. Hansen
assendrup.
Tinne	 Hansen	 var	 Hjemmesygeplejerske	 i	
Engum	sogn	og	gift	med	smed	Hansens	ældste	
søn		Helge.	I	sidste	halvdel	af	1930verne	byg-
gede	hun	huset	”Rosenbo”	som	hun	boede	i	 -		
og	hun	indrettede	der		en	badeanstalt.	På	det	
tidspunkt	 var	 der	 ikke	 mange	 på	 landet,	 der	
havde	eget	badeværelse	og	det	var	næsten	kun	
på	mejeriet,	at	man	søndag	formiddag	kunne	få	
et	varmt	brusebad.	Det	blev	vist	ikke	den	helt	
store	succes	og	da	krigen	med	brændselsknap-
heden	kom,	lukkede	hun.	Tinne	har	fortalt	om	
sin	svigerfar	Hans	Peter	Hansen:			Hans	Peter	
blev	født	i	Sellerup	v.	Børkop1872.	Hans	interes-
ser	var	vidtforgrenede,	han	havde	været	meget	
rundt	i	vort	land	og	på	”valsen”	i	Tyskland,	han	
var	meget	interesseret	i	teknik	og	da	han	på	sine	
gamle		dage	stadig	havde	en	meget	god	hukom-
melse,	var	han	god	at	spørge,	hvis	der	var	noget	
i	avisen	-	radioen	eller	Tv.	man	ikke	vidste	noget	
om,		man	gik	aldrig	forgæves	til	ham.
Han	syntes	han	havde	 levet	 i	 ”opfindelsernes	
tid”	og	mente,	at	nu	var	der	ikke	mere	at	opfinde.		
Han	fortalte	at	ideen	til	cyklen	kom	fra	friherre	
von	Drais	i	1816	-		en	såkaldt	løbemaskine,	hvor	
cyklisten	sparkede	mod	jorden	for	at	komme	
frem.

I	1880	kom	”Væltepeteren”	der	forbedredes	med	
faste	pedaler	på	det	store	forhjul,	men	den	kun-
ne		ikke	bremse.	Fem	år	senere	kom	den	nuvæ-
rende	form	med	lige	store	hjul.	I	1888	fandt	en	
Irsk	dyrlæge	Dunlop	på	luftringene,	dette	gjorde	
kørslen	mere	behagelig,	men	når	det	gik	nedad	
måtte	 man	 slippe	 pedalerne	 og	 sætte	 benene		
på	en	jernstang,	-			det	kunne	være	farlig	for	det	
var	svært	at	ramme	pedalerne	igen,	man	kunne	
også	holde	benene	på	pedalerne	og	på	den	måde	
forsøge	at	bremse	lidt	på	farten	–	først	med	fri-
hjulet	fik	man	rigtig	styr	på	cyklen.
Men	 nu	 vil	 jeg	 fortælle	 mere	 direkte	 om	 svi-
gerfar.
Efter	han	konfirmationen	var	han	to	år	på	Bør-
kop	vandmølle,	hvor	han	bl.	a.	var	med	til	at	
hente	hø	i	engen.	De	kørte	med	stude,	-	de	fik	
klovene	omviklet	med	halmmåtter	for	at	de	ikke	
skulle	synke	i	den	bløde	eng,	-	det	kunne	man	
ikke	gøre	med	heste.	Derefter	kom	han	i	lære	
som	grovsmed	i		Vinding	ved	Vejle.
Efter	 læretiden	 rejste	 han	 landet	 rundt	 som	
montør,	han	sagde	han	nåede	ikke	til	Thisted,	
men	 ellers	 havde	 han	 været	 i	 alle	 Danmarks	
købstæder.	Han	arbejdede	bl.a.	med	opstilling	
af	DSBs	 	 signaler	og	 i	havnebyerne	–	navnlig	
Esbjerg,	reparerede	han	fiskekuttere	–	Han	var	
også	 med	 til	 reparation	 af	 de	 engelske	 rute-
både.
I	attenhundrede	og	halvfemserne	flyttede	han	
til	 København	 og	 blev	 	 ansat	 hos	 Burmeister	
og	Wain.	Han	havde	en	bror,	der	også	boede		i	
København,	broderen	havde		købt	en	”Vælte-
peter”,	men	han	turde	ikke	køre	på	den,	så	han	
spurgte	Hans	Peter	om	han	ville	have	den,		ja		
svigerfar	havde	mod	på	det	hele,	og	efter		nogen	
træning	kørte	han	på	den	fra	København	til	Hil-
lerød	-		ca.47	km.	og	til	bage	igen.	Senere	købte	
han	en	fasthjuls		cykel,	da	var	det	nær	gået	galt,	
han	kørte	ned	ad	en	lang	stejl	bakke	-		han	slap	
pedalerne	og	fik	vældig	fart	på,	ved	bunden	af	
bakken	 var	 der	 en	 smal	 bro	 man	 skulle	 over	
–	 han	 klarede	 den,	 men	 næste	 gang	 passede	
han	bedre	på.
I	1898	trak	det	op	til	strejke,	så	tænkte	sviger-
far,	at	nu	var	det	med	at	komme	ud	af	landet,	
for	hvis	strejken	var	brudt	ud,	kunne	han	ikke	
få	arbejde	i	udlandet.	Han	gik	på	”valsen”	som	
man	 kaldte	 det,	 rejste	 til	 Flensborg	 –	 senere	
til	Bremerhafen,	en	kort	tid	i	Antverpen,	men	
der	tjente	han	for	lidt,	så	han	rejste		tilbage	til	
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Bremerhafen,	hvor	han	var	i	1	¼		år,	han	lærte	
sig	tysk	her	og	læste	en	stor	bog	om	Napoleon.	
I	1945,	da	der	var	mange	tyskere	i	Assendrup	
-		også	en	fransk	krigsfange,	der	var	i	den	tyske	
hær,	han	kom	meget	hos	svigerfar,		de	talte	sam-
men	bag	lukkede	døre	på	tysk,	som	han	stadig	
kunne	klare.
I	1907,	medens	han	var	hos	 	B.	og	W.	skulle	
svigerfar	giftes	med		Martine,	som	boede	i	Selle-
rup-		altså	i	Jylland.		Han	spurgte	om	han	kunne	
få	fri	nogle	dage,	rejsen	tog	lang	tid	den	gang,	
man	skulle	jo	også	sejle	over	Lillebælt.	
Det	var	meget	svært	at	få	fri,	for	der	var	meget	
travlt	på	B.og	W.		De	spurgte,	om	han	ikke	kunne	
sende	en	 stedfortræder	–	nej	 sagde	 svigerfar,	
det	er	nok	ikke	så	godt,	for	jeg	skal	giftes	–	så	
fik	han	fri.
I	 1910	 købte	 svigerfar	 Smedjen	 i	 Assendrup,	
han	 fik	 ret	 hurtig	 en	 alsidig	 forretning.	 Han	
lavede	 forskellige	 harver.	 Til	 kultivatorer	 fik	
de	tænderne	udefra,	men	lavede	selv	stellet	og	
samlede	kultivatoren.	De	lavede	også	forskellige	
plove	–	fik	skæret	udefra	-	bøjet	som	det	skulle	
være,	så	ordnede	så	selv	resten.
De	lavede	mange	hestesko	–	særlig	om	vinte-
ren,	de	fik	jernet	hjem	i	lange	stænger,	men	de	
smeltede	også	gamle	hestesko	sammen,	så	de	
kunne	bruges	igen.	De	to	ældste	drenge	Helge	
og	Harry,	måtte	ofte	hjælpe	til	i	smedjen,	når	de	
fik	fri	fra	skolen.	
Smed	Hansen	var	en	meget	snild	og	opfindsom	
mand,	han	lavede	mange	ting	til	værkstedet,	bl.	
a.	en	maskinhammer,	det	kunne	jo	lette	arbej-
det,	når	de	lavede	hestesko.	En	gang	lavede	han	
også	en	kvashugger,	som	han	selv	tog	rundt	til	
skovejerne	med,	den	var	uden	valsere,	så	han	
ville	helst	selv	lægge	i	den.
Han	kørte	også	Lillebil	en	overgang,		Helge	kom	
i	smedelære	hos	sin	far	og	da	han	blev	blev	atten	
år	og	fik	kørekort	overtog	han		bilkørslen,	det	
var	 ikke	 så	 vanskelig	 at	 erhverve	 et	kørekort	
dengang	–	ingen	kørelærer,	ingen	teori	–	far	og	
søn	kørte	til	Vejle,	den	motorsagkyndig	sagde	til	
Helge,	at	han	lige	kunne	køre	derhen	og	vende.	
Imedens	stod	de	to	mænd	og	snakkede	sam-
men,	da	Helge	kom	tilbage,	sagde	den	motor-
sagkyndige:	”det	gik	jo	godt”	og	så	havde	Helge	
sit	førerbevis.	De	øvrige	børn:	Harry	kom	ikke	
i	 smedelære,	 men	 ud	 til	 bønderne	 indtil	 han	
havde	 tjent	 nok	 til	 at	 købe	 en	 lastbil	 og	 han	
drev	i	mange	ar	vognmands	forretning	i	Assen-

drup.	I	 	1946	rejste	han	til	København	,	hvor	
han	blev	kgl.	vejer	i	Frihavnen.	Ragnhild	blev	
udlært	modist	og	syede	hatte,	blev	med	en	land-
mand.	Ketty	blev	damefrisør,	først	i	Assendrup,	
senere	i	Korshøj,	hvor	også	hun	blev	gift	med	en	
landmand..	Peder	blev	uddannet	smed	,	kørte	
rundt	som	rejsemontør	i	landbrugsmaskiner	for	
D.L.A.M.		Karl	blev	ansat	hos	brødrene	Michael-
sen	i	Hedensted,	hvor	han	blev	Værkfører.	Eva	
kom	til	sin	moster,	som	hun	hjalp	med	at	passe	
telefoncentralen	-		derefter	var	hun	i	mange	år	
i	huset	hos	Svends	Rutebiler,	i	Vejle,	senere	var	
hun	vist	en	tur	ved	brødrene	Michaelsen,	men	
hun	blev	syg	og	døde	meget	ung	af	kræft.
Svigermor	var	udlært	syerske	og	i	de	første	år	
syede	hun	meget	for	konerne	i	byen,	men	efter-
hånden	som	børneflokken	voksede,	havde	hun	
nok	 i	 pasning	 af	 hus,	 børneflok	 og	 syning	 af	
deres	tøj.
De	havde	ingen	stor	omgangskreds,	men	ville	
hellere	-		når	tiden	tillod	det	-		køre	tur	ud	i	landet	
med	børnene.	Da	de	blev	gamle	og	solgte	forret-
ningen,	tog	de	ophold	hos	datteren	i	Korshøj.
De	kunne	ikke	længere	selv	køre	bil,		men	holdt	
stadig	meget	af	at	komme	rundt	i	landet	og	også			
til	nordtyskland,	hvor	han	havde	arbejdet,	da	
han	 var	 på	 valsen.	 Han	 kunne	 huske	 mange	
spændende	episoder	 fra	 sine	ophold.	Det	var	
tit	Helge	og	Tinne	der	da	lagde	bil,	chauffør	og	
proviant	til,	det	gjorde,	at	vi	på	den	måde	fik	rig-
tig	mange	spændende	turer,	fortæller	Tinne.

Med	denne	lille	historie
om	en	Assendrup	familie

ønsker	Engum	lokalhistorisk	forening
sine	læsere	en	rigtig	god	sommer.

Olaf.

OriENtEriNg
Så	blev	det	endelig	ferietid	for	børn	og	voksne	
ved	Engum	Skole.	Ferietiden	byder	sikkert	på	
mange	oplevelser	og	god	mulighed	for	at	lade	
batterierne	 op….og	 det	 kan	 være	 ganske	 til-
trængt.
Fredag	d.	25.	juni	sagde	vi	farvel	til	hinanden,	
først	med	morgensang	og	festivitas	omkring	6.	
klasse,	der	nu	efter	7	år	på	Engum	Skole	drager	
ud	i	den	store	skoleverden.	De	fleste	til	Kirke-
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bakkeskolen	 og	 resten	 fordelt	 på	 4	 privat	 og	
friskoler.	Held	og	lykke	til	jer	alle	i	jeres	videre	
færd.
Senere	 samledes	vi	 i	 gymnastiksalen,	hvor	vi	
sang	 feriesangen	 og	 alle	 kunne	 styrte	 ud	 ad	
døren,	til	det	ventende	ferieland.	
Inden	vi	kunne	nå	så	langt,	havde	vi	været	gen-
nem	et	 travlt	 forår.	 På	personalesiden	 sendte	
vi	pædagog	Claus	Bjarno	og	 lærer	Rikke	Søn-
derskov	på	barselsorlov	–	Claus	dog	kun	frem	
til	sommerferien.	Endvidere	forlod	lærer	Tina	
Tronier	Sørensen	sin	stilling	ved	Engum	Skole	
for	at	vende	tilbage	til	Den	Internationale	Skole	
i	Beijing	i	Kina.	
Disse	to	sidstnævnte	afgange	lettede	ledelsens	
arbejde	med	at	tilpasse	de	lang	sværere	økono-
miske	vilkår,	som	ikke	blot	Engum	Skole,	men	
alle	folkeskoler	i	Vejle	Kommune	blev	ramt	af.	
Personalestaben	for	skoleåret	2010-11	er	såle-
des	reduceret	med	to	medarbejdere,	qua	at	vores	
lønbudget	blev	ramt	af	et	sparekrav	på	5,6	%.	
Planlægningen	af	kommende	skoleår	har	såle-
des	 betydet,	 at	 det	 tilbageværende	 personale	
bliver	spændt	langt	hårdere	for,	men	uanset	er	
det	godt	at	vide,	at	alle	har	bidraget	meget	posi-
tivt	og	konstruktivt	til	kvalitative	løsninger	på	
disse	udfordringer.
Sidst	 i	 maj	 kunne	 vi	 lægge	 sidste	 hånd	 på	
skolebestyrelsesvalget.	Hele	 elleve	kandidater	
havde	vi	 til	 de	 syv	poster,	hvilket	 vidner	om	
en	god	forældre-interesse	omkring	arbejde	på	
Engum	Skole.	På	fælles	kandidatmøde	opnåede	
vi	fredsvalg,	idet	man	enedes	om	en	rækkefølge	
med	 syv	kandidater	og	4	 suppleanter.	 Sidst	 i	
juni	konstituerede	bestyrelsen	sig	og	resultatet	
heraf	offentliggøres	ved	skoleårets	start.
En	af	de	første	opgaver	der	venter	den	nye	besty-
relse,	vil	bl.a.	være	et	høringssvar	omkring	Vejle	
Kommunes	beslutning	om	at	ændre	på	skole-
strukturen	i	Vejle	Kommune.	Disse	ændringer	
stillede	således	forslag	om	nedlæggelse	af	flere	
små	skoler	i	Vejle	Kommune.	
Her	i	Engum	er	vi	naturligvis	glade	over	og	tak-
nemmelige	for,	at	disse	reduktioner	ikke	ramte	
vores	egen	skole.	På	længere	sigt	vil	vi	ufortrø-
dent	fortsætte	arbejde	med	at	sikre	sognets	børn	
et	kvalitativt	godt	skoletilbud.
En	af	de	nyeste	tiltag,	der	kommer	til	at	gælde	
for	næste	skoleår,	er	en	omlægning	af	morgen-
sangen,	til	kun	kommer	til	at	finde	sted	mandag	
og	fredag.

Fremover	 vil	 vi	 starte	 uge	 med	 den	 traditio-
nelle	morgensang	mandag	morgen,	og	vi	vil	 i	
tråd	hermed	slutte	uge	fredag	morgen	med	en	
mere	omfattende	morgensangskulturtime,	som	
på	skift	varetages	af	ledelsen	fordelt	på	to	hold.	
De	store	elever	i	gymnastiksalen	og	de	yngste	
i	SFO	og	børnehave-klasselokalet.	For	at	højne	
det	musikalske	niveau,	har	vi	truffet	aftale	med	
organist	Birte	Nielsen	om	at	spille	klaver	til	om	
fredagen.
Det	mere	kulturelle	indhold	vil	blive	tilrettelagt	
af	ledelsen	og	forhåbentlig	i	tæt	samarbejde	med	
elever,	klasser	og	elevråd.
Vi	glæder	os	meget	til	at	prøve	denne	nye	form	
for	morgensang	af	og	håber,	at	alle	vil	tage	godt	
imod	fornyelsen.

Hvad	der	 ellers	kommer	 til	 at	 ske	på	Engum	
Skole	kan	jeg	igen	kun	opfordre	til	at	følge	med	
i	på	vores	hjemmeside	-	besøg	derfor	ofte...
www.engum-skole.dk

Med	ønsket	om	en	god	og	varm	sommerferie.
Peter	Madsen	Boutrup,	Skoleleder

program:
15.	September	:	Vi	starter	op	efter	sommerferien	
med	generalforsamling	kl.	14,30.
(dagsorden	senere)
	
22.	September	
Efterårsudflugt.	Hvorhen	er	ikke	helt	på	plads	
endnu.	Vestkysten	er	noget	vi	har	bedt	bussel-
skabet	om	der	er	mulighed	for	at	finde	en	fin	
tur	der?
Hvor	turen	går	hen,	 	prisen	og	klokkeslæt	vil	
oplyses	 i	næste	blad	om	udkommer	 Inden	vi	
mødes	i	sept.	
Resten	 af	 efterårsprogram	 følger	 med	 næste	
blad.
	Aktiviteterne	afholdes	på	Engumhus	og	starter	
kl.	14,30	og	sluttes	kl.	16,30	hvis	ikke	andet	er	
meddelt.
	
Rigtig	god	sommer	ønsker	hele	bestyrelsen.
	

Formand	Sigrid	Nymand
Tirsbækvej	24,	Assendrup

Tlf.	75	89	50	76
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juli
	26.	 19.00	 Træningstart,	seniorfodbold,	Engum	UI
	31.	 	 Engum	Cup,	fodbold

august
	 1.	 	 Fodbold,	Engum	stadion
	 	 	 1.	divisions-træningskamp
	 	 	 Vejle	Boldklub	-	FC	Fyn
	 3.	 	 Engum	Cup,	seniorfodbold
	 5.	 	 Engum	Cup,	seniorfodbold
	 7.	 	 Engum	Cup,	seniorfodbold

september
	Ca.	1.	september:	Familiesvømning	starter
	 	 	 -	se	mere	inde	i	bladet
	15.	 14.30	 Onsdagsklub,	generalforsamling
	22.	 14.30	 Onsdagsklub,	møde

Aktivitetskalender

DeaDline
sidste frist
for	indlevering

af	stof	til	næste
nummer	er

tirsdag dEN 7.
sEptEmbEr 2010
Materiale	til	bladetbedes	sendt	på	E-mail:hhh@hedensted-avis.dk


