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Husk	jævnligt	at	tjekke	Engum	UI´s	hjemme-
side:	www.engum-ui.dk	for	ny	information.	

FodboLdaFdELiNgEN

vb-kampen
Igen	i	år	havde	Gunnar	Skibsholt	fået	placeret	
VB´s	 sidste	 træningskamp	 inden	 turnerings-
starten	på	Engum	stadion.	 Igen	i	år	var	mod-
standeren	FC	Fredericia.	Med	det	 store	 frem-
møde	sidste	år	var	dette	års	forventninger	knap	
så	store,	da	VB	også	kort	forinden	havde	spillet	
både	i	Hedensted	og	Bredsten	og	kunne	Engum	
UI	bare	samle	flere	tilskuere	end	de	to	steder	ca.	
600	og	400	var	forventningerne	indfriet.	Dette	
lykkedes	dog	over	al	forventning,	da	sidste	års	
tilskuerrekord	blev	slået	og	der	var	mellem	1200	
og	1300	tilskuere	på	Engum	Stadion.	Desuden	
var	både	den	skrivende	presse	og	TV	Syd	på	
Engum	Stadion	denne	søndag.	Stemningen	var	
god	og	tilbagemeldingerne	fra	både	VB,	Frede-
ricia	og	tilskuere	er	rigtig	gode,	så	der	arbejdes	
med	at	 arrangementet	 skal	være	en	 fast	 årlig	
begivenhed.	 Arrangementet	 er	 godt	 ledet	 af	
Gunnar	Skibsholt	og	hans	styregruppe,	men	der	
skal	også	lyde	en	tak	til	alle	øvrige	hjælpere,	som	
gør	arrangementet	muligt.	

Engum Cup 2010
Igen	i	år	afviklede	Engum	UI	et	træningsstævne	
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for	seniorhold	–	Engum	Cup.	Stævnet	blev	afvik-
let	for	26.	år	i	træk	og	som	sædvanlig	var	det	
en	målrig	affære.	Gauerslund	vandt	stævnet	for	
3.	gang	i	træk	efter	finalesejr	over	As	IF,	men	
Engum	sluttede	på	trediepladsen.	I	stævneugen	
havde	foreningen	også	besøg	af	et	hold	fra	vores	
venskabsklub	i	Tyskland,	Sørup	–	Sterup.	Hol-
det	spillede	en	træningskamp	mod	vores	serie	
5	hold.	Resultatet	blev	2-2.

oldboys, senioroldboys og motionsfodbold
Både	 oldboys	 og	 senioroldboys	 har	 haft	 en	
forrygende	 efterårssæson	 resultatmæssigt.	
Turneringen	 ligger	 nu	 desværre	 stille	 indtil	
begyndelse	af	april.	Dette	betyder	dog	ikke	at	
du	 skal	undvære	 fodbolden.	Det	 er	netop	nu	
træningen	skal	”intensiveres”.	Der	trænes	der-
for	stadig	hver	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.	Der	
har	været	stort	fremmøde	efter	sommerferien.	
Blev	ved	det,	så	vi	kan	fortsætte	træningen	hele	

efteråret	og	vinteren	igennem,	hvis	ellers	vejret	
tillader	dette.

dameseniorfodbold
Der	 var	 igen	 efter	 sommerferien	 sonderinger	
omkring	 et	 dameseniorfodboldhold	 og	 der	
skulle	nu	være	et	hold	klar	 til	 forårssæsonen	
2011	med	træningsstart	i	marts	2011.	Leslie	Kri-
vaa	er	stadig	klar	som	træner,	så	interesserede	
kan	kontakte	ham	på	2459	5588	eller	Annette	
Andersen	på	7589	6189.

Ungdomsfodbold
Der	har	desværre	været	lidt	frafald	af	ældre	spil-
lere,	men	der	 til	 gengæld	er	kommet	 flere	 til	
i	 de	 yngre	 årgange.	 For	 de	 ældre	 årgang	 skal	
der	stadig	arbejdes	ekstra	med	at	fastholde	spil-
lerne	og	i	den	forbindelse	arbejdes	der	med	flere	
forskellige	initiativer	–	herunder	er	deltagelse	i	
et	stævne	i	udlandet,	udover	Tysklandsturen,	
under	overvejelse.

3oktober november december

engum UI´s piger årgang 2003 deltog ved det store 3-bold stævne i Juelsminde den 12. september. et rigtig godt 
stævne, hvor der udover fodbold var mulighed for hoppeborg, og så var der store medaljer til alle spillerne.
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Torsdagstræningen	med	de	yngste	hold	er	en	
fornøjelse	 at	 overveje,	når	der	 rigtig	 er	 liv	 på	
banerne	 på	 Engum	 Stadion.	 Tilgangen	 i	 de	
yngste	årgange	gør,	at	der	skal	tilknyttes	flere	
instruktører	til	denne	træning.	Så	kontakt	ven-
ligst	Claus	Brødsgaard,	hvis	du	er	interesseret	i	
at	være	en	del	af	trænerteamet	i	Engum	UI.	

Udendørssæsonen	 slutter	 officielt	 til	 efterårs-
ferien.	Der	vil	blive	afholdt	afslutningsarrange-
menter	for	det	enkelte	hold.	Nærmere	besked	
herom	fra	de	respektive	trænere.

Sidste	år	fortsatte	en	del	hold	dog	udendørs	træ-
ningen	efter	efterårsferien.	Dette	vil	også	ske	
i	år.	Også	her	vil	de	enkelte	trænere	orientere	
nærmere.

Øvrige aktiviteter
Årets	fodboldskole	forløb	også	planmæssigt.	Vi	
var	igen	heldige	med	vejret,	selv	om	det	indimel-
lem	var	lidt	for	varmt.	Tak	til	alle	instruktører	og	
forhåbentlig	på	gensyn	i	uge	26	i	2011.

indendørs fodbold
Efter	 ønske	 fra	 trænerne	 er	 der	 kun	 tilmeldt	
enkelte	hold	til	den	løbende	turnering	i	inden-
dørs	fodbold.	I	stedet	vil	der	være	deltagelse	ved	
flere	forskellige	stævner.

Vi	har	i	år	fire	haltimer	til	indendørs	fodbold-
træning	–	torsdag	kl.	16.00	–	20.00	i	Kirkebak-
kehallen.	Fordelingen	af	tiden	ligger	ikke	helt	
fast,	men	kontakt	din	træner	eller	undertegnede	
for	nærmere	oplysninger	samt	om	tidspunktet	
for	træningsstart.

Er	 der	 spørgsmål	 eller	 andet	 vedrørende	 fod-
boldafdelingen	kontakt	da	følgende:
Senioroldboys:	Claus	Brødsgaard,	7589	6737
Oldboys:	 Michael	Wilhardt,	2126	8358
Senior:	 Michael	Wilhardt,	2126	8358	
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	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.

sponsorer
Engum	UI	har	igen	i	år	været	begunstiget	af	nog-
le	velvillige	sponsorer	som	alle	skal	have	tak	for	
hjælpen	med	flot	spilletøj	til	alle	holdene.

tENNis
Engum	UI	udbød	muligheden	for	tennisinstruk-
tion,	således	at	nye	spillere	kunne	komme	i	gang	
på	tennisbanen.	Instruktionen	blev	dog	ikke	rig-
tig	til	noget	på	grund	af	manglende	interesse.	
Interessen	for	at	spille	på	foreningens	tennis-
bane,	 har	 dog	 været	 stigende	 i	 denne	 sæson	
og	vi	håber	dette	fortsætter	til	næste	år.	Er	der	
interesse	for	instruktion	eller	træning	i	2011	kan	
dette	igen	blive	en	mulighed.	Kontakt	venligst	
Torben	Qvist,	hvis	du	er	interesseret.

viNtEraKtivitEtEr 2010/2011

badminton
Engum	UI	har	en	enkelt	træningstime	i	Kirke-
bakkehallen	–	tirsdag	kl.	19.00	–	20.00.	Derud-
over	er	der	mulighed	for	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.	
16.30	til	18.00.	Kontakt	Jesper	Christensen	på	
tlf.	7589	6181	for	nærmere	oplysninger.

5oktober november december



gymnastik
Engum	UI	udbyder	i	år	følgende	to	gymnastik-
hold:

Børnegymnastik	3-5	år.
Torsdag	kl.	16.00	–	17.00
Instruktør	Jette	Sparvath,	7589	6787

Motionsdamer	for	alle.
Onsdag	kl.	19.00	–	20.00
Instruktør	Tina	Mai	Eskildsen,	2324	3283

Kommende aktiviteter:

Lørdag	den	2/10	kl.	11.00	
U7 drenge: skjold ss - Engum Ui
Søndag	den	3/10	kl.	10.25	
U11 piger: Ejstrupholm iF - Engum Ui
Søndag	den	3/10	kl.	13.00
serie 5: Engum Ui – grejsdal sport
Søndag	den	3/10	kl.	13.15
U10 drenge: Hornsyld – Engum Ui
Onsdag	den	6/10	kl.	18.00
U13 drenge: stouby gF – Engum Ui
Onsdag	den	6/10	kl.	19.00
U18 piger: vb – Engum Ui
Torsdag	den	7/10	kl.	17.30
U13 piger: Engum Ui – Løsning iF
Fredag	den	8/10	 	
Fodboldafslutning for de yngste årgange
Lørdag	den	9/10	kl.	12.30	
U14 drenge: Lindved gF – Engum Ui
Søndag	den	10/10	kl.	11.30
U10 drenge: Engum Ui – bredballe iF
Søndag	den	10/10	kl.	13.00
serie 5: Engum Ui – Løsning iF
Torsdag	den	14/10	kl.		17.30
U13 drenge: Engum Ui – stensballe iK
Torsdag	den	14/10	kl.		18.30
U18 piger: Engum Ui – Løsning iF
Søndag	den	17/10	kl.		11.00
serie 5: Ølsted UgF – Engum Ui

min tid
	”Nu	er	det	længe	siden,	men	end	det	gemmes	
i	mit	sind”.Sådan	begynder	en	af	Jeppe	Åkjærs	
mange	dejlige	sange,	den	kom	lige	frem	i	min	
hjernekiste.	Jeg	har	nu	skrevet	små	historier	fra	
vort	sogn	i	ti	år	og	dette	er	den	sidste.	Jeg	tror	
at	mit	repertuar	er	ved	at	være	udtømt,	så	der	
må	nye	kræfter	til.	Det	var	Erik	Sørensen,	der	
i	sin	tid	fik	mig	i	gang	–	Tanken,	synes	jeg	var	
god	og	jeg	har	undervejs	haft	en	vældig	støtte	
fra	mange	af	jer.	Tak	for	det!
Da	jeg	egentlig	ikke	har	noget	rigtig	emne	denne	
gang,	vil	 jeg	tillade	mig	at	komme	med	nogle	
glimt	og	tanker		fra	min	egen	boldgade,	-	fra	den	
tid,	”jeg	har	i	verden	levet”.	I	sidste	nummer	tan-
gerede	jeg	det	i	historien	om	smed	Hansen,	han	
syntes	at	han	havde	oplevet	alle	opfindelserne:	
elektriciteten,	forbrændingsmotoren	og	cyklen,	
ja	selv	Ellehammers	forsøg	på	at	få	en	maskine	
til	at	lette	fra	jorden	oplevede	han	-		nu	kunne	
der	ikke	opfindes	mere	eller	ske	flere	fremskridt	
syntes	han!	Sådan	har	vist		flere	af	os	tænkt	-	den	
kolossale	udvikling	vort	samfund	har	gennem-
gået	synes	vi	på	et	tidspunkt	må	stoppe,	måske	
især,	når	vi	bliver	ældre,	så	kan	vi	ligesom	ikke	
rumme	mere	og	dog	ser	vi	-	at	jo	mere	vi	udvikler	
jo	flere	opgaver	bliver	der,	at	udvikle
Da	 jeg	 var	 omkring	 seks	 år,	 var	 jeg	 ovre	 hos	
bedstemor	på	”Eskildsminde”	-	pludselig	kom	de	
voksne	farende	ud	af	gården	,	der	var		nogle	der	
havde	opdaget,	at	det	store	ballonskib	”Graf	Zep-
pelin”	kom	sejlende	hen	over	gården	-		det	var	
imponerende	at	se,	men	det	varede	ikke	mange	
år	-		der		skete	store	ulykker	-			man	fandt	ud	
af,	at	de	store	mængder	helium	man	brugte	 i	
ballonnen,	var	for	farlige	til	passagertransport.	
Sådan	har	der	 	været	mange	nye	opfindelser,	
der	har	vist	sig		farlige,	når	de		skulle	fungere	
i	praksis.	
Da	de	første	”Sputnik”	kom	hen	over	Danmark,	
skulle	vi	selvfølgelig	ud	for	at	se	dem,	men	det	
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bliver	også	”hverdag,”	som	det	blev	for	vore	for-
ældre	med	de	første	biler,	som	de	rendte	efter.	
Rumfarten	er	siden	gået	frem	med	stormskridt:	
Mennesket	 i	 rummet,	 landing	på	månen,	der	
sker	altid	de	største	fremskridt	i	udviklingen,	
når	der	er	tale	om	et	internationalt	”Våbenkap-
løb”.
Det	samme	kan	vi	sige	om	atomprogrammet	-		
den	første	bombe	over	Hirosima	og	Nagasakki	
kostede	utrolig	mange	menneskeliv,	men	den	
sparede	 måske	 flere,	 da	 den	 afsluttede	 den	
anden	verdenskrig	på	et	tidspunkt,	hvor	japa-
nerne	på	 ingen	måde	var	 indstillet	på	det.	Vi	
må	håbe	det	aldrig	bliver	gentaget.	Krig	er	en	
frygtelig	ting,	der	medfører	en	masse	ødelæggel-
ser	og	giver	cevilbefolkningen	mange	smerter,	
men	det	er	som	om	at	ligegyldig	hvor	meget	vi	
forbedrer	vor	dagligdag	med	”fremskridt”	så	kan	
vi	ikke	få	nok,	der	er	altid	nogle,	der	synes	de	
skal	have	mere	-		eller	at	deres	mening	og	tro	er	
bedre	eller	mere	rigtig	end	andres	og	derfor	er	
værd	at	kriges	for.

I	middelalderen,	da	man	opfandt	”Armbrysten”	
sagde	man,	at	nu	var	krig	en	umulighed	–	nu	
kunne	man	stå	på	afstand	og	slå	hinanden	ihjel,	
historien	har	vist	noget	helt	andet.
Når	jeg	tænker	tilbage	på	hvordan	hverdagen	
har	ændret	sig,	så	er	det	så	stort,	at	man	snart	
ikke	ved,	hvor	man	skal	begynde	og	hvor	man	
skal	ende.	Jeg	er	vokset	op	på	et	lille	landbrug,	
hvor	vi	havde	en	konfirmeret	dreng	og	en	pige	
til	at	hjælpe	os,	alt	foregik	med	håndkraft	og	et	
par	heste	til	trækkraft.	Jeg	synes	egentlig,	det	
var	en	god	og	tryk	opvækst	for	børn,	når	det	var	
hjemme	i	familiens	skød,	men	så	satte	struktur-
ændringen	ind,	mange	steder	måtte	husmode-
ren	ud	på	arbejdsmarkedet	og	børnene	i	børne-
have,	så	var	det	jo	også	uddannede	pædagoger,	
der	overtog	opdragelsen	af	børnene.	Det	har	nu	
fungeret	i	en	del	år,	men	jeg	kan	ikke	rigtig	se	
nogen	forbedring		i	børnenes	hverdag	-		jo	de	er	
nok	blevet	mere	frie	i	deres	optræden,	men	jeg	
tror	ikke,	de	er	blevet	lykkeligere.
Vi	havde	ikke	elektrisk	lys	og	strøm	i	min	barn-
dom,	men	vi	havde	da	en	radio,	der	fungerede	
ved	akkumulator	og	batteri.	Da	jeg	kom	i	sko-

lealderen	var	det	 sjovt	 at	 lege	med	et	 stykke	
krystal,	en	hovedtelefon	og	en	lang	antenne	og	
på	den	måde	 få	 radiobølger	 igennem,	det	var	
absolut	 ikke	 i	 steriokvalitet,	men	bare	det,	at	
man	kunne	høre	stemmer,	var	skønt.
Før	min	konfirmation	fik	vi	indlagt	el,	det	var	en	
stor	revolution,	så	havde	vi	lys	over	hele	gården	
og	pigerne	var	fri	for	at	gøre	petroliumslamperne	
i	stand	hver	dag.	Vi	 fik	også	elmotor	 i	 stedet	
for	den	gamle	petroliumsmotor,	der	til	tider	var	
tung	at	starte.Vi	fik	også	en	ny	radio,	der	havde	
en	meget	bedre	gengivelse	af	både	tale	og	musik.	
Selv	om	der	ikke	-	som	nu	-		var	udsendelser	den	
halve	eller	hele	nat,	var	det	meget	spændende,	
men	det	gik	nok	noget	ud	over	aftenhyggen,	vi	
har	altid	i	min	familie	værdsat	læsning	af	bøger	
højt	.

Jeg	har	gået	i	en	treklasset	Landsbyskole,	altså	
kun	haft	en	lærer	og	en	lærerinde,	de	underviste		
to	årgange	i	de	to	første	klasser	og	tre	årgange	i	
ældste	klasse,	jeg	synes	det	var	en	præstation,	
som	jeg	ikke	tror	mange	unge	lærer	kan	magte	
i	dag.		Med		almen	viden	har	jeg	egentlig	aldrig	
følt	mig	bagefter,	men	i	den	seneste	tid	har	jeg	
savnet	 sprogundervisningen	 -	 	 som	 tiden	har	
udviklet	 sig	er	den	nødvendig	 i	dag.	 I	 skolen	
begyndte	jeg	at	skrive	med	griffel	på	tavle,	sene-
re	i	kladdehæfte	med	blyant	og	jeg	tror,	det	var	
sidst	 i	 anden	klasse,	 at	 vi	begyndte	 at	 skrive	
med	 blæk	 (Chr	 d.9.endes	 penne	 og	 blækhus	
på	skolepulten),	fyldepenne	fik	vi	vist	først	lov	
at	bruge	i	sidste	årgang.	Kuglepenne	blev	først	
opfundet	senere.
	Jeg	tror	ikke,	at	jeg	var	særlig	uopmærksom	i	
skolen,	men	jeg	husker	en	gang,	hvor	lærerin-
den	greb	mig	i	at	tale	med	ham,	der	sad	bag-
ved,	så	måtte	jeg	skrive	100	gange:	”Tale	er	sølv,	
tavshed	er	guld,”	der	er	nogle,	der	senere	har	
sagt,	 at	 det	 var	 meget	 upædagogisk,	 men	 jeg	
fik	det	i	hvert	fald	ind	i	hukommelsen,	så	jeg	
aldrig	har	glemt	det	og	hvergang	jeg	møder	en	
person,	der	taler	meget,	tænker	jeg	på	det.	For	
hvor	er	det	rigtig,	man	lærer	mere	ved	at	lytte,	
end	ved	at	tale.
	Efter	endt	skolegang	begyndte	jeg	at	lege	med	
uddeler	Larsens	rejseskrivemaskine,	senere	fik	
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VVS-installatør

Kaj Hansen

Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44

fyr og flamme’
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Lillevang’s Haveanlæg
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Byggegrunde - haver - tilplantning - omlægning og vedligehold

v. Aksel Nielsen
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• Hurtig og sikker service
• Salg og service af hårde hvidevarer
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8721 Daugård 
Tlf. 75 89 52 22
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jeg	 selv	 	 en	brugt	 elektrisk	 skrivemaskine	og	
senere	en	med	slettebånd,	det	var	et	stort	frem-
skridt,	men	da	computeren	kom	frem,	var	det	
trods	alt	det	største	 fremskridt,	og	nu	savner	
jeg	min	engelskundervisning.	Men	sprogkurser	
har	jeg	aldrig	haft	særlig	lyst	til,	måske	på	grund	
af	min	stammen,	som	var	slem	i	meget	af	min	
skoletid..
De	mennesker	vi	møder	på	vor	vej	her	i	 livet	
sætter	deres	spor	på	vores	udvikling	i	forskellig	
grad.	Da	jeg	kom	på	Vesterlund	ungdomsskole,	
var	det	især	forstander	Maibom,	der	med	sine	
litteraturtimer	og	hans	foredrag	om	Grundtvig,	
der	fangede	mig,	men	frem	for	alt	lærte	han	os	
at	 lytte,	det	synes	 jeg	mange	unge	glemmer	 i	
dag.	Desuden	var	der	en	lærer	Rosenbæk,	der	
fik	mig	fanget		med	kemi	og	Niels	Bohrs	atom-
teorier,	det	har	sammen		med	de	andre	ting	og	
påvirkninger	jeg	fik	i	min	ungdom	været	med	til	
at	udvide	min	horisont.	Jeg	var	så	heldig	at	min	
fars	broder	var	boghandler,	og	meget	larges	med	
gaver	til	jul	og	fødselsdage,	så	når	der	var	bøger	
jeg	syntes	der	kunne	være	interresante,	var	det	
bare	med	at	skrive	dem	på	ønskeseddelen.
Det	er		i	ungdomstiden,	vi	er	mest	påvirkelige	og	
derfor	er	det	meget	væsentligt,	hvem	vi	omgås	i	
de	unge	år	-		det	er	også	her,	vi	begynder	at	oppo-
nere	mod	det	bestående	samfund,	uden	at	vi	har	
den	erfaring/indsigt	i	livet,	som	er	nødvendig	for	
de	beslutninger,	der	skal	tages	i	voksenlivet.	Jeg	
mener	ikke,	man	skal	presse	hverken	børn	eller	
unge	til	at	være	ældre	end	de	er,	men	opmun-
tre	dem	til	at	være	børn	og	unge	så	længe	som	
muligt	og		nyde	den	sorgløse	tilværelse,	som	det	
er	ikke	at	have	ansvar	for	andre	end	sig	selv	-	selv	
om	voksenlivet	tit	er	fristende	for	dem.

På	 Idrætsskolen	 var	 det	 lærer	 	 Rask	 Nielsen,	
der	gav	mig	den	største	inspiration,	det	var	lige	
efter	krigen,	 (vinteren	45-46)	det	 var	da	man	
oprettede	F.N.	(de	forenede	nationer,)	med	den	
første	generalsekretær	 -	 	nordmanden	Trygve	
Lie.	Rask	Nielsen		kunne	give	os	nogle	meget	
levende	og	interessante	causerier	over	den	aktu-
elle	udenrigspolitiske	situation	-		når	vi	opfor-
drede	ham	til	det!.	
Naturligvis	har	jeg	livet	igennem	også	haft	glæde	

af	den	viden,	vi	fik	gennem	vores	uddannelse	i	
tilrettelæggelse	af	træningsprogrammer	i	gym-
nastik	og	idræt,	selv	om	jeg	ikke	har	praktiseret	
det	så	meget.
Som	ung	tænker	man	ikke		meget	på,	hvordan	
man	behandler	sin	krop	og	sin	hjerne,	det	er	
først	når	man	kommer	op	i	årerne	og	især	hvis	
man	bliver	mindet	om,	at	helbredet	ikke	er	en	
selvfølgelig	ting,	men	noget	man	skal	kæmpe	for	
livet	igennem,	for		at	bevare	det	i	bedst	mulig	
stand	-		og	det	kan	godt	ind	imellem	føles	træls!	
(	Som	manden,	der	var	ved	læge	og	fik	at	vide	
at	han	ikke	måtte	ryge,	ikke	drikke	og	ikke	gå	
med	piger-	så	sagde	han:	”	hvad	skal	jeg	så	leve	
for”	)	man	må	så	tænke	på	alternativet,	-		for	de	
skader	man	har	forvolt	og	forsømt		på	helbredet	
i	de	unge	år,	kan	som	regel	ikke	gøres	om.

Der	er	sket	en	rigtig	stor	udvikling		i	vort	hospi-
talsvæsen	med	 lægeuddannelsen	og	 i	medici-
nalindustriden,	så	store,	at	man	næsten	synes	
at	nu	må	det	stoppe,	men	jeg	tror,	at	det	netop	
er	 her,	 den	 største	 udvikling	 	 vil	 være	 i	 den	
næste	generation	-	og	dog	-		her	må	vi	tænke	
på,	at	det	evige	liv	på	jorden	findes	ikke	og	for-
håbentlig	aldrig	findes.	Selv	med	aldrig	så	meget	
genforskning,	og	selv	om	man	bliver	istand	til	
at	fabrikere	alle	reservedele	til	kroppen,	reser-
vedele,	der	ikke	afstødes,	og	selv	med	aldrig	så	
dygtige	læger,	vil	der	altid	være	noget	af	os,	der	
ældes	efterhånden.	Jo	ældre	man	bliver,	jo		flere	
af	dem,	man	har	levet	sammen	med,		man	må	
sige	farvel	til	-		vi	bliver		ældre	og	ældre.	Nej	vi	
er	bedst	tjent	med	at	vores	liv	har	sin	naturlige	
afslutning,	blot	det	sker	på	en	værdig	måde.
Også	vore	omgivelser,	-	for	mit	vedkommende	
Bredal	-		er	ikke	til	at	kende	igen,	fra	at	være	en	
livlig	lille	landsby	med	to	smede,tre	købmænd,	
saddel-og	træskomager,	slagter	og	brødudsalg	,	
posthus	og	et	mejeri,	der	lavede	landets	bedste	
smør.	(jeg	har	lovet	at	samle	mejeriets	historie	
op	-	hvis	jeg	evner	det.)
Nu	er	det	væk	alt	sammen	,	mange	af	de	små	
hjem	er	væk,	måtte	vige	for	industriens	fabrik-
ker	-		et	emne	jeg	skrev	om	for	et	par	år	siden.	Jo	
-		livet	går	videre,	men	på	helt	andre	præmisser	
end	i	min	tid.	
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                  - 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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Blot	må	vi	huske		at	få	litteraturen	med	-		den	
store	rigdom	vore	digtere	har	beriget		os	med		
og	dermed	vores	kultur.	Poesi	og	prosa,	som	har	
båret	os	 igennem	tunge	og	mørke	dage,	men	
også	givet	os	rigtig	store	glæder.	Vi	skal	lære		at	
glædes	over	naturen,		være	taknemlige	over	sol-
lyset	-og		”det	at	være	til.”				Som	Fr.Paludan-Møl-
ler		i	1840erne	skrev	i	sit	digt		”Adam	Homo”	:
		Adam	går	i	haven	med	sin	Moder	og	spørger:	
”hvad	er	det	at	være”	og	hun	svarer

	 Ved	jeg	det	selv,	hun	hvisked	halvt	i	løn,	
	 hvorpå	–	bevæget	mildt	af	modervarmen,
	 hun	løfted	fra	jorden	op	sin	søn	
	 og	trykked	ham	med	disse	ord	til	barmen:
	 Når	dig	min	lille	dreng,	jeg	har	på	armen,
	 og	beder	i	den	samme	stund	en	bøn
	 for	dig	og	for	mig	selv	og	mine	kære,
	 da	bedst	jeg	føler,	hvad	det	er,	at	være.

Vi	må	huske,	at	uafhængig	af	hvordan	dansen	
om	guldkalven	har	været	for	os,	har	det	ikke	den	
helt	store	betydning	-	det	er	ikke	ved	guldkal-
ven,	vi	finder	kærligheden.	Kærligheden	finder	
vi	hos	hinanden,	når	vi	omgås	med	venlighed	
og	respekt	for	hinanden	og	kærligheden	giver	
os	de	største	og	dybeste	glæder	i	livet.

Tak	fordi	I	har	”lyttet”	til	mig	og	lev	vel.	
	
																																																																							

												Med	disse	ord	siger	jeg
fra	Lokalhistorisk	Forening	farvel	og	tak

og	ønsker	jer	et	godt	efterår,	Olaf

Efterårsprogram
29. september.
Bankospil	-	medbring	en	pakke	til	ca.	20	kr.
	
6. oktober.
Sogneorkesteret	spiller	for	os.
	
13. oktober.
Inge	Kristensen	tidligere	Assendrup	fortæller	og	
viser	billeder	fra	en	welness	ferie	i	Polen.
	
20. oktober.
Efterårsferie.
	
27. oktober.
Leif	Mølmer.	En	tur	fra	Letland.
	
3. november.
Evt.	besøg	på	Horsens	Industrimuseum.
Herom	senere.
	
10. november.
Bankospil	-	medbring	pakke	til	ca.	20	kr.
	
17. november.
Sundhedsvejleder	Susanne	Vincentz	Jensen.
Sundhed	gennem	sang	og	ord.
	
24. november.
Rita	Toft,	Bredal.	Fortæller	om	og	fra	sit	liv.
	
1. december.
Julefrokost.	Neckelmann	spiller	for	os.
Vi	starter	denne	dag	kl.	13,30.
	
Aktiviteterne	afholdes	på	Engumhus	og	starter	
kl.	 14,30	 og	 slutter	 16,30,	 hvis	 ikke	 andet	 er	
meddelt.

Håber	rigtig		mange	vil	være	med.

	
Formand	Sigrid	Nymand,	tlf.	75	89	50	76
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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

SogneBladet12



tirsdag  5/10 2010 kl. 19.30
Møde	i	Randbøl	Kirke
Taler:	Erik	Baun,	Børkop

onsdag 27/10 2010 kl. 19.30
Gudstjeneste,	Engum	kirke
Præst:	Kasten	Nissen

Fredag 5/11 2010 kl. 19.30
Familieaften

onsdag 17/11 2010 kl. 19.30
Møde	ved	Kathrine	og	Bent	Pedersen,	Honduras		
-	de	skal	fortælle	om	arbejdet	på	børnehjem	og	
gadebørn,	som	organisationen	Impact	hjælper	
med.

onsdag 24/11 2010 kl. 19.30
Møde:	Asbjørn	Asmussen
Emne:	”Familien	i	skudlinjen”
Om	 kærneværdier	 og	 angrebspunkter	 i	 den	
kristne	familie.									

onsdag 1/12 2010 kl. 19.30
Møde	:	Brian	Madsen,	Vejle

onsdag 15/12 2010 kl. 19.30
Julehygge	hos	Hans	Jørgen	og	Dorthe	Jensen,
Øster	Snedevej	43,	7120	Vejle	Ø,
tlf.	75	89	51	23	-
Til/framelding	senest	den	8.	dececember
Medbring	saks.

tirsdag 28/12 2010 kl. 19.30
Julefest	–	Bredal	missionshus

tirsdag 28/12 2010 kl. 19.30
Julefest	–	Bredal	missionshus

Nyt tiltag i dagplejen Engum/assendrup
vi	er	tre	dagplejere	her	i	området,	og	vi	har	alle	
det	tilfælles,	at	vi	elsker	at	være	ude	i	naturen.
Derfor	har	vi	været	så	heldige	at	få	sat	et	forløb	
i	gang	med	naturvejleder,	Henrik,	fra	Gadkær-
gård.
Henrik	vil	bl.a.	hjælpe	os	med	forslag	til	hvor-
dan	vi	kan	”modernisere”	vores	legepladser	og	
komme	med	nye	ideer	til	sjov	og	leg	med	bør-
nene	ude	i	naturen.
I	forbindelse	med	at	være	tæt	på	naturen	med	
børnene	ønsker	vi	os	alle	tre	en	”Chrisianiacy-
kel”.	Vi	vil	ud	og	mærke	vinden	i	håret,	tage	på	
skovture	og	til	stranden	sammen.	Opleve	det	
hele	tæt	på	i	stedet	for	indefra	en	bil.	
Vi	ved	jo	alle	at	sådan	en	cykel	koster	mange	
penge,	 noget	 som	 vores	 kommune	 ikke	 har	
for	meget	af,	så	derfor	har	vi	bedt	Henrik	om	
hjælp	til	at	søge	nogle	midler	ved	fonde.	Vi	vil	
også	i	den	nærmeste	fremtid	tillade	os	at	opsøge	
nogen	af	vores	lokale	virksomheder,	for	at	bede	
om	økonomisk	hjælp,	i	form	af	sponsorater,	så	
vi	kan	få	købt	vores	cykler.
Vi	 tror	på	 at	det	kan	 lade	 sig	 gøre	og	glæder	
os	helt	vildt	til	at	give	børnene	nogle	fantasti-
ske	oplevelser	i	naturen	med	masser	af	leg	og	
læring.

Jeres	lokale	dagplejere
Hannah,	Susanne	og	Sanne	
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den	9.	september,	hvor	især	indskolingen	var	
aktive	 med	 masser	 af	 flotte	 hjemmepyntede	
kurver	med	alt	fra	blomster	til	frugt.	Der	blev	
handlet	flittigt	og	mange	fik	den	formiddag	stil-
let	sulten	med	især	alt	det	sunde...	dog	suppleret	
med	høst	fra	flere	”popcorn-	og	kagetræer".	
En	rigtig	god	og	hyggelig	tradition,	som	alle	glæ-
der	sig	gevaldigt	til.
Flere	 traditioner	er	 lidt	 i	opbrud.	Af	bl.a.	 res-
sourcemæssige	årsager	har	vi	været	nødsagtet	
til	at	omlægge	Engum	Skoles	årlige	skolefest.	
November	 skolefesten	 er	 således	 udskudt	 til	
en	gang	i	foråret,	hvor	vi	i	samarbejde	mellem	

skole,	forældre	og	skolebestyrelse	forhåbentlig	
kan	finde	modellen	for	en	anden	form	for	sko-
lefest.
Under	 alle	 omstændigheder	 er	 der	 nedsat	 et	
udvalg	af	forældre	til	sammen	med	ledelsen	at	
finde	en	løsning	herpå.	Mere	herom	senere.
Med	ønsket	om	et	farverigt	efterår	sendes	hilsen	
fra	Engum	Skole.
Husk	at	besøge	www.engum-skole.dk,	hvor	du	
altid	kan	finde	nyt	fra	vores	dagligdag.

Peter	Madsen	Boutrup
Skoleleder
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Nyt fra Engum skole til sognebladet.
Det	nye	skoleår	er	godt	i	gang	og	dagligdagen	
er	så	småt	ved	at	indfinde	sig	på	Engum	Skole.		
Med	nye	tider	følger	nye	vaner,	hvilket	også	gør	
sig	gældende	for	Engum	Skole.
Som	noget	af	det	mest	synlige	er	indmødet	til	
skoledage	lagt	markant	om,	idet	vi	har	valgt	at	
omlægge	morgensangen,	til	kun	at	finde	sted	
mandag	morgen,	fælles	med	børnehaven.
Til	gengæld	har	vi	udvidet	fredagsmorgensang	
i	en	såkaldt	”	Kulturtime	”,	hvor	vi	dels	synger	
et	kvarters	tid	efterfulgt	at	et	kvarters	fortæl-
letid.	Vi	er	i	opstartsfasen	og	børn	som	voksne	
arbejder	på	at	finde	en	god	form,	hvor	der	er	tid	
til	fordybelse	og	ro.
Efterhånden	som	vi	bliver	mere	og	mere	fortro-
lige	med	dette	nye	tiltag,	vil	vi	inddrage	eleverne	

i	tilrettelæggelsen	og	afviklingen	af	disse	fordy-
belsesstunder.	
Først	for	ligger	naturligt	et	fælles	arbejde	med	
at	sætte	fokus	på	elevernes	undervisningsmiljø,	
hvor	 vi	 i	 samarbejde	 med	 elevrådet	 vil	 finde	
inspiration	 til	 at	 iværksætte	 en	 trivselskam-
pagne.	
Overskriften	herfor	bliver:	

Engum skole et rart sted at være
– dét skal der til! 

Om	alt	går	vel,	får	vi	i	fællesskab	arrangeret	en	
lille	konkurrence	om	at	kreere	de	bedste	oplæg	
til	en	decideret	trivselsdag	her	på	Engum	Skole.	
Det	er	en	gammel	sandhed,	at	glade	børn	lærer	
bedst,	hvilket	betyder,	at	vi	på	dette	punkt	har	
ambitioner	om	at	styrke	det	fælles	ansvar	for	
trivsel	på	Engum	Skole.
I	forbindelse	med	høsten	havde	vi		"Torvedag"	
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oktober
	 2.	 11.00	 Fodbold:	Skjold	SS	-	U-7	drenge
	 3.	 10.25	 Fodbold:	Ejstrupholm	IF	-	U-11	piger
	 3.	 13.00	 Fodbold:	Serie	5	-	Grejsdal	Sport
	 3.	 13.15	 Fodbold:	Hornsyld	-	U-10	drenge
	 5.	 19.30	 IM	Møde	i	Randbøl	kirke
	 6.	 18.00	 Fodbold:	Stouby	GF	-	U-13	drenge
	 6.	 14.30	 Onsdagsklub	med	Sogneorkesteret
	 6.	 19.00	 Fodbold:	VB	-	U-18	piger
	 7.	 17.30	 Fodbold:	U-13	piger	-	Løsning	IF
	 8.	 	 Engum	UI
	 	 	 Fodboldafslutning	for	de	yngste	årgange
	 9.	 12.30	 Fodbold:	Lindved	GF	-	U-14	drenge
	10.	 11.30	 Fodbold:	U-10	drenge	-	Bredballe	IF
	10.	 13.00	 Fodbold:	Serie	5	-	Løsning	IF
	13.	 14.30	 Onsdagsklub
	14.	 17.30	 Fodbold:	U-13	drenge	-	Stensballe	IK
	14.	 18.30	 Fodbold:	U-18	piger	-	Løsning	IF
	17.	 11.00	 Fodbold:	Ølsted	UGF	-	Serie	5
	27.	 14.30	 Onsdagsklub
	27.	 19.30	 IM	Gudstjeneste	i	Engum	kirke

november
	 3.	 14.30	 Onsdagsklub	-	evt.	tur	til
	 	 	 Industrimuseet	i	Horsens
	 5.	 19.30	 IM	Familieaften
	10.	 14.30	 Onsdagsklub	Bankospil
	17.	 14.30	 Onsdagsklub
	17.	 19.30	 IM	Møde
	24.	 14.30	 Onsdagsklub
	24.	 19.30	 IM	Møde
	25.	 19.30	 Engum	UI
	 	 	 -	HUSK	GENERALFORSAMLING
	 	 	 i	klubhuset

december
	 1.	 13.30	 Onsdagsklub	Julefrokost
	 1.	 19.30	 IM	Møde
	15.	 19.30	 IM	Julehygge	på	Øster	Snedevej	43
	28.	 19.30	 IM	Julefest

Aktivitetskalender

DeaDline
sidste frist
for	indlevering

af	stof	til	næste
nummer	er

tirsdag dEN 30.
NovEmbEr 2010
Materiale	til	bladetbedes	sendt	på	E-mail:hhh@hedensted-avis.dk


