SogneBladet
ENGUM
Nr. 1

|

BREDAL

|

ASSENDRUP

JANUAR | FEBRUAR | MARTS

2012

Det nu frilagte areal ved siden af den store bane 1 ud mod Engum Møllevej fremstår nu - efter rydning
af træer, buske og krat - yderst præsentabelt og vil blive udvidet med fitness-anlæg i foråret 2012.
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Engum UI

Sats og tryk: Hedensted Avis/Grafisk Hus

Adresseliste
Bestyrelsen:
Formand:
Anders Christensen, Engumvej 40
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5060
Mail mama@c.dk
Sekretær:
Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej 66
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5008
Mette Emmerick, Overgårdsvej 32
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082
Michael Wilhardt, Dalbyvej 25A,
8722 Hedensted. Tlf.: 2126 8358
Birgitte Sejerholm, Enggårdstoften 43
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 3071 5272
Peter Drøhse, Katrinetoften 14
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf 5336 0500
Øvrige:
Suppleant:
Allan Lykkebak, Enggårdstoften 76, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 4026 2565
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
Pentanque:
Villy Madsen, tlf. 7585 2900

Engum UI's hjemmeside
Der skal endnu en gang gøres reklame for
Engum UI´s officielle hjemmeside
www.engum-ui.dk. Siden er stadig under udvikling, men der kommer efterhånden flere og flere
informationer på hjemmesiden. Særligt bliver
alle aktiviteter annonceret på hjemmesiden. Så
gør det til en god vane jævnligt at tjekke hjemmesiden.
generalforsamling
i Engum ui den 16. november 2011
Claus Brødsgaard blev valgt til dirigent, og
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
Formand Michael Wilhardt aflagde beretning,
med følgende emner:
- Der er siden opsætning af alarmen ikke begået
indbrud i klubhuset og i kiosken.
- Der har i år ikke været nogen aktiviteter med
VB og deres ungdomshold
- Leje af telt til årets sommerfest er en god løsning. Der er god varme i teltet, og baren er rykket indenfor, og ikke som tidligere udenfor.
- Der har til årets sommerfest ikke været nogen
gadefodboldturnering. Der har været for
meget konkurrence gaderne imellem. I stedet
blev der i år afholdt Vejliade, som blev åbnet
af byrådsmedlem og formand for sundhedsudvalget Holger Gorm Pedersen., Vejliaden er
individuel dyst for alle, med flere forskellige
aktiviteter.
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- Engumløbet blev i år afviklet med over 300
deltagere, i år blev der holdt tale og starten blev
skudt i gang af Niels Clemmensen, formand
for udvalget for Lokalsamfund og nærdemokrati.
- Årets Sankt Hans fest ved Ulbækhus, havde
også i år et pænt deltagerantal. Og i år var årets
båltaler Søren Peschardt, formand for Naturog Miljøudvalget i Vejle Kommune.
- Multibaneprojektet er endeligt afsluttet, og er
en succes både for EUI og for Engum Skoles
elever.
- Årets bankospil er igen afviklet, som traditionen byder.
- Der blevet anlagt græs og blevet gjort pænt ved
siden af bane 1. Virkelig en flot forandring
- Der har i år veret højt aktivitetsniveau på udendørs fodbold. Der er blevet spillet hele året
for nogle af holdene, men der er også startet
forskellige indendørs aktiviteter op i Kirkebakkehallen.
- Fodboldherrer serie 5, er rykket op i serie 4 - og
sluttede sæsonen med en flot 2. plads. Holdet stopper desværre, da træneren har valgt
at stoppe i EUI.
- Oldboys spiller fortsat og sluttede lige over
nedrykningsstregen.
- I alt har 135 børn og 65 voksne i år været tilknyttet fodboldafdelingen. Dette skyldes ikke
mindst de dygtige trænere som har tiltrukket
mange. Der er i år over 20 børn fra Bredballe
som har valgt at spille fodbold i EUL
- Alle unge og børn har trænet 2 gange pr. uge.
Og har fået deres egen spillertrøje med navn
på.
- Generelt er der en rigtig god stemning i klubben.
- I uge 26 blev årets fodboldskole afviklet. Og
igen en succes, med 94 tilmeldte. Der var
udsolgt på få minutter.
- Engum Cuppen blev også afviklet for lokale
seniorhold.
- Der er i år ingen hold tilmeldt håndbold.
- Tennis har i år haft 10 familier tilmeldt.
- Svømning foregår også i år i Kirkebakkehallen.
- Der er i år også afviklet gymnastik for børn.
- Ligeledes badminton har i år aktiviteter som
de tidligere år.

- Der er umiddelbart ikke planlagt nye idrætsgrene for 2012, men bestyrelsen stiller sig
meget positive overfor nye ideer til aktiviteter
i EUI.
- Der forventes at vi i 2012 opsætter udendørs
fitnessmaskiner, på det nye areal ved bane 1.
- Der bliver i 2012 arrangeret førstehjælp for
trænere.
Og bestyrelsen arbejder på at få opsat en hjertestarter.
- Der arbejdes på at arrangere fællestræning
med Daugård IF.
- Der arbejdes på at få introduceret CONVENSUSSYSTEMET i EUI som giver bedre muligheder om information til og fra klubben og
medlemmer.
Kassereren aflagde beretning om årets regnskab, som i år viste et fint overskud med en sund
egenkapital til følge. Regnskabet blev godkendt
af generalforsamlingen.
Det blev diskuteret om det er acceptabelt at
der er et underskud på årets sommerfest. Men
underskuddet er kontrolleret, og kan ved rationaliseringer ændres til et overskud eller 0-løsning.
Der var ikke kommet forslag til eventuelt.
Torben Quist og Sandra Hansen udtrådte af
bestyrelsen. Torben Quist blev udnævnt til
æresmedlem af EUI, efter mange års medlemskab af bestyrelsen. Torben har dog lavet aftale
med bestyrelsen om at visse af de praktiske
opgaver stadigt bliver løst, hvilket hele EUI vil
få gavn af.
Indtrådt i bestyrelsen er: Birgitte Sejerholm,
Enggårdstoften 43 og Peter Drøhse, Katrinetoften 4.
Ydermere blev Gunnar Skibsholt og Anders
Christensen genvalgt.
Suppleanter og revisorer blev også genvalgt.

januar
januar februar
februar marts
marts 2012
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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
bygningsvedligehold
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
4

Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
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FODBOLDAFDELINGEN
Motionsfodbold:
Der trænes stadig hver mandag kl. 20.00 – 21.00,
hvis baneforholdene er til det. Der trænes hele
vinteren. Alle er velkommen og der er ingen
krav om de store fodboldmæssige forudsætninger. Har du et par fodboldstøvler og godt humør
er du velkommen.
Dameseniorfodbold:
Efter forsøg med 11-mands fodbold i efteråret
er planen at vi vender tilbage til 7-mands bold
i foråret. Træningen starter ca. 1. februar med
Leslie Krivaa som træner.
Ungdomsfodbold
Indendørs fodbold:
Der er følgende indendørs træningstider for
ungdomsholdene
U6 og U7,
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 16.30 – 17.30
U8 drenge – årgang 2004,
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.30 – 18.45

U9 piger – årgang 2003,
Engum Skole, torsdag kl. 17.30 – 18.30
U9 drenge – årgang 2003,
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.30 – 18.45
U10 drenge – årgang 2002,
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.30 – 18.45
U11 drenge – årgang 2001,
Kirkebakkehallen, tirsdag  kl. 19.00 – 20.00
U14 og U15 drenge
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 18.45 – 20.00
Engum UI har også deltaget i flere private stævner med gode oplevelser og fine resultater.
"Engums drenge årgang 00 og 01
til VSF Cup i Vejen
I dagene fra den 23. til den 25. september deltog
Engums drenge i VSF Cup i Vejen med 2 hold i
en stor og veltilrettelagt turnering. Der var hele
96 hold og ca. 1200 børn til stævnet hvor der
blev afviklet over 300 kampe.
Hold 1 og 2 spillede henholdsvis 6 og 5 indledende kampe.

januar februar marts 2012
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Hold 1 indledte med sejre over Askov og Sanderum, men måtte se sig besejret af Kolding i
den 3. kamp. Det fik holdet til at stramme sig
gevaldigt an, så kampen mod Vejen blev vundet
med 10-0, for derefter i den sidste puljekamp at
spille 1-1 mod B1901.
Hold 2 startede ud med en 3-2 sejr over Sanderum for derefter at tabe 2-3 til Brande, desværre
blev det også til et nederlag til Vejen 2 på 0-2.
Det fik dog holdet til at ændre lidt på taktikken og kampgejsten måtte have et gear mere,
- hvilket betød, at i den følgende kamp blev det
til et uafgjort 1-1 resultat mod KB og i den sidste
puljekamp til en sejr på 1-0 mod FC Horsens.
Det betød at hold 1 meget velfortjent vandt
deres pulje og hold 2 blev nummer 2 i deres
pulje.
Hold 2 spillede "bronzekamp" mod B1901men
på trods af en heroisk og gedigen indsats af
holdet, belv det desværre til et 1-4 nederlag og
dermed samlet 4. plads til hold 2, men alligevel godt klaret af drengene der udviste en god
holdmoral.
Hold 1 spillede finale mod Vejen SF 2, hvor holdet i sublim spil spillede med gode kombinationer og til tider flotte individuelle præstationer,
dette kronet med en fremragende holdpræstation, gav hold 1 en 2-1 sejr.
Lykkelige var drengene selvfølgelig for dette
flotte resultat.
Der var en god opbakning fra forældresiden, der
var nogle forældre der valgte at overnatte og
hygge sammen med drengene om aftenen og
om dagen agere heppekor.
Set fra sidelinjen havde vi nogle hyggelige dage
med masser af fodbold og godt samvær med
nogle dejlige drenge der som altid var nemme
at have med at gøre.
Anders Buhl
Udendørssæsonen 2012:
Planlægningen af udendørssæsonen 2012 er
allerede godt i gang. Der er flere spændende
tiltag under vejs med hensyn til stævnedeltagelse og træningssamlinger. På vinterens trænermøde er også drøftet træningssamarbejde
med andre klubber for at få inspiration og give
børnene nye udfordringer.
6

Vi har i dag i Engum UI et rigtig godt trænerteam,
men vi kan allerede nu se at der bliver brug for
flere trænere i 2012. Så tøv ikke med at melde
dig. Du vil få udfordringer, hyggeligt samvær,
frisk luft og nye kompetencer. Henvend dig til
Claus Brødsgaard på tlf. 7589 6737 for nærmere
oplysninger. Der er også mulighed for blot at
starte med enkelte mindre hjælpefunktioner
omkring et hold.
Officiel træningsstart bliver uge 8 for de ældste
årgange, mens de yngste først starter lidt senere.
Der vil komme yderligere information og træningsstart og tider i begyndelsen af februar.
Flere hold træner dog udendørs hele vinteren.
Engum UI afvikler igen fodboldskole i den første
uge i skolernes sommerferie. Det er i år uge 27.
Tilmelding starter den 15. marts kl. 10.00.
Forældreopbakningen er generelt fornuftig i
Engum UI. Det har dog været skuffede få forældre der har meldt sig som dommere til ungdomskampe. Det er ikke nogen svær opgave og
det er ikke muligt at få sorte dommere til alle
kampe, hvilket også ville betyde en væsentlig
kontingentforhøjelse. Så husk til næste år at
melde dig som dommer til en enkelt eller to
kampe.
Er der spørgsmål eller andet vedrørende fodboldafdelingen kontakt da følgende:
Ungdom: Claus Brødsgaard, tlf.  7589 6737
www. dbujylland.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. Minidraet.dgi.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 at nogle velvillige sponsorer som alle skal have tak for
hjælpen med flot spilletøj til alle holdene.

SogneBladet

Spa, velvære & smuk natur!
Se mere på hotelvejlefjord.dk

Nordeuropas største spa &
De unikke Termiske Bade

Book spaophold og forkælelse
på 7682 3380

feeling good

Sanatorievej 26 | DK-7140 Stouby | Tel. 7682 3380 | receptionen@vejlefjord.dk

januar februar marts 2012
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Gl. Vejlevej 9
8721 Daugård

Tlf. 75 89 52 22
- Deres el-installatør
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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’
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ALTID BILLIG BENZIN
OK KONTOKORT
Engum UI har lavet en sponsoraftale med OK
Plus Bredballe Handelsplads. Du kan i den forbindelse støtte foreningen ved at tegne et OK
Kontokort og knytte det til Engum UI. Det
har over 150 allerede gjort. Skal du være den
næste?
Tank penge til Engum UI
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel,
og støt Engum UI
Engum UI  har en sponsoraftale med OK, der
er bygget op omkring OK Benzinkortet. Når du
opretter et OK Benzinkort gennem os, støtter
OK Engum UI, Fodbold med 6 øre pr. liter benzin
eller diesel, du tanker på kortet. Derudover får
vi en bonus, når du første gang har tanket 500
liter på dit OK Benzinkort.

Så få et OK Benzinkort,
og tank penge til Engum UI...
Du kan finde et bestillingsskema i klubhuset,
eller få det tilsendt ved at kontakte Claus Brødsgaard på engumvej91@dlgmail.dk. Det udfyldte
skema sender du til OK, så vil du inden 8 dage
modtage dit OK Benzinkort.
Har du allerede et OK Benzinkort, kan du også
tanke penge til klubben. Du skal bare oplyse dit
navn og kortnummer til os på engumvej91@
dlgmail.dk. Du kan også henvende dig direkte
til OK på sponsormateriale@ok.dk, som så vil
tilknytte dit kort til vores sponsoraftale.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Claus Brødsgaard på 75 89 67 37 eller
engumvej91@dlgmail.dk.
NYHED UDENDØRS FITNESS I EUI
Bestyrelsen i EUI har besluttet at indkøbe og
opstille et udendørs fitness - anlæg i tilknytning
til den eksisterende gynge og det nu frilagte areal ved siden af den store bane 1 ud mod Engum
Møllevej. Efter rydning for træer, buske og krat
er arealet blevet tilsået med græs og fremstår nu

Bestyrelsen i EUI har besluttet at indkøbe og opstille et udendørs fitness-anlæg.
januar februar marts 2012
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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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som en integreret del af et sammenhængende
og præsentabelt baneanlæg for EUI.
Fra Engum Møllevej er der nem adgang til redskaberne, der udmærker sig ved at tåle udendørs
opstilling og være enkle og brugervenlige for alle
uden forudgående instruktion og omklædning.
Betjenes alene med egen kropsvægt.
Det er således tanken at man som gående,
løbende eller cyklende motionist i sognet - har
mulighed for at tilrettelægge sin rute således, at
man valgfrit her kan styrke kredsløb, muskulatur, ryg, arme og ben i eget tempo og med
den intensitet, der passer hver enkelt. Anlægget
forventes klar til brug til foråret. E.U.I. ønsker
at sognets beboere vil benytte det nye anlæg
flittigt og være med til at værne om også denne
facilitet.
VINTERAKTIVITETER 2011/2012
Skulle du efter julens anstrengelser have behov
for lidt motion er der stadig mulighed for at
dyrke lidt sport fra nytår og frem til påske. Der
vil også være rabat på kontingentet. Kontakt
nedenstående afhængig af ønsket aktivitet.
Badminton:
Kontakt Peter Rothausen på tlf. 7589 5291 hvis
du ønsker at spille motionsbadminton i Kirkebakkehallen eller i gymnastiksalen på Engum
skole.
Familiesvømning:
Engum UI har igen i år familiesvømning i Kirkebakkeskolens Svømmesal hver fredag fra kl.
16.00 – 18.00. Kontakt Jesper Christensen på tlf.
7589 6181 for nærmere oplysninger.
SPORTSFEST 2012
Tidspunktet for sportsfesten mv. 2012 er allerede nu fastlagt. Det foregår fra torsdag den
7. – søndag den 10. juni. Reserver derfor allerede dagene nu, så du er klar til Engumløbet,
Gadedysten, den store fest lørdag den 9. juni
og børnenes fodboldstævne søndag.  Derudover
kommer selvfølgelig mange andre aktiviteter og
indslag – både nogle af de gamle kendte, men
også nye overraskelser er i støbeskeen.

Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
GENERALFORSAMLING.
Lokalhistorisk Forening afholder generalforsamling på Engumhus torsdag den 19. januar
2012 kl. 19.00.
                    
I forbindelse med generalforsamling vil der
blive vist film og billeder i samarbejde med
Vejle Stadsarkiv. Susanne Conradsen og Vibeke
Østergård fra Stadsarkivet kommer for at vise
sjældne glimt af en for længst svunden tid.
Ydermere har de - og vi - et ønske om at gentage sidste års succes, hvor de fremmødte med
et stort engagement deltog i detektivarbejdet
med at sætte navne, årstal og adresser på gamle
fotos fra sognet. Alle oplevede vi en spændende
og anderledes aften efter i fællesskab at have
hjulpet hinanden med "at vride hjernen" for de
rigtige oplysninger.
Som tak for medvirken hertil byder vi i år på et
udvidet kaffebord og håber på at se rigtig mange
fremmødte til et nyt spændende program.
KALENDER 2012.
Bestyrelsen har igen i år oplevet stor velvilje
omkring indsamling af materiale til "næste års
kalender".  Kalenderen 2012, der er klar til årsskiftet, har som tema "Et udpluk af nuværende
og tidligere aktiviteter i sognet". Det siger sig
selv, at ikke alt kan komme med - ligesom der
også er grænser for omfanget - men immervæk
en kalender, der vidner om de fællesskaber og
aktiviteter, der over tid former det lille stærke
samfund, Engum sogn.

Med ønsket om et godt nytår.
Bestyrelsen i Engum Lokalhistorisk Forening.

januar februar marts 2012
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Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
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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Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Vinter i "gamle" dage.
Når man ser, hører og læser om de store naturkatastrofer forskellige steder i verden, må man
nok erkende, at der sker en klimændring, måske
med flere større naturkatastrofer til følge, men
det vi oplever i Danmark hører til småtingsafdelingen.
Når jeg tænker tilbage på min barndom, (jeg
er født i 1935) så erindrer jeg lkke, at vi havde
naturkatastrofer, men der var ofte hårde vintre med meget sne, og da snerydning dengang
var mere besværlig, føltes det måske også som
større mængder, end der egentlig var.
Engum kommune bestod dengang af Assendrup, Engum, Bredal, Ulbækhus og Tirsbæk.
Kommunen havde dengang en vejmand, (Peter
Ravn) som havde ansvaret for at vedligeholde
kommunens veje og ligeledes sørge for snerydning om vinteren.
Peter Ravn var meget samvittighedsfuld, han
stod meget tidligt op om morgenen for at konstatere, om der var behov for snerydning eller
grusning af kommunens veje.

Kommunen havde en såkaldt spidsplov af træ
med en lang styrestang, ploven blev trukket af
tre heste, stillet til rådighed af sognerådsformand
Ole Olesen, der havde gården "Daltoftegård"
beliggende der, hvor nu Engumvej 102,104,106
og 108 er bygget. Ploven var parkeret på kirkens
parkeringsplads og blev om sommeren brugt
som legeredskab af byens børn.
Det var selvfølgelig begrænset hvor meget sne,
ploven kunne køre igennem. En udpeget snefoged havde bemyndigelse til at udkommandere
gårdenes medhjælpere til med skovl at fjerne
de værste driver. Ved meget store driver måtte
man somme tider kaste sneen op i to etager,
måske to til tre meters højde, derfor synede det
af voldsomme snemængder. Jeg har selv oplevet
det kollektive arbejde med snekastning som en
dejlig afveksling i dagligdagen , og en hel del sjov
havde man da også med de andre snekastere.
Det var gådrdejeren, der fik penge for arbejdet,
men der faldt da tit lidt af til medhjælperen.
Det blev en stor lettelse, da man fik en plov
foran en lastbil.
Omkring året 1930 var der ca. 150 mælkeproducenter, der leverede mælk til Bredal mejeri.

januar februar marts 2012
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I dag er der ingen mælkeproducenter i Engum
sogn.
Mejeriet udbød i licitation mælketure fra forskellige områder i sognet. Der blev budt på turene
af fortrinsvis mindre landbrug, der dermed fik
en ekstra indtjening, Mælken blev transporteret
på landmandens egen vogn, der blev trukket af
heste. I de strenge vintre kunne det være vanskeligt at få mælken leveret til mejeriet, men
man satte en stor ære i at gennemføre turene
uanset vejret.
Fritidsaktiviteter for både børn og voksne var
dengang meget begrænset. Dengang var der
ingen haller eller offentlige skøjtebaner. Dammen beliggende bag præstegården fungerede
som branddam i tilfælde af brand i byen, men
blev om vinteren også benyttet som skøjtebane
for både børn og voksne. Om aftnerne, når der
var måneskin, og om søndagen i godt vejr kunne
der være adskillige unge mennesker, der løb på
skøjter. Også børnene brugte efter skoletid skøjtebanen som legeplads.
Også skisporten blev dyrket, men på meget
primitive og hjemmelavede ski. Tømrermester
Eskelund Bredal lavede ski af brædder. Ved at
opvarme træet kunne han bøje spidsen, så de da
lignede rigtige ski. Bakkerne omkring Tirsbæk
var velegnede til vores primitive skisport.
På alle områder er der sket en fantastisk udvikling gennem de sidste 70 år.
Men de fire årstider er stadig de samme. Nogle
glæder sig meget til vinter med frost og sne,
andre måske mere til forår og sommer, og heldigvis bestemmer vi ikke, hvordan vejret bliver.
Men uanset hvad vejr man holder mest af,
ønsker Lokalhistorisk forening alle en god vinter og et godt nytår.
Frede Brødsgaard.
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Onsdagsklubben
Januar 2012 - Mødested Engumhus
11. januar - Vi starter det nye år med lidt godt at
spise. Tag selv drikkevarer med - pris ? ?  
Vi starter kl. 13,00 og der er tilmelding.
Program for resten af foråret kommer senere.
Kontingent 50 kr. halvårligt.
Aktiviteterne starter kl. 14,30 og slutter
kl. 16,30, hvis ikke andet er meddelt.
Bestyrelse:
Formand Tove Nielsen, tlf. 7589 5609
Næstformand
Hanne Skovgård, tlf. 2071 4635
Kasserer Ruth Jensen, tlf. 75895471
Jonna Christensen, tlf.7589 5297
Merry Lorentzen, tlf. 7589 5512

Engum Skole
Nyt fra Engum Skole. December 2011
Julen står for døren og vinteren nærmer sig. På
Engum Skole sætter begge dele sine præg.
Vinteren presser på med mørke og kulde, hvilket
sætter sit præg på børnenes vej til og fra skole. Vi
minder konstant børnene om at have ordentligt
lys på cyklen og varmt tøj med i skole….dette
kan ikke siges for tit.
Mange forældre i såvel skole som børnehave
vælger at transportere poderne til og fra pr. bil.
Dette skaber selvsagt trængsel på parkeringsplads som i ” Kiss´n drive. Fra skolens side
har vi forsøgt at afhjælpe disse forhold ved at
udvide vores parkeringsplads, samt lave tydelig
afmærkning af hensigtsmæssig stop for afsætning, samt længerevarende parkering. Dette ser
ud til at fungere nu…ved fælles hjælp …TAK
for det!
Med i dette projekt var også en ny parkeringsplads til vores bus, og her vil den opmærksomme læser nok bemærke, at det ikke er vores
gode gamle kendte hvide bus, men en solgul
af lignende størrelse. Historien er den, at den
gamle ikke kunne gå gennem syn uden en alt for
kostbar renovering. I en sådan situation bliver
vi virkelig klar over, hvilket aktiv det er for os

SogneBladet

alle, at vi har vores egen bus. Uden en sådan, vil
vi ikke længere kunne køre på hverken små ture
ud i naturen, ekskursioner eller til svømning mm,
idet tilkøbt fremmed bustransport er alt, alt for
dyr. Derfor har vi indtil videre fået stillet en erstatnings-bus til rådighed, mens et hurtigt arbejdende ”Busudvalg” i skolebestyrelses- og ledelsesregi
forsøger at skaffe de fornødne midler. Alle ved
jo at økonomien er trængt, men samtidig må vi
erkende, at vi er nødsaget til at prioritere det helt
lokalt påtrængte ønske om, stadig at have egen
bus. Som det ser ud nu, kan Engum Børnehave,
Engum skole, Engum SFO og Engumhus Skole
med god vilje og rette prioritering skaffe hovedparten af midlerne. Samtidig håber vi, at vi på et
eller andet tidspunkt kan få vores interessenter
i det omgivende samfund til at yde bidrag. Vi
overvejer at stifte en forening ”Bussens Venner”
og ad den vej prøve at gøre vores behov så tydelige
som muligt, således at både forældre og eksterne
samarbejdspartnere kan se værdien af en investering i den kategori….en investering, der jo helt
og holdent kommer vores børn til gode. I den
sammenhæng kan det nævnes, at vi allerede har
fået positiv respons fra omgivelserne, hvilket får
os til at tro på projektet, idet restfinansieringen
ligger inden for det opnåelige.
Så, ja det skal nok blive JUL i Engum…..
Der har som altid været plads til den traditionsfyldte ”Klippe-klisterdag” i skoleregi og en
meget velbesøgt fælles” Klippeklisteraften ” d.
24. november for Børnehave, Dagpleje og SFO.
Der blev bagt småkager, kreeret deko-rationer,
klippet julehjerter og hygget til stor glæde for
store som små. Tirsdag d. 6. december deltog
skolen i Engum Kirkes Julekoncert, og ved den
lejlighed havde vi mønstret det største børnekor
længe. Omkring 40 børn havde godt hjulpet af
Musiklærer Rikke og organist Birte, fået indstuderet et flot repertoire og aftenen forløb således
rigtig flot, selvom det måske blev lidt sent for de
mindste…men engagementet blev jo som altid
belønnet med en slikpose fra  Engum Kirke…stor
tak til Grete og Preben.

28. november havde vi således fornemt besøg af
seks kinesiske skoleledere fra byen Nantong i det
velstillede og fremadstormende sydlige Kina.  
Besøget var kommet i stand efter henvendelse fra
Borgmesterkontoret, idet man mente at Engum
Skole var et god eksempel på ”En skole i Bevægelse”
Gæsterne var her et par timer, hvor de både var
med i undervisningen samt fik fortalt grundlæggende om værdierne i den måde vi driver skole på,
og ikke mindst om vores projekt Kunst, design
og Håndværke.
Fredagen før havde vi i ” Kulturtimen ”introduceret børnene til det kinesiske skolesystem, der jo
tæller meget stram disciplin og klassestørrelser
på op til 35 – 40 børn.  Efterfølgende skal vores
børn roses for deres måde at engagere sig i besøget. Tre elever fortalt frejdigt om deres seneste ”
Klasserums-design-projek” og rundt om på skolen oplevede gæsterne søde og imødekommende
børn, der ikke var sene til at hilse nîhâo ( goddag
på kinesisk ) og efterfølgende fortælle om, hvad
de var i gang med i undervisningen. Alt foregik
på dansk – kinesisk hjulpet af en hårdtarbejdende tolk, der gjorde hvad hun kunne, for at
nedbryde de værste forståelsesbarrierer….igen
må man konstatere at man kommer meget langt
med smil og venlighed. Luften var så mættet af
smil og hjertelig latter, at såvel børn som voksne
bemærkede den gode stemning.
Vi kunne mærke at vores uformelle omgangsform
gjorde indtryk på gæsterne, der jo er vante med
et noget mere stramt og upersonligt skolemiljø.
Alt i alt en spændende formiddag, der sluttede
med høfligt farvel med gaver, danske kransekager, kaffe og ja selvfølgelig….Grøn Te
Inden vi går på juleferie afslutter vi kalenderåret d. 22. december med gudstjeneste i Engum
Kirke og efterfølgende hygge i klassen.
Et samlet personale ønske alle omkring Engum
Skole, Engumhus Skole og Engum Børnehave
en Glædelig JUL og et Lykkebringende Nytår

I en helt anden boldgade kan vi berette om endnu
et eksempel på, at Engum Skole gør sig godt i
Vejle Kommunes samlede billede af innovative
og udviklingsorienterede folkeskoler. Mandag d.
januar februar marts 2012

Peter Madsen Boutrup
Skoleleder
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Aktivitetskalender
JANUAR
11. 19.30
11. 13.00
18. 19.30
19. 19.00
25. 19.30
FEBRUAR
1. 19.30
8. 19.30
UGE 8
22. 19.30

MARTS
1. 19.30
7. 19.30
14. 19.30
17. og 18.
21. 19.30
28. 19.30

IM Bedemøde
Onsdagsklub
IM Bibelkreds
Generalforsamling i Engum Sogns
Lokalhistoriske Forening
IM Aftengudstjeneste i Engum Kirke
ved sognepræst Brian Iversen, Gjellerup
IM Møde ved Henning Thomsen, Vejle
Emne: Guds menneskelighed
"Guds overraskende tilsynekomst"
IM Bibelkreds
Træningsstart fodbold
for ungdom i Engum UI
IM Møde ved Henning Thomsen, Vejle
Emne: Guds menneskelighed
"Indenfor den menneskelige ramme"

sidste frist
for indlevering
af stof til næst
e
nummer er

TIRSDAG
8. MARTS 201
2

Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:
hhh@lokalbla
dene.dk

IM Kredsmøde, Vejle Missionshus
møde ved: Heine Holmgaard
Emne: Tror vi virkelig at Gud elsker os
IM Bibelkreds
IM Generalforsamling - program senere
IM Weekendlejr - Spejderbakken, Grejsdalen, Vejle.
Program senere.
IM Møde ved Helga Dalsgaard
Emne: Oplæg til påske.
IM Bibelkreds

APRIL
juni
7.-10.
UGE 27

Deadline

Sportsfest i Engum UI
Fodboldskole

