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Engum UI
Engum UI's hjemmeside
Husk jævnligt at tjekke Engum UI´s hjemmeside: www.engum-ui.dk for ny information.
FODBOLDAFDELINGEN
Seniorfodbold:
Serie 6 er i skrivende stund godt i gang med
efterårssæsonen - efter en flot 3. plads i
forårets turnering - kniber det lidt mere i
efteråret, hvor det er blevet til fire point i
de første fem kampe.
Holdet har dog også været ramt af temmelig
mange afbud og det har til tider kunnet ses
på både spil og især resultaterne. Meget kan
dog indhentes i de sidste fem kampe.
Træningsfremmødet har været fint om
mandagen, mens det har knebt lidt om
torsdagen.
Der trænes fortsat hele året - mandag kl. 20
og torsdag kl. 19 - alle er velkomne, også
gerne nye spillere.
Mvh Hans-Henrik Dam Hansen
Tlf. 2330 5981
Engum Cup 2012
Igen i år afviklede Engum UI et træningsstævne for seniorhold – Engum Cup. StævSogneBladet

net blev afviklet for 28. år i træk og som
sædvanlig var det en målrig affære med
næsten 7 scoringer pr. kamp. SevenOaks
deltog for første gang i stævnet og var dygtige nok til også at vinde stævnet. I stævneugen havde foreningen også besøg af et hold
fra vores venskabsklub i Tyskland, Sørup
– Sterup. Holdet spillede en træningskamp
mod vores serie 6 hold.
Oldboys og motionister
Der er stadig fint fremmøde til træningen
om mandagen. Har du lyst til lidt fodbold under uformelle forhold så mød op
omklædt mandag kl. 20.00. Træningen
fortsætter hele efteråret og vinteren igennem, hvis ellers vejret tillader dette.
Dameseniorfodbold:
Dameseniorholdet er forsat med i 7-mands
rækken. Der er både sejre og nederlag og
en placering midt i rækken. For yderligere
oplysninger kan Leslie Krivaa, 2459 5588
eller Claus Brødsgaard 7589 6737 kontaktes.
Ungdomsfodbold
Aktivitetsniveauet stiger lige så stille på
ungdomssiden. Der er tilmeldt 3 nye hold
til i efterårssæsonen. Desværre har vi set
et stort frafald af drengene fra U15-holdet
til andre idrætsgrene. De resterende U15drenge spiller nu 7-mands i efteråret. Der
ligger en stor udfordring i at fastholde spillerne jo ældre de bliver. Vi har i fodboldudvalget ingen løsning på udfordringen,
men vil nok fremadrettet forøge forskellige
tiltag, tilpasset de enkelte hold og spillere.
Der er fra efterårets start indledt samarbejde med Daugaard IF for U10-drengene
for at styrke den fodboldmæssige udvikling
af årgangen.
Der er stadig rigtig god gang i træningen på

stadion. Det er vigtigt at huske på, at det
vigtigste i børnefodbolden – op til 12 år – er
udviklingen af den enkelte fodboldspiller.
Det er derfor træningen der er vigtig, mens
kampene og specielt resultatet af kampene
er sekundært.
Succesen i fodboldafdelingen skal næsten
udelukkende tilskrives de meget engagerede trænere. Fra foreningen skal der lyde
en stor tak for deres indsats. Som forældre
og spiller kan I dog også påskønne arbejdet
med lidt roser ved lejlighed.
Udendørssæsonen slutter officielt til
efterårsferien. Der vil blive afholdt afslutningsarrangementer for det enkelte hold.
Nærmere besked herom fra de respektive
trænere.
Sidste år fortsatte en del hold dog udendørs træningen 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 indimellem var lidt for varmt. Tak til
alle instruktører og forhåbentlig på gensyn
i uge 27 i 2013.
Der har også i år været en del hold med til
forskellige stævner.
Indendørs fodbold:
Efter ønske fra trænerne er der kun tilmeldt
enkelte hold til den løbende turnering i
indendørs fodbold. I stedet vil der være
deltagelse ved flere forskellige stævner.
Vi har i år fire haltimer til indendørs fodboldtræning – torsdag kl. 16.00 – 20.00 i
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ALTID RENE

Nettopriser
v/
Hornsyld

- på benzin og diesel
- men også på dagli’varer
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Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
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Kirkebakkehallen. 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
fodboldafdelingen kontakt da følgende:
Senior:
Hans Henrik Hansen, 2330 5981
Ungdom:
Claus Brødsgaard, 7589 6737
Udvalgsmedlem:
Allan Lykkebak, 4026 2565
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.
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.
VINTERAKTIVITETER 2012/2013
Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirkebakkehallen – tirsdag kl. 20.00 – 21.00.
Derdover er der mulighed for tider i gymnastiksalen på Engum Skole. For tildeling
af tider skal Peter Rothausen kontaktes på
tlf. 7589 5291.

Gymnastik
Engum UI tilbyder i år følgende gymnastikhold:
Turbofræs Gymnastik for de 3 – 6 årige.
For drenge og piger.
Onsdag kl.17- 17.45
i Gymnastiksalen på Engum skole.
Dette er holdet, hvor barnet lærer, hvad det
vil sige selv at gå til gymnastik. Igennem
sang, rytmik, og redskaber / Tarzan bane
arbejder vi med at styrke og udvikle barnets motorik. Vi arbejder med at styrke de
sociale kompetencer ved at færdes mange
sammen og lære at forstå en fælles besked.
Børnene skal have det sjovt og bruge fantasien.
Vi arbejder med gentagelser, som styrker
børnenes selvtillid, og vi starter og slutter
timen på samme måde hver gang.
Forældre, tilskuere er ikke i gymnastiksalen under timen med mindre de er faste
hjælpere.
Sæsonen slutter til påske med en miniopvisning for den nærmeste familie.
Pris 350 kr.
En alsidig motorisk udvikling giver robusthed og styrke og er samtidig vigtig for
indlæring, hukommelse og motivation.
Gymnastik er starten på et liv med gode
bevægelseserfaringer og motionsvaner.

Vi glæder os til at se mange børn.
Louise, Tina , Merete og Jette
Tlf. 20 66 99 64

Familiesvømning
Igen i år er der familiesvømning i Kirkebakkeskolens svømmesal hver fredag fra kl.
16.30 til 18.00. Kontakt Jesper Christensen
på tlf. 7589 6181 for nærmere oplysninger.
oktober november december 2012

5

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.
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.

Hvad sker der
ved årets generalforsamling i Engum UI
den 14. november?
Bestyrelsen i EUI ønsker at se flest mulige
medlemmer onsdag d. 14. november kl
19.30.
Kom og få et dejligt stykke smørrebrød
og nyd en øl / vand under gennemgang af
årets forløb i EUI og bud på kommende nye
spændende projekter.
Her er der mulighed for at stille spørgsmål
til bestyrelsen og være med til at præge
udviklingen i sognets største forening med
dit engagement.
Har du forslag til nye aktiviteter eller
ændringsforslag til eksisterende aktiviteter
og livet i EUI?
Eller mød blot frem for at støtte op om det
arbejde og de aktiviteter, der udføres i EUI.
Velkommen til generalforsamling.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Claus Brødsgaard på tlf. 75 89 67
37 eller engumvej91@dlgmail.dk.
6
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Med venlig hilsen
Bestyrelsen i EUI

Engum Skole
Nyt fra Engum Skole.
Skoleåret er godt i gang….mange spændende ting er allerede passeret revy og flere er
på bedding.
Som det første er det naturligt at ønske Stort
velkommen til 24 nye elever i 0. klasse!
Hvor var det vel nok en dejlig første skoledag vi havde!
Størst var oplevelsen selvfølgelig for eleverne både i 0. klasse og 1. klasse. Sammen
med mor og far oplevede børnene hver især
overgangen til et nyt børneliv, hvor det at
skulle modtage læring, gradvist kommer
mere og mere i fokus.
Dagen bød på flag, fælles morgensang, lutter glade smil og megen gensynsglæde både
mellem børn og voksne.
Et andet af højdepunkterne ved første
skoledag, var indvielsen af gaven fra Skolebestyrelsen. To flotte udendørs bordten-

nisborde finansieret af overskud fra sidste
skolefest. Stor tak til Jenny Clafton for indkøb og tale til indvielsen.
Vi må efterfølgende konstatere at disse to
borde virkelig har gjort lykke. Hver klasse
har fået råderet over hver to bordtennis bats
og et passende antal bolde……bliver der
spillet på bordene ??...ja mon ikke. Hvert
frikvarter genlyder skolegården af ivrige
ping-pong lyde både af singlekampe, men
også masser af bordet rundt. Noget af det
bedste er at børnene selv finder ud af at
låne bats klasserne imellem, så der netop
kan spilles bordet rundt.
Inden skoleårets afslutning fik KDH en
anderledes og meget spændende udfordring.
Vores tidligere børneklasseleder Else Margrethe Munk kom på besøg i en ganske
særlig anledning.
Menighedsrådet ved Engum Kirke havde
brug for hjælp……og hvad det nu gik ud
på, kan man læse andet steds i Sognebladet.

0. klasse på Engum Skole 2012-13
oktober november december 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’

SogneBladet

Uden at sige for meget her om indholdet af
udfordringen, kan vi dog godt løfte sløret
så meget herfor, at den dekorationsopgave
KDH eleverne fik fra Kirken, virkelig løftede ” Kunst, design og håndværksfaget ”
her ved Engum Skole op på et helt særligt
niveau.
Vi glæder os rigtig meget over, at elevernes arbejde bliver taget alvorligt på en så
meningsfyldt måde. Her var virkelig tale om
en kreativ og særlig engagerende arbejdsproces, som også flyttede rigtig meget i
elevernes tanker om livets mangfoldighed.
Stor tak for tilliden !

I nærmeste fremtid byder Engum Skole på
flere begivenheder.
I skrivende stund venter Torvedagen den
20. september, hvor eleverne i indskolingen traditionen tro medbringer alle mulige
former for frugt og masser af blomster mm.,
så vi alle kan gå rundt og ” shoppe sundt ”
med papirpenge fremstillet til dagen. Dagen
indledes med en lille skolekoncert, idet vi
får besøg af ”Gospel Sisters”, der kommer
her som led i det landsomfattende skolekoncertprogram ” LMS - Levende Musik i
Skolen ”

Indvielse af bordtennisborde
oktober november december 2012
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Johs Gregersen
Aut. kloakmester / Anlægsgartner
Bredal Vestermark 30 . 7120 Vejle Ø
Tlf. 4054 1784 . skovgregersen@os.dk

Kloakering i det åbne land
- minirenseanlæg
Separering af regn og spildevand
Anlæg og vedligehold af haver
Belægning m.m.

SpAr købmAnDen

Gl. Vejlevej - Daugård
Tlf. 75 89 53 28

Åbningstider:
Alle DAGe kl. 7-19

Brænde

Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning
Henvendelse Gunnar Skibsholt, tlf. 7589 5008 eller 2016 7320
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Næste gang vi skriver fra Engum Skole står
vi midt i juleforberedelserne …det er ikke
til at forstå, så hurtigt tiden går.
Til den tid skulle vi gerne kunne fortælle
mere detaljeret om vores længe ventede og
tidligere omtalte virtuelle læringsrum, som
sikkert kommer til at fylde rigtig meget i
vores hverdag.
Megamøblet   eller ” Boxen ” som vi pt.
kalder indretningen, bygges lige nu i Palmelunds Inventarsnedkeri   http://www.
palmesnedkeri.dk og  leveres umiddelbart
før efterårsferien, hvorefter det videre forløb vil kunne følges på vores hjemmeside.
Vi tror selv, at Engum Skole igen vil komme
på alles læber med dette projekt. Når tiden
kommer, vil vi invitere til indvielse.
Her og nu vil vi nøjes med at ønske alle
et smukt efterår og læg så også mærke til
Engum Skoles  gule bus, som inden længe
vil være endnu lettere genkendelig med nye
streamers monteret på siden.
Med  ordene herfra:
” Engum Børnehave, Skole og Engumhus
- Et rart sted at være, et godt sted at lære ”

Engum Sogn
Program for Indre Mission Bredal:
Oktober:
Onsdag d. 10.  Vores egen aften.
Onsdag d. 24. Møde v. Jens Olesen, Børkop
November:
Fredag d. 9.
Familieaften med fællesspisning kl. 18
Onsdag d. 21. Møde v. Grejsdalens Efterskole
Onsdag d. 28.
Adventsmøde v. Jan Frost, Hedensted
December
Onsdag d. 5.
Julehygge hos Lisbeth og Holger, Engumvej 86
Onsdag d. 28. Julefest v. Benny Friis

Hilsen fra os alle
Peter Madsen Boutrup
Skoleleder

oktober november december 2012
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De syv årgange i Assendrup skole var inddelt i tre klasser.  2. g 3. klasse havde timer
om formiddagen, mens 1. klasse med min
lillebror Jørn gik i skole om eftermiddagen.
Det er derfor, at eleverne fra denne klasse
ikke er med på skolebilledet.

Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Hvor er du nu min kære ven?
- fra dengang vi gik i Assendrup skole

Indlæg fra Mogens Ladegaard,
Vesterbakken 14, Grejs, 7100 Vejle
Skolebilledet næste side må være taget
i 1951 eller 52. Det viser min skoleklasse - 2.
klasse - samt 3. klasse, hvor min storebror
Jens Peder (nr.4 fra venstre på bageste række) gik. Vores dansklærer, Mouritsen sidder
i front mellem Else Pedersen og Hanne Bjerregaard. Vores anden lærer, Hvenekilde var
aldrig med på skolebillederne – det var imod
et af hans principper.

Men vi vil gerne i kontakt med alle, der
gik i Assendrup skole i halvtredserne. Vi
opfordrer derfor læsere af SogneBladet, der
har gået i Assendrup skole, eller som har
forbindelse til tidligere elever, til at kontakte os. Gerne med et senere skolebillede,
som vi kan i sætte i bladet sammen med en
”efterlysning”.   
Et stykke lokalhistorie
Det er både slående og karakteristisk for
en landsbyskole, at alle os på billedet kom
fra et landbrug eller erhverv, der levede af
landbruget. Men det er også slående, at fak-

Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
12
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tisk ingen på billedet (jeg har i hvert fald
ikke kendskab til det) kom til at leve af
landbruget!
Heri synes jeg, at der ligger en god lokalhistorie: Hvorfor gik det sådan? Hvad var
tilskyndelsen til, at stort alle fra landbruget
skiftede erhverv? Hvordan er det gået jer på
billedet? Hvad kom I til at arbejde med? Og
hvor er du nu min kære ven?
Halvtredserne var en opbrudstid med en
øget industrialisering og mange flytninger
fra land til by for at finde arbejde. Oprindelig var der 2 piger og 3 karle på min fødegård
”Dalgård” i Assendrup Skovhave. Da mine
forældre Bertha og Jens Gunni Ladegaard
solgte gården i 1955, var der ingen ansatte.
Og det var stort set det samme billede på
de andre gårde.
Sidste udkald for opsamling
Enhver kan regne ud, at vi på billedet har
nået ”skelsår og alder”, så det er vel ved at
være sidste udkald for at få opsamlet de
mange gode historier, som jeg tror, der er
knyttet til spørgsmålet: Hvad er der sket,
siden du forlod Assendrup skole?
Jeg har haft en god snak med formanden
for Engum Sogns Lokalhistoriske Forening,
Gunnar Skibsholt og Frede Brødsgaard, der
er meget interesseret i at få opsamlet nogle
gode historier - for ikke at sige levnedsbeskrivelser – til det lokalhistoriske arkiv. Og
foreningen vil gerne støtte et initiativ, der
kan samle historierne eller levnedsbeskrivelserne op.
Der var også det spændende ved Assendrup
skole, at ”samfundet i lokalsamfundet”,
Tirsbæk Gods, med 40-50 ansatte leverede
et pænt antal af de børn, der gik i vores
skole. Hvor er I nu, mine glade legekammerater fra Tirsbæk?
14

Skal vi mødes den 2. juni næste år?
Engum Sogns Lokalhistoriske Forening
har tilbudt at være med til at arrangere og
afholde et ”skoletræf” for tidligere elever fra
Assendrup skole søndag den 2. juni 2013 når nu skoven er blevet rigtig grøn!
Vi vil være meget taknemmelige, hvis læsere af SogneBladet - der formodes at have
forbindelse eller kendskab til de, der gik i
Assendrup skole i halvtredserne - vil hjælpe
os med til at formidle invitationen ud til de
tidligere elever.
For de, der har lyst, er der mulighed for at
starte dagen med at overvære gudstjenesten i Engum Kirke kl. 10.00, hvor sognepræst Preben Kok bagefter vil fortælle os om
kirken og kirkesamfundet i dag. Herefter
vil Engum Sogns Lokalhistoriske Forening
byde på lidt frokost og en kop kaffe i forbindelse med opsamlingen af vore historier/
levnedsbeskrivelser.
Det er planen, at vi skal slutte dagen med at
vi køre til Tirsbæk Gods, hvor der er mulighed for, at godsejer Hans Henrik AlgreenUssing vil vise os rundt i den nyanlagte
renæssancehave samt orientere os om,
hvad der foregår på godset i dag.
I er selvfølgelig meget velkommen til at invitere jeres pårørende med. Og I må meget
gerne kontakte Mogens Ladegaard på tlf. 23
74 97 47, mogens.ladegaard@gmail.com ,
Frede Brødsgaard på 75 89 51 78,  frede_b@
vip.cypercity.dk eller Gunnar Skibsholt på
20 16 73 20, skibsholt@gmail.com for flere
oplysninger og tilmelding til skoletræffet
den 2. juni 2013.  

Med de bedste hilsner fra
Engum Sogns
Lokalhistoriske Forening
og Mogens Ladegaard
(nr. 1 fra venstre på bageste række
ved siden af min gamle ven Nis Behn)

SogneBladet

21. november
Julebanko med gevinster.
28. november
Hyggeeftermiddag.

Onsdagsklubben
Program for Onsdagsklubben
Efterår 2012
Mødested Engumhus
Oktober:
3. oktober
Efterårsudflugt.
Afgang fra Engumhus kl. 10,45.
Hjemkomst forventes til ca. kl. 18,00
Turen går til Hovborg Kro hvor vi spiser,
derefter til Wellings Landsbymuseum,
Her vil vi også drikke kaffen. Tilmelding.
Turen koster kr. 150,00
+ køb af egne drikkevarer.
10.oktober
Jette Møller (tidl. Assendrup)
+ 1  vil spille harmonika .
24. oktober
Mølmer vil komme og fortælle og vise
film fra en af hans ture.

December:
5. december
Julefrokost
Vi starter denne dag kl. 13,00.
Tilmelding.
  
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
Jonna Christensen,
tlf. 7589 5297
Kasserer
Ruth Jensen,
tlf. 7589 5471,
Hanne Skovgård,
tlf. 2071 4635
Merry Lorentzen,
tlf. 7589 5512.

31. oktober
Der vises dansk film.
November:
7. november
Banko.
14. november
En eftermiddag i selskab med Vibeke
Kruse, Vejle Amts folkeblad.
15

Aktivitetskalender
OKTOBER
3. kl. 14.30
3. kl. 19.00
3. kl. 17.30
3. kl. 17.30
3. kl. 17.30
4. kl. 17.30
6. kl. 11.30
6. kl. 12.35
6. kl. 13.30
7. kl. 10:00
7. kl. 10:00
8. kl. 17.30
8. kl. 17:30
8. kl. 17:30
9. kl. 17:30
9. kl. 17.00
10. kl. 14.30
10.
14. kl. 16.30
21. kl. 14.00
24. kl. 14.30
24.
31. kl. 14.30

november
5. kl. 19.00
7. kl. 14.30
9.
14. kl. 14.30

14. kl. 19.30
21. kl. 14.30
21.
28. kl. 14.30
28.

decemBER
3. kl. 19.00
5. kl. 13.00
5.
28.

Onsdagsklub: Efterårsudflugt.
Bestyrelsesmøde EUI
Fodbold - U12 Piger: Engum UI – Give Fremad
Fodbold - U12 Drenge: Engum UI – Skibet IF
Fodbold - U15 Drenge: Give – Engum UI
Fodbold - U12 Drenge: Engum UI – FC Horsens
Fodbold - U9 Drenge: Stævne på Engum Stadion
Fodbold - U10 Piger: Stævne i Stensballe
Fodbold - Serie 6: Engum UI – FC Nørremarken
Fodbold - U10 Drenge: Stævne i Engum
Fodbold - U10 Drenge: Stævne i Horsens FS
Fodbold - U12 Drenge: Bredballe - Engum UI
Fodbold - U10 Drenge: Stævne i Engum
Fodbold - Damesenior: Ammitsbøl - Engum UI
Fodbold - U12 Drenge: Jelling FS – Engum UI
Fodbold - U15 Drenge: Engum UI – Nr. Snede
Onsdagsklub: Jette Møller (tidl. Assendrup) + 1  vil spille harmonika .
IM - vores egen aften
Fodbold - Serie 6: Hover - Engum UI
Fodbold - Serie 6: BPI – Engum UI
Onsdagsklub: Mølmer vil komme
og fortælle og vise film fra en af hans ture
IM - møde
Onsdagsklub: Der vises dansk film.

Engum UI: Bankospil på Engumhus
Onsdagsklub:Banko.
IM - familieaften
Onsdagsklub: En eftermiddag
i selskab med Vibeke Kruse,
Vejle Amts folkeblad.
Engum UI:
Generalforsamling i klubhuset
Onsdagsklub: Julebanko med gevinster.
IM - møde
Onsdagsklub: Hyggeeftermiddag.
IM - adventsmøde

Engum UI: Bankospil på Engumhus
Onsdagsklub: Julefrokos
IM - julehygge
IM - julefest

Deadline
sidste frist
for indlevering
af stof til næste
nummer er

TIRSDAG
4. december
2012
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:

hhh@lokalbla
dene.dk

