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Engum UI
ENGUM UI'S NYE HJEMMESIDE
Engum UI har fået en ny og mere brugervenlig
hjemmeside. Dette betyder også, at der oftere
vil komme nyheder og andre informationer på
siden. Gør det derfor til en god vane jævnligt at
tjekke hjemmesiden. Adressen er stadig www.
engum-ui.dk. På hjemmesiden finder du også
de tidligere numre af Sognebladet.
FODBOLDAFDELINGEN
Fodboldudvalget, som altid kan kontaktes
består af følgende:
Claus Brødsgaard, 2246 3137
Allan Lykkebak, 4026 2565
Hans Henrik Hansen, 2330 5981
SENIORFODBOLD - MOTIONSFODBOLD:
Farvel på toppen
Efter 2 succesrige år har Hans H. Hansen valgt
at stoppe som træner for EUI´s herre seniorhold.
Afslutningen blev en flot oprykning til serie 5.
Hans har formået at samle vores mere end 40
seniorspillere fra mandags og torsdags træningerne og har sikret, at vi har fået en gennemgående klubånd, som gør at vi har kunnet stille
hold til alle kampe og har kunnet holde nogle
fantastiske fodbold fester.
Gensyn
Hans har heldigvis valgt at træde ind i fodbold
udvalget og dermed har vi sikret en forankring
af den klub kultur som Hans er garant for.
Ny træner
Den nye træner for EUI´s herre er Morten Præstbo, som har væres en aktiv spiller i EUI i mange
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ÅRETS SENIORSPILLER 2013 blev Nikolaj Jørgensen (th). der samtidig var suveræn topscorer i sæsonen.

år. Vi er glade for at Morten Præstbo har valgt
at takke ja til udfordringen og vi ønsker ham
held og lykke.
Der trænes stadig hver mandag kl. 20.00-21.30
og torsdag kl. 19.00-20.30, hvis baneforholdene
er til det. Der trænes hele vinteren. Alle er velkomne og der er ingen krav om de store fodboldmæssige forudsætninger. Har du et par fodboldstøvler og godt humør er du velkommen.

U11 drenge – årgang 2001
Multibanen i Daugård Tirsdag kl. 17.00-18.30
U11 drenge – årgang 2003
Ørum Daugårdhallen Torsdag kl. 18.00-19.00
U13 drenge – årgang 2001
Engum stadion, mandag og tirsdag
kl. 17.00-18.30
U13 drenge – årgang 2001
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 18.45-20.00

Officiel træningsstart
Den officielle træningsstart op til den nye
sæson bliver lørdag den 1. marts kl. 13.00
omklædt, hvor der bydes på en let omgang
træning efterfulgt af en portion suppe og en
orientering om den nye sæson.
Fodboldudvalget EUI

Som det fremgår af ovenstående, spilles for
nogle ungdomshold fodbold udendørs hele året.
U11 og U13 drenge deltager også i en udendørs
turnering i løbet af vinteren. Dette vil der blive
mere af i fremtiden. For de yngste årgange er
indendørs fodbold stadig en god mulighed for
at øve tekniske færdigheder, når banerne er dårlige, og det er koldt udenfor.
Som det også fremgår af ovenstående er der for
nogle af holdene træning i Daugård. Dette skyldes et samarbejde med Daugård IF, som startede i 2013 med U11 drenge og som her i vinter
prøves af i U8 og U9. Efter vintertræningen for
U8 og U9 skal samarbejdet evalueres, hvorefter
der tages stilling til det fortsatte samarbejde. Et
samarbejde skal etableres hvis det giver mening
for alle parter. Pt. er vi godt kørende i EUI, men
på sigt kan et samarbejde måske skabe endnu
bedre muligheder for alle vore fodboldspillere
på forskellige niveauer. Vort mål i fodboldudvalget er at få mange fodboldspillere til at spille
fodbold i mange år i Engum UI.

BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD
Der er følgende træningstider for børne- og
ungdomsholdene. Kontakt også trænerne for
nærmere information. Du finder kontaktoplysninger på hjemmesiden, www.engum-ui.dk.
U6 og U7 – årgang 2007 og 2008
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 16.30-17.30
U8 og U9 – årgang 2005 og 2006
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 17.30-18.30
U8 og U9
Multibanen i Daugård Lørdag kl. 9.00-10.15
U11 Piger – årgang 2003
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 17.30-18.45
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Samarbejde sikrer fremtiden for årgang 2003
Små sportsklubber kæmper løbende med at
have tilstrækkeligt med spillere til at kunne tilbyde kvalificeret træning. I årgang 2003 har vi i
Daugaard og Engum anerkendt at samarbejde
er vejen frem for at tage kampen mod de større
klubber. En sammenlægning fra 2013 betyder
at vi i dag har 18-22 spillere til træning hver
eneste gang.

Historien
I årene forud for sammenlægningen faldt antallet af spillere i begge klubber år efter år. I Engum
var vi nede på 8-12 spillere til træning og det
blev sværere og sværere at gennemføre en kvalificeret træning. Samtidig ville det med sikkerhed betyde at vi måtte opløse årgangen, når vi
skulle over til 11 mands fodbold, med mindre
alle ønskede at fortsætte med 7 mands fodbold.
Daugaard havde tilsvarende udfordringer, så vi
startede op med et løst samarbejde i 2012, som
hurtigt viste sig at være den rigtige retning.
Formålet
Den helt grundlæggende vision var at kunne
tilbyde fodbold i årgangen i mange år frem – og
også at kunne tilbyde et godt produkt til alle
spillere, uanset om spilleren ønsker at konkurrere på et højt niveau eller spiller fodbold for
kammeratskabets skyld.
Hvordan fungerer det i praksis
Vi forsøger at arbejde med stor rummelighed, så
vi kan adressere alt hvad vi møder ud fra en fornufts tilgang, og ikke ud fra stramme regler. Alle
hensyn skal iagtages, vi byder eksempelvis også
spillere velkommen til træning fra årgang 2002
eller 2004 – hvis det passer det enkelte barn. Vi
træner og spiller kampe på skift på begge klubber’s baner og skifter også trøjer hvert halve år,
så vi både spiller kampe i den gule Daugaard og
blå Engum farve.
Vi har været tilmeldt i både A, B og C rækker.
Vi er trænere fra begge byer og har lidt ældre
ungdomsspillere til at hjælpe med at gennemføre træningen.
Vi arbejder både med niveau opdeling og opdeling ud fra hvem man kender bedst. Opdeling i
grupper, så man spiller sammen med dem der er
4

lige så gode som en selv, har vist sig at være den
bedste model, for en kvalificeret træning – men
det er også vigtigt at man spiller i grupper med
dem man leger mest med fra klassen.
Vores filosofi er at vi kun træner i at have bolden
og bruger meget tid på at træne boldbehandling
og en fremadrettet fodboldstil.

Erfaringer fra det første år
Foråret stod i samlingens tegn. Børn og trænere skulle lære hinanden at kende, og vi havde
eksempelvis en ”ryste sammen” tur, som børnene syntes rigtig godt om. Vi brugte mange
kræfter på at få tingene til at fungere og lavede
mange kompromis’er med udgangspunkt i den
enkelte spilleres tarv – for at imødekomme alle
interesser. Det var en større omvæltning at få
det til at fungere, end vi havde forventet. Vi
ønskede at fastholde alle spillere, selvom det
blev en smule mere besværligt pga. sammenlægningen, eksempelvis at vi en dag om ugen
trænede i den modsatte by. Nogle spillere har
valgt at stoppe – enkelte er heldigvis startet igen.
Vi har nu 23 medlemmer i årgangen.
I 2. halvår har vi fungeret fantastisk godt. Drengene kender hinanden og behandler hinanden
rigtig godt – man mærker ikke i dagligdagen
at spillerne kommer forskellige steder fra.
Samtidig har vi fået tilgang af 3 nye spillere
fra Hedensted IF, som rent faktisk vælger at
køre til Daugaard og Engum for at spille, fordi
vi arbejder som vi gør. I løbet af hele efteråret
tabte vi ikke én eneste fodboldkamp i nogen af
de rækker vi deltog i. Selv i A rækken vandt vi
alle kampe, mod klubber fra langt større byer.
Vi har i dag et af de bedste hold i hele området
– også når vi tæller Vejle og Horsens med. Som
selvstændig klub, ville vi ikke i Engum kunne
tilbyde fodbold i A rækken – nu er vi med samarbejdet de bedste i A rækken.
Vi har altid gode træningspas, hvor alle kører på
med den største gejst. Vi har konkurrence om
pladserne og drengene udvikler sig meget mere
end vi forventede
Erfaringen er også at det kan være svært at finde
vores identitet, fordi vi dels repræsenterer et
samarbejde og dels repræsenterer hver sin klub.
Det er vigtigt at vores identitet stadig er henholdsvis Engum UI og Daugaard IF. Derfor væl-
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ger i 2014 at deltage i en turnering med ”rene”
Engum og Daugaard hold – udover at vi træner
og spiller kampe sammen i en anden turnering.
Vi kan mærke at drenge og forældre gerne vil
”både og” så vi løsner lidt op igen. Vi deltager
dermed i en turnering med spillere og træner
fra Engum – formentlig i B rækken. Her spiller man sammen med sine skolekammerater.
Men, de fleste kampe i løbet af året bliver på
det fælles hold.

Vintertræning
Hvor andre klubber vælger at stoppe med udendørs og i stedet spille indendørs, så fortsætter vi
med at spille udendørs hele vinteren. Hver tirsdag spiller vi på multibanen i Daugaard og laver
fysisk træning, så vi holder formen vedlige. Om
torsdagen skal vi snart til at træne indendørs,
men indtil videre har vi trænet udendørs om
torsdagen også. Det vil give os en kæmpe ballast
til forårets kampe.
Afslutning
I enhver sammenlægning er der fordele og ulemper, eksempelvis er det en ulempe at at skulle
køre sin lille purk til Daugaard, hvis man bor
lige ved siden af stadion i Engum. Men, selv
om samarbejdet har nogle ulemper, er gevinsterne langt større. Samarbejdet er fundmanet
for at begge klubber kan tilbyde fodbold i årgang
2003 i fremtiden. Klubber af vores størrelse skal
se udover egen næsetip og egne interesser og
imødekomme andre interesser – for at have et
fundament at bygge på. Men, det er afgørende at
man finder sammen med andre med de samme
værdier og holdninger. Derfor skal et samarbejde bygges op individuelt og ud fra den situation
den enkelte årgang står i.
Brian Poulsgaard, træner for årgang 2003
Udendørssæsonen 2014:
Planlægningen af udendørssæsonen 2014 er
allerede godt i gang. Der er flere spændende tiltag under vejs med hensyn til stævnedeltagelse
og træningssamlinger. 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 2014. Så
tøv ikke med at melde dig. Du vil få udfordrin-

ger, 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.
Engum UI afvikler igen fodboldskole i den første
uge i skolernes sommerferie. Det er i år uge 27.
Tilmelding starter den 1. marts kl. 10.00.
Ændringer i turneringsafviklingen:
DBU forsøger hele tiden at udvikle fodbolden i Danmark. Dette har både gode og mindre god konsekvenser for fodbolden i Engum
UI. Årgangsopdelingen af alle hold skaber for
eksempel problemer for en mindre forening,
som EUI, når der skal stilles hold. Nyeste tiltag
er ændringer i holdstørrelsen og banestørrelsen.
Ændringen sker ud fra en filosofi om at udvikle
bedre fodboldspillere. Hvis ændringen vedtages
i januar 2014, hvad det tyder på nu, betyder det,
at der fra august 2014 spilles i følgende rækker:
U5 - U7 spiller 3-mands. Banestørrelse 13x15
U8 – U10 spiller 5-mands. Banestørrelse 30x40
U10 - U13 spiller 8-mands. Banestørrelse 52x68
U14 og op spiller 11-mands.
Banestørrelse 66x102
Generalforsamling
EUI har afholdt generalforsamling 21. November 2013, hvor formand for foreningen, Anders
Christensen i sin beretning bl.a. kunne se tilbage
på:
Endnu et år, hvor aktiviteter og foreningslivet
bliver båret af den store skare af frivillige hænder, der er kendetegnende for sammenholdet i
lokalsamfundet her.
Ingen nævnt, ingen glemt - og dog. Vi kan ikke
tage afsked med 2013 uden at omtale savnet
efter Knud Thranes død. Knud var indbegrebet
af hjælpsomhed og sammenhold i stort og småt
i sognet og i EUI.
Fodbolden er den største aktivitet i foreningen
med i alt 120 børn og 42 voksne – stort set uændret i forhold til sidste år. Takket være dygtige
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og inspirerende trænere er det også muligt, at
tiltrække spillere udefra og etablere et frugtbart
samarbejde med Daugaard IF.
Som den største forening i lokalområdet er der
mange interesser og gøremål at tage vare på. Vi
har til stadighed en god og konstruktiv dialog
med Vejle Kommune – det være sig om renovering og vedligeholdelse af vore faciliteter som
eksempelvis: indgangsparti og toiletforhold i
klubhuset – nye fodboldmål og kridtmaskine –
samarbejde med beboerne ved Ulbækhus om en
ny flydebro. Den frivillige indsats og respekten
for klubbens midler viser vejen….
Med baggrund i ovenstående har klubben en
sund økonomi, hvor aftalen med OK sidst resulterede i kr. 20.000 – årets sommerfest gav –
med Engumløbet - et overskud på kr. 17.000
- alt sammen medvirkende til, at vi er en af de
klubber i Vejle Kommune, der har det laveste
kontingent.
Mangfoldighed i lokalsamfundet og udnyttelse
af dets kompetencer sætter kursen for nye tiltag. Klubben er ved at få etableret en ny platform
til en up to date hjemmeside, der kan være med
til at øge fokus på de mange forskellige tiltag i
klubben.
Aktuelt er der en initiativgruppe, der arbejder
med et spændende projekt for overdækning
af gårdarealet mellem omklædning og klubhuset…

Med tak for opbakningen i 2013 ønskes alle et
godt nytår.
På vegne af bestyrelsen i EUI,
Gunnar Skibsholt.
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.
Nyt projekt med overdækning
af gårdarealet ved klubhuset
En gruppe frivillige i og udenfor EUI arbejder på
at skabe nogle bedre rammer i vort nærmiljø til
glæde for store og små. Det drejer sig om overdækning af gårdarealet mellem klubhuset og de
to bygninger med omklædning – i alt ca. 150
kvadratmeter – til glæde for EUI, skolen, børnehaven, Engumhus og lokalsamfundet i øvrigt.
Naturligvis er projektet forbundet med en større
udgift – i alt ca. 500.000 kr. Der er netop modtaget tilsagn om et LAG tilskud på ca. halvdelen af

Tag
Ovenlys, klar opal med manuel opluk.
Sortblå bølgeplader, B6
Træåser 100x175mm
Præfab. galv. stålspær m. vindkryds
Evt. Solcellepanel

2963

Vinduesparti
GlasAlu. parti, farve Ral 7015 (grey)
Glas 6.4-16-6.4 (sikkerhedsglas)

4196

El-install.
Lysarmatur som Polylex IP65
Afbryd. og stikk. som Gira stinktæt
Alt. Opus 74, aflåselig

4700

15°

4" Rheinzink tagrender
Loft
145mm isolering
Dampspærre
9mm vindgips
50x50 underbeklædningslister, sort malede

9200

Belægninger
50x50 cm betonflise, lysgrå
5 cm afretningssand
Eksist. opbyg. for belægninger

Fundamenter
1,0x1,0x0,9m armeret punktfundamenter
M16 indstøbte galv. gevindjern, efter spærfab. anvisninger
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Beklædning (kun vestgavl)
50x50 mm tryk lægter
5 mm klar polycarbonat
25x135 mm komposit brædder, gråsort
Stern og underbeklædning i gavle som
25x135 mm komposit brædder, gråsort

dette beløb (kr. 226.000 ) , der kun kan komme
til udbetaling, dersom der herfra kan skaffes et
tilsvarende beløb via fonde og lignende offentlig
medfinansiering.
Projektet er således midt i en udredningsfase,
hvor der nu søges om støtte fra fonde o.l. for at få
den resterende medfinansiering på plads. Dette
resulterer forhåbentligt i et positivt udfald for
projektet til glæde for aktiviteterne på Engum
stadion i den kommende sæson 2014.
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 300 allerede gjort. Skal du være den næste?
Aftalen har stor betydning for Engum UI, idet
foreningen det sidste år har fået kr. 20.715 i
støtte fra ordningen.

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
Sådan gør du:
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.

Så tanker du automatisk penge til os,
så snart du tager kortet i brug.

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 tlf. 75 89 67 37 eller
engumvej91@dlgmail.dk.
NYT
OK Benzin tilbyder også billig el. Indgår du en
elaftale med OK, får Engum UI ligeledes et fast
beløb for hver aftale der indgås på el vedrørende
et kontokort tilknyttet Engum UI. Desuden forhøjes støttebeløbet på brændstof til 12 øre pr.
liter.
VINTERAKTIVITETER 2013/2014
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.
16.30 – 18.00. Kontakt Jesper Christensen på tlf.
7589 6181 for nærmere oplysninger.
SPORTSFEST 2014
Tidspunktet for sportsfesten mv. 2014 er allerede nu fastlagt. Det foregår fra fredag den 6. – søndag den 8. juni. Reserver derfor allerede dagene
nu, så du er klar til Engumløbet, den store fest
lørdag den 7. 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.

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@
JANAUR FEBRUAR MARTS 2014
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Festen holdes i Engumhus. Vi lover det bliver
sjovt, med mad og latterbringende underholdning udefra, medbring egne drikkevarer - nemt
& lækkert! Pris 200 kr. Tilmeldingsfristen var 1.
december. Eftertilmelding modtages via EKKs
mail.
På Gensyn fra Festudvalget:
Majbritt Villadsen, Sanne Hjort,
Marianne Kvejborg og Birgitte Holm

Engums
Kreatve Kvinder
Nyt fra Engums Kreative Kvinder
Kære Kærlige, Kloge, Kreative Kvinder i Engum
Sogn. Her følger en opdatering på de seneste
aktiviteter i EKK samt en opdateret kalender for
planlagte arrangementer i 2014.
Caféaftener
Formålet med disse aftener er at opbygge kendskabet til hinanden og vores lokale område.
Feedback fra deltagerne er, at vi skal fastholde
disse uforpligtende caféaftener, da de er med til
at fremme det overordnede formål med EKK: et
kendskab på tværs af landsbyer, institutioner,
foreninger, alder og interesser. Et par timers
samvær giver også mulighed for at tale om retning og indhold for EKK, og vi værdsætter meget
dialog, refleksion og ideer til EKK’s fremtidige
virke.
KALENDER 2014
Januar
31. Julefrokost - Hylende Herlig Hattefest!
Den 31. januar 2014 kl. 1800 er der fest i EKK.

Februar
Caféaften
Marts
25. Foredrag med Preben Kok
Preben Kok går i sine foredrag i clinch med
emner som parforhold, skyld, magtesløshed,
stress og illusionen om det perfekte menneske.
Mere information følger. Pris 30 kr; vi sørger for
kaffe mens deltagerne medbringer lidt af det
søde. Afholdes i konfirmandstue. Tilmelding
via mail.
April
Caféaften
Maj
Tour de Sogn. Besøg i vores tre landsbyer på
cykel med lokal historiefortælling af lokale
videnspersoner. Mere information følger...

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.
Hos RID REVISION A/S er vi fem uddannede revisorer, der er klar til at levere
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.
Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.
Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemmeside kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.
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Karen Hansen Lyse

Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

WWW.R-I-D.DK

DAUGÅRD EL A/S
Gl. Vejlevej 9
8721 Daugård

Tlf. 75 89 52 22
- Deres el-installatør

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

fyr og flamme’
varmt og godt’

JANAUR FEBRUAR MARTS 2014
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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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Onsdagsklubben
INFORMATION
Mødested Engumhus
Vi starter igen efter nytår den
Onsdag den 15. januar 2014 kl. 13,00 med
nytårsmenu.
Tag selv drikkevarer med. - Tilmelding.
Det nye program skulle være klar til denne
dato.
Aktiviteterne starter kl. 14,30 og slutter
kl. 16,30 hvis ikke andet er oplyst.
Bestyrelse:
Formand Tove Nielsen, tlf. 75 89 56 09
Næstformand Jonna Christensen,
tlf. 75 89 52 97
Kasserer Ruth Jensen, tlf. 75 89 54 71
Hanne Skovgård, tlf. 20 71 46 35
Merry Lorentzen, tlf. 75 89 55 12

skabe et smukkere og grønnere miljø omkring
Engum Skole.
Maj måned er jo langt ude i fremtiden, men ikke
desto mindre vil maj og juni måned blive første milepæle i Engum Skoles nye historie. Hele
vinteren forventer vi at arbejde med forberedelserne på at ændre Engum Skoles måde at tænke
skole på. Ingen paladsrevolutioner, men de små
første skridt i retning af en fremtidig folkeskole,
helt i tråd med regeringens intentioner om at
indføre en længere og mere varieret skoledag,
med virkning fra august 2014.
For at ruste os til den endelige reformstart efter
sommerferien, er det planen, at vi hen over foråret tilrettelægger og afprøver ”prototyper” på
fremtidige skolemodeller, hvor børn og voksne
jo får langt mere tid sammen om læringen i en
skoledag, der for de yngstes vedkommende
kommer til at ligge på 30 ugentlige klokketimer
og for de største på 33 timer. Vi regner med at
kunne informere meget mere herom, når tiden
nærmer sig.
Vi henleder dog allerede nu opmærksomheden
til andet sted her i bladet, hvor skolebestyrelse

Engum Skole
NYT FRA ENGUM SKOLE JULEN 2013
”Nu har vi altså jul igen, det la’r sig ikke skjule... ”
Som tiden dog flyver af sted, i dag skriver vi d.
3. december, og inden vi fik set os om på Engum
Skole, var der indbudt til Juleklippeaften i SFO´
en og godt 250 var mødt op til en fantastisk hyggelig aften. Dagen efter pyntede elever og lærere
op i klasserne, så nej, nu la’r det sig ikke skjule...
Heldigvis er vejret dog stadig med os. Frosten
er endnu ikke gået i jorden, hvilket gjorde det
lidt lettere, da vi den anden dag fik plantet de
to smukke lindetræer, som forældre skænkede
os til vores jubilæum. Træerne pryder nu vores
skolegård ved Kiss’n drive, og selvom vinteren står for døren, glæder vi os i den grad til
løvspring en gang i maj måned, hvor de to 6
meter høje træer helt sikker vil være med til at

FØR

EFTER

JANAUR FEBRUAR MARTS 2014
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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 · IN STALLATION
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
12

Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
SogneBladet

og ledelse sender sognebladets læsere en appel
fra hjertet, om forældreinddragelse og -engagement. Hvis hele forandringsprojektet skal lykkes, er det vigtigt for os at finde støtte i den vi kultur, der kendetegner Engum Sogn. Vi vil gøre
alt, hvad der står i vores magt for at informere
så godt vi kan, for derved at skabe tryghed om
de forandringsprocesser, der nu tager sin start,
og som vil løbe flere år frem i tiden. Følg de
bulletiner, som vi løbende lægger ud på vores
hjemmeside, og vær også opmærksom på, at vi
bl.a. i foråret skal have valg til skolebestyrelsen.
Forandring er ofte til gavn og glæde, hvilket vi
rent bogstaveligt allerede har oplevet med ibrugtagningen af den renoverede gymnastiksal…
...med disse før og efter billeder (se side 11),
sender vi Sognebladets læsere: Et godt nytår

Fra os alle ved Engum Skole
Peter Madsen Boutrup, skoleleder
Er du interesseret i dit barns skole????
De fleste forældre vil sikkert kunne sige et klart
JA til denne overskrift. De fleste forældre vil sikkert også sige, at netop deres families hverdag er

travl og ikke levner plads til ret meget mere end
det, der fylder tiden ud nu. Denne indstilling vil
skolebestyrelsen gerne udfordre lidt. Der skal
nemlig vælges skolebestyrelse i foråret 2014.
Netop derfor vil vi gerne udfordre alle jer der
har børn på Engum skole til at overveje, om ikke
det er nu, DU skal søge indflydelse på VORES
skoles dagligdag.
Som alle sikkert har hørt, sker der i disse år rigtig
meget på skoleområdet. Folketinget har besluttet, at hverdagen på skolen skal udfordres, mere
undervisning, men også anderledes undervisning – både i form og indhold. Den forestående
skolereform giver rigtig mange spørgsmål for os
alle, uanset om man er ansat, elev, eller forældre. Men uanset om spørgsmålene står i kø, og
svarene måske er en mangelvare, så er det helt
sikkert at der skal undervises børn på Engum
skole – også næste skoleår og de næste mange
år. Der vil i løbet af foråret blive arrangeret et
status- og informationsmøde, hvor der vil blive
informeret om den ”nye” skoledag.
Arbejdet i skolebestyrelsen kan sikkert betegnes med mange forskellige ord, men ord som
ambassadør – sparringspartner – formidler og

Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
JANAUR FEBRUAR MARTS 2014
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lobbyist er for os ord, der beskriver de opgaver
og roller, en skolebestyrelse kan have på Engum
Skole. Derudover er praktiske opgaver i forbindelse med skolefesten helt konkret noget, vi i
skolebestyrelsen løser. I den nuværende bestyrelse syndes vi det er vigtigt at der fortsat holdes
skolefest. Selvfølgelig mest af hensyn til børnene, men også fordi vi mener at skolefesten er
en vigtig ramme for lokalt sammenhold og samvær. I det hele taget er skolen som institution et
samlingspunkt i Engum sogn. Et samlingspunkt
kræver en indsats fra engagerede forældre, og
derfor håber vi, at DU grundigt vil overveje, om
ikke det er nu, du skal rette blikket mod det
kommende valg til skolebestyrelsen.
Lidt facts om skolebestyrelsen. Der er 7 forældrevalgte i bestyrelsen. Vi holder 8-9 møder i
løbet af et skoleår. De vigtigste kvalifikationer
for at deltage i arbejdet er, at du har VILJE og
INTERESSE i at give dit bidrag til vores fælles
skole.
Der vil i februar måned komme mere information om det forestående valg. Hvis du har
spørgsmål til arbejdet i skolebestyrelsen, er du
meget velkommen til at kontakte en af os, der
sidder i bestyrelsen, kontaktoplysninger kan
findes på skolens hjemmeside.
Skolebestyrelsen ved Engum Skole
Martin Hjort Jensen
ENGUM SKOLE UDEN LÆRERE
OG PÆDAGOGER
For nogle børn er ovenstående måske et stort
ønske, men det vil nok ikke fungere på den lange bane. Derfor er det vigtigt, at Engum Skole
også i fremtiden har gode, positive, engagerede,
innovative, inkluderende ansatte, som alle er
klar til at udmønte den nye skolereform.
Derfor skal hele skolens personale på kursus
torsdag den 8. og fredag den 9. maj 2014.
Der mangler derfor ansatte på skolen i disse to
dage, hvilket giver mulighed for, at vi kan få
lokalsamfundet ind i skolen. Dette er også er en
af intentionerne i den nye skolereform.
Et par af skolens tidligere ansatte har meldt,
at de gerne vil være en del af teamet den 8. og
9. maj 2014, men der skal selvfølgelig bruges
mange flere.
14

I skolebestyrelsen ser vi dagene som to alternative undervisningsdage, hvor engagerede voksne
kommer på skolen og underviser i netop det, de
synes børnene har behov for at vide noget mere
om. Det kan være i dansk og matematik, men
det kan også være i fodbold, atletik eller anden
sport. Det kan være i innovation, virksomhedsledelse eller andre spændende fag. Der er som
udgangspunkt ingen begrænsninger udover de
fysiske begrænsninger, som skolens faciliteter
giver.
Underviserne i de to dage kan være forældre,
men også meget gerne andre, som har noget, de
gerne vil bidrage med. I skolebestyrelsen håber
vi derfor, at netop DU har lyst til at melde dig
som underviser den 8. og 9. maj 2014. Du er
velkommen både en og to dage, men kan du
kun bidrage med en lektion på to timer vil det
også være fint.
Meld derfor allerede nu tilbage, at du gerne vil
bidrage den 8. og/eller 9. maj. Tilmelding kan
ske til skoleleder, Peter Boutrup på mail pembo@vejle.dk. Du kan også kontakte Peter eller
en fra skolebestyrelsen, hvis du vil høre mere
om disse to spændende dage.

Ledelsen på Engum Skole
Skolebestyrelsen på Engum Skole

Engum Sogn
Program for IM i Bredal januar - marts:
Januar
8.: Bedemøde i forbindelse
med Evangelisk Alliances bedeuge
22.: Aftengudstjeneste i Engum Kirke
ved Heinrich Pedersen, Nørup
29.: Møde ved Carsten Dalsgaard, Daugård
Februar
19.: Møde ved missionær Brian Madsen, Vejle
26.: Generalforsamling

SogneBladet

Marts
19.: Møde ved rektor for pastoralseminariet
Henning Thomsen, Vejle (del I)
26.: Møde ved rektor for pastoralseminariet Henning Thomsen, Vejle (del II)

Kalender 2014
Der var engang...

Engum Gospelkor
Engum Kirkes Gospelkor starter op på en ny
sæson tirsdag den 14. januar.
Har du lyst til at synge med er du velkommen
kl. 19.30 i kirken. Vi øver ca. hver anden tirsdag
fra kl. 19.30 - 21.30.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Susanne Hjort Jensen på tlf. 5095 1162

Engum Sogns Lokalhisto

riske Forening

Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Olaf Madsens døde i efteråret
og en epoke er slut.
Trods høj alder var Olaf dagligt beskæftiget foran computeren med lokalhistoriske gøremål.
Omhu og en glødende interesse for det lokalhistoriske var kendetegnende for Olaf, der i en
sjælden grad var klar over, hvor betydningsfuldt
det er for eftertiden, at den levende beretning,
dokumenter og billeder bliver bevaret.
Med baggrund i sin store viden og en hukommelse, der strakte sig generationer bagud, udgav
Olaf også igennem de seneste år i sit otium flere
lokalhistoriske perler.
Olaf havde omhu for detaljen, det historiske og
det sogn, hvorfra han havde sin opvækst og sit
ophav.
Æret være Olafs minde.

Den nye kalender fra Lokalhistorisk Forening
er på gaden...

Og fremtiden:
På baggrund af et vellykket skoletræf i juni
måned 2013 for tidligere elever fra Assendrup
skole - på initiativ af Mogens Ladegaard – blev
der indsamlet gamle skoleminder og andet
lokalhistorisk materiale i stort omfang.
Efterfølgende har der været et stort arbejde med
at kopiere og registrere dette, således at materialet fremadrettet kan være digitalt tilgængeligt.
Noget af materialet har givet inspiration til den
kommende kalender 2014 fra Lokalhistorisk
Forening i Engum.
Foreningen afholder generalforsamling på
Engumhus tirsdag den 14. Januar 2014 kl.
19.00. Her vil der i lighed med tidligere år være
underholdende præsentation af gamle minder
og kaffe med brød.
Med tak for opbakning i det nu svundne år
ønskes alle et godt nytår!

På vegne af bestyrelsen for Engum
Sogns Lokalhistoriske Forening.
Gunnar Skibsholt
JANAUR FEBRUAR MARTS 2014
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Aktivitetskalender

Deadline

JANUAR
8.		
14. 19.00
			
14. 19.30
			
15. 13.00
22.		
29.		
31. 18.00
			

IM Bedemøde
Generalforsamling i Lokalhistorisk
Forening på Engumhus
Engum Kirkes Gospelkor
starter en ny sæson
Onsdagsklubben - Nytårsmenu
IM Aftengudstjeneste i Engum kirke
IM Møde
Engums Kreative Kvinder
Julefrokost

FEBRUAR
??			
			
19.		
Uge 8
26.		

Engums Kreative Kvinder
Caféaften
IM Møde
Træningsstart fodbold ungdom
IM Generalforsamling

MARTS
1. 10.00
1. 13.00
19.		
25. 18.00
26.		

Start på tilmelding til fodboldskolen i Engum
Officiel træningsstart for senior- og mandagsfodbold i Engum UI
IM Møde
Engums Kreative Kvinder: Foredrag med Preben Kok
IM Møde

APRIL
10.		
??		

Skolefest på Engum skole
Engums Kreative Kvinder: Caféaften

MAJ
8.-9.
??		

Engum skole uden lærere og pædagoger
Engums Kreative Kvinder: Tour de sogn

JUNI
6.-8.
Uge 27

Sportsfest
Fodboldskole på Engum stadion

Merethe Steffensen
dirigerer voksenkoret
til julekoncerten tirsdag
10. december

sidste frist
for indlevering
af stof til næste
nummer er

TIRSDAG
11. MARTS 20
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Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:

hhha@jyskem
edier.dk

