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Set udefra tager Engum præstegård sig nu anderledes ud med ny indkørsel, renovering
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Engum UI
HJEMMESIDE
Husk jævnligt at tjekke Engum UI's hjemmeside: www.engum-ui.dk for ny information.
SERIE 5 OG MOTIONSFODBOLD
I skrivende stund (15. september, red.) er
efterårssæsonen i seniorfodboldrækkerne
ved at gå ind i den afgørende fase. Således
også i Engum UI, hvor vores lokale fodboldflagskib i serie 5 har præsteret rigtig gode
resultater og ligger flot i den øvre halvdel af
rækken. Målsætningen om at blive i serie 5
er hermed så godt som opnået, og de sidste
kampe skal bruges på at slutte så højt som
muligt i tabellen. I bedste fald kan vi spille
med om oprykning til serie 4! Der venter
dog stadig nogle svære kampe, så der er
brug for mere stabilitet og færre afbud til
kampene, hvis dette skal opnås. Allerede
nu kan vi dog konkludere, at holdet har
præsteret rigtig fint og været inde i en god
spillemæssig udvikling med en god blanding af talent og rutine. Vi håber, at den
stadigt stigende tilskuerskare på Engum
Arenas nye fine tribuner er enig i denne
betragtning ,-)
En del af successen skyldes bl.a., at truppen her i efterårssæsonen har fået tilgang
af en del yngre spillere fra lokalområdet.
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Nogle af dem har tidligere prøvet fodboldlykken som ungdomsspillere i naboklubber
som fx VB, men er nu vendt ”hjem”. Netop
dette efterspurgte vi i den seneste udgave
af sognebladet, og det betyder utrolig meget
for klubben, at de unge ”gider” at spille på
et lidt lavere niveau, end de måske kunne.
Lokalt fællesskab, kammerater og hygge
vinder således over personlige ambitioner.
Dette er et stærkt og vigtigt budskab, hvis
seniorfodbolden i EUI også skal kunne
eksistere i den nærmeste fremtid! Vi håber
naturligvis, at endnu flere unge spillere fra
sognet og opland vil være med til at videreføre det nødvendige generationsskifte, som
allerede er godt i gang.
Mandags- og motionsfodbolden har ligeledes været en stor succes henover sensommeren og efteråret.
Der har været et rigtig stort fremmøde, hvilket er super dejligt, da det er med til at bevare bredden i klubben og styrker det sociale
fællesskab og netværki lokalområdet. Mottoet er her, at alle kan være med, uanset
status og forudsætninger. Sådan skal det
også være fremover. Hvis vi er mange til
træning, forsøger vi at dele os lidt op på flere
baner, men vi døjer, i denne mørke periode,
lidt med pladsmangel og manglende lysforhold. Dette skal dog ikke afholde folk fra
at møde op tværtimod. Alle er meget velkomne også nye spillere!
Træningstiderne er som altid:
Mandage kl. 20.00 – 21.30
(hele året, hvis vejret og banerne er til det)
Torsdage kl. 19.00 – 20.30.
Slutteligt skal det oplyses, at vi afholder
fodboldafslutning/julefrokost for alle herresenior- og motionsfodboldspillere lørdag
d. 1. november kl. 15.30.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! I vil

høre mere om program og tilmelding, når
vi nærmer os denne dato.
Husk, at I altid kan finde praktiske oplysninger på EUIs hjemmeside www.engumui.dk/fodbold eller på vores Facebookside
”Engum UI serie- og mandagsfodbold”.
Vi ses på Engum Arena!
Morten Præstbro, træner/holdleder EUI
Tlf. 29 86 78 42
Mail: morten.praestbro@skolekom.dk
VETERANER
2014-kampsæsonen er slut og som forventet kommer der altid lidt skader ind imellem. Med undtagelse af en enkelt kamp har
der dog ikke været problemer med at stille
hold og resultatmæssigt har efterårssæsonen været fin med en placering i den øverste
halvdel. Holdet er nu ved at have fundet
systemet for 7-mands fodbold.
Træningen fortsætter som sædvanlig hele
året mandag kl. 20.00 – 21.30 og torsdag kl.
19.00 – 20.30. Alle er velkomne.
UNGDOMSFODBOLD
Det er stadig en udfordring at fastholde de
ældste spillere, hvilket ses af, at jeg sidste
år på denne tid kunne glæde mig over at vi
kunne fastholde både U14 pigeholdet og
U16 drengeholdet efter sommerferien. Disse to hold eksisterer ikke længere i Engum
UI. For drengenes vedkommende skyldes
det dog, at alle spillerne er på efterskole og
efter sommerferien 2015 får vi nok et U17
hold igen.
Selv om vi har mistet et par hold er der kommet nye til, et U10 pigehold og et U6-hold,
og for holdene fra U14 og ned har vi fat i
en rigtig god udvikling, som forhåbentligt
betyder, at vi kan fastholde spillerne og
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dermed også på sigt have hold i de ældste
ungdomsrækker.
Samarbejdet med Daugård forløber stadig
godt og stadig flere spillere kommer til.
Der er opgraderet på træningsmængden,
således at der hele tiden bygges mere på
hver enkelt spillers færdigheder. For nogle
hold trænes der nu også 3 gange om ugen.
Dette kan give lidt udfordringer på hjemmefronten, men børnene vil gerne, så fra
fodboldudvalget skal vi opfordre til at den
øgede aktivitet planlægges ind i familiens
øvrige program.
Det er stadig vigtigt at huske på, at det vigtigste i børnefodbolden – op til 12 år – er
udviklingen af den enkelte fodboldspiller.
Det er derfor, at træningen er det primære, mens kampene og specielt resultatet af
kampene er sekundært.
Fra DBU er der følgende 10 forældrebud.
Bud, som også gælder i EUI.
• Giv opfordringer til dit barn om at deltage.
• Spørg om kampen var spændende og sjov
– ikke kun om resultatet.
• Tænk på at dit barn spiller fodbold – ikke
dig.
• Mød op til træning og kamp – dit barn
ønsker det.
• Give opmuntring til alle spillere under
kampen.
• Giv opmuntring i medgang og modgang
– positiv og vejledende kritik.
• Respekter trænerens brug af spillere.
• Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans afgørelser.
• Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr.
• Vis respekt for arbejdet i klubben – bak
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op om initiativer til årlige forældremøder,
hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i foreningens liv, end
lyst og engagement.
Som ovenfor nævnt under de 10 forældrebud er resultaterne ikke det afgørende –
det er, at det skal være sjov og lærerigt at
spille fodbold i Engum UI. Dette betyder
også, at der er forskellige forudsætninger
for de enkelte årgange afhængigt af antallet
af spillere og de enkelte spilleres niveau. Vi
vil gerne i Engum UI fastholde alle spillere,
både de dygtigste og de som mest er med
for det sociale. Dette giver dog forskellige
udfordringer, som vi arbejder med i fodboldudvalget og blandt trænerne.
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.
En del hold fortsætter udendørs træningen
efter efterårsferien. Også her vil de enkelte
trænere orientere nærmere.
ØVRIGE AKTIVITETER:
Årets fodboldskole forløb planmæssigt.
Vi var igen heldige med vejret. Tak til alle
instruktører og forhåbentlig på gensyn i
uge 27 i 2015. I 2015 vil Engum UI afholde
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fodboldskole for årgang 2001 til 2007. Tilmelding starter den 1/3 2015.
Der har også i år været en del hold med til
forskellige stævner, Kerteminde Cup, Vildbjerg Cup, Safari Cup og flere andre, herunder forskellige endagsstævner. De forskellige hold har alle repræsenteret Engum UI
flot.
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
Kirkebakkehallen. Der trænes efter følgende plan med start i uge 43:

16.00 – 17.00: Piger årgang 2002 og 2003
17.00 – 18.00: Årgang 2007 og 2008.
18.00 – 20.00:
Er der spørgsmål eller andet vedrørende
fodboldafdelingen kontakt da følgende:
Senior: Allan Lykkebak,tlf. 4026 2565
Ungdom: Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737
Eller de respektive trænere som kan findes
på Engum UI’s hjemmeside.
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.

VB/KUV TRÆNERE var torsdag den 11. september et smut omkring Engum stadion for at give U12
og U10 drengene inspiration og nye tips. Efterfølgende var der evaluering, snak og sparring i klubhuset.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2014
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SPONSORER
Engum UI har igen i år været begunstiget
at nogle velvillige sponsorer som alle skal
have tak for hjælpen med flot spilletøj og
træningsdragter til alle holdene.
VINTERAKTIVITETER 2014/2015
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.
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.
RYTMEGYMNASTIK
Merete og Jette Sparvath er igen i år på plads
i gymnastiksalen med rytmegymnastik for
0. – 3. klasses piger. Der trænes hver onsdag
fra kl. 16.45 – 17.30. Start den 22. oktober.
Kontant Jette Sparvath på tlf. 2066 9934 for
nærmere oplysninger.
ANDRE AKTIVITETER
Der er mulighed for at starte andre aktiviteter i gymnastiksalen på Engum Skole.
Kontakt bestyrelsen for nærmere aftale.
PASSIVT MEDLEMSSKAB
Engum UI vil gerne spille en aktiv rolle i

DEN NYE TRIBUNE til hjemmepublikum på Engum stadion
er nu færdig efter mange frivillige timer...

6
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Engum Sogn og har derfor jævnligt kontakt
til kommunen omkring relevante forhold
for sognet. Ligeledes arbejdes der hele tiden
på at gøre faciliteterne omkring Engum Stadion attraktive for alle sognet beboere. Vi
håber derfor, at du som enten forælder til
ungdomsmedlemmer i Engum UI eller som
aktiv borger i Engum Sogn har lyst til at
støtte foreningens arbejde ved at tegne et
passivt medlemskab. Udover at støtte foreningen giver et passiv medlemskab også
stemmeret på den årlige generalforsamling
i november.
Du tegner et passivt medlemskab ved at
indbetale mindst kr. 150 på foreningens
konto i Den Jyske Sparekasse, reg.nr. 8131
konto 1936115. Husk at angive navn og
passivt medlem på indbetalingen.
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.

200, 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.
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.

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 på kr.
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2014
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Indre Mission

Onsdagsklubben

Program for Indre Mission
i Bredal 4. kvartal

Program for Onsdagsklubben
Mødested Engumhus

OKTOBER
Onsdag den 22. Møde ved Blå Kors

1. OKTOBER
Bankospil - pakke med til ca. 20 kr.
8. OKTOBER
Efterårsudflugt.
Afgang fra Engumhus kl. 10,30
Forventet hjemkomst senest kl. 18,00.
Turen går til Nygaards Alrika, Lydumvej
110 ved Nørre Nebel.
Dyrene er udstoppede, Foruden de fem
største dyr er der mange andre spændende dyrearter.
Varm mad, jagtmuseum, film, kaffe og
småkager.
Det hele er samme sted. Prisen opgives
senere.

NOVEMBER
Fredag den 7.
En aften for alle.
Nærmere info herom ved henvendelse
til Lisbeth på tlf. 60 11 88 63
Onsdag den 12. Møde ved Bjørn Ellerbæk,
Vejle
Onsdag den 26.
Møde ved Anders Dalgaard, Øster Snede
DECEMBER
Onsdag den 10.
Møde ved elever fra Grejsdalens Efterskole
under ledelse af Johannes Toftdal
Søndag den 28.
Julefest for hele familien

Det nye program skulle gerne være klar
når vi starter.
- fortsætter side 11

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 seks 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’

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 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

10
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Aktiviteterne starter kl. 14,30 og slutter kl.
16,30. hvis ikke andet er meddelt.
Bestyrelse.
Formand Tove Nielsen, 7589 5609
Næstformand Jonna Christensen, 7589 5297
Kasserer Ruth Jensen, 7589 5471
Hanne Skovgård, 2071 46 35
Merry Lorentzen, 7589 5512

Engums
Kreative Kvinder
KÆRE KVINDER I ENGUM SOGN
Sommeren er bag os, og vi kan gøre status på
første halvår. Vi føler os fortsat frem for at
finde frem til arrangementer, som kan bistå
EKKs formål som uformelt socialt netværk
for lokale kvinder i Engum Sogn. Vi ønsker
at danne rammen for arrangementer, hvor
alle kvinder på tværs af alle aldersgrupper

har lyst til at deltage minimum én gang om
året. Det er ambitionen! Og der er et stykke
vej endnu… ;-)
Seneste arrangement var Tour de Sogn –
1. Etape, hvor vi kunne høre lidt om livet
og hverdagen i gamle dage. Anna Marie
Hansen har boet i sognet siden 1951, og
hun kan derfor huske tilbage til dengang
mælkepengene blev udbetalt om torsdagen
hver anden uge, samt fortælle om sportsfesten, der blev holdt et helt andet sted…
Her følger et uddrag af Anna Maries historiefortælling om de gode gamle dage, imens
de fremmødte bevægede sig rundt i og
omkring Bredal: “Da jeg i 1951 flyttede ind
på Juelsmindevejen 81 med min familie, var
der en masse små håndværksmestre i Bredal. Byen havde en damefrisør og en herrefrisør. Der var 3 købsmandsforretninger og
brugsen. Der var Adolf, der var landpost på
cykel. Når han kom hjem, havde han en lille
sadelmagerforretning, hvor han reparerede

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2014
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tasker, sko og seletøj, og hvad der ellers var
gået i stykker. Hans kone Gudrun havde
posthus i privaten. Den gamle skole havde
2 klasselokaler og 2 lærerer og 7 årgange
børn.” Gåturen blev krydret med hyggeligt
samvær, kaffe og kage.
Tour de Sogn – 2. Etape følger til foråret – på
cykel - og data annonceres senere. Denne
gang vil vi bevæge os mod Assendrup.

set på Skibsholtvej i Assendrup. Denne
gang er mødetiden kl. 14. Gåturen tager
godt halvanden time.
Caféaftener.
Genoplives og der planlægges to af slagsen i
efteråret. Hold øje med kalenderen via facebook eller nyhedsbrev pr. mail.
Tapasaften II.
En gentagelse. Dato følger.

Øvrige kommende arrangementer:
1. oktober Trapholt.
Fælles tur til det moderne museum med
efterfølgende spisning. Vi kører i fyldte
biler fra Engum Skole kl 17. Tilmelding via
Facebook eller mail, se nedenfor.

Ideer og tanker i forhold til EKK’s fremtidige virke er som altid velkomment på mail
adressen:
engumskreativekvinder@gmail.com
Facebook-gruppe:
Engums Kreative Kvinder

Gåture.
Sidste søndag i måneden i september, oktober og november. Vi mødes ved telefonhu-

Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
12
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Engum Sogn
Lokalhistoriske MASKINFABRIKEN BREDAL
v/ Sørensen og Buhl Jensen . Bredal . 7120 Vejle Ø
Forening

EDB-løsninger af enhver art.
Horsensvej 584 - 7120 Vejle Ø - Tlf. 7589 6122 - Fax 7589 6054

7674 4015
EL-SERVICE · INS TALLATION
BYGNINGSVEDLIGEHOLD
TEKNIK ENTREPRISE
RÅDGIVNING · PROJEKTERING
HEDENSTED · THORSVEJ 1
Niels Peter Enevoldsen · Tlf. 4041 4939
mail: enevoldsen@te-el.dk
Flemming Tidemann · Tlf. 4041 4001
mail: tidemann@te-el.dk
KOLDING · SAXOVEJ 20
Ivan Pedersen · Tlf. 2764 7375
mail: ivp@te-el.dk
www.te-el.dk

Bytorvet 30 . Hedensted

Tømrermester

Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501
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Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
OBS OBS NYT:
Der er nu åbent hus på arkivet den første
onsdag i hver måned fra 16.00 til 17.30.
Alt i gamle beskrivelser, beretninger og
fotos fra sognet efterlyses og modtages
gerne til kopiering. Ligeledes er enhver velkommen til at forhøre om det materiale, der
findes på arkivet.
Efter den gode og lange sommer er bestyrelsen i gang med at indsamle materiale til
den kommende kalender. Er du i besiddelse
af oplysninger, materiale og gamle fotos
eksempelvis vedrørende håndværkere i
Bredal, Bredalkær, huse eller personer i
Engum, mindestenen i Assendrup, gårde
og huse på Tirsbækvej, søstrene Karen og
Katrine Due i Skovhaven eller lignende, så
er bestyrelsen meget interesseret i henvendelser herom.

Tilsvarende er bestyrelsen meget interesseret i de oplysninger og det materiale, der
måtte findes om tidligere tiders fremførte
dilettant stykker for hele sognet.
Som det fremgår af viste program fra 1938
er der her tale om fælleslæsning for Engum
Ungdomsforening ( fra 1926 ) og Engum
Gymnastikforening / Idrætsforening ( fra
1920 ). De to foreninger blev slået sammen
i 1941, som det EUI vi kender i dag.
Er der oplysninger, gamle programmer
og billeder fra de tidligere dilettantstykker, så er arkivet meget interesseret heri.
Venligst bestyrelsen:
Anna Marie Hansen,
Engum, Engumvej 71, Tlf. 7589 5691
Lene Gjengedal
Bredal, Engumvej 10. Tlf. 7589 6510
Frede Brødsgaard
Engum, Engumvej 104. Tlf. 7589 5178
Erling Nielsen
Bredal, Bredalkærvej 222. Tlf. 7589 5609
Gunnar Skibsholt
Assendrup, Skibsholtvej 66. Tlf. 7589 5008
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SogneBladet

Engum Skole
NYT FRA ENGUM SKOLE
SENSOMMEREN 2014

”Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik ”
Med disse første verselinjer af ”Sensommervisen” sender Engum Skole de bedste
hilsner til Sognebladets læsere.
Nu, hvor de første par måneder er gået,
med en ”Folkeskolereform” som nyt pejlemærke, er det sundt at stoppe op et øjeblik
til eftertanke. Sensommervisen er fyldt af
netop dén ro og skønhed, der nogle gange
kan rive med og give næring til stille refleksion!
Ja, det er ganske vist! Den er over os, forandringen!
Reformen af den danske folkeskole rummer mange spændende elementer, der skal
udvikles de nærmeste år. Det er bare med
at være med fremme i udviklingen, hedder
det ambitiøse budskab fra alle sider.
Der er jo meget, der står på spil, når fremtidens børn og unge skal sikres et godt og
solidt fundament i livet. Vi vil helt sikkert
blive målt og vejet, i den evige søgen efter
det perfekte.
Det gælder også for os i Engum!
Så ja, vi skal også være med helt fremme!

Når det er sagt, vækker det alligevel størst
glæde i det stille sind, at der stadig er noget
bekendt ved det hele.
I børn er heldigvis endnu, som I altid har
været!! Se det giver mening!
Det er jo JER vi er her for, og det er JERES
spontanitet og nysgerrighed, der driver os
skolefolk, fremfor politiske budskaber og
plat underholdnings TV.
Hvor er det skønt at møde til dagens tørn
og blive mødt af kendte ansigter, der med
glade smil ønsker ” Go´ morgen ”
Det gælder både børn og voksne. Se det
giver energi – så bliv endelig ved med det!
I mange af hverdagens øjeblikke kan vi
spore netop den energi og glæde, der kendetegner Engum Skole.
Med denne hilsen følger derfor her en lille
vifte af stemningsbilleder, der forhåbentlig
illustrerer disse øjeblikke, om det end er
fra undervisningen, pauserne, bevægelsesstunderne eller specielle begivenheder.
Lige nu lever vi i en meget travl og begivenhedsrig tid. Der kunne helt sikkert skrives
lange og brede fortællinger, lige fra Torvedag, indvielse af vores Tarzanbane, sponsoreret af overskud fra skolefesten til ibrugtagningen af lærernes nye arbejdspladser i
de renoverede taglejligheder.
Vi nøjes dog med at udtrykke vores store
tilfredshed med alt det gode der bliver os
til del. Vi ved vi på mange måder er privilegerede og håber billederne på bagsiden
taler sit tydelige sprog.

Med venlig hilsen fra os alle
ved Engum Skole
Peter Madsen Boutrup Skoleleder
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Aktivitetskalender
SEPTEMBER
28. 14.00 Fodbold: U14B - Jelling fS
28. 11.45 Fodbold: Serie 5 - Jelling fS
28. 14.00 Engums Kreative Kvinder: Gåtur
OKTOBER
1. 14.30 Onsdagklubben: Banko
1. 17.00 Engums Kreative Kvinder: Tur til Trapholt
1. 16.00-17.30: Åbent hus på Lokalhistorisk Arkiv
1. 18.00 Fodbold: U12A - Vejle Kammeraterne
2. 18.00 Fodbold: U12B - Hover IF
3. 16.30 Fodbold: Fællestræning, U9 - U12
4. 10.00 Fodbold: U14M – Erritsø GF
4. 13.30 Fodbold: Vejle FC - Serie 5
8. 10.30 Onsdagsklubben: Udflugt til Alrika
8. 18.00 Fodbold: Hedensted IF - U14M
9. 17.30 Fodbold: U12 piger - FC Horsens
9. 17.30 Fodbold: U14B - FC Horsens
12. 13.00 Fodbold: FC Nørremarken - Serie 5
18. 15.00 Fodbold: Serie 5 - FC Seven Oaks
22.		
IM: Møde
26. 14.00 Engums Kreative Kvinder: Gåtur

Deadline
sidste frist
for indlevering
af stof til næste
nummer er

TIRSDAG
2. DEC. 2014
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
mail:
hhha@jyskem
edier.dk

NOVEMBER
1. 15.30 Afslutning for herresenior og motionsfodbold i Engum UI
3. 19.30 Engum UI's bankospil på Engumhus
5. 16.00-17.30: Åbent hus på Lokalhistorisk Arkiv
7.		
IM: Møde
12.		
IM: Møde
20. 19.30 Engum UI's generalforsamling i klubhuset
30. 14.00 Engums Kreative Kvinder: Gåtur
DECEMBER
3. 16.00-17.30: Åbent hus på Lokalhistorisk Arkiv
8. 19.30 Engum UI's bankospil på Engumhus
10.		
IM: Møde
28.		
IM: Julefrokost

