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Engum UI

Sats og tryk: Hedensted Avis/Grafisk Hus

Adresseliste
Bestyrelsen:
Formand:
Michael Wilhardt, Dalbyvej 25A,
8722 Hedensted. Tlf. 2126 8358
Sekretær:
Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej 66,
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf.: 7589 5005
Torben Qvist, Katrinetoften 5,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf: 7589 6062
Mette Emmerick, Overgårdsvej 32,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082
Sandra Hansen, Skolebakken 7,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5929
Anders Christensen, Engumvej 40
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5060
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 kommer stadig mere og mere aktivitet og
flere og flere informationer på Engum UI's hjemmeside www.engum-ui.dk. Gør det til en god
vane jævnligt at tjekke hjemmesiden.
FODBOLDAFDELINGEN
Igen i år var vi generet af vintervejret, således at
udendørs træning ikke var mulig i december og
januar måned. I dag, den 14. marts, er foråret
dog på vej og de sidste ungdomshold starter
udendørs træningen i denne uge. Fodboldafdelingen er Engum UI's største afdeling, hvilket
også afspejler sig i aktivitetsniveauet, som er
stigende fra år til år.
Aktivitetsniveauet stiger dog kun i det omfang,
det er muligt at gennemføre aktiviteterne med
en passende kvalitet. I den forbindelse er fodboldudvalget altid interesserede i gode ideer,
men må samtidig også meddele at der til de gode
ideer gerne skal følge lidt frivillig hjælp.
Fodboldudvalget:
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737,
e-mail: Engumvej91@dlgmail.dk
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565
Michael Wilhardt, tlf. 2060 5885
Seniorfodbold:
Seniorholdet fortsætter i serie 5 og der er gode
forventninger til den kommende sæson. Meget
SogneBladet

flot indslag fra projektet. Stor ros til alle medvirkende elever, lærere og ikke mindst Britt B.
Pedersen og direktør Michael Slipsager fra Noon
Copenhagen.
Ved årsskiftet havde vi indskrivning til 0.klasse,
og på den front er det godt at opleve den store
tilgang af børn til sognet og dermed skolen.
Kommende 0. klasse bliver således på 24 elever. De næste tre år viser tendensen en fortsat
pæn tilgang, hvilket på den lange bane ser ud
til at give Engum Skole en fremgang i elevtal.
Det er vi meget glade for i en tid, hvor de små
skoler er trængte.
Igen er det vigtigt at fastholde Engum Skoles
betydning for lokalsamfundet, og samtidig konstatere, at vi som skole er afhængige af at leve
positivt og stærkt i lokalsamfundets bevidsthed.
Selvom det ikke er alt fra vores dagligdag, der
finder vej til medierne, er det vigtigt at anerkende det betydningsfulde og solide stykke
faglige og personligt udviklende arbejde alle
voksne ved Engum Skole leverer hver dag. Tak
for det til alle!

I skrivende stund har vi lige passeret februar
og mandag d. 4. marts fejrede vi traditionen
tro fastelavn. Vi havde en rigtig sjov formiddag
med sang, udklædning, tøndeslagning, fastelavnsboller bagt af 6. klasse, elevrådets kåring
af bedste udklædte, kattekonger og dronninger
….selvfølgelig sluttede dagen med ”Gerts leg” i
gymnastiksalen.
Som sagt venter nu forårets endelige komme,
hvilket vi bestemt også vil fejre. Selvom det på et
tidspunkt så sort ud for traditionen med skolefest, er det lykkedes at sikre denne med hjælp af
forældre og Skolebestyrelse….og sådan håber
vi det kan fortsætte. Betty og Anne Kirsten er
primus motor for festen, der kommer til at løbe
af stablen 14. april.
Nærmere herom vil følge på Forældreintra og
vores hjemmeside www.engum-skole.dk
Med ønsket om et snarligt forår til alle og kommende ” Go' Påske ”
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Peter Madsen Boutrup, Skoleleder.
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Engum Skole
Nyt fra Engum Skole
Mon dog ikke foråret er på vej med lys og varme.
Vi trænger til forår i mere en forstand. Vinteren har været hård, hvilket vi også har kunnet
mærke på Engum Skole. Hen over årsskiftet har
vi været nødsaget til at reducere medarbejderstaben begrundet i næste skoleårs store kommunale besparelser. Nu må vi klæde os på til
fremtiden, og gå nye tider i møde med energi
og tro på, at det kun kan gå fremad. På Engum
Skole er vi meget bevidste om at levere kvalitet
i den daglige undervisning, og heldigvis har vi
mange gode og positive historier at fortælle om
os selv.
Senest har vi haft et omfattende projektsamarbejde med et lokalt urdesignfirma Noon
Copenhagen, hvor 6. klasse i forlængelse af
sidste skoleårs forløb i ” KDH - Kunst, Design
og Håndværk”, indgik et samarbejde omkring
design, udvikling og markedsføring af ure til de
såkaldte Tweens. De 9 – 12 årige går jo ikke med
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ur i dagligdagen, hvilket man havde besluttet sig
for at gøre noget ved. Eleverne arbejdede intenst
med opgaven i en uges tid, dygtigt inspireret og
hjulpet af medarbejdere fra firmaet. Designer
Britt Bruun Pedersen lærte vores elever om et
designs vej fra ide til produktion og markedsføring. Hele projektet har fået en fantastisk
opmærksomhed fra nær og fjern, idet det er
ganske unikt at skole og erhvervsliv kan arbejde
sammen. På selve dagen hvor eleverne afleverede deres projekt til Noon Copenhagen, havde
vi således besøg fra Christiansborg, idet politikeren Carina Christensen, politisk ordfører for de
konservative, havde hørt om vores innovative
iværksætterarbejde med de kreative fag og således fundet vej til Engum Skole for at høre om
vores resultater. Selv fra politisk hold har man
øje for, at det menneskelige grundlag for vækst
og velfærd kan tage sin spæde start allerede i de
yngste skoleår. På Engum Skole er vi stolte af,
at vi kan medvirke til at opfostre nogle kreative
og nytænkende unge mennesker. Vi fortæller
gerne historien og havde i den forbindelse den
store glæde at TV 2 nyhederne producerede et
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afhænger af træningsindsatsen, da spillermaterialet er fint. For nærmere oplysninger kan
Michael Wilhardt kontaktes på tlf. 2060 5885.
Træner er Mads Torntoft, tlf. 2328 6451.
Oldboys:
Oldboys spiller 11-mands i DGI.
For nærmere oplysninger kontakt holdleder
Lennart Jørgensen på tlf. 3032 3235.
Motionsfodbold:
For alle der har lyst til at spille lidt fodbold er der
nu arrangeret træning hver mandag kl. 20.00
– 21.30. Tilbuddet er tænkt til alle dem som ikke
har behov for at træne løbemønstre mv., men
bare gerne vil spille lidt fodbold. Tilbuddet er en
oplagt mulighed for dig som gerne vil lære nogle
andre af sognets beboere at kende.
Der var i efteråret tilmeldt et senioroldboyshold
(fyldt 40 år) i DGI's 7-mands turnering, men på
grund efterårets problemer med at stille hold
samt det, at flere af de potentielle spillere fungerer som ungdomstrænere er det besluttet at
holdet holder turneringspause i foråret, hvorefter eventuel turneringsdeltagelse overvejes igen
efter sommerferien.
Alle hold har forventet turneringsstart i uge 14,
men der foreligger ingen turneringsplaner ved
redaktionens afslutning.
Se nærmere på www.infosport.dk
eller www.dbujylland.dk.
Dameseniorfodbold:
Engum UI forsøger sig igen i år med et dameseniorhold. Der trænes hver mandag kl. 19.00
– 20.00 med Leslie Krivaa som træner. Han kan
kontaktes på tlf. 2459 5588.
UNGDOMSFODBOLD
Det er igen i år lykkedes at samlet et kompetent
hold af trænere til de forskellige ungdomshold.
Dette skulle gerne betyde, at alle børnene får en
god oplevelse til både træning og kamp samtidig
ved at de bliver dygtigere til at spille fodbold.

For de yngste årgange er det træningen der er
i fokus, idet filosofien i DBU er, at kampene er
noget sekundært. Dette betyder også at resultaterne ikke registreres. Det er derfor vigtigt at
I som forældre også bakker op om dette synspunkt, således at det er spillet og ikke resultaterne, der er i fokus.
På grund af foreningens gode økonomi har
bestyrelsen besluttet, at alle ungdomsspillere
skal have en spilletrøje med eget navn. Et tiltag
som skal være med til at synliggøre Engum UI
som en attraktiv forening samt få børnene til
at føle sig stolte af at være en del af et fællesskab.
Der vil som udgangspunkt blive afholdt forældremøder for alle hold. På disse møder afstemmes forventningerne til den kommende sæson
ligesom forskellige praktiske forhold afklares.
Nærmere information kommer fra de enkelte
trænere.
Aktivitetsniveauet for de enkelte hold fastlægges af trænere og vil derfor variere, men der vil
for alle hold være mulighed for forskellig stævnedeltagelse mv.
Vi har igen i år fået en invitation til deltagelse i
et stævne i Tyskland hos vores tyske venskabsklub. Stævnet foregår i weekenden den 17. – 19.
juni. Nærmere information herom senere for de
relevante hold. Ligeledes arbejdes der også på
deltagelse i Djurs Sommerland Cup for flere af
holdene. Vi modtager også invitationer til lokale
sportsfester og lignende og flere hold vil deltage
heri.
Endelig er vi igen så heldige, at DGI afvikler fodboldskole på Engum stadion i uge 26.
Fodboldskole på Engum Stadion
Engum UI er i år så heldige, at DGI afholder
fodboldskole på Engum Stadion i uge 26.
Dette års fodboldskole er for årgangene 2003
– 1997.

januar
april februar
maj junimarts
2011 2011
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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
b ygningsvedligehold
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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Tirsdag den 10. maj 19,30
Onsdag den 11. maj 19,30
Torsdag den 12, maj 19,30
Stormøde på Børkop Højskole ved Kurt
Herimdal, Norge
Fælleskørsel fra Bredal
Onsdag den 25. maj
Et højaktuelt emne tages op til debat
Bibelkreds 2 – står for aftenen
Torsdag den 2. juni
Kr. Himmelfartsdag Udflugt for hele familien
Alle møder foregår i Bredal Missionshus
kl 19,30, hvis ikke andet er angivet.

Engum UI
Nu mere lys og luft på bålpladsen
ved Ulbækhus.
På initiativ og medvirken fra EUI er der med
venlig accept fra Arne Møller Lange blevet
fældet en del af de høje træer vest for sognets
"Sankt Hans plads" ved Ulbækhus. Træernes
placering og højde medførte, at pladsen med
årene føltes trang og mørk, idet sollyset fra
vest havde svært ved at nå ned på pladsen. Nu
er der skabt mere lys og luft på den smukke
plet med henblik på kommende Sankt Hansog sommeroplevelser ved Ulbækhus.

Venligst Engum UI

Bålpladsen ved Ulbækhus
før (lille foto) og efter...
fotos gunnar skibsholt
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Vil du købe/leje TV, video eller
parabol, så få et godt tilbud fra

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
12
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Tilmelding sker på nettet – se plakater på skolen eller i klubhuset. Interesserede kan også
kontakte Claus Brødsgaard for nærmere oplysninger.
Turneringsafvikling:
De ældste hold starter kampsæsonen med nogle
træningskampe fra uge 12, mens turneringskampene for alle hold først starter til maj. For
de yngste hold forventer vi selv at arrangere et
træningsstævne i april måned. Nogle vil måske
derfor spørge hvorfor træningen allerede starter
i februar og marts. Det gør den fordi, børnene
gerne vil i gang med at spille fodbold og fordi,
børnene kun bliver bedre til at spille fodbold,
hvis der også trænes.
Kampene afvikles som stævnedage og der spilles 3-mands, 5-mands og 7- mands afhængig af
alderen. Antallet af spillere på det enkelte hold
er en del af JBU´s nye koncept, hvor ideen er, at
jo færre spillere på banen, jo mere fodbold bliver
der for den enkelte spiller.
Fra årgang 2001 og ældre spilles der 7-mands
fodbold. Årgang 2002-2003 spiller 5-mands fodbold, mens de yngste spillere spiller 3-mands
fodbold.
Dommere til ungdomskampe:
Engum UI skal selv dømme alle hjemmekampe
for vore yngste ungdomshold. Jeg hører gerne
fra fodboldinteresserede forældre, som vil påtage sig at dømme enkelte kampe. Kender du lidt
til fodbold er opgaven nem og du skal alligevel
se dit barn spille kampen. Er der ingen der melder sig, bliver det nødvendigt at bestille sorte
dommere med deraf forøgede udgifter, som vil
resultere i kontingentforhøjelser. Kontakt derfor 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. Infosport.dk
På ovennævnte adresse kan alle oplysninger om
kamptidspunkter og resultater for oldboys og
senioroldboys findes. Gå ind på DGI fodbold
og søg på Engum UI.
Følgende ungdomshold tilbydes i foråret 2011
Poder (årgang 2005 og 2006)
Træningsstart sidst i marts.
Der trænes på mandage kl. 16.15 – 17.00.
Nærmere information senere.
Træner Søren Sønderskov, tlf. 4084 4666.
Poder (årgang 2004 drenge)
Træningsstart torsdag den 17. marts kl. 17.00.
Derefter hver torsdag kl. 17.00 – 18.00.
Træner Morten Christensen, tlf. 2084 0122.
Poder (årgang 2004 piger)
Træningsstart torsdag den 17. marts kl. 17.00.
Derefter hver torsdag kl. 17.00 – 18.00.
Træner Nanna Mikkelsen, tlf. 4043 2184.
Poder (årgang 2003 drenge)
Træningsstart mandag den 14. marts kl. 17.00.
Derefter hver mandag og torsdag
kl. 17.00 – 18.00.
Træner: Brian Poulsgaard, tlf. 2024 2667.
Poder (årgang 2003 piger)
Træningsstart torsdag den 17. marts kl. 17.00.
Derefter hver torsdag kl. 17.00 – 18.00.
Træner: Claus Rathjen, tlf. 4122 2375.
Mikroput (årgang 2002 drenge og piger)
Træningsstart mandag den 14. marts kl. 17.00.
Derefter hver mandag
og torsdag kl. 17.00.-18.00.
Træner: Brian Poulsgaard, tlf. 2024 2667
og Alex Larsen, tlf. 7589 5528.
Miniput (årgang 2001)
Træningsstart mandag den 21. februar kl. 17.00.
Derefter mandag og onsdag kl. 17.00 – 18.30.
Trænere: Ebbe Weng, tlf. 2736 6931
og Michael Schrøder, tlf. 2291 4664.
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Drenge (årgang 1997 og 1998)
Træningsstart mandag den 21. februar
kl. 17.30.
Derefter mandag 17.30 – 19.00
og torsdag kl. 18.00 -19.30.
Trænere: Jens Økter, tlf. 7589 6789,
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737 og
Nikolaj Jørgensen, tlf. 7589 5922.
Miniputpiger (årgang 1999 og 2000)
Træningsstart onsdag den 16. marts kl. 17.00.
Derefter hver onsdag kl. 17.00 – 18.00.
Træner Søren Dørr, 6019 6186.
Piger (årgang 1997 og 1998)
Træningsstart mandag den 14. marts kl. 17.00.
Derefter hver mandag kl. 17.00 – 18.00.
Trænere: Mette Schou, tlf. 2870 8602 og
Anja Christensen, 2840 2398

Det var nemlig den dag, hvor U5 og U6 drengene
fra EUI for første gang skulle prøve kræfter med
de omkringliggende fodboldklubber til et rigtigt
fodboldstævne, Flextracup Mini i Givskud.
Det var en flok spændte spillere, forældre og
ikke mindst en spændt træner der deltog.
I disse aldersgrupper spiller man uden egentlig
resultat. Der bliver således ikke kåret nogen vinder af hverken kampe eller stævnet. Alle deltagere får en medalje og en pose med forskellige
godter fra stævnets sponorer og ikke mindst fra
DBU. Det gør at alle føler sig som vindere og
går fra stævnet med en god oplevelse. Det skal
dog siges, at vi kunne se en del potentiale i EUIspillerne, og fremtiden lover godt for klubbens
ungdomshold.
To u6 hold samt et u5 hold stillede op.

Pigejunior (årgang 1992 – 1994)
Træner mandag  kl. 19.00 – 20.00.
Træner: Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737.

Første stævnedage for U5 og U6
Lørdag d. 26/2 2011 var en historisk dag i dansk
fodbold, ihvertfald for den del af fodbolddanmark der er født i Bredal, Assendrup og Engum
i årene 2005 og 2006.
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Søren Sønderskov - træner U5 og U6

de. Bogen giver en samlet fremstilling af arkitekten og mennesket Ernst Petersen, rigt illustreret
med tegninger og fotos. Bagerst i bogen er der
en kort biografi, samt en fortegnelse over opførelsesår og adresser på alle de byggerier, Ernst
Petersen gennemførte. Det var både offentlige
bygninger, kirker, biblioteker, skoler, sygehuse,
mindesmærker, teknikbygninger og beboelsesejendomme.  
Ernst Petersens far var murermester i Odense,
hvor han selv blev udlært som murer. I 1905
besluttede han sig for at læse til arkitekt og blev
optaget på Kunstakademiet. Pengene var små,
så Ernst Petersen arbejdede under sine studier
i lange perioder på arkitekttegnestuer, derunder
hos sin lærer, professor Anton Rosen. Her medvirkede han til Landsudstillingen i Århus 1909,
hvor Rosen opførte en dansk stationsby som en
mønsterlandsby.
Både Anton Rosen og arkitekt Martin Nyrop
prægede Ernst Petersen. Arkitektfaget befandt
sig i en brydningstid. Tendensen i tiden gik mod
enkle, naturlige og ægte former og materialer.
Ernst Petersen selv blev som arkitekt foregangsmand i det, man kaldt genopdagelsen af
temaerne fra gammel nordisk byggestil. I 1907
etableredes Akademisk Tegnehjælp, hvor 15
arkitektstuderende, heriblandt Ernst Petersen,
vederlagsfrit udarbejdede 120 projekter til nye
husmandsbrug, mindre gårde og arbejderboliger. Og i 1915 stiftede Landsforeningen Bedre
Byggeskik, hvor Akademisk Tegnehjælp gik
med.
Efter 12 års studier og med en solid erfaring fra
tegnestuearbejdet, blev Ernst Petersen i 1917
færdig som arkitekt. Da han i 1918 vandt konkurrencen om det nye domhus i Kolding, med et
projekt holdt i nyklassicistisk stil, blev Kolding
byen hvor han fik hele sit virke som udøvende
arkitekt, frem til sin død i 1953.
Ernst Petersen var i sin arkitektur præget af,
at bygningerne skulle være enkle af virkning,
opført i røde mursten og med stejle tage med
røde tagsten. Alt blev gennemtegnet til den
mindste detalje, også med interiør som pane-

ler, fast inventar, dekorationer og farver samt
lamper, dørgreb og møbler.
Bogens første 24 sider er en solid gennemgang
af Ernst Petersens livsforløb. Forfatteren gennemgår derefter emneopdelt de vigtigste af hans
mange byggerier. Læserne bliver ført ind i de
enkle byggerier gennem fotos, illustrationer
og beskrivelser. Man hører om de overvejelser,
Ernst Petersen gjorde sig omkring byggerierne
og de løsninger han valgte. En af bogens styrker er, at forfatteren også omtaler bygherrernes
opfattelse af fordele og ulemper i Ernst Petersens
forslag til de enkelte byggerier. Bogen rummer
også en gode, nutidige farvefotos af byggerierne.
Det betyder at man efter at have læst bogen ikke
længere i tvivl om, hvor i byen Ernst Petersen
har sat sit tydelige præg.

Jørgen Madsen

Engum Sogn
Program for Indre Mission
1. april – 30. juni 2011.
Onsdag den 6. april
Møde ved Karin Vestergård, Ikast
Islam/kristendom – er det den samme Gud ?
Onsdag den 13. april
Møde ved Knud Dalsgaard
Efserbrevet
Onsdag den 20. april
Vi forbereder os på påsken
En aften for hele familien

april maj juni 2011

11

- 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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U5 og U6 drenge:
Bagest fra venstre
Frederik, Mike,
Melvin og Karl Emil.
Forrest fra venstre
Jonathan, Sebastian,
Markus, Tobias
og Carl.

PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner som
kan benyttes af alle i sognet.
Tirsdag aften kl. 19.00 er normal spilleaften.
Kontakt Knud Thrane for nærmere oplysninger,
tlf. 7589 5709.
TENNIS
Engum UI har en ganske udmærket tennisbane,
hvor der er god plads til nye medlemmer.
Årets sæsonstart forventes i slutningen af
april.
Alle medlemmer fra sidste år vil automatisk få
tilsendt opkrævning vedrørende 2011, mens
nye medlemmer kan henvende sig til Torben
Qvist på tlf. 7589 6062.
Sommerfesten
Traditionen tro løber sommerfesten i EUI igen
i år af stablen i anden. weekend i juni - i år op
til pinsen.
Det hele starter sædvanen tro med, at Engum
Løbet skydes igang torsdag den 9. juni 2011 kl.
19 efter fællesopvarmning. Efter planen vil der
igen i år være 3 ruter at vælge imellem.
Fredag den 10. juni bydes på en nyhed omkring
gadefodbold. Multibanen og en oppustelig fodboldbane vil være centrum for afvikling af en ny
og festlig udgave af den traditionelle dyst.

Følg med på hjemmesiden www.engum-ui.dk
for at se nærmere om max. mulige antal tilmeldte hold, idet max.antal, sammensætning
m.v. endnu ikke helt er på plads.
Lørdagsprogrammet er under udarbejdelse, men
allerede nu ligger det fast, at der er en kæmpe
oplevelse i vente for børn og voksne, når vi om
eftermiddagen får besøg af Malthe og Viggo, der
tager os med på en forrygende  jordomrejse med
musik og underholdning i form af iørefaldende
melodier og sjove tekster i en farverig verden
af safarijægere, cykelbude, hekse, trolde og en
enkelt bodybuilder!
Under hele sommerfesten har vi et komfortabelt telt med vinduer og fast gulv. I år har vi
bestilt varmt sommervejr, men skulle dette ikke
nå frem eller være i restordre, så er der også
opvarmning til teltet!
Festen lørdag aften med spisning får som noget
nyt næsten karakter af "all inclusive" nu med
baren rykket ind i teltet. Mere om menu og tilmeldning senere på hjemmesiden.
Søndag er der i forbindelse med flaghejsning  
gratis morgenkaffe og rundstykker til de morgenfriske, hvorefter der afholdes et stort ungdomsfodboldsstævne.
Senere foreligger det færdige program - men
reserveé allerede nu 9. - 12. juni til Sommerfesten i Engum.
Vel mødt! Bestyrelsen
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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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Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Generalforsamling
Torsdag den 20. januar blev generalforsamlingen afholdt på Engumhus på en god og værdi
gmåde.
På valg var Frede Brødsgård og Erling Nielsen.
De blev genvalgt og bestyrelsen er konstitueret
uændret fra tidligere år:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Alt muligt:

Jørgen Madsen
Erling Nielsen
Frede Brødsgård
Grethe Krogh
Gunnar Skibsholt

De 30 fremmødte medlemmer var med til at
hædre Oluf Madsen, der blev udnævnt til æresmedlem, som tak for den store indsats han har

bidraget med i tidens løb.
Efter generalforsamlingen underholdt Vibeke
Østergaard og Susanne Conradsen fra Vejle
Stadsarkiv. Der blev vist en film og de havde
medtaget en hel del billeder, hvor der manglede
stedsbetegnelse og navne på personer. Det var
underholdende og der blev fundet mange navne
frem.

Arkitekten Ernst Petersen
Fra Historisk Samfund for Sydøstjylland er jeg
blevet opmærksom på, at der er udkommet en
ny bog om arkitekten Ernst Petersen fra Kolding. Bogen sælges på Koldinghus og fra boghandlere i Kolding.
Arkitekt Sten Krarup, Kolding, fortæller, at  arkitekt Ernst Petersen  (1883-1953) i 1918 kom til
Kolding for at realisere sit forslag til et nyt Kolding Domhus. I de følgende 35 år gennemførte
han omkring 300 byggeopgaver i byen. Dermed
er Ernst Petersen en af de arkitekter, der har
præget på Kolding stærkest i det 20. århundre-

KONFIRMATION
Den 20. maj konfirmeres

Jonas Graulund Hansen, Assendrup

i Engum kirke:

Josefine Lilholm Lønbæk, Bredal
Kris René Holk, Engum

Alexander Francis Nørgaard Laursen, Bredal

Mads Høg Sørensen, Bredal

Andreas Hasselstrøm Thrane, Bredal

Maja Holmberg Eriksen, Assendrup

Andreas Libak Iversen, Bredal

Majken Schytt, Bredal

Charlotte Schytt, Bredal

Maria Pauladòttir Jensen, Bredal

Christian Bjerg Øbro, Bredal

Martin Rose Dupont, Assendrup

Christoph Lindkær Jensen, Engum

Mathias Panduro Christensen, Bredal

Daniel Holst Kobel, Bredballe

Mikkel Harnisch Dannevang, Vejle

David Lund Sørensen, Assendrup

Oliver Calloway Skibsholt, Assendrup

Emilie Emmerick Jensen, Bredal

Rasmus Sørensen, Bredal

Emma Dyhr Pedersen, Engum

Rikke Schou, Engum

Emma Nørskov Falk Andersen, Assendrup

Rikke Alkærsig Larsen, Assendrup
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