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Adresseliste
Bestyrelsen:
Formand:
Anders Christensen, Engumvej 40
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5060
Mail mama@c.dk
Sekretær:
Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej 66
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5008
Mette Emmerick, Overgårdsvej 32
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082
Michael Wilhardt, Dalbyvej 25A,
8722 Hedensted. Tlf.: 2126 8358
Birgitte Sejer Holm, Enggårdstoften 43
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 3071 5272
Peter Drøhse, Katrinetoften 14
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf 5336 0500
Øvrige:
Suppleant:
Allan Lykkebak, Enggårdstoften 76, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 4026 2565
Suppleant/Badminton:
Peter Rothausen,
Birgittelystvej 40, Bredal, 7120 Vejle Ø.
Tlf.: 7589 5291

Engum UI
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
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. Har du
lyst til inspirerende arbejde sammen med andre
voksne til gavn for børn og unge så kontakt fodboldudvalget. Der er mulighed for både små og
store opgaver.

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

Fodboldudvalget:
Claus Brødsgaard, 75896737,
e-mail: Engumvej91@dlgmail.dk
Allan Lykkebak, 40262565,
e-mail: tinaogallan@email.com
Michael Wilhardt, 20605885,
e-mail: michael@wilhardt.dk
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Seniorfodbold:
Seniorfodbolden lever stadigvæk i Engum UI.
Efter sidste sæson stoppede næsten hele serie
4-holdet samt træneren, men det er lykkedes at
samle et nyt hold - mest bestående af spillere i
oldboysalderen suppleret med nogle unge spillere. Det ville derfor være godt, hvis lidt flere
unge spillere havde lyst til at deltage.
Holdet blev tilmeldt i serie 6 og fik en rigtig god
start på sæsonen med 9 point i de første fire
kampe, siden er det gået lidt tilbage og det er
blot blevet til et enkelt point i de efterfølgende
fem kampe - men i efterårsæsonen...
Der trænes mandag kl. 20.00 samt torsdag kl.
19.00 hele året - alle er velkomne.
Hans-Henrik Hansen, tlf. 2330 5981

www.Engum-ui.dk .De enkelte trænere meddeler selv, hvornår træningen starter efter sommerferien. Kampene starter i uge 33 eller 34.

Senioroldboys og motionsfodbold:
Foreningen har tidligere haft et senioroldboyshold, spillere over 40 år, med i turneringssammenhæng. Der mangler dog pt en holdleder til
at sørge for holdet. Derfor deltager holdet ikke
i nogen turnering.

Dommere til ungdomskampe:
Engum UI skal selv dømme alle hjemmekampe
for vore yngste ungdomshold. Jeg hører gerne
fra fodboldinteresserede forældre, som vi 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.

Til gengæld er der stort fremmøde til motionstræningen mandag aften kl. 20.00. Der trænes
hele året – både i sommerferien og om vinteren.
Du møder bare op. Gerne lidt før kl. 20.00, hvis
du har behov for opvarmning.
Dameseniorfodbold:
Dameseniorholdet har haft en ok forårssæson
med flere sejre. Holdet fortsætter efter sommerferien 7-mands rækken - fortsat med Lealie Krivaa, 2459 5588, som træner. Der trænes
stadig hver mandag kl. 18.30 – 20.00 med start
mandag den 6. august. Alle, såvel nuværende
som nye spillere er meget velkomne.
Ungdomsfodbold
Selv om der starter en ny turnering efter sommerferien fortsætter alle trænere for forårssæsonen som trænere for de samme årgange.
Holdene hedder bare noget nyt U10 bliver til
U11 osv. Der fortsættes også med de samme
træningstider – se på hjemmesiden

Øvrige aktiviteter:
Engum UI har i år ikke haft deltagere med ved
Südensee Cup hos vores tyske venskabsklub
Sørup IF, da dette stævne blev afviklet i samme
weekend, som der var fodboldskole.
Også i år var der fodboldskole i Engum.
74 deltagere har forhåbentlig haft en rigtig god
uge.
Nærmere omtale af fodboldskolen på hjemmesiden www.engum-ui.dk

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.
TENNIS
Engum UI har en ganske udmærket tennisbane,
hvor der er god plads til nye medlemmer. Nye
medlemmer kan henvende sig til Allan Lykkebak på tlf. 4026 2565.
PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner som
kan benyttes af alle i sognet. Mandag aften kl.
19.00 er normal spilleaften.
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v/ Sørensen og Buhl Jensen . Bredal . 7120 Vejle Ø

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

7674 4015
el-service · installation
bygningsvedligehold
teknik entreprise
råd givning · 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
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Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
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Vinteraktiviteter 2011/2012
Håndbold:
Nærmere info hos Anders Christensen
på tlf. 7589 5060
Gymnastik
Der bliver forhåbentligt også gymnastik i Engum
UI i den kommende sæson. Dette kræver dog,
at der er instruktører der melder sig på banen.
Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret. Der
er gode muligheder for kurser mv.
Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirkebakkehallen. Derudover 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 vil der være familiesvømning i Kirkebakkeskolens svømmesal hver fredag fra kl.
16.30 til 18.00. Start ca. 1. september. Kontakt
Jesper Christensen på tlf. 7589 6181 for nærmere oplysninger.

Engum UI´s Sommerfest 2012
Engum UI afholdte igen i år sommerfest i den
anden weekend i Juni.  
Traditionen tro, startede vi festen med Engumløbet. Det blev i år igen afviklet torsdag aften, og
der var i år knapt 300 personer til start.  
Efter fælles opvarmning ved Anette Christensen, blev løbet blev i år skudt i gang af byrådsmedlem Dan Arnløv Jørgensen, som er formand
for kultur- og borgerservice udvalget.
Der blev igen i år, løbet på distancerne 3,6 km,
5 km  og 10 km.
Igen i år var der flotte præmier til både 1. og 2.
pladserne i de tre forskellige alderskategorier.
Præmierne var både sponsorgaver fra de mange
lokale erhvervsdrivende, men også gavekort
indkøbt til formålet.
Der er altid god opbakning fra lokale deltagere
til løbet, men der kan også ses en vækst i deltagere uden tilknytning til sognet, og derfor har
der aldrig før været så mange eftertilmeldinger
til løbet som i år.

juli august september 2012
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Lørdagen startede igen i år med børnekræmmermarked.
Men det helt  store trækplaster var i år OUTLET MARKED, som havde deltagelse af 8 lokale
handlende indenfor bla. Dame- og pigetøj, herre- og drengetøj, keramik, smykker, blomster
og gartneri-varer.  Det gav en livlig aktivitet på
stadion, og alle de handlende har meldt positivt
tilbage, og vi håber at kan gentage markedet til  
næste år.
Midt på eftermiddagen, gennemgik læge Erik
Mathiasen, den af EUI ny-indkøbte hjertestarter, som er ophængt ved skolen imod boldbanerne, og viste hvordan alle med nemhed kan
benytte denne.
Vi var desværre igen i år ramt af aflysning, på
grund af vejret, fra Vejle Springteam. Men fik
i sidste øjeblik, ved hjælp af lokale kontakter,
arrangeret en tryllekunster, som var en stor succes for både børn og voksne.
Lørdag eftermiddag stod også i fodboldens
tegn, hvor flere lokale børne- og ungehold spillede kampe, hvor bla. U15-holdet fik en fortjent
sejr. Så rigtig meget aktivitet på stadion denne
eftermiddag.
Lørdagens finale var arrangeret således, at fællesspisningen startede kl. 1800, med storskærm
i teltet, hvor godt 100 mennesker så Danmark
slå Holland.   Der var en fantastisk stemning
i teltet, og i pausen var der lækker grill-menu
efterfulgt af flotte hjemmelavede lagkager til
dessert.  
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Selvom det var regnvejr, var det en fantastisk
aften i tørt og opvarmet telt.
Søndag morgen, var der traditionen tro flaghejsning og gratis rundstykker til alle.
Der var ligeledes den traditionelle petanqueturnerning.
Vi havde i år havde  besøg af mere end 50 hold til
vores ENGUM CUP, et kæmpe fodboldstævne,
som  DGI havde havde hjulpet  med at arrangere.
Alle børnene fik medaljer og frugt. Selvom denne dag også  var præget af meget regn, så havde
alle en fantastisk dag med meget aktivitet på
stadion og god handel i boderne.
Vi har i bestyrelsen igen i år haft hjælp fra mange
forskellige. Der har været over 100 frivillige til
at passe boderne og sørge for afvikling af aktiviteterne.  
Der skal naturligvis også lyde en stor tak til de
frivillige trænere og ledere, som i hverdagen
bruger meget fritid, og sørger for at vi i vores
klub har et højt aktivitesniveau til glæde for alle
sognets beboere.  
Udover dette har vi fået meget hjælp økonomisk
fra lokale folk og virksomheder.
Vi vil i bestyrelsen for EUI gerne benytte denne
lejlighed til at takke alle for den hjælp, der er
bidraget med.

SogneBladet

Anders S. Christensen
Formand

juli august september 2012
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EL-INSTALLATIONER
• Nybygninger • Tilbygninger
• Reparationer • EDB-installationer
• Hurtig og sikker service
• Salg og service af hårde hvidevarer

Lillevang’s Haveanlæg
Al jordarbejde udføres
Byggegrunde - haver - tilplantning - omlægning og vedligehold

v. Aksel Nielsen
Tlf. 2498 3520
Assendrup Nørremark 167 . 7120 Vejle Øst

VVS-installatør

Kaj Hansen
Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44
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fyr og flamme’
varmt og godt’
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Ønskes der fortsat
bade- og bådebro ved Ulbækhus?
Vort lokalområde har som bekendt et areal ved
Ulbækhus, der fra gammel tid er tilegnet sognets
beboere.
Og her har der gennem generationer hver sommer været opsat en bro til glæde for sognets
sommergæster ved stranden.
Før kommunesammenlægningen i 1970 blev
opsætningen af broen hver sommer ledet af sognerådsformanden, der medbragte en kasse øl og
så gik mange frivillige kræfter ellers igang.
Det var dengang.

Siden da, har der i en årrække været et bådelauge under EUI, der med frivillig indsats videreførte denne opgave.
Herefter har Knud Thrane og Ole Krogh igennem en længere årrække sørget for at viderefører traditionen med en bade- og bådebro ved
sognets strand ved Ulbækhus.
Sagen er den, at dersom broen ikke fortsat etableres hver sommer, er der risiko for, at vi ikke
fortsat har ret til at opstille vores egen bro.
Også på dette område sker der en offentlig styring og regulering.
Spørgsmålet er således, om der i vort lokalområde er kræfter der vil afløse og viderefører det

juli august september 2012
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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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arbejde, som Knud og Ole hidtil hvert år har
udført sammen med andre frivillige, hvor Vagn
Åge Jensen de seneste år har været behjælpelig med at skaffe pæle fra Vejle Kommune til
formålet.
Der er således også i år pæle og materiel til
opsætning af bade- og bådebroen. Og både
Knud  og Ole giver gerne gode råd med hensyn
til fremgangsmåde.

EUI vil gerne være med til at støtte og koordinere
bestræbelser på, at vi fortsat kan have en bro
ved Ulbækhus.  
Henvendelse om interesse kan ske til Anders
Skov Christensen på telefon 25 27 77 79

De bedste hilsner
Gunnar Skibsholt
tlf. 20 16 73 20

Men hvad gør vi? Hvem melder sig? Kan vi ikke
samle nogle få frivillige til at etablere en eller
anden form for bro ved Ulbækhus?

juli august september 2012
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Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
Velkommen til selskab på
en kro med stolte traditioner
Ring 75 89 57 99 - og vi sender omgående vort
brochuremateriale til Dem...
Prøv et af vore helaftensarrangementer.

7120 Vejle Øst . 75 89 57 99
12
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Engum Skole
Ny fra Engum skole

”Ferie, ferie, ferie.
Slap nu af, du har fri
syng en glad melodi.
Op mod solen lér vi.
Den vil skinne til ferien er forbi….er forbi ”
Inden længe vil omkvædet til børnenes elskede
sommerferiesang gjalde ud i gymnastiksalen,
når vi fredag d. 29. juni ønsker hinanden en
god, lang og forhåbentlig dejlig varm sommer.
Siden vi sidst sendte nyt fra Engum Skole, er
der som altid løbet meget spændende gennem
vores hverdag. Skolefesten blev netop den store
succes, som vi havde håbet på. Især eleverne,
der stod for underholdningen med ” Den kloge
Gartner ” høstede mange roser for et fantastisk
engagement og medlevende fællesskab….hertil
kommer alle hjælpere blandt forældre og personale, der var med til at skabe en uforglemmelig
aften. Stor TAK til alle.

Gennem hele året har kulturtimen fredag morgen været samlingspunkt for rigtig mange forskellige input. En af de ting der kendetegner,
er børnenes lyst til at byde ind med sjove og
lærerige bidrag. Efter 6. klasses tur til København, fik vi således en guidet tur rundt i vores
hovedstad. Vi blev meget klogere på mange
seværdigheder.
Siden hen er indslagene kommet slag i slag. KDH
fjerde og femte klasse har fremvist afsluttende
resultater af projekt bæredygtig skulptur i form
af en række flotte træstammestole. Der er blevet
sunget, danset og spillet musik til stor fornøjelse
for alle. Rigtig mange klasser og elever har prøvet
kræfter med at stå op og fremlægge projekter for
kammeraterne. Projekter, der strækker sig fra
sange i børnehaveklassen, solure i første klasse,
dinosaurer i anden og tredje, til Japan projekter
og avisprojekter i femte og sjette klasse. Hver
eneste gang børnene har stået foran kammeraterne, har det været en ny oplevelse med masser
af læring. Det er en fantastisk oplevelse for alle,
store som små at høste bifald og anerkendelse,
når fremlæggelsen er veloverstået.
Kulturtimen har de seneste to år været en del
af vores arbejde på at skabe fællesskab omkring

juli august september 2012
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trivsel og positivt læringsmiljø. Det er lykkedes
at sætte så meget fokus herpå, at vi bl.a. kan
spore en stor elev vilje, når vi efterlyser forslag
til at forbedre trivsel.   Senest har vi afsluttet
en forårskonkurrence med fokus på nye legeaktiviteter. Her kom masser af gode og realistiske forslag. Vinderne blev første klasse fra
indskolingen med forslag til forskellige nye og
kreative  ” Hinkerudelege ”, og for mellemtrinnet vandt femte klasse med et par spændende
forslag til klatre- og balancebaner i træerne ved
” Kælkebakken ” I løbet af kommende skoleår
vil vi forsøge at realisere så mange projekter som
muligt.
Kulturtimen vil holde pause næste skoleår. Det
vil sige vi vender tilbage til den gamle rytme med
morgensang mandag og fredag.
I øjeblikket arbejdes der på højtryk med at forberede næste skoleår. Når ferien starter
er det bl.a. planen, at skolen undergår lidt forandring, idet vores bibliotek lægger rum til et
spændende EU finansieret Kids´n Tweens projekt, hvor vi med hjælp af arkitekt Kari Moseng
fra Århus Arkitektskole, forsøger at skabe et
14

helt nyt univers med mulighed for at lave videokonference ud af huset. Forhåbentlig er etableringen heraf godt i gang, når du læser dette….
Spændende bliver det,  og vi lover at vende tilbage, når vi engang kan præsentere dette nye
magiske univers, hvor vi meget gerne skulle
udvikle et unikt virtuelt samarbejde med vores
omgivelser .
Tilbage er blot at ønske alle med tilknytning til
Engum Skole en rigtig god sommer og på gensyn
til et nyt skoleår mandag d. 13. august 2012.

Peter Madsen Boutrup, Skoleleder

Onsdagsklubben
ONSDAGSKLUBBEN
Efter sommerferien begynder vi igen på efterårs/vintersæsonen.
19. september  med generalforsamling.

SogneBladet

Aktiviteterne starter kl. 14,30 og slutter kl.
16,30 hvis ikke andet er meddelt.
Bestyrelse:
Formand
Tove Nielsen, tlf. 7589 5609
Næstformand
Hanne Skovgård, tlf. 207104635
kasserer
Ruth Jensen, tlf. 7589 5471
Jonna Christensen, tlf. 758905297
Merry Lorentzen tlf. 7589 5512

Engum Sogn
Program for Indre Mission Bredal
juli-august-september 2012:
August:
Onsdag den 15.
Arbejdsaften
Onsdag den 22.
Møde ved missionær Brian Madsen, Vejle
September:
Fredag den 7.
Familieaften på sportspladsen kl. 19
Onsdag den 19.
Møde ved Birger Rønne, Haderslev,
Soldatermissionen.
Onsdag den 26.
Høstfest ved valgmenighedspræst
Daniel Lind, Galten.
Emne: ”Det umulige…"

Johs Gregersen
Aut. kloakmester / Anlægsgartner
Bredal Vestermark 30 . 7120 Vejle Ø
Tlf. 4054 1784 . skovgregersen@os.dk

Engum Gospelkor
Engum Kirkes Gospelkor starter
ny sæson tirsdag den 18. september
Koret er sammensat af sangglade kvinder og
mænd fordelt på 3-4 stemmer. Alle, som har
lyst til at synge gospel, kan være med.
Vi mødes ca. hver anden tirsdag i kirken fra
september til maj.
En typisk øveaften starter med opvarmning,
først for kroppen og dernæst stemmen. Herefter
øves der på 3-4 sange afbrudt af en kaffepause.
Aftenen sluttes ofte af med en kort andagt ved
Preben Kok.
Koret har ikke store ambitioner om at tage ud
at synge. Det bliver holdt på et niveau, hvor alle
kan være med og dermed også primært lokalt.
Koret medvirker gerne til et par gudstjenester og
afholder derudover 1-2 koncerter årligt.
Selvom ambitionsniveauet holdes på et plan,
hvor alle kan være med, skal der også være
udfordringer i sangen. Der øves sangteknik og
der kræves en hvis møde- og øvedisciplin, og
det er med til at koret udvikler sig. På den måde
bliver det fortsat sjovt og udfordrende for den
enkelte at være med.
Det betyder meget, at det er sjovt at være sammen om at synge, og det er ingen hemmelighed at gospelsang gør én glad. Mange oplever
aftenen som et frirum, hvor man kan glemme
den travle hverdag og være sammen med andre
sangglade mennesker, nyde dét at synge og
være i godt selskab.
Har du lyst til at synge med, er du velkommen
den 18. september kl. 19.30 i Engum Kirke.
Kontaktperson Susanne Hjort Jensen tlf. 5095
1162.

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

juli august september 2012

15

Aktivitetskalender
juli
2.
3.
4.
5.
6.

Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole

AUGUST
15.
18.
22.

IM Arbejdsaften
Byfest i Assendrup
IM Møde

september
7.
19. 14.30
19.
26.

IM Familieaften på sportspladsen
Generalforsamling i Onsdagsklubben
IM møde
IM Høstfest

Deadline
sidste frist
for indlevering
af stof til næste
nummer er

TIRSDAG
11. septembe
r 2012
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:

hhh@lokalbla
dene.dk

