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Sats og tryk: Hedensted Avis/Grafisk Hus

Adresseliste
Bestyrelsen:
Formand:
Michael Wilhardt, Dalbyvej 25A,
8722 Hedensted. Tlf. 2060 5885
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 skal endnu en gang gøres reklame for
Engum UI´s officielle hjemmeside
www.engum-ui.dk. Siden er stadig under udvikling, men der kommer efterhånden flere og flere
informationer på hjemmesiden. Særligt bliver
alle aktiviteter annonceret på hjemmesiden. Så
gør det til en god vane jævnligt at tjekke hjemmesiden.
GENERALFORSAMLING
Med Claus Brødsgaard som dirigent har der den
25. november været afholdt generalforsamling
i E.U.I. I sin formandsberetning kunne Michael
Wilhardt se tilbage på et år med god lokal aktivitet indenfor fodbold, damehåndbold, tennis,
svømning, badminton og gymnastik på baggrund af det frivillige træner-leder arbejde, der
er altafgørende for klubbens tilbud til de aktive
udøvere.
Fodboldafdelingen, der er størst, med eksempelvis 110 medlemmer i ungdomsafdelingen,
kunne igen i år notere en kæmpe succes med
afvikling af en totalt udsolgt DGI fodboldskole
for 60 - 70 børn i 7 - 12 års alderen i første uge af
sommerferien. Klubbens størrelse, engagerede
trænere og ledere, træning, at være på kamp
hold, at være ønsket og uundværlig, kammeratskab, respekt, det ansvarlige og sociale er ingredienser, der i E.U.I. har betydning fra yngste
til ældste aktive og på tværs af de forskellige
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idrætsgrene. Fodboldafdelingen blev endvidere

omtalt med en flot 1. plads til de ca. 30 old boys

Drenge og piger årgang 1997 og 1998 der var med på turen til Tyskland i sommeren 2010.

Hele "Tysklandsholdet", sommeren 2010.
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februar
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v/ Sørensen og Buhl Jensen . Bredal . 7120 Vejle Ø

EDB-løsninger af enhver art.
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7674 4015
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Niels Peter Enevoldsen · Tlf. 4041 4939
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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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spillere, afholdelse af Engum Cup for 26. gang,
en vellykket tur til Tyskland og god opbakning
til "hyggefodbold for alle" mandag aften.
Desuden damehåndbold med ca. 2o aktive, en
lille fremgang indenfor tennis og svømning,
medens der er en let vigende tendens i tilslutningen til badminton. Gymnastik har ca. 15
deltagere på holdet for motionsdamer og ca 15
børn på holdet for de 4 til 6 årige børn. Gymnastik mangler instruktører og tager med kyshånd
imod henvendelser om emner.
Økonomisk har året 2010 ligeledes været et
spændende år for E.U.I. Et nyt telt/festkoncept
med et lejet, lyst og opvarmet telt med fast gulv
og "bløde" stole ramte plet, idet vejret under
sommerfesten i år ikke viste sig fra sin mest
venlige side, hvilket naturligvis også efterfølgende kunne aflæses på bundlinien. Derimod
var såvel årets Sankt Hansaften ved Ulbækhus
med Bjarne Duedahl som båltaler som VB søndagen i august med et spændende program for
12-1300 tilskuere på Engum Stadion i den grad
begunstiget af fint vejr til stor glæde for publikum, deltagere og de mange frivillige medhjælpere og sponsorer. VB dagen resulterede således
igen i år i et stort overskud . Tilsvarende resulterede omsætningen fra Torben Qvist's utrættelige betjening af gasgrill, Tutten m.v. igen i år
et væsentligt overskud i årsregnskabet.
Bestyrelsen modtog mandat til at placere et nyt
medlem i bestyrelsen, idet Michael Schrøder -

med tak for en stor og solid arbejdsindsats i
bestyrelsen - fra næste   sæson udelukkende
ønsker at koncentrere sig om det nuværende
frivillige træner-leder arbejde i E.U.I.

FODBOLDAFDELINGEN
Seniorfodbold:
Opstart i Engum UI den 29 januar kl 15, hvorefter der vil være suppe.Vores mål er at spille med
om oprykning til serie 4.Vi håber på at der kommer så mange, at vi kan starte endnu et hold op
- i serie 6, det ville være godt for klubben.
Alle er velkomne
Træning efter den 29 januar vil være tirsdag og
torsdag kl.19.
Evt spørgsmål kan besvares af træneren Mads,
på følgende nr.: 2328 6451.
Motionsfodbold, oldboys og senioroldboys:
Der trænes stadig hver mandag kl. 20.00 – 21.00,
hvis baneforholdene er til det. Der trænes hele
vinteren. Alle er velkommen og der er ingen
krav om de store fodboldmæssige forudsætninger. Har du et par fodboldstøvler og godt humør
er du velkommen.
Dameseniorfodbold:
Der forventes opstart af dameseniorfodbold fra
forårssæsonen 2011. Så vær klar når træningen

januar februar marts 2011
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starter igen i februar/marts. Træner Leslie Krivaa er klar igen.
Ungdomsfodbold
Indendørs fodbold:
Der er følgende indendørs træningstider for
ungdomsholdene
Legebold årgang 2005 og 2006
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 16.00 – 17.00
U7 drenge – årgang 2004
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 17.00 – 18.00
U8 piger – årgang 2003
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 17.00 – 18.00
U8 drenge – årgang 2003  
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 17.00 – 18.00
U10 drenge – årgang 2001
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 18.00 – 19.00
U13 og U14 drenge
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 19.00 – 20.00
Engum UI har også deltaget i flere private stævner med gode oplevelser og fine resultater.

Udendørssæsonen 2011:
Planlægningen af udendørssæsonen 2011 er
allerede godt i gang. Der er flere spændende
tiltag under vejs med hensyn til stævnedeltagelse og spilletøj. Desuden arbejdes der videre
på at udvikle træningen – blandt andet gennem
samarbejde trænerne imellem. På vinterens trænermøde er også drøftet træningssamarbejde
med andre klubber for at få inspiration og give
børnene nye udfordringer.
Vi har i dag i Engum UI et rigtig godt trænerteam, men vi kan allerede nu se at der bliver
behov for flere trænere i 2011. Så tøv ikke med
at melde dig. U vil få udfordringer, 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 hjælpefunktioner
omkring et hold.
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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.
Flere hold træner dog udendørs hele vinteren.
Det forventes ligeledes, at Engum UI igen i 2011
afvikler fodboldskole i uge 26.
Forældreopbakningen er generelt fornuftig i
Engum UI. Det har dog været skuffede få forældre der har meldt sig som dommere til ungdomskampe. Det er ikke nogen svær opgave og
det er ikke muligt at få sorte dommere til alle
kampe, hvilket også ville betyde en væsentlig
kontingentforhøjelse. Så husk til næste år at
melde dig som dommer til en enkelt eller to
kampe.
Er der spørgsmål eller andet vedrørende fodboldafdelingen kontakt da følgende:
Senioroldboys:
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737
Oldboys:
Lennart Jørgensen, tlf. 3032 3235
Senior:
Michael Wilhardt, tlf. 4071 6903
Ungdom:
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.
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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 til alle holdene.

Banko
Traditionen tro sluttede EUI året med et bankospil i november og december. Der var stor
tilslutning og gentagne gange måtte den faste
opråber Knud Thrane ryste posen med numre

for at tilgodese, at lykken nu også kunne tilsmile
så mange som muligt.
Gunnar Skibsholt.
BILLEDER PÅ EUI's HJEMMESIDE.
Fik du gennemset alle billederne på EUI hjemmesiden, www.engum-ui.dk, fra sommerfestens Engumløb torsdag, gadefodbold fredag,
aktiviteter lørdag, fodboldstævne søndag?
Den smukke Sankt Hansaften ved Ulbækhus?
Den spændende VB søndag med byråds-og
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Gl. Vejlevej 9
8721 Daugård

Tlf. 75 89 52 22
- Deres el-installatør
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EL-INSTALLATIONER
• Nybygninger • Tilbygninger
• Reparationer • EDB-installationer
• Hurtig og sikker service
• Salg og service af hårde hvidevarer

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

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

VVS-installatør

Kaj Hansen
Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44
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fyr og flamme’
varmt og godt’
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folketingspolitikere, mange tilskuere og 1. divisionsfodbold krydret med en straffesparkkonkurrence for børn?
Her på de næste sider er en lille smagsprøve...
Gunnar Skibsholt.
VINTERAKTIVITETER 2010/2011
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.
16.00 – 18.00. Kontakt Jesper Christensen på tlf.
7589 6181 for nærmere oplysninger.

januar februar marts 2011
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- 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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Gymnastik:
Motionsdamer mødes hver onsdag kl. 19.00
– 20.00. Kontakt Tina Eskildsen på tlf. 2324
3283.

SPORTSFEST 2011
Tidspunktet for sportsfesten mv. 2011 er allerede nu fastlagt. Det foregår fra fredag den 10.
– Mandag den 13. juni. Reserver derfor allerede
dagene nu, så du er klar til Engumløbet, Gadefodboldturneringen, Den store fest lørdag den
12. juni og børnenes fodboldstævne.  Derudover
kommer selvfølgelig mange andre aktiviteter og
indslag – både nogle af de gamle kendte, men
også nye overraskelser er i støbeskeen.

januar februar marts 2011
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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
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Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Generalforsamling
Lokalhistorisk Forening afholder
generalforsamling på Engumhus
torsdag den 20. januar 2011 kl. 19,00.
I sidste nummer af Sognebladet havde Olaf Madsen en interessant skildring af sit liv. Jeg er noget
yngre, men har selv oplevet noget tilsvarende,
og hørt mine forældre eller andre fortælle, om
det der var livet, og eller måden mange levede
på, i den gældende tid.
Strømmen af information er stor, og stadig
stigende. Måden at få information på udvikles
fortsat, og der er mange muligheder, som vi skal
være åbne overfor, men det er på alle måder vigtigt, at kende de redskaber, som man bruger.
Olaf Madsen har således været god til at se, høre
og registrere, det som der sker omkring os. Der
er ingen, som er uundværlige, men vi i bestyrelsen er enige om, at det er Olaf, som der har
trukket det store læs, og det er et spørgsmål, om
der havde været et arkiv i Engum, hvis ikke Olaf
havde gjort den indsats, som han har.
Der findes i dag mange oplysninger på arkivet,
men vi modtager gerne flere. Har du historier
og eller beretninger, som er af almen interesse,
så er vi meget interesseret. Når I ser billeder,
som fortæller en historie, eller på anden måde
kunne være af fælles interesse, så kontakt en fra
bestyrelse, så vil vi sikre, at materialet bevares.
Vi kan også blot låne materialet til kopiering.
Materialet vil blive behandlet med den fornødne diskretion. Vi udstiller ikke folk mod deres
ønske.
Vi vil stræbe efter, at der er en beretning i Sognebladet fremover, i lighed med de stykker, som
Olaf tidligere har fabrikeret.
Til slut vil jeg ønske alle en god jul og et godt
nytår. Jeg håber, at mange husker generalforsamlingen og møder op.
Jørgen Madsen

NY SUPERFLOT KALENDER 2011.
Med tema'et  "Butikker med dagligvarer i Engum
Sogn" er kalenderen for 2011 klar til udgivelse.
Bestyrelsen har gennem 2010 bl.a. indsamlet
materialet til kalenderen ved hjælp af kontakter
til en større personkreds i og uden for Engum
Sogn.
Et spændende projekt, hvor bestyrelsen takker
de implicerede for stor imødekommenhed og
engagement. Projektet viser nemlig: Når man i
fællesskab går sammen om et konkret emne, er
det imponerende, hvor mange resourcer, informationer og billeder, der kan "graves" frem fra
nær og fjern  vedr. Engum Sogn. Herved sikres
materialet for eftertiden, idet Lokalhistorisk
Forening sørger for at registrere og kopiere
dette, hvorefter materialet leveres tilbage til
udlåneren.
Derfor en indtrængende opfordring: Kom med
alt indenfor ældre billeder og informationer, der
fremadrettet kan være med til at bevare mindet
om personer, bygninger, historie, diverse emner
o.s.v. i Engum Sogn, således at vi får etableret og
udbygget et arkiv, der kan være med til at  flette
historien om Engum Sogn og dets indbyggere
sammen.
Henvendelse om materiale kan rettes til:
Formand Jørgen Madsen,
Assendrup tlf: 75 89 59 96

januar februar marts 2011

13

Onsdag 30. marts
Møde Bredal Missionshus kl. 19,30
Taler: Carsten Dalsgaard
Emne: ”Øjenkontakt med Gud”,
Ikonens hemmelighed

Engum Sogn

Aktivetskalender for Bredal Missionshus
1. januar 2011 – 31. marts 2011.
Januar:
Onsdag 12. januar
Bedemøde Bredal Missionshus kl. 19,30
Onsdag 26/1
Gudstjeneste Engum Kirke kl. 19,30
Taler: Hans Old Jensen, Holstebro
Februar
Onsdag 2. februar
Møde Bredal Missionshus kl. 19,30
Taler: Valgmenighedspræst
Uffe Kronborg, Hedensted
Emne: ”Kristenliv - et liv med relationer”
Onsdag 23. februar
Møde Bredal Missionshus kl. 19,30
Bibelkreds 1 står for aftenen.
Emne: Visioner for Bredal missionshus m.m.
Marts
Onsdag 2. marts
Møde Bredal Missionshus kl. 19,30
Taler: Jens Olesen, Børkop
Emne: ”Bøn”
Torsdag 3. marts
Kredsmøde Vejle Missionshus kl. 19,30
Taler: Bodil Skjødt, Ølsted
Torsdag 24. marts
Dialoggudstjeneste Engum Kirke kl. 19,30
Ved menighedsrådet Engum kirke

14
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23. marts
Bankospil – medbring pakke til ca. 20 kr.
30.marts
Leif Mølmer – Fortæller og viser billeder
fra en af sine mange ture.

Onsdagsklubben

6. april
En lille udflugt??   -    ikke fastsat

Program for Onsdagsklubben
Forår 2011 - Mødested  Engumhus
12. januar
Det nye år starter vi med lidt godt at spise og
Neckelmann vil spille.
Tag selv drikkevarer med  -  pris kr. 50,00.
Vi starter kl.13,00 og der er tilmelding.
19. januar
Fysioterapeut Johnny Andersen,  Malling.
26. januar
Hanne Skovgård, Bredal. Fra en bustur til
Nordkap.
2. februar
Edmond vil spille for os.
9. februar
Bankospil – medbring pakke til ca. 20 kr.
16. februar
Vinterferie.
23. februar
En eftermiddag med sognepræst Preben Kok.

13. april
Forårsfest.
Vi mødes kl. 13,00 - tilmelding.
20. april
Påskeferie.
27. april
Forårsudflugt.
Tilmelding gerne  senest 13. april.
Afgang fra Engumhus kl. 11,00
- Hjemkomst kl . ca. 17,00.
Sydvestfyn er udflugtsmålet. Vi finder et godt
sted at spise den varme  ret. Kaffen har vi selv
med i bussen. Pris m.m. herom senere.
Kontingent 50 kr. halvårligt.
Aktiviteterne starter kl. 14,30
og slutter kl. 16,30,
hvis ikke andet er meddelt.
Bestyrelse:
Formand Tove Nielsen, tlf. 7589 5609

2. marts
Vi får besøg af Krista Laursen.
9. marts
Grethe Lønborg,  barndommen
i Aalborg/København.
16. marts
Jens Carlsen, Vejle
- foredragsholder og forfatter.
januar februar marts 2011
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Aktivitetskalender
JANUAR
12. 14.30
12. 19.30
19. 14.30
20. 19.00
26. 14.30
26. 19.30

Onsdagsklub
IM møde
Onsdagsklub
Generalforsamling i Engum Sogns Lokalhistoriske Forening
Onsdagsklub
IM gudstjeneste

FEBRUAR
2. 14.30
2. 19.30
9. 14.30
UGE 8
23. 14.30
23. 19.30

Onsdagsklub
IM møde
Onsdagsklub
Træningsstart fodbold ungdom i Engum UI
Onsdagsklub
IM møde

mARTS
2. 14.30
2. 19.30
3. 19.30
9. 14.30
16. 14.30
23. 14.30
24. 19.30
30. 14.30
30. 19.30

Onsdagsklub
IM møde
IM kredsmøde
Onsdagsklub
Onsdagsklub
Onsdagsklub
IM dialoggudstjeneste
Onsdagsklub
IM møde

APRIL
6.
Onsdagsklub - en lille udflugt
13. 13.00 Onsdagsklub - forårsfest
20. 11.00 Onsdagsklub - forårsudflugt
10. - 13. juni: Sportsfest i Engum UI
27. juni - 1. juli: Fodboldskole i Engum UI

Deadline
sidste frist

for indlevering
af stof til næst
e
nummer er

ONSDAG
DEN 8. MART
S 2011

Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:
hhh@hedensted
-avis.dk

