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Søndagen ved årets sommerfest var som altid en stor succes med masser af glade vindere. 
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ENGUM UI'S HJEMMESIDE
Der	kommer	stadig	mere	og	mere	aktivitet	og	
flere	og	flere	informationer	på	Engum	UI's	hjem-
meside	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	aktivitets-
niveauet,	som	er	stigende	fra	år	til	år.	Aktivi-
tetsniveauet	stiger	dog	kun	i	det	omfang,	det	
er	muligt	at	gennemføre	aktiviteterne	med	en	
passende	kvalitet.	I	den	forbindelse	er	fodbold-
udvalget	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	fod-
boldudvalget.	Der	er	mulighed	for	både	små	og	
store	opgaver.

Fodboldudvalget:
Claus	Brødsgaard,	7589	6737
e-mail:	Engumvej91@dlgmail.dk
Allan	Lykkebak,	4026	2565,
e-mail:	tinaogallan@email.com
Michael	Wilhardt,	2126	8358,
e-mail:	michael@wilhardt.dk

Seniorfodbold:
Serie	 5	 sikrede	 sig	 oprykning	 til	 serie	 4	 efter	
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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
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en	forrygende	start	på	forårssæsonen.	Der	blev	
ind	imellem	vist	meget	flot	spil,	som	dog	for-
tog	sig	lidt,	da	oprykningen	var	sikret.	Med	den	
nye	turneringsstruktur	med	op-	og	nedrykning	
hvert	halve	år	er	der	nye	muligheder	i	efterårs-
sæsonen	og	hvis	den	fine	opbakning	til	træning	
og	dermed	fremgangen	for	holdet	fortsætter	er	
serie	3	ikke	et	urealistisk	mål.	Den	officielle	træ-
ningsstart	til	efterårssæsonen	er	tirsdag	den	26.	
juli	kl.	19.00.	Faste	træningsdage	er	tirsdag	og	
torsdag	kl.	19.00	–	20.30.
Kontakt	 træner	 Mads	 Torntoft	 for	 yderligere	
information	på	tlf.	2328	6451.

Optakten	 til	 efterårssæsonen	 indeholder	 som	
sædvanlig	 træningskampe	 i	 Engum	 Cup	 og	
muligvis	 også	 en	 træningskamp	 mod	 et	 tysk	
hold.

Engum Cup:
Engum	UI	afvikler	for	27.	gang	træningsstævne	
for	seniorer	som	optakt	til	efterårssæsonen.	Der	
spilles	 indledende	 kampe	 lørdag	 den	 30.	 juli,	
tirsdag	den	2.	august	og	torsdag	den	4.	august.	
Finale	og	placeringskampe	spilles	lørdag	den	6.	
august.	 Der	 er	 gratis	 entre	 og	 normalt	 er	 det	
meget	publikumsvenlig	kampe	med	masser	af	
mål.	Se	nærmere	på	hjemmesiden:
www.engum-ui.dk.	

Oldboys:
Oldboysholdet,	spillere	over	32	år,	havde	også	
et	godt	forår	og	sikrede	sig	også	oprykning	til	
1.	 division.	 Fremgangen	 kan	 til	 dels	 skyldes,	
at	der	nu	trænes	på	holdet	–	hver	mandag	kl.	
19.00	–	20.00.	For	yderligere	oplysninger	kan	
holdleder	Lennart	Jørgensen	kontaktes	på	tlf.	
3032	3235.

For	resultater	mv.	se	på	www.infosport.dk.

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

Til	gengæld	er	der	stort	fremmøde	til	motions-
træningen	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	spillet	7-mands	i	foråret	
og	resultaterne	har	været	svingende.	Baggrun-
den	herfor	har	blandt	andet	været	for	få	træ-
ningsmuligheder	på	grund	af	for	mange	kampe.	
Efter	sommerferien	kommer	en	stor	flok	U18	
piger	 op	 som	 seniorspillere.	 Efter	 afstemning	
blandt	 spillerne	 blev	 det	 besluttet	 at	 forsøge	
med	 et	 11-mands	hold	 i	 serie	 2.	 For	 at	dette	
skal	gå	godt	er	det	dog	nødvendigt	med	 træ-
ning.	Der	trænes	derfor	hver	mandag	kl.	18.30	
–	20.00	med	start	mandag	den	1.	august.	Alle,	
såvel	nuværende	som	nye	spillere	er	meget	vel-
komne.	Leslie	Krivaa	er	stadig	klar	som	træner,	
så	 interesserede	 kan	 kontakte	 ham	 på	 2459	
5588.	Ligeledes	er	Claus	Brødsgaard,	7589	6737	
træner	for	holdet.

	
Ungdomsfodbold
Selv	om	der	starter	en	ny	turnering	efter	som-
merferien	 fortsætter	 alle	 trænere	 for	 forårs-
sæsonen	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	
www.Engum-ui.dk	.	De	enkelte	trænere	med-
deler	selv,	hvornår	træningen	starter	efter	som-
merferien.	Kampene	starter	i	uge	33	eller	34.

For	de	yngste	årgange	–	årgang	2005	og	yngre	
–	er	der	kommet	flere	spillere	til	i	løbet	af	foråret.	
Der	er	derfor	tilmeldt	et	ekstra	hold	til	efterårs-
sæsonen	og	Morten	Danielsen	er	med	inde	som	
træner.	Kommer	der	mange	årgang	2007	efter	
sommerferien	kan	det	blive	nødvendigt	med	en	
forældre	mere,	 som	vil	 påtage	 sig	nogle	 faste	
opgaver	i	forbindelse	med	træningen.

Foråret	har	været	travlt	med	masser	af	spillere	
på	stadion,	herunder	nye	spillere	fra	Bredballe	
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EDB-løsninger af enhver art.

Horsensvej 584 - 7120 Vejle Ø - Tlf. 7589 6122 - Fax 7589 6054

Bytorvet 30 . Hedensted

ALTID RENE

Nettopriser
- på benzin og diesel
- men også på DAgLI’vARER

Bredballe Handelsplads
Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57

MASKINFABRIKEN BREDAL
v/ Sørensen og Buhl Jensen . Bredal . 7120 Vejle Ø

Tømrermester 
Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

Tilbygning • Renovering • Køkken • Bad
Gulv • Vinduer • Døre

v/
Hornsyld
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mv.	Det	er	altid	rart	at	se	stor	aktivitet	på	sta-
dion.	Husk	som	forældre	og	spiller	at	værdsætte	
trænernes	indsats.	De	gør	et	stort	arbejde	for	
at	alle	lærer	noget	og	har	fornøjelse	med	fod-
boldspillet.
	
Øvrige aktiviteter:
Engum	UI	har	 i	 år	haft	 to	pigehold	med	 i	 alt	
25	 deltagere	 med	 til	 stævne	 hos	 vores	 tyske	
venskabsklub	Sørup	IF.	Ligeledes	deltager	U14	
drenge	lige	nu	i	BIF-CUP	i	Brande.

Også	i	år	var	der	fodboldskole	i	Engum.	92	delta-
gere	har	forhåbentlig	haft	en	rigtig	god	uge.	
Nærmere	omtale	af	disse	to	aktiviteter	på	hjem-
mesiden	www.engum-ui.dk

Dommere til ungdomskampe:
Engum	UI	skal	selv	dømme	alle	hjemmekampe	
for	vore	yngste	ungdomshold.	Jeg	hører	gerne	
fra	fodboldinteresserede	forældre,	som	vi	påta-
ge	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	mel-
der	sig,	bliver	det	nødvendigt	at	bestille	sorte	
dommere	med	deraf	forøgede	udgifter,	som	vil	
resultere	i	kontingentforhøjelser.	Kontakt	der-
for	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	kamptidspunk-
ter,	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.

TENNIS
Engum	UI	har	en	ganske	udmærket	tennisbane,	
hvor	der	er	god	plads	til	nye	medlemmer.	Nye	

medlemmer	kan	henvende	sig	til	Torben	Qvist	
på	tlf.	7589	6062.

PENTANQUE
Engum	UI	har	nogle	fine	pentanquebaner	som	
kan	benyttes	af	alle	i	sognet.	Mandag	aften	kl.	
19.00	er	normal	spilleaften.	

VINTERAkTIVITETER 2011/2012
Håndbold:
Nærmere	 info	hos	Anders	Christensen	på	tlf.	
7589	5060

Gymnastik
Også	i	den	kommende	sæson	bliver	der	gymna-
stik	i	Engum	UI.	Se	nærmere	på	hjemmesiden	
www.engum-ui.dk	og	på	opslag	på	 skolen	og	
børnehaven	omkring	hold	og	starttidspunkt.

Badminton
Engum	UI	har	en	enkelt	træningstime	i	Kirke-
bakkehallen.	 Derudover	 er	 der	 mulighed	 for	
tider	i	gymnastiksalen	på	Engum	Skole.	For	til-
deling	af	tider	skal	Peter	Rothausen	kontaktes	
på	tlf.	7589	5291.

Familiesvømning
Igen	i	år	vil	der	være	familiesvømning	i	Kirke-
bakkeskolens	 svømmesal	 hver	 fredag	 fra	 kl.	
16.30	til	18.00.	Start	ca.	1.	september.	Kontakt	
Jesper	Christensen	på	 tlf.	7589	6181	 for	nær-
mere	oplysninger.

Sommerfesten 2011
Årets	sommerfest	i	E.U.I.	var	under	hele	forlø-
bet	begunstiget	af	et	 smukt	sommervejr	med	
velfungerende	indslag	og	god	opbakning	fra	del-
tagere	og	medhjælpere.	Sommerfesten	startede	
torsdag	med	det	traditionsrige	Engum-løb,	der	
i	år	satte	ny	rekord	med	311	deltagere	fordelt	
på	de	forskellige	alderskatagorier.	I	år	var	det	
byrådsmedlem	Niels	Clemmensen(V),	formand	
for	udvalget	for	Lokalsamfund	og	Nærdemokra-
ti	i	Vejle	Kommune,	som	bød	velkommen.	Han	
uddelte	i	sin	velkomst	roser	til	lokalsamfundet	
Assendrup,	Engum	og	Bredal	for	at	være	initia-
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tivrig	og	have	forståelse	for	at	gøre	sig	synlig	med	
de	mange	forskellige	arrangementer,	som	E.U.I.	
gennem	 årene	 har	 stået	 for.	 Herefter	 sørgede	
zumba-instruktør	Lotte	Smith	fra	Lido	Fitness	
i	Vejle	for	at	løberne	blev	varmet	godt	igennem	
inden	startskudet	 til	 løbet.	Efter	en	vellykket	
afvikling	af	Engum-løbet	uddelte	løbsansvarlig	
Tom	Høg	Sørensen	præmier	og	medaljer	til	vin-
derne	i	de	forskellige	discipliner.	Resultaterne	
fra	løbet	kan	-	sammen	med	billeder	fra	som-
merfesten	-		ses	på	Engum	UI's	hjemmeside.
Fredag	aften	var	der	premiere	på	Vejliaden,	der	
er	en	konkurrence	styret	af	Lars	Ulrik	fra	Vejle	
Kommune's	Sundhedsafdeling.	Ideen	er	at	bor-
gerne	i	kommunens	små	lokalsamfund	dyster	
imod	hinanden.	Formanden	 for	Sundhedsud-
valget	i	Vejle	Kommune,	byrådsmedlem	Holger	
Gorm	Petersen(O)	bød	velkommen.	Herefter	gik	
det	løs	med	gåtur	på	mælkekasser,	løb	og	kast	
med	frisbee's	samt	cykelkonkurrence.	Resulta-

tet	af	aftenens	anstrengelser	 indgår	 i	en	sam-
let	bedømmelse	af	tilsvarende	konkurrencer	 i	
andre	af	Vejle	Kommunes	mindre	bysamfund	
med	henblik	på	til	efteråret	at	udpege	vinderen	
af	årets	Vejliade	vandrepokal.
Lørdag	 var	 der	 fra	 start	 stor	 travlhed.	 Betty	
forstår	med	en	farverig	udstilling	af	de	mange	
mulige	gevinster,	at	tiltrække	mange	besøgende	
i	"Betty's	tombola"	i	klubhuset.	Tilsvarende	gør	
børnene	 ligeledes	 et	 dygtigt	 arbejde	 for	 i	 tel-
tet	 indbydende	at	kunne	præsentere	en	sand	
overflod	af	"vokset	fra"	legetøj	-		i	håb	om	god	
afsætning.	Kan	man	nu	få	afsat	det,	som	man	er	
vokset	fra	uden	at	forkøbe	sig	i	noget	andet?	Selv	
de	voksne	viste	sig	at	have	svært	ved	at	styre	
købelysten,	da	der	ydermere	blev	budt	på	smyk-
ker	og	anden	pyntelig	beklædning	til	lokkende	
priser.	Alligevel	var	der	dagen	igennem	penge,	
tørst	og	sult	til	at	holde	travlheden	oppe	hos	de	
frivillige	medhjælpere	i	boderne.	Fodboldmæs-
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VVS-installatør

Kaj Hansen

Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44

fyr og flamme’
varmt og godt’

D e n n e  p l a D s

e r  l e D i g  f o r

din

annonce

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

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

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

DAUGÅRD EL A/S
Gl. Vejlevej 9 
8721 Daugård 
Tlf. 75 89 52 22

- Deres el-installatør
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sigt	bød	lørdagen	på	et	par	herlige	indslag.	På	
grund	af	afbud	fra	et	modstanderhold	måtte	en	
række	 fædre	 i	hast	gøre	 sig	klar	 til	 en	 festlig	
dyst	mod	EUI's	dygtige	U14	drenge.	Og	senere	
kunne	 fodboldafdelingen's	 serie	 5	 hold	 fejre	
årets	oprykning	til	serie	4	med	lufttur	og	cham-
pagne.	Vejle	Springteam	gav	en	stående	opvis-
ning	på	græs,	idet	få	regndråber	umiddelbart	før	
deres	planlagte	opvisning	desværre	forhindrede	
udførelsen	af	deres	spring	repertoire.	I	teltet	gav	
Malthe	og	Viggo	en	forrygende	musikalsk	opvis-
ning	med	deres	"Jorden	rundt	på	45	minutter"	
for	de	fremmødte	børn,	der	nu	måtte	acceptere,	
at	luften	for	en	stund	var	lukket	ud	af	hoppe-
borgen.	Og	det	var	ikke	kun	hoppeborgen,	der	
var	under	konstant	belejring	-	også	sumodragter	
og	lykkehjulet	gav	anledning	til	stor	aktivitet	og	
morskab	-	incl.	nogle	knubs.
Lørdag	 aften	 -	 var	 med	 det	 komfortable	 nye	
telt	og	en	succesrig	grillbuffet	med	betjening	-		
igen	i	år	en	rigtig	hyggelig	familieaften	med	et	

stort	børnebord,	hvor	beboerne	i	sognet	her	har	
mulighed	for	at	mødes	til	fælles	spisning	og	hyg-
gesnak.	Og	der	var	sågar	lagkage	til	kaffen!	Tak	
til	lagkagemanden	Claus	fra	Katrinetoften.
Søndag	morgen	var	der	efter	flaghejsning	stor	
søgning	 til	morgenkaffe	og	 rundstykker	 i	 tel-
tet.	De	mange	fremmødte	-	såvel	fodboldspillere	
som	tilskuere	-	kunne	glæde	sig	over	et	meget	
vellykket	fodboldstævne,	hvor	Claus	Brødsga-
ard		med	præmieoverrækkelse	til	alle	piger	og	
drenge	på	festlig	vis	afsluttede	stævnet.	Sidelø-
bende	hermed	blev	petanqueturneringen	afvik-
let	i	det	smukke	søndagsvejr,	hvor	vinderne	igen	
i	år	blev	Erik	Egsgaard	og	Villy	Madsen.
EUI	takker	de	mange	fremmødte,	frivillige	og	
sponsorer	for	medvirken	og	støtte	til	gennem-
førelse	af	årets	vellykkede	sommerfest.

Gunnar	Skibsholt
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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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Mindeord
Den	 28.	 marts	 fik	 vi	 den	 triste	 meddelelse,	
at	 Jørgen	Madsen	var	omkommet	ved	en	tra-
gisk	 arbejdsulykke	 på	 sin	 gård	 i	 Assendrup.																																																																																										
Jørgen	Madsen	kom	oprindeligt	 fra	Høvre	på	
Sjælland.	I	1979	blev	han	ansat	i	Vejleegnens	
Landboforening	 som	 konsulent.	 Indtil	 1990	
boede	Jørgen	og	Grete	i	en	lejlighed	i	Mølholm	
i	Vejle.
Arbejdet	som	konsulent	for	egnens	landmænd	
skabte	imidlertid	interesse	for	selv	at	erhverve	
et	landbrug,	og	ejendommen	på	Engumvej	148	
i	Assendrup	blev	købt	i	1990.	Her	havde	Jørgen	
en	mindre	svinebesætning	og	dyrkede	jorden	
ved	 siden	 af	 arbejdet	 som	 konsulent.	 Jørgen	
Madsen	 var	 et	 rigtigt	 natur-og	 familiemenne-
ske.	Hver	morgen	gik	han	tur	med	hunden,	der	
også	fulgte	ham,	når	han	tog	på	jagt	eller	fiskeri	
med	sønnerne.	Ofte	tog	Jørgen	familien	med	på	
en	køretur	i	området	for	at	følge	og	nyde	årets	
gang	i	naturen.
Jørgen	nærede	også	stor	 interesse	for	sognets	
historie	og	blev	 i	2007	valgt	 ind	i	bestyrelsen	
for	 Engum	 Sogns	 Lokalhistoriske	 Forening,	
hvor	han	blev	formand.	Jørgen	repræsenterede	
foreningen	udadtil,	og	var	udover	med	Stadsar-
kivet	i	Vejle	i	kontakt	med	andre	lokalhistoriske	
foreninger	og	lokale	bidragsydere	til	det	lokale	
arkiv	 i	Engum.	Vi	vil	 savne	samarbejdet	med	
Jørgen,	og	vore	tanker	går	til	Grete	og	deres	to	
sønner,	Claus,	der	er	 revisor	 i	København,	og	
Anders,	der	er	ansat	i	Højen	murerforretning.
Jørgen	Madsen	var	med	i	bestyrelsen	for	Lokal-
historisk	 Forening	 i	 fire	 år.	 Æret	 være	 hans	
minde.

Frede	Brødsgaard.

Ændringer i bestyrelsen
Efter	Jørgen	Madsens	død	er	som	ny	formand	
valgt	 Gunnar	 Skibsholt,	 Assendrup.	 Som	 nyt	
bestyrelsesmedlem	 er	 suppleant	 Lars	 Kongs-
tad,	 Assendrup,	 indtrådt.	 Øvrige	 bestyrelses-
medlemmer	er	Frede	Brødsgaard,	Engum	samt	
Grethe	Krogh,	Bredal	og	Erling	Nielsen,	Bredal.
Sidste	års	kalender	"	Butikker	med	dagligvarer	
i	 Engum	 Sogn	 "	 blev	 med	 et	 øget	 indhold	 af	
informationer	og	billedmateriale	særdeles	godt	
modtaget	og	hurtigt	udsolgt.	Tema'et	for	næste	
års	kalender	er:	"	Aktiviteter	i	Engum	Sogn	"	(	
tidligere	og	nuværende	foreninger/kredse/klub-
ber	m.v.	).	Hvilke	historier	ligger	der	bag?	Hvilke	
billeder	findes	der?		Bestyrelsen	i	Lokalhistorisk	
Forening	vil	være	meget	taknemmelig	for	hen-
vendelser,	materiale	og	billeder,	der	kan	være	
med	til	at	danne	et	samlet	billeder	af	de	akti-
viteter,	der	var	-	og	de	aktiviteter,	der	i	dag	er	i	
vort	lokalområde.	
Stort	og	småt	og	alt	i	billeder	med	selv	mindste	
relation	til	næste	års	tema.	"	Aktiviteter	i	Engum	
Sogn	"	har	således	stor	interesse,	idet	bestyrel-
sen	for	tiden	arbejder	på	at	samle	oplysninger	
og	billeder	til	næste	års	kalender.
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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

Vil du købe/leje TV, video eller
parabol, så få et godt tilbud fra
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Program for Onsdagsklubben
Vi	starter	op	igen	efter	sommerferien.
Onsdag	 14.september	 med	 generalforsamling	
kl.	14,30.	
Dagsorden	og	nyt	program	vil	være	klar	dennne	
dag.
Aktiviteterne	afholdes	i	konfirmandstuen	ved	
Præstegården	 og	 starter	 kl.	 14,30	 og	 slutter	
16,30	hvis	ikke	andet	er	meddelt.
	

Formand	Tove	Nielsen,	tlf.	75	89	56	09.

Program for efterår 2011.
17. august
Arbejds/hyggeaften
24. august
Bibelkreds
2. september
Familieaften	(	fredag)
7. september
Møde	:	Brian	Madsen	–	Emne	Hvad	vil	vi	med	
IM	i	dag	–	150	år	gammel
14. september
Bibelkreds
21. september
Høst/teminsmøde	–	Poul	Erik	Hansen
Emne:	Vilhelm	Bech	og	vi	andre	høstarbejdere
28. september
Bibelkreds	3	står	for	aftenen

5.  okotober
Anette	Ingemannsen,	Fredericia
12. oktober
Bibelkreds
19. oktober
Efterårsferie
26. oktober
Aftengudstjeneste
4. november
Familieaften/spaghettiaften
Emne:	Vi	taler	om	sex	og	børn
9. november
Bibelkreds
23. november
Møde	med	børnekonsulent	Janne	Lillelund	–	
Emne:	1.	mosebog	28.16	–	Hvor	er	Gud	henne,	
en	hel		almindelig	dag	i	Bredal
30. november
Advendsmøde	ved	Brian	Madsen
7. december
Julehygge	hos	Hans	Jørgen	og	Dorthe
14.  december
Bibelkreds
28. december
Julefest

Nyt fra Engum Skole.
I	skrivende	stund	nærmer	vi	os	sommerferien	
med	hastige	skridt.	Næste	skoleårs	planlægning	
er	ved	at	være	afsluttet.	Personale	og	skema	er	
klar,	således	at	vi	mandag	d.	15.	august,	efter	en	
forhåbentlig	dejlig	og	varm	sommer,	igen	kan	
lukke	dørene	op	for	et	nyt	skoleår	2011-12.
Det	forgangne	år	har	budt	på	både	udfordringer	
og	almindelig	solid	dagligdag.	
Engum	Skole	har	i	lighed	med	andre	små	skoler,	
klaret	sig	igennem	både	sparerunder,	personale-
reduktion	og	trusler	om	lukning.	Forhåbentlig	
kan	vi	med	sommerferien	trække	en	streg	i	san-
det,	og	med	et	nyt	skoleår	tage	fat	på	fremtiden	
med	fornyet	energi.
En	fremtid	hvor	alle	kan	og	bør	være	med	til	at	
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bære	til,	som	gode	ambassadører	for	både	skole	
og	børnehave.
En	af	parametrene	for	Engum	Skoles	fremtid	er	
helt	klart,	at	vi	til	stadighed	har	et	solidt	elev-
grundlag.	I	de	nærmest	kommende	år	ser	det	
ud	 til	 at	vi	kan	sige	goddag	 til	 så	mange	nye	
børn	i	indskolingen,	at	vi	på	længere	sigt	ser	en	
stigning	i	elevtallet.	I	den	sammenhæng	er	det	
væsentligt	for	os	at	holde	et	vågent	øje	med	det	
hastige	nybyggeri,	der	i	øjeblikket	finder	sted	
omkring	udstykningen	"	Tirsbæk	Bakker	 "	 se	
http://www.tirsbaekbakker.dk/	 Dette	 udstyk-
ningsprojekt	ligger	i	Engum	Skoledistrikt,	hvil-
ket	vi	håber	det	vil	forblive	med	fra	politisk	hold.	
Som	det	ser	ud	nu,	kan	denne	udstykning	få	stor	
betydning	for	udviklingen	af	Engum	Skole.	En	
kontakt	mellem	Engum	Skole	og	Engum	Børne-
have	til	Morten	Hansen	direktør	for	projektet,	
har	således	sat	fokus	på	bla.	fremtidig	etablering	
af	veje	og	stier,	således	at	vi	på	sigt	kan	sikre	
skolevejen	for	børnene	herfra.

Vi	har	kunnet	fortælle	en	mængde	gode	histo-
rier	fra	succeser	i	undervisningen.	Lige	fra	ind-
skolingens	arbejde	med	at	knække	læsekoden,	
elevrådets	trivselskonkurrencer	og	ikke	mindst	
mellemtrinets	engagement	i	flere	spektakulære	
projekter	i	”	Kunst,	design	og	håndværk	”
Vi	er	glade	for	al	den	positive	opmærksomhed	
vi	formår	at	skabe	omkring	livet	og	undervis-
ningen	 på	 Engum	 Skole.	 Vi	 er	 således	 meget	
bevidste	om,	at	det	netop	er	de	gode	historier,	
der	skal	sikre	os	i	fremtiden.	Hele	det	samlede	
personale	yder	en	solid	indsats	for	at	sikre	både	
trivsel	og	læring	for	børnene	i	Engum,	og	med	
udgangspunkt	i	en	god	dialog	med	forældre,	ser	
vi	med	fortrøstning	på	den	fremtidige	udvikling	
for	Engum	Skole.
Før	påske	havde	vi	en	forrygende	god	skolefest.	
Sort	 teater,	boder	og	diskodans	 for	børnene	 i	
god	blanding	med	spisning	og	hyggeligt	samvær	
blandt	de	voksne,	medvirkede	til	at	aftenen	slut-
tede	med	lutter	glade	og	tilfredse	smil	på	læben.	
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Engagementet	bag	festen	var	stort.	Såvel	foræl-
dre	som	ansatte	og	børn	havde	været	i	sving…og	
sådan	bliver	det	ved	fælles	hjælp	i	fremtiden.
I	forbindelse	med	vores	løbende	trivselsprojekt,	
har	vi	spurgt	børnene	til	råds	om,	hvorledes	vi	
kunne	 gøre	 skolegården	 mere	 attraktiv.	 Vi	 fik	
masser	af	konstruktive	forslag,	og	da	børnene	i	
samme	omgang	præsterede	at	give	et	nap	med	
på	en	stor	oprydningsdag,	var	vi	ikke	sene	til	at	
honorere	dette	med	en	ny	opstregning	af		Moon-
car-baner	og	hinkeruder	i	skolegården.
Samtidig	havde	vi	den	store	glæde,	at	det	man	
før	havde	kendt	som	”Tirsbækfonden”,	ved	sin	
nedlæggelse	havde	besluttet	at	lade	et	pænt	beløb	
tilfalde	Engumhus	Skole.	Midlerne	herfra	er	nu	
omsat	i	et	udendørs	skakspil	og	en	solid	beton-
mur,	hvor	børnene	kan	spille	”Mur”.	Stor	tak	til	
Preben	 Kok	 fra	 fondsbestyrelsen,	 der	 således	
kan	glæde	sig	over,	at	hele	institutionen	nu	har	
fået	ekstra	beskæftigelsesmuligheder	i	frikvarte-
rerne.

Igen	i	år	sender	vi	6.	klasse	af	sted	til	videre	sko-
legang.	Skiftet	betyder	denne	gang	opbrud,	idet	
eleverne	spredes	til	fem	forskellige	skoletilbud.	
Uanset	at	de	unge	mennesker	nu	skilles,	vil	de	
kunne	huske	tilbage	på	en	indholdsrig	skoletid	
i	Engum.	En	skoletid	der	sluttede	på	bedste	vis	
med	den	traditionsrige	tur	til	København.	Som	
noget	nyt	og	forhåbentligt	årligt	tilbagevenden-
de,	klares	denne	dannelsesrejse	til	hovedstaden	
udelukkende	ved	en	 sublim	 tilrettelæggelse	og	
gennemførelse	fra	forældreside.	En	stor	tak	for	
dette	forældreengagement.

Med	ønsket	om	gensyn	til	august	sendes	en	hil-
sen	fra	det	samlede	personale	ved	Engum	skole.	

Peter	Madsen	Boutrup
Skoleleder

juli august september 2011 15



JULI
	30.	juli	til	7.	august:	Engum	Cup,	fodboldstævne	for	seniorer

AUGUST
	17.	 	 IM	møde
	24.	 	 IM	møde

SEPTEMBER
	 2.	 	 IM	møde
	 7.	 	 IM	møde
	14.	 14.30	 Generalforsamling	i	Onsdagsklubben
14.		 	 IM	møde
	21.	 	 IM	møde
	28.	 	 IM	møde

OKTOBER
	 5.	 	 IM	møde
	12.	 	 IM	møde
	19.	 	 IM	møde
	26.	 	 IM	møde

		

Aktivitetskalender

DeaDline
sidste frist

for	indlevering
af	stof	til	næste

nummer	er
TORSDAG

8. SEPTEMBER 2011
Materiale	til	bladetbedes	sendt	på	E-mail:hhh@hedensted-avis.dk


