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Der er indvielse af det nye fitness-anlæg den 14. april kl. 14.00.

Engum UI

Engum UI

Indre Mission

EUI's hjemmeside
Fodboldafdelingen
Senior og oldboys
Motionsfodbold
Sæsonstart
Dameseniorfodbold
Ungdomsfodbold
Fodboldskole
Turneringsafvikling
Dommere

Hjemmesider
Ungdomshold i foråret 2012
Petanque
Tennis
Hjertestarter

Møder

Kirkebladet
Læserindlæg
Nytilflyttere

Engum Skole
Nyt fra skolen2

Engum UI
Indvielse af fitness-anlæg

Aktivitetskalender

SogneBladet
Udgiver:
Engum UI . Engum Møllevej . Tlf. 7589 5806
I samarbejde med klubber og foreninger
i Engum sogn.
Ansv. redaktør:
Hans-Henrik Dam Hansen, Tirsbækvej 14,
Assendrup, 7120 Vejle Øst. Tlf. 2330 5981
Annonce-telefon:
Søren Dørr, tlf.: 7589 6186
sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer TiRSDAG DEN 12. JUNI 2012.
Materiale til bladet bedes sendt på e-mail:
hhh@lokalbladene.dk
De fremførte synspunkter er forfatternes
og deles ikke nødvendigvis af redaktionen.

Engum UI

Sats og tryk: Hedensted Avis/Grafisk Hus

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
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Birgitte Sejer Holm, Enggårdstoften 43
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 3071 5272
Peter Drøhse, Katrinetoften 14
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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 14/3 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 og oldboys:
Efter et spillermøde i februar måned blev det
besluttet at trække serie 4-holdet og i stedet
tilmelde et serie 6-.hold. Samtidig fortsætter
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oldboysholdet. Der trænes mandag kl. 20.00 og
torsdag kl. 19.00. For nærmere oplysninger kan
Allan Lykkebak kontaktes på tlf. 4026 2565.
Motionsfodbold
For alle der har lyst til at spille lidt fodbold er der
nu arrangeret træning hver mandag kl. 20.00
– 21.30. Tilbudet 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.
Sæsonstart
Alle hold har forventet turneringsstart i uge 14,
men der foreligger ingen turneringsplaner ved
redaktionens afslutning. Se nærmere på www.
minidraet.dgi.dk eller www.dbujylland.dk.

Dameseniorfodbold:
Engum UI forsøger sig igen i år med et dameseniorhold. Der trænes hver mandag kl. 18.30
– 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 syns-

Engum UI's dygtige U9 drenge deltog i weekenden, 17.-18. marts, i Energi Midt stævnet i Lindved,
og opnåede efter mange spændende kampe en 2. plads i stævnet.
Fra venstre Marcus Clafton, Noah Skibsholt, Oliver Rauff, Nikolaj Jakobsen, Mikkel Poulsgaard, Jonathan
Damborg og træner Brian Poulsgaard. Fraværende på billedet var Joachim Kvejborg.
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punkt, således at det er spillet og ikke resultaterne, der er i fokus.
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 trænerene og vil derfor variere, men der
vil for alle hold være mulighed for forskellig
stævnedeltagelse mv.
Fodboldskole på Engum Stadion
Engum UI er i år så heldige, at DGI afholder
fodboldskole på Engum Stadion i uge 27.
Dette års fodboldskole er for årgangene 2004
– 1997.
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 11, mens turneringskampene for alle hold først starter til maj. For
de yngste hold forventer vi selv at arrangere et
træningsstævne den 14. april. 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 2002-2004 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 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.
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 2012
Poder (årgang 2007)
Der trænes på onsdage kl. 16.15 – 17.00.
Træner Jens Ejner Knudsen, tlf. 7589 6613
og Steen Bruun.
Poder (årgang 2005 og 2006)
Der trænes på onsdage kl. 16.30 – 17.30.
Træner Søren Sønderskov, tlf. 4084 4666
og Morten Danielsen, tlf. 3138 6373.
Mikroput (årgang 2004)
Der trænes mandag og torsdag
kl. 17.30 – 18.30.
Træner Anja Christensen, tlf. 2840 2398.
Mikroput (årgang 2003 drenge)
Der trænes mandag og torsdag
kl. 17.30 – 18.30.
Træner: Brian Poulsgaard, tlf. 2024 2667.

april maj juni 2012
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Mikroput (årgang 2003 piger)
Der trænes mandag og torsdag
kl. 17.30 – 18.30.
Træner: Nanna Mikkelsen, tlf. 4043 2184.

HJERTESTARTER
Idrætsforeningen er initiativtager til opsætning
af en hjertestarter på skolens endegavl ud mod
Engum Stadion.

Miniputdrenge (årgang 2002 drenge)
Der trænes mandag og torsdag
kl. 17.30.-18.30.
Træner: Brian Poulsgaard, tlf. 2024 2667
og Anja Christensen, tlf. 2840 2398.
Miniput (årgang 2001)
Der trænes tirsdag og torsdag
kl. 17.00 – 18.30.
Trænere: Ebbe Weng, tlf. 2736 6931
og Michael Schrøder, tlf. 2291 4664.

Denne placering er valgt for at hjertestarteren
i videst muligt omfang er tilgængelig for alle
i lokalområdet og med tæt relation til skole,
idrætsfaciliteter, Engumhus, kirke m.v.
Hjertestarteren bliver monteret vejrmæssigt
beskyttet i et opvarmet udendørs skab med
el-forsyning fra skolen. Hjertestarteren har en
meget enkel og tydelig instruktion og vil kunne
betjenes af alle.
Idrætsforeningen opfordrer til fælles økonomisk indsamling og støtte til lokalområdets
hjertestarter.
Overskud fra den nu nedlagte Ungdomsklub
er første bidrag, og ønsker man at støtte dette
initiativ, kan man henvende sig til formand for
EUI Anders Skov Christensen. tlf. 2527 7779
eller7589 5060.

Drenge (årgang 1997 og 1998)
Der trænes tirsdag og torsdag
kl. 17.30 – 19.00.
Trænere: Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737,  
Nikolaj Jørgensen, tlf. 2855 0392
og John Mikkelsen, tlf. 7589 6141
Lilleputpiger (årgang 2000 og 2001)
Der trænes mandag og onsdag
kl. 16.30 – 18.00.
Træner Søren Dørr, tlf. 6019 6186.
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 Allan Lykkebak på tlf. 4026 2565.
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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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Plakatudstilling

Simon Grotrian vers 13+1
Engum pr¾stegŒrd 1. marts - 1. maj
Foto Gunnar Skibsholt

Guds nåde er en vintergæk.
Simon Grotrian.

april maj juni 2012
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- det er nærliggende
8721 DAUGÅRD

Brænde

Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning
Henvendelse Gunnar Skibsholt, tlf. 7589 5008 eller 2016 7320
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Læserindlæg
NYTILFLYTTERE I ENGUM!
I oktober 2008 overtog vi det lille hus ved
kirken,Engumvej 114,og påbegyndte en større
renovering både ude samt inde!Vort mål var at
skabe et lille ”paradis” i den for os endnu  fremmede landsby Engum!
Fremmed blev for os dog hurtigt afløst af
imødekommenhed,venlighed samt påskønnelser af vores renovering fra stort set alle i området
og det varmede os meget!Vi blev klar over at her
er et godt sammenhold og vi følte os hurtigt
som en del af sognet,og Engums historik er jo
et kapitel for sig selv!
De mange aktiviteter i sportsklubben,kirken,
skolen o.s.v gav en god fornemmelse af sammenhold og derigennem også tryghed ved at
bo her !
Da vi skulle ”tynde”haven var hjælpen nær og
idet hele taget har vi kun mødt stor hjælp og
venlighed fra alle vore naboer i området!
På trods af alle disse positive ting valgte vi i maj
2011 at flytte til Skibsholtvej i Assendrup,et
sted der pludseli’ dukkede op, og som vi begge
faldt for og er rigtig glade for!Men på trods af
dette føler vi os stadig som en del af Engum,og
da Jette jo arbejder i Engum børnehave føler
vi os stadig involveret i livet her, og deltager
videst muligt i de arrangementer og aktiviteter
der løbende finder sted, og vi bor jo også kun
et stenkast herfra!
Et samfund som Engum er uden tvivl anderledes og stærkt på en anden måde end mange
andre,uden at forklejne nogen,men Danmark
ville helt sikkert blive fattigere hvis udviklingen
indhenter den ”ånd”og tryghed der er, ikke bare
i Engum men i lignenede små Landsbyer,for kulturen her er en del af det Danmark altid har
været kendt for og forhåbentli’ også vil være i
fremtiden nemli’ sammenhold og en hyggelig
atmosfære, hvilket er den følelelse vi har oplevet
i den korte årrække, vi har boet her!

Venlig hilsen
Jette og Søren Randrup

Engum Sogn
Indre mission Bredal april-maj-juni 2012
April:
Onsdag 4/4 Møde
Bibelkreds 1 står for aftenen
Onsdag 11/4 Møde
Jørgen Hedager, Agape
Afrunding af bogen ”Fodspor i Soldal sogn”
Onsdag 18/4 Bibelkreds
Onsdag 25/4 Møde
Torben Jensen, Agape
Sammenblanding af kristendom og politik,
udfordringer og muligheder, problemer
mellem forholdet mellem magt og
evangelium.
Maj:
Onsdag 2/5 Møde
Hans Jørgen Hansen, Hedensted
Gennemgang af de fire første kapitler af
Johannes evangeliet
Tirsdag 8/5 Stormøde Børkop
Børge Haar Andersen
Onsdag 9/5 Stormøde Børkop
Børge Haar Andersen
Torsdag 10/5 Stormøde Børkop
Børge Haar Andersen
Onsdag 16/5 Bibelkreds
Onsdag 23/5 Møde
Erik Morten Jensen
At begynde med slutningen
Juni:
Fredag 1/6 Familieaften
Onsdag 6/6 Møde
Hans Jørgen Hansen, Hedensted
Gennemgang af de sidste fire kapitler
I Johannes evangeliet.
Onsdag 13/6 Bibelkreds
Møder i Bredal missionshus klokken 19,30

april maj juni 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
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Engum Skole
Nyt fra Engum Skole
Så er det endelig forår og næste store begivenhed her på Engum Skole er skolefesten torsdag
d. 29. marts kl. 18-21.30. I de seneste år er det
hovedsageligt forældrene, der har stået for alt
det praktiske. Sådan er det også i år. Interessen
for festen er stor og hjælpelysten ligeså.
I ugen op til festen er aktivitetsniveauet bland
eleverne godt oppe i gear. Der skal pyntes op
og steges frikadeller og sidst men ikke mindst
arbejder 5. klasse på at kunne underholde alle
gæsterne med musicalen ” Den kloge Gartner ”
Mon ikke der igen i år er lagt op til et brag af en
fest. Vi glæder os rigtig meget til at slå dørene
op til fest, hygge og dans.
Siden sidste skriv herfra har Engum Skole
repræsenteret Vejle Kommune i Mandag Morgens store messe ” Velfærdens Innovationsdag
” Torsdag d. 19. januar drog Anders og Kirsten
af sted med fire elever herfra mod Øksnehallen i
København. De fire elever Marlene, Hugo, Anna
og Mads P fra 5. klasse havde en forrygende
dag, og sammen med deres lærere gjorde de en
fantastisk profil for både Engum Skole og Vejle
Kommune. Sammen bemandede de en workshop, hvor de tog imod gæster fra hele landet,
som lyttede interesserede til vores succesfulde
samarbejde i med diverse firmaer. Man må sige
at interessen for vores arbejde i ” KDH- kunst,
design og håndarbejde   ” er stor…så stor at
vi konstant bliver kontaktet af folkeskoler og
studerende på læreruddannelsen, der ønsker
sparring , råd og vejledning på, hvordan man i
fremtiden kan arbejde med de kreative – musiske fag.
Er der noget at sige til, vi er stolte af vores
skole?
Husk at besøge vores hjemmeside www.engumskole.dk hvor vi deler vores oplevelser med jer i
ord og billeder.

Der blev sunget, leget og selvfølgelig slået katten af tønden.
Festlighederne sluttede til middagspausen, hvor
alle var samlet i gymnastiksalen om forskellige  
konkurrencer og selvfølgelig også med kåring af
kattekonger, dronninger og bedste udklædte.
Snart nærmer påsken og foråret sig og i personalegruppen er vi allerede så småt i gang med
planlægningen af næste skoleår. Hvem skal have
hvilke fag og hvilke klasser…processen er årligt
tilbagevendende, men altid en udfordring, idet
vi jo hen over de seneste år har skullet vænne
os til at løse opgaven med færre ansatte. Der
hersker dog ikke tvivl om, at alle er indstillet
på, at vi til enhver tid er leveringsdygtig i et højt
fagligt og socialt læringsmiljø.
I den nærmeste fremtid håber vi endvidere at
kunne sætte fokus på den stadig stigende forventning på anvendelse af it og andre nye undervisningsteknologier.
Sidst i april måned deltager elever fra Engum
Skole således i ”Forskningens Døgn”
i Marys.
Kort beskrevet er det et faktum, at vi i Vejle
Kommune har en tradition for at arbejde sammen på tværs af uddannelsesinstitutioner, når
det giver god mening ind i undervisningen.
På Forskningens Døgn i Marys' vil ældre elever
på henholdsvis HTX og Campus Vejle formidlerundervisning, gennem workshops til elever fra
1.- 4. kl., hentet fra Grejsdal Skole, Engum Skole
og Hældagerskolen, i brugen af smart phones,
I-Pads og bærbare PCér.
Noget vi helt sikkert vil vende tilbage med en
nærmere beskrivelse af.

Med ønsket om et dejligt forår
og på gensyn til skolefesten
Peter Madsen Boutrup, Skoleleder

Februar bød som traditionen byder på fastelavnsfest.
Mandag morgen umiddelbart efter vinterferien
mødte alle børn i fantasifyldte udklædninger.
april maj juni 2012

13

Engum UI
INDVIELSE AF FITNESS-ANLÆG:
Som omtalt i sidste nummer af sognebladet
har EUI anskaffet og opstillet udendørs fitness
maskiner på sportspladsen overfor tennisanlægget ved Engum Møllevej. Idrætsforeningen
inviterer til indvielse af anlægget lørdag 14. april
kl. 14:00, hvor klubben er vært med en lille forfriskning.
EUI håber, at motionsredskaberne vil blive
flittigt anvendt af lokalsamfundets beboere.
Gør det f.eks til en vane regelmæssigt at lægge
spadserturen, motionsturen, cykelturen m.v.
forbi redskaberne for at træne ben, ryg, nakke,
arme...
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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.

januar februar marts 2012
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Aktivitetskalender
april
4. 19.30
11. 19.30
14. 14.00
18. 19.30
25. 19.30
maj
2.
8.
9.
10.
16.
23.

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

IM Møde
IM Møde, Jørgen Hedager
Indvielse af Engum UI's nye
udendørs fitness-anlæg
IM Bibelkreds
Møde, Torben Jensen

IM Møde, Hans Jørgen Hansen
IM Stormøde Børkop
IM Stormøde Børkop
IM Stormøde Børkop
Bibelkreds
IM Møde, Erik Morten Jensen

juni
1. 19.30
6. 19.30
7.
8.
9.
10.
13. 19.30

IM Familieaften
IM Møde, Hans Jørgen Hansen
Sportsfest
Sportsfest
Sportsfest
Sportsfest
IM Bibelkreds

juli
2.
3.
4.
5.
6.

Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole
Fodboldskole

Deadline
sidste frist
for indlevering
af stof til næst
e
nummer er

TIRSDAG
12. JUNI 2012
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:
hhh@lokalbla
dene.dk

