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Kirkebetjent Gunner Petersen igang med at lægge gran på det sidste gravsted på kirkegården i 2012 - og det bliver
ydermere sidste granpålægning for Gunner, idet han har besluttet sig for at stoppe som kirkebetjent ved Engum
kirke efter mere end 20 års tro tjeneste . Gunner Petersen fratræder 28. februar 2013.
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Engum UI
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.
FODBOLDAFDELINGEN
Seniorfodbold - motionsfodbold:
Der trænes stadig hver mandag kl. 20.00
– 21.30 og torsdag kl. 19.00 – 20.30, 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.
Serie 6 sluttede efterårssæsonen med 13
point og en fjerdeplads ud af 6 hold - så
der er plads til forbedring her i 2013.
Sæsonen blev afrundet med en hyggelig
julefrokost den 1. december efter lidt fodbold på stor bane i dagslys.
Ved samme lejlighed blev Morten Præstbo
kåret til årets spiller 2012 efter en afstemning blandt serie 6-spillerne.
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Sæsonen 2013 begynder "officelt" lørdag
den 23. februar kl. 13.00 for seniorer, oldboys og motionsspillere med en gang træning og en snak om sæsonen 2013 - og så
selvfølgelig den traditionelle suppe.
På gensyn til sæsonen 2013
Hans-Henrik Dam Hansen
Tlf. 2330 5981
Dameseniorfodbold:
Vi fortsætter med 7-mands bold til foråret.
Træningen starter ca. 1. februar med Leslie
Krivaa som træner.
Ungdomsfodbold
Indendørs fodbold:
Der er følgende indendørs træningstider
for ungdomsholdene
U5 og U6
Engum Skole                      
U7 og U8
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 16.00 – 17.00
U9 drenge – årgang 2004
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.00 – 18.30
U10 drenge – årgang 2003
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.00 – 18.30
U11 drenge – årgang 2002
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 17.00 – 18.30
U12 drenge – årgang 2001
Kirkebakkehallen, torsdag kl. 18.30 – 20.00
Engum UI har også deltaget i flere private
stævner med gode oplevelser og fine resultater.
  
Udendørssæsonen 2013:
Planlægningen af udendørssæsonen 2011
er allerede godt i gang. Der er flere spændende tiltag under vejs med hensyn til
stævnedeltagelse og træningssamlinger.
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
brug for flere trænere i 2013. Så tøv ikke
med at melde dig. Du 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 mindre hjælpefunktioner omkring
et hold.
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.
Engum UI afvikler igen fodboldskole i den
første uge i skolernes sommerferie. Det er
i år uge 27. Tilmelding starter den 1. marts
kl. 10.00.
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:
Ungdom: Claus Brødsgaard  7589 6737
www. dbujylland.dk
På ovennævnte adresse kan alle oplysninger om kamptidspunkter og resultater for
alle Engum UI´s fodboldhold findes. Søg

januar
januar februar
februar marts
marts 2013
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
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
4

Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
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efter klub “Engum UI” og der er mulighed
for at se kamptidspunkter, resultater og
stillinger for alle Engum UI´s fodboldhold.
Generalforsamling
Der blev afholdt generalforsamling i Engum
UI onsdag 14. November 2012.
Et kort referat herfra:
Formand for EUI, Anders Christensen, gennemgik i sin beretning de mange forskellige
aktiviteter – både de sportslige, fornøjelige
og de arbejdskrævende – der har præget
årets gang i EUI. Igen kunne det fastslås,
at uden de mange frivillige ildsjæle, vil det
være vanskeligt – ja, umuligt at opretholde et lokalt engagement. Men hvorledes
fastholder og udbygger man fremadrettet EUI’s sportslige og mere almene tilbud
til lokalområdets beboere, børn og unge?                                                                
Heri ligger en stor udfordring -  hvad skal
falde og hvad skal bestå?                     Som
lokalområdets største forening varetager
EUI også forpligtigelser, der rækker ud over
det rent sportslige.
I sin båltale ved årets Sankt Hans aften ved
Ulbækhus omtalte Preben Kok ”det at tage
ansvar…  -  og ildsjælene…”
Er der grænser for hvad idrætsforeningen
kan og skal bruge kræfter, tid og økonomi
på?   Eksempelvis badebroen ved Ulbækhus. Bestyrelsen finder det beklageligt, at
en årelang tradition for at have en badebro
nu måske forsvinder, hvis ikke der udvises interesse og opbakning. Og hvad med
det arkiverede halprojekt? Er det fortsat en
realistisk tanke at  etablere en eller anden
udgave af egen hal i Engum med mulighed
for indendørs aktiviteter og et stort fælles samlingslokale for lokalområdet? Eller
blot en overdækning af fliseområdet mellem EUI’s klubhus og de to bygninger med
omklædning?

Generalforsamlingen sluttede med nyvalg
til bestyrelsen. Michael Schrøder blev valgt
som nyt medlem som afløser for Michael
Wilhardt, der ønskede at udtræde efter
flere års ihærdigt arbejde for EUI.
P.S. En strøtanke…
Ja, spørgsmålene i formandsberetningen
var mange. Og lokalområdet vil kunne stille
flere, som f. eks., hvor bliver den savnede
videreførelse af cykelstien fra Daugård –
gennem Assendrup – til Juelsmindekrydset  af?  
For at besvare mulige spørgsmål- og for at
være klædt på til de kommende års udfordringer til lokalområdet   - er det så ikke
en overvejelse værd at etablere et Lokalråd for Bredal, Engum og Assendrup? -  der
-   som en fælles stemme og ”tværfagligt”
med repræsentanter fra de forskellige foreninger og aktiviteter i sognet – vil kunne
være med til at styrke og forme vores lokale
identitet og ønsker nu og for fremtiden?
Tidligere kunne man nævne kirke, skole
og købmand som altafgørende for et lokalsamfund. Købmanden er væk, skolen incl.
børnehave og idrætsanlæg har vi heldigvis
endnu, men indenfor en overskuelig periode ”mister” sognet  en anden bastion i form
af sognepræst Preben Kok. Hvad byder
fremtiden ? –  og hvor er lokalsamfundet
på vej hen?

Engum UI ønsker et godt nytår.                                                                                    
Gunnar Skibsholt.     

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.

januar februar marts 2013
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NYT
OK Benzin tilbyder også billig el. Indgår du
en elaftale med OK, får Engum UI ligeledes
et fast beløb for hver aftale der indgås på el
vedrørende et kontokort tilknyttet Engum
UI.

ALTID BILLIG BENZIN
OK KONTOKORT
Engum UI har lavet en sponsoraftale med
OK Plus Bredballe Handelsplads. Du kan
i den forbindelse støtte foreningen ved at
tegne et OK Kontokort og knytte det til
Engum UI. Det har over 200 allerede gjort.
Skal du være den næste?
Tank penge til Engum UI
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Engum UI
Engum UI  har en sponsoraftale med OK,
der er bygget op omkring OK Benzinkortet.
Når du opretter et OK Benzinkort gennem
os, støtter OK Engum UI, Fodbold med 6
øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker på
kortet. Derudover får vi en bonus, når du
første gang har tanket 500 liter på dit OK
Benzinkort.
Så få et OK Benzinkort, og tank penge til
Engum UI.
Du kan finde et bestillingsskema i klubhuset, eller få det tilsendt ved at kontakte
Claus Brødsgaard på engumvej91@dlgmail.
dk. Det udfyldte skema sender du til OK,
så vil du inden 8 dage modtage dit OK Benzinkort.
Har du allerede et OK Benzinkort, kan du
også tanke penge til klubben. Du skal bare
oplyse dit navn og kortnummer til os på
engumvej91@dlgmail.dk. Du kan også
henvende dig direkte til OK på sponsormateriale@ok.dk, som så vil tilknytte dit
kort til vores sponsoraftale.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Claus Brødsgaard på 75 89 67 37
eller engumvej91@dlgmail.dk.
6

VINTERAKTIVITETER 2012/2013
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.
  
SPORTSFEST 2013
Tidspunktet for sportsfesten mv. 2013 er
allerede nu fastlagt. Det foregår fra torsdag
den 6. – søndag den 9. juni. Reserver derfor
allerede dagene nu, så du er klar til Engumløbet, den store fest lørdag den 8. juni og
børnenes fodboldstævne søndag.  Derudover kommer selvfølgelig mange andre
aktiviteter og indslag – både nogle af de
gamle kendte, men også nye overraskelser
er i støbeskeen.

SogneBladet

Engum Sogn

Onsdagsklubben

PROGRAM FOR
INDRE MISSION BREDAL
Onsdag den 9. januar
Bedemøde (Evangelisk Alliances bedeuge)
Onsdag d. 23. januar
Aftengudstjeneste ved Sømandsmissionær
Jens Erik Larsen, Sorø
Onsdag d. 30. januar
Møde ved Åbne Døre. Emne: ”Forfulgte
kristne”
Tirsdag d. 5. februar
Djurslands Efterskole opfører
musicalen ”Kære Liv, væk mig, før du går”
på Bøgballe Friskole
Onsdag d. 20. februar
Generalforsamling                                                
Onsdag d. 27. februar
Møde ved generalsekretær Bodil Skjødt,
Israelsmissionen
Onsdag d. 6. marts
Kredsmøde i Bredal Missionshus
ved Tage Rasmussen, Odense.
Emne:
”Betragtninger over Jesu lidelse og død”
Onsdag d. 20. marts
Møde ved Jens Lundsgaard, Kirkens
Korshær. Emne: "Den lille forskel"
Onsdag d. 27. marts
Møde: Bibelkredsene står for aftenen

Program for
Onsdagsklubben i Engum.
Forår 2013
Mødested Engumhus.
16. januar 2013 begynder vi det nye år.
Vi sørger for lidt godt at spise - kunne være smørrebrød og en ostemad,
til kaffen evt.kringle.
Tag selv drikkevarer med - pris kr. 50,00.
Vi starter kl. 13,00 og der er tilmelding.
Aktiviteterne starter kl. 14,30 og slutter
kl. 16,30 hvis ikke andet er meddelt.
Det nye program skulle være klar
til denne dato.
Bestyrelse.
Formand Tove Nielsen
Tlf. 75 89 56 09
Næstformand Jonna Christensen
Tlf. 75 89 52 97
Kasserer Ruth Jensen
Tlf. 75 89 54 71
Hanne Skovgård
Tlf. 20 71 46 35
Merry Lorentzen
Tlf. 75 89 55 12  

januar februar marts 2013
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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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Engum Skole
Nyt fra Engum Skole Julen 2012
Just som efteråret løb om hjørnet, er det
hvidt og koldt derude!!!
Børnene elsker denne tid!
Legen i sneen og hyggen med skolearbejdet inden døre ….bedre bliver det ikke!
Midt i en travl skolehverdag sker det også
for Engum Skole….forventningens glæde
stiger mærkbart.
” Glæder du dig til Jul ”  …..…jaaaaa, lyder
det højlydt og glad fra børnene.
En velbesøgt og meget fornøjelig SFO klippe – klister - aften, julepyntefredag sidst
i november, julekoncert i kirken og snart
ønsker vi hinanden go´ ferie og på gensyn
i det nye år.
Mens disse linjer finder sin sorgløse vej på
tastaturet, sniger julen sig mere og mere
ind på os voksne, der en gang imellem har
noget svært ved at forstå, at tiden løber så
stærkt, som den gør.
Snart er vi midtvejs i skoleåret og tankerne om næste år melder sig. Medierne er i
denne tid fyldt af mange forventninger og

ophedet debat om nødvendige forandring
for den kære danske folkeskole.
Sådan er det også for os i Engum….men
lige nu lader vi disse påtrængende tanker
fare for en stund. Vi kan glæde os over
det samvær og fællesskab, der allerede
er kendetegnende for undervisningen på
Engum Skole.
Det nye logo på bussen giver rigtig god
mening.
” Engum Børnehave, Skole og Engumhus –
Et rart sted at være – et godt sted at lære ”
Sådan bliver det også i fremtiden, vi er
allerede godt på vej!
Efteråret bød bl.a.på fire ugers ” Flexundervisning ”  hvor mange kræfter blev sat
ind på at udfordre hinanden med andre
måder at tænke læring og læringsrum.
Børn mikset på tværs af alder og klassetrin,
gav mange nye erfaringer og oplevelser.
Som afslutning spillede de små teater og
de store lavede læringsmesse.
Fredagen hvor afslutningen på de fire
uger løb af stablen, summede huset af jer
forældre, der på bedste vis blev indviet i
de læringsprojekter, som børnene havde
medvirket i.

januar februar marts 2013
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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.

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

10

SogneBladet

Lige nu er det blevet hverdag igen og ja
endelig, som spået i sidste nummer af
” Sognebladet ”, står vores virtuelle læringsrum og mødested langt om længe færdigt.    
Mon ikke mange af jer, der allerede har
taget ” Boxen ” i øjesyn, giver os ret i, at
vi står over for et spændende rum, skabt
i rammerne af ikke mindre end et smukt
stykke dansk design. Et rum, der gerne
i fremtidens skole, skal medvirke til at
give Engum børn og voksne en anderledes
magisk læringserfaring.
” Boxen ” rummer videokonferencesystemet LifeSize  og tanken er, at vi på længere
sigt skal udvide vores samarbejde med
erhvervsvirksomheder til også at omfatte
en anden direkte kontakt, via dette virtuelle mødested.
Planen er nu, at vi først skal gennemføre
et par test projekter, og blandt forældrene
ved skolen, er det allerede lykkedes os at
få erfarne kontakter, der kan medvirke til
at vi kan blive fortrolige med teknikken
bag videokonference og virtuel precense.
Først i det nye kalenderår vil vi, sammen
med Kids'n'Tweens, afholde fernisering

og indvielse af ” Boxen ” Dette kommer
helt sikkert ikke til at gå stille af, idet
både politikere og forvaltningsfolk kommer sammen med pressen fredag d. 11.
januar, for at fejre begivenheden med os,
der udgør Engum Skole….nemlig børn,
forældre og ansatte.
Julemåneden betød også starten på nye
perioder for et par af vores ansatte. Henriette Faaborg og Lise Lotte Østergaard gik
på barsel og i deres sted bød vi velkommen til
lærerne Dorit Skou og Tina Køhrsen.
Vi glæder os til samarbejdet med Dorit og
Tina det kommende års tid, samtidig med
at vi ønsker Henriette og Lise Lotte go´
barsel og på gensyn.
Med disse ord ønsker Engum Skole og alle
ansatte læserne af ” Sognebladet ” en rigtig
Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende
Nytår.

januar februar marts 2013

Peter Madsen Boutrup
Skoleleder
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årets julekoncert i Engum kirke i tirsdag den 11. december, hvor det er lokale kræfter der medvirker.
På billedet er det den nye organist, Merete Steffensen, der dirigerer det nye børnekor og kirkekoret.

Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
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Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Nyt fra Engum Sogns
Lokalhistoriske Forening.
Igen i år udgiver Lokalhistorisk  Forening
i Engum en kalender omkring årsskiftet
i forbindelse med salg af medlemskort
for det kommende år. Under overskriften  
”Glimt fra Engum Sogn nord og syd for
banen” indeholder kalenderen for 2013 et
righoldigt tekst og billedmateriale, der er
med til at afdække og fastholde lokalhistoriske sammenhænge, der ellers let går
tabt.
Hjælp og velvillig assistance fra nær og
fjern er igen en uvurderlig støtte og forudsætning for, at bestyrelsen i Lokalhistorisk  Forening er i stand til at præsentere
historiske facts og et ikke tidligere set billedmateriale. Stor tak herfor.
Kommende årlige generalforsamling i
januar måned 2013  er planlagt til torsdag
den 24. januar kl. 19.00 på Engumhus.     I
forbindelse med generalforsamlingen bliver der også i år budt på indslag med forbindelse til det lokale.
Bestyrelsen ønsker hermed
alle et godt nytår.
Skolebilleder fra Assendrup skole
1954 og 1957
Engum Sogns Lokalhistoriske Forening og
undertegnede takker for de mange positive tilbagemeldinger, der har været på
efterlysningen af elever, som gik i Assendrup skole i 1950’erne.
Fra Ove Henriksen, hvis far var bager på
Tirsbæk, og som nu selv bor i Jerlev, har
vi fået nedenstående to skolebilleder, som
altid med overlærer Mouritsen i front for
eleverne i 2. og 3. klasse.

Der var kun tre klasser i Assendrup skole.
2. og 3. klasse gik i skole om formiddagen
– 1. klasse om efter middagen, hvorfor de
desværre ikke kunne komme med på billedet.
På billedet (side 14) ses Ove Henriksen
som nr. 2 fra højre i 3. række. Billedet må
være taget i Mouritsens have i 1954, da
min familie flyttede fra Assendrup i 1955.
Jeg ses som nr. 2 fra højre i forreste række
med min glade legekammerat fra Tirsbæk,
Poul Madsen, til venstre for mig.Min bedste ven og legekammerat fra Assendrup,
Mogens Pedersen, står i bageste række
som nr. 3 fra højre i bageste række. Hans
søstre står i Mouritsens række: Else som
2 fra venstre og Tove som nr. 2 fra højre.
Deres forældre, Sv. Aage og Kirsten Pedersen, drev Tandhøjgård, der blev udflyttet
fra Assendrup by ved gennemførelsen af
Juelsmindevejen i starten af 50’erne.
Poul Madsen ringede i øvrigt til mig den
anden dag. Han bor nu i Gadbjerg og havde
fået overbragt efterlysningen i sognebladet fra oktober af en ven. Vi fik udvekslet
nogle gode minder fra både skoletiden
og vores leg efter skoletid. Legen foregik
næsten altid i skoven og i godsets bygninger på Tirsbæk. Det kan I høre nærmere
om, når vi mødes den 2. juni 2013 i Engum.
På billedet fra 1957 (se side 15) ses Ove
Henriksen som nr. 2 fra højre i 3. række
– nu som en af ældste. Bortset fra Ove og
Henning Petersen, der står i bageste række
som nr. 4 fra venstre, kan jeg ikke huske så
mange. Men det kan der selvfølgelig rodes
bod på, når vi mødes den 2. juni til skoletræffet, der blev omtalt i oktober-nummeret af Sognebladet.Alle der gik i Assendrup skole i 50’erne er med pårørende er
velkomne til træffet søndag den 2. juni,
startende med gudstjenesten i Engum
kirke kl. 10.00.  I kan høre nærmere om
arrangementet hos Gunnar Skibsholdt på
20 16 73 20 eller hos Mogens Ladegaard
på 23 74 97 47.
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Aktivitetskalender
JANUAR
9.
16. 13.00
23.
24. 19.00
30.

FEBRUAR
5.
UGE 8
20.
23. 13.00

IM Bedemøde
Onsdagsklub
IM Aftengudstjeneste
EngumSogns Lokalhistoriske Forening
Generalforsamling på Engumhus
IM Møde

27.

IM Musical på Bøgballe Friskole
Træningsstart fobold for ungdom i EUI
M Generalforsamling
"Officel" Træningstart fodbold
for seniorer, oldboys
og motionsfodbold i EUI
IM Møde

MARTS
1.-3.
6.
20.
27.

Lalandia Cup, indendørs fodbold
IM Kredsmøde
IM Møde
IM Møde

maj
31. maj - 2. juni: U12-fodboldstævne i Vejen

juni
6.-9.
Uge 27

Sportsfest i Engum
Fodboldskole i Engum

Deadline
sidste frist
for indlevering
af stof til næste
nummer er

FREDAG
8. MARTS 201
3

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

