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LUFTGUITAR TIL VINOTTOS VINSMAGNING - der var fuld fart på "festen" fredag aften til sportsfesten, hvor
Vinotto (tv.) underholdt med vinsmagning, musik og quiz. se mange flere fotos fra sportsfesten inde i bladet.
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Adresseliste
Bestyrelsen:
Formand:
Anders Christensen, Engumvej 40
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5060
Mail mama@c.dk
Næstformand:
Helle Thrane, Katrinetoften 8
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7571 2750
Sekretær:
Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej 66
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5008
Mette Emmerick, Overgårdsvej 32
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082
Birgitte Sejer Holm, Enggårdstoften 43
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 3071 5272
Peter Drøhse, Katrinetoften 14
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf 5336 0500
Michael Schrøder, Juelsmindevej,
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2291 4664
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
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
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.
Fodboldudvalget:
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737,
e-mail: Engumvej91@dlgmail.dk
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565,
e-mail: tinaogallan@email.com
Seniorfodbold:
Serie 6 leverede en flot forårssæon og sluttede på en flot anden eller tredieplads (ikke
SogneBladet

færdigspillet ved red. slutning) og vil helt
sikkert byde sig til, når oprykningen skal
afgøres til efteråret. Der er efterhånden
kommet flere unge spillere til, så det lover
godt for de næste sæsoner. Der er stadig
træning på følgende tidspunkter:
Mandag kl. 20.00 – 21.30 og torsdag kl.
19.00 – 20.30.
Der trænes hele året både i sommerferien
og om vinteren.

Fodboldskole
Også i år er der fodboldskole i Engum. 63
deltagere træner under ledelse af 8 instruktører mandag til fredag i uge 27. Antallet er
lidt mindre end sidste år, men dette skyldes
primært at der deltager to årgang færre i år.
Et deltagerantal omkring 64 er dog nok også
det der passer bedst til baneforhold mv..
Nærmere omtale af disse to aktiviteter på
hjemmesiden www.engum-ui.dk

Senioroldboys:
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.

Dameseniorfodbold:
Dameseniorholdet blev sat på standby i forårssæsonen og der er heller ikke tilmeldt et
hold til efterårssæsonen. Er der en gruppe
piger/damer som melder sig på banen kan
der dog hurtigt tilmeldes et hold.
Ungdomsfodbold
Selv om der starter en ny turnering efter
sommerferien fortsætter alle trænere for de
enkelte hold. 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
meddeler selv, hvornår træningen starter
efter sommerferien. Kampene starter i uge
33 eller 34.
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
sportsfest.

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.
PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner
som kan benyttes af alle i sognet. Mandag
aften kl. 19.00 er normal spilleaften.
Vinteraktiviteter 2013/2014
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
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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.

udgave af EUI-sommerfesten over 3 dage
- med en række spændende programpunkter - meget vellykket.
Lige fra en festlig og udsolgt voksenaften
i teltet fredag - over lørdagens Engumløb,
Vejle Springteam, all stars fodbold og øvrige
programpunkter til en hyggelig og succesrig
familieaften i et fyldt telt med et rost grillarrangement. Søndag indtog 450 DGI-cup
børn fodboldbanerne den ganske dag og
afviklede sideløbende med pentanque spillerne et stort antal kampe, hvorefter der var
præmieoverrækkelse til alle hold.

På de følgende sider bringes
en billedreportage fra dagene...

Sportsfest 2013
Takket være frivillige, sponsorer, alle
udøverne og et strålende vejr blev årets nye
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Godt nyt om badebroen ved Ulbækhus.
EUI har vinteren og foråret igennem været i
dialog med en gruppe af beboere fra Ulbækhus og Vejle kommune omkring en mere
fremtidssikret løsning af den lokale badebro ved Ulbækhus.
Som et resultat heraf bliver der nu med
bevilling fra Vejle kommune etableret en
flydebro samt renoveret og opstillet nye
borde på arealet i tilknytning til badebroen.
Der etableres en kontaktgruppe med repræ-

8

sentanter for beboerne ved Ulbækhus,
beboere fra lokalområdet samt EUI, således
at Vejle kommune kan være i dialog med
lokalområdet om den fremtidige drift m.v.
Vejle kommune påregner at etablere den
kommende flydebro umiddelbart efter
Sankt Hans, således at badetøjet kan komme i brug allerede i indeværende sæson!

SogneBladet

Anders Christensen
og Gunnar Skibsholt, EUI.
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- Deres el-installatør

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

fyr og flamme’
varmt og godt’
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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
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Engum Skole
Nyt fra engum
Engum Skole Sommeren 2013
Sommeren står for døren og forude venter
en tiltrængt sommerferie-pause for børn og
voksne.
Inden vi lukker portene til Engum Skole,
skulle vi gerne have afsluttet skoleårets
mange faglige projekter og givet børnene
de sidste oplevelser.
Når du læser dette, har vi således forhåbentlig overrasket med en stor fælles tur til
Tirsbæk Strand med leg, samvær, soppetur
og grillpølser .
Vi gentog således igen i år succesen fra sidste år, hvor denne overraskelsestur vakte
kæmpe jubel. Selvfølgelig er denne overraskelse afhængig af vejret, som vi i skrivende stund ikke kunne forudsige og da
heldigvis ikke er herre over…..men mon
ikke guderne var og stadig er med os 
Ellers er det vist forståeligt for alle, at forårets lockout af lærerne og de efterfølgende
politiske processer omkring kvalitetsløftet
af Folkeskolen har fyldt sindene en del.
Her i Engum er vi dog parate til at møde de
udfordringer, der venter os… ikke at vi alle-

rede nu ved, hvordan fremtiden vil forme
Engum
sig for os. I løbet af det kommende
skoleår Sko
påbegynder vi, i såvel skolebestyrelsen som
personalet, hver for sig og sammen,
Nyt frainterne
engum Skole
drøftelser af udmøntningenSommeren
af reformen.
står for dø
Alle glæder sig til disse processer,
samtidig
en tiltrængt
sommerfe
med, at vi også er spændte på,
hvordan vi
voksne.
løser opgaven.
Inden vi lukker porte
En af de ting vi glæder os allermest
er have
skulle vi til
gerne
Engum Skole 50 års Jubilæum,
som vifaglige
fejrer projekt
mange
med prompt og pragt fredagded.sidste
30. august
oplevelser.
2013.
Når du læser dette, h
bentlig overrasket me
Se annoncen herunder
Tirsbæk Strand med le
og hold ellers øje med dagspressen.
og grillpølser .
Lige nu er vi godt i gang med planlægningen
gentog således igen
og ved allerede nu at temaetVi
bliver
år,tidligere
hvor denne ov
” Gode gamle minder ” ….så ste
er du
kæmpe
jubel. Selvfø
elev eller ansat kan du glæd dig
til et alsidigt
af
program, som du løbende vilraskelse
kunne afhængig
finde
vende1. stund
på vores hjemmeside fra omkring
august.ikke ku
heldigvis
ikke er herr
Senere på skoleåret er det planen,
at årets
ikke
guderne var og s
traditionelle skolefest bliver en
” Jubilæums
er det
vist forst
Skolefest ”, hvor der sikkert Ellers
kommer
til at
årets
lockout af lærern
ske lidt mere, end det vi plejer
at arrangere.
politiske processer om
af Folkeskolen
har fyl
Med ønsket om en god
sommer
i Engum er vi dog
Peter Madsen Boutrup,Her
skoleleder
udfordringer, der vent

Engum Skole i 50 år

Engum skole i 50 år
Fredag den 30. august 2013 Fejrer
fejrer vi engum
Engum skoles
Skoles 50 års jubilæum.
Formiddagen er sat af til spændende oplevelser for eleverne.

En

Fredag den
F

Fra kl. 13 er der reception For
Fra kl. 13 er der r
for tilmeldte Forældre,
forældre, tidligere elever og ansatte.

Vi håber på godt vejer og receptionen finder sted i skolegården, hvor der vil være lidt godt til ganen.
Vi håber på godt veje
Receptionen åbnes med taler og sang, hvorefter det vil være muligt at besigtige skolen, som denReceptionen
ser ud i dag.åbnes med t
Kom og del ” Gode gamle Minder ” Medbring gerne gemte billeder og skoleeffekter,
Kom og del ”
som kan give hukommelsen luft under vingerne. Vær med til at gøre dagen festlig.
som kan giv
Engum Skoles bus vil i dagens anledning være pyntet og parkeret i ” Kiss´n drive ”
Engum Sko
- hvor den fungerer som udstillingsområde.

Tilmelding senest tirsdag den 20. august 2013 på engumskole@vejle.dk

Tilmeld

med
Med venlig hilsen og på gensyn - Festudvalget
JULI AUGUST SEPTEMBER 2013
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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 · IN STALLATION
BYGNINGSVEDLIGEHOLD
TEKNIK ENTREPRISE
RÅDGIVNING · 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
SogneBladet

Fredag den 20. september:
Familieaften – hvis vejret tillader det
mødes vi på sportspladsen fra kl. 19-21
Onsdag den 25. september:
Høstfest ved Peter Bjerg Mikkelsen, Internationalt Kristent Center i Århus

Engum Sogn
Program for Indre Mission
Onsdag den 21. august:
Arbejdsaften – huset gøres klar til en ny
sæson

Alle møder starter kl. 19.30 i Bredal Missionshus, Skolebakken 1 hvor ikke andet
er angivet.

Onsdag den 28. august:
Møde ved DBI – Dansk Bibel Institut
Onsdag den 4. september:
Møde ved præst Anders Dalgaard, Øster
Snede

Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
JULI AUGUST SEPTEMBER 2013
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Onsdagsklubben
PROGRAM
Sommerferie
18. september Generalforsamling.
Dagsorden - regnskab uddeles denne dag.
Aktiviteterne starter kl. 14,30 og slutter kl.
16,30, hvis ikke andet er meddelt.
Formand Tove Nielsen
Næstformand Jonna Christensen
Kasserer Ruth Jensen
Hanne Skovgård
Merry Lorentzen

Hilsen og god sommer fra Ruth

Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening

Søndag d. 2. Juni blev en minderig dag for
de ca. 100 deltagere i skoletræffet fra nær
og fjern. Fra ældste deltager på 85 år til de
yngre årgange var der en helt overvældende
tilslutning til et meget vellykket arrangement i smukt vejr.
Dagen startede med gudstjeneste i Engum
Kirke, hvor Preben Kok efterfølgende fortalte om kirken og sognet, inden alle de
gamle konfirmander var en tur ovre under
det store bøgetræ i præstegårdshaven.
Dernæst var alle samlet til et par festlige
timer på Engumhus hvor der blev udvekslet
gamle billeder og minder, inden turen gik
til Assendrup skole, hvor de gamle elever
genså de velkendte bygninger og for nogle
af elevernes vedkommende også de indgraverede navne på murstenene på skolens
facade. Naturligvis blev der i den anledning
taget et nyt skolebillede.
Dagen sluttede med et spændende besøg på
Tirsbæk Gods hvor Marianne Kirkegaard
og Hans Henrik Algreen-Ussing tog imod
alle de gamle elever m. fl. Der blev fortalt
om Tirsbæks historie og driften af godset
i dag, inden Marianne Kirkegaard og Hans
Henrik Algreen-Ussing med hver deres
hold af gæster begav sig ud i det smukke,
nyrenoverede haveanlæg til slottet. Her fik
alle en spændende gennemgang af havens
historie op til nu, inden der i den gamle
slotsgård blev hilst af efter en spændende
og bevægende dag.

Skoletræf for tidligere elever
fra Asendrup Skole
Som tidligere omtalt i Sognebladet har
Mogens Ladegaard været initiativtager til
et skoletræf for tidligere elever fra Assendrup skole sammen med Lokalhistorisk
Forening som arrangør af skoletræffet.
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Med venlig hilsen
Gunnar Skibsholt
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Aktivitetskalender
AUGUST
21. 19.30 IM - Arbejdsaften
28. 19.30 IM - Møde
SEPTEMBER
4. 19.30 IM - Møde
18. 14.30 Onsdagsklub generalforsamling
20. 19.00 IM - Familieaften
25. 19.30 IM - Høstfest
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U10 PIGER MED SUPPORT var maskotter til kampen VB – FC Vestsjælland og ”sørgede” for at VB vandt kampen.

