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Engum UI
Engum UI's hjemmeside
Husk jævnligt at tjekke Engum UI´s hjemmeside: www.engum-ui.dk for ny information.
FODBOLDAFDELINGEN
Seniorfodbold:
Serie 6-holdet har fået en rigtig god start på efterårssæsonen. Flere nye spillere - også yngre - har
hævet intensiteten til træning, og fremmødet
torsdag er også blevet væsentligt bedre.
Det har smittet af på resultaterne, hvor holdet
halvvejs i turneringen er på en delt førsteplads
med udsigt til en "oprykningsfinale" i den sidste kamp ude mod Juelsminde fredag den 18.
oktober kl. 18.00.
Lørdag den 25. oktober kl. 15.00 er der sæsonafslutning med fodbold fra kl. 15.00 og efterfølgende spisning og hygge i klubhuset.
Træning hele året mandag kl. 20.00 og torsdag
kl. 19.00.
Hans-Henrik Hansen, tlf. 2330 5981
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
Der er stadig rigtig god gang i træningen på stadion. Det er vigtigt at huske på, at det vigtigste
i børnefodbolden – op til 12 år – er udviklingen
af den enkelte fodboldspiller. Det er derfor træningen der er vigtig, mens kampene og specielt
resultatet af kampene er sekundært.
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Fra DBU er der følgende 10 forældrebud. Bud,
som også gælder i EUI.
• Giv opfordringer til dit barn om at deltage.
• Spørg om kampen var spændende og sjov –
ikke kun om resultatet.
• Tænk på at dit barn spiller fodbold – ikke dig.
• Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker
det.
• Give opmuntring til alle spillere under kampen.
• Giv opmuntring i medgang og modgang –
positiv og vejledende kritik.
• Respekter trænerens brug af spillere.
• Se på dommeren som en vejleder – kritiser
ikke hans afgørelser.
• Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr.
• Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op
om initiativer til årlige forældremøder, hvor
I kan afklare ambitioner og holdninger. Du
behøver ikke andre forudsætninger for at tage
del i foreningens liv, end lyst og engagement.
Fodbolden i Engum UI er hele tiden under
udvikling og forandring.
Det er stadig en udfordring at fastholde de ældste spillere, men det er dog lykkedes at beholde
både U14 pigeholdet og U15 drengeholdet efter
sommerferien, selv om det til kampene har
været nødvendigt med hjælp fra yngre spillere.
Fra U13 drengeholdet er to spillere kommet
på Vejle B´s førstehold, hvilket selvfølgelig har
betydning for vores hold, der dog stadig har et
fint niveau til at deltage i A-rækken.
Spillerskiftet viser at der laves et fint stykke
træningsarbejde i foreningen, hvilket også ses
på U11-drengeholdet, som i holdsamarbejdet
med Daugård IF har et af området allerbedste
hold i årgangen.
Som nævnt under de 10 forældrebud er resultaterne ikke det afgørende – det er, at det skal
være sjov og lærerigt at spille fodbold i Engum
UI. Dette betyder også, at der er forskellige forudsætninger for de enkelte årgange afhængig af
antallet af spillere og de enkelte spilleres niveau.
Vi vil gerne i Engum UI fastholde alle spillere,
både de dygtigste og de som mest er med for det
sociale. Dette giver dog forskellige udfordringer,

som vi arbejder med i fodboldudvalget og blandt
trænerne. En af de muligheder, som overvejes er
et udbygget samarbejdet med Daugård IF. Dette
skal drøftes på nogle møder i løbet af efteråret.
Fodboldudvalget modtager gerne input til videre udvikling af fodbolden i Engum UI. Det er i
den forbindelse vigtig, at alle møder op til de
indkaldte forældremøder.
Succesen i fodboldafdelingen skal næsten udelukkende tilskrives de meget engagerede trænere. Fra foreningen skal der lyde en stor tak
for deres indsats. Som forældre og spiller kan I
dog også påskønne arbejdet med lidt roser ved
lejlighed.
Udendørssæsonen slutter officielt til efterårsferien. Der vil blive afholdt afslutningsarrangementer for det enkelte hold. Nærmere besked
herom fra de respektive trænere.
Sidste år fortsatte en del hold dog udendørs træningen efter efterårsferien. Dette vil også ske
i år. Også her vil de enkelte trænere orientere
nærmere.
Øvrige aktiviteter:
Årets fodboldskole forløb planmæssigt. Vi var
igen heldige med vejret. Tak til alle instruktører
og forhåbentlig på gensyn i uge 27 i 2014. I 2014
vil Engum UI afholde fodboldskole for årgang
2001 til 2006. Tilmelding starter den 1/3 2014.
Der har også i år været en del hold med til forskellige stævner, herunder Djurs Sommerland
Cup og Safari Cup.
Indendørs fodbold:
Efter ønske fra trænerne er der kun tilmeldt
enkelte hold til den løbende turnering i indendørs fodbold. I stedet vil der være deltagelse ved
flere forskellige stævner.
Vi har i år fire haltimer til indendørs fodboldtræning – torsdag kl. 16.00 – 20.00 i Kirkebakkehallen. Der trænes efter følgende plan med
start i uge 43:
16.30 – 17.30: Årgang 2007 og 2008.
17.30 – 18.30: Årgang 2005 og 2006 samt piger
årgang 2003.
18.30 – 20.00: Årgang 2001.
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2011 2013
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Er der spørgsmål eller andet vedrørende fodboldafdelingen kontakt da følgende:
Senior:
Hans Henrik Hansen, tlf. 2330 5981
Ungdom:
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737
Udvalgsmedlem:
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565
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.
Sponsorer
Engum UI har igen i år været begunstiget at nogle velvillige sponsorer som alle skal have tak for
hjælpen med flot spilletøj og træningsdragter til
alle holdene.
VINTERAKTIVITETER 2013/2014
Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirkebakkehallen – tirsdag kl. 20.00 – 21.00. Derdover er der mulighed for tider i gymnastiksalen
på Engum Skole. For tildeling af tider skal Peter
Rothausen kontaktes på tlf. 7589 5291.
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Familiesvømning
Igen i år er der familiesvømning i Kirkebakkeskolens svømmesal hver fredag fra kl. 16.30 til
18.00. Kontakt Jesper Christensen på tlf. 7589
6181 for nærmere oplysninger.
Rytmisk gymnastik for 0. – 2. klasse.
Hver tirsdag kl. 16.45 – 17.30 i gymnastiksalen
på Engum Skole. Pris 350 kr.
Start 8. oktober og frem til 30. april 2014.
Dette er holdet for dig, der kunne tænke dig at
prøve kræfter med rytmisk gymnastik – hvad
enten du har prøvet det før eller er helt ny. Det
er et hold, hvor der er plads til alle – med stor
vægt på at vi har det sjovt!
Vi skal have sved på panden, smil på
læben og blive super seje til gymnastik!
Vi skal prøve kræfter med grundgymnastikken, håndredskaber, balance, dans og meget
mere. Vi skal lege, grine, løbe, svede, hygge
og udfordres!
Vi laver gymnastik til det musik, som du kan
lide – derfor ta’ evt. selv en CD med.
Vi trænere er: Merete Sparvath
og Jette Sparvath, tlf. 2066 9934.
Andre aktiviteter
Der er mulighed for at starte andre aktiviteter
i gymnastiksalen på Engum Skole. Kontakt
bestyrelsen for nærmere aftale.
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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. Ordningen er nu udvidet til også at omfatte elaftale og
mobilaftale, hvilket betyder yderligere muligheder for at støtte Engum UI. Ordningen har den
sidste år betydet et sponsortilskud på kr. 18.715
til Engum UI, hvilket vi er meget glade for.

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
Sådan gør du:
Du kan også 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 tlf. 75 89 67 37 eller
engumvej91@dlgmail.dk.
Badebro igen.
Nu er det ganske vist. Den nye badebro med 5
ponton’er er nu leveret og ligger klar til opsætning, når foråret igen står for døren. Til trods
for en hurtig sagsbehandling i Vejle Kommune
og hos Kystdirektoratet og en usædvanlig lang
og god sommer, var badesæsonen alligevel så
fremskreden, at de implicerede parter har valgt
at udskyde opsætningen til næste år. Her vil
en medarbejder fra kommunen være beboerne
ved Ulbækhus, Ole Krogh / Vagn Åge Jensen
og Idrætsforeningens frivillige behjælpelig med
oplæring i opsætning og nedtagning af den nye
flydebro.
Vejle Kommune har ud over en bevilling på
kr. 50.000 til den nye bro også istandsat det
lokale strandområde med nye borde og bænke
til glæde for lokalområdet v. EUI , beboerne ved
Ulbækhus og Vejle Roklub, idet et resterende
bidrag på kr. 10.000 er fordelt mellem ovenstående, der står for den fremtidige drift i dialog
med Vejle Kommune.

Så tanker du automatisk penge til os,
så snart du tager kortet i brug.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2013

Anders Christensen og
Gunnar Skibsholt, EUI.
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blev tid til fællesintroduktion og en enkelt sang
krydret med flere summe-sessioner ved bordene, og det fik virkelig gang i snakketøjet og grinemusklerne! Ideer til arrangementer, aftaler og
fælles oplevelser blev genereret. Det er nu op til
fire underudvalg at få omsat nogle af de mange
forslag til konkrete arrangementer.

Engums
Kreatve Kvinder
Har du hørt om EKK?
Engums Kreative Kvinder er et nystartet netværk for kvinder i Assendrup, Bredal og Engum.
Et uformelt socialt netværk, der har flere formål:
- at skabe nogle rammer for at lære hinanden at
kende på tværs af de lokale landsbyer, institutioner og foreninger
- at samles om kreative ideer og aktiviteter
- at arrangere events til fremme af de lokale
feminine islæt (pigefrokost, foredrag, undervisning, kaffeklub, håndarbejde, billedkunst,
refleksion, etc.)
- at tage os tid til at grine og hygge med hinanden i vores nærmiljø
- at realisere alt det vi mangler at finde på!

Kommende arrangementer
Når du læser dette, har vi også afholdt Tapas
aften (13/9). En aften, hvor vi sammen tilbereder maden i skolekøkkenet med efterfølgende
fælles middag i konfirmandstuen. Der er 20
forhåndstilmeldinger til arrangementet, hvoraf
halvdelen er nye ansigter i forhold til fremmødet på opstartsmødet. Vi oplever således, at det
nye lokale initiativ for kvinder er kommet rigtig
stærkt fra start. Flere arrangementer er allerede
i kalenderen, herunder foredrag, gåtur, lidt julerier og en forsinket julefrokost i januar. Ses vi?
Til slut en stor tak for den nysgerrighed, fleksibilitet og velvillighed vi møder i sognet, både
blandt mænd og kvinder ;-)

På Engums Kreative Kvinders vegne
Helle Sennov

Ideen, der har eksisteret i længere tid, er vakt til
live af en initiativgruppe bestående af fire kvinder; Anette Friis Brahe, Charlotte Andreassen,
Rikke Sønderskov og Helle Sennov. Hensigten
er at afvikle 8-10 arrangementer om året.
Facebook
Du kan blive en del af netværket ved at søge
efter gruppen "Engums Kreative Kvinder" på
Facebook og registrere dig her, alternativt sendes en mail til EngumsKreativeKvinder@gmail.
com. Den primære kommunikationskanal er
Facebook, mens en mail-liste opretholdes for
dem uden en Facebook-profil. På EKK's Facebook-side findes filer med referater og aktivitetskalender. Derudover kan du tilmelde dig
arrangementer via event-funktionen. Pt. har
netværket registreret 85 interesserede kvinder
fra Engum Sogn.
Opstart
Tirsdag den 8. august var der opstartsmøde med
32 kvinder. Aftenen var tilrettelagt således, der
6

Onsdagsklubben
Program for onsdagsklubben
Mødested Engumhus
25. september: Banko - pakke med til 20 kr.
2. oktober: Efterårsudflugt.
Afgang fra Engumhus kl. 10,30.
Hjemkomst forventes ca. kl. 18,00
Turen går til det vestjydske.
Vi spiser på Næsbyhus i Næsbjerg ved Varde.
Sydlandsk granit og marmorkunst, Grimstrup.
Hjerting Kirke.
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Ret til ændringer forbeholdes.
Kaffen vil vi passe ind i køreturen
Turen koster kr. 150,00 + køb af egne
drikkevarer.
Der er mange flere spændende
eftermiddage i Onsdagsklubben i efteråret.
Kom i klubben eller ring efter program.
tlf. 75 89 54 71, Ruth.
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
Næstformand Jonna Christensen tlf. 7589 5297
Kasserer Ruth Jensen tlf. 7589 5471
Hanne Skovgård tlf. 2071 4635
Merry Lorentzen tlf. 7589 5512

Engum Sogn
PROGRAM FRA BREDAL IM
Onsdag den 23. oktober
Møde - Vi ser hvad der sker
Onsdag den 30. oktober
Aftengudstjeneste i Engum Kirke ved Roar Steffensen, Hedensted. Efterfølgende vil Merete og
Roar fortælle om deres år i Peru
Fredag den 15. november.
Familieaften kl. 19
Onsdag den 20. november
Møde v. Torben Mathiesen, Gjern, Landssekretær i Ordet og Israel
Emne: ”Med Bibelen on location” Luk. 8,40-56

Onsdag den 27. november
Møde ved Thomas Bjerg Mikkelsen, Generalsekretær i Indre Mission
Emne: ”Herren er et værn for mit liv – kliché
eller erfaring?” Salme 27
Onsdag d. 11. december
Møde v. Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen
Emne: ”Engle – hele året rundt”
Lørdag den 28. december
Julefest for hele familien
Hvor der ikke er andet angivet foregår møderne
i Bredal Missionshus, Skolebakken 1 kl. 19.30.

Byrådsvalg
Engum Sogns repræsentant i Byrådet.
Vagn Aage Jensen stopper til nytår sit byrådsarbejde efter 12 år i byrådet, hvor han har været
den lokale stemme fra Engum sogn. Han har
været det direkte talerør i byrådet og har ydet
en stor indsats ikke kun for Engum sogn, men
for hele Vejle, hvilket jeg synes han fortjener
stor tak for.
Jeg har sagt ja til Vagn Aage Jensens opfordring
til at stille op til det kommende byrådsvalg d.
19. november - en opgave, jeg går til med stor
ydmyghed, idet det kræver mange personlige
stemmer at blive valgt til byrådet.
Da jeg ”kun” har boet her i sognet i 12 år, vil jeg
gerne kort præsentere mig selv:
Jeg hedder Svend-Åge Bruun (56 år) og bor
sammen med min kone Gitte på en landbrugsejendom Engum Møllevej 10 i Engum, hvor vi
bl.a. har islandske heste.. Vi har tre børn, som
efterhånden er ”fløjet fra reden”.
Jeg har firmaet Landbrugsmæglerne med kontor i det tidligere Landbrugscenter på Niels
Finsensvej i Vejle, hvor vi er 10 medarbejdere.
Hos Landbrugsmæglerne vurderer og sælger vi
landbrugsejendomme, skovejendomme og liebhaverejendomme i hele landet.
Vagn Aage har gjort en stor indsats i byrådet
omkring vores lokale skoleforhold, busdrift,

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2013
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byudvikling, vejforhold og lokale rekreative
faciliteter ved Ulbækhus m.v. - et arbejde, som
jeg gerne vil fortsætte, idet jeg eksempelvis finder det vigtigt for lokalområdet at:
- der sker en fortsat byudvikling i Bredal /
Engum / Assendrup, for at der også på sigt er
et grundlag for Engum Skole og børnehave.
- der etableres en sikring af børnenes cykelveje
til skole og fritidsaktiviteter – som f.eks. videreførelse af cykelstien langs Juelsmindevej fra
Daugård gennem Assendrup til Horsensvej,
for herved at skabe sikre veje for børnenes
færdsel til skole i Engum, Bredballe og Vejle
og til idrætsaktiviteter i Daugård Hallen - og
samtidig også sikre forhold for voksne cyklister.
- der også fremover er en lokal stemme i byrådet
til at varetage lokale anliggender, som f.eks
behov for ny asfaltbelægning på Engumvej.

Svend-Åge Bruun
Kandidat til Vejles byråd for Venstre

Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Sikke en god og lang sommer!
Efter det veloverståede skoletræf for tidligere
elever i Assendrup skole har sommeren kun
budt på få regnvejrsdage til brug for at bearbejde
og indskanne tekster og billeder.
Alligevel er der brugt mange timer herpå, således at tekster og billeder udlånt af deltagerne
ved skoletræffet nu er bearbejdet og indskannet. Tilsvarende er indskanning af arkivets billeder også godt i gang, således at foreningen på
sigt vil kunne præsentere dette digitalt.
Ydermere imødekommer dette også indskrænkede pladsforhold, idet det lokalhistoriske arkiv
nu igen holder flyttedag fra loftet under taget på
skolen til samlingslokalet på Engumhus, hvor
der er stillet aflåselige skabe til rådighed for
opbevaring af arkivmaterialet.
Gamle tekster, familieoplysninger, billeder m.v.
kan fortsat afleveres til bestyrelsen for Lokalhistorisk forening med henblik på bevaring for
eftertiden.
Erling Nielsen, tlf. 26 64 99 56
Frede Brødsgaard, tlf. 61 34 95 70
Elsebeth Foged, tlf. 61 46 73 67
Grethe Krogh, tlf. 61 65 56 72
Gunnar Skibsholt, tlf. 20 16 73 20

Godsejerparret Marianne Kirkegaard og Hans Henrik Algreen-Ussing tager imod deltagerne fra Assendrup
skoletræf til rundvisnig i slotshaven og orientering om Tirsbæks historie.
8
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DAUGÅRD EL A/S
Gl. Vejlevej 9
8721 Daugård

Tlf. 75 89 52 22
- 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 Skole efteråret 2013
Engum Skolesang år 2013

At gå i skole er – vigtigt for enhver
for det er her man lær', og der hvor venner er
et sted med sikkerhed – hvor man er tryg og glad
Engum Skole – et rart sted at være, et godt sted at lære
Engum Skole – et rart sted at være, et godt sted at lære
At have venner er – vigtigt for enhver
det er dem man leger med – og har en hemmelighed
for store og for små – én man kan stole på
Engum Skole – et rart sted at være, et godt sted at lære
Engum Skole – et rart sted at være, et godt sted at lære
At føle tryghed er – vigtigt for enhver
at have frihed til – at være den man er
et vigtigt sammenhold – der samler byens folk
Engum Skole – et rart sted at være, et godt sted at lære
Engum Skole – et rart sted at være, et godt sted at lære

Sådan lyder Engum Skoles nyeste skud på stammen over egne skolesange. Sangen er forfattet
op til vores 50 års jubilæum af vores musiklærer
Rikke Sønderskov og hendes mand Søren.
Sangen handler rigtig meget om det Engum
Skole står for, hvilket jo naturligt også afspejler
at Rikke og Søren samtidig er forældre på skole...
Kæmpe stor tak til jer begge. Vi glæder os til
at synge sangen i de næste mange år, både til
hverdag og fest... Børnene har taget den til sig, og
det er tit den høres i spontan sang på gangene.
Selve jubilæet blev en kæmpe stor succes for
både børn og gæster. Programmet var sat til
at give en alsidig oplevelse af både samvær og
eventyrlige oplevelser.
Dagen startede med fælles morgensang ved flagstangen, hvor et smukt Dannebrog strøg til tops
til tonerne af Engum Skolesang, godt hjulpet af
skolens yngste elev Lynge Carlsson fra 0. klasse
sammen med Niels Stenhøj, der for 50 år siden
gik i 6. klasse og dengang havde æren af at hejse
flaget for første gang.
Herefter fulgte oplevelserne slag i slag. Præcis
kl. 10.00 slap en flok jublende børn 150 farve-

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 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
12

Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
SogneBladet

rige balloner fri og op i vinden, der hurtigt førte
dem stik mod nordøst. Nu er det spændende
at afvente, om der skulle komme bud tilbage
fra en eller anden, der finder en ballon med
den indlagte jubilæumshilsen. Oven på denne
begivenhed besøgte alle børn pølsevognen, hvor
Anne Kirsten og Betty storproducerede Hotdogs
med det hele… Uhmmmm de smagte og flere
kom to gange.

Med lidt forsinkelse drønede Eskadrille 722
Helikopter wing Karup ind over skolen og gav
nu alle børn og barnlige sjæle en fantastisk oplevelse. Efter lidt akrobatik og kæmpe blæsevejr
landede den store Merlin EH 101 redningshelikopter på sportspladsen. Straks da rotorbladene
stod stille og dørene gik op til maskinen blev der
serveret kaffe og Jordbærlagkage til besætningen af en flok stolte børn fra 0. klasse.

Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2013
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Stor tak til forældre Torben Feldt og resten af
besætningen, at I gav jer tid til at snakke med
alle og ikke mindst gav børnene en uforglemmelig oplevelse med besøg i maskinen.
Jubilæet rundedes af med reception i skolegården, hvor gæsterne sammen sang den gode
gamle Engum Hymne, godt hjulpet af Engum
orkesteret. Personligt havde jeg fornøjelsen
af at kunne lytte til muntre oplevelser fra tre
forgængeres skoleliv i Engum i et lille causeri
om Engum Skole gennem tiden. Tak til både
Dan Skjerning formand for BFU og Martin Hjort
Jensen formand for skolebestyrelsen, der begge
bragte os mange roser på dagen.

Jubilæet rundede af med gæsternes besøg i
Engum Skoles bus, der til dagen var pyntet og
parkeret i Kiss'n'Drive, fyldt med ophængte billeder og avisartikler om Engum Skole gennem
tiden.
Tak til alle fremmødte og tak for flotte gaver...
En af gaverne, et smukt træ, vil, når det er plantetid, komme til at pryde skolegården til gavn og
grøn glæde for nuværende og fremtidige elever.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2013

Med venlig hilsen
Peter Madsen Boutrup
Skoleleder
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Aktivitetskalender
OKTOBER
2. 10.30
6. 11.30
9. 17.00
9. 18.00
13. 11.30
18. 18.00
23. 19.30
26. 15.00

Onsdagsklubben, efterårsudflugt
Fodbold, serie 6 - Bredsten IF
Fodbold, U13 drenge - Vejle B
Fodbold, U14 piger - FC GOG
Fodbold, serie 6 - As IF
Fodbold, Juelsminde IF - serie 6
IM, møde
Fodboldafslutning
for senior og Mandagsholdet
30. 19.30 IM, aftengudstjeneste

nOVEmBER
4. 19.30 Engum UI's bankospil på Engumhus
15. 19.00 IM, familieaften
20. 19.30 IM, møde
21. 19.30 Engum UI's generalforsamling
i klubhuset
27. 19.30 IM, møde

dECEmBER
9. 19.30 Engum UI's bankospil på Engumhus
11. 19.30 IM, møde
28. 19.30 IM, julefest

DEADLINE
SIDSTE FRIST
for indlevering
af stof til næst
e
nummer er

TIRsdAg
3. dECEmBER
2013
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
E-mail:

hhha@jyskem
edier.dk

ESSE

NY MAIL-ADR

