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SPORT HØJT HUMØR, FEST, SJOV OG BALLADE...
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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 gennem-
føre 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,
mail: Engumvej91@dlgmail.dk
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565,
mail: allan.lykkebak@paperlinx.com
Hans-Henrik Hansen, tlf. 2330 5981,
mail: jethansh@gmail.com

Seniorfodbold:
Forårssæsonen i seniorafdelingen er ved at være 
overstået. Det har været et spændende forår, hvor 
serie 5-holdet har kæmpet en brav kamp i en stærk 
pulje. Truppen har desværre været udfordret af 
mange skader og afbud, men i skrivende stund 
kan holdet dog stadig selv afgøre, om vi kan leve 
op til sæsonens målsætning om at blive i rækken 
eller må en tur ned i serie 6 igen. For at blive oppe 
kræves der således point i den sidste afgørende 
udekamp mod Hedensted IF. Foråret bød også 
på DBU-pokalfodbold på Engum Stadion, hvor vi 
desværre kun nåede til 2. runde. Her tabte vi efter 
en flot kamp og straffesparkskonkurrence til serie 
4-holdet fra Sole IF. 
Der har været fin opbakning og et godt fællesskab 
til træning både mandag og torsdag, og vi håber 
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BESTYRELSEN FOR ENGUM UI:

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

Michael Larsen, Tornsbjergvej 34,
Engum, 7120 Vejle Ø. Tlf 7571 1608.

Mette Emmerick, Overgårdsvej 32
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5082

Mads Petersen
Ulbækhusvej 65, 7120 Vejle Ø.
Tlf. 2177 1833

Thomas Fly Baunsgaard,
Enggårdstoften 91, 7120 Vejle Ø.
Tlf. 2018 2460

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
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naturligvis dette fortsætter efter sommerferien. Vi 
håber derudover på at flere af sognets unge senior-
spillere vil vælge EUI fremfor HIF, Bredballe eller 
VB. Vi har brug en god blanding af talent, energi 
og rutine. Det sidste har vi p.t. en del af!
Afslutningsvis skal det nævnes, at vi fortsætter 
træningen det meste af sommeren på mandage 
kl. 20 og torsdage kl. 19, men hold jer for en sik-
kerheds skyld opdateret via vores Facebookgruppe 
Engum UI Serie- og Mandagsfodbold eller på EUIs 
hjemmeside. Alle er meget velkomne!  

I ønskes alle en rigtig god sommer!
Morten Præstbro, træner/holdleder

Tlf. 29 86 78 22

Veteraner:
Det er igen lykkedes at få et veteranhold, +45 med 
i DGI’s turnering. Foråret er forløbet fint med flere 
vundne end tabte kampe. Holdet fortsætter efter 
sommerferien. Der er fast kampdag om torsdagen. 
Træning er mandag kl. 20.00 – 21.30.

Ungdomsfodbold
Selv om der starter en ny turnering efter sommer-
ferien fortsætter alle trænere for de enkelte hold. 
Holdene hedder bare noget nyt U10 bliver til U11 
osv. For de fleste hold fortsættes der også med de 
samme træninsgtider- se på hjemmesiden www.

Engum-ui.dk . De enkelte trænere meddeler selv, 
hvornår træningen starter efter sommerferien. 
Kampene starter i uge 33 eller 34.

Det udvidede samarbejde med Daugård IF i foråret 
er forløbet godt og fortsætter i efteråret for årgang 
2001 – 2006. Spillerne er efterhånden fint integre-
ret med hinanden og foråret bliver afsluttet med 
en fælles tur til vores venskabsklub i Tyskland, 
Havetoft. På turen deltager mere end 60 spillere 
og forældre.

Mange af holdene har i løbet af foråret også del-
taget i flere stævner og vores på forskellige ture, 
så udover fodbolden har der været mange sociale 
tiltag, som er vigtig del at et godt sammenhold på 
både det enkelte hold og i foreningen som helhed. 
Se omtale af stævner og ture på hjemmesiden. 

Også i år er der fodboldskole i Engum. 66 deltagere 
træner under ledelse af 8 instruktører mandag til 
fredag i uge 27. 

STORT TILLYKE TIL U13-drenge A
med førstepladsen i puljen. Efter deadline på bladet 
spiller holdet kvalifikationskamp om oprykning til 
Mesterrækken. En sejr vil betyde, at Engum UI for 
første gang i 50 år har et mesterrækkehold.
Se holdet herunder...

JULI AUGUST SEPTEMBER 2014



SogneBladet4

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 kontin-
gentforhøjelser. Kontakt derfor Claus Brødsgaard, 
tlf. 7589 6737.

PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner som kan 
benyttes af alle i sognet. Mandag aften kl. 19.00 
er normal spilleaften, hvor 8-10 spillere mødes til 
en lille turnering. Alle er velkommen og forenin-
gen har også kugler, som kan lånes. Kontakt Villy 
Madsen for nærmere oplysninger, tlf. 7585 2900.

TENNIS
Engum UI’s tennisbane er nu renoveret og fremstår 
i meget fin stand. Der er allerede godt gang i spillet, 
men der er stadig mulighed for at blive medlem. 
Kontingent for resten af 2014-sæsonen er kr. 300 
for et personligt medlemskab eller kr. 500 for hele 
familien.
Kontakt formanden for tennisudvalget, Jesper 
Stisen på tlf. 2611 2297 for indmeldelse eller yder-
ligere oplysninger.

ENGUM UI'S NYE 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 jævn-
ligt at tjekke hjemmesiden. 
Foreningen har i samarbejde med Sport24 oprettet 
en web-shop, hvor det er muligt at købe forskelligt 
klubtøj mv. med logo. Der er link til shoppen fra 
hjemmsiden.

PASSIVT MEDLEMSSKAB
Engum UI vil gerne spille en aktiv rolle i Engum 
Sogn og har derfor jævnligt kontakt til kommu-
nen omkring relevante forhold for sognet. Ligele-
des arbejdes der hele tiden på at gøre faciliteterne 
omkring Engum Stadion attraktive for alle sognet 
beboere. Vi håber derfor, at du som enten forælder 
til ungdomsmedlemmer i Engum UI eller som aktiv 
borger i Engum Sogn har lyst til at støtte forenin-
gens arbejde ved at tegne et passivt medlemskab. 
Udover at støtte foreningen giver et passiv med-
lemskab også stemmeret på den årlige generalfor-
samling i november. 

Du tegner et passivt medlemskab ved at indbetale 
mindst kr. 150 på foreningens konto i Den Jyske 
Sparekasse, reg.nr. 8131 konto 1936115. Husk at 
angive navn og passivt medlem på indbetalingen.

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 300 allerede 
gjort. Skal du være den næste? Aftalen har stor 
betydning for Engum UI, idet foreningen det sidste 
år har fået kr. 20.715 i støtte fra ordningen.

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 byg-
get 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 på 
kr. 200, 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@dlg-
mail.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 kon-
takte Claus Brødsgaard på 75 89 67 37 eller engum-
vej91@dlgmail.dk.

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. Desuden forhøjes 
støttebeløbet på brændstof til 12 øre pr. liter.
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VINTERAKTIVITETER 2014/2015
Gymnastik
Rytme/dans holdet for 1.-3. klasse fortsætter 
efter sommerferien. Tidspunkt og start meddeles 
senere.
Der er mulighed for mange flere gymnastikhold 
i Engum UI i den kommende sæson, men dette 
kræver dog, at der er instruktører der melder sig 
på banen. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interes-
seret. Der er gode muligheder for kurser mv.

Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirkebak-
kehallen – tirsdag kl. 20.00 – 21.00. 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 Kirkebak-
keskolens svømmesal hver fredag fra kl. 16.30 til 
18.00. Start ca. 1. september.
Kontakt Jesper Christensen på tlf. 7589  6181 for 
nærmere oplysninger.

SOMMEREFEST
Årets sommerfest var igen i år begunstiget af rigtig 
godt vejr, hvilket også kunne ses på Engum Sta-
dion, som hele weekenden var fyldt med glade 
børn og voksne. 
Årets sommerfest er netop evalueret i bestyrelsen 
og der er generelt stor tilfredshed med årets pro-
gram, som også har fået mange positive tilbagemel-
dinger fra deltagerne. De positive tilbagemeldinger 
er det, som gør at det er værd at bruge rigtig mange 
timer på Engum Stadion en weekend i juni. Gen-
nemførelsen af programmet lader sig heller ikke 
gøre uden den fine opbakning fra hjælpere, dom-
mere og sponsorer – STOR TAK til alle som har 
bidraget til at gøre årets sommerfest til en succes.
Hovedpunkterne i årets program var igen vok-
senarrangementet fredag med Vinotto, igen i år 
en forrygende succes. Der bliver også et voksenar-
rangement til næste år.
Lørdagens familiegrillaften fastholdes også til 
næste år. Årets arrangement slog to rekorder, flest 
spisende deltagere med i alt 150 og tidligste slut-
tidspunkt kl. 23.30. God mad og hyggeligt samvær 
skal være kendetegnet for lørdag aften og med et 
sluttidspunkt før midnat er alle også friske til søn-
dagens mange fodboldkampe. I år med 500 spillere 
på stadion i løbet af søndagen.

Lørdagen bød også på Engumløbet, hvor delta-
gerantallet steg lidt i forhold til 2013 – i alt knap 
250 deltagere. Der var i år meget fin opbakning 
fra børnene på skolen, men knap så mange løbere 
udefra, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal op på 
tidligere års rekorddeltagelse med 311 løbere. Lør-
dagen bød også på åben pentanqueturnering med 
28 deltagere. De mange deltagere udefra betød 
hård konkurrence og dermed ingen 1. plads til 
deltagerne fra Engum. Der skal trænes lidt mere, 
for der forventes endnu flere deltagere næste år.
Lørdagen blev rundet af med to turneringskampe 
i fodbold og for spillerne på banen betyder det 
meget med den store opbakning på sidelinjen, som 
har en positiv effekt på indsatsen. U13-holdet spil-
lede årets bedste kamp og vandt topkampen med 
Horsens FS. Serie 5 kæmpede flot og fik uafgjort 
mod topholdet Grejsdalen.
Årets nyhed – karussellen var en yndet aktivitet 
for alle børnene – både små og lidt større og en 
god afveksling fra alt hopperiet i hoppeborgene. 
Tombolaens tilbagevenden blev også vel modtaget 
af særligt de mange glade vindere.
Årets koncept vil også være grundstammen i næste 
års program. Målet er stadig at lave en fest for hele 
sognet og gøre sommerfesten til mødestedet, såle-
des at det ikke kun er børn og forældre med tilknyt-
ning til EUI, som kommer. Der arbejdes derfor med 
muligheden for at genoplive gadefodbolden i en ny 
form, men forslag til andre tiltag, der kan bidrage 
til en fest for hele sognet modtages også gerne.

Se efterfølgende billedkavalkade
med nogle af de store øjeblikke....

JULI AUGUST SEPTEMBER 2014
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SÆSONSTART
Engum Kirkes Gospelkor starter op på en ny sæson 
tirsdag den 9. september. 
Har du lyst til at synge med er du velkommen kl. 
19.30 i kirken. Vi øver ca. hver anden tirsdag fra  
kl. 19.30 - 21.30. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Susanne Hjort Jensen på tlf. 5095 1162.

ANGÅENDE KONFIRMATION 
I ENGUM SOGN.
Den nuværende 6. klasse på Engum skole konfir-
meres Store Bededag 2015. Klassen har fået hoved-
parten af konfirmationsforberedelsen i 6. klasse, 
og den vil blive færdiggjort i 7. klasse. 
Den nuværende 5. klasse på Engum skole vil ikke 
få tilbudt konfirmationsforberedelse i næste sko-
leår, da tidspunktet for forberedelsen er blevet 
ændret over hele landet med den nye skolereform.
Derfor vil der fra efteråret 2015 blive tilbudt kon-
firmationsforberedelse for børn fra Engum sogn, 
når de går i 7. klasse. Denne undervisning vil – lige 
som i de fleste andre sogne landet over – ligge uden 
for skoletiden. Undervisningen vil blive planlagt 
således, at alle børn i sognet kan følge den – uanset 
hvilken skole de går på.
Så vidt noget kan garanteres i denne verden, vil vi 
garantere, at der fremover vil være konfirmation i 
Engum kirke på Store Bededag. 

På menighedsrådets vegne,
 Preben Kok   

Program for Onsdagsklubben.
Mødested Engumhus
 Vi starter op efter ferien den 24. september
med generalforsamling. Samme tid kl. 14,30 og vi 
slutter kl. ca. 16,30, hvis ikke andet er meddelt.
Kontingent 50 kr. halvårligt hvis ikke andet bliver 
aftalt.
 
Bestyrelse.
Formand Tove Nielsen
Næstformand Jonna Cghristensen
Kasserer Ruth Jensen
Merry Lorentzen
Hanne Skovgård
 

God sommer til jer alle fra Bestyrelsen

Program for IM i Bredal juli - september:

August
20. Arbejdsaften
27. Møde – vores egen aften

September
10. Møde ved Judy Jochumsen, Soldatermis-

sionen, har været udstationeret på soldater-
hjemmet i Camp Bastion i efteråret 2013

19. Pige aften
24. Høstfest ved David Christensen, Hedensted
30. Kredsarrangement: 

Aftengudstjeneste i Engum Kirke
 ved præst Heinrich Pedersen, Nørup

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager 
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.

Hos RID REVISION A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.

Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemme-
side kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.

Gospel

Konfirmation

Onsdagsklubben

Indre Mission



VVS-installatør

Kaj Hansen

Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44

fyr og flamme’
varmt og godt’

Lillevang’s Haveanlæg
AL JORDARBEJDE UDFØRES
Byggegrunde - haver - tilplantning - omlægning og vedligehold

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

JULI AUGUST SEPTEMBER 2014



   

Brænde
Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning

Henvendelse Gunnar Skibsholt, tlf. 7589 5008 eller 2016 7320

SogneBladet10

Gl. Vejlevej - Daugård
Tlf. 75 89 53 28

Åbningstider:
Alle DAGe kl. 7-19

SpAr købmAnDen

Johs Gregersen
Aut. kloakmester / Anlægsgartner

Kloakering i det åbne land
- minirenseanlæg
Separering af regn og spildevand
        Anlæg og vedligehold af haver
             Belægning m.m.

Bredal Vestermark 30 . 7120 Vejle Ø
Tlf. 4054 1784 . skovgregersen@os.dk
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VEDRØRENDE BADEBROEN, ULBÆKHUS
Solen står højt på himlen og badetøjet skal nu 
frem for at afprøve  den nyetablerede flydebro 
ved Ulbækhus strand.  Flydebroen bliver frem-
over opstillet og nedtaget ved hjælp af frivillige 
fra Ulbækhus bådelaug , EUI og lokale beboere.  
Flydebroen er etableret med støtte fra Vejle Kom-
mune, Vejle kajakklub, EUI og Ulbækhus både-
laug. Samtidig hermed har Vejle Kommune istand-
sat faciliteterne ved bålpladsen med nye borde og 
bænke samt grillriste, således at pladsen og den 
nye bro fremstår som en lokal attraktiv plads ved 
stranden til brug for hygge med madkurv, svøm-
metur eller sejlads.

Med venlig hilsen de frivillige kræfter...

JULI AUGUST SEPTEMBER 2014

ULBÆKHUS
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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

7674 4015
EL-SERVICE ·  INSTALLATION

BYGNINGSVEDLIGEHOLD
TEKNIK ENTREPRISE

RÅDGIVNING ·  PROJEKTERING

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
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Expert Mølholm
 Vindinggaard Center 11 

7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99

100 ÅRS JUBILÆUM I ASSENDRUP
Mere eller mindre upåagtet var der i Assendrup 29. 
marts et 100-års jubilæum i forbindelse med den 
mindesten, der blev afsløret den 29. marts 1914. 
Stenen blev rejst af lokale Assendrup borgere  til 
minde om det ”træf”, der - 50 år tidligere - fandt sted 
mellem ”de danske jenser” og prøjsiske soldater i 
Assendrup 29. marts 1864.
100-års jubilæet blev fejret med flaghejsning ved 
Villy Jørgensen og Anders Bilde Sørensen. 

Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening
ønsker alle en god sommer.

JULI AUGUST SEPTEMBER 2014

Engum Sogn
Lokalhistoriske 
Forening
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Ferie, ferie, ferie,
slap nu af, du har fri,
og syng en glad melodi.
Op mod solen ler vi,
den vil skinne, til ferien er forbi.

Endelig ringede klokkerne ud til en velfortjent 
sommerferie, som alle børn og voksne særligt for-
tjener i år. En velfortjent pause inden vi bevæger 
os ud i et ny og anderledes skoleliv.
En del skønne forårsoplevelser ligger nu bag os. 
Fjerde klasse var traditionen tro på ” Jernalderlejr 
” i Vingsted sammen med Søren og undertegnede. 
Super skønne og lærerige dage. Lad billederne - på 
næste side - tale for sig selv, hvilket også gælder 6. 
klasse fede tur til København, sammen med lærer 
Anders.
OBS - se godt på billedet herunder. 
Hvem mon klassen mødte på trappen til Folke-
tinget? 

Foråret har selvfølgelig også været præget af begi-
venheder omkring tilrettelæggelse af ” Skole-refor-
men ” Godt hjulpet af en større flok af forældre og 
bedsteforældre, der med kæmpe succes overtog 
undervisningen et par dage i maj, lykkedes det per-
sonalet at begive sig på ekstern Workshop, hvor 
vi sammen planlagde tre ” Prototype Reformdage ”  
Umiddelbart før pinse oplevede børnene således, 
hvordan det bliver at gå længere og mere fagligt 
varieret  i skole, for derigennem  at blive bedre i 
stand til at fordybe sig.
I skrivende stund mangler vi at evaluere indsatsen, 
men én ting er sikkert…..det kræver en hel del 
af alle, pludselig at være så markant mere i skole 
end det vi plejer!
Uden at gå i detaljer må vi konkludere at projektet 
lykkedes. Forældreovertagelse gav de involverede 
et fint indtryk af hvilket arbejder, der ligger bag 
at skabe meningsfuld læring og børnene var vilde 
med de projekter forældrene havde på program-
met. Alt fra forløb omkring privatøkonomi, kreativ 
tegning, historiefortælling, LEGO workshop, sam-
arbejdsøvelser, ture ud af huset og meget meget 
mere skabte vild glæde hos børnene...
KÆMPE TAK FOR HJÆLPEN til jer alle.

Engum Skole
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For personalet var prototypedagene en oplagt 
mulighed for nu at tænke videre og planlægge                
” Reformen ”  i yderligere detaljer. 
I forbindelse med valg af ny skolebestyrelse, som i 
øvrigt forløb ganske smertefri, informerede vi bre-
dest muligt, om de tiltag vi forventer at barsle med 
i forhold til den ændrede skoledag. 

Som optakt til skolestart har vi således formuleret 
en forudgående ambition:
 • Børnene har medvirket i ” Prototypeuge ” 
 • Børnene ved, hvornår de kommer og går hjem. 
 • Børnene har et kendt skema over dagligdagen 

med overblik over såvel den faglige, som den 
under-støttende undervisning. 

 • Børn og mentorlærer drøfter læring. 
 • Børnenes trivsel følges nøje. 
 • Børnene ved hvad der forventes af dem…. 

også mht. hjemmearbejde. 
 • Børnene ved, hvornår de har pauser. 

 • Børnene hjælpes til at få så meget bevægelse 
som muligt. 

 • Børnene følger den læringscafe med fordy-
belse og lektiehjælp, de melder sig til. 

 • Personalet arbejder på løbende evaluering og 
tilpasning af  ”Den nye virkelighed

Vi håber selvfølgelig at børn og voksne vil komme 
til at trives i skoleårene fremover…en ting er dog 
sikkert. 
Vi er ikke verdensmestre fra start, når dørene slår 
op for børnene igen mandag d. 11. august 2014, 
men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at blive det.
I næste nummer af ” Sognebladet ” vil vi præsen-
tere den nyvalgte skolebestyrelse og i øvrigt lave 
småreportager fra dagligdagen.

Med ønsket om en skøn sommer sender
alle ved Engum Skolede bedste hilsner.                   

Peter Madsen Boutrup, Skoleleder



Aktivitetskalender DeaDline
sidste frist

for indlevering
af stof til næ ste

nummer er
ONSDAG

10. SEPT. 2014
Materiale til bladetbedes sendt på mail:

hhha@jyskemedier.dk

AUGUST
 16. 11.00 Engums Kreative Kvinder:
   Tour de sogn
 20.  IM - arbejdsaften
 27.  IM - møde

SEPTEMBER
 9. 19.30 Gospel starter op igen
10.   IM - møde
 19.  IM - pigeaften
 24. 14.30 Onsdagsklub - generalforsamling
 24.  IM - høstfest
 30.  IM - kredsarrangement


