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HJEMMESIDE
Huske at tjekke Engum UI’s hjemmeside www.
engum-ui.dk. På hjemmesiden finder du også de 
tidligere numre af Sognebladet.

GENERALFORSAMLINGEN
Som det fremgår af adresselisten var der ingen 
ændringer til Engum UI’s bestyrelsen efter årets 
generalforsamling. Inklusiv bestyrelsen deltog kun 
17 personer i generalforsamlingen. Tak til de frem-
mødte, men ærgerligt at ikke flere møder frem og 
hører om årets gang i foreningen og forventningerne 
til fremtiden og kommer med input til bestyrelsen. 
Som en service bringes her hele beretningen, som 
indeholder mange forhold, som kan give anledning 
til eftertanke og inspiration.

Formandens beretning 2014
Året 2014, har igen været et godt år for vores for-
ening. Vi er i skrivende stund på ca. 250 medlem-
mer, hvilket er et tal som de senere år, har været 
nogenlunde stabilt. 
Engum UI fik i år et (nyt) slogan. Mange forslag var i 
spil, og temaet var for stort set alles vedkommende 
det samme. 
Vi blev i bestyrelsen enige om, at sloganet; ”Fæl-
leskab er Styrke” var det rigtige, og at det passede 
godt til vores forening. 
For det er fællesskabet i vores forening, som er vores 
styrke. Mere italesat, så er vi mange forskellige typer 
af mennesker, som støtter op om foreningen, og 
denne mangfoldighed, er netop det der gør, at vi kan 
få ting til at ske. Både sportsligt og praktisk men også 
med stort socialt ansvar.  Ikke kun lokalt, men også 
i lokalområdet af Vejle. Og hvem ved, måske endnu 
længere væk – måske helt til Afrika ? 
Men uanset hvad, så er det fællesskabet der er med 
til at gøre tingene muligt. Alene kunne ingen præ-
stere og opnå resultater. 
Og resultater, det har vi opnået. Og igen indenfor 
de nævnte kategorier; sportsligt, praktisk og socialt. 
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Da jeg i sensommeren omkring spisetid var på vej 
hjem ad Horsensvej, så jeg et par af vores lokale 
drenge komme på cykel, ligeledes på vej hjemad. 
De var i deres træningstøj, med EUI logoet på, jeg 
vidste at det var drenge der var på vej hjem efter 
træning i VB. 
Som lokal, og ikke mindst som formand for vores 
lokale idrætsforening, skar det mig lidt i hjertet at 
se, at vores drenge var på vej hjem fra en anden klub. 
Men jeg havde dårligt nået at tænke tanken færdig, 
før end jeg så et par andre udenbys drenge på vej 
den anden vej, også i EUI træningstøj. De var også 
på vej hjem ad Horsensvej, blot i modsat retning. 
Og så var helheden pludselig helt tydelig for mig. Vi 
formår i vores lille klub, at skabe et fundament for 
vores børn, som de kan bruge i deres fremtidige vir-
ke. Og vi har samtidigt også overskud til, at dele ud af 
dette, og skabe et fundament for børn, som kommer 
fra andre dele af Vejleområdet, og som måske ikke 
har dette fundament lige for deres fødder.
Uden at det skal blive alt for filosofisk, så er min 
pointe med dette, at vi skal ikke være så kede af, 
at vores egne børn søger væk, når de kommer i en 
vis alder. Det er naturligt for mange, at komme ud 
at prøve kræfter andre steder. Men det vi skal være 
glade for, og ikke mindst stolte af, er at uanset hvor 
de kommer hen, så vil de altid have et godt funda-
ment til komme videre fra. 
Dette fundament, skaber vi i vores forening ved 
hjælp af mange frivilliges indsats. Både trænere og 
ledere. Men også forældre og andre frivillige, som 
altid er klar til at give en hånd med når der er et pro-
jekt der skal tages hånd om, med henblik på at skabe 
værdi for vores forening og også vores lokalområde. 
Vi har i bestyrelsen talt om, det var muligt for os, at 
udvide vores fundament til at gælde endnu flere. Og 
fremtiden må vise om det er muligt. 
Det er allerede lykkes for os, at etablere et samar-
bejde med både VB og Daugaard. Fordi vi har noget 
at byde ind med. Både sportsligt, men også fordi i 
Engum, er tingene i orden. 
Vi har nogle dygtige, ansvarsbevidste og engage-
rede trænere til at varetage det sportslige. Med god 
opbakning fra ledere.
Og glædeligt er det at se, at der også kommer nye til. 
Her tænker jeg på vores U14-drenge som har gjort 
det rigtigt godt i mesterrækken, hvor et par af vores 
egne lokale drenge, som er blevet voksne, er kom-
met retur til klubben, og har ført trænergerningen 
godt videre, og har skabt resultater. 
Men det er også glædeligt at se, at der er kommet 
nye kræfter til, og har sørget for, at en forfalden 
tennisbane, er blevet reetableret, og at vi nu i EUI 
igen kan tilbyde at man kan dyrke tennis.   
På det praktiske har vi også i EUI formået at skabe 

fantastiske resultater. Vi er gode til at få ting sat i 
gang, igen grundet vores mangfoldighed.
Vi fik i 2014 opdateret vores hjemmeside, således 
at vi nu har en nemt tilgængelig hjemmeside, som 
er nem at bruge både for dem der skal søge infor-
mation, men også for dem der ønsker at lægge bil-
leder og andre information herpå. Hjemmesiden 
blev opdateret ved hjælp af lokale kræfter, som har 
forstand herpå. 
Samtidigt er vi også kommet på Facebook, hvilket 
er et medie, som når vidt og bredt omkring, og som 
jeg tror vi også kan få meget ud af i vores forening. 
Vores flotte Canopy er et godt eksempel på, hvor-
dan lokale kræfter kan samles og skabe et så flot 
projekt. Ved hjælp af et stort arbejde med at søge 
legater, sponsorater og velvillighed fra de lokale 
virksomheder.
Det er samtidigt med til at vise, at vi kan altså noget 
herude i Engum. Det giver god omtale og respekt, på 
mange fronter. Og sikke en indvielsesfest vi havde. 
Igen et eksempel på, at vi gør tingene ordentligt i 
Engum. 
Vi har også fået iværksat etablering af tribuner 
og spillerbokse. Igen med lokale kræfter som det 
bærende, og igen ved hjælp af lokale midler og 
sponsorater. 
Ligeledes et projekt vi kan være stolte af, at vise frem 
når vi har gæster udefra. Og helt sikkert noget, som 
der bliver lagt mærke til af mange. 
Og der kommer mange nye projekter, som er med 
til at gøre vores forhold og dermed vores rammer for 
at dyrke sport, endnu bedre. Fordi vi skal holde fast 
i, at i Engum der gør vi tingene ordentligt. 
En ordentlig fest fik vi også afholdt i år. Vores kon-
cept for sommerfesten, har vist sig at være det rig-
tige. Vi har holdt vores omkostninger nede. Både 
ved godt købmandsskab, rundhåndede sponsorater 
og et stort engagement.
Vi har satset på at ramme bredt og på at der skal 
være noget for hele familien. Med god opbakning, 
både til hjælp med det praktiske, men også med 
deltagelse. Naturligvis i år godt hjulpet af fint vejr. 
Men bundlinjen viser, at vi i år har skabt et overskud 
på ca. kr. 35000 til klubkassen. 
Vi har for ca. 3 år siden fået etableret et samarbejde 
med OK Benzin. Et samarbejde som klubben har 
stået for at drive frem, godt hjulpet af ildsjæle og 
lokale folk. Men dette samarbejde har i år bidraget 
med ca. kr. 30000. Så vi er dybt taknemmelige for 
denne indsats, og jeg kan kun opfordre alle til at få 
lavet både tankkort, men også at få lavet aftale om 
distribution af strøm og gas. Spørg gerne Torben, 
hvordan man gør. 
Engum UI har i år også været kraftigt medvirkende 
til, og står da også som garant herfor, at vi kunne få 
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etableret en længe ønsket badebro ved Ulbækhus. 
Badebroen har i mange år været et projekt, som 
har været varetaget af Ole Krogh og afdøde Knud 
Thrane, med hjælp fra foreningen. 
Men i år er det lykkes for lokalbeboerne at etablere et 
badebrolaug, hvor Engum UI fortsat er en del af støt-
terne. Vi har, som etableret forening, kunne være 
den lokale garant for, at vi overholdte den del afta-
len, som sikre at det praktiske arbejde bliver udført. 
Men er, modsat tidligere ikke direkte ansvarlig for 
etableringen mere. 
Dette er et eksempel på, at det at være den største 
forening i vores lokalområde, forpligter i mange ret-
ninger. Det har vi talt om før, og kommer også til 
det fremover. 
Vi må påtage os det ansvar, at stå som garant for, at 
der skabes en dynamik i vores område.
Dette i samarbejde med skolen og andre lokale. 
Jeg tror også at Engum UI bliver en af de bærende 
kræfter i etablering af et evt. kommende lokalråd. 
Vi er jo allerede en del af det lokale. Ikke kun inden 
for sport og idræt, men som nævnt har vi mange 
som er knyttet til vores forening på den ene eller 
anden måde. Samtidigt har det fra kommunal side 
længe været et ønske, at vi etablerede et sådant råd. 
Så det er noget vi skal have drøftet i bestyrelsen, 
hvordan vi håndterer bedst muligt, således at vi kan 
pleje de lokale interesser endnu bedre, uden at det 
ene udvander det andet. 
Og så skal vi holde fast i, at i Engum der gør vi tingene 
ordentligt….. fordi vores fællesskab er vores styrke. 

Beretning vedrørende idrætsaktiviteter
EUI har pt følgende idrætslige aktiviteter:
Badminton – ca. 25 voksne motionsspillere
Gymnastik – ca. 20 børn i gymnastiksalen
Familiesvømning – 5 familie i Kirkebakkeskolens 
svømmesal
Pentanque – 9 medlemmer
Tennis – startet i den små igen i 2014, men der kom-
mer flere i 2015

Alle disse aktiviteter er på motionsbasis. Aktivitets-
niveauet kan nemt øges og andre idrætsgrene kan 
komme til. Dette kræver dog en kombination af: 
nogle der tager initiativet, trænere og faciliteter. For 
eksempel går mange fra området til gymnastik og 
håndbold i Daugård – også med trænere fra Engum.
Samlet antal aktivitetsmedlemmer for disse aktivi-
teter er ca. 90, hvilket er en stigning i forhold til 
sidste år, da tennis er kommet til.
Beretning fra fodboldafdelingen 2014 
Igen en rigtig god sæson med flere og dygtige spil-
lere, med flere og dygtigere trænere og generelt et 
højt aktivitetsniveau i afdelingen.

Fodboldafdelingen er i gang hele året med både 
indendørs og udendørs træning. Udendørs fodbold 
får en stadig større plads og alle fra årgang 2006 og 
ældre træner udendørs hele året.
Alle spillere er med på hold, som deltager i turne-
ringer både indendørs og udendørs samt stævner 
– også både indendørs og udendørs.
Der har været en lille medlemsfremgang samlet set 
for fodboldafdelingen, så vi nu er 165 medlemmer, 
heraf 40 voksne. Den lille fremgang er sammensat 
af tilgang i de yngre årsgange og i U14 årgangen, 
men vi har igen måttet tage afsked med de ældste 
ungdomsspillere. 
Der er således ikke længere et U14/15 pigehold og 
U16 drengene spillede kun i foråret, hvorefter de 
fleste tog på efterskole. Den helt store udfordring er 
at fastholde de ældste ungdomsspillere, således at 
de også har lyst til at spille seniorfodbold.
På seniorsiden har Morten Præstbro været holdleder 
og serie 5 holdet sluttede efteråret med en flot 2. 
plads. Der arbejdes hårdt på at få flere unge spillere 
på holdet. Der er egentligt pænt fremmøde til træ-
ning, men mange af de unge spillere er for ustabile, 
når der skal spilles kampe. Det har også været for-
søgt at få årgang 1997 i gang med fodbolden igen, 
men dette er desværre ikke rigtig lykkedes.
EUI har i år haft et senioroldboyshold (+45 år) med 
i turneringen og sluttede efteråret med at kvalificere 
sig til den bedste række i forårets turnering.
Stort aktivitetsniveau, dygtige trænere og sociale 
aktiviteter gør at vi kan tilbyde noget i EUI. Dette 
bemærkes også blandt andre klubber i området, 
hvor EUI har et godt ry. Der har også lige været en 
fin omtale i Ugeavisen om U14 holdet.
Efter flere indledende møder blev der fra sæsonstar-
ten i foråret etableret et samarbejde med Daugård 
for årgang 2005 og 2006. Dette har betydet fin stor 
gruppe, hvor det er muligt at lave forskellige opde-
linger til træning, hvilket styrker både de dygtigste 
spillere og de spillere, som mere kommer på grund 
af kammeraterne.
Der er ligeledes samarbejde med Daugård vedrø-
rende U12, hvor der også er spillere fra Hedensted.
For U8 er der 3 spillere fra Daugård, som nu er meldt 
ind i Engum.
For U14 blev spillerne fra Daugård ligeledes meldt 
ind i Engum fra sommerferien. I U14 er der 32 spille-
re, som kommer fra Engum (6), Bredballe (10), Dau-
gård (11), Stouby (1), Juelsminde (1), Nørremarken 
(3). Alle spillere føler sig dog som Engum-spillere.
En interessant udvikling, som vi også kan forvente 
i de yngre årgange, hvis foreningen vil og vi kan 
fortsætte med de dygtige trænere, vi har i dag og 
fortsætte med at tilbyde de gode forhold, som vi 
gør i dag.
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U12 pigerne har ligeledes en spiller fra Daugård og 
3 spillere fra Nørremarken.
Det vigtige som forening er at kunne spore stor 
fremgang hos alle spillerne, men resultatmæssigt 
har 2014 også været rigtig god.
U14 holdet klarede oprykning og forbliven i mester-
række 2 – det højst rangerede ungdomshold vi har 
haft i Engum Ui i i hvert fald 50 år.
U12 spiller i den bedste række i årgang og vandt 
denne og der var også masser af sejre til de øvrige 
hold. Der er i alle årgange niveau til at spille med i 
den bedste række i årgangen.
Vi har i 2014 forsøgt at samle flere hjemmekampe 
samtidig på stadion. Dette er i nogen grad lykkedes 
og giver, når det lykkedes, rigtig god stemning på 
stadion. Desværre har vi ikke være gode nok til at 
fortsætte den sociale aktivitet i klubhuset under og 
efter kampene. Der arbejdes stadig på at forbedre 
dette.

Andre aktiviteter i fodboldafdelingen
har i 2014 været:
• En del trænere på trænerkursus, Brian Poulsgaard 

og Jens Ejner Knudsen fulgte VB’s trænerakademi 
og vi har nu haft 5 trænere igennem akademiet.

• KUV-træning på Engum stadion.
• Fælles træning med eksterne trænere.
• Besøg af Ebbe Sand og Lars Høgh
• Stort fodboldstævne i forbindelse med sportsfe-

sten, 460 spillere deltog 
• Fodboldskole med 67 deltagere.
• U9 og U10 som maskotter på Vejle stadion.
• U14 som bolddrenge på Vejle Stadion.
Der har også i 2014 været stor stævneaktivitet. Der 
er deltagelse i forskellige sportsfester og endags-
stævner, men vi får i stigende omfang også invi-
tationer til et små træningsstævner eller lignende. 
Dette vidner om at vi er synlige som forening, samt 
at trænerne har et godt netværk. Vi arrangerer også 
selv disse stævner.

Af større stævner og ture kan nævnes:
U14: Træningsweekend i Kjellerup, Tur til Berlin 
med venskabskamp, Merrild Match
U12 drenge: Kerteminde Cup, Vildbjerg Cup, Mer-
rild Match, endagsstævne i efterårsferien med del-
tagelse af et hold fra Hamborg og Odense.
U12 piger: Kerteminde Cup
U9, U10 og U14: Weekendtur til Tyskland med del-
tagelse i fodboldstævne og socialt samvær. Masser 
af forældre deltog, så vi var ca. 70 deltagere på turen.
Der har lige været afholdt trænermøde, hvor alle 
byder ind med ønsker og tiltag til den kommende 
sæson. Alle trænere fra 2014 forsætter i 2015.
Fokusområder i 2015 udover det sportslige.

• Stadig flere trænere på trænerkursus.
• Få unge hjælpetrænere i gang.
• Fælles afslutningsarrangement i Canopyen inden 

sommerferie og efterårsferie.
• Større aktivitet på hjemmesiden. 
• Gerne flere hold sammen til et overnatningsstæv-

ne
• Mere aktivitet i klubhuset i forbindelse med hjem-

mekampe.
• Der arbejdes på sponsorstøtte, således at alle spil-

lere kan få et sæt spilletøj med navn og mulig-
hed for at købe en træningsdragt eller jakke til 
rabatpris. Målet er sponsorstøtte på kr. 100.000 
+ moms.

Vi fortsætter med
• Fodboldstævne søndag den 14. juni i forbindelse 

med sommerfesten. Ambitionen i år er deltagelse 
af 100 hold med mellem 600 og 700 spillere på 
stadion.

• Fodboldskole i uge 27 – første uge i sommerferien 
for årgang 2001-2007.

FODBOLDAFDELINGEN
Fodboldudvalget, som altid kan kontaktes består 
af følgende:
Claus Brødsgaard, 2246 3137
Allan Lykkebak, 4026 2565
Hans Henrik Hansen, 2330 5981

SERIE 5 OG MOTIONSFODBOLD
Fodboldsæsonen 2014 i EUIs herreseniorafdeling er 
veloverstået og julen nærmer sig hastigt. Dermed er 
det også tid til at gøre lidt status over den forgangne 
sæson. 
Allerede i den seneste version af sognebladet skrev 
vi, at målsætningen om overlevelse i serie 5 var 
opnået, og at holdet evt. kunne spille med om opryk-
ning til serie 4. Dette scenarie endte med at holde 
stik, da holdet kæmpede godt i de sidste kampe 
og endte på en flot andenplads i rækken. Med til 
historien hører dog, at vi fik nogle ”billige point” 
undervejs pga. aflyste kampe. Oprykning blev det 
trods alt ikke til, da vi manglede fire-fem point for 
at slutte blandt de bedste toere fra de øvrige puljer. 
Dette ændrer dog ikke ved, at hele holdet i efteråret 
har præsteret super fint og har opnået den bedste 
placering længe set i Engum og omegn.
Sæsonen har også budt på en del nye unge spillere, 
som vi naturligvis håber og forventer, vil fortsætte 
deres karriere hos EUI i 2015.  Vi regner således med 
et roligt ”transfervindue” måske krydret med et par 
tilgange eller tre.
Årets spiller på serie 5-holdet blev Bartholomæus 
”Bartho” Hemdrup, som har vist stor stabilitet og 
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gejst til træning og kamp gennem hele sæsonen. Til 
julefrokosten kårede vi ligeledes ”årets bommert” og 
”årets brandert”. Vi vil dog undlade at bringe nav-
nene her af hensyn til spillernes familier ,-)
Motionsfodbolden om mandagen har fungeret rig-
tig godt det meste af året, og der har til tider været 
et stort fremmøde, hvilket naturligvis er dejligt, da 
det er med til at bevare bredden i klubben og styrker 
det sociale fællesskab og netværk i lokalområdet. 
Endvidere har en lille gruppe bestående af spillere 
med ”glasben” og andre skavanker lavet deres egen 
lille bane, når intensiteten til træningen blev for 
høj. Med andre ord, så er der altså ingen undskyld-
ning for ikke at komme til træning. Det til trods 
er fremmødet nu alligevel faldet betragteligt i takt 
med temperaturen og mørkets frembrud, men det 
er tanken, at motionsfodbolden fortsætter vinteren 
igennem på mandage kl. 20 og torsdage kl. 19, hvis 
ellers vejret  tillader det, og folk møder frem!  Husk, 
at alle er meget velkomne også nye spillere! 
Slutteligt skal det oplyses, at vi afholder officiel 
træningsstart 2015 for alle herresenior- og moti-
onsfodboldspillere lørdag d. 31. januar 2015 kl. 13.  
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Der tages 
dog forbehold for vind, vejr og baneforhold, så hold 
jer opdateret via hjemmesiden eller facebook. Træ-
ningstider i de nye sæson er indtil videre mandage 
kl. 20 og torsdage kl. 19.
Husk, at I altid kan finde praktiske oplysninger på 
EUIs hjemmeside www.engum-ui.dk/fodbold eller 
på vores Facebookside ”Engum UI serie- og man-
dagsfodbold”.
Der skal lyde en stor tak til alle spillere for indsatsen 
i 2014 og på glædeligt gensyn i 2015!
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Morten Præstbro, træner/holdleder EUI
Tlf. 29 86 78 42

morten.praestbro@skolekom.dk

BØRNE OG UNGDOMSFODBOLD
Der er følgende indendørstræningstider for børne- 
og ungdomsholdene. Kontakt også trænerne for 
nærmere information. Du finder kontaktoplysnin-
ger på hjemmesiden, www.engum-ui.dk.

U5 og U6 – årgang 2009 og 2010
Gymnastiksalen Tirsdag kl. 17.00 – 17.45 
 
U7 og U8 – årgang 2007 og 2008
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 17.00 – 18.00

U9 og U10 drenge 
ØrumDaugård hallen

Torsdag kl. 17.00 – 19.00
U10 piger Gymnastiksalen
Mandag kl. 17.00 – 18.00
U12 Piger – årgang 2003 Kirkebakkehallen Torsdag 
kl. 16.00 – 17.00
U12 drenge – årgang 2003 
Ørum Daugårdhallen Fredag kl. 18.00 – 19.00
U14 drenge – årgang 2001
Kirkebakkehallen Torsdag kl. 18.00 – 20.00

Derudover træner de fleste hold også udendørs i 
den omfang baneforholdene tillader dette. Kontakt 
de enkelte trænere for nærmere oplysninger. Kon-
taktoplysninger kan findes på foreningens hjem-
meside.

Udendørssæsonen 2015:
Planlægningen af udendørssæsonen 2015 er allere-
de godt i gang. Der er flere spændende tiltag under 
vejs med hensyn til stævnedeltagelse og trænings-
samlinger. Vi har i dag i Engum UI et rigtig godt 
trænerteam. Alle fra 2014 fortsætter, men vi har 
altid brug for flere trænere i 2014. 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 oplys-
ninger. 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 trænings-
start og tider i begyndelsen af februar.
Engum UI afvikler igen fodboldskole i den første uge 
i skolernes sommerferie. Det er i år uge 27. Tilmel-
ding starter den 1. marts kl. 10.00.

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, resul-
tater 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 hjæl-
pen med flot spilletøj til alle holdene.

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 
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betydning for Engum UI, idet foreningen det sidste 
år har fået kr. 32.000 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, 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:
Brug adressen herunder, og udfyld bestillingsformu-
laren på OK’s hjemmeside. Så tanker du automatisk 
penge til os, så snart du tager kortet i brug. 

https://www.ok.dk/bil/bestil/benzinkort-
sponsor/?SponsorNr=560770&utm_
source=Engum UI, Fodbold&utm_
medium=Klublink&utm_content=Bestil-
benzinkort&utm_campaign=Klubsites)

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 sponsor-
materiale@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.

NYT
OK Benzin tilbyder også billig el, gas og mobilte-
lefoni. Indgår du en elaftale med OK, får Engum 
UI ligeledes et fast beløb for hver aftale der indgås 
vedrørende et kontokort tilknyttet Engum UI. Des-
uden forhøjes støttebeløbet på brændstof til 12 øre 
pr. liter.

VINTERAKTIVITETER 2014/2015
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 Kirkebakke-
hallen eller i gymnastiksalen på Engum skole.

Familiesvømning:
Engum UI har igen i år familiesvømning i Kirkebak-
keskolens Svømmesal hver fredag fra kl. 16.30 – 
18.00. Kontakt Jesper Christensen på tlf. 7589 6181 
for nærmere oplysninger.

SPORTSFEST 2015
Tidspunktet for sportsfesten mv. 2015 er allerede nu 
fastlagt. Det foregår fra fredag den 12. – søndag den 
14. juni. Reserver derfor allerede dagene nu, så du 
er klar til Engumløbet, den store fest lørdag den 13. 
juni og børnenes fodboldstævne søndag.  Derudover 
kommer selvfølgelig mange andre aktiviteter og ind-
slag – både nogle af de gamle kendte, men også nye 
overraskelser er i støbeskeen.

PROGRAM FOR ONSDAGSKLUBBEN
MØDESTED ENGUMHUS
 Vi starter igen efter nytår...
Onsdag den 14. januar 
kl. 13,00 med lidt nytårsfest.
Tag selv drikkevarer med - tilmelding.
21. januar 
Banko - pakke med til ca. 20 kr.
28. januar
Der vises en "gammel" dansk film.
4. februar
Frede Nielsen, Vamdrup fra Naturgruppen Skovtrol-
den kommer og viser film og holder foredrag.
11. februar Vinterferie.
 
Aktiviteterne starter kl. 14,30 og slutter kl. 16,30 
hvis ikke andet er oplyst.
 
Bestyrelse.
Formand Tove Nielsen Tlf. 75 89 56 09
Næstformand Anita Nielsen Tlf. 75 89 59 49
Kasserer Ruth Jensen Tlf. 75 89 54 71
Jonna Christensen Tlf. 75 89 52 97
Hanne skovgård  Tlf. 20 71 46 35

JANUAR FEBRUAR MARTS 2015

Onsdagsklubben
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Den nye kalender fra Lokalhistorisk Forening for-
ventes klar til salg sammen med medlemskort for 
2015 efter nytår.
Kalenderen for 2015 har et tidsmæssigt varieret ind-
hold af emner fra Bredal, Engum og Assendrup. En 
udførlig tekst og mange hidtil ikke offentliggjorte 
billeder præsenteres i kalenderen.
Også i år er kalenderen mulig på baggrund af vær-
difulde oplysninger og billeder fra nuværende og 
tidligere beboere i sognet.
Bestyrelsen udtrykker tak for støtte og interesse 
omkring indsamling af materiale om vores fælles 
fortid til arkivet.

Arkivet har åbent på Engumhus den første onsdag 
i hver måned kl. 16.00.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 20. januar 
kl. 19.00 på Engumhus, hvor der bl.a. bydes på musi-
kalske indslag, hvem var Anton Berntsen?, og ”gæt 
gamle billeder” under kaffen...

Med ønsket om et godt nytår.
Frede Brødsgaard, Engum.

Erling Nielsen, Bredal.
Anna Marie Hansen, Engum.

Lene Gjengedal, Bredal.
Gunnar Skibsholt, Assendrup.

MØLLEN I ELK HORN - REJSE TIL USA
Det startede med en udvekslingsstudent i 2004 og 
udviklede sig til bryllup i 2012, hvor vores Peter blev 
gift med sin amerikanske Jacqui. Festen blev holdt i 
Danmark med diverse familiemedlemmer  og ven-
ner fra nær og fjern. Ved denne lejlighed blev vi og 
et par af vores venner inviteret til  sammen at besøge 
Jacqui’s familie i Minnesota. Vi havde været på besøg 
et par gange tidligere, men blev enige om sammen 
med vennerne  at lave en rundtur ud af det.
Efter en flyvetur med Icelandair landede vi i Min-
neapolis og blev modtaget af familien der. Efter en 
kort tilvænning til USA  hos Jacqui’s forældre, kørte 
vi afsted i familiens minibus, som vi havde fået til-
bud om at låne. Vi startede ud en søndag morgen 
med første mål Walnut Grove for at opleve ”Det lille 
hus på prærien”, som vi alle kender fra Laura Ingalls 
vidunderlige fortællinger. Sjovt at gå rundt i bl.a. 
skolestuen og andre kulisser på det lille museum. 
Selv Ingall’s violin og hans overfrakke, var der.
 Videre over South Dakota’s og Wyoming’s uendelige 
sletter med masser af kvæg  til ”The Badlands, hvor 
filmen ”Danser med ulve”  blev optaget. Virkelig bad 
(dårlig) land! Via en enestående klippe kaldet Devil’s 
Tower (USA’s første nationale monument 1906), der 
ragede op som en kæmpestor tand midt i landska-
bet, kom vi til Mount Rushmore, med en dansker 
som idémand og arbejdsleder; Gutzon Borglum. De 
fire præsidenter George Washington, Thomas Jef-
ferson, Teddy Roosevelt og  Abraham Lincoln. De 
fire præsidenter  oppe på bjerget var I morgensolen 
et fantastisk skue. Men også tanken om, hvordan 
bjergarbejdere havde hængt i liner og med døds-
foragt hugget og sprængt det vældige monument. 
Størrelsen får man en fornemmelse af, når man får at 
vide, at f.eks. et øje er 3,5 m bredt og næsen 8 m lang.
Omme på den anden side af bjerget fandt vi en norsk 
stavkirke. En tro kopi af kirken i Borgund, Norge. 

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.

Engum Sogn
Lokalhistoriske 
Forening



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
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Brænde
Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning

Henvendelse Gunnar Skibsholt, tlf. 7589 5008 eller 2016 7320
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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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Lidt underligt at opleve og møde nogle frivillige der, 
som talte norsk. 
Vi forlod de smukke Black Hills og tog en overnat-
ning i Cody, Buffalo Bill’s hjemby, hvor vi oplevede 
stemningen ved en ægte Rodeo, som startede med 
afsyngningen af nationalmelodien med en hårrej-
sende god sopran som forsanger. Det var dybt røren-
de at opleve, hvordan alle rejste sig, alle cowboyhat-
tene blev taget af, og hånden blev lagt på hjertet. 
Næste dag kørte vi ind i Yellowstone  national park  
og så fantastisk smuk og særpræget natur  og var 
også så heldige  at se bison, wapiti hjorte, ørne m.v. 
Selvfølgelig skulle vi også se Old Faithful, en varm 
geyser der springer 30-55 m op i luften med ca. 1 
times mellemrum. Herefter forbi bjergkæden Grand 
Teton igennem Jackson med byporte af gevirer. Her-
efter igennem et hjørne af kartoffelstaten Idaho ind 
i Utah til mormonernes by Salt Lake City. Her var så 
rent, at man bogstaveligt talt kunne spise af fortovet! 
Vi passerede den kæmpestore Salt Lake på vejen til 
Bryce Canyon. Et spektakulært sted med de mest 
fantastiske formationer kaldet Hoodoes. En af dem 
blev kaldt ”Thor’s Hammer”. Næste mål var ”Him-
meriget i Utah”, Zion Nationalpark. En billedskøn 
park med flere hundrede meter dybe slugter og stejle 
klippevægge og udsigter – en af dem kaldet Angel’s 
Landing – så svimlende at man mistede pusten (i 
øvrigt også af at kravle derop).
Efter naturens opvisning af skønhed var det så noget 
af et gearskifte at køre ind i syndens og lasternes 
by, Las Vegas. Byen, der aldrig sover, og hvor der 
ingen synlige ure findes. Her kunne vi se kopier af 
Eiffeltårnet, Venedig med kanalerne, pyramiderne, 
New York, Rom og meget , meget mere. Kæmpeka-
sinoer og hoteller med flere tusinde værelser. Lys 

og larm og blinken overalt og et kæmpe vandorgel. 
Vi besøgte også den store dæmning Hoover Dam 
en lille times kørsel fra Las Vegas. Den blev byg-
get i 30’erne over floden Colorado River. Den var 
datidens største dæmning og el-producent, men 
selv dette værk er i dag ikke i stand til at levere 
strøm nok til Las Vegas. Inden du kan komme ind 
og se den, skal du igennem et check, som vi kender 
fra lufthavnen, når man skal ud at flyve. Der tages 
ingen chancer.
Efter et par hæsblæsende dage og efter at have tabt 5 
dollars på den énarmede, kørte vi nord og nordvest 
på ind i Colorado. Her oppe på sletten besøgte vi 
Arches National park. Et besynderligt sted med den 
ene store og lille naturlige bue formet i sandsten af 
vind og vejr gennem tusinder af år. Den største var 
over 30 m høj og 100 m bred. Herefter satte vi kursen 
mod Rocky Mountains. Det var som at komme til 
Alperne. På østsiden passerede vi Denver, som ligger 
præcis 1 US-mile over havet. Herefter kørte vi ind 

i Nebraska, som vi havde hørt skulle være en stor 
kedelig stat, man bare skulle skynde sig igennem. 
Men det første, vi undrede os over, var massevis 
af cirkelrunde marker. Det skyldes deres kunstvan-
dingsmaskiner, der stod fast i cirklens centrum og 
havde en udligger, der kunne være ca. 200 m lang. 
Den kørte så stille og roligt rundt og rundt. Der blev 
dyrket majs og på jordstykkerne mellem cirklerne 
blev der dyrket græs. Kvægfarme med masser af 
køer sås overalt. Vi ledte efter  Nebraska Brugsfor-
ening, men måtte nøjes med en Walmart (USA’s 
Bilka), så vi kunne få provianteret lidt. Så kedelig 
var Nebraska nu ikke!
Næste stat var så Iowa. Som ved et trylleslag foran-
drede landskabet sig. Det var som at køre ind i et  
frodigt landbrugsland a la Østjylland.Bløde,grønne 
bakker og dale. Ikke noget under, at danske immi-
granter slog sig ned her. Vi nærmede  os nu et andet  
af rejsens mål, nemlig  Kimbalton og Elk Horn. På 
hovedgaden i Elk Horn så vi på den ene side møllen 
fra Nr. Snede og på den anden side Viking Motel. Det 
var underligt efter at have rejst så langt i mange dage 
pludselig at stå over for et stykke af Danmark. Hele 
byen havde danske gadenavne, og nabo til møllen 
var en kro, hvor vi kunne få dansk mad (ribben-
steg med sovs og kartofler og rødkål, æblekage og 
kringle). ”Det var æ’ så ring’ endda” og så med en 
Carlsberg til. På kroen talte vi med andre gæster, 
som var kørt til møllen for i den tilhørende souvenir-
butik  bl.a. at købe kgl. Porcelæn. Dem vi talte med 
havde alle tilknytning til Danmark som 2. eller  3. 
generations indvandrere. Vi havde på det tidspunkt 
ikke helt styr på Danmarks sydlige grænse, så da en 
dame sagde, at hendes familie stammede  fra Slesvig, 
måtte vi virkelig til at tænke os om, men ”1864” har 
så lige fået det sat på plads!  Møllen kender vel de 
fleste nu fra TV-udsendelsen ”Danmark på Prærien”.
 Kort fortalt fik en ”skør” dansk-amerikaner Harvey 
Sorensen  i 1975, efter et besøg i Danmark, den idé at 
man da skulle have en dansk vindmølle i Elk Horn. 
Som sagt, så gjort. Efter forbrug af mange penge 
og en fantastisk arbejdsindsats stod møllen fra Nr. 
Snede genopført og genindviet i 1977. Hvorfor så 
fortælle om det i Engum Sogneblad? Jo, fordi man 
har fundet ud af, at møllen i Nr. Snede efter en brand 
manglede en møllehat, og når nu møllen i Engum i 
1943 skulle ombygges til beboelse, blev hatten solgt 
og overflyttet til Nr. Snede mølle. Derfor findes der 
i dag en bid af Engum sogn i Elk Horn, Iowa, USA. 
Når man nu selv er fra Engum sogn var det ganske 
tankevækkende at gå rundt i den gamle mølle. Vi 
havde i øvrigt i sommers den fornøjelse at hilse på 
møllebestyreren og borgmesteren fra Elk Horn, som 
var på besøg i Nr. Snede for at fortælle om byen og 
dens forhold til møllen og for at gøre opmærksom 
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Expert Mølholm
 Vindinggaard Center 11 

7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99

på mulighederne for at bidrage økonomisk til dens 
bevarelse.
 I byen var også et museum ”Bedstemors Hus”  fra 
ca. 1900 med mange danske ting. Den populære 
æbleskivepande,Frk.Jensens kogebog ,et broderet 
skriftsted fra Bibelen m.v. I nabobyen Kimbalton 
var en tro kopi af Den lille Havfrue. Lidt udenfor 
byen lå et noget større museum, et såkaldt hjem-
stavnsmuseum, som bugnede af alt mellem himmel 
og jord, som havde tilhørt danske immigranter. Der 
kunne vi godt have brugt meget mere tid, men vi 
sluttede besøget af med at se på en lille video med 
Victor Borge, for han havde doneret sit første flygel 
til museet. 
Således opfyldt af minder kørte vi videre østover 
for at finde endnu et højdepunkt, nemlig ”Broerne 
i Madison County”. Når man stod i dem, kunne 
man levende forestille sig Clint Eastwood og Meryl 
Streep stå og posere foran kameraerne under ind-
spilningen af filmen af samme navn. Oplevelsen af 
den nærliggende by Winterset blev ikke dårligere 
af, at selveste John Wayne blev født i den by. Hans 
fødehjem var blevet indrettet til museum fyldt med 
masser af ting fra hans opvækst og rekvisitter fra 
hans filmkarriere, f.eks. hans øjeklap, som han selv 
havde fabrikeret og én af hans Colt 45 pistoler. Der 
var taget første spadestik til et helt nyt og større John 
Wayne museum på nabogrunden, så man regner 
med, at han vil blive ved med at være en legende.
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Engum Sogn
Lokalhistoriske 
Forening

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
JANUAR FEBRUAR MARTS 2015
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Efter igen at have fået fyldt på oplevelsestanken, 
satte vi kursen nordpå tilbage til Minnesota. På 
vejen kom vi til en tysk nybyggerby, kaldet New 
Ulm. Vi tænkte, om vi så også kunne få en tysk øl og 
en Bratwurst. Det kunne vi – næsten – lokalt bryg-
get og lavet. Men stemningen på kroen var næsten 
tysk – gemütlich. 
Vi sluttede turen af hos Jacqui’s bedsteforældre i St. 
Cloud et par hundrede kilometer nord for Minnea-
polis, hvor vi nød stilheden og familiesamværet der 
laaangt ude på landet. En lang og begivenhedsrig 
rejse gennem 13 af USA’s stater var til ende, men vi 
håber, at vi snart igen må sætte benene i USA, for 
det land er bestemt mange rejser værd.

Hanne & Birger Bering
Juelsminde (tidl. Assendrup)

Onsdag den 7. januar
Evangelisk Alliance bedemøde 
hos Ellen og Vagn Aage Jensen, Birgittelystvej 19
Onsdag den 14. januar
Møde ved Birgitte og Erik Laursen, Gl. Sole,
der kommer særskilt program for aftenen
Onsdag den 28. januar
Møde ved forstander Erik Bak Petersen, IMB Børkop

Onsdag den 18. februar
Møde ved Bent Molbech, Landsleder for DFS
Onsdag den 25.  februar
Generalforsamling

Onsdag den 11. marts
Møde ved Cecilie Nord Hansen, Fredericia,
Bibellæserringen
Onsdag den 18. marts
Møde ved Jørgen Knudsen, Mårslet,
Sømandsmissionær

Hvor intet andet er nævnt finder møderne sted
i missionshuset, Skolebakken 1, kl. 19.30.

I skrivende stund (4. december) er der ikke længe 
til julen står for døren og vinteren sænker sig over 
landskabet. Det er tid til et lille tilbageblik... tid til 
refleksion.
Her på Engum Skole har vi nu, i et lille halvt skole-
årstid, været i gang med den store omstillingsproces 
” Reformen af Folkeskolen ” og personalets ændrede 
arbejdstidsvilkår. 
En stor mundfuld, der kræver vores fulde opmærk-
somhed, fokus og energi.
I den forbindelse har vi udsendt en lille ”Bulletin”  til 
forældrene, for derigennem at give et lille indblik i 
en ny og travl hverdag. 
En lille ”oliepindsmåling” kalder vi det, og spørger 
os selv... hvordan står det så til i på Engum Skole?
Jo tak, generelt mærker vi, at børnene trives med 
den længere dag, selvom trætheden melder sig hen 
mod slutningen af dagen. Vi oplever ikke de store 
konflikter, men derimod en flok børn, der trives i 
den daglige læring. I forlængelse heraf, har det været 
vigtigt for vores personale at pointeres, at alle har rig-
tig meget at se til. Der er ganske enkelt mindre tid til 
de daglige gøremål, og der bliver løbet rigtig stærkt. 
Samtidig med, at alle gør deres bedste for både at 
være ordentlig forberedte, og samtidig levere ”varen” 
solidt og professionelt, er det vigtigt for såvel ledelse, 
som forældre og alle jer andre, der omgiver skolen, 
at vi husker anerkendelsen. Et lille klap på skulde-
ren, som en betydningsfuld del af den konstruktive 
opmærksomhed og feedback! 
Når vi beskuer oliepind, bør det stadig stå klart for 
os, at trivsel for alle, skaber størst læring og livskraft.                                                                                                
Så det må være målet for fremtiden, at vi fortsat 
arbejder på at optimere forholdene for såvel børn 
som voksne! 
En af de større nyskabelser er jo de 45 min. bevæ-
gelse hver dag. Hold da op, hvor har vi prøvet mange 
modeller af allerede, men nu ser det ud til, vi har 
fundet en go´ brugbar form, hvor bevægelsen også i 
større grad tænkes ind, som naturlige led i alle fag.                                                                                                                        
I forhold til understøttende undervisning er der 
ingen tvivl om, at vi endnu har et stykke vej 
til det optimale. Især læringscafeerne er under 
pres, idet vi bemandings-mæssigt her kunne 
ønske at prioritere anderledes, hvilket vi helt sik-
kert medtænker i næste skoleårs planlægning.                                                                                  
Når det er sagt, kan vi dog konstatere, at langt stør-
steparten af børnene, især på mellemtrinnet, trives 
med at kunne få lektierne til side. I de små klas-
ser er det dog af og til fornuftigt at lade børnene 
syssel-sætte sig med knap så tunge opgaver……ja, 
en gang i mellem oplever vi ligefrem, at børnene 
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har brug for blot at lege lidt, eller lave andre sociale 
aktiviteter, der kan understøtte klassetrivslen.                                       
I de yngste klasser har pædagogerne udfordret 
børnene med flotte praktiske KDH-lignende pro-
jekter. Projekter der for mange børn har pirret til 
deres nysgerrighed på fænomener i dagligdagen. 
I den forbindelse er det værd at konstatere, hvor 
væsentlig en rolle SFO spiller. I modsætning til 
mange andre SFO´er oplever vi i Engum en flot til-
slutning af børn. Dette tilskriver vi alene, at vi her 
har meget fokus på at gøre overgangen fra skole til 
fritid så meningsfuld som muligt. Især torsdags SFO 
er populær, fordi dagen byder på masser af aktivitet, 
oplevelse og udfordring.
I forhold til SFO kommer der jo på personaleplan 
til at ske en lidt større forandring i begyndelsen af 
det nye år. Som den opmærksomme læser måske 
har bemærket, annoncerer vi i skrivende stund efter 
en afløser for Betty Thrane, der nu efter 24 års tro 
tjeneste ved Engum Skole har valgt at gå på pension 
fra posten som ledende pædagog. Betty er og har jo 
altid været en institution her i Engum. Vi kommer 
til at savne den gæve sønderjyde, og regner med, at 
vi når tid kommer, får mulighed for på behørig vis 
at kvittere for hendes kæmpe indsats for børnene 
her i Engum.

Afslutningsvis vil vi forberede alle på, at det næste 
store skridt vi tager, i forhold til implementeringen 
af reformen, bliver vores professionelle arbejde med 
at praktisere læringsmålsætning. 
Hen over foråret indleder personalet et nødvendigt 
kompetenceudviklingsprojekt    ” LIP – læringsmål i 
praksis ”. Dette projekt læner sig op ad det faktum, 
at vi i fremtiden skal blive meget bedre til at spotte 
og tilrettelægge læring, som en naturlig evaluering 
af børnenes kompetenceudvikling, især i forhold til 
nye forenklende fællesmål. 
Nu hvor året står på hæld, ser vi i bakspejlet en 
perlerække af oplevelser. Med til hilsenen her hører 
et par billeder fra flere begivenheder, lige fra den 
store bagedyst i madkundskab i 6. klasse til uden-
dørsaktiviteter.
Håber endvidere at alle sognebladets læsere har 
bemærket den smukke belysning, som omkranser 
vores skønne skole. 
Netop her kommer vores to nye ”skolegårds træer”  
til deres rette.

Med ønsket om en Glædelig Jul 
og et lykkebringende Nytår 
sender personale og ledelse  

ved Engum Skole de bedste hilsner.
Mvh.: Peter Madsen Boutrup, skoleleder
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10. MARTS 2015
Materiale til bladetbedes sendt på mail:

hhha@jyskemedier.dk

JANUAR
 7. 19.30 IM: Møde
 14. 13.00 Onsdagsklubben: Nytårsfest
 14. 19.30 IM: Møde
 20. 19.00 Engum Lokalhistorisk Forening:
   Generalforsamling på Engumhus
 21. 14.30 Onsdagsklubben: Banko
 28. 14.30 Onsdagsklubben: Film-dag
 28. 19.30 IM: Møde

FEBRUAR
 4. 14.30 Onsdagsklubben: Foredrag
 11. 14.30 Onsdagsklubben: Vinterferie
 18. 19.30 IM: Møde
 25. 19.30 IM: Generalforsamling
UGE 8 Engum UI: Træningsstart for ungdom

MARTS
 1. 10.00 Tilmelding til Engum UI's fodboldskole starter
 11. 14.30 Onsdagsklubben: Vinterferie
 11. 19.30 IM: Møde
 18. 19.30 IM: Møde

JUNI
 12.-14. Sportsfest i Engum UI
UGE 27 Fodboldskole i Engum UI

Lav sol over 
Ulbækhus

FOTO:
GUNNER SKIBSHOLT


